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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  חנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לחנוכה. ויה"ר אשר יאיר בו את כל סביבתו באור תורה ובמאור שבתורה 

ע"י  בישראל  גרים  כבית הלל, שהוסיף כמה  והלכה  דחנוכה ר"ת ח"נ  וכידוע  והולך,  באופן דמוסיף 

הנהגתו.

לכל אחד  בזה את הדרך,  גם  לנו  הורה  זי"ע הכ"מ  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר  וכ"ק 

ואחת מאתנו, כי במשך ימי חייו חיותו בעלמא דין,

הי' הולך ומדליק את הנרות דבני ובנות ישראל, נר הוי' נשמת אדם,

הי' מוסיף והולך בהדלקתו זו מזמן לזמן ומשנה לשנה,

חשך  מקום  השוק,  את  יאירו  שהנרות  כדי  מבחוץ,  )אבל(  ביתו  פתח  על  היתה  זו  הדלקתו 

ואפילה כי שקעה החמה,

ומכבר הבטיחו אותנו רז"ל, אשר ברכה שרוי' בהדלקת נרות זו, ובלבד שיעשה אותה האדם 

בכונה רצוי' כונה פנימית, וכלשונם:

הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאיר וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם.

בברכת חנוכה שיהי' האור מוסיף הולך ואור עד נכון היום, הוא יום הגאולה,

מ. שניאורסאהן
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èp¯ וׁשכנּתי ּבא הּנני ּכי צּיֹון, ּבת וׂשמחי »ƒְְְְְִִִִִִִַַָָ

הוי' נאם ,הּגאּלה 1ּבתֹוכ ּבעל ּבזה ּומדּיק , ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֻֻ

רּבֹותינּו2והּׂשמחה  ּבדרּוׁשי [ועלּֿדרֿזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

אֹורה' ּב'ׁשערי ׁשּלאחריֿזה, ו'אֹור 3נׂשיאינּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָ

ׁשני 4הּתֹורה' ענין מהּו להבין, ׁשּצרי וכּו'] ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּכנסת  מּדּוע וגם וׂשמחי". "רּני ְְְְְִִִֶֶַַַַָהּלׁשֹונֹות

ּובכללּות  ּדוקא. צּיֹון" "ּבת ּבׁשם נקראת ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיׂשראל'

'ׁשּבת  להפטרת זה ענין ׁשּי מה להבין, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָצרי

צריכה  ההפטרה היתה ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֻחנּכה',

מהּפסּוק  זהב 5להתחיל מנֹורת והּנה "ראיתי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

הּמקּדׁש, נרֹות אֹודֹות מדּבר ׁשּׁשם וגֹו', ְְְִֵֶַָָָָֻֻּכּלּה"

ׁשּנס  וגם חנּכה, לנרֹות והׁשרׁש הּמקֹור ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהם

את  מתחילים ולּמה הּמקּדׁש, ּבנרֹות היה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻחנּכה

צּיֹון", ּבת וׂשמחי "רּני מהּפסּוק ְְְִִִִֵַַַַָָָָההפטרה

ה'חנּכה'. לענין ּכלל ׁשּי זה אין ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּלכאֹורה

ּכתיב Óe·‡¯ב) ּדהּנה ה'6ּבזה, את "עבדּו ¿»≈ְְְִִִֵֶֶָ

ּברננה", לפניו ּבאֹו ְְְְִִָָָָָֹּבׂשמחה,

ּבּזהר  ּברמׁשא".7ואיתא ּורננא ּבצפרא, "ׂשמחה ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹ

"רּני  ׁשּכתּוב ּבמה ּולדּיק להֹוסיף יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָועלּֿפיֿזה

הם  וׂשמחה" "רננא הרי ּדלכאֹורה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָוׂשמחי",

ּבּיֹום, ו"ׂשמחה" ּבּלילה "רננא" ׁשֹונים, ְְְְְִִִִַַַַָָָָּבזמּנים

ׁשהם ולא אּלא ׁשֹונים, ּבזמּנים ׁשהם ּבלבד זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

אֹורה' ּב'ׁשערי ׁשּכתּוב (ּוכמֹו הפכּיים זמּנים ּכתיב 8ּגם ׁשהרי "וּיקרא 9), ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּגבּולֹות  וקבע הּׁשמׁש, הארת לזמן יֹום ּגבּול ׁשּקבע וגֹו', יֹום" לאֹור ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאלקים

ּב"רננא" לעבֹודה ּבנֹוגע מּובן ּומּזה הפכּיים, זמּנים ׁשהם והינּו וכּו', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלילה
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חנוכה.1) שבת הפטרת – יד ב, קכד.2)זכרי' ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ואילך. סע"ד שם ואילך. א לו, מקץ תו"א

ואילך.3) פ"א ושמחי רני ד"ה החנוכה, ואילך.4)שער ב שיג, ב.5)חנוכה ד, ב.6)זכרי' ק, ב.7)תהלים רכט, ח"א

פ"חֿיג.8) ה.9)שם א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבני  אומר הקדושֿברוךֿהוא חנוכה, שבת של ההפטרה שהיא זכריה בנבואת

ישראל:

,ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯היא לשמחה ÈzÎLÂוהסיבה ‡a Èp‰ Èk »ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ
'ÈÂ‰ Ì‡ ,CÎB˙a1˜i„Óe ושואל, הכתוב הזקן Êa‰בלשון אדמו"ר  ¿≈¿À¬»»¿«≈»∆

‰ÁÓO‰Â ‰l‡b‰ ÏÚa2 שיום «««¿À»¿«ƒ¿»
הוא  לחנוכה בסמיכות שחל כסלו י"ט

תקנ"ט) (בשנת ממאסר גאולתו יום

שמחתו  שאלה [ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ויום ¿«∆∆∆
גם נשאלת מאמרי ÈLe¯„aדומה ƒ¿≈

של eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL אחרי הבאים בדורות ∆¿«¬≈∆

הגאולה  בעל הזקן ≈¬»¿È¯ÚL'aאדמו"ר
'‰¯B‡3 של בנו האמצעי, לאדמו"ר »

הזקן ‰Bz¯‰'אדמו"ר ¯B‡'Â4 ¿«»
של  נכדו צדק', ה'צמח לאדמו"ר

הזקן CÈ¯vLאדמו"ר ['eÎÂ¿∆»ƒ
ÈL ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿«¿≈

,"ÈÁÓNÂ Èp¯" ˙BBLl‰ ויש «¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
רינה, לשון 'רני', בין ההבדל את להבין

בוודאי  שהרי שמחה, לשון ל'שמחי',

לשון? כפל סתם זה אין

Ì‚Â זה בפסוק שאלה עוד נשאלת ¿«
˙‡¯˜ 'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ÚecÓ««¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈

Âc˜‡?כאן  "ÔBiˆ ˙a" ÌLa¿≈«ƒ«¿»
‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»ƒ¿»ƒ«

‰Ê ÔÈÚ CiL ההפטרה פותחת שבו «»ƒ¿»∆
,'‰kÁ ˙aL' ˙¯ËÙ‰Ï¿«¿»««»¬À»
‰¯ËÙ‰‰ ‰˙È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»¿»««¿»»

חנוכה  בשבת «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שקוראים
Á˙‰Ï˜eÒt‰Ó ÏÈ5 שבהמשך ¿«¿ƒ≈«»

זו  BÓ¯˙נבואה ‰p‰Â È˙È‡¯"»ƒƒ¿ƒ≈¿«
ÌML ,'B‚Â "dlk ·‰Ê מפסוק »»À»¿∆»

ואילך  B¯˙זה ˙B„B‡ ¯a„Ó¿À»≈
Ì‰L ,Lc˜n‰ המקדש נרות «ƒ¿»∆≈

,‰kÁ ˙B¯Ï L¯L‰Â ¯B˜n‰«»¿«…∆¿≈¬À»
˙B¯a ‰È‰ ‰kÁ ÒpL Ì‚Â¿«∆≈¬À»»»¿≈

,Lc˜n‰ שההפטרה ראוי ולכן «ƒ¿»
המנורה  על המדבר זה בפסוק תתחיל

המקדש  בית ÌÈÏÈÁ˙Óשל ‰nÏÂ¿»»«¿ƒƒ
Èp¯" ˜eÒt‰Ó ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡∆««¿»»≈«»»ƒ
‰¯B‡ÎlL ,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆ƒ¿»

‰Ê ÔÈ‡ לו הסמוכים והפסוקים ושמחי' 'רני הפסוק של ÏÏkהתוכן CiL ≈∆«»¿»
?'‰kÁ'‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¬À»

‰Êa ¯‡·Óe הזקן,·) È˙k·אדמו"ר ‰p‰c6 בתהילים "e„·Úנאמר ¿»≈»∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿
,"‰¯a ÂÈÙÏ B‡a ,‰ÁÓNa '‰ שתי ‡˙ נאמרו זה בפסוק וגם ∆¿ƒ¿»…¿»»ƒ¿»»

כמו  ורננה', 'שמחה' של הלשונות

את  הפותח ושמחי' 'רני בפסוק

fa7‰¯ומובא È‡Â˙‡המאמר, ¿ƒ»«…«
‡¯e ,‡¯Ùˆa ‰ÁÓN"ƒ¿»¿«¿»¿»»

"‡LÓ¯a ורננה בבוקר שמחה ¿«¿»
ÛÈÒB‰Ïבערב. LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ

˜i„Ïe עוד e˙kL·ולשאול ‰Óa ¿«≈¿«∆»
זה  ÈÁÓNÂ"בפסוק Èp¯",ביחד »ƒ¿ƒ¿ƒ

מדובר  אחד,כאילו בעניין

‡¯" È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿»»
,ÌÈBL ÌÈpÓÊa Ì‰ "‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
"‰ÁÓN"Â ‰ÏÈla "‡¯"¿»»««¿»¿ƒ¿»
Ì‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ ,ÌBia«¿…ƒ¿«∆≈

,ÌÈBL ÌÈpÓÊa מוכיח שכבר דבר ƒ¿«ƒƒ
זה  ונבדלים שונים בדברים שמדובר

Ì‰Lמזה  ‡l‡ ויום Ìbלילה ∆»∆≈«
·e˙kL BÓÎe) ÌÈiÎÙ‰ ÌÈpÓÊ¿«ƒ»¿ƒƒ¿∆»

'‰¯B‡ È¯ÚL'a8È¯‰L ,( ¿«¬≈»∆¬≈
·È˙k9 הבריאה במעשה בתורה, ¿ƒ

בראשית, ימי «¿iÂ"«ƒ˜¯‡בששת
,'B‚Â "ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ»¿
הבדיל  הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

ו  היום בין »«∆Ú·wLהלילה והפריד
ÌBÈ Ïe·b היום שעות של מוגבל זמן ¿

,LÓM‰ ˙¯‡‰ ÔÓÊÏ זמן בתור ƒ¿«∆»««∆∆
מאירה  השמש BÏe·b˙שבו Ú·˜Â¿»«¿

'eÎÂ ‰ÏÈÏ לילה של מוגבל זמן «¿»¿
מאירה, השמש אין Ì‰Lשבו eÈ‰Â¿«¿∆≈

ולילה  זה ÌÈpÓÊיום שונים רק לא ¿«ƒ
גם  אלא מזה,‰ÌÈiÎÙמזה זה »¿ƒƒ

‰„B·ÚÏ Ú‚Ba Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿≈««¬»
"‡¯"a'רינה' של בדרך ה' עבודת ƒ¿»»
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כללי   מפתח   

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

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

  שמחי בת ציוןרני ו"ה מאמר ד  ) ג

 ה   ....   ל"ה'תש שבת חנוכה, מבה"ח טבת, פרשת וישב שבת

  שבת חנוכה, , פרשת וישבבת ששיחת   )ד

 טז  ......................  , ה'תש"למברכים החודש טבת

 כט  .....  טוך כר חנוכה - פרשת וישבשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה והת ק עלחלוי יצ טילקו  )ו

 דל  ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 זל  ...............  פרשת וישב –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 ח ל  ...........  פרשת וישבלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 ט ס  ...............  פרשת וישבלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 ע  ........................................  פרשת וישב לשבוע  

 ו פ  ...............  פרשת וישבלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 טפ  ........................  מב"ם ון ברלעיית מיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 צב  .............  פרשת וישבלשבוע  ,םום ליג' פרקי –  ) יג

 הקנ  ..........  פרשת וישבלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 ג קפ  .............  פרשת וישבלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 צאק  ................................... י פרק   דניאל ,טמ פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 ג קצ  .................................................  ביאור קהתי 

 ר  .......................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 רב  ...............................................  כא  ףד עד טו ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 לר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

   נוכה יו יומי דח בכ"ה בכסל אור התור  )כב

 דלר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 מא ר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 מבר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 מבר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

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

  תרפ"ו –ם מאמריספר ה  )כז

 הרמ  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 ט רמ  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 נבר  .................................  א מ פרק משך ה  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 נהר ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 ונר  ..................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 זסר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 ט סר  ......................  פרשת וישבלשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 ער  ..............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד

 עאר  .............................  כה לקת נרות חנודסדר ה  ) לה



l"yz'dו zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

ּב"ׂשמחה" והעבֹודה ל"רמׁשא", ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּיכת

ׁשֹונים  עבֹודה אֹופּני ׁשהם ל"צפרא", ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשּיכת

"רּני  נאמר זה ּבפסּוק ואּלּו מּזה. זה הפכּיים ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָוגם

הענינים  ׁשני את ׁשּכֹולל צּיֹון", ּבת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָוׂשמחי

מהּו להבין, וצרי אחת. ּבבת ו"ׂשמחה" ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ"רננא"

ׁשני  קׁשּורים צּיֹון" "ּבת אצל ׁשּדוקא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּטעם

ׁשּבאים  ועד ּבזה, זה ו"ׂשמחה" "רננא" ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהענינים

אחת. ְַַַּבבת

ּכתיב ÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה ּומגן 10הּוא, ׁשמׁש ּכי ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶָ

"ׁשמׁש ׁשּגּלּוי והינּו, אלקים. ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹהוי'

,החׁש זמן ׁשהּוא ּבּלילה אבל ּבּיֹום, הּוא ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָֹהוי'"

הּמגן  ּבדגמת והסּתר, ּבהעלם הם הענינים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

הם  ׁשהענינים והינּו, הּׁשמׁש. אֹור על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמסּתיר

והסּתר, ּבהעלם הם אבל ׁשהם, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבמציאּותם

ׁשאינם  ׁשּנדמה עד לעין, נראים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינם

סדר  ּבכללּות הּוא זה וענין ְְְְִִִִֵֶֶָָּבמציאּות.

ׁשאין  הּתחּתֹון לעֹולםֿהּזה עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

ההעלם  ּתכלית ׁשהּוא הימּנּו, למּטה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתחּתֹון

זה  ׁשעל הּגלּות, ּבזמן הּוא ּובפרטּיּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָוההסּתר,

ׁשּגם 11נאמר  ועד ּפני", אסּתיר הסּתר "ואנכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

הם  ּופּורים, חּנּוּכה ּכמֹו ׁשּבהם, טֹובים' ְֲִִִֵֶֶַָָָה'ימים

ּבגלּוי  מאיר אינֹו ׁשאלקּות וסּבת 12ּבאפן . ְְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹ

וההסּתר  ההעלם הּוא ׁשּבעֹולם, וההסּתר ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם

ׁשהּנׁשמה  היֹות ּדעם והינּו, האדם, ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָׁשּבעבֹודת

ּבאמנה מּצדֿ היתה החטא ּבׁשעת "אפילּו עצמ ּה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

ּבתרי"ג 13אּתֹו" מאירה אינּה מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֵַַָָָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור ּובמחׁשבה האדם ׁשל ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּכחֹות

האדם, ּבעבֹודת וההסּתר ההעלם ׁשּזהּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו,

ּבעֹולם. וההסּתר להעלם הּסּבה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא
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ואילך.10) פ"ד והאמונה היחוד שער תניא וראה יב. פד, יח.11)תהלים לא, אֿב.12)וילך טז, צו לקו"ת גם ראה 13)ראה

ספכ"ד. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"‡LÓ¯"Ï ˙ÎiML הלילה ה'B·Ú‰Â„‰שעות את שעובדים ∆«∆∆¿«¿»¿»¬»

,"‡¯Ùˆ"Ï ˙ÎiML "‰ÁÓN"a,היום ‡ÈpÙBשעות Ì‰L ¿ƒ¿»∆«∆∆¿«¿»∆≈«≈
¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒÙa el‡Â .‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‚Â ÌÈBL ‰„B·Ú¬»ƒ¿«»¿ƒƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»∆∆¡«
"‡¯" ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙‡ ÏÏBkL ,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯"»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»

˙Á‡ ˙·a "‰ÁÓN"Â כאילו ¿ƒ¿»¿«««
אחד. שעניינם בדברים CÈ¯ˆÂ¿»ƒמדובר

‡˜ÂcL ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««««∆«¿»
"ÔBiˆ ˙a" Ïˆ‡ שבדרך אף על ≈∆«ƒ

ואף  שונים בדברים מדובר כלל

ציון' ל'בת ביחס מכלֿמקום הפכיים,

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
,‰Êa ‰Ê "‰ÁÓN"Â "‡¯"¿»»¿ƒ¿»∆»∆

„ÚÂ בזה זה קשורים הם כך כדי ¿«
לזה  זה a·˙ושייכים ÌÈ‡aL∆»ƒ¿«
˙Á‡.אחד כענין ««

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚10 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‰ÈÂ'בתהילים  Ô‚Óe LÓL Èkƒ∆∆»≈¬»»

LÓL" ÈelbL ,eÈ‰Â .ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«¿∆ƒ∆∆
"'ÈÂ‰ בעולם האלוקות התגלות ¬»»

‡e‰L ‰ÏÈla Ï·‡ ,ÌBia ‡e‰«¬»««¿»∆
CLÁ‰ ÔÓÊ מאירה איננה השמש כי ¿««…∆

‰ÌÈÈÚבו, Ïk האלוקות ‰Ìשל »»ƒ¿»ƒ≈
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a מ תגלים ואינם ¿∆¿≈¿∆¿≈

ÈzÒnL¯בעולם, Ô‚n‰ ˙Ó‚„a¿À¿««»≈∆«¿ƒ
‡Ï˘ LÓM‰ ¯B‡ ÏÚ יאיר ««∆∆

במידה  רק אלא עוצמתו בכל לעולם

‰Ìמוגבלת. ÌÈÈÚ‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒ¿»ƒ≈
,Ì‰L BÓk Ì˙e‡ÈˆÓa,כלומר ƒ¿ƒ»¿∆≈

האלוקות  ענייני חושך, של בזמנים גם

כל  לגבי הוא כך ובעצם עצמם, מצד

והם  משתנים לא שהדברים המציאות,

האור קיימים  בזמן כמו «¬‡·Ïבדיוק
ÌÈ‡Â ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a Ì‰≈¿∆¿≈¿∆¿≈¿≈»

,ÔÈÚÏ ÌÈ‡¯ הם והחושך וההסתר ƒ¿ƒ»«ƒ
חזקים  כך ÌÈ‡Lכל ‰Ó„pL „Ú«∆ƒ¿∆∆≈»
˙e‡ÈˆÓa הדברים שכאמור ולמרות ƒ¿ƒ

ניתן  האור, בזמן כמו בדיוק קיימים

קיימים. שאינם בטעות לחשוב

‰Ê ÔÈÚÂ מצב בין ההבדל של ¿ƒ¿»∆
בעת  למצבם וגילוי אור בעת הדברים

והסתר  ‰‰eÏLÏzL˙חושך ¯„Ò ˙eÏÏÎa ‡e‰ הרבות הדרגות בכל ƒ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
בו  השתלשלות' ב'סדר למטה מלמעלה ונמשך היורד אלוקי באור שיש

הדרגות  בכל הוא זה ודבר בזו, זו ואחוזות מזו זו משתלשלות השונות הדרגות

‰f‰ŒÌÏBÚÏ „Ú העולם שהוא ביותר ‰ÔBzÁzהגשמי ÔÈ‡Lוהנחות «»»«∆««¿∆≈
‡e‰L ,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz הזה ‰‰ÌÏÚבעולם ˙ÈÏÎz «¿¿«»≈∆∆«¿ƒ«∆¿≈

¯zÒ‰‰Â,כלל אלקות גילוי בו על eiË¯Ù·e˙ואין וההסתר וההעלם ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ
ובמיוחד  בפרט שורר הזה בעולם שקיים ÏÚLהאלוקות ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»∆«

‰Ê זמן של הגדול וההסתר ההעלם על ∆
"ÈÎ‡Âבתורה Ó‡11¯הגלות  ∆¡«¿»…ƒ

,"Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ הסתרה «¿≈«¿ƒ»«
‰'ÌÈÓÈכפולה  ÌbL „ÚÂ¿«∆««»ƒ

'ÌÈ·BË והמועדים החגים ימי ƒ
,Ì‰aL ש ימים שהם הגלות ל בימי ∆»∆
על  kepÁ‰האלוקות,הסתר BÓk¿¬»

˙e˜Ï‡L ÔÙ‡a Ì‰ ,ÌÈ¯eÙeƒ≈¿…∆∆¡…
ÈeÏ‚a ¯È‡Ó BÈ‡12 הגלות ובזמן ≈≈ƒ¿»

אין  ומועדים חגים בימי אפילו

בעולם. מתגלה האלוקות

¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙aÒÂ על ¿ƒ««∆¿≈¿«∆¿≈
האלוקי  ‰e‡האור ,ÌÏBÚaL∆»»

˙„B·ÚaL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈∆«¬«
,Ì„‡‰ העלם העובדה שקיים »»»

בעבודה  שהאדם והסתר הרוחנית

ה' את ההסתר eÈ‰Â,עובד ¿«¿
הוא  כאן מדובר עליו ה' בעבודת

Œ„vÓ ‰ÓLp‰L ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«¿»»ƒ«
dÓˆÚ כדברי הזקן הרי אדמו"ר «¿»

הנשמה  אודות התניא בספר

‰˙È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa eÏÈÙ‡"¬ƒƒ¿««≈¿»¿»
"Bz‡ ‰Ó‡a13, באותה אפילו ¿»¿»ƒ

ושלום, חס חטא, שהאדם שעה

שלה  בנאמנות נשארה הנשמה

שהקשר  כך לקדושֿברוךֿהוא,

לא  לאלוקות הנשמה של והחיבור

לעולם, ‡dÈנפגם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
הנשמה גלוי È‡Ó¯‰אין באופן ¿ƒ»

ÏLוניכר ˙BÁk‰ ‚"È¯˙a¿«¿««…∆
Ì„‡‰ המצוות תרי"ג כנגד שהם »»»

‰·LÁÓ·e‰NÚÓe ¯eac ¿«¿»»ƒ«¬∆
,BlL מאירה אינה הנשמה וכן ∆

ובמעשים  בדיבורים במחשבות, בגלוי

האדם שהנשמה e‰fLשל העובדה ∆∆
בגלוי  מורגשת ולא מאירה לא

ובפעולותיו האדם של ‰‡„Ì,בכוחות ˙„B·Úa ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈«¬«»»»
‡e‰Â מתוך היא ה' עבודת שבגללו הנשמה על והסתר ההסתר העלם ¿

ÌÏBÚa.זו ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰Ï ‰aq‰«ƒ»«∆¿≈¿«∆¿≈»»
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ז oeiv za ignye ipx

C‡,"ּברמׁשא "רננא ענין יׁשנֹו אףֿעלּֿפיֿכן «ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

והעלם  חׁש ׁשענינֹו "ּברמׁשא" ׁשּגם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹוהינּו,

מּצד  ּדוקא ואדרּבה, ה"רּנה", ענין יׁשנֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהסּתר,

ּבזה  ההתּבֹוננּות עלֿידי הּנה וההסּתר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההעלם

(ּכּמבאר  ּביֹותר ּותׁשּוקה צּמאֹון לידי יבא ְְְִִֵֵַָָָָָֹֹּגּופא,

ׁשּלאחריֿזה),14ּבּתניא  חסידּות ּבדרּוׁשי ּובפרט , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

אחרּֿכ ּבא ועלֿידיֿזה ה"רּנה". ענין ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּזהּו

ׁשּזֹוהי  ּבצפרא", "ׂשמחה יֹותר, נעלית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרגה

ההעלם  לאחרי ׁשּבא האֹור ּגּלּוי מּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׂשמחה

ּבּתניא  וכּמבאר לׂשמחת 15וההסּתר, ּבנֹוגע ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹ

"מׁשכא  הּמתעב, הּגּוף מן ּבצאתּה ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש

ּכצאת 16ּדחּויא" ּגדֹולה ׂשמחה ל ׁשאין , ְְְְְְִִֵֵֶָָָ

ּבּׁשביה  ׁשהיה מל ּבן ּכמׁשל והּׁשביה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמהּגלּות

(ועלֿ הּמל אביו ּבית אל לחפׁשי ויצא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָכּו'

היה  עצמֹו הּמל ּכאׁשר ְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּברהטים,17ּבּׁשביה, אסּור מל ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת הּוא,18ּכדאיתא ּבזה והּסדר .( ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ועלֿ ּברמׁשא", "רננא להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָׁשּתחּלה

ּוכמֹו ּבצפרא", ל"ׂשמחה אחרּֿכ ּבאים ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָידיֿזה

והדר  חׁשֹוכא "ּבריׁשא הּבריאה, ּבתחּלת ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיה

.19נהֹורא" ְָ

ׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה הוי',20ּגם נרי אּתה "ּכי ¿∆ֲִִֵֶַַַָָָָ

ּדהּנה  ּבזה, והענין חׁשּכי". יּגיּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָוהוי'

ז"ל  רּבֹותינּו אּתה 21אמרּו אם הּקּב"ה: "אמר , ְִֵַַַַָָָָָ

הּתֹורהּֿומצֹות, קּיּום ענין ׁשהּוא נרי, את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמׁשּמר
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פמ"ד.14) פ"ז. תניא ב).16)פל"א.15)ראה (מח, כא תיקון ב). (י, בהקדמה ו.17)תקו"ז ז, ב).18)שה"ש (צו, פ"ז

ב.19) עז, פ"א 20)שבת נרי אתה כי ד"ה החנוכה שער אורה שערי ואילך. ב מ, מקץ בתו"א וראה כט. כב, שמואלֿב

מקץ, דש"פ נרי אתה כי ד"ה ואילך. קעב ע' תרנ"ג המאמרים ספר ואילך. ב שכו, חנוכה אוה"ת ואילך). ב (לד, ואילך

תשמ"ז. חנוכה ד.21)זאת פ"ד, דב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ C‡ בעבודת) והסתר העלם שורר כללי שבאופן למרות «««ƒ≈

זאת בכל בכלל), בעולם מזה וכתוצאה הנשמה, גילוי העדר בגלל ¿∆BLÈה',
,"‡LÓ¯a ‡¯" ÔÈÚ,בלילה ושמחה, רינה של ÌbLעניין ,eÈ‰Â ƒ¿«¿»»¿«¿»¿«¿∆«

הלילה "LÓ¯a‡"אפילו  zÒ‰Â¯,זמן ÌÏÚ‰Â CLÁ BÈÚL ¿«¿»∆ƒ¿»…∆¿∆¿≈¿∆¿≈
"‰p¯"‰ ÔÈÚ BLÈ,והשמחה ∆¿ƒ¿««ƒ»

ÌÏÚ‰‰ „vÓ ‡˜Âc ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»ƒ««∆¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ≈«¿≈

,‡Ùeb ‰Êa ˙eBa˙‰‰ בעניין «ƒ¿¿»∆»
התבוננות  עצמו, וההסתר ההעלם

כמה  עד והכרה הבנה לידי שתביא

בתוקף, הם והחושך ההסתר ההעלם,

‡·Èהמתבונן ˆÔB‡nהאדם È„ÈÏ »…ƒ≈ƒ»
וחזק  וחזקה eL˙e˜‰גדול גדולה ¿»
¯˙BÈa וההעלם לצאת מהחושך ¿≈

לאלוקות «…¿»(nk·‡¯ולהתקרב
‡Èza14 ההתבוננות שדווקא ««¿»

בכך  מאלוקות, הנשמה של בריחוק

לידי  יבוא גשמי, בגוף להתלבש שירדה

מתוך  באלוקות דבוק להיות רצון

מבוארים Ë¯Ù·eשמחה  והדברים ƒ¿»
יותר מאמרי ÈLe¯„aבפרטיות ƒ¿≈

‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˙e„ÈÒÁ בדורות ¬ƒ∆¿«¬≈∆
הזקן  אדמו"ר של דורו אחרי ),הבאים,

e‰fL להתקרב והתשוקה הצימאון ∆∆
וההסתר החושך למרות »¿ÔÈÚƒלאלוקות

"‰p¯"‰,ולמרות גם, שקיים «ƒ»
הלילה. חושך ה'רמשא',

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ מתעורר שהאדם ¿«¿≈∆
החושך  מתוך לאלוקות וקירוב ב'רננה'

ה'לילה', של ‡CkŒ¯Áוההעלם ‡a»«««
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈

,"‡¯Ùˆa ‰ÁÓN" במצב שמחה ƒ¿»¿«¿»
וגילוי אור היינו 'יום', È‰BfL∆ƒשל

‰ÁÓO‰'ה בעבודת שמח שהאדם «ƒ¿»
¯B‡‰ Èelb „vÓ שנשמתו ƒ«ƒ»

האלוקות לאור שלו וההתקרבות בו מאירה È¯Á‡Ïהאלוקית ‡aL∆»¿«¬≈
‡Èza ¯‡·nÎÂ ,¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰15 שם העניין Ú‚Baבהמשך «∆¿≈¿«∆¿≈¿«¿…»««¿»¿≈«

,·Ú˙n‰ Ûeb‰ ÔÓ d˙‡ˆa LÙp‰ ˙ÁÓNÏ בזוהר הנקרא ¿ƒ¿««∆∆¿≈»ƒ««¿…»
"‡ÈeÁc ‡ÎLÓ"16 המשתחררת הנפש של זו שמחה ועל נחש, של עור «¿»¿ƒ¿»

הנשמה  על ויסתיר יעלים לא הגוף שמעתה כך הגשמי, בגוף שלה מה'מאסר'

שם בתניא מבואר בגלוי, להאיר ממנה ימנע ÁÓN‰ולא EÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ¿»

,‰È·M‰Â ˙eÏb‰Ó ˙‡ˆk ‰ÏB„b הגלות בעת והצער הסבל כגודל כי ¿»¿≈≈«»¿«ƒ¿»
והשבי מהגלות היציאה בעת השמחה גודל הוא כך Ôaוהשבי, ÏLÓkƒ¿«∆

CÏÓהמלכות בארמון לחיות רגיל eÎ'שהיה ‰È·Ma ‰È‰L ובהיותו ∆∆∆»»«ƒ¿»
מאד והצטער סבל המלך בן ÈLÙÁÏבשבי, ‡ˆÈÂ וחזרÂÈ·‡ ˙Èa Ï‡ ¿»»«»¿ƒ∆≈»ƒ

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ) CÏn‰«∆∆¿««««»¿«»
‰È‰ BÓˆÚ CÏn‰ ¯L‡k«¬∆«∆∆«¿»»

·e˙kL BÓk ,‰È·Ma17 ב'שיר «ƒ¿»¿∆»
ÌÈË‰¯aהשירים' ¯eÒ‡ CÏÓ∆∆»»¿»ƒ
b‡'a¯˙כמובאÈ‡„k˙‡בכבלים, ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆

'‰·eLz‰18 אודות התניא שבספר «¿»
הוי' שם "השפעת השכינה, גלות

תוך  וירדה שנשתלשלה ברוךֿהוא

הטמאים  אחרא הסטרא היכלות

אנוש  מעשה עלֿידי להחיותם

וכמו  הרעות ומחשבותיו ותחבולותיו

ברהטים..."). אסור מלך שכתוב

‰Êa ¯„q‰Â של הדברים סדר ¿«≈∆»∆
הגוף  מגלות הנשמה של היציאה

ההעלם  מתוך לאלוקות וההתקרבות

lÁzL‰וההסתר  ,‡e‰ בשלב ∆¿ƒ»
ה' עבודת של BÈ‰Ï˙ראשון ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

,"‡LÓ¯a ‡¯" והתגלות רינה ¿»»¿«¿»
וההעלם, החושך היינו הלילה, מתוך

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ'ה עבודת ידי על ¿«¿≈∆
החושך, מתוך הראשון, בשלב כראוי

‰ÁÓN"Ï CkŒ¯Á‡ ÌÈ‡a»ƒ«««¿ƒ¿»
,"‡¯Ùˆa בזמן ואור וגילוי שמחה ¿«¿»

lÁ˙a˙היום  ‰È‰L BÓÎe¿∆»»ƒ¿ƒ«
,‰‡È¯a‰ לגבי הגמרא בלשון «¿ƒ»

העולם  שבריאת בסדר העובדה הייתה

היינו  בוקר', ויהי ערב 'ויהי של

הוא  וההמשך מהלילה היא ההתחלה

היהדות, לפי היממה היא (וכך ביום

היא  ללילה ההתחלה ובהמשך מהלילה

היום) ÎBLÁ‡בא ‡LÈ¯a"¿≈»¬»
"‡¯B‰ ¯„‰Â19.אור כך ואחר חושך בהתחלה, בראש, «¬«¿»

Ìb e‰ÊÂ של „) חסידות, פי על הפנימי, e˙kL·התוכן ‰Ó20 בספר ¿∆««∆»
dÈbÈשמואל  'ÈÂ‰Â ,'ÈÂ‰ È¯ ‰z‡ Èk" יאיר היינו ואור, נוגה מלשון ƒ«»≈ƒ¬»»«¬»»«ƒ«

Ï"Êאת  eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ."ÈkLÁ21,במדרש »¿ƒ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈
‰z‡ Ì‡ :‰"aw‰ ¯Ó‡"'ה את העובד È¯,היהודי ˙‡ ¯nLÓ »««»»ƒ«»¿«≈∆≈ƒ

,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰L נאמר ÂˆÓ‰שעליהם ¯" ∆ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»
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ּב"ׂשמחה" והעבֹודה ל"רמׁשא", ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּיכת

ׁשֹונים  עבֹודה אֹופּני ׁשהם ל"צפרא", ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשּיכת

"רּני  נאמר זה ּבפסּוק ואּלּו מּזה. זה הפכּיים ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָוגם

הענינים  ׁשני את ׁשּכֹולל צּיֹון", ּבת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָוׂשמחי

מהּו להבין, וצרי אחת. ּבבת ו"ׂשמחה" ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ"רננא"

ׁשני  קׁשּורים צּיֹון" "ּבת אצל ׁשּדוקא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּטעם

ׁשּבאים  ועד ּבזה, זה ו"ׂשמחה" "רננא" ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהענינים

אחת. ְַַַּבבת

ּכתיב ÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה ּומגן 10הּוא, ׁשמׁש ּכי ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֶֶָ

"ׁשמׁש ׁשּגּלּוי והינּו, אלקים. ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹהוי'

,החׁש זמן ׁשהּוא ּבּלילה אבל ּבּיֹום, הּוא ְְֲֲֶֶַַַַַָָָָֹהוי'"

הּמגן  ּבדגמת והסּתר, ּבהעלם הם הענינים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל

הם  ׁשהענינים והינּו, הּׁשמׁש. אֹור על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּמסּתיר

והסּתר, ּבהעלם הם אבל ׁשהם, ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבמציאּותם

ׁשאינם  ׁשּנדמה עד לעין, נראים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינם

סדר  ּבכללּות הּוא זה וענין ְְְְִִִִֵֶֶָָּבמציאּות.

ׁשאין  הּתחּתֹון לעֹולםֿהּזה עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות

ההעלם  ּתכלית ׁשהּוא הימּנּו, למּטה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּתחּתֹון

זה  ׁשעל הּגלּות, ּבזמן הּוא ּובפרטּיּות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָוההסּתר,

ׁשּגם 11נאמר  ועד ּפני", אסּתיר הסּתר "ואנכי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

הם  ּופּורים, חּנּוּכה ּכמֹו ׁשּבהם, טֹובים' ְֲִִִֵֶֶַָָָה'ימים

ּבגלּוי  מאיר אינֹו ׁשאלקּות וסּבת 12ּבאפן . ְְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹ

וההסּתר  ההעלם הּוא ׁשּבעֹולם, וההסּתר ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם

ׁשהּנׁשמה  היֹות ּדעם והינּו, האדם, ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָׁשּבעבֹודת

ּבאמנה מּצדֿ היתה החטא ּבׁשעת "אפילּו עצמ ּה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

ּבתרי"ג 13אּתֹו" מאירה אינּה מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֵַַָָָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור ּובמחׁשבה האדם ׁשל ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּכחֹות

האדם, ּבעבֹודת וההסּתר ההעלם ׁשּזהּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו,

ּבעֹולם. וההסּתר להעלם הּסּבה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא
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"ÔBiˆ ˙a" Ïˆ‡ שבדרך אף על ≈∆«ƒ

ואף  שונים בדברים מדובר כלל
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האלוקות  ענייני חושך, של בזמנים גם
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הדרגות  בכל הוא זה ודבר בזו, זו ואחוזות מזו זו משתלשלות השונות הדרגות
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אין  ומועדים חגים בימי אפילו

בעולם. מתגלה האלוקות
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בעבודה  שהאדם והסתר הרוחנית
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ושלום, חס חטא, שהאדם שעה

שלה  בנאמנות נשארה הנשמה

שהקשר  כך לקדושֿברוךֿהוא,

לא  לאלוקות הנשמה של והחיבור
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Ì„‡‰ המצוות תרי"ג כנגד שהם »»»

‰·LÁÓ·e‰NÚÓe ¯eac ¿«¿»»ƒ«¬∆
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ובמעשים  בדיבורים במחשבות, בגלוי
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בגלוי  מורגשת ולא מאירה לא

ובפעולותיו האדם של ‰‡„Ì,בכוחות ˙„B·Úa ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈«¬«»»»
‡e‰Â מתוך היא ה' עבודת שבגללו הנשמה על והסתר ההסתר העלם ¿
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אֹור" ותֹורה מצוה נר,22"נר את מׁשּמר אני , ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

אדם" נׁשמת הוי' לענינים 23נר ּבנֹוגע רק ולא , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

לענינים  ּבנֹוגע ּגם נמׁש זה אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהרּוחנּיים,

העּמּודים: ׁשלׁשה על ׁשעֹומד ּבעֹולם, ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהּגׁשמּיים

ּוגמילּותֿחסדים  עבֹודה ׁשלׁשת 24ּתֹורה ׁשהם , ְְֲֲִִֵֶֶָָָֹ

ּבקּיּום  העבֹודה ּכללּות את הּכֹוללים ְְְֲִִִֶַַַָָָה'קּוין'

מחׁשבה  הענינים: ׁשלׁשת עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורהּֿומצֹות 

הרגיל, ּבּזמן הּוא זה ּכל אמנם, ּומעׂשה. ְְֲִִֶֶַַַָָָָָּדּבּור

הרגילה  העבֹודה היא ׁשאז ּכסדרם", ְְְְֲִִִִִֶָָָָָָ"ּתמידים

הּגלּות  ּבזמן אבל אֹור", ותֹורה מצוה ְְְְֲִִֵַַָָָָּב"נר

ׁשּצרי ּכיון יֹותר, נעלית עבֹודה להיֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָצריכה

והינּו, חׁשּכי", יּגיּה "והוי' ענין את ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלפעל

ׁשם  מסּפיק לא הּגלּות, חׁש את להאיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּבכדי

הוי' ׁשם ּגם להיֹות צרי אּלא הראׁשֹון, ְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהוי'

מּסדר  ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּׁשני,

ׁשם  ּפעמים ׁשּׁשּתי ּבכ ּגם ּכמרּמז ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהׁשּתלׁשלּות,

ׁשמֹונה  אּלא) אֹותּיֹות, ארּבע רק (לא הן ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהוי'

ׁשהיא  הּתׁשּובה, עלֿידי נמׁש זה וענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותּיֹות,

הּׁשמינית  הּספירה הּבינה, והינּו,25ּבספירת , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָ

אֹור", ותֹורה מצוה  ּד"נר  העבֹודה  מסּפיקה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹׁשּלא

ּתֹוכחת  חּיים ּדר" ענין ּגם להיֹות צרי ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאּלא

החּיים'22מּוסר" עץ ּב'קנטרס ּכּמבאר ׁשּזֹוהי 26, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ

אֹור", ותֹורה מצוה מ"נר יֹותר נעלית ְְֲֲִִֵֵֵַָָָעבֹודה

ה'ּקוין', מּׁשלׁשת למעלה היא ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּמּצדֿעצמ ּה

ּבׁשלׁשת  ּבעבֹודה ּגם ּומאירה ׁשּנמׁשכת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

ִַַה'קּוין'.

ּכתיב ÔÈÚ‰Âה) ּדהּנה יתהּלל 27ּבזה, "אל ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶַַָ

הּגּבֹור  יתהּלל ואל ּבחכמתֹו, ְְְְִִֵַַַָָָָחכם
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כג.22) ו, כז.23)משלי כ, מ"ב.24)שם פ"א 25.20)אבות שבהערה דרושים ראה – 15).26)בכ"ז (ע' ירמי'27)בתחילתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"¯B‡ ‰¯B˙Â22,,לאור נמשלה והתורה לנר נמשלו שהמצוות היינו ¿»

המצוות  קיום את שומר אתה אם לאדם, אומר ולימוד והקדושֿברוךֿהוא

nLÓ¯התורה  È‡ ומחזק מטפח E¯,היינו שהיא ‡˙ היהודי של נרו ¬ƒ¿«≈∆≈¿
ככתוב  לנר, שנמשלה שלו ‡„Ì"הנשמה ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯23˜¯ ‡ÏÂ , ≈¬»»ƒ¿«»»¿…«

,ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
ולימוד  המצוות קיום של וההשפעה

הקדושֿ של ה'נר' שמירת התורה,

עניינים  לגבי רק איננה ברוךֿהוא,

האדם  של הנר' 'שמירת כמו רוחניים

הנשמה  גילוי של Ê‰במובן ‡l‡∆»∆
CLÓ והשפעה פעולה לכך Ìbויש ƒ¿»«

ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
„ÓBÚL ,ÌÏBÚa העולם גם שהרי »»∆≈

ומתקיים  עומד LÏL‰הגשמי ÏÚ«¿…»
‰¯Bz :ÌÈ„enÚ‰ התורה לימוד »«ƒ»

‰„B·Úהתפילה Œ˙eÏÈÓ‚eעבודת ¬»¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ24,המצוות Ì‰Lקיום ¬»ƒ∆≈

'ÔÈe˜'‰ ˙LÏL שונים תחומים ¿…∆««ƒ
ה' הם ‰ÌÈÏÏBkבעבודת שיחדיו «¿ƒ

‰B·Ú„‰כוללים ˙eÏÏk ˙‡∆¿»»¬»
ה' את עובד Ìei˜a¿ƒשהאדם

˙LÏL È„ÈŒÏÚ ˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¿≈¿…∆
ÌÈÈÚ‰ שבהם הדברים באמצעות »ƒ¿»ƒ

ופועלת  ביטוי לידי באה האדם נפש

פעולותיה: eac¯את ‰·LÁÓ«¬»»ƒ
.‰NÚÓe«¬∆

ÔÓfa ‡e‰ ‰Ê Ïk ,ÌÓ‡»¿»»∆«¿«
,ÏÈ‚¯‰ כתיקונם הם הדברים כאשר »»ƒ

הרצוי הסדר ÌÈ„ÈÓz"¿ƒƒולפי
‰„B·Ú‰ ‡È‰ Ê‡L ,"Ì¯„Òk¿ƒ¿»∆»ƒ»¬»
‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯"a ‰ÏÈ‚¯‰»¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿»

,"¯B‡ די אכן כסדרם, ובזמנים

המצוות  קיום של הרגילה בעבודה

שנמשל  התורה ולימוד לנר שנמשלו

לעיל, כמבואר ÔÓÊaלאור, Ï·‡¬»ƒ¿«
˙eÏb‰ כתיקונם אינם הימים שאז «»

והעלם  חושך שורר אלא וכסדרם

B·Ú„‰והסתר ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ,מהרגילÔÂÈk «¬≈≈≈»

È„ÎaL ,eÈ‰Â ,"ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰Â" ÔÈÚ ˙‡ ÏÚÙÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…∆ƒ¿««¬»»«ƒ«»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯‰ 'ÈÂ‰ ÌL ˜ÈtÒÓ ‡Ï ,˙eÏb‰ CLÁ ˙‡ ¯È‡‰Ï הנזכר ¿»ƒ∆…∆«»…«¿ƒ≈¬»»»ƒ

נרי', הוי' אתה 'כי זה, ‰ÈMבפסוק 'ÈÂ‰ ÌL Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«≈¬»»«≈ƒ
חשכי', יגי' והוי' הפסוק' של השני בחציו ‰ÈÂ'הנזכר ÌL Èelbƒ≈¬»»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL'הוי משם נעלית יותר בדרגה הוי' שם ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

השתלשלות' 'סדר בתוך הרגיל, באופן מאיר שהוא זה Ên¯Ókכפי ודבר ƒ¿À»
הראשון  הוי' שם מאשר באלקות יותר נעלית בדרגה קשור השני הוי' ששם

‡¯Úaנרמז  ˜¯ ‡Ï) Ô‰ 'ÈÂ‰ ÌL ÌÈÓÚt ÈzML CÎa Ìb«¿»∆¿≈¿»ƒ≈¬»»≈…««¿«
‰Ê ÔÈÚÂ ,˙Bi˙B‡ ‰BÓL (‡l‡ ,˙Bi˙B‡ של והתגלות ההארה ƒ∆»¿∆ƒ¿ƒ¿»∆

לא  יש איתו ביחד שרק השני, הוי' שם

אלא  הוי' שם של אותיות ארבע רק

אותיות, È„ÈŒÏÚשמונה CLÓƒ¿»«¿≈
,‰·eLz‰'לה בהתקרבות היינו «¿»

החושך, ומתוך הריחוק מתוך דוקא

הנזכר  מהשבי היציאה ועלֿדרךֿמשל

התשובה È‰L‡לעיל, עבודת ∆ƒ
Ùq‰ ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa‰¯È ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»

˙ÈÈÓM‰25, הספירות במניין «¿ƒƒ
ספירת  את למנות (בלי למעלה מלמטה

מסדר  היא עניין לכל שלא המלכות

יסודֿהודֿנצחֿתפארתֿ היינו הספירות,

השייכות  ועל גבורהֿחסדֿדעתֿבינה),

מבואר  התשובה לעניין בינה של

ששם  התניא) שבספר התשובה (באגרת

ה  חכמה, – י הספירות, כנגד הוא הוי'

מלכות, – ה המידות, – ו בינה, –

להשיב  ה', תשוב אותיות היא ותשובה

ה' את הן ומעלתה, למקומה הה', את

מלכות, תתאה, ה' והן – בינה עילאה,

‰˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰Â בזמן ¿«¿∆…«¿ƒ»
"c¯הרגילה ‰B·Ú„‰הגלות  »¬»¿≈

"¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ המספיקה ƒ¿»¿»
רגילים, BÈ‰Ï˙בזמנים CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿

ÔÈÚ Ìb כי' הפסוק של השני חציו «ƒ¿«
אור' ותורה מצווה ÌÈiÁנר C¯c"∆∆«ƒ
"¯ÒeÓ ˙ÁÎBz22¯‡·nk , ««»«¿…»

'ÌÈiÁ‰ ıÚ Ò¯Ë˜'a26 ¿À¿¿≈≈««ƒ
מוהרש"ב  B·Ú„‰לאדמו"ר È‰BfL∆ƒ¬»

‰ÂˆÓ ¯"Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈ƒ≈ƒ¿»
dÓˆÚŒ„vnL ,"¯B‡ ‰¯B˙Â¿»∆ƒ««¿»

‡È‰ תוכחת חיים 'דרך של זו עבודה ƒ
הגלות  בזמן במיוחד שצריכה מוסר'

'ÔÈÂw'‰ ˙LÏMÓ ‰ÏÚÓÏ של ¿«¿»ƒ¿…∆««ƒ
חסדים, וגמילות עבודה «∆‡l‡תורה,

'ÔÈe˜'‰ ˙LÏLa ‰„B·Úa Ìb ‰¯È‡Óe ˙ÎLÓpL העבודה היא ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»«»¬»ƒ¿…∆««ƒ
הכוונה  להלן, שיתבאר (וכפי התורה ולימוד המצוות קיום של הרגילה

הגלות). בזמן במיוחד שהיא במסירותֿנפש ה' לעבודת

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ירמיהו ‰27) Ïl‰˙Èבנבואת Ï‡" אין ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«ƒ¿«≈
עצמו  את וישבח שיתהלל וראוי נכון B˙ÓÎÁa,זה ÌÎÁÏl‰˙È Ï‡Â »»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
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ט oeiv za ignye ipx

ּבזאת  אם ּכי ּבעׁשרֹו. עׁשיר יתהּלל אל ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּבגבּורתֹו.

ּדלכאֹורה  אֹותי", וידע הׂשּכל הּמתהּלל, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֹיתהּלל

מּובן  אמּתי,28אינֹו חכם אֹודֹות מדּבר הרי , ְֲֲִִֵֵָָָָֻ

ׁשהּתֹורה  הינּו, "חכם", ּבׁשם ּבּכתּוב נקרא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלכן

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר "חכם", ּבׁשם 29קֹוראתֹו ְְְֲֵֵַַַָָָ

ּבנֹוגע  וכן הּנֹולד", את הרֹואה - חכם ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר -30לגּבֹור, ּגּבֹור "איזהּו ְְֲִִֵֵֶַַַ

רּבֹותינּו ּכמאמר עׁשיר, וכן יצרֹו", את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָהּכֹובׁש

מהּו30ז"ל  אםּֿכן ּבחלקֹו, הּׂשמח - עׁשיר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאיזהּו

הּמבאר  עלּֿפי ּובפרט ּגֹו'. יתהּלל" "אל ְְְְִִִֵַַַַָָֹאֹומרֹו

וחסידּות  הם 31ּבקּבלה ועׁשיר" ּגּבֹור ׁש"חכם , ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

הּימין, קו ּכנגד "חכם" ה'ּקּוין', ׁשלׁשת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכנגד

קו  ּכנגד ו"עׁשיר" הּׂשמאל, קו ּכנגד ְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ"ּגּבֹור"

סדר  ּכללּות ׁשּזהּו הּתפארת, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי,

יתהּלל" "אל אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַההׁשּתלׁשלּות ,

ּגֹו' יתהּלל ּבזאת אם "ּכי אּלּו, ענינים ְְְְִִִִִֵֵַָָֹּבכל

אֹותי". וידע ְְִֵַַָֹהׂשּכל

לעיל Ô·eÈÂו) ׁשּנתּבאר מה ּבענין 32ּבהקּדים ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ּבביתֿהּמקּדׁש, הּׁשכינה ְְְְִִֵַַַַָָָהׁשראת

ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשהּגּלּוי האֹומרים ּכדעת זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

היה  לא הּגּלּוי ואפן ּבלבד, והארה זיו רק ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

מכׁשר  היה ׁשּביתֿהּמקּדׁש רק אּלא ּכלי, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבדר

נאמר  ׁשעליה הּנבּואה, ּבענין ּוכמֹו "ּוביד 33לזה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָ

"הּנה  ׁשלמה, ּכדברי אּלא אדּמה", ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹהּנביאים

הּבית  ּכי אף ,יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

ׁשהם 34הּזה" הּׁשמים", ּוׁשמי ׁש"הּׁשמים ׁשאף , ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשּלמעלה  האיןֿסֹוף ועֹולמֹות האצילּות ְְְֲִֵֶַָָָָָעֹולם
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כבֿכג. סו.28)ט, ע' תרל"ד המאמרים ספר ואילך. תתעח ע' ח"ב נ"ך אוה"ת מא. ע' ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי גם  ראה

(השני) אכה"ד אלקים וידבר ואילך). סח ע' תשי"ט המאמרים (ספר תשי"ט כסלו יו"ד ויצא דש"פ בשלום פדה ד"ה: וש"נ.

תשמ"ג. צו דש"פ החדש (תש"ל). זו א.29)שנה לב, רפ"ד.30)תמיד פט"ו.31)אבות שם אורה בשערי ושמחי, רני ד"ה

ב'דבר 32) נדפסו ואילך. פד ע' ואילך; עה ע' תש"ל המאמרים (ספר בשלום פדה וד"ה קטנתי ד"ה – הקודמים במאמרים

וישלח). ויצא לפרשיות יא.33)מלכות' יב, יח.34)הושע ו, הימיםֿב דברי כז. ח, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡Êa Ì‡ Èk .B¯LÚa ¯ÈLÚ Ïl‰˙È Ï‡ .B˙¯e·‚a ¯Bab‰«ƒƒ¿»«ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿…

,Ïl‰˙n‰ Ïl‰˙È בכך מתהלל אדם כאשר הוא והראוי הנכון הדבר אלא ƒ¿«≈«ƒ¿«≈
לידי ‡È˙B",שהגיע Ú„ÈÂ ÏkN‰ הקדושֿברוךֿהוא B‡ÎÏc¯‰את «¿≈¿»…«ƒ¿ƒ¿»
Ô·eÓ BÈ‡28,בחכמתו יתהלל שהחכם ראוי לא באמת a„Ó¯מדוע È¯‰ ≈»¬≈¿À»

ÔÎlL ,ÈzÓ‡ ÌÎÁ ˙B„B‡»»¬ƒƒ∆»≈
·e˙ka ‡¯˜ כאןÌLa ƒ¿»«»¿≈

‰¯Bz‰L ,eÈ‰ ,"ÌÎÁ"»»«¿∆«»
,"ÌÎÁ" ÌLa B˙‡¯B˜ ודברי ¿»¿≈»»

אמת  בוודאי הם »¬»¿Ó‡ÓÎe¯התורה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯29 בגמראe‰ÊÈ‡" «≈≈∆

,"„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ - ÌÎÁ»»»∆∆«»
מיהו  הגדרה יש ז"ל חכמינו בדברי הרי

זו  בתורה, חכם נקרא אדם ואם חכם

חכם  אכן שהוא Ú‚Baהוכחה ÔÎÂ¿≈¿≈«
,¯Ba‚Ï בדברי הגדרה יש לגביו שגם ¿ƒ

אמיתי  גיבור מיהו ז"ל חכמינו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók30 בפרקי ¿«¬««≈
‰L·Bkאבות  - ¯Bab e‰ÊÈ‡"≈∆ƒ«≈

¯ÈLÚ ÔÎÂ ,"B¯ˆÈ שגם ‡˙ ∆ƒ¿¿≈»ƒ
ז"ל חכמינו בדברי מצינו לגביו 

באמת, עשיר מיהו »¬»¿Ó‡Ók¯הגדרה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯30 אבות בפרקי «≈

ÁÓO‰ - ¯ÈLÚ e‰ÊÈ‡≈∆»ƒ«»≈«
,B˜ÏÁa עליו העשיר כן, מדובר ואם ¿∆¿

באמת  עשיר אכן הוא ≈ÔkŒÌ‡ƒכאן
.'Bb "Ïl‰˙È Ï‡" B¯ÓB‡ e‰Ó«¿«ƒ¿«≈
הגבור  שהחכם, הכתוב אומר מדוע

יתהללו? לא והעשיר

Ë¯Ù·e מתחזקת ÈtŒÏÚוהשאלה ƒ¿»«ƒ
˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïa˜a ¯‡·n‰31, «¿…»¿«»»«¬ƒ

Ì‰ "¯ÈLÚÂ ¯Bab ÌÎÁ"L∆»»ƒ¿»ƒ≈
'ÔÈew'‰ ˙LÏL „‚k שקיימים ¿∆∆¿…∆««ƒ

האלוקי  גם באור השתלשל (וממנו

הנפש), ˜Âלכוחות „‚k "ÌÎÁ"»»¿∆∆«
Â˜ „‚k "¯Bab" ,ÔÈÓi‰«»ƒƒ¿∆∆«
Â˜ „‚k "¯ÈLÚ"Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿»ƒ¿∆∆«
,˙¯‡Ùz‰ ˙ÈÁa ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆

נצח) חסד, (חכמה, חח"נ – הקוין לשלושת הספירות חלוקת אודות כמבואר

באמצע  יסוד) תפארת, (דעת, ודת"י בשמאל הוד) גבורה, (בינה, בג"ה בימין,

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk e‰fL מלמעלה הנמשך האלוקי האור של ∆∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿

שלושת ÔkŒÌ‡Âלמטה, של האמיתית והחשיבות המעלה שנתבארה לאחר ¿ƒ≈
ועשיר, גבור חכם, הללו, ÏÎaהדברים "Ïl‰˙È Ï‡" B¯ÓB‡ e‰Ó«¿«ƒ¿«≈¿»

'Bb Ïl‰˙È ˙‡Êa Ì‡ Èk" ,el‡ ÌÈÈÚ ראוי כן שבו היחיד הדבר ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿…ƒ¿«≈
הוא  ‡È˙B"?להתהלל Ú„ÈÂ ÏkN‰«¿≈¿»…«ƒ

ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (Â תחילה‰Ó ¿»¿«¿ƒ«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL32 במאמרים ∆ƒ¿»≈¿≈

דיבורֿהמתחיל  זה, למאמר הקודמים

בשלום' 'פדה ודיבורֿהמתחיל 'קטנתי'

˙‡¯L‰ ÔÈÚa והתגלות ¿ƒ¿««¿»«
,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»
ÌÈ¯ÓB‡‰ ˙Ú„k ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿««»¿ƒ
È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a Èelb‰L‰ ∆«ƒ¿≈«ƒ¿»»»

‰¯‡‰Â ÂÈÊ Ïa·„,מועטה ¯˜ «ƒ¿∆»»ƒ¿«
C¯„a ‰È‰ ‡Ï Èelb‰ ÔÙ‡Â¿…∆«ƒ…»»¿∆∆

,ÈÏk של הגשמית שהמציאות כך ¿ƒ
ומתאים בית  ראוי כלי הייתה המקדש

בו  ותשרה בו תתלבש שהאלוקות

Lc˜n‰Œ˙ÈaLבגלוי  ˜¯ ‡l‡∆»«∆≈«ƒ¿»
‰È‰ מקוםBÓÎe ,‰ÊÏ ¯LÎÓ »»À¿»¿∆¿

‰ÈÏÚL ,‰‡e·p‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»∆»∆»
¯Ó‡33ÌÈ‡È·p‰ „È·e" ∆¡«¿««¿ƒƒ

,"‰n„‡ היא שהכוונה מפרשים ויש ¬«∆
אבל  בלבד כדימיון היא שהנבואה

בעת  שהייתה מלמעלה ההתגלות

בנביא  התלבשה לא הנבואה

כלי  היה שלא כיוון פנימית בהתלבשות

מוכשר  רק אלא לכך ומתאים ראוי

להארה  גילוי ‡l‡ומוכן אופן ∆»
הוא  המקדש בבית ≈¿È¯·„k¿ƒהאלוקות

‰ÓÏL בית חנוכת בעת המלך ¿……
הראשון, ‰ÌÈÓMהמקדש ‰p‰"ƒ≈«»«ƒ
ÌÈÓM‰ ÈÓLe לדרגות הרומזים ¿≈«»«ƒ

באלוקות  EeÏkÏÎÈ,נעלות ‡Ï…¿«¿¿
עצמיות  להתגלות ראויים כלים אינם

‰f‰"האלוקות  ˙Èa‰ Èk Û‡34, «ƒ««ƒ«∆
שהוא  המקדש, בית הזה, הבית אבל

לכך, ראוי כן הוא גשמית, מציאות

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ì‰L ,"ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰"L Û‡L∆«∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ∆≈»»¬ƒ
אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה) הכלליים העולמות מארבע נעלה והכי (הראשון

'שמים' ‰‡ÛBÒŒÔÈהנקרא ˙BÓÏBÚÂֿהבלי האלוקי האור שורה שבהם ¿»»≈
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l"yz'dי zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

"ּבּבית  הּנה ,"יכלּכלּו "לא האצילּות, ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹמעֹולם

ׁשהּגּלּוי  והינּו, עצמּותֹו. ּבכל נמצא הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּזה"

גלּוי  אּלא ּבלבד, הארה אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

,"ּד"יכלּכלּו ּובאפן ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַָֹמהּותֹו

ׁשּי אי להבין, צרי ולכאֹורה ּכלי. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבדר

הּׁשכינה  הׁשראת ּתהיה הּגׁשמי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

מּכל  "החכם ,הּמל ׁשלמה וכתמיהת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹוכּו',

וגֹו'35אדם" הארץ" על אלקים יׁשב "האמנם ,34. ְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, הּבאּור מקֹום 36א "הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ז"ל  חכמינּו ּופרׁשּו לי",37אּתי", טפלה "אתרי ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ

ּדוקא  ּבביתֿהּמקּדׁש היה הּמקֹום ּבּטּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוענין

עלֿידי  ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם נמׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֻ(ּומּמּנּו

אטּומים" ׁשקּופים ׁשּבקדׁש38ֿה"חּלֹונֹות ׁשּזהּו ,( ְְֲִִֶֶֶֶַַֹ

הּמּדה" מן אינֹו הארֹון "מקֹום הּנה ,39הּקדׁשים ְֳִִִִֵֵַַָָָָ

ואּמה  ארּכֹו, וחצי "אּמתים ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי 

וגֹו' רחּבֹו" הארֹון 40וחצי "מקֹום מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵָָָָָָ

הּמּדה" מן היה אינֹו עצמֹו ׁשה'מקֹום' והינּו, , ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

יׁש ׁשּלמעלה ואףֿעלּֿפי  מקֹום'. 'ּבלי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ענין הוי'41ּגםּֿכן ל" ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

כל  ּכי וההֹוד, והּנצח והּתפארת והּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּגדּלה

,"ל" ׁשל ּבאפן הם ׁשּכּלם ּובארץ", ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשמים

ּכמֹו זה אין מּכלֿמקֹום ,"ל" ּובטלים ְְְְִִִֵֵֵֶָָטפלים

ּבביתֿ ׁשהיה לי") טפלה ("אתרי הּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבּטּול

אינֹו הּמציאּות ענין הרי למעלה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּמקּדׁש,

ורק  ּבתכלית, אינֹו הּבּטּול ּגם ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַּבתכלית,
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יא.35) ה, מלכיםֿא – הכתוב לשון כא.36)ע"פ לג, ו.37)תשא פמ"ה, וברש"י 38)שמו"ר ב פו, מנחות ד. ו, מלכיםֿא

ב. בהעלותך ו. תצוה תנחומא ז. פל"א, ויק"ר גם וראה שם. וש"נ.39)כת"י א. כא, א.40)יומא לז, ויקהל י. כה, תרומה

יא.41) כט, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡ˆeÏÈ˙גבול  ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL העולמות ומ'ס השתלשלות', דר ∆¿«¿»≈»»¬ƒ

השמים' 'שמי ‰f‰"הנקראים ˙Èaa" ‰p‰ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï" בית …¿«¿¿ƒ≈««ƒ«∆
בעצמו ‰e‡המקדש  B˙eÓˆÚ.ונתגלה Óˆ‡הקדושֿברוךֿהוא ÏÎa ƒ¿»¿»«¿

‰¯‡‰ BÈ‡ Lc˜n‰Œ˙È·aL Èelb‰L ,eÈ‰Â בלבד מועטה ¿«¿∆«ƒ∆¿≈«ƒ¿»≈∆»»
‡l‡עצמה מהאלוקות  ,„·Ïaƒ¿«∆»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ÈeÏ‚ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿ ועצמיות מהות של גילוי

בעצמו EeÏkÏÎÈ"c"הוא ÔÙ‡·e¿…∆¿¿«¿¿
ÈÏk C¯„a באופן התגלות כלומר, ¿∆∆¿ƒ

המאיר  כאור פנימית, התלבשות של

לו. ומתאים הראוי ב'כלי'

* * *
CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ≈

CiLייתכן Lc˜n‰Œ˙È·aLאיך «»∆¿≈«ƒ¿»
ÈÓLb‰ גשמית ומציאות בניין שהוא ««¿ƒ

,'eÎÂ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»««¿ƒ»¿
,CÏn‰ ‰ÓÏL ˙‰ÈÓ˙ÎÂ¿ƒ¿ƒ«¿……«∆∆

"Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰"35, ∆»»ƒ»»»
ÏÚ ÌÈ˜Ï‡ ·LÈ ÌÓ‡‰"«À¿»≈≈¡…ƒ«

'B‚Â "ı¯‡‰34ֿהקדוש האמנם »»∆¿
וגילה  והתלבש ונמשך ירד ברוךֿהוא

מציאות  שהיא בארץ דווקא עצמו את

ונחותה? תחתונה גשמית

‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆¿ƒ≈
·È˙k36ֿהקדושֿברוך בדברי בתורה ¿ƒ

לבקשתו  במענה רבינו, למשה הוא

כבודך' את נא ÌB˜Ó'הראני ‰p‰"ƒ≈»
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯Ùe ,"Èz‡37 ƒƒ≈¿¬»≈

אתי', 'מקום המילים את במדרש

,"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡" טפל מקומי ¬»ƒ¿≈»ƒ
יש  שבו המקום כלומר אליי, ובטל

האלוקות  כלפי מתבטל אלוקות, גילוי

ÌB˜n‰ Ïeha ÔÈÚÂ של במובן ¿ƒ¿«ƒ«»
כלפי  המקום של מוחלטת התבטלות

עצמה  Œ˙È·aהאלוקות ‰È‰»»¿≈
Lc˜n‰ הגשמי הזה ביטול Âc˜‡שבעולם של באופן הביטול ותכלית «ƒ¿»«¿»

עליונים  בעולמות איננה המקדש (epnÓeמוחלט הביטול CLÓמבית ƒ∆ƒ¿»
Blk,לאלוקות  ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb הגשמית המציאות È„ÈŒÏÚבכללות «¿»»»À«¿≈

"ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ˙BBlÁ"‰38, להביא שנועד רגיל מחלון בשונה ««¿ƒ¬ƒ
את  להביא נועדו המקדש בית של החלונות הבית, לתוך מבחוץ האור את

זריקא  ר' אמר בדרום. ומנורה בצפון "שולחן הגמרא: ובלשון החוצה, אורו

[שלמה  ויעש צריך. אני לאורה ולא צריך אני לאכילה לא אלעזר, ר' אמר

ואטומים  [מבפנים] שקופין תנא אטומים, שקופים חלוני לבית המלך]

הוא  עדות מועד, באהל העדות לפרוכת מחוץ צריך, אני לאורה לא [מבחוץ],

בישראל"), שורה שהשכינה עולם באי המקדש e‰fLלכל שבבית זה עניין ∆∆
ההסבר  הוא לאלוקות הגשמי המקום של מוחלט, ביטול בתכלית, ביטול היה

‰p‰לכך  ÌÈL„w‰ŒL„˜aL∆¿…∆«√»ƒƒ≈
ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó" היה שבו המקום ¿»»

הברית  ארון ÔÓמונח BÈ‡≈ƒ
"‰cn‰39 קודש במידות נמנה אינו «ƒ»

שם  מונח היה לא וכאילו הקודשים,

È‰L‰דבר, ÈtŒÏÚŒÛ‡ הארון ««ƒ∆»»
ורוחב  אורך במידות מוגדרת מציאות

בתורה כמפורש ÌÈ˙n‡"«»«ƒוגובה
ÈˆÁÂ ‰n‡Â ,Bk¯‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ

'B‚Â "BaÁ¯40ÌB˜ÓŒÏkÓ , »¿¿ƒ»»
ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó"¿»»≈ƒ
'ÌB˜Ó'‰L ,eÈ‰Â ,"‰cn‰«ƒ»¿«¿∆«»

BÓˆÚ מציאות הוא ומהותו שמטבעו «¿
ברורות  והגבלות מדידות עם גשמית

'ÌB˜Ó ÈÏa' ˙ÈÁ·a ‰È‰»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
והפך  וההגבלות, מהגדרים התעלה

מקום. של גדרים ללא מציאות להיות

לגילוי  בהתבטלות עצום חידוש וזה

זו  וכאמור, במקום המאירה האלוקות

הביטול. תכלית

‰ÏÚÓlL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â בעולמות ¿««ƒ∆¿«¿»
הרוחניים  ÔÈÚהעליונים ÔkŒÌb LÈ≈«≈ƒ¿«

,Ïeha‰ הרוחנית המציאות של «ƒ
האלוקות  כלפי עולמות שבאותם

בהם  e˙kL·המתגלה BÓÎe41 ¿∆»
‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ" החסד מידת זו ¿¬»»«¿À»

Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿«ƒ¿∆∆¿«≈«
ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ,„B‰‰Â¿«ƒ…«»«ƒ»»∆
וארץ", שמים המחברת היסוד מידת זו

ÌlkL הספירות של המידות שש כל ∆À»
"EÏ",העליונות  ÏL ÔÙ‡a Ì‰≈¿…∆∆¿

,"EÏ" ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË הביטול זאת ובכל הקדושֿברוךֿהוא, אל ¿≈ƒ¿≈ƒ¿
שגם  למרות כי הגשמי, הזה בעולם למטה ה'מקום' ביטול דווקא הוא הנעלה

ביטול  יש עליונים Ê‰בעולמות ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ שבעולמות הביטול ƒ»»≈∆
בתכלית  ביטול ÈÏ")עליונים ‰ÏÙË È¯˙‡") ÌB˜n‰ Ïeha BÓk¿ƒ«»¬»ƒ¿≈»ƒ

BÈ‡ ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ Èk ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¬≈ƒ¿««¿ƒ≈
,˙ÈÏÎ˙a BÈ‡ Ïeha‰ Ìb ÔÎŒBÓÎe ,˙ÈÏÎ˙a שלמעלה כיוון ¿«¿ƒ¿≈««ƒ≈¿«¿ƒ

רק  הקיימים וההגבלות הגדרים כל עם מוחלטת, מציאות איננה המציאות
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יי oeiv za ignye ipx

היא  הּמקֹום ׁשּמציאּות ּבביתֿהּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֶַַַָָָלמּטה

וכּמבאר  ּבתכלית. הּוא הּבּטּול ּגם לכן ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹּבתכלית,

מקֹומֹות  יׁשנֹו42ּבכּמה הּגׁשמי ּבּיׁש ׁשּדוקא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ

עּלה  לֹו ואין מעצמּותֹו, 'מציאּותֹו ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָההרּגׁש

מעצמּות  ׁשּׁשרׁשֹו ּדכיון לֹו', ׁשּקדמה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָוסּבה

לֹו ואין ּבאמת, מעצמּותֹו ׁש"מציא ּותֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַאיןֿסֹוף

חסֿוׁשלֹום" לֹו ׁשּקדמה וסּבה יׁש43עּלה לכן , ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

ּגם  הּנה זה ּומּׁשּום הּגׁשמי, ּבּיׁש ּגם זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַהרּגׁש

לעצמּותֹו, ּבּטּול ּבתכלית, הּוא ׁשּלֹו ְְְְִִִֶַַַהּבּטּול

וזהּו הּׁשכינה. להׁשראת ּכלי נעׂשה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָועלֿידיֿזה

את  לבנֹות יכֹול  היה לא הּמל ׁשּדוד הּטעם ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם

ׁשפכּת" לרב ׁש"ּדם לפי אּלא 44ּביתֿהּמקּדׁש, , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

על  אּתן וׁשקט ׁש"ׁשלֹום ,הּמל ׁשלמה ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדוקא

ּבימיו" ּבנין 44יׂשראל להיֹות יכֹול היה עלֿידֹו , ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

חּבּור  הּוא ה"ּׁשלֹום" ענין ּכי ְְִִִִֵַַַָָּביתֿהּמקּדׁש,

חּבּור 45הפכים  ּגם להיֹות יכֹול ועלֿידיֿזה , ְְְֲִִִֵֶַַָָ

ּוׁשמי  הּׁשמים "הּנה ׁשּלכן מקֹום', ּו'בלי ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ'מקֹום'

הּזה". "הּבית ּדוקא אּלא ,"יכלּכלּו לא ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּׁשמים

ׁשּבעֹולםֿהּזה p‰Â‰ז) ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכ עליֹונים, עֹולמֹות לגּבי מעלה ְְֲִֵֵֶַַָָָיׁש

הּגלּות, ּבזמן מעלה יׁש ּגּופא ּבעֹולםֿהּזה ְֲִֵֶַַַַַָָָָָּגם

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו ׁש"מּפני ,46ּדאף ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

למציאּות  עד ּבתכלית, הּוא וההסּתר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַוההעלם

ּגּלּוי  לידי ּבאים עלֿידיֿזה ּדוקא הּנה ,חׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל

יּגיּה "והוי' ּבענין וכּנ"ל יֹותר, נעלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָאֹור
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ד"ה 42) .238 ע' תש"ז קנ. ע' עזר"ת המאמרים ספר גם וראה ואילך. ב צו, בשלח האמצעי, לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה

ועוד. י). ע' ח"א לגני באתי המאמרים ספר מנחם (תורת פ"ד תשי"א לגני ס"כ.43)באתי אגה"ק הימיםֿא 44)תניא דברי

חֿט. א.45)כב, ח, ואתחנן א. כז, נשא סע"ד. מח, בחוקותי לקו"ת דיו"ט.46)ראה מוסף בתפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מציאות  של ביטול איננו עליונים שבעולמות הביטול הרי גשמית, במציאות

בבי  כי מוחלט ביטול אינו ואםֿכן לגמרי ומוגדרת מציאות מוגבלת של טול

גשמית  מציאות של בביטול כמו וחידוש עומק אין hÓÏ‰רוחנית ˜¯Â¿«¿«»
˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ÌB˜n‰ ˙e‡ÈˆnL ,Lc˜n‰Œ˙È·a הגדרים עם כל ¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ

אורך  מידות עם מוגבל, מקום של

וכו', ‰e‡ורוחב Ïeha‰ Ìb ÔÎÏ»≈««ƒ
˙ÈÏÎ˙a שמבטל מוחלט ביטול ¿«¿ƒ

כל  ואת ההגדרות כל את לחלוטין

הגשמית. המציאות של ההגבלות

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ42 ¿«¿…»¿«»¿
החסידות  Liaבתורת ‡˜ÂcL∆«¿»«≈

ÈÓLb‰ שהם הגשמיים הנבראים ««¿ƒ
הזה  בעולם 'יש' ¿∆BLÈמציאות

Lb¯‰‰ ותחושה el‡kהרגשה «∆¿≈¿ƒ
,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓ' הוא כאילו ¿ƒ≈«¿

עצמו  את lÚ‰עשה BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»
BÏ ‰Ó„wL ‰aÒÂ השורש שהיא ¿ƒ»∆»¿»

והסיבה  וקיומו, להתהוותו והמקור

היא  הזו המוטעית «≈¿ÔÂÈÎcלתחושה
BL¯ML הגשמי ה'יש' של ומקורו ∆»¿

דבר, של לאמיתו ¿»≈eÓˆÚÓ˙הוא,
B˙e‡ÈˆÓ"L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿ƒ

,˙Ó‡a B˙eÓˆÚÓ של והמציאות ≈«¿∆¡∆
היא  האינסופית האלוקות עצמיות

'מעצמותו' lÚ‰באמת BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»
ŒÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÒÂ¿ƒ»∆»¿»«

"ÌBÏLÂ43'קדמון' הוא אלא ¿»
גורם  ידי על שנתהווה לחשוב שחלילה

לעצמותו, מחוץ LÈאחר ÔÎÏ»≈≈
ÈÓLb‰ Lia Ìb ‰Ê Lb¯‰∆¿≈∆««≈««¿ƒ

עצמיות שה'יש' האמיתי, האלוקי

ומקורו, שורשו הוא האלוקות,

Ïeha‰ Ìb ‰p‰ ‰Ê ÌeMÓeƒ∆ƒ≈««ƒ
BlL'ה'יש של לאלוקות ההתבטלות ∆

ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙,ביטול ‰e‡הגשמי
,B˙eÓˆÚÏ Ïeha בוודאי האלוקות, עצמיות כלפי הוא שהביטול מאחר כי ƒ¿«¿

ומוחלט מלא ביטול כזו ÈŒÏÚÂ‰ÊŒÈ„שזהו ברמה ביטול של מכוחו ¿«¿≈∆
‰NÚ הגשמי ‰ÈÎM‰ה'יש' ˙‡¯L‰Ï ÈÏk גילוי עיקר ולכן «¬»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ»

עליונים. בעולמות ולא הגשמית במציאות דווקא הוא השכינה והשראת

˙‡ ˙B·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï CÏn‰ „ÂcL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆»ƒ«∆∆…»»»ƒ¿∆
,Lc˜n‰Œ˙Èa היא לכך הסיבה הקדושֿברוךֿהוא, לו שאמר ÈÙÏוכפי ≈«ƒ¿»¿ƒ

"zÎÙL ·¯Ï Ìc"L44, בהם שהיה מלחמות ניהל המלך שדוד כיוון ∆»»…»«¿»
דמים  שפיכות ‰CÏn,הרבה ‰ÓÏL ‡˜Âc ‡l‡ הבטיח שלגביו ∆»«¿»¿……«∆∆

אביו  לדוד Ï‡¯NÈהקדושֿברוךֿהוא ÏÚ Ôz‡ Ë˜LÂ ÌBÏL"L∆»»∆∆∆≈«ƒ¿»≈
"ÂÈÓÈa44Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ B„ÈŒÏÚ שבו , ¿»»«»»»»ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

של  גילוי יש ובו השכינה שורה

האלוקות, ÔÈÚעצמיות  Èkƒƒ¿«
¯eaÁ ‡e‰ "ÌBÏM"‰«»ƒ

ÌÈÎÙ‰45, המאמרים כמבואר בשני ¬»ƒ
'קטנתי' המתחיל (דיבור הקודמים

בשלום') 'פדה המתחיל »¿ŒÏÚÂודיבור
‰ÊŒÈ„È ה'שלום'עניין באמצעות ¿≈∆

¯eaÁ Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ שני של »ƒ¿«ƒ
גשמית 'ÌB˜Ó'ההפכים  מציאות »

ומוגבלת  ÌB˜Ó',מדודה ÈÏ·'e¿ƒ»
הללו  מהמגבלות שלמעלה מציאות

ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰" ÔÎlL∆»≈ƒ≈«»«ƒ¿≈
ÌÈÓM‰ הרוחניים Ï‡העולמות «»«ƒ…

"EeÏkÏÎÈ בהם מאירה ולא ¿«¿¿
הגילוי, בתכלית «∆‡l‡האלוקות
"‰f‰ ˙Èa‰" ‡˜Âc דווקא כי «¿»««ƒ«∆

'מקום' של חיבור יש המקדש, בבית

אפשרי  הזה והחיבור מקום' ו'בלי

שקט  היה שאז שלמה בימי דווקא

לעיל. כנזכר ושלום,

Œ˙È·aL ÌLk ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈¿≈∆¿≈
LÈ ‰f‰ŒÌÏBÚaL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»»«∆≈

‰ÏÚÓ ויתרון˙BÓÏBÚ Èa‚Ï «¬»¿«≈»
,ÌÈBÈÏÚ יש המקדש בבית שדווקא ∆¿ƒ

ודווקא  לאלוקות הביטול תכלית את

גילוי  עיקר את יש המקדש בבית

f‰ŒÌÏBÚa‰השכינה, Ìb Ck»«»»«∆
‡Ùeb עצמו‰ÏÚÓ LÈ ויתרון »≈«¬»

˙eÏb‰ ÔÓÊa היה שבו הזמן לגבי ƒ¿««»
קיים, מקדש ÈtÓ"Lבית  Û‡c¿«∆ƒ¿≈

"eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ46, ¬»≈»ƒ≈«¿≈
ואם  החטא, היא התפילה, בנוסח שאומרים כפי היא, הגלות שסיבת ולמרות

גדולה  ירידה היא הגלות ‰e‡כן ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Â,מאד גדול ¿«∆¿≈¿«∆¿≈
,˙ÈÏÎ˙a,מוחלט והסתר ‰p‰העלם ,CLÁ ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ „Ú ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ∆…∆ƒ≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc עצמו וההעלם החושך Èelbמתוך È„ÈÏ ÌÈ‡a «¿»«¿≈∆»ƒƒ≈ƒ
,¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ אליו להגיע ניתן היה לא וההעלם החושך שלולי אור «¬∆≈

ÔÈÚa Ï"pÎÂ עניין של הפנימית dÈbÈהמשמעות 'ÈÂ‰Â" יאירÈkLÁ ¿««¿ƒ¿««¬»»«ƒ«»¿ƒ
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l"yz'd zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

"ּבּבית  הּנה ,"יכלּכלּו "לא האצילּות, ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹמעֹולם

ׁשהּגּלּוי  והינּו, עצמּותֹו. ּבכל נמצא הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּזה"

גלּוי  אּלא ּבלבד, הארה אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

,"ּד"יכלּכלּו ּובאפן ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְְִֵֶַַַָֹמהּותֹו

ׁשּי אי להבין, צרי ולכאֹורה ּכלי. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּבדר

הּׁשכינה  הׁשראת ּתהיה הּגׁשמי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבביתֿהּמק ּדׁש

מּכל  "החכם ,הּמל ׁשלמה וכתמיהת ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹוכּו',

וגֹו'35אדם" הארץ" על אלקים יׁשב "האמנם ,34. ְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, הּבאּור מקֹום 36א "הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ז"ל  חכמינּו ּופרׁשּו לי",37אּתי", טפלה "אתרי ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ

ּדוקא  ּבביתֿהּמקּדׁש היה הּמקֹום ּבּטּול ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוענין

עלֿידי  ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם נמׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֻ(ּומּמּנּו

אטּומים" ׁשקּופים ׁשּבקדׁש38ֿה"חּלֹונֹות ׁשּזהּו ,( ְְֲִִֶֶֶֶַַֹ

הּמּדה" מן אינֹו הארֹון "מקֹום הּנה ,39הּקדׁשים ְֳִִִִֵֵַַָָָָ

ואּמה  ארּכֹו, וחצי "אּמתים ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי 

וגֹו' רחּבֹו" הארֹון 40וחצי "מקֹום מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵָָָָָָ

הּמּדה" מן היה אינֹו עצמֹו ׁשה'מקֹום' והינּו, , ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

יׁש ׁשּלמעלה ואףֿעלּֿפי  מקֹום'. 'ּבלי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבּטּול, ענין הוי'41ּגםּֿכן ל" ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

כל  ּכי וההֹוד, והּנצח והּתפארת והּגבּורה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻהּגדּלה

,"ל" ׁשל ּבאפן הם ׁשּכּלם ּובארץ", ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשמים

ּכמֹו זה אין מּכלֿמקֹום ,"ל" ּובטלים ְְְְִִִֵֵֵֶָָטפלים

ּבביתֿ ׁשהיה לי") טפלה ("אתרי הּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבּטּול

אינֹו הּמציאּות ענין הרי למעלה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּמקּדׁש,

ורק  ּבתכלית, אינֹו הּבּטּול ּגם ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַּבתכלית,
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יא.35) ה, מלכיםֿא – הכתוב לשון כא.36)ע"פ לג, ו.37)תשא פמ"ה, וברש"י 38)שמו"ר ב פו, מנחות ד. ו, מלכיםֿא

ב. בהעלותך ו. תצוה תנחומא ז. פל"א, ויק"ר גם וראה שם. וש"נ.39)כת"י א. כא, א.40)יומא לז, ויקהל י. כה, תרומה

יא.41) כט, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡ˆeÏÈ˙גבול  ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL העולמות ומ'ס השתלשלות', דר ∆¿«¿»≈»»¬ƒ

השמים' 'שמי ‰f‰"הנקראים ˙Èaa" ‰p‰ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï" בית …¿«¿¿ƒ≈««ƒ«∆
בעצמו ‰e‡המקדש  B˙eÓˆÚ.ונתגלה Óˆ‡הקדושֿברוךֿהוא ÏÎa ƒ¿»¿»«¿

‰¯‡‰ BÈ‡ Lc˜n‰Œ˙È·aL Èelb‰L ,eÈ‰Â בלבד מועטה ¿«¿∆«ƒ∆¿≈«ƒ¿»≈∆»»
‡l‡עצמה מהאלוקות  ,„·Ïaƒ¿«∆»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ÈeÏ‚ƒ«¿«¿ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿ ועצמיות מהות של גילוי

בעצמו EeÏkÏÎÈ"c"הוא ÔÙ‡·e¿…∆¿¿«¿¿
ÈÏk C¯„a באופן התגלות כלומר, ¿∆∆¿ƒ

המאיר  כאור פנימית, התלבשות של

לו. ומתאים הראוי ב'כלי'

* * *
CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ≈

CiLייתכן Lc˜n‰Œ˙È·aLאיך «»∆¿≈«ƒ¿»
ÈÓLb‰ גשמית ומציאות בניין שהוא ««¿ƒ

,'eÎÂ ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»««¿ƒ»¿
,CÏn‰ ‰ÓÏL ˙‰ÈÓ˙ÎÂ¿ƒ¿ƒ«¿……«∆∆

"Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰"35, ∆»»ƒ»»»
ÏÚ ÌÈ˜Ï‡ ·LÈ ÌÓ‡‰"«À¿»≈≈¡…ƒ«

'B‚Â "ı¯‡‰34ֿהקדוש האמנם »»∆¿
וגילה  והתלבש ונמשך ירד ברוךֿהוא

מציאות  שהיא בארץ דווקא עצמו את

ונחותה? תחתונה גשמית

‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆¿ƒ≈
·È˙k36ֿהקדושֿברוך בדברי בתורה ¿ƒ

לבקשתו  במענה רבינו, למשה הוא

כבודך' את נא ÌB˜Ó'הראני ‰p‰"ƒ≈»
Ï"Ê eÈÓÎÁ eL¯Ùe ,"Èz‡37 ƒƒ≈¿¬»≈

אתי', 'מקום המילים את במדרש

,"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡" טפל מקומי ¬»ƒ¿≈»ƒ
יש  שבו המקום כלומר אליי, ובטל

האלוקות  כלפי מתבטל אלוקות, גילוי

ÌB˜n‰ Ïeha ÔÈÚÂ של במובן ¿ƒ¿«ƒ«»
כלפי  המקום של מוחלטת התבטלות

עצמה  Œ˙È·aהאלוקות ‰È‰»»¿≈
Lc˜n‰ הגשמי הזה ביטול Âc˜‡שבעולם של באופן הביטול ותכלית «ƒ¿»«¿»

עליונים  בעולמות איננה המקדש (epnÓeמוחלט הביטול CLÓמבית ƒ∆ƒ¿»
Blk,לאלוקות  ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb הגשמית המציאות È„ÈŒÏÚבכללות «¿»»»À«¿≈

"ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ˙BBlÁ"‰38, להביא שנועד רגיל מחלון בשונה ««¿ƒ¬ƒ
את  להביא נועדו המקדש בית של החלונות הבית, לתוך מבחוץ האור את

זריקא  ר' אמר בדרום. ומנורה בצפון "שולחן הגמרא: ובלשון החוצה, אורו

[שלמה  ויעש צריך. אני לאורה ולא צריך אני לאכילה לא אלעזר, ר' אמר

ואטומים  [מבפנים] שקופין תנא אטומים, שקופים חלוני לבית המלך]

הוא  עדות מועד, באהל העדות לפרוכת מחוץ צריך, אני לאורה לא [מבחוץ],

בישראל"), שורה שהשכינה עולם באי המקדש e‰fLלכל שבבית זה עניין ∆∆
ההסבר  הוא לאלוקות הגשמי המקום של מוחלט, ביטול בתכלית, ביטול היה

‰p‰לכך  ÌÈL„w‰ŒL„˜aL∆¿…∆«√»ƒƒ≈
ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó" היה שבו המקום ¿»»

הברית  ארון ÔÓמונח BÈ‡≈ƒ
"‰cn‰39 קודש במידות נמנה אינו «ƒ»

שם  מונח היה לא וכאילו הקודשים,

È‰L‰דבר, ÈtŒÏÚŒÛ‡ הארון ««ƒ∆»»
ורוחב  אורך במידות מוגדרת מציאות

בתורה כמפורש ÌÈ˙n‡"«»«ƒוגובה
ÈˆÁÂ ‰n‡Â ,Bk¯‡ ÈˆÁÂ»≈ƒ»¿¿«»»≈ƒ

'B‚Â "BaÁ¯40ÌB˜ÓŒÏkÓ , »¿¿ƒ»»
ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ó"¿»»≈ƒ
'ÌB˜Ó'‰L ,eÈ‰Â ,"‰cn‰«ƒ»¿«¿∆«»

BÓˆÚ מציאות הוא ומהותו שמטבעו «¿
ברורות  והגבלות מדידות עם גשמית

'ÌB˜Ó ÈÏa' ˙ÈÁ·a ‰È‰»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
והפך  וההגבלות, מהגדרים התעלה

מקום. של גדרים ללא מציאות להיות

לגילוי  בהתבטלות עצום חידוש וזה

זו  וכאמור, במקום המאירה האלוקות

הביטול. תכלית

‰ÏÚÓlL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â בעולמות ¿««ƒ∆¿«¿»
הרוחניים  ÔÈÚהעליונים ÔkŒÌb LÈ≈«≈ƒ¿«

,Ïeha‰ הרוחנית המציאות של «ƒ
האלוקות  כלפי עולמות שבאותם

בהם  e˙kL·המתגלה BÓÎe41 ¿∆»
‰l„b‰ 'ÈÂ‰ EÏ" החסד מידת זו ¿¬»»«¿À»

Áˆp‰Â ˙¯‡Ùz‰Â ‰¯e·b‰Â¿«¿»¿«ƒ¿∆∆¿«≈«
ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ,„B‰‰Â¿«ƒ…«»«ƒ»»∆
וארץ", שמים המחברת היסוד מידת זו

ÌlkL הספירות של המידות שש כל ∆À»
"EÏ",העליונות  ÏL ÔÙ‡a Ì‰≈¿…∆∆¿

,"EÏ" ÌÈÏË·e ÌÈÏÙË הביטול זאת ובכל הקדושֿברוךֿהוא, אל ¿≈ƒ¿≈ƒ¿
שגם  למרות כי הגשמי, הזה בעולם למטה ה'מקום' ביטול דווקא הוא הנעלה

ביטול  יש עליונים Ê‰בעולמות ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ שבעולמות הביטול ƒ»»≈∆
בתכלית  ביטול ÈÏ")עליונים ‰ÏÙË È¯˙‡") ÌB˜n‰ Ïeha BÓk¿ƒ«»¬»ƒ¿≈»ƒ

BÈ‡ ˙e‡Èˆn‰ ÔÈÚ È¯‰ ‰ÏÚÓÏ Èk ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¬≈ƒ¿««¿ƒ≈
,˙ÈÏÎ˙a BÈ‡ Ïeha‰ Ìb ÔÎŒBÓÎe ,˙ÈÏÎ˙a שלמעלה כיוון ¿«¿ƒ¿≈««ƒ≈¿«¿ƒ

רק  הקיימים וההגבלות הגדרים כל עם מוחלטת, מציאות איננה המציאות
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l"yz'dיב zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y

להיֹות  צרי החׁש את להאיר ׁשּבׁשביל ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹחׁשּכי",

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּגּלּוי

לעתידֿלבא, יהיה ּבׁשלמּותֹו זה ּגּלּוי ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹאמנם,

ּומּכלֿמקֹום  ה"ׁשלֹום". ענין אמּתית יהיה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשאז

וכּידּוע  לזה, ההכנה עכׁשו ּגם להיֹות ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָצריכה

להיֹות  צריכה ׁשּלמעלה הּגּלּויים לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבנֹוגע

האתערּותאּֿדלעילא  מעין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָאתערּותאּֿדלתּתא 

להיֹות  צרי ועלּֿכלּֿפנים עלֿידּה, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּנמׁשכת

'מעין' להיֹות צרי ׁשּלכן הּגּלּויים, לקּבל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻמכׁשר

סעּודֹות  אכילת [ּוכמֹו ּבעבֹודתֹו לזה ְְֲֲִֶֶֶַַָָָורמז

לׂשבע  אֹוכל ּד"צּדיק ּבאפן ׁשהיא ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּׁשּבת,

מּצד 47נפׁשֹו" "ׁשלֹום", ׁשל ּבאפן ּברּור ׁשּזהּו , ְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

"קדׁש" ׁשּנקרא הּׁשּבת מ'יֹום 48מעלת (למעלה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹ

"מקרא  רק ׁשהּוא ל"קדׁש50קדׁש")49טֹוב' ועד , ְְְִֶֶֶַַָֹֹ

ענין  וזהּו החכמה]. ספירת ּבגרמיּה", ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמּלה

ּכּידּוע  הּגלּות, ׁשּבזמן המסירּותֿנפׁש ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָעבֹודת

הּכתּוב  מּכל 51ּבפרּוׁש מאד ענו מׁשה "והאיׁש ְְְִִֵֶַָָָָֹֹֹ

זה  היה ׁשּבעּקר האדמה", ּפני על אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאדם

מעלת  מּצד ּדמׁשיחא', ּדעקבתא 'ּדרא ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָלגּבי

הּגלּות  ּבזמן העבֹודה 52המסירּותֿנפׁש והרי . ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

היא אין ּדמסירּותֿנפׁש ׁשּלכן הּנפ ׁש, עצם מ ּצד ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ּבּה אין (ּובמילא ּכלל והגּבלֹות מדידֹות ְְְְְִֵֵַָָָָָּבּה

ּבכל  ּגם ונמׁשכת כּו'), לההיפ ּכלל מקֹום ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָנתינת

לׁשלׁשה  ּבהתחּלקּות ׁשּבאים ּכפי העבֹודה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּפרטי

ׁשל  ּבאפן הם הענינים ׁשּכל אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ'קּוין',

ּבביתֿ ּוכמֹו ה"ׁשלֹום". ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָהתּכּללּות,
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שרה.47) חיי ר"פ תו"א וראה כה. יג, יד.48)משלי לא, ואילך.49)תשא ז כג, אמור טז. יב, א.50)בא צד, זח"ג ראה

א. ריז, דא"ח עם סידור ואילך. א יב, צו לקו"ת פ"א. קודש מקראי שער ג.51)פע"ח יב, המאמרים 52)בהעלותך ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלי  החושך ‰CLÁאת ˙‡ ¯È‡‰Ï ÏÈ·LaL בזמן ", בעולם השורר ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«…∆

מצבו  מצד ה' עבודת על והסתר העלם של במובן 'חושך' זה דרך (ועל הגלות

עצמו) האדם של ÏÚÓlL‰הרוחני 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ≈¬»»∆¿«¿»
¯„qÓ˙eÏLÏzL‰ הנזכר) השתלשלות שבסדר הוי' שם בגילוי די ולא ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

אתה  'כי הכתוב של הראשון בחלקו

נרי'). הוי'

,ÌÓ‡ כפי הזה הגדול האור גילוי »¿»
תכלית  איננו הגלות בזמן מאיר שהוא

של  זמן זהו סוףֿסוף שהרי הגילוי

אלא  והסתר, Ê‰העלם Èelbƒ∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È B˙eÓÏLaƒ¿≈ƒ¿∆∆»ƒ»…

המשיח, ‡ÈzÓ˙בימות ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆¬ƒƒ
"ÌBÏL"‰ ÔÈÚ להיות ויוכל ƒ¿««»

ועל  מקום' ו'בלי 'מקום' של החיבור

האלוקות  עצמיות והארת גילוי זה ידי

השלימות. בתכלית בעולם,

ÌB˜ÓŒÏkÓe ששלימות אף על ƒ»»
ובזמן  לעתידֿלבוא תהיה הגילוי

זאת  בכל מושלם, לא הגילוי הגלות

ÂLÎÚ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»
בגלות  נמצאים ««¬»‰‰Î‰כשעדיין

,‰ÊÏ מה ומעין מסוג ה' עבודת »∆
לזה  הכנה בתור לעתידֿלבוא שיהיה

ÌÈÈelb‰ ÏÎÏ Ú‚BaL Úe„iÎÂ¿«»«∆¿≈«¿»«ƒƒ
האלוקות שיורדים ÏÚÓlL‰של ∆¿«¿»

למטה  מלמעלה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰ונמשכים
˙BÈ‰Ï לזה והקדמה הכנה בתור ƒ¿

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  מצד סוג ÔÈÚÓמלמטה, באותו ≈≈
של  עניין «¬¿Œ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒובאותו

‡ÏÈÚÏc מצד מלמעלה, ההתעוררות ƒ¿≈»
d„ÈŒÏÚהאלוקות  ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«»»

דלתתא', ל'אתערותא וכהמשך כתוצאה

ÌÈtŒÏkŒÏÚÂ הפחות ˆ¯CÈולכל ¿«»»ƒ»ƒ
¯LÎÓ ˙BÈ‰Ï הכנה ידי על ƒ¿À¿»

ולהכיל Ïa˜Ïמסויימת לקלוט ¿«≈
ÌÈÈelb‰,לעתידֿלבוא ויתגלו שיאירו האלוקות ˆ¯CÈשל ÔÎlL «ƒƒ∆»≈»ƒ

‰ÊÏ ÊÓ¯Â 'ÔÈÚÓ' ˙BÈ‰Ï לעתידֿלבוא שיהיה של B˙„B·Úaמה ƒ¿≈≈»∆∆»∆«¬»
הגלות בזמן כעת, ‰aM˙,למשל[BÓÎeהאדם ˙B„eÚÒ ˙ÏÈÎ‡ ¿¬ƒ«¿««»

‡È‰L עבודת' היא האכילה החול שבימות ובעוד נעלה, באופן אכילה ∆ƒ
עם  ועיסוק מגע מתוך לקדושה והעלאתו מהרע הטוב הפרדת של הבירורים'

היא  בשבת האכילה הרי Ú·NÏהגשמיות, ÏÎB‡ ˜Ècˆ"c ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ≈»…«
"BLÙ47¯e¯a e‰fL הגשמיות , של ÏLוהעלאה ÔÙ‡a «¿∆∆≈¿…∆∆

"L„˜" ‡¯˜pL ˙aM‰ ˙ÏÚÓ „vÓ ,"ÌBÏL"48‰ÏÚÓÏ) »ƒ««¬«««»∆ƒ¿»…∆¿«¿»
‡¯˜Ó" ˜¯ ‡e‰L '·BË ÌBÈ'Ó49"L„˜ עצמו הקודש ,50)ולא ƒ∆«ƒ¿»…∆
,"dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜"Ï „ÚÂ פירושו ש"קדוש" בחסידות כמבואר ¿«¿…∆ƒ»¿«¿≈

ואילו  ממש. הקדושה עצמיות הוא אין אך קדושה, עליו שנמשכה דבר

דבר  היינו עצמי, שם הוא "קודש"

והיא  הקדושה, עצמו »ÈÙÒ¿ƒ¯˙שהוא
.[‰ÓÎÁ‰«»¿»

e‰ÊÂ הגלות בזמן המיוחדת העבודה ¿∆
היא  מיוחד יתרון בה »¿ÔÈÚƒשיש

ÔÓÊaL LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ∆∆∆ƒ¿«
Le¯Ùa Úe„ik ,˙eÏb‰«»«»«¿≈

·e˙k‰51 משה אודות בתורה האמור «»
Ó‡„רבינו  ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â"¿»ƒ…∆»»¿…

Èt ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓƒ…»»»¬∆«¿≈
‰Ê ‰È‰ ¯wÚaL ,"‰Ó„‡‰»¬»»∆¿ƒ»»»∆
רבינו  משה של והביטול הענווה רגש

‡˙·˜Úc ‡¯c' Èa‚Ï¿«≈»»¿ƒ¿¿»
,'‡ÁÈLÓc,משיח עקבות של הדור ƒ¿ƒ»

הגלות  סוף של הזמן »vÓƒ„היינו
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙ÏÚÓ בני של «¬««¿ƒ∆∆

‰eÏb˙ישראל  ÔÓÊa52È¯‰Â . ƒ¿««»«¬≈
LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ עבודת »¬»ƒ¿ƒ∆∆

החיים  על אפילו לוותר נכונות מתוך  ה'

ÔÎlL ,LÙp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ƒƒ«∆∆«∆∆∆»≈
שהיא  הנפש מעצם נובע שהדבר בגלל

הגדרה  מכל מופשט 'עצמי' ≈‡ÔÈעניין
da נפש המסירות B„È„Ó˙בעבודת »¿ƒ

ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e) ÏÏk ˙BÏa‚‰Â¿«¿»¿»¿≈»≈
CÙÈ‰‰Ï ÏÏk ÌB˜Ó ˙È˙ da»¿ƒ«»¿»¿«≈∆

'eÎ וההתמסרות הדבקות אלא

המסירות  מצד כשהיא ה', לעבודת

גבול  כל ללא היא ÎLÓÂ˙נפש, ,(¿ƒ¿∆∆
ביטוי  לידי ÈË¯tובאה ÏÎa Ìb«¿»¿»≈

‰„B·Ú‰'ה עבודת של הפרטים בכל »¬»
˙e˜lÁ˙‰a ÌÈ‡aL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«¿

,'ÔÈe˜' ‰LÏLÏ עבודה תורה, של ƒ¿…»«ƒ
חסדים  לעיל)וגמילות ומבואר נפש ‡l‡(כנזכר המסירות שאכן שלמרות ∆»

כפי  זה הרי לפרטים, גם דבר של בסופו ÔÙ‡aחודרת Ì‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ≈¿…∆
˙eÏlk˙‰ ÏL השונים הקווין שלוש של השונים הפרטים כל כי יחד, ∆ƒ¿«¿

יחד  ‰"ÌBÏL"מתחברים ÔÈÚ e‰fL שונים דברים ומאחד שמחבר ∆∆ƒ¿««»
הקודמים). המאמרים בשני ביאור ובתוספת לעיל, (כמבואר הופכיים ואפילו

Lc˜n‰Œ˙È·a BÓÎe נפש המסירות עבודת אחד שמצד האמור העניין ¿¿≈«ƒ¿»
כפי  זה הרי שני ומצד מזה, זה וחלוקים מזה זה השונים הפרטים בכל חודרת
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יג oeiv za ignye ipx

ׁשהּוא  העצמּות המׁשכת היתה ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש

היתה  ואףֿעלּֿפיֿכן מהתחּלקּות, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָלמעלה

"ּכהנים  התחּלקּות, ׁשל ּבאפן ְְְֲֲִִֶֶַָָֹֹהעבֹודה

ּבמעמדם" ויׂשראל ּבדּוכנם ּולוּים ,53ּבעבֹודתם, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָ

העֹולם  ׁש"עליהם ה'ּקוין' ׁשלׁשה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֻּבדגמת

ׁשּלמעלה  העצמּות ׁשהמׁשכת והינּו, ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָעֹומד",

ׁשּזהּו ה'ּקוין', ּבׁשלׁשת ּגם נמׁשכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹמהתחּלקּות,

ה"ׁשלֹום". ְִַַָענין

חכם e‰ÊÂח) יתהּלל "אל ׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְִֵֶַַַַָָָ

ּגֹו' ּבגבּורתֹו הּגּבֹור ּגֹו' ְְְִִַָָָּבחכמתֹו

הּמתהּלל, יתהּלל ּבזאת אם ּכי ּבעׁשרֹו, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹעׁשיר

הּוא  ההּלּול  ענין ּדהּנה, אֹותי". וידע ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹהׂשּכל

הּגּלּוי 54מּלׁשֹון  ענין ׁשהּוא נרֹו", ּכמֹו55"ּבהּלֹו , ְְְְִִִִֵֶַַ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן אדמֹו"ר ּבענין 56ׁשּכתב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּכי  ל'חנּכה', מהּׁשּיכּות ּגם [ּולהעיר ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻּביתֿהּלל

"והֹול ׁשּמֹוסיף ּכביתֿהּלל ּובכדי 57"הלכה .[ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ

מסּפיקה  לא הּגלּות, ּבזמן וההּלּול הּגּלּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיה

ועׁשיר"), ּגּבֹור ("חכם ה'ּקוין' ּבׁשלׁשת ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹהעבֹודה

"אֹותי" אֹותי", וידע "הׂשּכל להיֹות צרי ְְְִִִִֵֶַַָָָֹאּלא

עלֿידי  ׁשּזהּו איןֿסֹוף, עצמּות על ּדקאי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָּדיקא,

הּנפׁש. עצם ׁשּמּצד ּדמסירּותֿנפׁש ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָהעבֹודה

ּבׁשלׁשת  ּבעבֹודה ּגם אחרּֿכ נמׁש ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹּומּזה

ׁש ּדמסירּותֿה'ּקוין', ׁשּבעבֹודה הּנפׁש עצם ּגּלּוי ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ּכֹולל  הּפרטּיים, ּבּכחֹות ּגם ּומאיר נמׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנפׁש,

"ּדע  ענין ׁשהּוא אֹותי", וידע "הׂשּכל ׁשענין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹּגם

"אבי אלקי ּבחכמהּֿבינה58ֿאת ּבהּׂשגה ּבא , ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹ

הּנפׁש על ּגם ׁשּפֹועל ועד הּׂשכלית, ּדנפׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַּדעת

וגֹו', ּבחכמתֹו" חכם יתהּלל "אל וזהּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהּבהמית.

והעׁשירּות  והּגבּורה החכמה ּבענין ההּלּול ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשּזהּו

וידע  "הׂשּכל עלֿידי אבל עצמם, מּצד ׁשהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכפי

ּבמסירּותֿנפׁש, העבֹודה ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִֶֶֶַָָאֹותי",

ה'ּקוין'. ּבׁשלׁשת ּגם ה"הּלּול" ְֲִִִֶַַַַַָֹנעׂשה
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ועוד. .237 ע' ה'שי"ת .13 ע' תש"ב קע. ע' תרח"ץ תסד. ע' ובכ"מ.53)עטר"ת א. ג, ג.54)מגילה כט, ראה 55)איוב

א. ל, פרשתנו ג.56)תו"א מח, ב.57)שה"ש כא, ב.58)שבת קנו, אחרון קונטרס תניא וראה ט. כח, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המקדש  בבית מצינו ומתאחדים, מתכללים הדברים ‰È˙‰שכל BaL∆»¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ האלוקות מוגדר עניין e‰L‡של שאינו אחד 'עצמי' «¿»«»«¿∆
והוא פרטית הגדרה e˜lÁ˙‰Ó˙בשום ‰ÏÚÓÏ,שונים לפרטים ¿«¿»≈ƒ¿«¿

‰„B·Ú‰ ‰˙È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â המקדש ÏLבבית ÔÙ‡a ¿««ƒ≈»¿»»¬»¿…∆∆
˙e˜lÁ˙‰ של שונים לסוגים ƒ¿«¿

Ì˙„B·Úa,עבודה, ÌÈ‰k"…¬ƒ«¬»»
Ï‡¯NÈÂ ÌÎe„a ÌiÂÏe¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»≈

"Ì„ÓÚÓa53‰LÏL ˙Ó‚„a , ¿«¬»»¿À¿«¿…»
ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚ"L 'ÔÈÂw'‰««ƒ∆¬≈∆»»
˙ÎLÓ‰L ,eÈ‰Â ,"„ÓBÚ≈¿«¿∆«¿»«
‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»

˙e˜lÁ˙‰Ó,מפרטים ונעלית ≈ƒ¿«¿
‰ÎLÓ והשפעה ביטוי לה Ìbויש ƒ¿¿»«

ÔÈÚ e‰fL ,'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLaƒ¿…∆««ƒ∆∆ƒ¿«
"ÌBÏL"‰ דברים ומאחד המחבר «»

שונים.

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆««∆»
בתחילת  לעיל כמצוטט בירמיהו,

ÌÎÁהמאמר  Ïl‰˙È Ï‡"«ƒ¿«≈»»
B˙¯e·‚a ¯Bab‰ 'Bb B˙ÓÎÁa¿»¿»«ƒƒ¿»
Ì‡ Èk ,B¯LÚa ¯ÈLÚ 'Bb»ƒ¿»¿ƒƒ
,Ïl‰˙n‰ Ïl‰˙È ˙‡Êa¿…ƒ¿«≈«ƒ¿«≈

"È˙B‡ Ú„ÈÂ ÏkN‰ ונשאלה «¿≈¿»…«ƒ
אמיתי, בחכם שמדובר מאחר השאלה,

לא  מדוע אמיתי, ועשיר אמיתי גבור

שיתהלל. ראוי

‡e‰ Ïel‰‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ
ÔBLlÓ54 באיוב "Bl‰aהכתוב ƒ¿¿ƒ
,"B¯ נרו את עניין e‰L‡האירו ≈∆

הוא  אור, ‰Èelbשל ÔÈÚ55BÓk , ƒ¿««ƒ¿
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL∆»««¿«»≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a56Œ˙Èa ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈
Ïl‰ לאור רומז 'הלל' השם שגם ƒ≈
eÎiM‰Ó˙וגילוי Ìb ¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒ«≈««»

,'‰kÁ'Ï נרות הדלקת סדר לגבי ּכי «¬À»ִ

נפסקה Ïl‰Œ˙È·kחנוכה ‰ÎÏ‰"¬»»¿≈ƒ≈
"CÏB‰Â ÛÈÒBnL57 בלילה ∆ƒ¿≈

אחד, נר מדליקים חנוכה של הראשון

שכל  כך הלאה וכן נרות שני בשני

לדעת  בניגוד ומוסיפים, הולכים לילה

מדליקים  הראשון שבלילה שמאי בית

והולך']. ו'פוחת נרות ≈¿È„Î·eƒשמונה
Ïel‰‰Â Èelb‰ ‰È‰iL של ∆ƒ¿∆«ƒ¿«ƒ

בעולם ‰eÏb˙,האלוקות ÔÓÊa,והסתר העלם של זמן הוא עצמו שמצד ƒ¿««»
'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa ‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ ‡Ï זה בפסוק הרמוזים …«¿ƒ»»¬»ƒ¿…∆««ƒ

Ú„ÈÂ ÏkN‰" ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ,("¯ÈLÚÂ ¯Bab ÌÎÁ")»»ƒ¿»ƒ∆»»ƒƒ¿«¿≈¿»…«
,"È˙B‡ באלוקות והכרה ידיעה להיות Èc˜‡,צריכה "È˙B‡" והכתוב ƒƒ«¿»

'אותי' ואומר והכוונה È‡˜cמדייק ¿»≈
e‰fL ,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ÏÚ««¿≈∆∆
ה' את העובד היהודי של ההתחברות

כך  כדי עד האלוקות עצמות עם

היא  בו ותאיר ≈¿»È„ÈŒÏÚשתתגלה
LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆

LÙp‰ ÌˆÚ „vnL כמבואר ∆ƒ«∆∆«∆∆
Ìbלעיל. CkŒ¯Á‡ CLÓ ‰fÓeƒ∆ƒ¿»««»«

,'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa ‰„B·Úa«¬»ƒ¿…∆««ƒ
וגמילות  (גבור), עבודה (חכם), תורה

(עשיר) ÌˆÚחסדים ÈelbL∆ƒ∆∆
Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·ÚaL LÙp‰«∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ
Ìb ¯È‡Óe CLÓ ,LÙ∆∆ƒ¿»≈ƒ«

˙BÁka הנפש,ÌÈiË¯t‰ אף «…«¿»ƒƒ
הגדרות  עם פרטיים כוחות שהם

מכל  שלמעלה ה'עצם' ולא פרטיות

ÔÈÚLהגדרה, Ìb ÏÏBk≈«∆ƒ¿«
‡e‰L ,"È˙B‡ Ú„ÈÂ ÏkN‰"«¿≈¿»…«ƒ∆

ÔÈÚ,באלוקות וההכרה הידיעה ƒ¿«
שדוד  הימים בדברי הכתוב כלשון

את  ציוה בנו המלך ‡˙שלמה Úc"«∆
˜Ï‡"EÈ·‡ È58‰‚O‰a ‡a , ¡…≈»ƒ»¿«»»

LÙc ˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ»««¿∆∆
˙ÈÏÎO‰ של השכל בכוחות רק ולא «ƒ¿ƒ

עצמה, האלוקית ÏÚBtLהנפש „ÚÂ¿«∆≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÏÚ Ìb«««∆∆««¬ƒ
תהיה  באלוקות וההכרה שהידיעה

בה. גם נרגשת

ÌÎÁ Ïl‰˙È Ï‡" e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«≈»»
Ïel‰‰ e‰fL ,'B‚Â "B˙ÓÎÁa¿»¿»¿∆∆«ƒ
‰¯e·b‰Â ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»¿»¿«¿»
„vÓ Ì‰L ÈÙk ˙e¯ÈLÚ‰Â¿»¬ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

,ÌÓˆÚ להלל ראוי אין שאמנם «¿»
"‰ÏkNעליהם, È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈«¿≈

ÔÈÚ ‡e‰L ,"È˙B‡ Ú„ÈÂ¿»…«ƒ∆ƒ¿«
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהיהודי »¬»

‰NÚ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆«¬»
"Ïel‰"‰ והגילוי Ìbהאור «ƒ«

'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa לעיל כמבואר ƒ¿…∆««ƒ
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צּיֹון".e‰ÊÂט) ּבת וׂשמחי "רּני ׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִִִֶַַַָָ

ידּוע  נקראים 59ּדהּנה הּבית ׁשּבזמן ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

על  וסימן 'צּיּון' ׁשהם "צּיֹון", ּבׁשם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָּבני

ההעלם 60למעלה  ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן אבל . ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ

"ּבת  ּבׁשם נקראים אזי ּבתכלית, הּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָוההסּתר

הּגלּות, ׁשּבזמן וההסּתר ההעלם ּומּצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָצּיֹון".

ׁשל  ּבאפן יׂשראל ּבני עבֹודת להיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹצריכה

ה'חנּכה', ענין ּכללּות ּגם וזהּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֻמסירּותֿנפׁש.

החּמה" מּׁשּתׁשקע על 61ׁש"מצותּה ׁשּמֹורה , ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּבני  עבֹודת היתה ואז כּו', וההסּתר ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָההעלם

ועלֿידיֿזה  מסירּותֿנפׁש, ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל

מעּטים, ּביד רּבים ּד"מסרּת הּנּצחֹון את ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּפעלּו

וכּו' טהֹורים" ּביד "רּני 62ּוטמאים נאמר זה ועל . ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

וׂשמחה" ׁש"רּנה ּדאףֿעלּֿפי צּיֹון", ּבת ְְְְְִִִִִִֶַַַָָוׂשמחי

ּגם  ׁשהם עד ּומחּלקים, ׁשֹונים ענינים ְְִִִִֵֵֶַַָָֻהם

נקראים  יׂשראל ּבני ּכאׁשר הּנה מּזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהפכּיים

ׁשאז  הּגלּות, ּבזמן ׁשּזהּו צּיֹון", "ּבת ְְִִֵֶֶֶַַַָָּבׁשם

עצם  ׁשּמּצד מסירּותֿנפׁש מּתֹו היא ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָעבֹודתם

ּד" החלּוקֹות העבֹודֹות ּגם אזי רּני הּנפׁש, ְֲֲֲִֶֶַַַַָָ

ּבּפסּוק, ּומסּים אחת. ּבבת ּבאֹות ְְְְִִֵַַַַַָָוׂשמחי"

ׁשּלעתידֿלבא  ּדאף ה'", נאם ּבתֹוכ ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻ"וׁשכנּתי

וגֹו' רּבים" ּגֹוים "ונלוּו הּיעּוד "והלכּו63יקּוים , ְְְְְְִִִִַַַָ

"לאֹור "וׁשכנּתי 64ּגֹוים הּוא העּקר מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִֵַָָָָָ

עבֹודתם  מּצד ּדוקא, יׂשראל ּבני ּבתֹו ,"ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכ

ּדכׁשם  זאת, ועֹוד הּגלּות. ּבזמן ְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּבמסירּותֿנפׁש

המׁשכת  היתה ּבביתֿהּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהׁשראת

ּבׁשלׁשה  ּגם ּובאה ׁשּנמׁשכה ּובאפן ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהעצמּות,

ּבעבֹודה  ּגם הּוא ּכן הּנה ז), סעיף  (כנ"ל ְֲִִִֵֵַַַָ'קּוין'

וענין  הּמסירּותֿנפׁש (ענין הּנפׁש עצם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמּצד
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ואילך.59) סע"ב לז, מקץ תו"א פט"ז.60)ראה שם אורה שערי סע"ב. א, דברים לקו"ת באוה"ת 61)ראה נתבאר שם. שבת

המאמרים  ספר מנחם (תורת תשל"ח הנ"ל ד"ה תרע"ח. תרנ"ד. תר"ל. החמה משתשקע מצותה רד"ה ב. תתקמ, ח"ה חנוכה

ע' תשי"ט המאמרים (ספר תשי"ט – כו' שבת לנרות חנוכה נרות בין ההפרש להבין ד"ה גם וראה ואילך). קסג ע' כסלו

ואילך). בחנוכה.62)יט הניסים" "ועל הודאת טו.63)נוסח ב, ג.64)זכרי' ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  בסופו באה, הנפש עצם מצד היא שמלכתחילה נפש במסירות שהעבודה

של  ה'קוין' וכל הפרטים ובכל הפרטיים בכוחות גם ומאירה וחודרת דבר,

ה'. עבודת

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Ëהמאמר את הפותח ÈÁÓNÂבפסוק Èp¯" ¿∆««∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ
"ÔBiˆ ˙a נשאלו המאמר ובתחילת «ƒ

וכן  הכתוב בלשון שאלות מספר

של  השייכות מה השאלה נשאלה

שהיא  זו בנבואה הראשונים הפסוקים

ימי  לתוכן חנוכה שבת הפטרת

Úe„Èהחנוכה. ‰p‰c59 ומבואר ¿ƒ≈»«
ÌÈ‡¯˜בחסידות  ˙Èa‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ

,"ÔBiˆ" ÌLa Ï‡¯NÈ Èa על ¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ
ואינם  לאלוקות בטלים שהם שם

כך  כדי עד מהאלוקות נפרדת מציאות

ÏÚ ÔÓÈÒÂ 'Ôeiˆ' Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ»«
‰ÏÚÓÏ60.לעצמם 'ישות' ואינם ¿«¿»

¯L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿««»«¬∆
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ האלוקות על «∆¿≈¿«∆¿≈

ÌÈ‡¯˜ ÈÊ‡ ,˙ÈÏÎ˙a ‡e‰¿«¿ƒ¬«ƒ¿»ƒ
"ÔBiˆ ˙a" ÌLa דרגה שהיא ¿≈«ƒ

עצמה. מ'ציון' נמוכה »vÓeƒ„יותר
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ האלוקות על «∆¿≈¿«∆¿≈

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿
ÏL ÔÙ‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú¬«¿≈ƒ¿»≈¿…∆∆

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ.לעיל e‰ÊÂכמבואר ¿ƒ∆∆¿∆
נפש  במסירות ה' עבודת של זה עניין

וחושך', והסתר העלם יש »Ìbכאשר
,'‰kÁ'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¬À»
Ú˜LzMÓ d˙ÂˆÓ"L∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿«

"‰nÁ‰61, המצווה קיום זמן ««»
שקיעת  לאחר הוא חנוכה נרות להדליק

‰‰ÌÏÚהשמש ÏÚ ‰¯BnL∆»««∆¿≈
Ê‡Â ,'eÎ ¯zÒ‰‰Â החנוכה בימי ¿«∆¿≈¿»

Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ‰˙È‰»¿»¬«¿≈ƒ¿»≈
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a לעשות ¿…∆∆¿ƒ∆∆

דבקים  ולהיות היוונים עם מלחמה

ומצוות  תורה ובלימוד בה' באמונה

מסירות  מתוך הנסיונות, כל למרות

המסירות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰נפש, בזכות ¿«¿≈∆
ÌÈ‡ÓËeנפש  ,ÌÈhÚÓ „Èa ÌÈa¯ z¯ÒÓ"c ÔBÁvp‰ ˙‡ eÏÚt»¬∆«ƒ»¿»«¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿≈ƒ

'eÎÂ "ÌÈ¯B‰Ë „Èa62.'הניסים 'ועל בנוסח שאומרים כמו ¿«¿ƒ¿

,"ÔBiˆ ˙a ÈÁÓNÂ Èp¯" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ לשון כפל זה שאין ¿«∆∆¡«»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
הוא  הפירוש אלא עניין אותו ÁÓNÂ‰"על ‰p¯"L ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ìb Ì‰L „Ú ,ÌÈ˜lÁÓe ÌÈBL ÌÈÈÚ Ì‰≈ƒ¿»ƒƒ¿À»ƒ«∆≈«»¿ƒƒ∆
,‰fÓ,והגילוי האור זמן של ה' עבודת היא ש'שמחה' לעיל כמבואר ƒ∆

זמן  של ה' עבודת היא ו'רינה'

לעיל  כמבואר וההעלם, החושך

Èaבאריכות, ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿≈
˙a" ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈«
,˙eÏb‰ ÔÓÊa e‰fL ,"ÔBiƒ̂∆∆ƒ¿««»
CBzÓ ‡È‰ Ì˙„B·Ú Ê‡L∆»¬»»ƒƒ

Œ˙e¯ÈÒÓÌˆÚ „vnL LÙ ¿ƒ∆∆∆ƒ«∆∆
˙B„B·Ú‰ Ìb ÈÊ‡ ,LÙp‰«∆∆¬««»¬
"ÈÁÓNÂ Èp¯"c ˙B˜eÏÁ‰«¬¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Á‡ ˙·a ˙B‡a המסירות כי »¿«««
הדברים  כל את ומאחדת מחברת נפש

המסירות  שסוףֿסוף וכאמור, השונים

ה'קוין' וכל הפרטים בכל חודרת נפש

שהם  כפי ה' עבודת של השונים

ובהתכללות. בהתחברות

ÈzÎLÂ" ,˜eÒta ÌiÒÓe¿«≈«»¿»«¿ƒ
Û‡c ,"'‰ Ì‡ CÎB˙a¿≈¿À¿«
„eÚi‰ ÌÈe˜È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…¿««ƒ

'B‚Â "ÌÈa¯ ÌÈBb eÂÏÂ"63, ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿
"C¯B‡Ï ÌÈBb eÎÏ‰Â"64, ¿»¿ƒ¿≈

להכרה  יגיעו העולם אומות כל היינו

ישפיעו  והקדושה והאור באלוקות

‰wÚ¯עליהם, ÌB˜ÓŒÏkÓ של ƒ»»»ƒ»
השכינה  והשראת האלוקות גילוי

"ÈzÎLÂבעולם  ‡e‰¿»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ,"CÎB˙a¿≈¿¿≈ƒ¿»≈

,‡˜Âc לזה זוכים ישראל ובני «¿»
LÙŒ˙e¯ÈÒÓa Ì˙„B·Ú „vÓƒ«¬»»ƒ¿ƒ∆∆
,˙‡Ê „BÚÂ .˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿…
‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«¿»««¿ƒ»
˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a¿≈«ƒ¿»»¿»«¿»«

,˙eÓˆÚ‰ והארה זיו רק ולא »«¿
ÎLÓpL‰מועטה, ÔÙ‡·e¿…∆∆ƒ¿¿»

LÏLa‰ה'עצמות' Ìb ‰‡·e»»«ƒ¿…»
‰p‰ ,(Ê ÛÈÚÒ Ï"Î) 'ÔÈe˜'«ƒ¿ƒƒ≈
ÔÈÚ) LÙp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„B·Úa Ìb ‡e‰ Ôk≈««¬»∆ƒ«∆∆«∆∆ƒ¿«

‡È‰L ,(‰·eLz‰ ÔÈÚÂ LÙŒ˙e¯ÈÒn‰ עצמה ÏÚÓÏ‰מצד «¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿»∆ƒ¿«¿»
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טו oeiv za ignye ipx

אבל  מהתחּלקּות, למעלה ׁשהיא ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָהּתׁשּובה),

ה'ּקוין'. ּבׁשלׁשת ּבעבֹודה ּגם ּובאה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹנמׁשכת

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגאּלה, ענין את נפׁשי 65ּפֹועלים בׁשלֹום "ּפדה ¿«¿≈∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֻ

ז"ל  רּבֹותינּו ודרׁשּו עּמדי", היּו ברּבים ּכי לי, אמר 66מּקרב ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ

ּכאּלּו הּצּבּור, עם ּומתּפּלל ּובגמילּותֿחסדים ּבּתֹורה העֹוסק ּכל ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּקּב"ה:

קׁשּורים  ה'ּקוין' ׁשלׁשת ׁשּכל לפי ׁשּזהּו העֹולם", אּמֹות מּבין ּולבני לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּפדאני

מּבין  ּולבני לי "ּפדאּני ׁשּנעׂשה ועד רׁש"י. ּבפרּוׁש ּכּמבאר ה"ּׁשלֹום", ענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹעם

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּבפעל, ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻהאּמֹות"
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יט.65) נה, א.66)תהלים ח, ברכות

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·‡ ,˙e˜lÁ˙‰Ó דבר של B·Úa„‰בסופו Ìb ‰‡·e ˙ÎLÓ ≈ƒ¿«¿¬»ƒ¿∆∆»»««¬»

'ÔÈÂw'‰ ˙LÏLa.שלהם השונים הפרטים בכל ƒ¿…∆««ƒ
·e˙kL BÓk ,‰l‡b‰ ÔÈÚ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ65‰„t" ¿«¿≈∆¬ƒ∆ƒ¿««¿À»¿∆»»»

eL¯„Â ,"È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ,ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL·¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯66 בגמרא¯Ó‡ «≈»«

‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk :‰"aw‰«»»»»≈«»
Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈

,¯eav‰ ÌÚ בכל ה' את עובד היינו ƒ«ƒ
הקוין, È·Ïeג' ÈÏ È‡„t el‡k¿ƒ¿»«ƒƒ¿»«

e‰fL ,"ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈaÓƒ≈À»»∆∆
'ÔÈÂw'‰ ˙LÏL ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»¿…∆««ƒ
,"ÌBÏM"‰ ÔÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿««»

È"L¯ Le¯Ùa ¯‡·nk בגמרא «¿…»¿≈«ƒ
זה  – בשלום פדה לשונו: (וזה שם

גמילות  וכן שלום נתיבותיה "וכל דכתיב תורה, דהיינו שלום, בדברי שעסק

מכיר  הוא לחבירו בגופו חסד שגומל שמתוך הוא: שלום [גם] נמי חסדים

ושלום") אחוה לידי ובא אוהבו, ÈÏשהוא Èp‡„t" ‰NÚpL „ÚÂ .¿«∆«¬»¿»«ƒƒ
"˙Bn‡‰ ÔÈaÓ È·Ïe(כביכול) הקדושֿברוךֿהוא של וגאולה פדייה ¿»«ƒ≈»À

מהגלות ישראל בני כל »…¿ÏÚÙa,ושל
·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»

.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc migqt(ycew zay meil)

.dlk`n ixiiyäiç ìáàripvdl okxcy lezge dinpe dcleg oebk £¨©¨
yeygl yi ,olk`nndì àòðöî÷ àøéiLî éàcxiiyz m`y ± §¦§©§¨¨©§§¨¨

ok m`e ,epxrai `le milrad ep`vni `le ,epripvz ungdnàîéà¥¨
àì.'dig' zepyl `pzd jxved jkitl ,epnn dlik`dl xzed Ÿ

:x`al `xnbd dkiynnàðz éàåwx,äiçdpnn micnl epiid `l §¦¨¨©¨
,lik`dl xzen digl `weecy xnel mewn didy oeik ,dnda lr

àòðöî úäéî àøéiLî éàc íeMîlkn ,ungdn xiiyz m` s`y ± ¦§¦§©§¨¦©©§§¨
eilr xeari `l j` ,'`vni la'a eilr xeari mpn`e ,epripvz mewn

,ed`ex epi` eilrae ,rpven ungdy oeik 'd`xi la'a,äîäa ìáà£¨§¥¨
dézòcà ÷éqî àìå àøéiLîc ïéðîéæ`le ungdn xiiyz minrtl ± ¦§¦¦§©§¨§Ÿ©¦©©§¥

,elhal ezrc lr dlri `le ,epripvzìáá'e 'äàøé ìá'a déìò éà÷å§¨¥£¥§©¥¨¤§©
,'àönéok m`àì àîéà,ungdn ezndal lik`dl minkg exizd ¦¨¥¥¨Ÿ
ok lràëéøödry mcew ung lik`dl xzeny eprinydl dpynd §¦¨

recn epvxz :`xnbd zl`ey aey .dndal mbe digl mb ,ziyiy

la` ,dig mbe dnda mb epypéì änì ,úBôBòxzeny hxtl ¨¨¦
`l` ,zetera yecig mey oi` ok` :`xnbd daiyn .mlik`dl

éãééà[ab`-].úBôBò énð àðz ,äiçå äîäa àðúc ©§¥§¨¨§¥¨§©¨¨¨©¦
:dpyna epipyéøëpì BøëBîe:`xnbd dywn .exeqi` onf mcew §©¨§¦

àèéLt,ungdn zepdil xzen dry dze`ay epipyy oeik ,df oic §¦¨
xzn .ixkpl ungd z` xeknl ef drya xzeny i`ce:`xnbd zv

d`a dpyndàpz éàäî é÷etàìs` ung xeknl xeq`y xaeqd §©¥¥©©¨
.exeqi` onf mcewBöîç íãà øBkîé àì ,íéøîBà éànL úéa ,àéðúc§©§¨¥©©§¦Ÿ¦§¨¨£¥

éøëðì,gqtd mcewïk íà àlàxkendäìëiL Ba òãBéungd eze` §¨§¦¤¨¦¥¥©¤¦§¤
,çñt íãB÷evng xreaiy eilr devny i`ny zia exaqy meyn ¤¤©

.llk miiw didi `l gqtae ,mlerd onäòL ìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¨¨
ìBëàì øzenLs` ,ungdnøBkîì øzeîjka ice ,ixkpl eze` ¤¨¤¡¨¦§

.l`xyid zeyxa epi` xeqi`d zryay
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם שבת קסדש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc migqt(iriax meil)

ïé÷Lîmiipyïéàaä[e`nhpy-]éìk úîçîike ,oey`xïéc Bðéà ©§¦©¨¦¥£©§¦¥¦
,íéìkä úà eànèé àlLilkdn xzei mixeng eidiy okzi `l ixdy ¤Ÿ§©§¤©¥¦

.egekn mi`a mdy
:zeywdl `xnbd dtiqenàîéàå,xn`p `ny ±eànèî àì ék± §¥¨¦Ÿ§©§

md xy`k ,ilk mi`nhn miwynd oi` iznïé÷Lîmiipyïéàaä ©§¦©¨¦
[e`nhpy-],éìk úîçîepi` egekn mi`a mdy ilkdy xg`n oky ¥£©§¦

.ilk mi`nhn mpi` md s`y xnege lw ,ilk `nhnïé÷Lî ìáà£¨©§¦

õøL úîçî ïéàaä,d`nehl mipey`x mdyeànèîc énð éëä± ©¨¦¥£©¤¤¨¦©¦¦§©§
:`xnbd zvxzn .ilk mi`nhn md ok`ïéàaä ïé÷Lî[e`nhpy-] ©§¦©¨¦

éî õøL úîçî[ike-]éáéúkz`neha exkfp `l ixd ,dxeza llk ¥£©¤¤¦§¦¦
xW` Uxg ilM lke' xn`py ,ilka e`nhpy miwyn `l` miwyn§¨§¦¤¤£¤
xW` dwWn lke ,'ebe `nhi FkFzA xW` lM FkFY l` mdn lFRi¦¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¨©§¤£¤

,'`nhi ilM lkA dzXi¦¨¤§¨§¦¦§¨
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם רביעי עמ' א



טז

.c"qa.l"yz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y zgiy
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

כמ"פ ‡. כבר השבת 1דובר יום את גם אלא שלפניו, השבוע ימי ששת את רק לא מעלה השבת שיום
כמאמר  השבת, מיום מתברכים השבוע ימי שששת דכיון הרי 2שלפניהם, יומין", כולהו מתברכין "מיני'

נתברכו. שממנו שלפניהם, השבת עניני גם עולים שלאחריהם, השבת ביום בעלייתם

כסלו: י"ט חל שבו שלפנ"ז לשבת  בנוגע במיוחד מודגש זה וענין

לאחרי 3ידוע  כסלו בי"ט עכ"פ או כסלו, כ"ף ליום אור ההתוועדות את לערוך נהגו נשיאינו שרבותינו
בשבת  שקורין הפרשה את בתורה לקרוא מתחילים המנחה בזמן הנה בשבת, חל כסלו י"ט וכאשר מנחה.

הזקן  רבינו פתגם וכידוע ובזה 4שלאח"ז, זה, בזמן שקורין השבוע פרשת עם הזמן, עם לחיות שצריכים
בגלוי  ונמשך זו, פרשה של ענינה מתחיל שבו שלאח"ז, השבת עם כסלו י"ט של השייכות מודגשת

שלאח"ז. השבת ביום ובפרט השבוע, ימי כל במשך

בפורים  גם מצינו – מנחה לאחרי סעודה עריכת ועוד: נוסף 5זאת ענין ישנו כסלו לי"ט בנוגע אבל ;
שהגא  שהגיע – ועד החסידים, לבית הזקן רבינו הגיע שאז כסלו, בכ"ף נמשכה כסלו בי"ט שהתחילה ולה

נשיאנו  רבינו של ברשימות בארוכה (כמבואר חנוכה בימי הי'6לביתו לחנוכה כסלו י"ט שבין וכיון .(
הזקן  רבינו (כמ"ש טוב בו שהוכפל ג' ביום היתה כסלו די"ט שהגאולה [דכיון באמצע וחנוכה 7שבת ,(

עם  עדיין קשור כסלו י"ט שלאחרי  שהשבת נמצא, ביניהם], שבת שיש בהכרח הרי כסלו, בכ"ה מתחיל
כסלו. י"ט

דיום  בהתוועדות הן כסלו, בי"ט אודותם שדובר הענינים את להמשיך או לסיים המקום כאן ולכן,
שבת. דמוצאי בהתוועדות והן הש"ק,

לעיל ·. השלום:8דובר לענין בשייכות שבת עם כסלו י"ט של הקישור אודות

נפשי" בשלום "פדה הוא: כסלו י"ט של הגמרא 9ענינו בדברי גם וכמודגש דייקא. "בשלום" –10

שלום, בדברי שעסק "זה רש"י: ומפרש הציבור", עם ומתפלל חסדים ובגמילות בתורה "העוסק על שקאי
דכתיב  תורה, .11דהיינו חסד שגומל שמתוך הוא, שלום נמי חסדים גמילות וכן שלום, נתיבותי' .וכל

הציבור. עם ההתאחדות – השלום ענין עם קשור הציבור" עם "מתפלל וכן ושלום", אחוה לידי בא
עומד" "העולם שעליהם עיקריים ענינים הם אלו ענינים שג' לכך שנוסף גם 12והיינו, קשורים הם הרי ,

השלום. ענין עם

אופן  ישנו עצמו, בפני שהוא כפי אלו ענינים מג' א' בכל שישנו השלום ענין על שנוסף [ולהעיר,
של  ההתאחדות מצד שהוא כפי השלום בענין יותר גם נעלה וכמובן אחד, לענין אלו הענינים ג' כל

בו שהיתה דכיון כסלו, לי"ט `zgמשייכותם 'ict ומתפלל ובגמ"ח בתורה דהעוסק הענין שגם מובן הרי ,
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(1.295 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
א.2) פח, ב. סג, זח"ב
מנחם 3) (תורת ס"ד תשכ"ז כסלו כ"ף וישב, ש"פ שיחת ראה

חנ"ח  התוועדויות – מנחם תורת .(371 ע' חמ"ח התוועדויות –
וש"נ. .364 ע'

חשון).4) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.5) .294 ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם תורת ראה
תרצ"ג 6) ב). תשנ, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט שיחת ראה

רבי  בית גם וראה ב). לז, א. כט, ח"א (לקו"ד ס"ז כסלו כ' ס"כ,

פי"ז. ח"א
כסלו).7) יט יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' שלו אג"ק
(8– מנחם (תורת ואילך ס"ד כסלו י"ט וישלח, ש"פ שיחת

ואילך). 310 ע' חנ"ח התוועדויות
(9.7 בהערה הנסמן וראה יט. נה, תהלים

רע"א.10) ח, ברכות
יז.11) ג, משלי
מ"ב.12) פ"א אבות



יז l"yz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y zgiy

לפרטים, שנמשך כפי היא הענינים לג' שההתחלקות והיינו, אחד, ענין הוא הפדי', את שפעל הציבור עם
לקמן  שיתבאר וכפי אחת, פדי' כמו אחד, ענין שהוא כפי אופן גם ישנו ].13אבל

השלום  ענין עם במיוחד קשור השבת יום :14וגם

בזהר  איתא החול לימות ענין 15בנוגע שישנו לאחרי שגם והיינו, עבידתי'", עביד ויומא יומא "כל
שהוכפל  השלישי יום שאפילו ועד בחבירו, שאין המיוחד ענינו יום לכל יש התיקון, שבעולם ההתכללות

טוב  כי קידושין 16בו במסכת הגמרא (כדברי לבריות" וטוב לשמים "טוב של 17, המעלות את בו אין – (
הימים. שאר

נאמר  שבו השבת, ביום עומדים 18משא"כ הבריאה עניני כל הרי – צבאם" וכל והארץ השמים "ויכולו
ימות  בערך ששבת כך, ושלום, התאחדות של ענין שזהו ("ויכולו"), העלאה של אחת בתנועה יחדיו

השלום. הו"ע החול

אדמו"ר ‚. מו"ח כ"ק פתגם כידוע – מזה לעבודת 19וההוראה בנוגע "בכן" להיות צריך ענין שמכל
האדם:

שיגיע  באופן חוצה המעיינות הפצת להיות צריכה כסלו, שבי"ט נפשי" בשלום ד"פדה הענין מצד
mewn lka.מקום בכל נמשך זה הרי שלכן התחלקות, של ענין שאין השלום, ענין שזהו –

סאה  במ' שמטהר וכמו הגבלות, אין המעיין שלגבי דכיון – המעיינות מעלת עם קשור זה וענין
אופן  באותו שהוא" הגבלות,20וב"כל ללא מקום, בכל מגיע זה הרי המעיין, מתגלה שכאשר מובן, הרי ,

ב"חוצה". גם

ימות  בין החסידות בלימוד חילוקים שישנם שאף והיינו, בזמן, חוצה גם אלא במקום, חוצה רק ולא
השבת  ליום הגבלות,21החול אין ה"מעיין" לגבי שכן, החסידות, לימוד להיות צריך החול בימות גם הרי ,

החסידות. ללימוד המתאים זמן הם החול ימות שגם כך,

הפצת  להיות שמוכרחת נשיאנו, רבינו ובפרט נשיאינו, רבותינו של הדרישה גודל על ההסברה וזוהי
משיחא  מלכא דא מר לאתי ההכנה (שזוהי חוצה "פדה 22המעיינות הוא כסלו י"ט של שענינו כיון ,(

melya מתבטל (ועי"ז ב"חוצה" גם מקום, בכל מגיעים המעיינות כאשר דוקא הוא השלום וענין נפשי",
חוצה"). "אויס – ה"חוצה" ענין

העולם, עניני עם במלחמה צורך אין השבת ביום שהרי – שלום שענינו השבת ליום בנוגע ועד"ז
לשובע  אוכל ד"צדיק באופן הוא הבירורים וענין הקדושה, היפך של המציאות כלל קיימת שלא ועד

.23נפשו"

בירושלמי  מ"ש גם השבוע,24וזהו בימות שמשקר שאע"פ והיינו, בשבת, משקר אינו רשע שאפילו
של  למציאות מקום אין השבת יום ומצד בו, ופועל חודר השבת שיום כיון בשבת, משקר אינו מ"מ,

רע.

אומו  לעיני בגלוי נמשך זה בגמרא וענין כדאיתא – העולם עקיבא 25ת רבי את טורנוסרופוס "שאל
.. מיומים יום מה ובכל . אבנים, של אחד (נהר יוכיח" סבטיון נהר לו אמר שבתא, דהאידנא יימר מי .

לקליפת  ששייך שזהו"ע סבטיון, לנהר בנוגע רק ולא ונח); שוקט השבת וביום והולך, שוטף השבת ימות
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(13.(394 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת פ"ז במאמר
וש"נ.14) .160 ע' חי"ב התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ע"ב.15) ריש צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א
ז.16) א, בראשית עה"ת בפרש"י הובא ו. פ"ד, ב"ר
א.17) מ,
א.18) ב, בראשית
(19– מנחם תורת גם וראה יא. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה

וש"נ. .282 ע' חנ"ז התוועדויות

ה"ח.20) פ"ט מקוואות הל' רמב"ם
קונטרס 21) יג). ע' שלו (אג"ק מהר"ש אדמו"ר צוואת ראה

סכ"ה. סכ"ב. עה"ח
ובכ"מ).22) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה
כה.23) יג, משלי
רפ"ד.24) דמאי
(ובפרש"י).25) ב סה, סנהדרין
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מינה" מתעברין דינין "וכל ב"כגוונא": שאומרים כפי אלא הקדושה, אל שנוטה שמצד 26נוגה, והיינו, ,
בשבת  נח הגיהנום גם ולכן הקדושה, דהיפך המציאות כל קיימת לא השבת .27יום

בגמרא  כדאיתא – יהודי אינו של לאכילה בנוגע גם נמשך זה שענין לרבי 28ועד קיסר לו "אמר
שאנו  שמו ושבת לנו יש אחד תבלין לו, אמר נודף, ריחו שבת של תבשיל מה מפני חנניא, בן יהושע
אחר. באופן שתהי' יהודי אינו של האכילה על גם פועל השבת שענין והיינו, נודף", וריחו לתוכו מטילין

בנוגע  אפילו שמצינו כפי העילוי, תכלית שזהו – כולו העולם בכל שנפעל השלום ענין כללות וזהו
אור  בתורה כמבואר בקדושה, שאינו ודברים 29לשלום אחת "שפה אצלם שהי' שכיון הפלגה, דור בדרושי

ועז"נ 30אחדים" נעלים, הכי הענינים להשיג יכולים היו השלום, ענין לו 31, הנח אפרים עצבים "חבור
העילוי. תכלית בודאי זה הרי בקדושה, הוא השלום כאשר ועאכו"כ גו'";

הפכ  מציאות תהי' לא שאז צדקנו, משיח בביאת לבוא, לעתיד בשלימות יהי' זה שלכן,וענין כו', ית
צאנכם" ורעו זרים "ועמדו ואדרבה: מנגדים, יהיו לא הגוים "ונלוו 32גם חנוכה: דשבת בהפטרה וכמ"ש ,

ה'" אל רבים ד"ושכנתי33גוים הענין יהי' אז גם אעפ"כ, אבל .jkeza"33 דוקא בישראל ,34.

שכולו  "יום – השבת ענין עם קשור צדקנו, משיח בביאת לבוא, דלעתיד ומצב המעמד כללות והרי
העולמים" לחיי ומנוחה .35שבת

***

תמיד „. מסכת סיום תשבות"36המשך השביעי "וביום בענין שמעון ור' יהודה ר' של הפלוגתא –
בשבת  מלאכה איסור עם לגופה 37(שקשור צריכה שאינה למלאכה בנוגע מתכוין 38), שאינו ודבר ,39;

ואביי  קטינא רב לפלוגתת ור"ש ר"י פלוגתת שבין והשקו"ט 40השייכות חרוב"; "תרי או חרוב" "חד אם
הגירסאות  לב' "שבת35בנוגע או מנוחה" סל"ד 41מנוחה"e"שבת כסלו י"ט בשיחת נכלל –42.

הנה ‰. – לבוא לעתיד יהי' העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ד"יום שהענין שאע"פ להוסיף, ויש
הזה: בזמן השבת ביום גם ישנו זה מעין

ויומא  שבתא במעלי דרעוין: ורעוא דשבתא יומא שבתא, מעלי בין חילוק יש גופא השבת ביום
אוכל  ד"צדיק באופן היא דשבת שהאכילה שאע"פ והיינו, כו', אכילה ע"י בירור של ענין ישנו דשבתא
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ע"ב.26) ריש קלה, זח"ב
גם 27) וראה ו. אות שם בנצו"ז ובהנסמן ב. רג, זח"ב ראה

ובפרש"י. שם סנהדרין
א.28) קיט, שבת
נח.29) ס"פ
א.30) יא, נח
ועוד.31) ו. פל"ח, ב"ר כו. ו, נשא ספרי וראה יז. ד, הושע
ה.32) סא, ישעי'
טו.33) ב, זכרי'
(תורת 34) בהתוועדות שנאמר ושמחי רני סד"ה גם ראה

.(396 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם
בסופה.35) תמיד
האמור 36) ע"ד (בבתֿשחוק): אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

הנה  החסידות, לימוד להיות צריך החול בימות שגם (ס"ג) לעיל
דתורה. בנגלה ענין בשבת לדבר יכולים (ובמכ"ש) עד"ז

(משפטים37) שהעשה להדעות מיבעי ד"ביום לא יב) כג,
ד"לא  יו"ד) כ, (יתרו הלאו על להוסיף בא תשבות" השביעי
השביתה  ענין – המלאכות) ל"ט כל (שכולל מלאכה" כל תעשה
(אמור  הרמב"ן בזה שהאריך כפי מלאכה, שאינם מדברים אפילו
חחו"מ  ספ"ד. (חאו"ח סופר החתם בשו"ת גם וכמובא כד), כג,

נח, גופו שיהא הוא השבת ענין שעיקר סקצ"ה) סקפ"ה.

דמשא  האיסור חומר ואילך) טו (יג, בנחמי' שמצינו [וזהו
חיוב  מצד גם אלא דרבנן, האיסור מצד רק לא – בשבת ומתן

שבמשא אע"פ כי, תשבות", השביעי ד"ביום אין התורה ומתן
הרי מלאכה", כל תעשה ד"לא כל איסור ומתן במשא יעסוק אם

שגופו נמצא תשבות"],היום, השביעי ד"ביום הציווי היפך נח, לא
אינו  תשבות" השביעי ד"ביום שהעשה להדעות אפילו אלא

חדשים, ענינים הדבר מוסיף ברור הרי – אסמכתא רק והוא
מלאכה".שמוסיף כל תעשה ד"לא בלאו חומר
וש"נ.38) ב. עג, שבת
לענין 39) שייך זה שאין ולהעיר, – וש"נ. ע"ב. ריש מא, שם

"לרצונכם  ה) יט, (קדושים שנאמר משום בקדשים, שצ"ל הכוונה
על  בהסיום כמשנ"ת פסול, בקדשים מתעסק שלכן תזבחהו",
– מנחם (תורת ס"ב תשרי וא"ו שיחת (ראה מנחות מסכת

וש"נ). .19 ובהערה (35 ע' חנ"ח התוועדויות
א.40) לא, ר"ה
מנוחה"41) "שבת להגירסא שגם שהם ולהעיר, לפרש אפשר

ללא  ענינים ב' שכותבים בתורה כמ"פ שמצינו כפי ענינים, ב'
ולא  שת", אנוש "אדם הימים: דברי בהתחלת – ולדוגמא וא"ו,

שת.eאנושeאדם
וש"נ.42) ואילך. 364 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת
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נפשו" רעוא 23לשובע ואילו שלום; של באופן הוא שהבירור אלא בירורים, של ענין עדיין זה הרי ,
הצ"צ  כמ"ש – אכילה של ענין בו שאין בשבת 43דרעוין, שנאמרו "היום" לג"פ ג'44בנוגע כנגד שהם

.45הסעודות  היום "אכלוהו נאמר הראשונות פעמים שבב' "היום, נאמר השלישית ובפעם היום", .`l
הבירורים. מענין לגמרי למעלה זה הרי – תמצאוהו"

של  התואר שיתבטל בלבד זו שלא חרוב"), ("תרי השני האלף ע"ד הוא דרעוין שרעוא נמצא ועפ"ז
מן  "מעבירן – בירורים של המציאות כל תהי' שלא מזה, יתירה אלא יזיקו", שלא "משביתן מזיק,

.46העולם"

"וינוחו אומרים שבהם דשבתא ויומא שבתא מעלי שבין החילוק גם "וינוחוdaוזהו או "ea דרגא – "
"וינוחו אומרים שבו דרעוין, לרעוא חרוב", "חד בדוגמת חרוב".maאחת, "תרי בדוגמת דרגות, ב' – "

דרגא  רק בהם יש עצמם שמצד שלפנ"ז, דשבתא ויומא שבתא למעלי גם נמשך דרעוין מרעוא אמנם,
אחת  נקודה הוא השבת ענין שכל לפי והיינו, חרוב", "תרי מבחי' יומשך בהם שגם חרוב, חד ע"ד אחת,

חרוב".47(כמשנת"ל  "תרי ע"ד הוא השבת ענין כללות ולכן הרגצ'ובי), מדברי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת לבוא, לעתיד זה ענין יהי' ובעיקר  בפועל אבל

***

.Â.ציון בת ושמחי רני ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Ê לעיל מההעלם 48דובר להתפעל שאין הגלות, זמן לכללות בנוגע ללמוד יש שממנו לחנוכה, בנוגע
יהודי  מדליק החמה", ד"משתשקע הזמן שזהו כך על הבט ומבלי הגלות, חשכת מצד שבעולם וההסתר

מבחוץ" ביתו פתח "על פתח49נר "על אמנם להיות צריכה [ההדלקה ה"חוץ" את גם מאיר ועי"ז ,ezia,"
דתרמודאי" ריגלא "כליא שפועלים ועד ה"חוץ"], את גם להאיר כדי "מבחוץ", שמבטלים 49אבל והיינו, ,

(כדאיתא  "מורדת" אותיות "תרמודאי" – הקדושה היפך שהם הענינים כל את ("כליא") ומכלים
של 50בספרים  ליחידו היחיד", "רשות נעשה כולו העולם כל אלא ד"חוץ", המציאות שמתבטלת ועד ,(

.51עולם 

במדרש  מסופר כי, – השבת ליום בנוגע לעיל האמור עם גם קשור זה הרשע 52וענין ש"טורנוסרופוס
. עקיבא רבי את גשמים,שאל בה יוריד אל רוחות, בה ישב אל השבת, את מכבד שהקב"ה כדבריך אם .

. א"ל עשב, בה יצמיח וזה אל עירוב נותן זה אין אם אחת, בחצר דרין שהיו לשנים משל לך אמשול .
כולה, החצר בכל מותר הוא הרי בחצר, דר אחד הי' אם אבל בחצר, לטלטל מותרין שמא עירוב, נותן
והיינו, כולו", העולם בכל מותר שלו, כולו העולם וכל עמו אחרת רשות שאין לפי הקב"ה כאן אף

הקב"ה. מלבד אחרת מציאות שאין כך, היחיד", "רשות הוא כולו העולם שכל מודגש השבת שבענין

.Á ר"ת ש"חנוכה" וכידוע ואור, והולך מוסיף להיות שצריך – מחנוכה שלמדים נוספת הוראה ויש
g'pרותeהלכהkביתd 53לל. המהדרין מן ש"המהדרין הוא ב"ה לדעת חנוכה נרות הדלקת סדר והרי ,.
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וע'43) תרכא ע' בשלח אוה"ת סע"ב. שנז, שלו פס"ד ראה
וש"נ. .84 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה תרלא.

כה.44) טז, בשלח
סע"ב.45) קיז, שבת
ו.46) כו, בחוקותי תו"כ
חנ"ח 47) התוועדויות – מנחם (תורת סכ"ה כסלו י"ט שיחת

וש"נ. ואילך). 355 ס"ע
(48.(395 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת פ"ט במאמר
ב.49) כא, שבת

חנוכה,50) שבת מקץ, ש"פ שיחת גם וראה בערכו. קה"י
ע' חנ"ה התוועדויות – מנחם (תורת ס"ז דאשתקד טבת אדר"ח

וש"נ. .281 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת .(99
ובכ"מ.51) ספל"ג. תניא ראה
חנ"ח 52) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ה. פי"א, ב"ר

ואילך. 376 ע'
ופמ"ג 53) בעט"ז הובא חנוכה. נר הדלקת סדר אבודרהם

עת"ר. סי' או"ח לשו"ע
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מינה" מתעברין דינין "וכל ב"כגוונא": שאומרים כפי אלא הקדושה, אל שנוטה שמצד 26נוגה, והיינו, ,
בשבת  נח הגיהנום גם ולכן הקדושה, דהיפך המציאות כל קיימת לא השבת .27יום

בגמרא  כדאיתא – יהודי אינו של לאכילה בנוגע גם נמשך זה שענין לרבי 28ועד קיסר לו "אמר
שאנו  שמו ושבת לנו יש אחד תבלין לו, אמר נודף, ריחו שבת של תבשיל מה מפני חנניא, בן יהושע
אחר. באופן שתהי' יהודי אינו של האכילה על גם פועל השבת שענין והיינו, נודף", וריחו לתוכו מטילין

בנוגע  אפילו שמצינו כפי העילוי, תכלית שזהו – כולו העולם בכל שנפעל השלום ענין כללות וזהו
אור  בתורה כמבואר בקדושה, שאינו ודברים 29לשלום אחת "שפה אצלם שהי' שכיון הפלגה, דור בדרושי

ועז"נ 30אחדים" נעלים, הכי הענינים להשיג יכולים היו השלום, ענין לו 31, הנח אפרים עצבים "חבור
העילוי. תכלית בודאי זה הרי בקדושה, הוא השלום כאשר ועאכו"כ גו'";

הפכ  מציאות תהי' לא שאז צדקנו, משיח בביאת לבוא, לעתיד בשלימות יהי' זה שלכן,וענין כו', ית
צאנכם" ורעו זרים "ועמדו ואדרבה: מנגדים, יהיו לא הגוים "ונלוו 32גם חנוכה: דשבת בהפטרה וכמ"ש ,

ה'" אל רבים ד"ושכנתי33גוים הענין יהי' אז גם אעפ"כ, אבל .jkeza"33 דוקא בישראל ,34.

שכולו  "יום – השבת ענין עם קשור צדקנו, משיח בביאת לבוא, דלעתיד ומצב המעמד כללות והרי
העולמים" לחיי ומנוחה .35שבת

***

תמיד „. מסכת סיום תשבות"36המשך השביעי "וביום בענין שמעון ור' יהודה ר' של הפלוגתא –
בשבת  מלאכה איסור עם לגופה 37(שקשור צריכה שאינה למלאכה בנוגע מתכוין 38), שאינו ודבר ,39;

ואביי  קטינא רב לפלוגתת ור"ש ר"י פלוגתת שבין והשקו"ט 40השייכות חרוב"; "תרי או חרוב" "חד אם
הגירסאות  לב' "שבת35בנוגע או מנוחה" סל"ד 41מנוחה"e"שבת כסלו י"ט בשיחת נכלל –42.

הנה ‰. – לבוא לעתיד יהי' העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ד"יום שהענין שאע"פ להוסיף, ויש
הזה: בזמן השבת ביום גם ישנו זה מעין

ויומא  שבתא במעלי דרעוין: ורעוא דשבתא יומא שבתא, מעלי בין חילוק יש גופא השבת ביום
אוכל  ד"צדיק באופן היא דשבת שהאכילה שאע"פ והיינו, כו', אכילה ע"י בירור של ענין ישנו דשבתא
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ע"ב.26) ריש קלה, זח"ב
גם 27) וראה ו. אות שם בנצו"ז ובהנסמן ב. רג, זח"ב ראה

ובפרש"י. שם סנהדרין
א.28) קיט, שבת
נח.29) ס"פ
א.30) יא, נח
ועוד.31) ו. פל"ח, ב"ר כו. ו, נשא ספרי וראה יז. ד, הושע
ה.32) סא, ישעי'
טו.33) ב, זכרי'
(תורת 34) בהתוועדות שנאמר ושמחי רני סד"ה גם ראה

.(396 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם
בסופה.35) תמיד
האמור 36) ע"ד (בבתֿשחוק): אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

הנה  החסידות, לימוד להיות צריך החול בימות שגם (ס"ג) לעיל
דתורה. בנגלה ענין בשבת לדבר יכולים (ובמכ"ש) עד"ז

(משפטים37) שהעשה להדעות מיבעי ד"ביום לא יב) כג,
ד"לא  יו"ד) כ, (יתרו הלאו על להוסיף בא תשבות" השביעי
השביתה  ענין – המלאכות) ל"ט כל (שכולל מלאכה" כל תעשה
(אמור  הרמב"ן בזה שהאריך כפי מלאכה, שאינם מדברים אפילו
חחו"מ  ספ"ד. (חאו"ח סופר החתם בשו"ת גם וכמובא כד), כג,

נח, גופו שיהא הוא השבת ענין שעיקר סקצ"ה) סקפ"ה.

דמשא  האיסור חומר ואילך) טו (יג, בנחמי' שמצינו [וזהו
חיוב  מצד גם אלא דרבנן, האיסור מצד רק לא – בשבת ומתן

שבמשא אע"פ כי, תשבות", השביעי ד"ביום אין התורה ומתן
הרי מלאכה", כל תעשה ד"לא כל איסור ומתן במשא יעסוק אם

שגופו נמצא תשבות"],היום, השביעי ד"ביום הציווי היפך נח, לא
אינו  תשבות" השביעי ד"ביום שהעשה להדעות אפילו אלא

חדשים, ענינים הדבר מוסיף ברור הרי – אסמכתא רק והוא
מלאכה".שמוסיף כל תעשה ד"לא בלאו חומר
וש"נ.38) ב. עג, שבת
לענין 39) שייך זה שאין ולהעיר, – וש"נ. ע"ב. ריש מא, שם

"לרצונכם  ה) יט, (קדושים שנאמר משום בקדשים, שצ"ל הכוונה
על  בהסיום כמשנ"ת פסול, בקדשים מתעסק שלכן תזבחהו",
– מנחם (תורת ס"ב תשרי וא"ו שיחת (ראה מנחות מסכת

וש"נ). .19 ובהערה (35 ע' חנ"ח התוועדויות
א.40) לא, ר"ה
מנוחה"41) "שבת להגירסא שגם שהם ולהעיר, לפרש אפשר

ללא  ענינים ב' שכותבים בתורה כמ"פ שמצינו כפי ענינים, ב'
ולא  שת", אנוש "אדם הימים: דברי בהתחלת – ולדוגמא וא"ו,

שת.eאנושeאדם
וש"נ.42) ואילך. 364 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת
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והולך" מוסיף ואילך מכאן אחת מדליק ראשון הוא"49יום ש"תורה – ישראל מנהג נקבע וכן שבכל 54, –
נר. עוד להוסיף צריך יום

בזה: והענין

בירך  שהרי השלימות, בתכלית כבר הי' שאתמול – באמת הוא שכן ויתכן – לטעון מישהו יכול
הענינים  ג' כל  שישנם כיון השלימות, תכלית על מורה שזה "שהחיינו", גם ובירך  חנוכה", נר "להדליק

בארוכה  פעם (כמדובר והגיענו" וקיימנו ).55ד"שהחיינו

יום  בכל שלישי. נר להוסיף עליו ומחר שני, נר להוסיף היום צריך שאעפ"כ, לו, אומרים זה ועל
היום  צריך התומ"צ, בקיום כבר הידר שאתמול ואע"פ התומ"צ, בענין הוספה להיות צריכה – שעובר

יותר. עוד להוסיף

.Ë.זאת לפעול יותר נקל יהי' שעי"ז – בגשמיות לזה דוגמא להביא ויש

יותר  בטוב שיתקבל כדי גשמי, ענין עם זאת שמקשרים נבואה, לעניני בנוגע שמצינו – .56ובהקדמה

את  שישליך הקב"ה לו אמר ממצרים, היציאה אודות לבנ"י לבשר נצטווה משה כאשר ולדוגמא:
. בזנבו ואחוז ידך "שלח לו אמר ואח"כ לנחש", "ויהי ארצה, בכפו"מטהו למטה ויהי זה 57. שענין –

למיתקא  ומרירו לנהורא חשוכא דאתהפכא הענין לפעול משה של שבכחו שישנה 58מורה שלמרות ,
יאוריו" בתוך הרובץ הגדול ד"התנין באופן דמצרים משה.59המציאות של בכפו "למטה" נהפך זה הרי ,

יצי"מ. של הבשורה את לקבל יותר נקל אזי בגשמיות, זאת רואים שכאשר ומובן,

נקל  שיהי' כדי גשמיות, פעולות עם קשורים היו שלהם שהנבואות נוספים, נביאים אצל מצינו ועד"ז
אותם. לקבל יותר

בנוגע הוא בגשמיות:וכן גם זאת שרואים – ואור  והולך דמוסיף לענין

רואים  שבו גיל זה הרי – ובתֿמצוה ברֿמצוה לפני וילדות ילדים ובפרט הנוער, עם מתעסקים כאשר
השכל. בהתפתחות והן הגוף, בבשר הן הצמיחה, ענין את

מיום  הוספה להיות צריכה בהם שגם תומ"צ, לעניני בנוגע גם להיות צריך שכך ללמוד יש ומזה
ליום.

בהצמיחה  להסתפק שיכולים לומר אפשר אי השכל ובהתפתחות הגוף בבשר לצמיחה שבנוגע כשם
להיות  צריכה שבו זה, יום עבור מספיקה אינה אתמול של שהצמיחה הדבר ברור אלא אתמול, שהיתה
צורך  ואין אתמול, שהי' במה להסתפק שיכולים לומר שייך לא תומ"צ בעניני גם כך – מחודשת צמיחה

יהדות. בעניני גם להתוסף צריך – בשר) "פונט" (עוד הגוף בבשר  שניתוסף יום בכל היום; להוסיף

בגיל  כבר שהם אלו אצל גם אלא הצמיחה, בגיל שהם אלו אצל רק לא להיות צריך שכך מובן אבל
ניכר  הצמיחה בגיל שהם אלו שאצל אלא ואור, והולך דמוסיף הענין להיות צריך הזקנה, או הגדלות

לכולם. בנוגע גם ללמוד צריך ומזה בגשמיות, גם הדבר

.È– למחנכים במיוחד נוגעת ואור, והולך מוסיף להיות שצריך חנוכה מנרות שההוראה מובן, ומזה
הילדים. אצל הוספה צ"ל יום שבכל לדעת, שצריכים

ללמוד  צריך לא ולכן עמו, ללמוד שיכלו מה כל הילד למד אתמול שכבר לטעון יכולים לכאורה
היום.
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הובא 54) – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
התוועדויות 55) – מנחם (תורת ס"ד שמח"ת ליל שיחת

וש"נ. ואילך). 140 ס"ע חנ"ח

לבוש 56) ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה
שם. לך לך הרקאנטי על

גֿד.57) ד, שמות
ספ"י.58) תניא א. ד, זח"א ראה
ג.59) כט, יחזקאל
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מזה, יותר ממנו דרשו ולא אחד, נר הדליק שאתמול שאע"פ – חנוכה מנרות ההוראה באה זה ועל
שמונה  להדליק צריך שבו השמיני ליום ועד נרות, שלוש ומחר נרות, שתי להדליק צריך היום ואעפ"כ ,
כשבא  הנה ללמוד, יכול שהי' מה כל כבר למד שאתמול שאע"פ הילדים, לחינוך בנוגע הוא וכן נרות;
ילד  עוד יתוסף וכמו"כ ענין, ועוד ענין עוד הילד אצל שיתוסף – תומ"צ בעניני הוספה צ"ל נוסף, יום

וכו'. ילד ועוד

אור  בתורה (כמוזכר החינוך ענין עם חנוכה של השייכות ד"חנוך 60וזוהי והענין הבית דחנוכת הענין
ואור. והולך דמוסיף באופן להיות שצריך חנוכה, מנרות נלמד הילדים בחינוך שהסדר כיון – לנער")

.‡È:עצמו למחנך בנוגע גם אלא לילדים, בנוגע רק לא היא זו הוראה אמנם,

ואינו  גמור", "צדיק שהוא הוכחה זו הרי מחנך, להיות בו בחרו פרטית שבהשגחה שכיון לחשוב אין
כמ"ש  אלא מאומה, להוסיף לעיל 61צריך (כמוזכר חשכי" יגי' "חשכ 62"והוי' ,(i להאיר שצריך דייקא, "

ואור. והולך דמוסיף ובאופן חושך"), אייגענעם ("דעם שבעצמו החושך את

יגי' ד"הוי' הענין גם נעשה אזי ואור, והולך דמוסיף באופן הילדים בחינוך מתעסק שכאשר ומובן,
הראשון  במאמר הזקן רבינו שמבאר כפי ככה", פעמים אלף זכים ולבו מוחו ש"נעשה כיון חשכי",

רגלי  הדום והארץ כסאי השמים ד"ה  אור .63שבתורה

הגמרא  והגאולה 64וכדברי השמחה בעל שמדייק וכפי אותו", מסייעין לטהר "הבא 65"הבא נאמר שלא
אותו". "מסייעין ועי"ז (אחרים), "לטהר" אלא (בעצמו), ליטהר"

.·È שחושך גם ומה הגלות, חשכת את מאירים ואור, והולך דמוסיף באופן ההנהגה כללות וע"י
הגמרא  כדברי הוספה, של באופן הוא ש"מרובה"66הגלות וכיון חבירו", משל כו' מרובה ויום יום "בכל

שמוסיפים  ועי"ז הקדושה, בצד "מרובה" שיהי' לפעול צריך ההיפך, מבטלים בצד בקדושה, יום בכל
הגלות. חשכת את לגמרי

"צבאות  מעמידים שעי"ז ואור, והולך דמוסיף באופן התומ"צ בדרך הילדים לחינוך בנוגע ועד"ז
משיח. פני לקבל שהולכים השם"

רגלי" הדום והארץ כסאי "השמים את השלישי 67ובונים ביהמ"ק ע"י 68– בימינו במהרה שיבנה ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח

***

.‚È כסלו בי"ט להמדובר בהמשך בא החינוך לענין בנוגע לעיל ה"פעדעריישן",69האמור אודות
שאומרה" ממי האמת את ד"קבל באופן להתנהג עבור 70שעליהם כסף ליתן שיש הטענה את ולקבל ,

חינוך. מוסדות

לדרוש  יוכל אזי בעצמו, זאת יפעל וכאשר עצמו, עם להתחיל צריך הזולת, על לפעול שכדי אלא
חינוך. עבור הכסף את נותנים לא מדוע יותר בתוקף

לעניננו: ובנוגע

"ריסערטש"), המדינה: בשפת שנקרא (כפי ודרישה חקירה לערוך כדי כסף הרבה שמבזבזים כאלו יש
ישראל!... עם של קיומו סוד מהו ולגלות
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ד.60) כט, פרשתנו
כט.61) כב, שמואלֿב
(62391 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת פ"ד במאמר
ואילך).
ב.63) א,
וש"נ.64) א. קד, שבת
ואילך.65) ד פט, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
חנ"ה 66) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה א. מט, סוטה

וש"נ. ואילך. 124 ס"ע
א.67) סו, ישעי'
ג.68) פ"ב, לאיכ"ר מהרז"ו פי' ראה
(69340 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סי"ב
ואילך).
פרקים.70) לשמונה בהקדמה רמב"ם בהקדמה ראה רמ"א

יין. מחיר לספרו
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והולך" מוסיף ואילך מכאן אחת מדליק ראשון הוא"49יום ש"תורה – ישראל מנהג נקבע וכן שבכל 54, –
נר. עוד להוסיף צריך יום

בזה: והענין

בירך  שהרי השלימות, בתכלית כבר הי' שאתמול – באמת הוא שכן ויתכן – לטעון מישהו יכול
הענינים  ג' כל  שישנם כיון השלימות, תכלית על מורה שזה "שהחיינו", גם ובירך  חנוכה", נר "להדליק

בארוכה  פעם (כמדובר והגיענו" וקיימנו ).55ד"שהחיינו

יום  בכל שלישי. נר להוסיף עליו ומחר שני, נר להוסיף היום צריך שאעפ"כ, לו, אומרים זה ועל
היום  צריך התומ"צ, בקיום כבר הידר שאתמול ואע"פ התומ"צ, בענין הוספה להיות צריכה – שעובר

יותר. עוד להוסיף

.Ë.זאת לפעול יותר נקל יהי' שעי"ז – בגשמיות לזה דוגמא להביא ויש

יותר  בטוב שיתקבל כדי גשמי, ענין עם זאת שמקשרים נבואה, לעניני בנוגע שמצינו – .56ובהקדמה

את  שישליך הקב"ה לו אמר ממצרים, היציאה אודות לבנ"י לבשר נצטווה משה כאשר ולדוגמא:
. בזנבו ואחוז ידך "שלח לו אמר ואח"כ לנחש", "ויהי ארצה, בכפו"מטהו למטה ויהי זה 57. שענין –

למיתקא  ומרירו לנהורא חשוכא דאתהפכא הענין לפעול משה של שבכחו שישנה 58מורה שלמרות ,
יאוריו" בתוך הרובץ הגדול ד"התנין באופן דמצרים משה.59המציאות של בכפו "למטה" נהפך זה הרי ,

יצי"מ. של הבשורה את לקבל יותר נקל אזי בגשמיות, זאת רואים שכאשר ומובן,

נקל  שיהי' כדי גשמיות, פעולות עם קשורים היו שלהם שהנבואות נוספים, נביאים אצל מצינו ועד"ז
אותם. לקבל יותר

בנוגע הוא בגשמיות:וכן גם זאת שרואים – ואור  והולך דמוסיף לענין

רואים  שבו גיל זה הרי – ובתֿמצוה ברֿמצוה לפני וילדות ילדים ובפרט הנוער, עם מתעסקים כאשר
השכל. בהתפתחות והן הגוף, בבשר הן הצמיחה, ענין את

מיום  הוספה להיות צריכה בהם שגם תומ"צ, לעניני בנוגע גם להיות צריך שכך ללמוד יש ומזה
ליום.

בהצמיחה  להסתפק שיכולים לומר אפשר אי השכל ובהתפתחות הגוף בבשר לצמיחה שבנוגע כשם
להיות  צריכה שבו זה, יום עבור מספיקה אינה אתמול של שהצמיחה הדבר ברור אלא אתמול, שהיתה
צורך  ואין אתמול, שהי' במה להסתפק שיכולים לומר שייך לא תומ"צ בעניני גם כך – מחודשת צמיחה

יהדות. בעניני גם להתוסף צריך – בשר) "פונט" (עוד הגוף בבשר  שניתוסף יום בכל היום; להוסיף

בגיל  כבר שהם אלו אצל גם אלא הצמיחה, בגיל שהם אלו אצל רק לא להיות צריך שכך מובן אבל
ניכר  הצמיחה בגיל שהם אלו שאצל אלא ואור, והולך דמוסיף הענין להיות צריך הזקנה, או הגדלות

לכולם. בנוגע גם ללמוד צריך ומזה בגשמיות, גם הדבר

.È– למחנכים במיוחד נוגעת ואור, והולך מוסיף להיות שצריך חנוכה מנרות שההוראה מובן, ומזה
הילדים. אצל הוספה צ"ל יום שבכל לדעת, שצריכים

ללמוד  צריך לא ולכן עמו, ללמוד שיכלו מה כל הילד למד אתמול שכבר לטעון יכולים לכאורה
היום.
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הובא 54) – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
התוועדויות 55) – מנחם (תורת ס"ד שמח"ת ליל שיחת

וש"נ. ואילך). 140 ס"ע חנ"ח

לבוש 56) ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה
שם. לך לך הרקאנטי על

גֿד.57) ד, שמות
ספ"י.58) תניא א. ד, זח"א ראה
ג.59) כט, יחזקאל
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ריבוי – ומבזבז בכך, מסתפק אינו הוא אבל שנה, אלפי וחצי שלש לפני במ"ת זאת גילה הקב"ה
שלש  בו שיש מחומש פסוק  יעתיק רק אם שכן, ממצאיו, על ספר ולכתוב "מחקר", בעצמו לערוך כסף
מליון  של פרס יקבל ולא "ּפרופסור", בשם יקרא לא ועי"ז גדול, ענין זה אין – בלבד שורות ארבע או
מראהֿמקומות  ציוני בתוספת עמודים, מאות חמש או ארבע שלש, בן ספר להדפיס עליו ולכן דולר!...

כן  ולאחרי דולר. מליון של פרס ויקבל "ּפרופסור", יקרא ואז בני וכו', "שישו באמרו: לישון, שוכב ,
מאומה! לעשות צריך אינו ושוב מעי"...

ובכן:

יצריך" בשני לבבך "בכל בכלל (להיותו יצה"ר גם לו יש הספר שכותב שכיון זאת אפשר 71מלבד אי ,(
– הבהמית נפשו דעת גם שתתערב או האלקית, נפש ע"פ רק תהי' בספרו מסקנתו אם בוודאות לדעת
ענייני  עבור כסף השגת הענין: כל מטרת על לשכוח אין האמיתית, למסקנא יגיע אכן אם אפילו הנה

יהדות!

רק  כסף לתת מוכן שה"נדבן" כיון הכסף, את לדרוש כדי ודרישה בחקירה צורך יש אם אפילו
לישון  לשכב אין ודרישה החקירה שלאחרי מובן הרי – דולר... מליון של פרס שמקבל ל"ּפרופסור"
– והמטרה התכלית את לזכור צריכים אלא ספרו...), את שילמדו (ובפרט עשיתי" שלי את "אני ולומר
להכנס  שממתינים ילדים ריבוי ישנם שהרי הכשר, חינוך ועבור יהודיים מוסדות עבור כסף שיתנו
להשתדל  ההתעסקות עיקר להיות צריכה שכן, וכיון כסף, שאין בגלל להכניסם, אפשר ואי לישיבות,
חינוך  מוסדות שאר או ל"ביתֿרבקה" להכניסן – לבנות בנוגע ועד"ז לישיבה, ילד ועוד ילד עוד להכניס
אצלם  להתוסף צריך שעובר יום שבכל כיון להמתין, יכולים אינם הילדים שהרי ישראל, לבנות הכשרים

תומ"צ. בעניני

הזולת. אצל זאת לפעול יותר נקל אזי – זה בענין חי'" "דוגמא מראים כאשר ובכן,

גוי – כאשר שאפילו כך, כדי ועד זאת, שדורש זה של ומצבו מעמדו מהו חילוק שאין היא האמת
ברמב"ם  מפורש פס"ד שמצינו וכפי זאת, לעשות עליו תומ"צ, של ענין מיהודי על 72דורש לכפי' בנוגע

דינא" דמלכותא "דינא – בגוי להשתמש יכולים יהודי, ע"י לכפות אפשר אי שכאשר המצוות, 73קיום

מצוה; לקיים יהודי לכפות כדי –

זאת. לפעול יותר נקל אזי – זה על חי' דוגמא ומראה זאת, תובע יהודי כאשר אעפ"כ, אבל

ואח"כ  נרות, שתי מדליק ולמחר אחד, נר שמדליק באופן היא שהנהגתו מראה יהודי כאשר ובכן:
בחוץ, זאת לעשות מתפעל אינו אלא רואה, אינו אחד שאף באופן בביתו רק לא זאת ועושה נרות, שלש

שה  יראו לדרוש שכולם יוכל אזי הנכונה, ההנהגה דרך שזוהי מראה כאשר הנה – יום בכל נר מוסיף וא
צורך  יש זה שבשביל וכיון ילד, ועוד ילד עוד לישיבה להכניס להשתדל – כך יתנהגו הם שגם מאחרים

כסף! ולדרוש לילך צריכים המלמדים, עבור בכסף

הדרישה  והרי כן, יעשו אחרים שגם לדרוש יכול אזי כן, מתנהג זאת שדורש מי כאשר דוקא וכאמור,
לבוא כח",epnnצריכה "יישר לו ואומרים אותו שומעים אזי דברֿמה, דורש "גביר" כאשר שכן, דוקא,

הדברים. מתקבלים – זאת דורש צעיר  כאשר משא"כ ממנו, צוחקים לדרכו, הולך כאשר אך

אנו  נמצאים לו: אומרים – כן להתנהג לפתע יתחיל ומדוע כן, התנהג לא פעם שאף שטוען ומה
ילבינו" זקנים פני "נערים ולדוגמא: מרידה, של באופן מתנהגים שכולם הוא 74בזמן גם יתנהג וא"כ, ,

באופן  להתנהג והלאה מהיום שיתחיל עי"ז חי", "מרד בו יראו שכולם כך, בעצמו, מרידה של באופן
יום! בכל נר להוסיף שיש חנוכה מנרות ללמוד – עתה עד שהתנהג מכפי אחר
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עה"פ.71) ופרש"י ובספרי ה ו, ואתחנן
ספ"ב.72) גירושין הל' ה"ג. פ"ו ומצה חמץ הל'
(כרך 73) בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, גיטין

וש"נ. ואילך). רצה ס"ע ז
ע'74) חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת וראה בסופה. סוטה

וש"נ. .343
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הנך  לו: לומר שיוכל כיון דבריו, יפעלו חינוך, עבור כסף מפלוני לדרוש למחרת כשיבוא ובמילא,
אתך שמדבר חושב אתה אותי? `xgמכיר edyinשזה היא האמת אבל אתמול, אתך שדיבר `ezeממי

mc`.האמת בדרך להתנהג והתחלתי בעצמי, מרידה שפעלתי אלא אני, זה –

דרך  של ההצלחה את להראות יוכל וכאשר לפעול, שרוצה מה בכל יצליח אזי זו, בדרך ילך וכאשר
עצמה. ההצלחה כמו הצלחה כזו אין כאן: שאומרים וכפי עניניו, שאר בכל יצליח אזי זו,

.„È שאנחנו יודע הקב"ה (שהרי בלבד קטן נסיון זה הרי – בימינו שישנו היחידי שהנסיון היא, האמת
אלא מבקש ואינו נמוכות, כחן נשמות מפני 75לפי יבוש "אל – קטנים) נסיונות רק נותן ולכן ,

("פאנאטי"),;76המלעיגים" קנאיֿאדוק שהוא שיראו כיון ממנו, ויתנערו עליו, ילעגו שחבריו חושש ַַהוא
תרבות. בן מודרני, אדם אינו ושוב

ובכן:

מוכיחה  עליך, לועג ש"שוטה" העובדה אדרבה: עליך?! לועג ש"שוטה" לך איכפת מה – לראש לכל
שוטה!... על ולא נורמלי, על לועג שוטה שכן, אתך, שהצדק

האמת, בדרך שהולך מראה אדם כאשר להיפך: היא המציאות הנה – ממנו שיתנערו לטענה ובנוגע
פשרות, ללא הנכונה, הדרך שהיא

אפשר – אי אמת אמת; שאינו שליש או חצי ישנו הרי אמת, שליש או חצי על פשרות כשעושים כי,
עצמה  האמת זוהי אלא החלפה, זו אין באמת, אמת מחליפים ואם באמת, אלא –להחליף

מתחילים  הם שגם ועד דרךֿארץ, מתוך אליו מתייחסים אלא ממנו, מתנערים שלא בלבד זו לא הנה
כמותו. להתנהג

.ÂË.צמצום של ענין היא כו', מצוות של אמות וד' תורה של אמות בד' שההגבלה טוענים, עדיין אך

רז"ל  אמרו שהרי הנכון, הוא שההיפך היא האמת בתלמוד 77אבל שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין
כמו  ולא מקום. בכל לפעול יכולים התורה ע"י ודוקא דוקא, בתורה היא האמיתית שהחירות כך, תורה",
אדרבה, אלא אחרים, על לפעול יוכל אזי בתורה רק לעסוק עצמו את יצמצם לא שאם שאומרים אלו

אחרים. על לפעול יוכל אזי בלבד בתורה עוסק כאשר דוקא

לאחרונה  שנתגלה גדול מחידוש זה ענין גם יובן – מגשמיות דוגמא ע"פ להבינם שניתן הענינים וככל
לייזר": "קרני בשם הנקרא חיצוניות בחכמות

היא  אור הקרן תוקף שכן, ונחלשת, הולכת יותר, למרחוק שמתפשטת ככל כלל, בדרך אור, קרן
ונחלשת. הולכת ממקורה, שמתרחקת ככל ולכן, במקורה, בהיותה

– חום או לאור בנוגע – פעולתה שתפעל כו"כ וכדי של במרחק שאפילו ובאופן רחוק, במקום גם
לזה, שהעצה "המצאה", על נפלו – בתקפה תישאר לצדדים,mvnvlמילין תתפשט שלא האור קרן את

לחדור  שתוכל ועד רב, במרחק גם התוקף בכל תישאר ואז אחד, בכיוון תישאר המרחק כל במשך אלא
ברזל! של עבה מחיצה אפילו ולבקוע

לפעול  התוקף ישנו שאז בלבד, אחד בכיוון כשהולכים – היא אחרים על לפעול שהדרך למדים, ומזה
אחרים. על

של בתנועה להיות צריך מקום בכל לפעול שכדי לטעון שיש האמת zehytzdואף הנה – מקום בכל
כאשר שדוקא envrהיא, z` mvnvn,תפלה של אמות וד' מצוות של אמות ד' תורה, של אמות בד'

לאביו  בינו מפסקת אינה ברזל של מחיצה שאפילו התוקף אצלו נעשה אזי אחד, בכיוון רק והולך
אחרים.78שבשמים  על גם לפעול ומצליח ,
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ג.75) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא ראה
בתחלתו.76) או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה

מ"ב.77) פ"ו אבות
ב.78) פה, פסחים
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ריבוי – ומבזבז בכך, מסתפק אינו הוא אבל שנה, אלפי וחצי שלש לפני במ"ת זאת גילה הקב"ה
שלש  בו שיש מחומש פסוק  יעתיק רק אם שכן, ממצאיו, על ספר ולכתוב "מחקר", בעצמו לערוך כסף
מליון  של פרס יקבל ולא "ּפרופסור", בשם יקרא לא ועי"ז גדול, ענין זה אין – בלבד שורות ארבע או
מראהֿמקומות  ציוני בתוספת עמודים, מאות חמש או ארבע שלש, בן ספר להדפיס עליו ולכן דולר!...

כן  ולאחרי דולר. מליון של פרס ויקבל "ּפרופסור", יקרא ואז בני וכו', "שישו באמרו: לישון, שוכב ,
מאומה! לעשות צריך אינו ושוב מעי"...

ובכן:

יצריך" בשני לבבך "בכל בכלל (להיותו יצה"ר גם לו יש הספר שכותב שכיון זאת אפשר 71מלבד אי ,(
– הבהמית נפשו דעת גם שתתערב או האלקית, נפש ע"פ רק תהי' בספרו מסקנתו אם בוודאות לדעת
ענייני  עבור כסף השגת הענין: כל מטרת על לשכוח אין האמיתית, למסקנא יגיע אכן אם אפילו הנה

יהדות!

רק  כסף לתת מוכן שה"נדבן" כיון הכסף, את לדרוש כדי ודרישה בחקירה צורך יש אם אפילו
לישון  לשכב אין ודרישה החקירה שלאחרי מובן הרי – דולר... מליון של פרס שמקבל ל"ּפרופסור"
– והמטרה התכלית את לזכור צריכים אלא ספרו...), את שילמדו (ובפרט עשיתי" שלי את "אני ולומר
להכנס  שממתינים ילדים ריבוי ישנם שהרי הכשר, חינוך ועבור יהודיים מוסדות עבור כסף שיתנו
להשתדל  ההתעסקות עיקר להיות צריכה שכן, וכיון כסף, שאין בגלל להכניסם, אפשר ואי לישיבות,
חינוך  מוסדות שאר או ל"ביתֿרבקה" להכניסן – לבנות בנוגע ועד"ז לישיבה, ילד ועוד ילד עוד להכניס
אצלם  להתוסף צריך שעובר יום שבכל כיון להמתין, יכולים אינם הילדים שהרי ישראל, לבנות הכשרים

תומ"צ. בעניני

הזולת. אצל זאת לפעול יותר נקל אזי – זה בענין חי'" "דוגמא מראים כאשר ובכן,

גוי – כאשר שאפילו כך, כדי ועד זאת, שדורש זה של ומצבו מעמדו מהו חילוק שאין היא האמת
ברמב"ם  מפורש פס"ד שמצינו וכפי זאת, לעשות עליו תומ"צ, של ענין מיהודי על 72דורש לכפי' בנוגע

דינא" דמלכותא "דינא – בגוי להשתמש יכולים יהודי, ע"י לכפות אפשר אי שכאשר המצוות, 73קיום

מצוה; לקיים יהודי לכפות כדי –

זאת. לפעול יותר נקל אזי – זה על חי' דוגמא ומראה זאת, תובע יהודי כאשר אעפ"כ, אבל

ואח"כ  נרות, שתי מדליק ולמחר אחד, נר שמדליק באופן היא שהנהגתו מראה יהודי כאשר ובכן:
בחוץ, זאת לעשות מתפעל אינו אלא רואה, אינו אחד שאף באופן בביתו רק לא זאת ועושה נרות, שלש

שה  יראו לדרוש שכולם יוכל אזי הנכונה, ההנהגה דרך שזוהי מראה כאשר הנה – יום בכל נר מוסיף וא
צורך  יש זה שבשביל וכיון ילד, ועוד ילד עוד לישיבה להכניס להשתדל – כך יתנהגו הם שגם מאחרים

כסף! ולדרוש לילך צריכים המלמדים, עבור בכסף

הדרישה  והרי כן, יעשו אחרים שגם לדרוש יכול אזי כן, מתנהג זאת שדורש מי כאשר דוקא וכאמור,
לבוא כח",epnnצריכה "יישר לו ואומרים אותו שומעים אזי דברֿמה, דורש "גביר" כאשר שכן, דוקא,

הדברים. מתקבלים – זאת דורש צעיר  כאשר משא"כ ממנו, צוחקים לדרכו, הולך כאשר אך

אנו  נמצאים לו: אומרים – כן להתנהג לפתע יתחיל ומדוע כן, התנהג לא פעם שאף שטוען ומה
ילבינו" זקנים פני "נערים ולדוגמא: מרידה, של באופן מתנהגים שכולם הוא 74בזמן גם יתנהג וא"כ, ,

באופן  להתנהג והלאה מהיום שיתחיל עי"ז חי", "מרד בו יראו שכולם כך, בעצמו, מרידה של באופן
יום! בכל נר להוסיף שיש חנוכה מנרות ללמוד – עתה עד שהתנהג מכפי אחר
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עה"פ.71) ופרש"י ובספרי ה ו, ואתחנן
ספ"ב.72) גירושין הל' ה"ג. פ"ו ומצה חמץ הל'
(כרך 73) בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, גיטין

וש"נ. ואילך). רצה ס"ע ז
ע'74) חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת וראה בסופה. סוטה

וש"נ. .343
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מתחשבים  שלא בזמן עתה נמצאים הרי – הרוב לדעת מתאימה אינה זו שהנהגה לטענה בנוגע ועד"ז
הרוב. עם

מעטים" ביד "רבים בפירוש כידוע – חנוכה בימי גם שהי' לגוים,79וכפי רק ב"רבים" הכוונה שאין ,
ישראל  לבני גם ע"פ 80אלא ולא יון, תרבות לפי להתנהג שצריכים סבורים היו בנ"י שרוב והיינו, ,

הרוב.81תומ"צ  מדעת להתפעל אין בימינו גם וכך ה"רבים". את ה"מעטים" ניצחו ואעפ"כ, ,

.ÊË להי צריך זה –וסדר בפרנסה לו תפריע זו שהנהגה ספק אצלו להיות שיכול מי אצל אפילו ות
כן. האמת שאין אף

מוסר  בספרי שמובא מהפתגם גם הכתוב 82ולהעיר בפירוש מתחת",83, הארץ ועל ממעל "בשמים
לבבך" אל והשבות היום ד"וידעת באופן באלקות ההתבוננות ועל 83שע"י ממעל "בשמים אצלו נעשה ,

ואילו  להשיגם, וחפץ ממנו, למעלה "ממעל", אצלו נחשבים "שמים" עניני שכל היינו, מתחת", הארץ
בחלקו" "שמח הוא הרי ובמילא בהם, צורך לו ואין ממנו, למטה "מתחת", הם "ארץ" כיון 84עניני ,

לו. מגיע לא לו, שיש מה שגם שסבור

החשש  אצלם שייך לא ובמילא הפרנסה, לענין לדאוג שצריכים לגיל הגיעו שלא אלו  אצל וכ"ש
שאצלם  בודאי הרי – השכירות את להם ישלמו לא או אותם, יקדמו לא או שיפטרו שלהם, למשרה בנוגע 

לעיל. האמור באופן ההנהגה סדר להיות צריך

.ÊÈ מדליק ולמחרת אחד, נר מדליק הראשון שביום האמורה, בדרך הולכים שכאשר – לעניננו ונחזור
חינוך  שיקבלו ילדים עוד שיתוספו לפעול יוכל אזי נרות, לשמונה עד וכו' שלישי נר ואח"כ שני, נר

ככה. ב"פ ניתוסף השני שבלילה בחנוכה, כמו ככה, ב"פ אלא אחוזים, לפי הוספה רק ולא יהודי,

הבעש"ט  תורת ע"פ כי, – נר עוד יתוסף גופא ילד כל אצל הפסוק 85וכמו"כ אתם 86על תהיו "כי
לגלות  רק וצריכים אוצרות, כו"כ בה שטמונים "ארץ" על כמו יהודי ילד כל על להסתכל יש חפץ", ארץ
ילד  כל אצל שיתוסף להשתדל צריכים הכשר, לחינוך ילדים עוד שמוסיפים זאת מלבד ולכן, אותם,

גופא.

ואל  כפשוטו בי"ת אל"ף עמו ללמוד – בסידור,ובפשטות לקרוא ללמוד ואח"כ יהדות, של בי"ת "ף
חיל", אל "מחיל וללכת המצוות, קיום – מעשה לידי יביא שהלימוד ובאופן וכו', חומש ללמדו ואח"כ

שנאמר  כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי הברכה): ענין (שזהו ברכות מסכת בסיום הגמרא 87כדברי

חיל". אל מחיל ילכו

.ÁÈ וצוונו במצוותיו קדשנו "אשר שמברכים כיון הנה – בזה להצלחה הכח מהו טוענים וכאשר
בזה. להצליח כח הקב"ה נותן הקב "ה, של ציווי מקיימים שכאשר מובן, הרי חנוכה", נר להדליק

וכפי  לאבותינו", נסים "שעשה הברכה באה זה על הנה – הטבע דרך זה שאין היא הטענה מאי, אלא
בזה. שיצליחו נס יעשה שהקב"ה כך, הזה", "בזמן גם יהי' כך ההם" "בימים שהי'

אגרשנו"– מעט ד"מעט באופן להיות צריכה בזה הפעולה הכל 88אמנם לפעול אפשר אי שהרי ,
הקשיים, כל את שמבטלים עד כו', אחד עוד ואח"כ העמים מז' א' לבטל תחילה צריכים אלא אחת, בבת

האומות. כל את לברר היא שהתכלית מלכתחילה לדעת צריכים אבל
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הנסים".79) "ועל נוסח
גם 80) וראה .211 ע' ח"ל לקו"ש דש. ע' חכ"ז אג"ק ראה

(תורת  ס"י תשכ"א טבת מבה"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת
ואילך). 294 ס"ע חכ"ט התוועדויות – מנחם

הש"ק,81) ביום שנמצאים שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניט". שאדט "שבת זה; בענין לדבר ַיכולים

(82– בסופה הב' מערכת פאלאג'י) (לר"ח חיים נפש ראה
ועוד. ואילך. רלז ס"ע ח"ה אג"ק גם וראה סע"א). (לג, סס"ב

ועוד.83) לט. ד, ואתחנן

קכא 84) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה רפ"ד. אבות
מז  ס"ע ח"ה שם אג"ק גם וראה סיון). ל יום" ב"היום (נעתק

חשון). כד יום" ב"היום (נעתק ואילך
ב"היום 85) (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה

אייר). יז יום"
יב.86) ג, מלאכי
ח.87) פד, תהלים
ל.88) כג, משפטים
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שתהי' להקב"ה שמתפללים גם ומה הקב"ה, ציווי את שממלאים כיון בזה, מצליחים שבודאי וכאמור,
הילדים, בחינוך הצלחה

למשה"– "תפלה עשיר, תפלת בדוגמת זה הרי סי"ד), (כנ"ל קטנים נסיונות רק יש שבימינו .89ואף

כסלו  לי"ט למשה" ד"תפלה מהשייכות י"ט 90ולהעיר יום של תהלים בשיעור הוא זה שמזמור כיון ,
לימי  שנחלק כפי תהלים השיעור אמירת על (נוסף לחירות שיצא ביום הזקן רבינו אמרו וא"כ בחודש,

תהלים הזקן רבינו אמר במאסר שבהיותו כידוע אדמו"ר iteyaהשבוע, מו"ח כ"ק השיעור 91(כלשון הן ,(
השבוע). דימי השיעור והן החודש –דימי

משיח. פני לקבל שהולך דור ומעמיד עניניו, בכל להצליח הקב"ה לו עוזר ואז

***

.ËÈהמעיינות בהפצת הצורך אודות (ס"ג) לעיל להמדובר שנסעו בהמשך אלו כאן נמצאים – חוצה
שהם  כיון הרבי, – ומקורם לשרשם מקום בקירוב הם הרי דבר של לאמיתו אבל בגשמיות, רחוק למקום

המעיינות. את שם להפיץ שלוחיו

גבר  מצעדי "מה' שהרי במקומו, אחד כל – כולה המדינה את ולשנות לפעול כולם יצליחו ובודאי
יחפץ"92כוננו" ש"דרכו באופן זאת ולעשות נמצא, שבו בהמקום דוקא לפעול אחד כל צריך ולכן ,92,

ורצונו. חפצו יהי' שבזה

לבב. וטוב שמחה מתוך עבודתם וימלאו "לחיים", יחד כולם עתה יאמרו ובכן:

מצרימה" הורד "ויוסף ירידה, של ענין זה הרי שלכאורה שאע"פ – הענין כן 93ונקודת לאחרי הרי ,
. שלחני "למחי' – בזה הכוונה גדולה"רואים לפליטה רב"94. עם "להחיות ועד בסוף 95, הכתוב (כסיום

הישר" בראשית).96"ספר ספר ,

אלא  מצרימה, אותו שלחו ולכן כולם, עם יחד להיות ראוי הי' לא שיוסף החושבים אלו כמו ולא
זקונים" "בן להיותו כל 97אדרבה: על בעה"ב שנעשה ועד הענינים, כל שם ולפעול שם, להיות זכה ,

רגלו" ואת ידו את איש ירים לא ש"בלעדיך באופן .98המדינה,

רק  מנהל כאשר שגם נשיאנו, רבינו של באֿכחו בתור מסויים במקום שנמצא לשליח בנוגע ועד"ז
שלום, ודרכי נועם בדרכי עבודתו שעובד עי"ז המדינה, כל על בעה"ב נעשה הוא הרי פרטי, חינוך מוסד

עמדי" היו ש"ברבים ובאופן בשלום", ד"פדה הענין שנעשה לנצונו 9ועד התפללו אבשלום אנשי שגם ,
דוד  לו.99של מודים הם הרי מנגדים, בתחילה שהיו אלו שאפילו היינו, ,

העולם" אומות מבין ולבני לי ד"פדאני הענין הקדושה 10ונעשה ניצוצות כל את שמעלים כיון ,
דוד  בן משיח צדקנו, משיח פני לקבל הולכים ואז משם, להוציא ממש.100שצריכים בקרוב ,

שלוחים  לכמה צוה שליט"א אדמו"ר "לחיים"101[כ"ק לומר לאוסטרליא) להשלוחים והתחיל 102(גם ,
רב]. זמן משך מקומו על ורקד קומתו מלוא ועמד ברכה", לכם "והריקותי לנגן

***
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ב.89) קסח, זח"א וראה א. צ, תהלים
(90– מנחם (תורת דאשתקד למשה תפלה רד"ה גם ראה

וש"נ. .(38 ע' חנ"ז התוועדויות
וש"נ.91) ואילך. תעג ע' ח"ג שלו אג"ק
כג 92) לז, ע'תהלים ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה .

ב"היום  (נעתק קג ע' ח"ה חשון). יד יום" ב"היום (נעתק תקסא
ועוד. תמוז). י יום"

א.93) לט, פרשתנו
הֿז.94) מה, ויגש
כ.95) נ, ויחי

רע"א.96) כה, ע"ז וראה יג. יו"ד, יהושע
ג.97) לז, פרשתנו
מד.98) מא, מקץ
סה"ח.99) פ"א סוטה ירושלמי

"כל 100) בענין הידועה השיחה גם שהזכיר נוספת, ברשימה
תש"ב  (סה"ש לאשתו" כריתות גט כותב דוד בית למלחמת היוצא

ואילך). 41 ס"ע
לשלוח 101) אפשר אי השבת ביום (בבתֿשחוק:) ואמר

עצמו! את להזמין אחד כל צריך ולכן "הזמנות"...
(102– שליח א מאל "איין קפלן: לייב ארי' להת' ַָואמר
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מתחשבים  שלא בזמן עתה נמצאים הרי – הרוב לדעת מתאימה אינה זו שהנהגה לטענה בנוגע ועד"ז
הרוב. עם

מעטים" ביד "רבים בפירוש כידוע – חנוכה בימי גם שהי' לגוים,79וכפי רק ב"רבים" הכוונה שאין ,
ישראל  לבני גם ע"פ 80אלא ולא יון, תרבות לפי להתנהג שצריכים סבורים היו בנ"י שרוב והיינו, ,

הרוב.81תומ"צ  מדעת להתפעל אין בימינו גם וכך ה"רבים". את ה"מעטים" ניצחו ואעפ"כ, ,

.ÊË להי צריך זה –וסדר בפרנסה לו תפריע זו שהנהגה ספק אצלו להיות שיכול מי אצל אפילו ות
כן. האמת שאין אף

מוסר  בספרי שמובא מהפתגם גם הכתוב 82ולהעיר בפירוש מתחת",83, הארץ ועל ממעל "בשמים
לבבך" אל והשבות היום ד"וידעת באופן באלקות ההתבוננות ועל 83שע"י ממעל "בשמים אצלו נעשה ,

ואילו  להשיגם, וחפץ ממנו, למעלה "ממעל", אצלו נחשבים "שמים" עניני שכל היינו, מתחת", הארץ
בחלקו" "שמח הוא הרי ובמילא בהם, צורך לו ואין ממנו, למטה "מתחת", הם "ארץ" כיון 84עניני ,

לו. מגיע לא לו, שיש מה שגם שסבור

החשש  אצלם שייך לא ובמילא הפרנסה, לענין לדאוג שצריכים לגיל הגיעו שלא אלו  אצל וכ"ש
שאצלם  בודאי הרי – השכירות את להם ישלמו לא או אותם, יקדמו לא או שיפטרו שלהם, למשרה בנוגע 

לעיל. האמור באופן ההנהגה סדר להיות צריך

.ÊÈ מדליק ולמחרת אחד, נר מדליק הראשון שביום האמורה, בדרך הולכים שכאשר – לעניננו ונחזור
חינוך  שיקבלו ילדים עוד שיתוספו לפעול יוכל אזי נרות, לשמונה עד וכו' שלישי נר ואח"כ שני, נר

ככה. ב"פ ניתוסף השני שבלילה בחנוכה, כמו ככה, ב"פ אלא אחוזים, לפי הוספה רק ולא יהודי,

הבעש"ט  תורת ע"פ כי, – נר עוד יתוסף גופא ילד כל אצל הפסוק 85וכמו"כ אתם 86על תהיו "כי
לגלות  רק וצריכים אוצרות, כו"כ בה שטמונים "ארץ" על כמו יהודי ילד כל על להסתכל יש חפץ", ארץ
ילד  כל אצל שיתוסף להשתדל צריכים הכשר, לחינוך ילדים עוד שמוסיפים זאת מלבד ולכן, אותם,

גופא.

ואל  כפשוטו בי"ת אל"ף עמו ללמוד – בסידור,ובפשטות לקרוא ללמוד ואח"כ יהדות, של בי"ת "ף
חיל", אל "מחיל וללכת המצוות, קיום – מעשה לידי יביא שהלימוד ובאופן וכו', חומש ללמדו ואח"כ

שנאמר  כו' מנוחה להם אין חכמים "תלמידי הברכה): ענין (שזהו ברכות מסכת בסיום הגמרא 87כדברי

חיל". אל מחיל ילכו

.ÁÈ וצוונו במצוותיו קדשנו "אשר שמברכים כיון הנה – בזה להצלחה הכח מהו טוענים וכאשר
בזה. להצליח כח הקב"ה נותן הקב "ה, של ציווי מקיימים שכאשר מובן, הרי חנוכה", נר להדליק

וכפי  לאבותינו", נסים "שעשה הברכה באה זה על הנה – הטבע דרך זה שאין היא הטענה מאי, אלא
בזה. שיצליחו נס יעשה שהקב"ה כך, הזה", "בזמן גם יהי' כך ההם" "בימים שהי'

אגרשנו"– מעט ד"מעט באופן להיות צריכה בזה הפעולה הכל 88אמנם לפעול אפשר אי שהרי ,
הקשיים, כל את שמבטלים עד כו', אחד עוד ואח"כ העמים מז' א' לבטל תחילה צריכים אלא אחת, בבת

האומות. כל את לברר היא שהתכלית מלכתחילה לדעת צריכים אבל
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הנסים".79) "ועל נוסח
גם 80) וראה .211 ע' ח"ל לקו"ש דש. ע' חכ"ז אג"ק ראה

(תורת  ס"י תשכ"א טבת מבה"ח חנוכה, שבת מקץ, ש"פ שיחת
ואילך). 294 ס"ע חכ"ט התוועדויות – מנחם

הש"ק,81) ביום שנמצאים שכיון אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניט". שאדט "שבת זה; בענין לדבר ַיכולים

(82– בסופה הב' מערכת פאלאג'י) (לר"ח חיים נפש ראה
ועוד. ואילך. רלז ס"ע ח"ה אג"ק גם וראה סע"א). (לג, סס"ב

ועוד.83) לט. ד, ואתחנן

קכא 84) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה רפ"ד. אבות
מז  ס"ע ח"ה שם אג"ק גם וראה סיון). ל יום" ב"היום (נעתק

חשון). כד יום" ב"היום (נעתק ואילך
ב"היום 85) (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות טוב שם כתר ראה

אייר). יז יום"
יב.86) ג, מלאכי
ח.87) פד, תהלים
ל.88) כג, משפטים
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.Î השבוע בפרשת מ"ש עם גם קשור – הניצוצות העלאת אודות (סי"ט) לעיל "והנה 103המדובר :
אור אנחנו בתורה כמבואר אלומים", ב"שדה",104מאלמים שנמצאים הניצוצות והעלאת בירור על שקאי ,

לזרוע  אסור שם שהרי ביהמ"ק, לחצר מחוץ ואפילו לביהמ"ק, מחוץ שהוא מקום הזריעה 105שזהו אלא ,
שם" אדם ישב ש"לא מקום שזהו דוקא, ב"שדה" הניצוצות 106היא כל את ולקשור לאסוף צריך ושם ,

כו'.

אלומים". "מאלמים הפסוק על רש"י פירוש לבאר יש לזה, ובהמשך

וכן  עמרין, אסרן, מאסרין "כתרגומו, אלומים", "מאלמים רש"י בפירוש אלומותיו,107הביאור נושא
משנה  בלשון ומכריז",108וכמוהו נוטל והאלומות

(סתם),– קשרים קושרים רק לא פירושו אלומים" היינו ש"מאלמים ש"אלומים" (בעיקר) אלא
מודיע שעליו להמאורע בהתאם ממנו"עמרין", לקנות בבואם לו השתחוו יוסף שאחי .d`eazהחלום,

יש  שעדיין אלא שבלים. על קאי שאלומה מוכח שמזה אלומותיו", "נושא ממ"ש ראי' מביא זה ועל
לשקים שהכוונה ולפרש נוטל mixeywלדחוק  "והאלומות מהמשנה ראי' מביא ולכן זרעונים, שמכילים

שבלים  עומרי הם שאלומות מוכח ומזה במקומן, נשארות אלא מתגלגלות אינן כובדן שמפני ומכריז",
לעצמו" חכמים ש"לשון כיון מספיקה, אינה זו ראי' "נושא 109(אבל מהפסוק הראי' תחילה מביא ולכן ,

–אלומותיו")

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.110הוגה 115 ע' ח"י בלקו"ש

***

.‡Î"אור תורה "חדרי לטובת מלוהֿמלכה התוועדות של והמקום הזמן אודות להכרזה ,111בהמשך
בשבת  ציבור צרכי על שמפקחין שמדובר 112כיון ובפרט יכלתו, כפי אחד כל בזה ישתתף בודאי הנה –

אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל, ובארץ תורה, של חינוך מוסד אודות
.113שנה"

.·Î:נוספת נקודה יש – לזה ובקשר

דוקא  אשר, "קראוןֿהייטס", בשכונת כאן, ("באנקעט") החגיגה עריכת על מיוחד יישרֿכח להם ַמגיע
העולם" עד חיים הברכה את ה' צוה פסח 114"שם של באחרון בארוכה ).115(כמדובר

ובהקדמה:

לפועל  ובנוגע קראוןֿהייטס, שכונת בטובת להתעסק הצורך אודות שמדברים חדשים עשרה כבר זה
הפעולה  כל הסתיימה ובזה אסיפה!... עוד לערוך והחליטו "ועד", והקימו אסיפה עשו (וכפי 116–

כיון  אלא זה). ענין על לדבר שהתחילו מאז בשכונה... לגור ובאו ניתוספו משפחות כמה בפועל שרואים
צריך 117ש... מישהו שאם פירסמו ולכן משהו, לעשות וחייבים ברירה אין זה, על "להרעיש" ממשיך

צר  מי – עצה!... לו יתנו אזי בדבר, בפועל!עצה מעשה של בענין צורך יש שלך; ה"עצות" את יך
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ממקומה  זזה לא קדושה שהרי החיים, כל על שליח", א ַַָאלעמאל
.(247 ע' ריש חנ"ו התוועדויות – מנחם בתורת (נסמן

ז.103) לז,
ואילך.104) ג כז, פרשתנו
(ע'105) ס"ז ירושלים ערך כה) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). שלב
ו.106) ב, ירמי'
ו.107) קכו, תהלים
וש"נ.108) .3 הערה שבפנים בלקו"ש ראה
וש"נ.109) ב. נח, ע"ז
זו.110) שנה דחנוכה ה' נר שיחת בשילוב
טבת 111) מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת גם ראה

.(84 ע' ריש חנ"ה התוועדויות – מנחם (תורת סי"ד דאשתקד
וש"נ.112) סי"ב. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יב.113) יא, עקב
ג.114) קלג, תהלים
חנ"ו 115) התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סכ"ט דאשתקד

וש"נ. ואילך). 132 ע'
שכיון116) אמר, שליט"א אדמו"ר זה כ"ק על שמדבר

שחושב  (שוטים) ויש אליהם יםברבים, מכוונים הדברים שאין
חבירו  פני את המלבין משום בכך אין – מען") מיינט אים ("נישט

ברבים!...
הק'.117) שמו את פירש שליט"א אדמו"ר כ"ק
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להם, עניתי ובתחילה דבריהם, על שאעיר וביקשו וכך, כך לעשות שכוונתם פתקים שכתבו כאלו היו
לא  שבפועל בראותי לענות, הפסקתי זמן משך לאחרי אבל פועל; לידי יבואו שהדברים תקוה מתוך

מאומה! עושים

תחילה  מבקש אבל לאש...), ולקפוץ נפשו למסור שמוכן (ומוסיף בזה שיעסוק שאומר למי ובנוגע
חנוכה  הל' בריש הט"ז (כדברי הברכה תחול שעליו ממשי בדבר צורך יש לראש לכל הנה – ),118"ברכה"

מאומה  עושים לא כאן, ברכה 119ואילו מבקשים ורק ללא 120, בפועל, עוסקים אחרות בשכונות והעיקר: .
ברכות  לבקש יש מה ברכות!... לפעול!...121בקשת יש לראש לכל ,

לפעול  אצלי, בביקורו העיר מראש דרישתי (בעקבות ומפרסמים שאומרים כאלו שיש  אלא עוד ולא
בענין  חלישות יש אצלי שגם כולה) וניוֿיורק ברוקלין בתוככי קראוןֿהייטס, בשכונת השמירה להגברת

משפט  חושן בשו"ע מפורש פס"ד זהו אלי; ששייך ענין זה שאין בשעה בה – לשינוי,122זה ניתן שלא
לא  ומערב מזרח מלכי וכל השו"ע, פס"ד את לשנות – רוצה ואינני – יכול אינני ברירה... לי שאין כך,
– מעוות דבר לומר שרוצה מי דעתי; את ששיניתי יאמר לא אחד שאף אופן, ובכל זאת. לשנות יוכלו

בשמי  לא ובודאי דעתו, שזוהי זאת 123יאמר אעשה חוותֿדעתי, להודיע ברצוני ואם ונייר, עט לי יש !
באחש"פ  בפירוש שאמרתי ובפרט שאומרים 124בעצמי. כאלו שיש בגלל ברבים, זה על מדבר שהנני ,

ככל  בשו"ע, מפורש דין שזהו כיון אתחרט, ולא התחרטתי שלא ומדגיש חוזר הנני ולכן שהתחרטתי,
בת  חינוך, מוסדות החרבת גורמים שעי"ז שבדבר וכו'.החומר ובתיֿמדרשות יֿכנסיות

ולכן  השכונה, את שעזבו אחר מחוג נכבד יהודי או קונסרבטיבי ראביי של רב" "מעשה שישנו ַומה
כמותם  לעשות הוא גם "קראוןֿהייטס"...125רוצה שכונת תתקיים בלעדיו וגם עמהם, יחד לעזוב יכול –

זה  ובשביל בעצמך. ותווכח הדינים את ולמד שולחןֿערוך קח השו"ע!... היפך שזהו לדעת עליו אבל,
שכל  כדי מראהֿמקומות, ציוני עם ברור, באופן זה שבענין הדברים פרטי כל דאחש"פ) (בהשיחה נכתבו

זאת. וללמוד לעיין יוכל אחד

ואצל  גניבה, אירעה פלוני שאצל השכונה, את שעזבו אלו אצל בפועל שרואים לכך נוסף – זה וכל
ע"י  הקב"ה של רצונו כשממלאים זאת, ולעומת עליהם... לא וגם עלינו, לא שריפה, אירעה אלמוני

כו'. הברכות כל נמשכים אזי שו"ע, ע"פ ההנהגה

בשבת, זמנם שאין עגמתֿנפש, של ענינים אודות בהתוועדויות לדבר יצטרכו לא ולהבא שמכאן ויה"ר
כולה... השנה כל על עגמתֿנפש י"ח  יצאנו כבר ובזה חנוכה, בשבת ובפרט

כאן  שלהם וההתוועדות הסעודה את שעורכים לאלו מיוחד יישרֿכח שמגיע – לעניננו ונחזור
ומרובה. רבה והצלחה הצלחה, להם תהי ' ואכן בקראוןֿהייטס,

זו  בשכונה שמחות לערוך – יעשו וכן יראו פרטיות,126ומהם שמחות והן כלליות שמחות הן ,
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רסעת"ר.118) או"ח
לעסוק119) שמוכן שאמירתו מוכח, אמת;ומזה אינה – בזה

ותפא"י  (להיעב"ץ) שמים (לחם שפירושה "אמתלא", רק זוהי
מרמה  שאינו שאף ומובן, לא"! "אמת ועוד) מ"ט. פ"ט גיטין
הוא  הרי מאומה), עושה שאינו בפועל רואים (שהרי בזה אותי

שקר "מדבר ז) כג, (משפטים הציווי על גם עובר ומה תרחק"!
קיבל שבו בחדר זאת ל"יחידות"!...שאומר נשיאנו רבינו

של 120) ל"אוהל" בעצמך סע – ברכה צריך הנך והוסיף:
אני  ברכה; ותבקש אויס") זיך ("טענה תטען אדמו"ר, מו"ח כ"ק
,(158 ע' שלום תורת סה"ש (ראה המחבר" "ממוצע אלא אינני
הדברים  (ובהמשך דרכי. תעבור הברכה שהמשכת אפשרות כשיש

נותנים... אזי ליתן, כשיכולים הנה ברכה, כשמבקשים אמר:)
בדרך 121) להתבצע יכול שאינו ענין שזהו סבור הנך ואם

שמצינו  כפי לנס, תתפלל אזי – ב"נס" צורך יש אלא הטבע,
מעטים" ביד "רבים דמסירת הנס על שהתפללו לחנוכה, בנוגע

על  מתפללין אין דלכאורה – נגלה ע"פ ביאור דורש שהדבר (אף
נס).

(תורת 122) הנ"ל אחש"פ שיחת בארוכה וראה ס"מ. סקע"ה
שם). התוועדויות – מנחם

ב"שער"123) לילך יכול אחד כל כמ"ש והוסיף: – שלו
לכל  שער שערים "י"ב שיש (בהקדמה) הכולל בשער אאזמו"ר

. יסחוב שבט שלא אבל, כו'"; שלו לשער לעלות כ"א שיוכל .
ר  שאינני ל"שער" בו!...אותי לילך וצה

(124.(133 ע' ריש שם התוועדויות – מנחם (תורת סכ"ט
שעדיין 125) בגלל זה הרי – בשכונה נשאר שלעתֿעתה ומה

יהי'!... מה יודע מי יאנסו, שיצרו בשעה אבל יצרו, אנסו לא
בשכונה 126) שאין לטענה גם התייחס שליט"א אדמו"ר כ"ק

לבנות  יש שאדרבה: – שמחות לעריכת הראויים "אולמות"
כו'. זו למטרה כסף שיתנו ראשֿהעיר שהבטיח וכפי כו', אולמות

l"yz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y zgiy

.Î השבוע בפרשת מ"ש עם גם קשור – הניצוצות העלאת אודות (סי"ט) לעיל "והנה 103המדובר :
אור אנחנו בתורה כמבואר אלומים", ב"שדה",104מאלמים שנמצאים הניצוצות והעלאת בירור על שקאי ,

לזרוע  אסור שם שהרי ביהמ"ק, לחצר מחוץ ואפילו לביהמ"ק, מחוץ שהוא מקום הזריעה 105שזהו אלא ,
שם" אדם ישב ש"לא מקום שזהו דוקא, ב"שדה" הניצוצות 106היא כל את ולקשור לאסוף צריך ושם ,

כו'.

אלומים". "מאלמים הפסוק על רש"י פירוש לבאר יש לזה, ובהמשך

וכן  עמרין, אסרן, מאסרין "כתרגומו, אלומים", "מאלמים רש"י בפירוש אלומותיו,107הביאור נושא
משנה  בלשון ומכריז",108וכמוהו נוטל והאלומות

(סתם),– קשרים קושרים רק לא פירושו אלומים" היינו ש"מאלמים ש"אלומים" (בעיקר) אלא
מודיע שעליו להמאורע בהתאם ממנו"עמרין", לקנות בבואם לו השתחוו יוסף שאחי .d`eazהחלום,

יש  שעדיין אלא שבלים. על קאי שאלומה מוכח שמזה אלומותיו", "נושא ממ"ש ראי' מביא זה ועל
לשקים שהכוונה ולפרש נוטל mixeywלדחוק  "והאלומות מהמשנה ראי' מביא ולכן זרעונים, שמכילים

שבלים  עומרי הם שאלומות מוכח ומזה במקומן, נשארות אלא מתגלגלות אינן כובדן שמפני ומכריז",
לעצמו" חכמים ש"לשון כיון מספיקה, אינה זו ראי' "נושא 109(אבל מהפסוק הראי' תחילה מביא ולכן ,

–אלומותיו")

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.110הוגה 115 ע' ח"י בלקו"ש

***

.‡Î"אור תורה "חדרי לטובת מלוהֿמלכה התוועדות של והמקום הזמן אודות להכרזה ,111בהמשך
בשבת  ציבור צרכי על שמפקחין שמדובר 112כיון ובפרט יכלתו, כפי אחד כל בזה ישתתף בודאי הנה –

אחרית  ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ישראל, ובארץ תורה, של חינוך מוסד אודות
.113שנה"

.·Î:נוספת נקודה יש – לזה ובקשר

דוקא  אשר, "קראוןֿהייטס", בשכונת כאן, ("באנקעט") החגיגה עריכת על מיוחד יישרֿכח להם ַמגיע
העולם" עד חיים הברכה את ה' צוה פסח 114"שם של באחרון בארוכה ).115(כמדובר

ובהקדמה:

לפועל  ובנוגע קראוןֿהייטס, שכונת בטובת להתעסק הצורך אודות שמדברים חדשים עשרה כבר זה
הפעולה  כל הסתיימה ובזה אסיפה!... עוד לערוך והחליטו "ועד", והקימו אסיפה עשו (וכפי 116–

כיון  אלא זה). ענין על לדבר שהתחילו מאז בשכונה... לגור ובאו ניתוספו משפחות כמה בפועל שרואים
צריך 117ש... מישהו שאם פירסמו ולכן משהו, לעשות וחייבים ברירה אין זה, על "להרעיש" ממשיך

צר  מי – עצה!... לו יתנו אזי בדבר, בפועל!עצה מעשה של בענין צורך יש שלך; ה"עצות" את יך
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ממקומה  זזה לא קדושה שהרי החיים, כל על שליח", א ַַָאלעמאל
.(247 ע' ריש חנ"ו התוועדויות – מנחם בתורת (נסמן

ז.103) לז,
ואילך.104) ג כז, פרשתנו
(ע'105) ס"ז ירושלים ערך כה) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). שלב
ו.106) ב, ירמי'
ו.107) קכו, תהלים
וש"נ.108) .3 הערה שבפנים בלקו"ש ראה
וש"נ.109) ב. נח, ע"ז
זו.110) שנה דחנוכה ה' נר שיחת בשילוב
טבת 111) מבה"ח כסלו, כ"ג וישב, ש"פ שיחת גם ראה

.(84 ע' ריש חנ"ה התוועדויות – מנחם (תורת סי"ד דאשתקד
וש"נ.112) סי"ב. סש"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יב.113) יא, עקב
ג.114) קלג, תהלים
חנ"ו 115) התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סכ"ט דאשתקד

וש"נ. ואילך). 132 ע'
שכיון116) אמר, שליט"א אדמו"ר זה כ"ק על שמדבר

שחושב  (שוטים) ויש אליהם יםברבים, מכוונים הדברים שאין
חבירו  פני את המלבין משום בכך אין – מען") מיינט אים ("נישט

ברבים!...
הק'.117) שמו את פירש שליט"א אדמו"ר כ"ק
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הצלחה 127חתונות  להם תהי' ועי"ז הצעה. זוהי אבל ח"ו, וציווי פקודה זה אין – וכו'. ברֿמצוה תנאים, ,
יקום! וכן הברכה", את ה' צוה "שם כאמור, כי, טפחים, מעשרה למטה כפשוטה בגשמיות ומרובה רבה

.‚Î להחזירו הזולת, עם ההתעסקות ע"י שבשדה הניצוצות לקיבוץ בנוגע תורה", של ה"יינה
הצדיק  יוסף של לאלומתו ולקרבו הי'128בתשובה שענינו הזקן רבינו של מקומו ממלא הדור, נשיא ,

תשובה  בעלי שליט"א.129עשיית אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה (ס"כ) הנ"ל בשיחה נכלל –

.„Î התשובה באגרת כמבואר – השבת יום עם גם קשור התשובה שענין להוסיף, ש"שבת"130ויש
השבת, קודם זמנה מרירות, מתוך שהיא תתאה תשובה כי, עילאה, תשובה שזהו"ע אלא "תשב". אותיות

בה" עצב ש"אין השבת ביום בלבד.131משא"כ  החטא עזיבת אם כי המרירות, ענין אין ,

בלבד", החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות פ"א באגה"ת במ"ש ביאור להוסיף יש ועפ"ז
. "הוידוי ענין גם שישנו הפרק בהמשך למ"ש בסתירה זה הרי דלכאורה – דברים וידוי לא .ואפילו

בתורה  נדפס 132כמ"ש וגם בזה, הביאור פעם דובר (וכבר חטאתם" את בזה 133והתוודו ניתוסף כאן אך ,
בתשובה" ימיו ש"כל באופן צ"ל התשובה ענין כי, – ביאור") געשמאקער ולכן 134"א השבת, ביום גם , ַַ

אסור  בשבת תחנון) (אמירת דברים וידוי כי דברים, וידוי היא התשובה שמצות לומר אפשר .135אי

המחשבה  לבחי' העולמות עליית נעשית השבת שביום כיון – בזה אז 136וההסברה שייך לא ולכן ,
להצ"צ  המצוות בספר כמבואר בלבד, החטא עזיבת אם כי דברים, דוידוי דברים 137הענין וידוי שע"י ,

החטא, בשעת שהיו והרצון המחשבה את מבטלים החטא עזיבת ע"י ואילו העבירה, גוף את מבטלים
הענין  ולא החטא, דעזיבת הענין רק ישנו לכן המחשבה, ענין אם כי הדיבור, ענין אין שבשבת וכיון

החטא). גוף כבר שאין (כיון דברים דוידוי

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה באים התשובה שע"י – והעיקר

מלכה"). ה"מלוה (עבור דובינסקי הכהן משה לר' המזונות שיירי את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בך"]. אבטח "ואני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה) תפלת אחר (וכן בצאתו
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"מסדר 127) להיות אסכים שאם לי, שכותבים אלו כמו ולא
בקירוב  החתונה את ויערכו "טובה" לי יעשו אזי קידושין",

מקום!...
"ואנכי 128) – מצרימה" הורד "ויוסף תמורת נעשה ועי"ז

שרומז  שמות), ר"פ (תו"א עליות ב' ד), מו, (ויגש עלה" גם אעלך
שהוא  זה, (גלותנו אדום מגלות והעלי' מצרים מגלות העלי' על
העבודה  צ"ל ולכן חנוכה, שבימי יון גלות מאשר יותר קשה

זה). בגלות במיוחד אלומים" ד"מאלמים
סע"א 129) תשנה, ח"ד לקו"ד .86 ע' שלום תורת סה"ש ראה

ואילך.
ספ"י.130)

הובא 131) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי ראה
ב. כג, מו"ק – מ"ד בתוד"ה

ז.132) ה, נשא
ואילך.133) 370 ס"ע חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
א.134) קנג, שבת
(135– מנחם תורת גם וראה פל"ו. הכולל שער ראה

וש"נ. .30 ע' חנ"ד התוועדויות
ובכ"מ.136) ג. סו, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
ואילך).137) א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc migqt(ycew zay meil)

mipaen eda` iax ixacìitéøëð ãçàå øb ãçà øîàc øéàî éaø §©¦¥¦§¨©¤¨¥§¤¨¨§¦
dliapd z` mdl zzl xzen,äðéúða ïéa äøéëîa ïéayi eixacle ¥¦§¦¨¥¦§¦¨

cenlléøèöéàcîàøLéîì àø÷ Cxizdl weqtd jxvedy jkn - ¦§¦§§¦§¨§¦§¨
,äàðäa äìéáðrnyne ,d`pda dxzed dliap wxy gkenìk àä §¥¨©£¨¨¨¨

äøBzaL ïéøeqéàxzid mda xn`p `le dlik` oeyla exn`py ¦¦¤©¨
,d`pdäàðäa ïéa äìéëàa ïéa ïéøeñà.eda` iax ixackeì àlàit £¦¥©£¦¨¥©£¨¨¤¨§

àúàc àeä ïáúëk íéøáãì øîàc äãeäé éaødliapa aezkd `ay ± ©¦§¨§¨©¦§¨¦¦§¨¨©£¨
iaxl dyw ,dxikna wx ixkple dpzna wx xbl dpizp xizdl

eda`àämze` -äøBzaL íéøeqéà ìkoeyl mzq mda xn`py ¨¨¦¦¤©¨

,dlik` xeqi`déì àðîeda` iaxlïéøeñàcmb,äàðäaixd §¨¥©£¦©£¨¨
zxzeny aezkd hxit dliapay jkn dzid eda` iax ly ezii`x
xzid z` aezkd hxit o`ky dn ixd dcedi iax itle ,d`pda
dpizpa wx xbl xzedy cnll `ed jxvp ik ,xzein df oi` d`pdd
xeqi` `l` xkfp `ly mixeqi` x`ya ok m`e .dxikna wx ixkple

.d`pdd zxzen zn`ay okzi ,dlik`
neda` iax dcedi iax zhiyl :`xnbd zvxzdéì à÷ôðdf oic ¨§¨¥
îxn`pk ,dlik`a dxq`py dtixha xn`py dn(l ak zeny)xUaE' ¦¨¨

weqtd jiynne 'Elk`z `l dtxh dcVA,'BúBà ïeëéìLz áìkì' ©¨¤§¥¨ŸŸ¥©¤¤©§¦
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם שבת קסדש עמ' ב



כט

dkepg ± ayie zyxt zegiyÎihewleh jxk

.‡

‰ÎÂÁ ÔÈ·Ï "ÌÈÓ Â· ÔÈ‡ ˜¯ ¯Â·‰Â" ÔÈ· ¯˘˜‰

הפסוק  בגמרא 1על נאמר מים" בו אין רק 2"והבור

נתן  רב דרש כהנא: רב "ואמר חנוכה): של (בסוגיא
רק  "והבור דכתיב מאי תנחום, דרבי משמיה מניומי בר
יודע  איני רק", "והבור שנאמר ממשמע מים", בו אין
מים", בו "אין לומר תלמוד מה אלא מים? בו שאין

בו". יש ועקרבים נחשים אבל בו, אין מים

רק...") "והבור (על זו שדרשה נראה ראשון במבט
נאמרה  שהיא כיוון חנוכה, של בסוגיא בגמרא מובאת
הקודמת  הדרשה את שאמר מאןֿדאמר אותו ע"י
בר  נתן ר' דרש כהנא: רב ("אמר בגמרא זו לדרשה

של נר תנחום, דרבי משמיה אבל dkepg("...3מניומי .
הוא  בתורה דבר שכל כך, על פעמים מספר דובר כבר
דרשה  מביאה הגמרא כאשר ולכן, לחלוטין, מדוייק
צדדי  ענין מפני (רק) זה אין מסוימת, בסוגיא כלשהיא
קשר  יש הדרשה שלתוכן אלא המאמר) באומר (זהות

מובאת. היא בה לסוגיא

חז"ל  מאמר בין קשר שיש בעניננו אפוא מובן
בתחילת  השל"ה דברי לפי ובמיוחד חנוכה, לבין הנ"ל
קשורות  ויגש, ופרשת מקץ וישב, שפרשיות פרשתנו,
כתוב  מים" בו אין רק "והבור הפסוק והרי לחנוכה,

וישב. בפרשת

.·

ÔÈÚ‰ ˙ÂÈÓÈÙ· Ï"‰ Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó ˘Â¯ÈÙ

חז"ל  "4אומרים :oi`אלא מזה dxezמים מובן ."
גם  המילה רומזת "מים" בתורה שכתוב מקום שבכל

בו אין רק "והבור בפסוק ובמיוחד ",minל"תורה",
במדרש  מפורש "בור 5שעליו תורה: על בו שמדובר

בו  אין – מים בו אין יעקב, של בורו נתרוקן – רק
וכו'". למים שנמשלו תורה דברי

חז"ל  מאמר של והפנימי העמוק פירושו זהו ואכן,
בו": יש ועקרבים נחשים אבל בו אין "מים זה

לאור שבמדרש [במיוחד שני 5העובדה מובאים
נחשים  אבל בו אין "מים (א) – הנ"ל הפירושים

דברי  בו אין – מים בו "אין ו(ב) בו" יש ועקרבים
זה – זה]:ekyndaתורה" של

תורה" דברי בו "אין של במצב שנמצאים בשעה
בדרך מגיעים מים") בו של linn`("אין למצב

ביניהם, ביניים דרגת ואין – בו" יש ועקרבים "נחשים
רק  גורם אינו תורה" דברי בו "אין של החסרון כלומר,

ה"בור" להישאר dxeznלריקנות כשבאפשרותו ,
בעניני מיידית zeyx"מלא" שכתוצאה אלא מותרים,

דברים  ועקרבים" "נחשים ה"בור", בתוך מתהווים
micbepne miketdd 6לקדושה.

הבעש"ט  לפירוש  דומה זה הפסוק 7פירוש 8על

עצמו  את מפריד האדם "כאשר ועבדתם": "וסרתם
דבר cinמהשי"ת יש ולא עבודהֿזרה עובד הוא

rvenn."

מציינת  התורה אין מדוע מובן זה פנימי פירוש לפי
זאת  לומדים ואנו בו", יש ועקרבים "נחשים בפירוש
יש  ועקרבים ש"נחשים מפני וזאת – מים" בו מ"אין

תוצאה הוא צורך zigxkdבו" ואין בו", אין "מים של
לפרטה.

הפירושים  שני את המדרש מביא מדוע מובן כן
ומוסבר  תלוי אחד פירוש זה: של בהמשכו זה הללו
בו" יש ועקרבים ש"נחשים העובדה האחר: בפירוש
אין  – מים בו ש"אין העובדה מן הכרחית תוצאה היא

לענינים גורמת זו וסיבה תורה", דברי micbepndבו
יוסף. מכירת – לתורה

.‚

ÌÈ¯·„‰ ˙Â·˜Ú· ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘ È˙˘
ÏÈÚÏ„

הבעש"ט  פירוש בשלמא להקשות: ניתן לכאורה
שמדובר  ועבדתם", "וסרתם הפסוק על לעיל שהובא
עם  ישראל עם של והדביקות ההתקשרות עצם על בו
"וסרתם", של הענין קיים כאשר שמיד מובן הקב"ה,
מתהווה  כבר בה', הדבקות מן מתנתקים כאשר מיד
עבודהֿזרה" עובד הוא "מיד "ועבדתם": מכך: ההיפך

העדינה  בצורתה לעבודהֿזרה גם היא );9(הכוונה
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כד.1) לז, פרשתנו
עה"פ.2) בפרש"י הובא א). ג, בחגיגה (וכן רע"א כב, שבת
שם.3) חגיגה פרש"י ע"ד
וש"נ.4) א. יז, ב"ק
טז.5) פפ"ד, פרשתנו ב"ר

ה'שי"ת 6) לגני באתי המשך רפ"ט. תרצ"ט לגני באתי מד"ה להעיר
ספ"ח.
שם.7) וציונים הערות וראה תשל"ה). (קה"ת סע"ו הריב"ש צוואת
טז.8) יא, עקב
ואילך.9) פ"כ תניא ראה

l"yz'd ,zah g"dan ,dkepg zay ,ayie t"y zgiy

הצלחה 127חתונות  להם תהי' ועי"ז הצעה. זוהי אבל ח"ו, וציווי פקודה זה אין – וכו'. ברֿמצוה תנאים, ,
יקום! וכן הברכה", את ה' צוה "שם כאמור, כי, טפחים, מעשרה למטה כפשוטה בגשמיות ומרובה רבה

.‚Î להחזירו הזולת, עם ההתעסקות ע"י שבשדה הניצוצות לקיבוץ בנוגע תורה", של ה"יינה
הצדיק  יוסף של לאלומתו ולקרבו הי'128בתשובה שענינו הזקן רבינו של מקומו ממלא הדור, נשיא ,

תשובה  בעלי שליט"א.129עשיית אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה (ס"כ) הנ"ל בשיחה נכלל –

.„Î התשובה באגרת כמבואר – השבת יום עם גם קשור התשובה שענין להוסיף, ש"שבת"130ויש
השבת, קודם זמנה מרירות, מתוך שהיא תתאה תשובה כי, עילאה, תשובה שזהו"ע אלא "תשב". אותיות

בה" עצב ש"אין השבת ביום בלבד.131משא"כ  החטא עזיבת אם כי המרירות, ענין אין ,

בלבד", החטא עזיבת היא התורה מן התשובה ש"מצות פ"א באגה"ת במ"ש ביאור להוסיף יש ועפ"ז
. "הוידוי ענין גם שישנו הפרק בהמשך למ"ש בסתירה זה הרי דלכאורה – דברים וידוי לא .ואפילו

בתורה  נדפס 132כמ"ש וגם בזה, הביאור פעם דובר (וכבר חטאתם" את בזה 133והתוודו ניתוסף כאן אך ,
בתשובה" ימיו ש"כל באופן צ"ל התשובה ענין כי, – ביאור") געשמאקער ולכן 134"א השבת, ביום גם , ַַ

אסור  בשבת תחנון) (אמירת דברים וידוי כי דברים, וידוי היא התשובה שמצות לומר אפשר .135אי

המחשבה  לבחי' העולמות עליית נעשית השבת שביום כיון – בזה אז 136וההסברה שייך לא ולכן ,
להצ"צ  המצוות בספר כמבואר בלבד, החטא עזיבת אם כי דברים, דוידוי דברים 137הענין וידוי שע"י ,

החטא, בשעת שהיו והרצון המחשבה את מבטלים החטא עזיבת ע"י ואילו העבירה, גוף את מבטלים
הענין  ולא החטא, דעזיבת הענין רק ישנו לכן המחשבה, ענין אם כי הדיבור, ענין אין שבשבת וכיון

החטא). גוף כבר שאין (כיון דברים דוידוי

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה באים התשובה שע"י – והעיקר

מלכה"). ה"מלוה (עבור דובינסקי הכהן משה לר' המזונות שיירי את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

בך"]. אבטח "ואני הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה) תפלת אחר (וכן בצאתו
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"מסדר 127) להיות אסכים שאם לי, שכותבים אלו כמו ולא
בקירוב  החתונה את ויערכו "טובה" לי יעשו אזי קידושין",

מקום!...
"ואנכי 128) – מצרימה" הורד "ויוסף תמורת נעשה ועי"ז

שרומז  שמות), ר"פ (תו"א עליות ב' ד), מו, (ויגש עלה" גם אעלך
שהוא  זה, (גלותנו אדום מגלות והעלי' מצרים מגלות העלי' על
העבודה  צ"ל ולכן חנוכה, שבימי יון גלות מאשר יותר קשה

זה). בגלות במיוחד אלומים" ד"מאלמים
סע"א 129) תשנה, ח"ד לקו"ד .86 ע' שלום תורת סה"ש ראה

ואילך.
ספ"י.130)

הובא 131) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי ראה
ב. כג, מו"ק – מ"ד בתוד"ה

ז.132) ה, נשא
ואילך.133) 370 ס"ע חנ"ג התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
א.134) קנג, שבת
(135– מנחם תורת גם וראה פל"ו. הכולל שער ראה

וש"נ. .30 ע' חנ"ד התוועדויות
ובכ"מ.136) ג. סו, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
ואילך).137) א לח, (דרמ"צ ותשובה וידוי מצות
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בתורה  חסרון על מדובר כאשר בעניננו, אבל
תורה, אין שאם לומר מוכרחים מדוע ("מים"),

zaiigzn"ועקרבים "נחשים של מציאות מזה כתוצאה
ענינים –micbepnd.לתורה

יוסף  שאחי ידוע אחר: קושי להבין עלינו כן כמו
שע  אותו סברו (בהחשיבם מיתה יוסף חייב הדין לֿפי

לדונו  יש ולפיכך להמיתם" בנפשם ומתנקש ל"נוכל
ידי 10כ"רודף" על המובאות אחרות, סיבות מפני או ,

התורה  –11מפרשי (

האחים  שרצו שמפני המדרש אומר מדוע כך, אם
דברי  בו אין יעקב... של בורו "נתרוקן יוסף את להרוג
התחשבו, לא שהשבטים משתמע אלו וממילים תורה",
דין  פי על נהגו לדעתם והלא – תורה" ב"דברי ח"ו,

תורה?

.„

‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰ Ì„‡‰ Ï˘ Â˙ÚÎ‰ Y "ÌÈÓ"

הקודם, שבסעיף לשאלות התשובה את להבין כדי
התורה  את חז"ל השוו שבגללה בסיבה לעיין עלינו

ל"מים".

לשמן  ליין, ללחם; דברים, לכמה נמשלה התורה
תכונה  מתאר הללו הדברים מן אחד כל כאשר וכו',

התורה  של מתכונותיה שבין 12אחרת ההשוואה על .
חז"ל  אומרים לתורה תורה 13"מים" דברי נמשלו למה :

והולכין  גבוה מקום מניחין מים מה לך: לומר למים...
במי  אלא מתקיימין אין תורה דברי אף נמוך, למקום
ענין  לעצם דימוי אינם "מים" כלומר, שפלה". שדעתו

התורה 14התורה  לומד של להתבטלותו אלא ,
בלימוד  הנדרשות ולשפלותו, העצמית ממציאותו

.15התורה 

"נתרוקן  הנ"ל: המדרש דברי את להסביר יש וכך
יוסף  אחי אצל – תורה" דברי בו אין יעקב... של בורו
חסר  היה אך תורה, ודיני תורה של הענין קיים היה

בו אין רק ("והבור שבתורה ה"מים" ענין ")minלהם
העצמית  ההתבטלות להם חסרה להלן. שיתבאר כמו

dlrpd mzbxcl qgia הכריעות בענין רואים שאנו כפי ,

ב"ברוך" שכורעים הסדר נקבע שם העמידה, בתפילת
אינו  שוב שכרע, כיוון – "המלך אבל ה', בשם וזוקפים

.16זוקף"

לעיל: שהוזכרה השאלה את מחמיר זה הסבר אבל
מתחייבת  מים", בו "אין כאשר שמיד ייתכן, כיצד

בו  יש ועקרבים "נחשים של בגלל תוצאה רק האם – "
שפלות  והרגשת עצמית התבטלות של העדרותם
"נחשים  של מציאות תתהווה התורה, בלימוד

התורה?micbepndועקרבים", לענין

.‰

Ô˙Â"· ˙Â˜·„Ï Ì„˜ÂÓ È‡˙ Y ·Ï‰ ˙ÚÎ‰
"‰¯Â˙‰

הוא, התורה של עיקרה היא: זו לשאלה התשובה
עם ומתאחדים מתקשרים לימודה ozepשבאמצעות

ושפלותו  העצמית התבטלותו מהוות ולפיכך התורה,
היהודי  חש עוד כל בלימוד, הכרחי תנאי הלומד של

הוא קיימת, עצמאית כמציאות עצמו labenאת
נותן  עם להתאחד יכול ואינו נברא, של בהגבלותיו

שהוא מוחלטת leabÎilaהתורה, התבטלות ע"י רק .
מהגבלותיו, להשתחררותו המביאה התורה, לומד של
התורה. נותן של ה"בליֿגבול" עם להתקשר הוא יכול

הבקשה  מובנת זה תהיה 17לפי לכל כעפר "ונפשי
בתורתך": לבי פתח

לבי  ("פתח התורה לימוד מוכרח לכאורה,
התלהבות, התרגשות, בהתעוררות, להתלוות בתורתך")
שכלו  כאשר להתקיים היכולים והשגה, ובהבנה
ואילו  במציאות, מורגשים האדם של נפשו וכוחות

כעפר "ונפשי zlhaneתהיה"lklהבקשה zlley את
המלווה  להתעוררות סתירה וזוהי העצמית, מציאותו

התורה?! לימוד את

ב  לבי "פתח יכול jzxezאלא, הלומד שלך, תורה ,"
של לתורתו לכלי רק d"awdלהפוך מוגבלת, שאיננה ,

"כעפר  מוחלטת, התבטלות תחילה אצלו קיימת כאשר
lkl"ש ,"lkd"עליו מכשירה 18דשין זו התבטלות .

של תורתו את ל"קבל" מכן d"awd19אותו ולאחר ,
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יח.10) שם, פרשתנו ספורנו
בתחלתו.11) דרכים פרשת בפרשתנו. רש"י מפרשי כ. שם, אוה"ח

ועוד.
הב'.12) וראינה צאינה רד"ה שה"ש לקו"ת
א.13) ז, תענית
.efלדרז"ל14)
הקב"ה,15) של "ענותנותו" היא מים דבחי' – כביכול למעלה, ועד"ז

ש"התורה פ"ד).dcxiמה (תניא וכו'" וירדה נסעה ומשם כבודה.. ממקום
רע"ב.16) לד, ברכות
כו'.17) נצור אלקי א: יז, ברכות
שהכל ראה 18) זה כמדבר עצמו אדם משים "אם א: נד, עירובין

ועוד. רע"ג. טו, במדבר לקו"ת בידו". מתקיים תלמודו בו דשין
כאן 19) אף כו' וביראה באימה להלן "מה א) כב, (ברכות כמרז"ל

כו'".
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מקבל  הוא שכלו בכוח יגיעתו ע"י – "יגעת" מתקיים
הפנימיים  נפשו כוחות באמצעות הקב"ה של תורתו את

"פתח –ial."בתורתך

.Â

‡˜Â„ ¯Â·È„· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ˙ÏÚÓ

יש התורה שבלימוד תמוה דבר יובן זה xeaiclלפי
פני על מיוחדת .20התורה zpadמעלה

קובעת  אינו 21ההלכה תורה בדברי ש"המהרהר
כדיבור  לא "הרהור כי התורה)" (ברכת לברך צריך

ו  לו הוא", ואפשר לבד בהרהור שלומד מה "כל
ידי  זה בלימוד יוצא אינו מוציא, ואינו בשפתיו להוציא

אותם" ולמדתם מצוות הבנת 22חובת מכך: ויתירה ,
חז"ל  שאומרים כפי התורה, בדיבור תלויה 23התורה

הפסוק  תקרי 24על "אל – למוצאיהם" הם "חיים
ב"פה", רק ולא בפה", למוציאיהם אלא למוצאיהם
לאו  ואם משתמרת, שלך אברים ברמ"ח "ערוכה אלא

משתמרת" .25אינה

בשו"ע  להבין: תורה 26ויש דברי שדיבור נפסק
ללימוד  נחשב "אינו כלל הבנתם ללא תושבע"פ) (של

llkעל מבוסס (בתושבע"פ) הלימוד כלומר, ."zpad
הנלמד.

ה  כלֿכך חשוב זאת בכל מדוע כך, xeaicאם
ש"אינו  די לא חסר, הוא שאם כך, כדי עד בתורה,
ולמדתם  מצוות חובת "ידי יוצא ואינו לברך" צריך
אצלו. משתמרת" "אינה התורה הבנת גם אלא אותם",

.Ê
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דלעיל: הדברים ע"י הוא אף יובן לכך, ההסבר
עם באמצעותה ההתקשרות הוא בתורה ozepהעיקר

וגם הבנת cenilהתורה, של באופן להיות צריך התורה
מצד  שהוא כפי אלא הנברא, של שכלו לפי לא הענין,

d"awd.(הקב"ה של – ("תורתו"

בהתבטלות להסתפק שאין איפוא dncwdkמובן

על אלא התורה, envrללימוד cenild באופן להיות
התבטלות  של 27של באופן להיות הלימוד על ולכן ,

ל"ערוכהdta"למוציאיהם ועד "mixa` g"nxa:"

מעלתו  שכלו, בכוח תורה לומד יהודי כאשר
ב"מציאותו" נשאר הוא האדם, של ביותר הנשגבה

הקב"ה. של תורתו את לקלוט יכול ואינו כאדם,

בקופא  דעייל מ"פילא כקלֿוחומר זאת ללמוד ניתן
בכל 28דמחטא" מוגבל, שהוא שלמרות מה"פיל", –

ב"קופא  השחלתו הדעת על מתקבלת אין זאת,
שאפילו עד רואיםmelgaדמחטא", זאת אין וכל זאת,

 ֿ עלֿאחתֿכמה ממנו. קטן דמחטא" ש"קופא מפני
בקב"ה  קשורה שהיא שהתורה הוא ודאי וכמה
אמיתי, "בליֿגבול" שהוא בעצמותו), המלך (שעשועי

מוגבל. אדם של בשכלו להתפס יכולה אינה

כפי  בהגבלותיו, אצלו, משתמרת" "אינה ולכן
הגמרא  שם שונה 22שמספרת שהיה אחד... "תלמיד על

תלמודו".gkyבלחש...

ועם  "פה", עם הלימוד את קושרים כאשר כך לא
מן  נמוכים שהם אברים", "רמ"ח יותר, נמוכה דרגה

האדם.zlrnהשכל,

ממעלתו, "ירידה" של באופן לומד האדם כלומר,
"מציאותו" את של 29ומבטל "תורתו יכולה אז ודוקא ,

– בעומק אצלו להקלט הבלתיֿמוגבלת, הקב"ה",
משתמרת". "תורתו

.Á

ÌÈ˘Á"Ï ‡ÏÈÓÓ Í¯„· ‡È·Ó "Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ"
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נחשים  אבל בו אין "מים חז"ל מאמר יובן זה לפי
בו", אין "מים שבאם לעיל (כפירושו בו" יש ועקרבים
יש  ועקרבים "נחשים של למצב מגיעים ממילא בדרך

בו"):

עם התקשרות הוא התורה שעיקר ozepכיוון
באמצעות המתבצעת הלומד ezelhazdהתורה, של
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בירור 20) (בשביל רפל"ז תניא ראה – בת"ת ה"דיבור" תועלת בענין
והוספה  יתרון נעשה (עי"ז תרנ"ט ר"ה של יו"ט ד"ה וכו'). נפה"ב

ועוד. בפרטיות). עיי"ש – בהשכל
ס"ב.21) מז סי' או"ח אדה"ז שו"ע
סי"ב.22) פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
רע"א.23) שם, עירובין
כב.24) ד, משלי
ס"ט.25) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' שם. עירובין

סי"ג.26) פ"ב ת"ת הל'
שפתותיו 27) ואין רבו לפני שיושב ת"ח "כל ב): (ל, משבת להעיר

בשמעתא". ופתח באימתא יתיב מר.. נוטפות
סע"ב.28) נה, ברכות
ממשנ"ת 29) ולהעיר .76 ע' תש"ד סה"מ קמח. ע' תרנ"ט סה"מ ראה

מצד  הוא "מדבר" נק' שהאדם דזה ,(121 (ע' ח"ו [המתורגם] בלקו"ש
הרוחניות אמיתית מתבטא שבדיבור שלמעלה zehiyteזה הנפש

בארוכה. עיי"ש האדם, מ"מציאות"

dkepg - ayie zyxt - zegiyÎihewl

בתורה  חסרון על מדובר כאשר בעניננו, אבל
תורה, אין שאם לומר מוכרחים מדוע ("מים"),

zaiigzn"ועקרבים "נחשים של מציאות מזה כתוצאה
ענינים –micbepnd.לתורה

יוסף  שאחי ידוע אחר: קושי להבין עלינו כן כמו
שע  אותו סברו (בהחשיבם מיתה יוסף חייב הדין לֿפי

לדונו  יש ולפיכך להמיתם" בנפשם ומתנקש ל"נוכל
ידי 10כ"רודף" על המובאות אחרות, סיבות מפני או ,

התורה  –11מפרשי (

האחים  שרצו שמפני המדרש אומר מדוע כך, אם
דברי  בו אין יעקב... של בורו "נתרוקן יוסף את להרוג
התחשבו, לא שהשבטים משתמע אלו וממילים תורה",
דין  פי על נהגו לדעתם והלא – תורה" ב"דברי ח"ו,

תורה?

.„

‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰ Ì„‡‰ Ï˘ Â˙ÚÎ‰ Y "ÌÈÓ"

הקודם, שבסעיף לשאלות התשובה את להבין כדי
התורה  את חז"ל השוו שבגללה בסיבה לעיין עלינו

ל"מים".

לשמן  ליין, ללחם; דברים, לכמה נמשלה התורה
תכונה  מתאר הללו הדברים מן אחד כל כאשר וכו',

התורה  של מתכונותיה שבין 12אחרת ההשוואה על .
חז"ל  אומרים לתורה תורה 13"מים" דברי נמשלו למה :

והולכין  גבוה מקום מניחין מים מה לך: לומר למים...
במי  אלא מתקיימין אין תורה דברי אף נמוך, למקום
ענין  לעצם דימוי אינם "מים" כלומר, שפלה". שדעתו

התורה 14התורה  לומד של להתבטלותו אלא ,
בלימוד  הנדרשות ולשפלותו, העצמית ממציאותו

.15התורה 

"נתרוקן  הנ"ל: המדרש דברי את להסביר יש וכך
יוסף  אחי אצל – תורה" דברי בו אין יעקב... של בורו
חסר  היה אך תורה, ודיני תורה של הענין קיים היה

בו אין רק ("והבור שבתורה ה"מים" ענין ")minלהם
העצמית  ההתבטלות להם חסרה להלן. שיתבאר כמו

dlrpd mzbxcl qgia הכריעות בענין רואים שאנו כפי ,

ב"ברוך" שכורעים הסדר נקבע שם העמידה, בתפילת
אינו  שוב שכרע, כיוון – "המלך אבל ה', בשם וזוקפים

.16זוקף"

לעיל: שהוזכרה השאלה את מחמיר זה הסבר אבל
מתחייבת  מים", בו "אין כאשר שמיד ייתכן, כיצד

בו  יש ועקרבים "נחשים של בגלל תוצאה רק האם – "
שפלות  והרגשת עצמית התבטלות של העדרותם
"נחשים  של מציאות תתהווה התורה, בלימוד

התורה?micbepndועקרבים", לענין

.‰
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הוא, התורה של עיקרה היא: זו לשאלה התשובה
עם ומתאחדים מתקשרים לימודה ozepשבאמצעות

ושפלותו  העצמית התבטלותו מהוות ולפיכך התורה,
היהודי  חש עוד כל בלימוד, הכרחי תנאי הלומד של

הוא קיימת, עצמאית כמציאות עצמו labenאת
נותן  עם להתאחד יכול ואינו נברא, של בהגבלותיו

שהוא מוחלטת leabÎilaהתורה, התבטלות ע"י רק .
מהגבלותיו, להשתחררותו המביאה התורה, לומד של
התורה. נותן של ה"בליֿגבול" עם להתקשר הוא יכול

הבקשה  מובנת זה תהיה 17לפי לכל כעפר "ונפשי
בתורתך": לבי פתח

לבי  ("פתח התורה לימוד מוכרח לכאורה,
התלהבות, התרגשות, בהתעוררות, להתלוות בתורתך")
שכלו  כאשר להתקיים היכולים והשגה, ובהבנה
ואילו  במציאות, מורגשים האדם של נפשו וכוחות

כעפר "ונפשי zlhaneתהיה"lklהבקשה zlley את
המלווה  להתעוררות סתירה וזוהי העצמית, מציאותו

התורה?! לימוד את

ב  לבי "פתח יכול jzxezאלא, הלומד שלך, תורה ,"
של לתורתו לכלי רק d"awdלהפוך מוגבלת, שאיננה ,

"כעפר  מוחלטת, התבטלות תחילה אצלו קיימת כאשר
lkl"ש ,"lkd"עליו מכשירה 18דשין זו התבטלות .

של תורתו את ל"קבל" מכן d"awd19אותו ולאחר ,
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יח.10) שם, פרשתנו ספורנו
בתחלתו.11) דרכים פרשת בפרשתנו. רש"י מפרשי כ. שם, אוה"ח

ועוד.
הב'.12) וראינה צאינה רד"ה שה"ש לקו"ת
א.13) ז, תענית
.efלדרז"ל14)
הקב"ה,15) של "ענותנותו" היא מים דבחי' – כביכול למעלה, ועד"ז

ש"התורה פ"ד).dcxiמה (תניא וכו'" וירדה נסעה ומשם כבודה.. ממקום
רע"ב.16) לד, ברכות
כו'.17) נצור אלקי א: יז, ברכות
שהכל ראה 18) זה כמדבר עצמו אדם משים "אם א: נד, עירובין

ועוד. רע"ג. טו, במדבר לקו"ת בידו". מתקיים תלמודו בו דשין
כאן 19) אף כו' וביראה באימה להלן "מה א) כב, (ברכות כמרז"ל

כו'".
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דרגת  ממוצע", ל"דבר מקום אין העצמית, ממציאותו
יש  ועקרבים "נחשים לבין בו" אין "מים בין ביניים
מכוון  הוא ואז זו, התבטלות אצלו שקיימת או בו":

כרצוןdzzin`lבלימודו תורה, או ozepשל התורה,
שבתורה, ה"מים" ההכנעה, ח"ו, אצלו, קיימת שאין

לו חסרה והתוצאה zekiizydואז התורה, לנותן
רק  לא – בו" יש ועקרבים ש"נחשים היא המיידית

קשר לו חז"ל dxezlשאין בגסי 30(כמאמר תמצא "לא
חז"ל  כמאמר לקדושה, מנוגד שהוא אלא 31הרוח...")

"כאילו  מכך ויותר בעולם", לדור יכולים והוא אני "אין
בעיקר" כפר כוכבים... עבודת "וסרתם 32עובד (כענין ,

–mzcare.("

יוסף  לאחי בקשר המדרש של פירושו וזהו
לא  תורה": דברי בו אין יעקב... של בורו ש"נתרוקן

(עצם ח"ו להם ש cenilחסרה סברו (והם itlה)תורה
oicd יחסית להם, חסרה אך מיתה), ליוסף מגיעה

ההתבטלות, שבתורה, ה"מים" ענין הנעלה, לדרגתם
יוסף. של עונשו את בקובעם לאמת כוונו לא ולפיכך

.Ë
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הם  ואחיו יוסף מאורעות על פרשתנו של סיפוריה
גרמה  יוסף מכירת שהרי מצרים, ויציאת לגלות הקדמה
מתן  היא: שתכליתם למצרים, ובניו יעקב לירידת

.33תורה 

נחשים  אבל בו אין "מים של הענין גם וכך
זו, בפרשה אותנו מלמדת שהתורה בו", יש ועקרבים
של  הענין כי למתןֿתורה, כללי בקשר קשור שזה
התורה, לומד של העצמית התבטלותו – בתורה "מים"

עם להתקשר נתהווהozepכדי ֿ xwira34התורה, במתן
להלן. שיבואר כפי תורה,

מתן  לפני האבות של התורה לימוד בין ההבדל
לפני  הוא: לאחריו, הבנים של התורה ולימוד תורה
התורה  השגת – עצמו", "בכח הלימוד היה תורה מתן

ש  במידה במתן xap`היתה ואילו ולהבין, להשיג יכול

" תורת ozpeתורה את תורתו eלנו שהיא כפי התורה, ,"
בעצמותו) המלך שעשועי הקדושֿברוךֿהוא, (של

הקדושֿברוךֿהוא ע"י מן lklניתנה כמובן יהודי,
ש  הפסוקה חייבlkההלכה meiיהודי lka את לומר

התורה. ברכות

חז"ל  מאמר יובן זה משה 35לפי היה "בתחילה :
שהרי, במתנה...". לו שניתנה עד ומשכחה תורה לומד
למדו  תורה מתן לפני גם זה: מדרש תמוה לכאורה

חז"ל  כדברי פרשה 36תורה, לא אבותינו של "מימיהן
(שאם  לימודם את שכחו לא שהם וברור מהם", ישיבה
כיצד  "ישיבה"), של באופן לימוד קיים היה לא כן, לא

ש  ייתכן משה wec`אפוא "היה תורה מתן לאחר
"?!dgkyneלומד...

בדרגת  לימוד היה תורה מתן לפני שהלימוד אלא,
להקלט  היתה יכולה ולכן לבריאה, שבהתאם התורה
הקב"ה  נתן תורה במתן אחרֿכך, כן לא אך עמוק,
דרגה  הבריאה, מן לגמרי הנעלית "תורתו", את למשה
"היה  ולפיכך עצמו, בכוחות לקלוט יכול אינו שהנברא

ו  תורה לומד שהוסבר dgkynמשה למה (בדומה ."
משתמרת"). "אינה של בענין לעיל

הכלֿיכול, ה', – במתנה" לו שניתנה "עד  היה וכך
נתן  "גבול", עם שלו גבול" ה"בלי את לחבר וביכולתו

ה  תורתו את לו") של izla("ניתנה בדרך ֿמוגבלת,
dpzn נותן יפה בעין הנותן ללא 37(וכל באה ומתנה ,

לנברא תמורתה) .labenתשלום

הקב"ה  של תורתו יהודי. כל אצל קיים זה דבר
zhlwp" כי ("משתמרת") תורתו"ozpבפנימיות את לנו

ב  יהודי לכל התורה את נתן הקב"ה –dpzn.

התורה  את "מקבלים" שיהודים למרות שני, מצד
" של להיות ozepבכוחו חייבת זאת בכל התורה",

של מציאותו תהא mc`dהתבטלות שהתורה כדי
שהרי  בהרחבה), לעיל שנתבאר (כפי אצלו "משתמרת"
יקבלו  ביותר הנעלים הענינים שאת היא הכוונה

באמצעות רק דכיסופא dcearהיהודים כ"נהמא ולא
בושת)" משהו 38(=לחם לעשות האדם חייב ולכן ,
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רע"א.30) נה, עירובין
א.31) ה, סוטה
ס"ג.32) סקנ"ו אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"ב דעות הל' רמב"ם ב. ד, שם
ת 33) ראה ישרש בארוכה הבאים סד"ה שמות. ואלה (ד"ה שמות ו"א
יעקב).

אליו).34) הכנה (בתור מ"ת לפני גם להיות הוצרך זה מעין כי
א.35) לח, נדרים
ב.36) כח, יומא
וש"נ.37) א. נג, ב"ב
ואילך.38) 102 ע' לעיל בארוכה ראה
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ecivn לקלוט מסוימת) (במידה ראוי להיותו שיגרום
הקב"ה  של תורתו ההתבטלות,39את ענין ע"י וזאת ,

ומהגבלותיו  ממציאותו משתחרר הוא .40שבאמצעותו

.È

ÔÈ·Ï "...Â· ÔÈ‡ ÌÈÓ" Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó ÔÈ·˘ ¯˘˜‰
‰ÎÂÁ

מאמר  שבין הקשר יובן דלעיל הדברים כל לפי

בין  שבגללו, קשר חנוכה, לבין בו..." אין "מים חז"ל
חנוכה. של בסוגיא בגמרא זה מדרש מובא השאר,

"ועל 41ידוע  של הנוסח בלשון הדיוק על ההסבר
להשכיחם  הרשעה... יון מלכות "כשעמדה הניסים":

היהודים  מן להשכיח רצו לא שהיוונים – תורתך..."

מן  לחלוטין ולנתקם שבתורה, החכמה עצם את
"תורת  היא שהתורה להשכיח רצו אלא –jהתורה, "

.d'תורת

הם שבהיכל"e`nhולפיכך השמנים "כל ,42את

ל  גרמו סמל 43השמן `ocaולא הוא "שמן" שהרי ,

:44לחכמה 

ה"שמן", היהודים אצל שיישאר הסכימו היוונים

שמן זה שיהיה רצו הם אך שבתורה, nh`החכמה
עם קשר לכך יהיה שלא עםzyecwח"ו, ozepהתורה,

("תורת  ").jהתורה

של  הנס את עשה שה' לזה הטעמים אחד וזהו
להם  היה שמותר למרות טהור, שמן פך מציאת

הותרה טומאה כי המנורה, את כל 45בציבור להדליק ,
שמן על מבוסס חנוכה שנצחון מפני ,xedhזאת

"תורת  תהיה ".jשהתורה

בו...", אין "מים בענין לעיל, שהוסבר וכשם
לפני  ההתבטלות שבתורה, ה"מים" ענין ע"י שדוקא
כך  בו", יש ועקרבים מ"נחשים נשמרים התורה, נותן

חנוכה: בענין גם

) חנוכה נרות הדלקת באמצעות xedhדוקא ony,(
דתרמודאי" ריגלא "כליא "תרמוד 46מתהווה –47–

מורדת" רגל 48אותיות "כלה חנוכה נרות ע"י (כלומר, .
טהור  שמן של הענין חסר כאשר מרידה"): של
בה', ("מורדת") למרידה מקום עדיין יש (תורתך)

– ");mzcare("וסרתם

ביתו פתח "על החנוכה נרות כך ueganהדלקת ,"
ל" מביאה ה"חוץ", את יאירו ריגלא ilk`שהם

השלימות. בשיא השוק", "מן גם וזאת דתרמודאי",
בה') (המרידה ה"מורדת" ענין את לגמרי מכלים

" את התחתונה lbix`ואפילו הדרגה דתרמודאי",
ומביאים  הגלות חשכת את שמאירים עד שבמרידה,

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה את

(a"lyz y"dbgc 'a mei ,e"lyz ayie t"y zgiyn)
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לאו 39) "דאי המתנה נתינת סיבת על נוסף ענין, עוד שזהו וי"ל
לא לנפשי' נייחא ב.aidiדעביד נ, גטין ב. כו, מגילה (עיין מתנתא" לי'

א). קנו, ב"ב א. טז, ב"מ
דברים 40) "הם שבעשה"ד הציוויים שרוב זה ג"כ לבאר יש עפ"ז

ע"י  דוקא כי – ג) יב, במדבר (לקו"ת מחייבן" אנושי שכל שגם פשוטים
שלו, המציאות והעדר הביטול על שמורה אלו, בענינים האדם "ירידת"

שבתורה). דיבור בענין הנת"ל (ע"ד תורה דמתן הענין להיות אפשר
ח"ג 41) לקו"ש – ובארוכה ועוד. תש"א. חנוכה מאי ד"ה ראה

.69 ע' [המתורגם]
ב.42) כא, שבת

ועוד.43) ואילך. 176 ע' [המתורגם] ח"ב שם. לקו"ש גם ראה
מנחות 44) וראה ועוד. ד. מ, תו"א ב. קמז, לזח"ב הרח"ו הגהת ראה
ב. פה,

ועוד.45) ב. ו, יומא
שם.46) שבת
בשוה"ג.47) 448 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ועוד 48) תרמוד. ע' קה"י קיא. ר"פ ארבע קרית שער המלך עמק

הערה  65 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה בהערות). שם לקו"ש (ראה
בנגלה). ע"ז (רמז 3



לד

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכח

בסעודת שבת – ובפרט בשלישית כנגד "יעקב" – צ"ל 
דברי תורה, ומשארז"ל "בקושי התירו לדבר דברי תורה 

בשבת" היינו נגלה דתורה, משא"כ פנימיות התורה 
אדרבה זמנה בשבת, "בסעודה" בגי' קמ"ז שני חיי יעקב

בזוהר  כמ"ש  יעקב,  כנגד  דשבת  שלישית  הסעודה 

יתרו דף פח, ע"ב, בסעודתא תליתאה  הקדוש פרשת1 

דשבתא כתיב והאכלתיך נחלת יעקב אביך ע"ש.

יעקב  בחי'  והיינו  במכוון,  ישראל  בגי'  סעודת"א2 

שנק'3 ישראל.

אפילו  תורה  דברי  צ"ל  בסעודה  שולחן  בכל  והנה 

בסעודה  הנה  מ"ג4,  פ"ג  אבות  במס'  כדמוכח  בחול, 

דשבת בודאי צ"ל דברי תורה, כי יומא דשבת קשורא 

צ"ה  דף  אמור  פרשת  בזוה"ק  כמ"ש  דאורייתא  הוא 

ע"א5 ע"ש.

1( וז"ל: רבי שמעון אמר, האי מאן דאשלים תלת סעודתי בשבתא 

)זה האדם שהשלים שלש סעודות בשבת(, קלא נפיק ומכרזא עלי' 

על  תתענג  אז  זה(,  פסוק  עליו  ומכריז  השמים  מן  יוצא  כרוז  )קול 

דא סעודתא חדא לקבל עתיקא קדישא דכל  יהו"ה )ישעי' נח, יד( 

מכל  יותר  עתיקא שהוא מקודש  כנגד  סעודה אחת  היא  )זו  קדישין 

סעודתא  דא  )פירושו(  ארץ  במתי  על  והרכבתיך  ומש"כ(  קדושים, 

אביך  יעקב  נחלת  והאכלתיך  ב'(,  סעודה  היא  )זו  וכו'  תנינא 

)זו היא שלימות  אנפין  בזעיר  דא הוא שלימו דאשתלים  )פירושו( 

שבת,  מנחת  בעת  המתגלה  קדישא  מעתיקא  בז"א  שנשלם  השפע 

מקבל  יעקב  הנקרא  שז"א  הנחלה  היינו  יעקב  נחלת  נקרא  שהוא 

לקבלי' בעי לאשלמא סעודתי' וכו' )כנגדו צריך האדם  מעתיקא(, 

להשלים סעודתו השלישית כדי לקבל שפע מפה דעתיקא כמו שז"א 

מקבל אז( וכו'.

אמר רבי יוסי ווי לי' לבר נש דלא אשלים חדוותא דמלכא קדישא 

ב"ה(,  הקדוש  המלך  של  השמחה  משלים  שאינו  לאדם  לו  )אוי 

סעודתי  תלת  אלין  שלו(,  השמחה  היא  )ומה  דילי'  חדוותא  ומאן 

מהימנותא )אלו השלש סעודות של האמונה, שהם( סעודתי דאברהם 

נכללים  ויעקב  יצחק  שאברהם  )הסעודות  בהו  כלילן  ויעקב  יצחק 

בהם(, ע"ש.

2( סעודת"א בגי' 541, וכן ישרא"ל 541. ראה לקמן סימן קסח.

3( בראשית לט, כט.

4( רבי שמעון אומר: שלשה שאכלו על שלחן אחד, ולא אמרו עליו 

דברי תורה, כאלו אכלו מזבחי מתים וכו'.

5( ספר הזהר חלק ג' דף צ"ה ע"א וז"ל: ואמר רבי שמעון אבל מיומי 

אשתדלנא דלא בטילנא סעודתא דשבת )אבל מימי השתדלתי ולא 

יומי אדאשתכח  אינון  אפילו  ביטלתי סעודה השלישית של שבת(, 

ביה )אפילו באותם ימי השבתות שנמצא בהם פטור, כמו ערב פסח 

שחל להיות בשבת(, כי בהאי יומא חקל דתפוחין קדישין אתברך )כי 

והכל מודים שבשבת ניתנה התורה6.

ולכאורה צע"ק מהאמור7 בקושי התירו לדבר דברי 

תורה בשבת. ועיין בלקו"ת בד"ה להבין מש"א בהגדה 

מצה זו כו'8 ע"ש.

ביום השבת מתברך שדה תפוחין קדישין(, ומתברכן עלאין ותתאין 

דאורייתא  הוא  יומא קשירא  והאי  ותחתונים(,  )ומתברכין עליונים 

ועל זה אמר רבי אבא, הכי הוה  )וביום הזה הוא קשר של תורה(, 

דאסתלק  בזמנא  שמעון(,  רבי  עושה  היה  )כך  שמעון  רבי  עביד 

אז  סעודתא דשבתא )בזמן שנתבטלה סעודה השלישית של שבת(, 

מסדר פתוריה )היה ר"ש מסדר את שלחנו(, ואשתדל במעשה מרכבה 

)והיה עוסק במעשה מרכבה(, והוה אמר הא סעודתא דמלכא )והיה 

אומר זהו סעודת המלך(, דייתי למיכל גבאי )שיבוא לאכול אצלי, 

דהיינו על ידי עסק התורה(. ע"ש.

6( שבת פו, ב.

ג. וראה גם תורה אור עמוד קיג, א ובציונים  7( ירושלמי שבת טו, 

 .560-561 עמוד  א'  חלק  ה'תשמ"ג  התוועדויות  מנחם  תורת  שם. 

הנסמן במאמרי אדה"ז-פרשיות עמוד תשסט.

8( לקוטי תורה פרשת צו עמוד יא, ג. וז"ל שם: ...יש להקדים ענין 

וכדכתיב  השמחה  בחי'  הוא  המועדיםא  שעיקר  לשמחה  מועדים 

דאימאג  מוחין  גילוי  זמן  הוא  שאז  בחגךב  ושמחת  יד(  טז,  )דברים 

דהיינו מ"ש בהללד )תהלים קיג, ט( מושיבי עקרת הביתה אם הבנים 

שמחה.

שם  ואין  עליונים  יותר  והם  דאבאו  מוחין  גילוי  הוא  בשבת  והנה 

בחינת גילוי שמחה כביו"טז ח.

אך הענין, כי הנה ביאור מהות מוחין דאימא יובן במה שנודע שיש ב' 

בחי' בגילוי אור א"ס ב"הט.

הא' בחי' ההשתלשלות וסדר המדרגות שהם בחי' ההמשכות מעילה 

ומדות  במדות  שכל  כמשל  כו'.  דהארה  והארה  הארה  כו'  לעילה 

והב'  יש מיש.  נק'  כו' שכל בחי' ההשתלשלות דרך כלל  במחשבה 

למעלה מן ההשתלשלות יש מאיןז ממש מאין המוחלט כו'.

ממטה  לעילתו  מתקרב  כשהעלול  ועלול  עילה  בהשתלשלות  והנה 

ותהי  בו  ושמח  שש  הוא  ולכן  עילתו,  את  משיג  הוא  הנה  למעלה 

השמחה גדולה כמשל בן המלך שיצא מן השבי'ח ובא וראה את פני 

אביו.

שלמעלה  העילה  אור  עליו  נגלות  בהגלות  העלול  שמחת  תהי'  כך 

תחת אשר ירד בהשתלשלות ונעשה מרחק רב בינו ובין עילתו ורחק 

מאור פניו בסתר המדרגות והכל הוא מפני שעתה בגילוי זה יש לו 

ומשעבוד  טוב  ליום  ומאבל  גדול  לאור  מאפילה  שיצא  איך  השגה 

לגאולה כו'.

אם  נעשה  הבית  עקרת  שמבחי'  השמחה  גילוי  טוב  יום  ענין  וזהו 

הבנים שמחה, פי' כי עקרת מלשון עקרה ומלשון כחולדה זו הדרה 

בעיקרי בתים בגמרא )קיח, ב( פרק בתרא דפסחים, והיא בחי' מלכות 

שמלובשת כל יומין דחול בבי"ע בק"נ כן פי' בספר שו"סט לתלמיד 

הרמב"ן ז"ל.

וביום טוב היא עולה למעלה באצי' בבחי' אם הבנים בינה והשגה 

באופן  אז  ויורד  סוף משתלשל  אין  אז שאור  הנגלה  סוף  אין  באור 

ומבוא לתפיסא והשגה במה שיכולים להשיג מאור אין  שיהי' דרך 

סוף ברוך הוא הנגלה ואיך שהגילוי רב מאד עד כי נהפך להם מיגון 

לשמחה ושהיו )ישעי' ט, א( בחשך ראו אור גדול הוא גילוי אור אין 

סוף ברוך הוא המתגלה בבחי' יש והשגה להיות איזו תפיסא והשגה 

באור פני מלך המתגלה אז.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לה

וכמו על דרך משל הנשמה שמתענגת בעולם הבא מזיו השכינהי תחת 

חוצבה  למקור  ועלתה  ונפרדה משם  הגשמי  בגוף  היותה מתלבשת 

שמתענגות בגן עדן העליון ונהנית מזיו כו' הנאה ותענוג נפלא ועל 

סוף  אין  אור  שמתגלה  יש  אוהבי  להנחיל  כא(  ח,  )משלי  נאמר  זה 

ואור  מזיו  נהנית  להיות  להנשמה  ותפיסה  השגה  להיות  יש  בבחי' 

הנ"ל דהיינו שיש השגה והבנה איך שיצאה מאפילה לאור גדול כו'...

וכל זה הוא מבחי' מוחין דאימא בינה עולם הבא גן עדן עליון תענוג 

הנשמה לפי השגתם, אבליא מוחין דאבא )איוב כח, יב( החכמה מאין 

תמצא אין נקרא מה שאינו מושגיב למעלה מעלה מבחי' בינה והשגה 

דהיינו שמתגלה בחי' אור אין סוף ב"ה מה דלית מחשבה תפיסא כו' 

ולא ניתן ליהנות בו מאחר שאין שם שום תפיסא והשגה. וענין גילוי 

זה הוא ביטול ההשגה וביטול הנשמות במציאות באור אין סוף ב"ה 

דלית מחשבה כו' והגילוי הזה הוא שמתגלה בשבת.

אורייתא  כי  בשבתיג  תורה  בדברי  לדבר  התירו  בקושי  אמרו  ולכן 

מחכמה נפקת )זח"ב קכא, א. שם פה, א( פי' נפקת יוצאת לחוץ כמו 

נפקת לבר שהיא הארה בלבד היוצאת בחכמה אבל עצמיות החכמה 

שכתוב  )וכמו  אורייתא  מבחי'  מעלה  למעלה  ונשגבה  רמה  היא 

כשלמה  אור  עוטה  המתחיל  בדיבור  יט[  סי'  ]אגה"ק  אחר  במקום 

בשם האריז"ל בפי' נובלות חכמה שלמעלה תורה ועיין מה שכתוב 

שאין  ותענוג  שמחה  שייך  לא  זה  ובגילוי  יונתי(  פסוק  על  בביאור 

איך  והשגה  תפיסא  שיש  במה  אלא  ונרגש  נראה  והתענוג  השמחה 

שיצא מאפילה לאור גדול והיינו מאחר שנרגש בחי' אור גדול שהוא 

בבחי' מעלה מעלה. ואחר שיבין שירד מטה מטה הנה בעלותו ממטה 

מטה למעלה מעלה תגדל השמחה במאד מאד.

וכל זה לא שייך אלא במוחין דאימא שהוא גילוי אור אין סוף בבחי' 

יש והשגה איך שהוא מעלה מעלה כו' אבל מוחין דאבא שהם בבחי' 

גילוי מה שלמעלה מהשגה שם לא שייך מעלה ומטה כלל...

כי קדש היא היא בעצמה היא בחי' קדש  וזהו ושמרתם את השבת 

העליון בחי' חכמה מוחין דאבא שמתגלה בשבת, ע"ש.

 – וככה  המשך  גם  ראה  השמחה:  בחי'  הוא  המועדים  שעיקר  א( 

תרל"ז סעי' ד' ואילך. המשך שמח תשמח – תרנ"ז בתחלתו.

ע"ז:  מוסיף  ה'  סעי'  תרל"ז   – בוככה  דאימא:  מוחין  גילוי  ב( 

שמהגילוי נעשה שמחה, והשמחה גורם גילוי כמ"ש במ"א באריכות 

בד"ה מי יתנך כאח לי.

ביאה"ז  פ"א.  ש"כ  פע"ח  ראה  דאבא:  מוחין  גילוי  הוא  בשבת  ג( 

לאדמו"ר האמצעי צב, ד )ע' קצ"א בהוצאה חדשה קה"ת ה'תשע"ה(.

לא  הוא  דהפירוש  “וי"ל  כביו"ט:  גילוי שמחה  בחינת  ואין שם  ד( 

שאין שמחה ח"ו בשבת )ואדרבה אין עצב בה )משלי י, כב. ירושלמי 

ברכות פ"ב סוף ה"ז. הובא בתוד"ה מאן דאמר – מו"ק כג, ב((, רק 

שהשמחה הוא כשרגא בטיהרא, כי השמחה נכללת ובטילה בהעונג 

)ראה לקו"ש-ד ע' 1901 הערה 13( כי ענג ושמחה קשורים הם, עד 

תרין  הם  )שמחה(  ובינה  )עונג(  חכמה   – ]ובספירות  חד  שנעשים 

רעין דלא מתפרשין, “רעים אהובים" )ראה המשך שמח תשמח הנ"ל 

העונג"  גילוי  אלא  אינו  “השמחה   – ואדרבה  ובסופו([,  בתחלתו 

)שמח תשמח שם ס"ע רסד(" – משיחות ש"פ תבוא – תשמ"ח הערה 

.41

ה( שמחה כביום טוב: ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן הלכות יום 

טוב סימן תקכ"ט סעיף ו.

ו( שיש ב' בחי' בגילוי אור אין סוף ברוך הוא: ראה ספר המאמרים 

תקס"ה א עמוד תלו ואילך.

ז( נקרא יש מיש: בהמשך וככה – תרל"ז סעיף ה' יש הגה"ה.

ח( כמשל בן המלך שיצא מן השבי': ראה תניא פרק לא.

ואולי י"ל, זהו בנגלה דתורה בקושי התירו כו' כי היא 

רק נובלות חכ', משא"כ שבת הנקרא קדש הוא עצמיות 

החכ', אבל פנימיות התורה סודות ורזין שבה, אדרבה 

ר"ת10  קדש  בהדרת  לה'  השתחוו  כי9  בשבת,  זמנה 

קדש,  בהדרת  ע"ז  וכתיב  בשבת,  זה  ואומרים  קבלה, 

שקדש הוא חכ' בחי' שבת, ובהדרת קדש שהוא הפנים 

זקן11,  פני  והדרת  בפנים,  הוא  הידור  כי  דחכ'  דקדש 

פני זקנים לא נהדרו12, ולא נובלות חכ' שהוא אחוריים 

דחכ', ועיין באגה"ק בד"ה13 עוטה אור כשלמה.

והאכלתיך  לנגד14  שהיא  שלישית  בסעודה  גם  ומה 

כמ"ש15  תורה  הוא  ביחוד  שיעקב  אביך,  יעקב  נחלת 

ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל.

סעודתא  דאסתלק  שבזמנא  ברשב"י16  ומצינו 

דשבתא מסדר פתורי' ואשתדל במעשה מרכבה ואמר 

הא סעודתא דמלכא דייתי למיכל גבאי בפ' אמור שם. 

והי' זה במקום סעודה שלישית דשבת כשלא הי' אפשר 

לאוכלא כשחל ערב פסח בשבת, וכמ"ש במק"מ שם.

סעודה  ותחת  במקום  להיות  יכולה  שתורה  הרי 

לסעודה  ביחוד  שייכית  היא  א"כ  ביחוד,  שלישית 

שלישית דשבת.

בספר שו"ס: )=שושן סודות( סח, א. וראה גם באוה"ת דברים  ט( 

ע' כז.

י( בעולם הבא מזיו השכינה: בהמשך וככה – תרל"ז )סי' ה' ע' ז( 

יש הגה"ה.

. למעלה מעלה מבחי' בינה: ראה קונטרס   . אבל מוחין דאבא  יא( 

דרושי חתונה תרנ"ב ע' ו. וש"נ.

יב( אין נקרא מה שאינו מושג: ראה גם לקו"ת פרשת פקודי ג, ג.

ג.  טו,  שבת  ירושלמי  בשבת:  תורה  דברי  לדבר  התירו  בקושי  יג( 

וראה הנסמן במאמרי אדה"ז-פרשיות לע' תשסט.

הובא בס' היראה לרבינו ז"ל, והמדפיסים הגיהו שם. ]כ[

9( תהלים כט, ב.

10( ראה פרי עץ חיים שער השבת פרק כ"א בסופו וז"ל: טוב ללמוד 

בשבת קבלה, כמו שהיו נוהגים הקדמונים. והטעם הוא, כי הקבלה 

בעולם האצילות, הוא קדש גמור, אשר אין שם קליפה כלל, וזה רמוז 

קבלה,  ר"ת  ק'דש,  ב'הדרת  ל'ה'  ה'שתחוו  ב(  כט,  )תהלים  בפסוק 

והוא באצילות הנקרא קדש, וכן השבת.

כי השבת נקרא קדש, והיא עתה עולה באצילות הנקרא קדש גמור, 

אשר הוא סוד השתחוי', לכן ירמוז בתיבות אלו קבלה כנ"ל.

נ"א: והנה מזמור הזה )תהלים ק( אין אנו אומרים אותו כי אם בחול 

בחול.  הלכה שהיא  ר"ת  ה'הארץ שהוא  כ'ל  ל'ה'  ה'ריעו  כתיב  ובו 

ע"ש.

11( ויקרא יט, לב.

12( איכה ה, יב.

13( תניא – אגרת הקודש סימן יט.

14( ישעי' נה, יג.

15( תהלים עח, ה.

16( כנ"ל הערה 5.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לו

וכן  יעקב.  תפארת17,  בחי'  היא  שלישית  סעודה  כי 

תורה היא מבחי' זו והתפארת18 זו מתן תורה.

דף  ג'  חלק  ב.  קנז,  דף  א'  חלק  זהר  ראה  תפארת:  בחי'  יעקב   )17

שב, א. לקוטי תורה פרשת ואתחנן עמוד ה, ב. ביאורי הזהר לאדמו"ר 

האמצעי פרשת ויחי כט, ג. )מובא לעיל סימן ד הערה 3(.

18( ברכות נח, א.

בסעודה19 הוא מספר קמ"ז, שני חיי יעקב.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד ג

19( ראה לקמן סימן קסח, ובהערות שם.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

על  הראשונה  בפעם  אלי  כתבו  מאז  הנה  בדבר...  לו  שהי'  הסכסוך  בענין  מכתבו  על  במענה 

דבר זה, עמדתי בקישור מכתבים עם באי כח אנ"ש באה"ק ת"ו בדבר זה, ובמכתב האחרון שקבלתי 

משם מודיעים הם אשר באו ל.... גם ב"כ אנ"ש מ... ובמסיבה שבה השתתף גם כת"ר התפשרו ביניהם 

בהסכם כולם יחד.

ומאד שמחתי בקבלי ידיעה זו, ובטחוני אשר אמת נכון הדבר כי שלום על ישראל בכלל ועל 

אנ"ש בפרט ובאה"ק ת"ו בפרטי פרטיות, אשר ידוע כמה יראו ופחדו מענין של מחלוקת באה"ק ת"ו, 

ובטח גם כת"ר ישמחני במכתב אשר שקטה הארץ ושלום על ישראל.

ואסיים במה שדובר בהתועדות י"ט כסלו זה, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא 

השלום, ולכאורה סתירה הוא מני' ובי', דברכת הקב"ה היא כמאמר הנביא והריקותי לכם ברכה עד 

בלי די, וכלי מחזיק עומד בסתירה עם זה, דאי הא לא הא ואי הא לא הא.

וגבורתו של הקב"ה שמחבר שני  והתירוץ לזה בקיצור הוא, שהם הם מגדולתו של הקב"ה 

הפכים יחד, ברכה עד בלי די עם כלי המתאים, אלא שאי אפשר להיות כלי כזו אלא השלום שענינו הוא 

לחבר שני הפכים: אש המצמצם ומכווץ ומים המתפשטים ומתרחבים, ואין מכבין זה את זה, וכמאמר 

רז"ל במדרש על הפסוק המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו.

וכל גדוד הוא גבולי אלף  וגם בזה כן הוא על דרך מאמר רז"ל בחגיגה שלגדודיו אין מספר 

אלפין ישמשוני וגו' אף שכידוע בספרי החוקרים והובא בספר החקירה להצמח צדק, על פי שכל אי 

אפשר להיות בלי גבול מענינים גבוליים.

די, אלא השלום שהוא  בלי  עד  כי ברכתו היא  כלי מחזיק לברכתו,  וזהו שלא מצא הקב"ה 

שלילה,  בלשון  שנקט  המשנה  דיוק  ג"כ  מיושב  זה  פי  ועל  די.  בלי  עד  וברכה  כלי  הפכים  שני  מחבר 

דלכאורה הי' לו לומר בלשון חיובי, דהכלי מחזיק ברכה הוא רק השלום ולא לשלול מתחילה שלא 

מצא אלא כו'. ואכמ"ל.

מוסג"פ מכתבי הכללי לי"ט כסלו, ואסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה בלימוד החסידות 

ודרכי החסידות, אשר ממילא יהי' גם ברכה והצלחה בכל הדרוש מגשם ועד רוח.

המחכה לבשו"ט,

מנחם שניאורסאהן



לז

הלוא  יוסף  אל  ישראל  ויאמר   – יג  לז, 
אליהם  ואשלחך  לכה  בשכם  רועים  אחיך 

ויאמר לו הנני

א. ברבות פרשת וישב איתא ע"פ אחיך רועים בשכם, 
ימוש  לא  כו'  ישבחוך  ודור  לדור  כתיב  לבוא  לעתיד  אבל 
לעולם ועד, ואין לו הבנה פשוטה לכאורה, אך הנה איתא 
בספרי קבלה ומהם במאו"א שהטעם שישעי' ראה ששה 
ויחזקאל  כו'  כנפיים כמ"ש ששה כנפיים לא' מהם שתים 
לא ראה אלא ד' כנפיים כמ"ש וארבעה כנפיים לא' מהם, 
כנפיים,  שש  ראה  לפיכך  הגולה  קודם  הי'  שישעי'  לפי 
ויחזקאל הי' בתוך הגולה כמ"ש ואני בתוך הגולה לפיכך לא 
ראה אלא ד' כנפיים ואיתא בכתבי האריז"ל ששה תיבות 
וב'  גדפין  ו'  כנגד  הם  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 
ממילא  ומובן  ע"ש  כו'  הרגל  גדפי  כנגד  ועד  לעולם  תיבין 
תיבין  ב'  ג"כ  חסר  גדפין  ב'  שחסר  הגלות  בזמן  שעתה 

לעולם ועד, ועוד עי' בתניא.
חסר  רועים  אחיך  והנה  שכתב  הרבות  כוונת  יובן  ובזה 
ר"ת  בשכ"ם  בגלות  בצער  שרוים  שישראל  בזמן  הפי'  ו'' 
ידוע  שהנה  והפי'  חסר,  תיבין  וב'  גדפין  ד'  כנגד  בשכ"מ 
תתאה  יחודא  הוא  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  דברוך 
והיינו בחי' ביטול חיצוניות )עיין בד"ה להבין הקושיא הנזכר 
ובזמן הגלות אין הביטול בשלימות  בתחלת ספר התניא( 
אבל לעתיד לבוא כתיב לדור ודור כו' לא ימיש לעולם ועד 
היינו ב' תיבין כנגד ב' גדפין, והיינו שיהי' הביטל בשלימות 
באלף  אבל  התחתון  עדן  גן  בחי'  השביעי  באלף  והיינו 
מלך  הדר  התענוגים  במתיקות  פנימי  ביטול  יהי'  השמיני 

הח' כתיב חכמה והוא ענין בחי' ראי' כו' וד"ל.
אור התורה עמוד תתתלח

את  שמר  ואביו  אחיו  בו  ויקנאו   – יז  לז, 
הדבר

דבר  “ואת  כתיב  יאמר  הדבר.  את  שמר  ואביו  ב. 
את  שמר  “ואביו  של  הכוונה  זו  י(  י,  )שמואל-א  המלוכה" 
לרמז  אפשר  עוד  יוסף.  של  המלוכה  את  ששמר  הדבר", 
ולכך  דוד,  בית  מלכות  הוא  מלוכה  של  שהשורש  דידוע 
תרע"א  מספרו  במילואו  מלכות  מדת  שהוא  אדנ"י  השם 
זהו רות(,  וד,  ון,  יוד, זהו תרע"א. לף. לת.  נון,  )אלף, דלת, 
על שער מתרגם התרגום תר"ע ומרמז שמלכות בית דוד 
אדנ"י  של  והמילוי  המלכות,  כל  של  והשער  השורש  הוא 
ויוסף  מספרו רו"ת לרמז שמלכות בית דוד יצאה מרו"ת, 
שהי' התחלה וראשית של מלכות ישראל נכלל בו גם הכח 
של מלכות בית דוד, והוא עתיד להיות בסוף של שם אדנ"י 
ועתיד להתגלות משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ונרמז ואביו 

שהוא  אדנ"י  שם  של  המילוי  שהוא  רות,  ס"ת  את,  שמר 
המלוכה.

מהר"ש מבעלזא

לז, כ – ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד 
הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה 

יהיו חלומתיו

ג. ונראה מה יהיו חלומותיו. תמה במדרש אם יהרגוהו 
כן  צוח  הקודש  שרוח  דרשו  ולכך  חלומותיו,  יתקיימו  איך 
נראה דברי מי יקום. ובדרך פשוט יש לומר כי כבר הקשו 
זו  מה  להבל  יוסף  של  חלום  השבטים  חשבו  אם  בממ"נ 
תחבולה,  יועיל  מה  אמת  של  לחלום  חשבוהו  ואם  קנאה 
תחיית  שהגיע  שחשב  הדבר  את  שמר  ואביו  אמרו  אבל 
המתים בימיו ויהי' אמו חי כן הוא במדרש, וחשבו השבטים 
גם על יוסף כן שיהרגו אותו כראוי כי משיח בן יוסף יהרג 
ואח"כ יהי' חי בתחיית המתים וימלוך, וכך חשבו על יוסף 
ואז  המתים  בתחיית  יהי'  ואח"כ  יהרגוהו  ששם  בעצמו 
יפסק ממנו  כי אחר התחי'  והי' טעמם  יתקיימו חלומותיו 
זוהמת היצר הרע ולא יצוץ זדון ירבעם ויחלש כחו, וזה הי' 
לעתיד  כמו  הכל  שאז  יחשבו  לטובה  והכל  באמת  ענינם 

לבא.
תפארת יהונתן1

יהודה לתמר כלתו שבי  ויאמר  יא –  לח, 
אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר 
פן אמות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית 

אביה

ד. ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
יגדל שלה בני. הה"ק ר' יצחק מרַאדוויל אמר, כי אביו הה"ק 
רי"מ ]ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלָאטשוב[ זצלל"ה נראה לו 
בחלום בעת שינת הצהרים של שבת ואמר לו, האם ידעת 
בני חביבי את ביאור הכתוב, וענה ואמר: לא ידעתי פירושו, 
וביאר לו בהקיץ: ויאמר יהודה, הוא הקב"ה, שם בן ארבע 
שבי  )זוה"ק(,  ישראל  כנסת  הוא  כלתו,  לתמר  אותיות, 
עד כי יגדל  אלמנה בית אביך, היינו להיות ישראל בגלות, 
לציון וסופי תיבות של של"ה  שכינתו  המחזיר  של"ה ר"ת 
הוא יתגדל ויתקדש שמיה, ודפח"ח )ספר שמועות טובות, 
שאמר לו זאת המופלג הישיש מו"ה צבי הירש, אשר שמע 

אלה הדברים מפיו הקדוש זי"ע(.
מים רבים עמוד קד

1( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב

הדרגות העליונות באלוקות, גם את אלו שהם למעלה מסדר השתלשלות, עד עצמות אין סוף ברוך הוא, צריכים להמשיך למטה.
לקוטי שיחות חנוכה חלק ג
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ
ּבדר וחׁשּובים קצרה,ותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
לפני  חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻארּכה,
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקֹום
ּוכׁשּבא  ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמאדם
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלנח
מׁשל  ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקּצר

ּבחֹול  ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמרּגלית
ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹוברֹו

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי ּדבר (הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר:

מּמּפּוח  יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'אנה

ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּל

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי יֹוסף",ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ

יֹוצא  ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב:

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה .)מּיֹוסף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּכנען", ּבארץ אביו מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב הּפסּוק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ׁשּיעקב  – יעקב" "וּיׁשב מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמפרׁש
ארצּיים. ּבעניינים "ּבארץ", ועּכבה יׁשיבה ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
"אֹוגר  (מּלׁשֹון "מגּורי" – ללּקט ּבכדי זאת? עׂשה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹולּמה
ּבּדברים  ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את – ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבּקיץ")

ׁשּבּׁשמים. ל"אביו" ּולהעלֹותם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים
זה  הרי ירידה, היא ּבארץ והעּכבה ׁשהיׁשיבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואף־על־ּפי

ועליה. לתֹוספת ּבאים על־ידי־זה ודוקא ׁשעה, לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרק
– ּכנען" "ּבארץ ׁשּכתּוב ּכנעןוזהּו ּוכמֹו מסחר, מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

היא  הּמסחר והנהגת ה'", ּבבית עֹוד ּכנעני יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ"ולא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו כן, לאחרי להרויח ּכדי ּכסף מֹוציאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתחילה

עֹוד". ונֹוסף מפּזר ְְֵֵַָ"יׁש
מּזה: ִֶַָָההֹוראה

עבֹודתֹו אּלא ּדוקא, ּגדֹולים ענינים לחּפׂש צרי לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיהּודי
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות לברר ללּקט, להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצריכה

העֹולם. ּבעניני ְְְְִִִֵֶָָָׁשּנמצאים
אביו  "אביו", ּבׁשביל – זאת לעׂשֹות צריכים מה ְְְֲִִִִִִִִַַָָֹּובׁשביל
"מה  לדבֹורה, נמׁשלּו יׂשראל רז"ל ּוכמאמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּבּׁשמים.

ּכ לבעליה, מסּגלת מסּגלת ׁשהיא מה ּכל הּזאת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבֹורה
הם  ּומעׂשים־טֹובים מצוֹות מסּגלין ּׁשּיׂשראל מה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
על־מנת  עבֹודה לא היינּו, ׁשּבּׁשמים", לאביהם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמסּגלים
ּכּולּה העבֹודה אּלא ּברּוחנּיּות, אֹו ּבגׁשמּיּות ּפרס ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלקּבל

ׁשּבּׁשמים. לאביו להיֹות ְְְִִִִֶַַָָָצריכה
ּפנּיֹות  ("זי ("אריינכאּפן יתערבּו ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹּובכדי
ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבענינים עבֹודה על־ידי זה הרי – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודה

יכ  אזי והּׂשגה, הבנה ׁשל נעלים ּבענינים עֹוסק ֹולים ּכאׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפנּיֹות, ללא נקּיה, ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ּובכדי ּפנּיֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹלהתערב

ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים ּפׁשּוטה עבֹודה על־ידי זה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהרי
אנׁשים  ׁשל ׁשהּפׁשיטּות אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּוכדברי
ּבּנּדֹון־ כן ּוכמֹו העצמּות, ּפׁשיטּות עם מתקּׁשרת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּפׁשּוטים
עם  מתקּׁשרת ּפׁשּוטים, ּבענינים העבֹודה ּפׁשיטּות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָּדידן:

העצמּות. ְְִַָּפׁשיטּות
ּבני־יׂשראל  נקראים ׁשּבגללּה קּבלת־עֹול, ׁשל הּמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוהי
עֹול. קּבלת הּוא צבא איׁש ׁשל ענינֹו ּכי - הוי'" "צבאֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבׁשם
ׁשּבכדי  – אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ּב"וּיׁשב הּפׁשט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
אביו  ּבׁשביל רק ּתהיה עבֹודתֹו ׁשּכל ל"אביו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָלהּגיע
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ
ּבדר וחׁשּובים קצרה,ותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
לפני  חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻארּכה,
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקֹום
ּוכׁשּבא  ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמאדם
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלנח
מׁשל  ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקּצר

ּבחֹול  ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמרּגלית
ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹוברֹו

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי ּדבר (הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר:

מּמּפּוח  יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'אנה

ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּל

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי יֹוסף",ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ

יֹוצא  ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב:

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה .)מּיֹוסף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּכנען", ּבארץ אביו מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב הּפסּוק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ׁשּיעקב  – יעקב" "וּיׁשב מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמפרׁש
ארצּיים. ּבעניינים "ּבארץ", ועּכבה יׁשיבה ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
"אֹוגר  (מּלׁשֹון "מגּורי" – ללּקט ּבכדי זאת? עׂשה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹולּמה
ּבּדברים  ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את – ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבּקיץ")

ׁשּבּׁשמים. ל"אביו" ּולהעלֹותם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים
זה  הרי ירידה, היא ּבארץ והעּכבה ׁשהיׁשיבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואף־על־ּפי

ועליה. לתֹוספת ּבאים על־ידי־זה ודוקא ׁשעה, לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרק
– ּכנען" "ּבארץ ׁשּכתּוב ּכנעןוזהּו ּוכמֹו מסחר, מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

היא  הּמסחר והנהגת ה'", ּבבית עֹוד ּכנעני יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ"ולא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו כן, לאחרי להרויח ּכדי ּכסף מֹוציאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתחילה

עֹוד". ונֹוסף מפּזר ְְֵֵַָ"יׁש
מּזה: ִֶַָָההֹוראה

עבֹודתֹו אּלא ּדוקא, ּגדֹולים ענינים לחּפׂש צרי לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיהּודי
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות לברר ללּקט, להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצריכה

העֹולם. ּבעניני ְְְְִִִֵֶָָָׁשּנמצאים
אביו  "אביו", ּבׁשביל – זאת לעׂשֹות צריכים מה ְְְֲִִִִִִִִַַָָֹּובׁשביל
"מה  לדבֹורה, נמׁשלּו יׂשראל רז"ל ּוכמאמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּבּׁשמים.

ּכ לבעליה, מסּגלת מסּגלת ׁשהיא מה ּכל הּזאת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבֹורה
הם  ּומעׂשים־טֹובים מצוֹות מסּגלין ּׁשּיׂשראל מה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
על־מנת  עבֹודה לא היינּו, ׁשּבּׁשמים", לאביהם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמסּגלים
ּכּולּה העבֹודה אּלא ּברּוחנּיּות, אֹו ּבגׁשמּיּות ּפרס ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלקּבל

ׁשּבּׁשמים. לאביו להיֹות ְְְִִִִֶַַָָָצריכה
ּפנּיֹות  ("זי ("אריינכאּפן יתערבּו ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹּובכדי
ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבענינים עבֹודה על־ידי זה הרי – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודה

יכ  אזי והּׂשגה, הבנה ׁשל נעלים ּבענינים עֹוסק ֹולים ּכאׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפנּיֹות, ללא נקּיה, ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ּובכדי ּפנּיֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹלהתערב

ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים ּפׁשּוטה עבֹודה על־ידי זה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהרי
אנׁשים  ׁשל ׁשהּפׁשיטּות אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּוכדברי
ּבּנּדֹון־ כן ּוכמֹו העצמּות, ּפׁשיטּות עם מתקּׁשרת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּפׁשּוטים
עם  מתקּׁשרת ּפׁשּוטים, ּבענינים העבֹודה ּפׁשיטּות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָּדידן:

העצמּות. ְְִַָּפׁשיטּות
ּבני־יׂשראל  נקראים ׁשּבגללּה קּבלת־עֹול, ׁשל הּמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוהי
עֹול. קּבלת הּוא צבא איׁש ׁשל ענינֹו ּכי - הוי'" "צבאֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבׁשם
ׁשּבכדי  – אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ּב"וּיׁשב הּפׁשט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
אביו  ּבׁשביל רק ּתהיה עבֹודתֹו ׁשּכל ל"אביו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָלהּגיע
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על־ידי  ּדוקא, מגּורי" "ארץ על־ידי זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּׁשמים,
נעלמֹות  ׁשאז ,ּפׁשט'לע ּוללא חכמֹות ללא ּפׁשּוטה, ְְְְְְְֲֶֶֶֶָָָָָֹֹעבֹודה

"אביו". עם ההתקּׁשרּות ונעׂשית הּפנּיֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַָָּכל
ענין  ׁשעל־ידי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ...וזֹוהי
"יׁש ּכנען", "ּבארץ – אזי אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ"וּיׁשב
מרויח  והּירידה הּפיזּור ׁשעל־ידי היינּו, עֹוד", ונֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמפּזר

ּבגׁשמּיּות. ּופרנסתֹו ּברּוחנּיּות ְְְְְִִַַַָָָָָּפרנסתֹו
אדֹוני  אל אבֹוא אׁשר "עד – אחר־ּכ ׁשּפֹועלים ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָועד
וחּיּות, קּבלת־עֹול ּבדר הּבירּורים עבֹודת ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׂשעירה",
הּפרטי  מׁשיח ּביאת ּפֹועלת הּנפׁש, ּבפנימּיּות ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמּגעת
"ועלּו – הּכללי מׁשיח לביאת הכנה ּגם וזֹוהי ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָאצלֹו,

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
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וגלּגּוליהם  יּׁשּוביהם יּׁשּוב.אּלה לכלל ׁשּבאּו עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
עלֿידיֿ וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָסּבה
ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָזה
ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשל

יעקב  ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: מּפני אּגדה ּביֹוסף ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּדברים: עבד ּכּמה לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל אחת, ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אּלא  לבן איקֹונין ּברחל אצל זיו וׁשהיה יֹוסף , ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ליֹוסף ּדֹומה  ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל זה לֹו, : ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אחיו  וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנׂשטם

È¯ÒÚב  Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈL¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL ‰tÏÊ Èa ÌÚÂ ‰‰Ï· Èa ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e·‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e·‡¬

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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:mzlgpa dxez ©£¨¨
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mNM iM eilr ExarW zFrx`n lqR̈©§Ÿ¨¤¨§¨¨¦ª¨
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lkl mEIw did sqFi zErvn`A§¤§¨¥¨¨¦§¨
zFclY KxCd df lr dvxi F` .eizFclYŸ§¨¦§¤©¤©¤¤Ÿ§
zF`xwn dAxde .sqFi mbe awri©£Ÿ§©¥§©§¥¦§¨
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Ekxvde dNcbl dlre dnixvn cxie§¨©¦§©§¨§¨¨¦§ª¨§ª§§
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't x"a) l"fxe .'Fbe xrp `Ede FxnF`A§§§©©§§©©
zExrp dUrn dUFr did Exn` (c"t¨§¨¨¤©£¥©£
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ועֹוד  רּבה'. ּב'בראׁשית הרּבה וכן להרגֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמבּקׁשים

ּבֹו קפץ נדרׁש ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", : ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
יֹוסף  ׁשל רגזֹו ּבׁשלוה,עליו ליׁשב מבּקׁשים צּדיקים . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

מה  לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִַַַַַַָָָָֹאמר
ליׁשב  מבּקׁשים אּלא הּבא, לעֹולם להם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּׁשּמתּקן

הּזה'? ּבעֹולם Ú¯.ּבׁשלוה ‡e‰Â∑עֹוׂשה ׁש היה ְְֶַַָָָ¿««ֶֶָָ
נערּות  ּכדי מעׂשה ּבעיניו, ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן : ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָ

יפה  נראה ·Ï‰‰.ׁשּיהיה ÈaŒ˙‡∑ ורגיל ּכלֹומר, ְְִִֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְִַָ
ּבניּֿבלהה  והּוא אצל אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

¯Ú‰.מקרבן  Ì˙acŒ˙‡∑ רֹואה ׁשהיה רעה ּכל ְְָָ∆ƒ»»»»ֶֶָָָָָ

לאה ּבאחיו  אֹוכלין ּבני ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לקרֹותן  הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָאבר

העריֹות  על וחׁשּודים על .'עבדים', לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָ
ולא  ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאבר

חי  לאחיהם אכלּוהּו ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּסּפר  העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'עבדים':

וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא לׁשֹון ∑Ì˙ac.עליהם: ּכל ְֲֲִֵֵֶֶַָָֹƒ»»ְָ
ּבהם  לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדּבה

מסּפר  היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים "ּדֹובב (שיר ְֵַָָָָƒ»ְֵ
יׁשנים  ."ׂשפתי ְְִִֵֵ
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יֹוסף ׁשל רגזֹו עליו ב)קפץ לז, אפׁשר (רש"י אי לכאֹורה, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ליׁשב  יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלֹומר
הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלוה
נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא על מּיֹוסף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבפרידה

יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹויׁש
ׁשּיעקב  צר היה ולא ליֹוסף, יעקב ּבין הּפרידה ּבעצם ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּדי
זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלא

ּבׁשלוה.רגזֹו( לׁשבת רצֹונֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
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WxtE ,ddla ipA z` dOl mdixaclE§¦§¥¤¨¨¤§¥¦§¨¥¥
`Ede ,ddla ipA z` libx dide i"yx§¨¨¨¦¤§¥¦§¨§
iWp FxnF` zrcl Kixv cFr .wFgx 'iR¥¨¨¦¨©©§§¥
cFr ,eia` iWp md iM rci `l in ,eia`̈¦¦Ÿ¥©¦¥§¥¨¦
mzAC z` sqFi `aIe xn` zrcl Kixv̈¦¨©©Ÿ¤©¨¥¥¤¦¨¨
Knq in lre drx mzAC `id dn 'Fbe§©¦¦¨¨¨¨§©¦¨©
`le ,mixaCd z` oiadl aEzMd eilr̈¨©¨§¨¦¤©§¨¦§Ÿ

:Wxtl `N` mYql aEzMd `Ä©¨¦§Ÿ¤¨§¨¥
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o`Sd oiprA eig` z` drFx did̈¨¤¤¤¨§¦§©©Ÿ
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,mdil` EPOn Wxtd oi`A eia` iWp§¥¨¦§¥¤§¥¦¤£¥¤
`Ede xrp FzF` `xFTW dWw `l dfaE¨¤Ÿ¨¤¤¥©©§
,mcTd onf l` xfFg iM dpW f"i oA¤¨¨¦¥¤§¨©Ÿ¤
drFx FxnF`n cnl dY` xaC `vFOnE¦¨¨¨©¨¨¥¥§¤
Ycnl `d o`Sd oicA eig` z ¤̀¤¨§¦©Ÿ¨¨©§¨
z` FxnF`nE df hxtA Flv` EcWgPW¤¤§§¤§¦§¨¤¥§¤
iM Ycnl `d eia` iWp 'Fbe ddla ipA§¥¦§¨§§¥¨¦¨¨©§¨¦

rnE ,FzlEf `le oM aWFg did `EddY ¨¨¥¥§Ÿ¨¥©¨
mzAC z` sqFi `aIe aEzMd xn`WM§¤¨©©¨©¨¥¥¤¦¨¨
mihxR lr `Ed mdia` l` drẍ¨¤£¦¤©§¨¦
l"f Exn`W `Ede ,KEnqA mifnxPd©¦§¨¦§¨§¤¨§

EidW mdilr xn`W mWcw gExA (mW)¨§©¨§¨¤¨©£¥¤¤¨
fnxPd `Ede igd on xa` milkF`§¦¥¤¦©©§©¦§©
ipaA milflfn EidW mxnF` mbe ,o`SA©Ÿ§©§¨¤¨§©§§¦¦§¥
eia` iWp FxnF`A fnxPd `Ed zFgtXd©§¨©¦§©§§§¥¨¦
`vi dGnE mzFaWgn eizFaWgn `l iM¦Ÿ©§§¨©§§¨¦¤¨¨
df mrHn mB ilE`e .mdA lflfl mdl̈¤§©§¥¨¤§©©¦©©¤
miaWgp EidIWM zFixr cWg `vï¨£©£¨§¤¦§¤§¨¦
miWp zbxcnA `le zFgtWM mdipirA§¥¥¤¦§¨§Ÿ§©§¥©¨¦
zrcM mig`d lW mzpEM iM sqFi aWge§¨©¥¦©¨¨¨¤¨©¦§©©
oicA (h"t micar zFkld) m"Anxd̈©§¨¦§£¨¦§¦
cr car clEdW mzq FzgtW l` `Ad©¨¤¦§¨§¨¤©§¨¤¤©
mWl dilr `AW WExtA WxtIW¤§¨¥§¥¤¨¨¤¨§¥
ipaA milflfn eig`WM dYrnE ,zEX ¦̀¥©¨§¤¤¨§©§§¦¦§¥
clEd mzQd on iM mYrC ENB zFgtXd©§¨¦©§¨¦¦©§¨©§¨
zW` hRWn mdl oi` zFgtXde car¤¤§©§¨¥¨¤¦§©¥¤
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oice xWM clEde oixFg zA D`Ur mzq§¨£¨¨©¦§©§¨¨¥§¦
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sqFi Wprpe ,drx mzAC FxnF`A oEMzp¦§©¥§§¦¨¨¨¨§¤¡©¥
ErHIW miwiCvA aWgi Ki` xaCd lr©©¨¨¥©§Ÿ§©¦¦¤¦§
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ועֹוד  רּבה'. ּב'בראׁשית הרּבה וכן להרגֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמבּקׁשים

ּבֹו קפץ נדרׁש ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", : ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
יֹוסף  ׁשל רגזֹו ּבׁשלוה,עליו ליׁשב מבּקׁשים צּדיקים . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

מה  לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִַַַַַַָָָָֹאמר
ליׁשב  מבּקׁשים אּלא הּבא, לעֹולם להם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּׁשּמתּקן

הּזה'? ּבעֹולם Ú¯.ּבׁשלוה ‡e‰Â∑עֹוׂשה ׁש היה ְְֶַַָָָ¿««ֶֶָָ
נערּות  ּכדי מעׂשה ּבעיניו, ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן : ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָ

יפה  נראה ·Ï‰‰.ׁשּיהיה ÈaŒ˙‡∑ ורגיל ּכלֹומר, ְְִִֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְִַָ
ּבניּֿבלהה  והּוא אצל אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

¯Ú‰.מקרבן  Ì˙acŒ˙‡∑ רֹואה ׁשהיה רעה ּכל ְְָָ∆ƒ»»»»ֶֶָָָָָ

לאה ּבאחיו  אֹוכלין ּבני ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לקרֹותן  הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָאבר

העריֹות  על וחׁשּודים על .'עבדים', לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָ
ולא  ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאבר

חי  לאחיהם אכלּוהּו ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּסּפר  העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'עבדים':

וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא לׁשֹון ∑Ì˙ac.עליהם: ּכל ְֲֲִֵֵֶֶַָָֹƒ»»ְָ
ּבהם  לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדּבה

מסּפר  היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים "ּדֹובב (שיר ְֵַָָָָƒ»ְֵ
יׁשנים  ."ׂשפתי ְְִִֵֵ
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יֹוסף ׁשל רגזֹו עליו ב)קפץ לז, אפׁשר (רש"י אי לכאֹורה, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ליׁשב  יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלֹומר
הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלוה
נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא על מּיֹוסף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבפרידה

יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹויׁש
ׁשּיעקב  צר היה ולא ליֹוסף, יעקב ּבין הּפרידה ּבעצם ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּדי
זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלא

ּבׁשלוה.רגזֹו( לׁשבת רצֹונֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

WxtE ,ddla ipA z` dOl mdixaclE§¦§¥¤¨¨¤§¥¦§¨¥¥
`Ede ,ddla ipA z` libx dide i"yx§¨¨¨¦¤§¥¦§¨§
iWp FxnF` zrcl Kixv cFr .wFgx 'iR¥¨¨¦¨©©§§¥
cFr ,eia` iWp md iM rci `l in ,eia`̈¦¦Ÿ¥©¦¥§¥¨¦
mzAC z` sqFi `aIe xn` zrcl Kixv̈¦¨©©Ÿ¤©¨¥¥¤¦¨¨
Knq in lre drx mzAC `id dn 'Fbe§©¦¦¨¨¨¨§©¦¨©
`le ,mixaCd z` oiadl aEzMd eilr̈¨©¨§¨¦¤©§¨¦§Ÿ

:Wxtl `N` mYql aEzMd `Ä©¨¦§Ÿ¤¨§¨¥
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dkld `wqt` sqFi zxaqle ,mzxaql¦§¨¨¨§¦§¨©¥¦§§¨£¨¨
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i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔ·∑זקנתֹו לעת לֹו ואּונקלֹוס .ׁשּנֹולד ∆¿Àƒְְְְְִֵֶַָ

לּה' הּוא חּכים 'ּבר ועבר ּתרּגם: מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּדבר לֹו. לֹומסר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה .אחר: ִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ÌÈqt∑(י ּותכלת",(שבת "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון «ƒְְְְְִֵֵֶַַַ

אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" "ּכתנת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּוכמֹו
צרֹותיו  ׁשם ּולסֹוחרים על לפֹוטיפר ׁשּנמּכר : ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ּולמדינים ּוליׁש .מעאלים ְְְְְִִִִֵָ

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

(ä)àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬Ÿ
^BúàŸ«
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sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחר חלֹום עֹוד וּיחלם . . חלֹום יֹוסף ה־ט)וּיחלם (לז, ֲֲֲֲֵֵַַַַַֹֹֽֽ
אל  החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹּבפתרֹון
ּוממהר  האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹּפרעה

לעׂשֹותֹו". ֱֲִַָֹהאלקים
נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹוהקׁשה
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

זה  ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשני
יתקּים  ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנׁשנה

ְִִּבמהירּות.
מארעֹות  לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשל  אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשֹונים.
הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, לאלּומת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחיו
והחלֹום  למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאל
הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ּגם ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשני

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹליֹוסף,
ׁשני  היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָחלֹומֹות
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עמדּה∑vŒÌ‚Â·‰.נזקפה  על .ּבזקיפה לעמד ְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

cvl FnFlg Fl rnWl mivFx Eid `NW¤Ÿ¨¦¦§Ÿ©£§©
dNgn dide xERQA wiqtd mz`pU¦§¨¨¦§¦©¦§¨¨§©¤
`p ErnW xn`e Fl rnWl mdipR§¥¤¦§Ÿ©§¨©¦§¨

:'Fbee dxez §
.íBìçä àð eòîL (å.`p FxnF` mrh ¦§¨©£©©§¨

mivFx Eid `NW iYWxRX dnl§©¤¥©§¦¤Ÿ¨¦
:dWTA oFWl `p mdl xn` rnWl¦§Ÿ©¨©¨¤¨§©¨¨

BàzFkxA) l"f mxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§¨§¨
`Ed mFlgd oFxzR xTr iM (.ep¦¦©¦§©£
dfle ,xg` mFiA `le FnFiA `weC©§¨§§Ÿ§©¥§¨¤
Fpi`e zAWA ENt` mFlg ziprY oiPrzn¦§©¦©£¦££¦§©¨§¥
dYr 'iR `p xn` dfl ,xg` mFil dgcp¦§¨§©¥¨¤¨©¨¥©¨
.mIwzIW icM xg` onfl Exg`Y `le§Ÿ§©£¦§¨©¥§¥¤¦§©¥
FzF` EaWgi lal mdl xnFl oEki mB©§©¥©¨¤§©©§§
mdl xRqe eicicie eingxl Kld xaM iM¦§¨¨©§©£¨¦¦¨§¦¥¨¤
df itkE EciBd daFhl FpFxztE mFlgd©£¦§§¨¦¦§¦¤
axwl aWgW daFHd FYaWgn dlhÄ§¨©§©§©¨¤¨©§¨¥
wEqRA iYWxRW FnM eig` zFaal¦§¤¨§¤¥©§¦©¨
zwfgAW dgkFd oi` iM ,df iptNW¤¦§¥¤¦¥¨¨¤§¤§©
oFxzRd xTr mcw xaM iM md miadF`£¦¥¦§¨¨©¦©©¦§

,zF` daFhl EdExztEWg `l dfl §¨§¨¨¤Ÿ¨
drxl EdExYtIW mbdW mlv` `Fal̈¤§¨¤£©¤¦§§§¨¨
dfl ,oFW`xd oFxzRM mIwzp xaM§¨¦§©¥©¦§¨¦¨¤
Exn` `lde xn`Y m`e .`p xn`̈©¨§¦Ÿ©©£Ÿ¨§
mrR d`PA iAx xn` (mW) d`FxdA§¨¤¨¨©©¦©¨¨©©
lv` iYklde cg` mFlg iYnlg zg ©̀©¨©§¦£¤¨§¨©§¦¥¤
dnE milWExiA EidW mFlg ixzFR c"k§¥£¤¨¦¨©¦©
mNke df il xzR `l df il xzRX¤¨©¦¤Ÿ¨©¦¤§ª¨
oi`W `weC ilE` .k"r iA EnIwzp¦§©§¦©©§¨¤¥

md m` la` mixzFq mipFxzRd©¦§¦§¦£¨¦¥
oFxzRn `ivFn ipW xzFR oi` mixzFq§¦¥¥¥¦¦¦¦§
dfA FzF` EpEcIW sqFi Wge ,oFW`x¦§¨¥¤¨¨¤
xRqn `Ed dYr 'iR `p ErnW xn`e§¨©¦§¨¥©¨§©¥

:zlEfl FxRq mcw `le xaCd©¨¨§ŸŸ¤©§§©
íBìçä,dricid `"d FxnF` .dGd ©£©¤§¥©§¦¨

mdl ciBd xaMW zFidl¦§¤§¨¦¦¨¤
xfge mFlgd WxR `le mlg mFlgW¤£¨©§Ÿ¥¥©£§¨©
iYcBdW dGd mFlgd `p ErnW xnFl©¦§¨©£©¤¤¦©§¦

:iYnlgW mklf dxez ¨¤¤¨©§¦
.'Bâå eðçðà äpäå (æminrR 'b xn` §¦¥£©§§¨©§¨¦

didi xW` mFlgd iM rC .dPde§¦¥©¦©££¤¦§¤
miricFOdn drcFde d`EaPd d`xn©§¥©§¨§¨¨¥©¦¦
m` `Ed ztFOde zF`d ,'d iptNW¤¦§¥¨§©¥¦
mFIM xidve xidA mlFgl mFlgd didi¦§¤©£©¥¨¦§¨¦©
`Ed EN`M eipirA xaCd didIW xi`ï¦¤¦§¤©¨¨§¥¨§¦
ztFOde zF`d `A WOn uiwdA§¨¦©¨¨¨§©¥
iM ,dfgi iCW dfgn iM ricFdl§¦©¦©£¥©©¤¡¤¦
FA EwgUi mixirv md xW` zFnFlgd©££¤¥§¦¦§©£
,dncPd znfbde oFirxd lEAlA didi¦§¤¦§¨©§§©§¨©©¦§¤
lkA dPde xn`e sqFi xRq oM lr©¥¦¥¥§¨©§¦¥§¨
xExA did EdE`xdW xaC lMW ,hxR§¨¤¨¨¨¤¤§¨¨¨
dYr Ed`Fx did EN`M FlkU ipirA§¥¥¦§§¦¨¨¥©¨
df oi`e FYrC znlWdA uiwdA `EdW¤§¨¦§©§¨©©§§¥¤

:wcFv mFlg `N ¤̀¨£¥
äpäåmFlgA EdE`xd .'Fbe Epgp` §¦¥£©§§¤§©£

zFliag zFliag md zFOl`d̈£ª¥£¦£¦
EdE`xde cgi mNM miUFrW zFevn lW¤¦§¤¦ª¨©©§¤§
oNMn znnFwzn xzFi FzliagW¤£¦¨¥¦§¤¤¦ª¨

,xtihFR zW` mr eilr xarW dUrOA©©£¤¤¨©¨¨¦¥¤¦©
lM lr aSpe hiNW didW daSp mbe§©¦¨¨¤¨¨©¦§¦¨©¨
lW zFOl`d lMW cFre ,mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§¤¨¨£ª¤
FzEkf iptl milRWnE mirpkn mig`d̈©¦ª§¨¦ª§¨¦¦§¥§
,oNkl cinrOd xaC `Ed iM sqFi lW¤¥¦¨¨©©£¦§ª¨
df mricFdl oEMzpe ,mzF` qpxtE ofe§¨¦§¥¨§¦§©¥§¦¨¤
mrcFiA mz`pU Exiqi ilE`©¨¦¦§¨¨§§¨

:mixaCdg dxez ©§¨¦
.'Bâå åéçà Bì eøîàiå (çltM mrh ©Ÿ§¤¨§©©¤¤

Wi iM zFidl .lFWn m` Klnd£¨Ÿ¦¨¦§¦¥
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dY` wRYqnd Klnd Exn` zEkln©§¨§£¨Ÿ£¦§©¥©¨
hlgd cbpkE .wtq xcbA ENt` Klnl¦§Ÿ£¦§¤¤¨¥§¤¤¤§¥
mBxY dfle .lFWn m` Exn` dlWnn¤§¨¨¨§¦¨§¨¤¦§¥
dlWnnaE iOcn Y` zEklnA qElwp ª̀§§§©§©§§©¦§¤§¨¨
KlnY Klnd ltM mrhe ,xiaq Y ©̀§¨¦§©©¤¤£¨Ÿ¦§Ÿ
Epilr Klnzd xnFl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©©¦§Ÿ¨¥
,zFdinY 'A xnFl EpEMzp ,EpA lWnzd©¦§Ÿ¨¦§©§©§¦
'it` Dnvr cSn zEklOd lr zg`d̈©©©©©§¦©©§¨£¦
miOrd zPR lr `N` Kln didi `lŸ¦§¤¤¤¤¨©¦©¨©¦
KlnY `N` df iC `le ,`Ed lFcB xaC̈¨¨§Ÿ©¤¤¨¦§Ÿ
iM dlATd mdl d`A xaMW .Epilr̈¥¤§¨¨¨¨¤©©¨¨¦
oFiGgd `Fai Ki`e mNM lr Kln dcEdi§¨¤¤©ª¨§¥¨©¦¨
FxnF` mbe .ziYn` dlAw Ktdl§¥¤©¨¨£¦¦§©§

:Fnvr KxCd l` EpEMzi lFWnd£¨¦§©§¤©¤¤©§

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k oey`x meil inei xeriy

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לי: מׁשּתחוים ּכֹוכבים עׂשר ואחד והּירח הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֽֽֽוהּנה
ט) לז, (פרשתנו

זה  ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֻּבפרׁשתנּו
ׁשחלם  החלֹומֹות ב' אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלזה,

ְַֹּפרעה.
אֹודֹות  חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחּלּוק
הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה'אלּומֹות'
חלם  ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני – ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהּכֹוכבים
ז' אֹודֹות חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ז' ְִִֵַַַַַַָָאֹודֹות

הּצֹומח. מין – ֳִִִֵַַׁשּבלים

לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן
– ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיהּודי
"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרּוחנּיּות.
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול
נׁשמתֹו־ מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻוכמסּפר
ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן,
כ"ק  לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחקירֹות,

ּד נ"ע: הריי"צ ׁשּיׁשאדמּו"ר אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהם

ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א־ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑ ׁשּסּפר לאחר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְִֵֶַַ

לאחיו, וסּפרֹואֹותֹו ּבפניהם חזר ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.לאביו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒ¿«
מּטיל  ׁשהיה עליו לפי B·‡.ׂשנאה ‡B·‰∑ והלא' ְְִִִֶַָָָָָ¬»ֲַֹ
מתה'? ּכבר ׁשהּדברים (ב"ר)אּמ יֹודע היה לא והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

לבלהה  ּכאּמֹומּגיעין ׁשּגּדלּתּו למדּו:(ב"ר), ורּבֹותינּו . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ויעקב מּכאן  ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹ
מּלב  הּדבר להֹוציא לכנתּכּון יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָאמר
ּבטל  הּוא הּׁשאר (ב"ר)ּכ. ְֵַָָָ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»
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zFidl .miAx oFWl eiznlg lr FxnF`§©£ŸŸ¨§©¦¦§
dnw ,mihxR dAxd FnFlgA EidW¤¨©£©§¥§¨¦¨¨
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:miAx oFWl xn` dfl ,'Fbe§¨¤¨©§©¦
ìòå,mFlgd mdil` xACW 'iR .eixaC §©§¨¨¥¤¦¥£¥¤©£
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ãBòwxtA mxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§¨§¤¤
'xl xqiw dil xn` (.ep) d`Fxd̈¤¨©¥¥¨§
`zxF`l `nFi DiNM xdxd 'Fbe rWFdi§ª©§¦§¥ª¥¨§§¨

EcWg dfle ,'Eke KaMWn lr KpFirx 'Eke§©§¨©¦§§¨§§¨¤¨§
zFaWgn aWFg FzFidl iM sqFil§¥¦¦§¥©§§
`Ede ,'Eke eipFirx mdilr zExxFYUd¦§§£¥¤©£¨§§
FxnF` KxC lr 'iR eixaC lr FxnF`§©§¨¨¥©¤¤§
iM ,'Fbe mc`d ipA zxaC lr (b zldw)Ÿ¤¤©¦§©§¥¨¨¨§¦
xW` eizFaWgnE eiUrn ici lr©§¥©£¨©§§¨£¤
`Ed mig`d lr zExxYUdA wQrzd¦§©¥§¦§¨§©¨©¦

:oiC on lM mFlgl aaFQd©¥©£¨¦¥
Bàd`Fxd wxtA mxnF` KxC lr xn`iŸ©©¤¤§¨§¤¤¨¤

`YxB`M 'Eke `lC `nlg lM (:dp)¨¤§¨§¨§§¦©§¨
eiznlg lr FxnF` `Ede ,`Ixwn `lC§¨¦§©¨§§©£ŸŸ¨
WTan `Ede Fnilrn Fpi`W eixaC lre§©§¨¨¤¥©£¦§§©¥
FpFxzR WTanE FxRqOX dOA FnIwl§©§©¤¤§©§§©¥¦§
,eig`A lWnl `Ed utg iM ciBn df ixd£¥¤©¦¦¨¥¦§Ÿ§¤¨

:dbltdA d`pVd bilti df xace§¨¨¤©§¦©¦§¨§©§¨¨
BàrxM mdOr xAcOW eixaC lr xn`iŸ©©§¨¨¤§©¥¦¨¤§¥©

lCbY dfle mdl oe` WxFg FaalE g`M§¨§¨¥¨¤¨¤§¨¤¦§©
Fpi`W eixaC lr cFr .Ff dAqA d`pVd©¦§¨§¦¨©§¨¨¤¥
EPOn milFcBd eig`l xAcl WIAzn¦§©¥§©¥§¤¨©§¦¦¤
ciBi dfe ,mdilr KlnIW miptA mipR̈¦§¨¦¤¦§Ÿ£¥¤§¤©¦
zFlFcB xAcn zEhiWtA FAl DaBŸ©¦¦§¦§©¥§
`NW xcB cr hEWR xaCd iM aWFge§¥¦©¨¨¨©¨¥¤Ÿ
mz`pU dlcB dfle xaCd lr EciRwi©§¦©©¨¨§¨¤¨§¨¦§¨¨

:didX dn dideh dxez §¨¨©¤¨¨
.'Bâå Ba øòâiå (é.mig`d z`pw xiqdl ©¦§©§§¨¦¦§©¨©¦

iM .LO`e ip` ziWwA mFlgd xzqe§¨©©£§ª§©£¦§¦§¦
`l iM mrHde ,`id zhlgOd dripOdn¥©§¦¨©ª§¤¤¦§©©©¦Ÿ
mbiVY awri ipA iM zrCd lr dlri©£¤©©©©¦§¥©£Ÿ©¦¥
mdia`n `weC `N` zFO`dn dNcBd©§ª¨¥¨ª¤¨©§¨¥£¦¤
,eia` Fl degYWIW zE`ivn oi` dYrnE¥©¨¥§¦¤¦§©£¤¨¦
,mig`d iptA mFlgd xzq `liOnE¦¥¨¨©©£¦§¥¨©¦

:aWgi ok `l FaalE`i dxez §¨Ÿ¥©§Ÿ



ayieמד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ipy meil inei xeriy

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn ± jli`e 161 'nr d"l jxk zegiy ihewl t"r)

!dcizrd dlE`Bl ± "dRvnE oiYnn did"¨¨©§¦§©¤©§¨¨£¦¨

הּדב  את ׁשמר ואביו אחיו ּבֹו "וּיקּנאּו ּבפרׁשתנּו (לז,רּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
'ׁשֹומר יא) וכן יבֹוא, מתי ּומצּפה ממּתין "היה רׁש"י ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּופירׁש

ֱִאמּונים'".
ּבּדר־הּדרּוׁש: זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  קאי זֹו ּבפרׁשה הּמבֹוארים הענינים ּכללּות אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹידּוע
אּלא  ּפרטּים, ּכאנׁשים ויֹוסף הּׁשבטים אבינּו, יעקב על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹרק
ולא  הּדֹורֹות, ׁשּבכל ּבני־יׂשראל ּכללּות עבֹודת על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמֹורים

לּבנים סימן ׁשהם אבֹות מעׂשה ּככל לך רק התורה על (רמב"ן ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ו) עם יב, ּכללּות עבֹודת על מרּמזים עצמם ׁשהּדברים אּלא ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

כח)יׂשראל שער פרשתנו עקידה בארוכה .(ראה ְִֵָ
מתי  ּומצּפה ממּתין "היה ׁשּיעקב ּדזה לבאר, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּתמיד  ּומצּפה ממּתין מּיׂשראל אחד ׁשּכל על־זה קאי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיבֹוא"
מהּגלּות. ּבני־יׂשראל ּגאּולת הּגאּולה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָעל

ׁשּכמבֹואר  אמּונים", ׁשֹומר "וכן רׁש"י לׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָּומרּומז
מה  הּוא הּכתּוב ּפירּוׁש אמּונים" "ׁשֹומר הּכתּוב על ְֱִִֵֵַַַַַָָּברׁש"י
הּקדֹוׁש־ּברּו־ ׁשל "לאמּונתֹו ּומצּפים מחּכים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבני־יׂשראל

מהּגלּות. לגאלם" כּו' ְֳֵַָָָהּוא
ׁשהּוא  יֹוסף ׁשל חלֹומֹו לקּיּום ּומצּפה" ממּתין ׁש"היה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזה
"מתי  וההמּתנה הּצּפיה הּוא אחיו, ׁשאר על יֹוסף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָמלּוכת

יֹוסף ּבן מׁשיח היינּו יֹוסף, ׁשל מלכּותֹו שם)יבֹוא" עקידה ,(ראה ְְִֵֵֶֶַַַָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמּובא ּדוד, ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּבא

ובכ"מ)ּברז"ל א, רנב, ח"ג א, רסג, בהשמטות זח"א א־ב, נא סוכה .(ראה ְַַ

ß elqk `"k ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤ŸŸ¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑הלכּו ׁשּלא 'את', על לרעֹות נקּוד עצמן אּלא .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑ ּוזריזּות ענוה אֹותֹולׁשֹון ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ,. ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑ חברֹון ׁשּנאמר:והלא ּבהר, ≈≈∆∆¿ְֱֲֶֶֶַַָָֹ

יג) אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא בּנגב (ב"ר)"וּיעלּו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לקּים  ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל עמּקה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ'מעצה

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר טו)מה "ּכיּֿגר (לעיל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.åéçà Bá eàð÷iå (àéExiqd df mFlgA ©§©§¤¨©£¤¥¦
oFW`x mFlgA mdl didW wtQd©¨¥¤¨¨¨¤©£¦
i`Ce iM eizFaWgn zAql mFlgd `AW¤¨©£§¦©©§§¨¦©©
FYrC lr dlr `le aWg `NW¤Ÿ¨©§Ÿ¨¨©©§
zrcFd `N` df oi`e eia` lr xxYUdl§¦§¨¥©¨¦§¥¤¤¨¨©
mdA dqpkp dfle minXdn xaC̈¨¥©¨©¦§¨¤¦§§¨¨¤

:d`pwai dxez ¦§¨

.'Bâå EçìLàå äëì (âédkl WExR §¨§¤§¨£§¥§¨
WWFg dY` m`e ,Lig` lv ¥̀¤©¤§¦©¨¥
xacA LglFWe LEln ipixd mz`pUl§¦§¨¨£¥¦§©¤§§¤¦§©
devn igElWE izEgilWA KlYW devn¦§¨¤¥¥¦§¦¦§¥¦§¨

:(.g migqR) miwFGp mpi`ci dxez ¥¨¦¦§¨¦
.'Bâå äàø àð Cì (ãéWxtn `Ed dYr ¤¨§¥§©¨§¨¥

xn`e ,dUFrW devOd zEgilW§¦©¦§¨¤¤§¨©

Fl xifgdl gilW F`Ur xaC ipaWde©£¦¥¦¨¨£¨¨¦©§©£¦
mW) xn`C o`nl 'it` dfAW daEWY§¨¤¨¤£¦§¨§¨©¨
`weC miwFGp mpi` devn igElW (:g§¥¦§¨¥¨¦¦©§¨
zE`ivnA ,ozxfgA `l la` ozkildA©£¦¨¨£¨Ÿ©£¨¨¨¦§¦
dYrnE ,FzxfgA mB gilW F`Ur df¤¨¨¨¦©©©£¨¨¥©¨
lv` mFlWA aEWIW gEhA `Ed ixd£¥¨©¤¨§¨¥¤

:eia`̈¦



מה ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ipy meil inei xeriy

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn ± jli`e 161 'nr d"l jxk zegiy ihewl t"r)

!dcizrd dlE`Bl ± "dRvnE oiYnn did"¨¨©§¦§©¤©§¨¨£¦¨

הּדב  את ׁשמר ואביו אחיו ּבֹו "וּיקּנאּו ּבפרׁשתנּו (לז,רּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
'ׁשֹומר יא) וכן יבֹוא, מתי ּומצּפה ממּתין "היה רׁש"י ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּופירׁש

ֱִאמּונים'".
ּבּדר־הּדרּוׁש: זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  קאי זֹו ּבפרׁשה הּמבֹוארים הענינים ּכללּות אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹידּוע
אּלא  ּפרטּים, ּכאנׁשים ויֹוסף הּׁשבטים אבינּו, יעקב על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹרק
ולא  הּדֹורֹות, ׁשּבכל ּבני־יׂשראל ּכללּות עבֹודת על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמֹורים

לּבנים סימן ׁשהם אבֹות מעׂשה ּככל לך רק התורה על (רמב"ן ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ו) עם יב, ּכללּות עבֹודת על מרּמזים עצמם ׁשהּדברים אּלא ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

כח)יׂשראל שער פרשתנו עקידה בארוכה .(ראה ְִֵָ
מתי  ּומצּפה ממּתין "היה ׁשּיעקב ּדזה לבאר, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּתמיד  ּומצּפה ממּתין מּיׂשראל אחד ׁשּכל על־זה קאי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיבֹוא"
מהּגלּות. ּבני־יׂשראל ּגאּולת הּגאּולה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָעל

ׁשּכמבֹואר  אמּונים", ׁשֹומר "וכן רׁש"י לׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָּומרּומז
מה  הּוא הּכתּוב ּפירּוׁש אמּונים" "ׁשֹומר הּכתּוב על ְֱִִֵֵַַַַַָָּברׁש"י
הּקדֹוׁש־ּברּו־ ׁשל "לאמּונתֹו ּומצּפים מחּכים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבני־יׂשראל

מהּגלּות. לגאלם" כּו' ְֳֵַָָָהּוא
ׁשהּוא  יֹוסף ׁשל חלֹומֹו לקּיּום ּומצּפה" ממּתין ׁש"היה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזה
"מתי  וההמּתנה הּצּפיה הּוא אחיו, ׁשאר על יֹוסף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָמלּוכת

יֹוסף ּבן מׁשיח היינּו יֹוסף, ׁשל מלכּותֹו שם)יבֹוא" עקידה ,(ראה ְְִֵֵֶֶַַַָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמּובא ּדוד, ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּבא

ובכ"מ)ּברז"ל א, רנב, ח"ג א, רסג, בהשמטות זח"א א־ב, נא סוכה .(ראה ְַַ

ß elqk `"k ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤ŸŸ¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑הלכּו ׁשּלא 'את', על לרעֹות נקּוד עצמן אּלא .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑ ּוזריזּות ענוה אֹותֹולׁשֹון ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ,. ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑ חברֹון ׁשּנאמר:והלא ּבהר, ≈≈∆∆¿ְֱֲֶֶֶַַָָֹ

יג) אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא בּנגב (ב"ר)"וּיעלּו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לקּים  ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל עמּקה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ'מעצה

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר טו)מה "ּכיּֿגר (לעיל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.åéçà Bá eàð÷iå (àéExiqd df mFlgA ©§©§¤¨©£¤¥¦
oFW`x mFlgA mdl didW wtQd©¨¥¤¨¨¨¤©£¦
i`Ce iM eizFaWgn zAql mFlgd `AW¤¨©£§¦©©§§¨¦©©
FYrC lr dlr `le aWg `NW¤Ÿ¨©§Ÿ¨¨©©§
zrcFd `N` df oi`e eia` lr xxYUdl§¦§¨¥©¨¦§¥¤¤¨¨©
mdA dqpkp dfle minXdn xaC̈¨¥©¨©¦§¨¤¦§§¨¨¤

:d`pwai dxez ¦§¨

.'Bâå EçìLàå äëì (âédkl WExR §¨§¤§¨£§¥§¨
WWFg dY` m`e ,Lig` lv ¥̀¤©¤§¦©¨¥
xacA LglFWe LEln ipixd mz`pUl§¦§¨¨£¥¦§©¤§§¤¦§©
devn igElWE izEgilWA KlYW devn¦§¨¤¥¥¦§¦¦§¥¦§¨

:(.g migqR) miwFGp mpi`ci dxez ¥¨¦¦§¨¦
.'Bâå äàø àð Cì (ãéWxtn `Ed dYr ¤¨§¥§©¨§¨¥

xn`e ,dUFrW devOd zEgilW§¦©¦§¨¤¤§¨©

Fl xifgdl gilW F`Ur xaC ipaWde©£¦¥¦¨¨£¨¨¦©§©£¦
mW) xn`C o`nl 'it` dfAW daEWY§¨¤¨¤£¦§¨§¨©¨
`weC miwFGp mpi` devn igElW (:g§¥¦§¨¥¨¦¦©§¨
zE`ivnA ,ozxfgA `l la` ozkildA©£¦¨¨£¨Ÿ©£¨¨¨¦§¦
dYrnE ,FzxfgA mB gilW F`Ur df¤¨¨¨¦©©©£¨¨¥©¨
lv` mFlWA aEWIW gEhA `Ed ixd£¥¨©¤¨§¨¥¤

:eia`̈¦

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ipy meil inei xeriy
"זרע ÓÎL‰.יהיה ‡·iÂ∑(יא מּוכן (סוטה מקֹום ְְֲִֶַ«»…¿∆»ָָ

ּדינה,:לפרענּות  את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻ
ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית מלכּות נחלקה יב)ׁשם א "וּיל(מלכים ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשכמה  ."רחבעם ְְְֶַָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא) ט)ׁשּנאמר:ּגבריאל,זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) עצמן .האחוה מן הּסיעּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ
‰È˙c ‰ÎÏ∑ ּדתֹות נכלי ל ּבהם.לבּקׁש ׁשּימיתּו , ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

מידי  יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו: ְְְְִִִֵֵֵֵָָּולפי
.ּפׁשּוטֹו ְ

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

íâäågikWe FzF` mi`pFU eig` EidW ©£©¤¨¤¨§¦§¨¦©
opAx zrcM awri xaFq ,`wGd¤¥¨¥©£Ÿ§©©©¨¨

tA FnilR mr miwlFgW'g sC migq ¤§¦¦§¥¦§¨¦©
i`nx`l l`xUi oiAW xFg `ipY l"fe§©§¨¤¥¦§¨¥§©§©
FnilR zrBn FcIW mFwn cr wcFA¥©¨¤¨©©©§¥
dpMQd ipRn wcFA Fpi` Fnvr lM xnF`¥¨©§¥¥¦§¥©©¨¨
devn igElW xfrl` iAx xn`de KixtE¨¦§¨¨©©¦¤§¨¨§¥¦§¨
`wGd gikWC ikid ipWnE miwFGp mpi ¥̀¨¦¦§©¥¥¦§¨¦©¤¥¨
mr miwlFgW minkge ,k"r 'Eke ip`Ẅ¥§©£¨¦¤§¦¦
zE`ivn oiA wNgl WIW mixaFq FnilR§¥§¦¤¥§©¥¥§¦
mW iM l`EnW zE`ivnl EpiptNW¤§¨¥¦§¦§¥¦¨
lE`W rnWi iM `wGd i`Ce gikẄ¦©©©¤¥¨¦¦§©¨
oi`e FnFwnA Klnl ceC z` gWFOW¤¥©¤¨¦§¤¤¦§§¥
WWg oM oi`X dn FfM `wGd gikW Ll§§¦©¤¥¨¨©¤¥¥¨¨
gikW iExw Fpi` eilr lilri iFBd `OW¤¨©©£¦¨¨¥¨§¦©
EpiptNX dnl rnWp dPOnE .`wGd¤¥¨¦¤¨¦§¨§©¤§¨¥
iM `wGd gikW i`Ce Eid `l eig`W¤¤¨Ÿ¨©©§¦©¤¥¨¦
KM lMW awri zrC lr dlri `lŸ©£¤©©©©£Ÿ¤¨¨
mcIn liSi `NW xcbA EdE`pUi¦§§§¨¤¤Ÿ©¦¦¨¨
rErx mNqC `Edd mbe .devn zEgilW§¦¦§¨§©©§ª¨¨©
`wGd gikW (.hl) oiWECwA Exn`W¤¨§§¦¦§¦©¤¥¨
icEdi oiAW xFg zwicAn xzFi `Ed¥¦§¦©¤¥§¦
mpi`W mig`d zE`ivOnE iFbl§¦§¦¨©¦¤¥¨
ilE`e .mdig`l rxdl KM lM micEWg£¦¨¨§¨©©£¦¤§©
Fpi`W xnFl Wi FnilR zxaql mB©¦§¨©§¥¥©¤¥
lW df zE`ivnA `wGd gikW aEWg̈§¦©¤¥¨¦§¦¤¤
on zlSn devn zEgilWE awri ipA§¥©£Ÿ§¦¦§¨©¤¤¦

:wfPd©¤¤
íàådidX dn did dOl oM m` xn`Y §¦Ÿ©¦¥¨¨¨¨©¤¨¨

wfPW xnFl Wi .sqFi xMnp carl§¤¤¦§©¥¥©¤¤¤
Fpi` dlFcB dlrnE dahd FzilkYW¤©§¦£¨¨©£¨§¨¥

:wfp aEWg̈¤¤
ãBòåawri iM `Ede ,xaCA Wi mrh §©©¥©¨¨§¦©£Ÿ

zEgilXA eixacA wCwC d"r¦§¥¦§¨¨©§¦
LglW`e dkl mkWA mirx Lig` `Fld£©¤Ÿ¦¦§¤§¨§¤§¨£
iM 'itA FYrC dNB ixd .mdil £̀¥¤£¥¦¨©§§¥¦
sqFi KldWkE mkWl `Ed FzEgilW§¦¦§¤§¤¨©¥

m`vn `lemdixg` xGgl Klde mkWA §Ÿ§¨¨¦§¤§¨©§©¥©£¥¤
iM Fnvr gilW `Ed ixd xg` mFwnA§¨©¥£¥§¦©©§¦
oi`e xg` mFwnl zkll FglW `l eia`̈¦Ÿ§¨¨¤¤§¨©¥§¥
did oM lr xW` devn zEgilW o`M̈§¦¦§¨£¤©¥¨¨

zp awrie ,didX dnFl cgIX dOA oEM ©¤¨¨§©£Ÿ¦§©¥©¤¤¦¥
iM WcTd gExA Fl dtSW mFwOd©¨¤¨¨§©©Ÿ¤¦
Edxw xW`M oFq` EP`xwi xg` mFwnl§¨©¥¦§¨¤¨©£¤¨¨
sqFie ,drx Ed`vnY `l mkW KxcaE§¤¤§¤Ÿ¦§¨¥¨¨§¥
mkW eia` Fl xn`X dn iM aWg d"r¨©¦©¤¨©¨¦§¤
,wEIcA mixaCd oi`e Fl mFwn dxFn did̈¨¤¨§¥©§¨¦§¦
mnf xW` zFUrl milEBlB lBlB 'de©¦§¥¦§¦©££¤¨©

:zFUrl©£
àáiåeia` FglW xW` mFwn .dnkW ©¨Ÿ§¤¨¨£¤§¨¨¦

xGgn dide m`vn `le dOẄ¨§Ÿ§¨¨§¨¨§©¥
iM xaCd xnFl Kxvd `le ,mdixg ©̀£¥¤§Ÿª§©©©¨¨¦
Wi` Ed`vnIe FxnF`n oaEn xaCd©¨¨¨¥§©¦§¨¥¦

:dnkW `AW xg` drz dPdeeh dxez §¦¥Ÿ¤©©¤¨§¤¨
.'Bâå äãébä (æèrcI dOA zrcl Kixv ©¦¨§¨¦¨©©©¤¨©

mcFaM mFwn dI` rcFi Fl`FW iM¦£¥©©¥§§¨
ilE`e .`P dciBd zEhiWtA eil` xnFl©¥¨¦§¦©¦¨¨§©
dn xn`l FxnF`A l`FXd ixaC wIC¦¥¦§¥©¥§§¥Ÿ©

oEMzp ,zxYin xn`l zaY iM WTaY§©¥¦¥©¥Ÿ§ª¤¤¦§©¥
eil` xn`i `Ed iM FzF` l`XWM xnFl©§¤¨©¦Ÿ©¥¨
zl`Wl mFwn oi` df zlEf iM FWTan§ª¨¦©¤¥¨¦§¥©
WTal `Ed eig` `l xW` ixkp Wi ¦̀¨§¦£¤Ÿ¨¦§©¥
oEMzPW `N` ,WTan `Ed dn zrcl̈©©©§©¥¤¨¤¦§©¥
mlrp xaC Fl ciBdl Fl`FW iM xnFl©¦£§©¦¨¨¤¡¨
WTan ikp` ig` z` FaiWd dfle ,EPOn¦¤§¨¤¥¦¤©©¨Ÿ¦§©¥
md dti` il ciBdl dYr LixaC E`Faie§¨§¨¤©¨§©¦¦¥Ÿ¥

:mirxfi dxez Ÿ¦
.'Bâå ézòîL ék äfî eòñð (æéKixv ¨§¦¤¦¨©§¦§¨¦

xnFl Kxvd oipr dfi`l zrcl̈©©§¥¤¦§¨ª§©©
iYrnW FxnF` wiRqd `le dGn Erqp̈§¦¤§Ÿ¦§¦§¨©§¦
(c"t 't x"a) l"fxe 'Fbe dklp mixnF`§¦¥§¨§§©©
deg`dn ErqPW Fl ciBd iM EWxC̈§¦¦¦¤¨§¥¨©§¨
EdEzinIW zFzC ilkp WTal Eklde§¨§§©¥¦§¥¨¤§¦
rYxp `l dOl dWw mdixaclE .mdÄ¤§¦§¥¤¨¤¨¨Ÿ¦§©
gikW Ll oi`W ,eixFg`l xfgl sqFi¥©£Ÿ©£¨¤¥§¨¦©
FWtpA aIgznM did e"ge ,dfM `wGd¤¥¨¨¤§¨¨§¦§©¥§©§
`l sqFi iM ilE`e .FnvrA oMYqdl§¦§©¥§©§§©¦¥Ÿ
.l"f EWxRW FnM Wi`d ixaC oiad¥¦¦§¥¨¦§¤¥§
dn dNBzPW xg` oM EWxR l"fxe§©©¥§¥©©¤¦§©¨©
oiad sqFi oM oi`X dn mig`d EUrX¤¨¨©¦©¤¥¥¥¥¦
Erqp KxCd df lr ohEWtM mixaCd©§¨¦¦§¨©¤©¤¤¨§
Fl oi`e `Edd fFgOd lMn 'iR dGn¦¤¥¦¨©¨©§¥

FzF`A cFr WTaliM mrHde ,fFgn §©¥§¨§©©©¦
YrnWiM rci dGnE .dklp mixnF` i ¨©§¦§¦¥§¨¦¤¨©¦

`le ,`Edd mFwOd lMn mzxiC Exwr̈§¦¨¨¦¨©¨©§Ÿ
rci `NW dpizC Ekld xnFl lFki did̈¨¨©¨§Ÿ¨§¨¤Ÿ¨©
mdixaCn `N` ozcl EkldW xExaA§¥¤¨§§Ÿ¨¤¨¦¦§¥¤
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(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר ∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ,ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑:יצחק רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִִַַָָ

הם  ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקרא
מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָאֹומרים

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹחלמתיו",
חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹואי

חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, .ׁשּמּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

didW cvlE ,mixaC lW oxcq xRqe§¦¥¦§¨¤§¨¦§©¤¨¨
`Ed Wi`d df iM sqFi lW FYrcA§©§¤¥¦¤¨¦
oiad 'd K`ln `le KxC ixaFrn¥§¥¤¤§Ÿ©§©¥¦
lr `Fai df itkE .ohEWtM mixaCd©§¨¦¦§¨§¦¤¨©
xg` sqFi KlIe aEzMd xn`X dn oFkp̈©¤¨©©¨©¥¤¥©©

m`vnIe eig`xnFl Fl didW ozcA ¤¨©¦§¨¥§Ÿ¨¤¨¨©
m`vnIe ozcl eig` xg` sqFi KlIe©¥¤¥©©¤¨§Ÿ¨©¦§¨¥
`NW oFkp lr `Fai iYWxRX dn itlE§¦©¤¥©§¦¨©¨¤Ÿ
`N` ozcl EkldW K`lOd Fl hilgd¤§¦©©§¨¤¨§§Ÿ¨¤¨
WTan did dfl `Edd mFwOdn ErqPW¤¨§¥©¨©¨¤¨¨§©¥
ozcA m`vnIe mixg` zFnFwnA FMxcl§©§¦§£¥¦©¦§¨¥§Ÿ¨
zcnFr DnFwnA EpizFAx zWxcE ,oade§¨¥§¨©©¥¦§¨¤¤
K`lOd eil` xACW dricFd dxFYd iM¦©¨¦¨¤¦¥¥¨©©§¨
xg` FxnF` dvxi cFr .xaC cFq fnxe§¨©¨¨¦§¤§©©
ciBOd ixaC WxC sqFi iM 'iR eig ¤̀¨¥¦¥¨©¦§¥©©¦
mixaCd oM mB oiade l"fx zWxcM¦§¨©©©§¥¦©¥©§¨¦
xnFl FzpEM oi`W 'iRd rixkde ohWtM¦§¨¨§¦§¦©©¥¤¥©¨¨©
mcFr iM `N` deg`d on ErqPW eil ¥̀¨¤¨§¦¨©§¨¤¨¦¨
'iR eig` xg` FxnF` `Ede ,eirxe eig ¤̀¨§¥¨§§©©¤¨¥
ixaC 'itE eig` aSnA mzcnrd xg ©̀©©£¨¨¨§©©¤¨¥¦§¥
.dlrnl iYWxRW FnM ohWtM ciBOd©©¦¦§¨¨§¤¥©§¦§©§¨
K`lOd lirFd dn oM m` xn`Y m`e§¦Ÿ©¦¥©¦©©§¨
ilE`e .sqFi xnWp `NW oeiM Ff drcFdA§¨¨¥¨¤Ÿ¦§©¥§©
xg` KlIWM FxkU zFAxdl oEMzp iM¦¦§©¥§©§§¨§¤¥¤©©
`l oM mB dfaE .dUr oM xW`M deg`d̈©§¨©£¤¥¨¨¨¤©¥Ÿ
z` lHal mxbi K`lOd Ki` dWwi¦§¤¥©©§¨¦§Ÿ§©¥¤
sqFi cixFdl zFUrl aWg 'd xW £̀¤¨©©£§¦¥
zFlFcB zFrEci zFAql mixvnl§¦§©¦§¦§§
eixaC oi`W rcIW `N` .zF`ltpe§¦§¨¤¨¤¨©¤¥§¨¨

zgexd mdA Wi `N` oiprd oilHan§©§¦¨¦§¨¤¨¥¨¤©§¨©
xaC zErvn`A iM ilE`e .sqFi lW zEkf§¤¥§©¦§¤§¨¨¨
cFake dlFcB d`q zWicB 'd milWd df¤¦§¦§¦©§¨§¨§¨

:mixvnA KM xg` biVd xW`gi dxez £¤¦¦©©¨§¦§©¦
.'Bâå Búà eàøiå (çézrcl Kixv ©¦§Ÿ§¨¦¨©©

dxfB `Ed m` 'Fbe mxhaE FxnF`§§¤¤§¦§¥¨
Fz` E`xIe KxCd df lr eiptNX dnl§©¤§¨¨©¤©¤¤©¦§Ÿ
`Ed F` mdilr axwi mxhA wgxn¥¨Ÿ§¤¤¦§©£¥¤
df lr eixg`X dnl drcFd zlgzd©§¨©¨¨§©¤©£¨©¤
eil` ElMpzd 'Fbe axwi mxhA KxCd©¤¤§¤¤¦§©§¦§©§¥¨
dnl KWnp m` dWw cv lklE .'Fbe§§¨©¨¤¦¦§©§©
m`e ,axwi mxhA xnFl Fl did eiptNX¤§¨¨¨¨©§¤¤¦§©§¦
Fl did eixg`NX dnl KWnp `Ed¦§©§©¤§©£¨¨¨
iM ilE`e .ElMpzd 'Fbe mxhaE xninl§¥¨§¤¤§¦§©§§©¦
dwgxd siqFdl e"`e ztqFzA oEMzp¦§©¥§¤¤¨§¦©§¨¨
oicrW `Ed wEgxdW xn`Y `NW 'iR¥¤ŸŸ©¤¨¦¤£©¦
axwi mxhaE `N` ,mdil` axw `lŸ¨©£¥¤¤¨§¤¤¦§©

:wEgxA bltn EdE`ẍª§¨§¦
ãBòFz` E`xIe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤©¦§Ÿ

zFaaNd wEgxn WExR wgxn¥¨Ÿ¥¥¦©§¨
mdig`l mig` zI`xM EdE`x `NW¤Ÿ¨¦§¦©©¦©£¦¤
axwi mxhaE mdn wgxn Wi`M `N ¤̀¨§¦§ª¨¥¤§¤¤¦§©
mxh oM mB dzid Ff dI`xE WExR 'Fbe§¥§¦¨¨§¨©¥¤¤
mxhaE xnF` did `l m`e ,'Fbe§§¦Ÿ¨¨¥§¤¤
df `Ed iM rnWp did e"`e ztqFzA§¤¤¨¨¨¦§¨¦¤
xn` dfl ,xn`W wFgxn WExR¥¥¨¤¨©¨¤¨©
.xg` xac `Ed iM xnFl e"`e ztqFzA§¤¤¨©¦¨¨©¥
`N` xg` ot`A aEzMd aXil cFr Wie§¥§©¥©¨§Ÿ¤©¥¤¨

:xzFi wcFv df iM d`xPWhi dxez ¤¦§¤¦¤¥¥

.'Bâå eëì äzòå (ëriBIW mcw Ekl 'iR §©¨§§¥§Ÿ¤¤©¦©
dfle ,Fz`xwl Ekli md mlv` `Ed¤§¨¥¥§¦§¨§¨¤
Fnvr zr FzF`A dYre xnFl wCwC¦§¥©§©¨§¥©§
zExidOde zEfixGd cvl mnrhe .Ekl§§©£¨§©©§¦§©§¦
.mdil` riBIW cr lAql Elki `l xW £̀¤Ÿ¨§¦§Ÿ©¤©¦©£¥¤
mlv` FriBdA EaMr `NW `vnY dfle§¨¤¦§¨¤Ÿ¦§§©¦¤§¨
dn EUr `A xW`M cInE skY `N ¤̀¨¥¤¦¨©£¤¨¨©
KxC lr Edbxdpe mxnF`e ,EUrX¤¨§§¨§©©§¥©¤¤
mc` ipA dxUr (.ek w"a) l"f mxnF`§¨£¨¨§¥¨¨
cgi mNM m` cg` mc` EbxdW¤¨§¨¨¤¨¦ª¨©©
Edbxdpe Exn`e EnMgzp dfl .mixEhR§¦¨¤¦§©§§¨§§©©§¥

:mc` ipiCn mixEhR Eidi dfAW cgi©©¤¨¤¦§§¦¦¦¥¨¨
BøîBàå'Fbe EdklWpeWExR Epxn`e §§§©§¦¥§§¨©§¥

on zFxFAA EdkilWPWMW¤§¤©§¦¥©¦
zFxFAA miiEvOd qlCxaE dClg mzQd©§¨ª§¨©§§¨©§¦©
drx dIg xnFl lkEp dfaE EdElk`iŸ§¨¤©©©¨¨¨
Edzbxd drx dIg Exn`IW `l Edzlk £̀¨¨§Ÿ¤Ÿ§©¨¨¨£¨¨§

:xwW xaC mdiRn oi`ivFn oi` dfaE¨¤¥¦¦¦¦¤§©¤¤
íàåbxdl di ihaW Eknq in lr xn`Y §¦Ÿ©©¦¨§¦§¥¨©£Ÿ

wiCv Wtp mB dnE WtPd z ¤̀©¤¤©©¤¤©¦
KxcA FzF` bxdl EvrIW mbde ,mdig £̀¦¤©£©¤¨£©£Ÿ§¤¤
iR lr s` EpazMW FnM oiaIg mpi`W¤¥¨©¨¦§¤¨©§©©¦
`Fai 'de minW ipiCn oixEhR opi` ok¥¥¨§¦¦¦¥¨©¦§¨

:hRWOA©¦§¨
éìeàiM mnFf cr oiC FA EpC mig`dW ©¤¨©¦¨¦¥¥¦

drx mzAC `iad `EdW Epivn̈¦¤¥¦¦¨¨¨¨
EaIgzIW mixaC xn`e mdia` l ¤̀£¦¤§¨©§¨¦¤¦§©§
Elk`W xn` `Edd ,FzEcr lr dzin¦¨©¥©¨©¤¨§
ilrA mdW xn` `Edd ,igd on xa ¥̀¤¦©©©¨©¤¥©£¥



מז ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ipy meil inei xeriy

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר ∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ,ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑:יצחק רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִִַַָָ

הם  ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקרא
מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָאֹומרים

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹחלמתיו",
חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹואי

חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, .ׁשּמּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָ

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

didW cvlE ,mixaC lW oxcq xRqe§¦¥¦§¨¤§¨¦§©¤¨¨
`Ed Wi`d df iM sqFi lW FYrcA§©§¤¥¦¤¨¦
oiad 'd K`ln `le KxC ixaFrn¥§¥¤¤§Ÿ©§©¥¦
lr `Fai df itkE .ohEWtM mixaCd©§¨¦¦§¨§¦¤¨©
xg` sqFi KlIe aEzMd xn`X dn oFkp̈©¤¨©©¨©¥¤¥©©

m`vnIe eig`xnFl Fl didW ozcA ¤¨©¦§¨¥§Ÿ¨¤¨¨©
m`vnIe ozcl eig` xg` sqFi KlIe©¥¤¥©©¤¨§Ÿ¨©¦§¨¥
`NW oFkp lr `Fai iYWxRX dn itlE§¦©¤¥©§¦¨©¨¤Ÿ
`N` ozcl EkldW K`lOd Fl hilgd¤§¦©©§¨¤¨§§Ÿ¨¤¨
WTan did dfl `Edd mFwOdn ErqPW¤¨§¥©¨©¨¤¨¨§©¥
ozcA m`vnIe mixg` zFnFwnA FMxcl§©§¦§£¥¦©¦§¨¥§Ÿ¨
zcnFr DnFwnA EpizFAx zWxcE ,oade§¨¥§¨©©¥¦§¨¤¤
K`lOd eil` xACW dricFd dxFYd iM¦©¨¦¨¤¦¥¥¨©©§¨
xg` FxnF` dvxi cFr .xaC cFq fnxe§¨©¨¨¦§¤§©©
ciBOd ixaC WxC sqFi iM 'iR eig ¤̀¨¥¦¥¨©¦§¥©©¦
mixaCd oM mB oiade l"fx zWxcM¦§¨©©©§¥¦©¥©§¨¦
xnFl FzpEM oi`W 'iRd rixkde ohWtM¦§¨¨§¦§¦©©¥¤¥©¨¨©
mcFr iM `N` deg`d on ErqPW eil ¥̀¨¤¨§¦¨©§¨¤¨¦¨
'iR eig` xg` FxnF` `Ede ,eirxe eig ¤̀¨§¥¨§§©©¤¨¥
ixaC 'itE eig` aSnA mzcnrd xg ©̀©©£¨¨¨§©©¤¨¥¦§¥
.dlrnl iYWxRW FnM ohWtM ciBOd©©¦¦§¨¨§¤¥©§¦§©§¨
K`lOd lirFd dn oM m` xn`Y m`e§¦Ÿ©¦¥©¦©©§¨
ilE`e .sqFi xnWp `NW oeiM Ff drcFdA§¨¨¥¨¤Ÿ¦§©¥§©
xg` KlIWM FxkU zFAxdl oEMzp iM¦¦§©¥§©§§¨§¤¥¤©©
`l oM mB dfaE .dUr oM xW`M deg`d̈©§¨©£¤¥¨¨¨¤©¥Ÿ
z` lHal mxbi K`lOd Ki` dWwi¦§¤¥©©§¨¦§Ÿ§©¥¤
sqFi cixFdl zFUrl aWg 'd xW £̀¤¨©©£§¦¥
zFlFcB zFrEci zFAql mixvnl§¦§©¦§¦§§
eixaC oi`W rcIW `N` .zF`ltpe§¦§¨¤¨¤¨©¤¥§¨¨

zgexd mdA Wi `N` oiprd oilHan§©§¦¨¦§¨¤¨¥¨¤©§¨©
xaC zErvn`A iM ilE`e .sqFi lW zEkf§¤¥§©¦§¤§¨¨¨
cFake dlFcB d`q zWicB 'd milWd df¤¦§¦§¦©§¨§¨§¨

:mixvnA KM xg` biVd xW`gi dxez £¤¦¦©©¨§¦§©¦
.'Bâå Búà eàøiå (çézrcl Kixv ©¦§Ÿ§¨¦¨©©

dxfB `Ed m` 'Fbe mxhaE FxnF`§§¤¤§¦§¥¨
Fz` E`xIe KxCd df lr eiptNX dnl§©¤§¨¨©¤©¤¤©¦§Ÿ
`Ed F` mdilr axwi mxhA wgxn¥¨Ÿ§¤¤¦§©£¥¤
df lr eixg`X dnl drcFd zlgzd©§¨©¨¨§©¤©£¨©¤
eil` ElMpzd 'Fbe axwi mxhA KxCd©¤¤§¤¤¦§©§¦§©§¥¨
dnl KWnp m` dWw cv lklE .'Fbe§§¨©¨¤¦¦§©§©
m`e ,axwi mxhA xnFl Fl did eiptNX¤§¨¨¨¨©§¤¤¦§©§¦
Fl did eixg`NX dnl KWnp `Ed¦§©§©¤§©£¨¨¨
iM ilE`e .ElMpzd 'Fbe mxhaE xninl§¥¨§¤¤§¦§©§§©¦
dwgxd siqFdl e"`e ztqFzA oEMzp¦§©¥§¤¤¨§¦©§¨¨
oicrW `Ed wEgxdW xn`Y `NW 'iR¥¤ŸŸ©¤¨¦¤£©¦
axwi mxhaE `N` ,mdil` axw `lŸ¨©£¥¤¤¨§¤¤¦§©

:wEgxA bltn EdE`ẍª§¨§¦
ãBòFz` E`xIe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤©¦§Ÿ

zFaaNd wEgxn WExR wgxn¥¨Ÿ¥¥¦©§¨
mdig`l mig` zI`xM EdE`x `NW¤Ÿ¨¦§¦©©¦©£¦¤
axwi mxhaE mdn wgxn Wi`M `N ¤̀¨§¦§ª¨¥¤§¤¤¦§©
mxh oM mB dzid Ff dI`xE WExR 'Fbe§¥§¦¨¨§¨©¥¤¤
mxhaE xnF` did `l m`e ,'Fbe§§¦Ÿ¨¨¥§¤¤
df `Ed iM rnWp did e"`e ztqFzA§¤¤¨¨¨¦§¨¦¤
xn` dfl ,xn`W wFgxn WExR¥¥¨¤¨©¨¤¨©
.xg` xac `Ed iM xnFl e"`e ztqFzA§¤¤¨©¦¨¨©¥
`N` xg` ot`A aEzMd aXil cFr Wie§¥§©¥©¨§Ÿ¤©¥¤¨

:xzFi wcFv df iM d`xPWhi dxez ¤¦§¤¦¤¥¥

.'Bâå eëì äzòå (ëriBIW mcw Ekl 'iR §©¨§§¥§Ÿ¤¤©¦©
dfle ,Fz`xwl Ekli md mlv` `Ed¤§¨¥¥§¦§¨§¨¤
Fnvr zr FzF`A dYre xnFl wCwC¦§¥©§©¨§¥©§
zExidOde zEfixGd cvl mnrhe .Ekl§§©£¨§©©§¦§©§¦
.mdil` riBIW cr lAql Elki `l xW £̀¤Ÿ¨§¦§Ÿ©¤©¦©£¥¤
mlv` FriBdA EaMr `NW `vnY dfle§¨¤¦§¨¤Ÿ¦§§©¦¤§¨
dn EUr `A xW`M cInE skY `N ¤̀¨¥¤¦¨©£¤¨¨©
KxC lr Edbxdpe mxnF`e ,EUrX¤¨§§¨§©©§¥©¤¤
mc` ipA dxUr (.ek w"a) l"f mxnF`§¨£¨¨§¥¨¨
cgi mNM m` cg` mc` EbxdW¤¨§¨¨¤¨¦ª¨©©
Edbxdpe Exn`e EnMgzp dfl .mixEhR§¦¨¤¦§©§§¨§§©©§¥

:mc` ipiCn mixEhR Eidi dfAW cgi©©¤¨¤¦§§¦¦¦¥¨¨
BøîBàå'Fbe EdklWpeWExR Epxn`e §§§©§¦¥§§¨©§¥

on zFxFAA EdkilWPWMW¤§¤©§¦¥©¦
zFxFAA miiEvOd qlCxaE dClg mzQd©§¨ª§¨©§§¨©§¦©
drx dIg xnFl lkEp dfaE EdElk`iŸ§¨¤©©©¨¨¨
Edzbxd drx dIg Exn`IW `l Edzlk £̀¨¨§Ÿ¤Ÿ§©¨¨¨£¨¨§

:xwW xaC mdiRn oi`ivFn oi` dfaE¨¤¥¦¦¦¦¤§©¤¤
íàåbxdl di ihaW Eknq in lr xn`Y §¦Ÿ©©¦¨§¦§¥¨©£Ÿ

wiCv Wtp mB dnE WtPd z ¤̀©¤¤©©¤¤©¦
KxcA FzF` bxdl EvrIW mbde ,mdig £̀¦¤©£©¤¨£©£Ÿ§¤¤
iR lr s` EpazMW FnM oiaIg mpi`W¤¥¨©¨¦§¤¨©§©©¦
`Fai 'de minW ipiCn oixEhR opi` ok¥¥¨§¦¦¦¥¨©¦§¨

:hRWOA©¦§¨
éìeàiM mnFf cr oiC FA EpC mig`dW ©¤¨©¦¨¦¥¥¦

drx mzAC `iad `EdW Epivn̈¦¤¥¦¦¨¨¨¨
EaIgzIW mixaC xn`e mdia` l ¤̀£¦¤§¨©§¨¦¤¦§©§
Elk`W xn` `Edd ,FzEcr lr dzin¦¨©¥©¨©¤¨§
ilrA mdW xn` `Edd ,igd on xa ¥̀¤¦©©©¨©¤¥©£¥

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyily meil inei xeriy

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑נפׁש מיתה מּכת היא זֹו ,. …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ ראּובן על העידה הּקדׁש רּוח ¿«««ƒ…ְִֵֵֶַַַָֹ

זאת  אמר ויעלּנּוׁשּלא הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבכֹור  'אני אמר: יּתלה מּׁשם. לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻ

ּבי' אּלא .הּסרחֹון ְִִֶַָ

ß elqk a"k iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑ אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַַ
מה  מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְִִֵֵֵֵֶַַַָ"והּבֹור

אבל  ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ְֲִִֵֵַַַָָּתלמּודֿלֹומר:
ועקרּבים  ּבֹונחׁשים כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְִִֵַַָ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

gp ipA mdn zg` lM lre ,zFixr£¨§©¨©©¥¤§¥Ÿ©
cr iR lr bxdp gp oaE ,dzin miaIgzn¦§©§¦¦¨¤Ÿ©¤¡©©¦¥
lre d`xzd `laE micr `lA cg ¤̀¨§Ÿ¥¦§Ÿ©§¨¨§©
'ld m"Anx) oM mB miaFxTd zEcr¥©§¦©¥©§©
hRWn FA EpC oM lr xW` (h"t mikln§¨¦£¤©¥¨¦§¨
.minW ipiCn md mixEhtE mnFf cr¥¥§¦¥¦¦¥¨©¦
iM mixEhR mpi` mc` ipiC cvlC `N ¤̀¨¦§©¦¥¨¨¥¨§¦¦
Fzindl EnMgzp dfl dOfd mdl oi ¥̀¨¤£¨¨¨¤¦§©§§¨¦
FnM oNkl aEIg oi` dfAW cgi olMª¨©©¤¨¤¥¦§ª¨§
mixEhR md minXd oicl la` ,EpazMW¤¨©§£¨§¦©¨©¦¥§¦
WTA `Ed iM dpn`p ErcIW mrHn¦©©¤¨§¤¡¨¨¦¦¥
zFAQd zAq `Ed df lke ,mbxdl§¨§¨§¨¤¦©©¦
EfnxW ilE`e ,mnf xW` 'd zFUrl©££¤¨©§©¤¨§
oi`e sFQal daEWY EUrIW mdixacA§¦§¥¤¤©£§¨§©§¥
`Ede ,daEWYd iptA cnFrW xaC Ll§¨¨¤¥¦§¥©§¨§

FxnF`(`"k 't x"a) l"f Exn`e dYre §§©¨§¨§
:WxC KxC dfe daEWY `N` dYre oi`e§¥§©¨¤¨§¨§¤¤¤§¨

äàøðåiM gikFdl EpEMzp .'Fbe EidI dn §¦§¤©¦§§¦§©§§¦©¦
cvl F` .eizFnFlgA xwW xAC¦¤¤¤©£¨§©

di`xde Ewilq FaMWn lr eipFirx iM¦©£¨©¦§¨§¦§¨§¨¨
dcFA did iM zF`d Ll df EdEbxdIWM§¤©©§¤§¨¦¨¨¤

:'Eke eipFirx F` FANn`k dxez ¦¦©£¨§
.íãiî eäìviå (àëmc`dW itl 'iR ©©¦¥¦¨¨¥§¦¤¨¨¨

bxdl lFkie oFvxe dxigA lrA©©§¦¨§¨§¨©£Ÿ
oM oi`X dn dzin aIgzp `NW in¦¤Ÿ¦§©¥¦¨©¤¥¥
`l m` mc`A ErBti `l zFrx zFIg©¨Ÿ¦§§¨¨¨¦Ÿ
FxnF` `Ede ,minXl dzin aIgzi¦§©¥¦¨©¨©¦§§
dfaE ixigAd cIn 'iR mcIn EdlSIe©©¦¥¦¨¨¥¦©©§¦¦¨¤
eiznlg EidI dn d`xpe FxnF` xzq̈©§§¦§¤©¦§£ŸŸ¨
di`x oi`e xaCd lHaY dxigAd iM 'Fbe§¦©§¦¨§©¥©¨¨§¥§¨¨

:xAC xwW iM EdEbxdi m ¦̀©©§¦¤¤¦¥
àìdidp `N` `icdl WExR .Wtp EPMp Ÿ©¤¨¤¥§¤§¨¤¨¦§¤

xg` FxnF` `Ede ,dzin Fl minxFB§¦¦¨§§©©
Ff ,'Fbe EkilWd mC EkRWY l` KM̈©¦§§¨©§¦§

`Ede ,mdl Fzprh dzidqEnM Fnrh ¨§¨©£¨¨¤§©£¨
eia` l` FaiWdl FliSdl `EdW FOr¦¤§©¦©£¦¤¨¦
dnilWd dcVd zIg iM dpn`p rci iM¦¨©¤¡¨¨¦©©©¨¤¦§¦¨
miWgPd EzigWi `le Erxi `le Fl§Ÿ¨¥§Ÿ©§¦©§¨¦

EPaMri `l mB ,awri rxfA miAxwrde§¨©§©¦§¤©©£Ÿ©Ÿ§©§¤
`vnY oMW FnkE arxA zEnl mẄ¨¨¨¨§¤¥¦§¨
xfgW xFAd l` oaE`x aWIe skYW¤¥¤©¨¨§¥¤©¤¨©

:xFAdn F`ivFdl eil`ak dxez ¥¨§¦¥©
.'Bâå óñBé úà eèéLôiå (âëhWR itl ©©§¦¤¥§§¦§©

,wElgd `Ed FYpYM FxnF` aEzMd©¨§ª¨§¤¨
dUrW oFilrd WEal `Ed miQRd zpzM§Ÿ¤©©¦§¨¤§¤¨¨
zhWtd miCwdl did df itlE eia` Fl¨¦§¦¤¨¨§©§¦©§¨©
,miQRd zpzM `EdW oFilrd WEal§¨¤§¤§Ÿ¤©©¦
cFr wCwcl Wi aEzMd zpEM oiadlE§¨¦©¨©©¨¥§©§¥

:miQRd zpzM z`e xn` `l dOl̈¨Ÿ¨©§¤§Ÿ¤©©¦
ïëàmlFrl mig`dW `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¤¨©¦§¨

oihElgl EhiWtdl Evx `lŸ¨§©§¦©£¦
eilrn xiqdl `N` mExr FgiPdlE§©¦¨¤¨§¨¦¥¨¨
,FA d`pTd dzid DAW miQRd zpzM§Ÿ¤©©¦¤¨¨§¨©¦§¨
zpzM ExiqdWM iM aEzMd ricFnE¦©©¨¦§¤¥¦§Ÿ¤
EwCwC `l d`pVde qrMd axA miQRd©©¦§Ÿ©©©§©¦§¨Ÿ¦§§
`N` gEx zgpaE oEYnA DzF` xiqdl§¨¦¨§¦§©©©¤¨
cr zEIxfk` KM lkaE dlFcB d`pUA§¦§¨§¨§¨¨©§¨¦©



ayieמח zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מים: ּבֹו אין רק כד)והּבֹור (לז, ְִֵֵַָֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא אּלא (בבא מים "אין ְֲִֵֵֶַַָָָ

הרמז: ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה".
ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכאׁשר
ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמים",
ּכלֹומר  - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻֻמציאּות
מּדברי  ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתמּלא

והמנּגדים  ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר מתמּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּתֹורה
ְַָֻלקדּׁשה.

הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש על (צוואת ְֲֵֶֶַַַַַַַ
עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק
ּדבר  יׁש ולא עבֹודה־זרה, עֹובד הּוא מּיד ,ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹמהּׁשם־יתּבר

ְָֻממּצע".

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', .ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ

'B‚Â ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ
ּדרּכן  ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשאם?
ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים ּכּנּוסי ∑Î‡˙.נזּדּמנּו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ִֵָ
וכן: נכאת, קרּוי הרּבה כ)ּבׂשמים ב את (מלכים "וּיראם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתרּגם  ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹּכל
ׁשעוה  והּוא ∑È¯ˆe.לׁשֹון הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְֲַָ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָ

הּקטרת  סּמני עם הּנמנה ׁשמֹו∑ËÏÂ.נטף לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ»…ְִָ
ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹּבלׁשֹון

נּדה  ּבמּסכת ח)אשטרוליזא"ה, .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ ּממֹון ּכתרּגּומֹומה ,.BÓcŒ˙‡ eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ
אל  יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ׁשהּוא  וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים  ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת

יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל
ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי' ׁשמיע .ּוׁשמע, ְְֳִַַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.wElgd `EdW zpYMd mB DOr ExiqdW¤¥¦¦¨©©ªŸ¤¤¤¨
z` EhiWtIe aEzMd xErW `Ed dfe§¤¦©¨©©§¦¤
lW FtEB m` iM x`Wp `l WExR sqFi¥¥Ÿ¦§©¦¦¤
`EdW FYpYM z` Exiqd iM mxr sqFi¥¨ª¦¥¦¤ª¨§¤

ExiqdWM miQRd zpzM mr wElgd¤¨¦§Ÿ¤©©¦§¤¥¦
:dpEM `lA eilrn¥¨¨§Ÿ©¨¨

BøîBàåxaCd liCbdl oEMzp eilr xW` §§£¤¨¨¦§©¥§©§¦©¨¨
dzid `id miQRd zpzM iM¦§Ÿ¤©©¦¦¨§¨

mbe micbAd lM Exiqde oFilrd WEAln©§¨¤§§¥¦¨©§¨¦§©
qrMd axn DOr cgi mNM wElgd¤¨ª¨©©¦¨¥Ÿ©©©

:d`pVdeck dxez §©¦§¨
.'Bâå íéðéãî íéLðà eøáòiå (çëKixv ©©©§£¨¦¦§¨¦§¨¦



מט ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מים: ּבֹו אין רק כד)והּבֹור (לז, ְִֵֵַָֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא אּלא (בבא מים "אין ְֲִֵֵֶַַָָָ

הרמז: ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה".
ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכאׁשר
ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמים",
ּכלֹומר  - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻֻמציאּות
מּדברי  ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתמּלא

והמנּגדים  ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר מתמּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּתֹורה
ְַָֻלקדּׁשה.

הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש על (צוואת ְֲֵֶֶַַַַַַַ
עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק
ּדבר  יׁש ולא עבֹודה־זרה, עֹובד הּוא מּיד ,ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹמהּׁשם־יתּבר

ְָֻממּצע".

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', .ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ

'B‚Â ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ
ּדרּכן  ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשאם?
ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים ּכּנּוסי ∑Î‡˙.נזּדּמנּו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ִֵָ
וכן: נכאת, קרּוי הרּבה כ)ּבׂשמים ב את (מלכים "וּיראם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתרּגם  ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹּכל
ׁשעוה  והּוא ∑È¯ˆe.לׁשֹון הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְֲַָ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָ

הּקטרת  סּמני עם הּנמנה ׁשמֹו∑ËÏÂ.נטף לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ»…ְִָ
ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹּבלׁשֹון

נּדה  ּבמּסכת ח)אשטרוליזא"ה, .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ ּממֹון ּכתרּגּומֹומה ,.BÓcŒ˙‡ eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ
אל  יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ׁשהּוא  וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים  ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת

יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל
ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי' ׁשמיע .ּוׁשמע, ְְֳִַַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.wElgd `EdW zpYMd mB DOr ExiqdW¤¥¦¦¨©©ªŸ¤¤¤¨
z` EhiWtIe aEzMd xErW `Ed dfe§¤¦©¨©©§¦¤
lW FtEB m` iM x`Wp `l WExR sqFi¥¥Ÿ¦§©¦¦¤
`EdW FYpYM z` Exiqd iM mxr sqFi¥¨ª¦¥¦¤ª¨§¤

ExiqdWM miQRd zpzM mr wElgd¤¨¦§Ÿ¤©©¦§¤¥¦
:dpEM `lA eilrn¥¨¨§Ÿ©¨¨

BøîBàåxaCd liCbdl oEMzp eilr xW` §§£¤¨¨¦§©¥§©§¦©¨¨
dzid `id miQRd zpzM iM¦§Ÿ¤©©¦¦¨§¨

mbe micbAd lM Exiqde oFilrd WEAln©§¨¤§§¥¦¨©§¨¦§©
qrMd axn DOr cgi mNM wElgd¤¨ª¨©©¦¨¥Ÿ©©©

:d`pVdeck dxez §©¦§¨
.'Bâå íéðéãî íéLðà eøáòiå (çëKixv ©©©§£¨¦¦§¨¦§¨¦

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑,אחרת ׁשּירא היא זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒִֶֶַַָָ

הרּבה  ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע.eÎLÓiÂ∑ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿
הּבֹור, מן יֹוסף את יעקב לּיׁשמעאלים,וּימּכרּוהּוּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹ

לּמצרים  והּמדינים לּמדינים .והּיׁשמעאלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא היה ּובמכירתֹו עסּוק אחר: ּדבר אביו. את «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו ּבׂשּקֹו יצּועי ׁשּבלּבל על .ּובתעניתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miWp` zxar xiMfd dOl zrcl̈©©¨¨¦§¦£¨©£¨¦
`N` xkOd did `NW xg` mipicn¦§¨¦©©¤Ÿ¨¨©¤¤¤¨
sqFi z` ExMnIe FxnF`M mil`rnWil§¦§§¥¦§§©¦§§¤¥
miaEzMdn gkEn oke .mil`rnWIl©¦§§¥¦§¥¨¥©§¦
mil`rnWi zgx` dPde (d"k) dlrnl§©§¨§¦¥Ÿ§©¦§§¥¦
oM m` ,mil`rnWIl EPxMnpe Ekl 'Fbe§§§¦§§¤©¦§§¥¦¦¥
rcFp `l mipicn miWp` ExarIe xERq¦©©©§£¨¦¦§¨¦Ÿ©

:FzpEM©¨¨
ãBòixg` aEzMd cFr xn`W ip`Fx©¦¤¨©©¨©£¥

'Fbe Fz` Exkn mipcOde (e"l) df¤§©§¨¦¨§Ÿ§
aEzke EdExkn mipcOl iM gkEn oM m ¦̀¥¨¦©§¨¦§¨§¨
xg` aEzMd xn` cFr .FWigkn oFW`x¦©§¦¨©©¨©©
xtihFR EdpwIe dnixvn cxEd sqFie KM̈§¥©¦§©§¨©¦§¥¦©
xkOd cinrd ixd mil`rnWId cIn¦©©¦§§¥¦£¥¤¡¦©¤¤
zNgzA xEn`M mil`rnWIl didW¤¨¨©¦§§¥¦¨¨¦§¦©
(c"t 't x"a) l"fxe .mipcOl `le oiprd̈¦§¨§Ÿ©§¨¦§©©
,dAxd zFxikn xMnPW cOln Exn`̈§§©¥¤¦§©§¦©§¥
dfA miaEzMd ihWR miaXizn oi`e§¥¦§©§¦§¨¥©§¦¨¤

:oade§¨¥
ïBëpäå`Ed mixaC lW oWExR iM `Ed §©¨¦¥¨¤§¨¦

ricFd dNgYn iM KxCd df lr©¤©¤¤¦¦§¦¨¦©
'Fbe mil`rnWi zgx` dPde aEzMd©¨§¦¥Ÿ§©¦§§¥¦§
EPxMnpe Ekl xn`W dcEdi ixace§¦§¥§¨¤¨©§§¦§§¤
zgx`W zFidle .mil`rnWIl©¦§§¥¦§¦§¤Ÿ§©
xbYdl mixgFq mpi` Ff mil`rnWi¦§§¥¦¥¨£¦§¦¨¥
mi`UFp EidX dOA zlEf oipw oin lkA§¨¦¦§¨©©¤¤¨§¦
lr xW` sqFi z` EpwIW zE`ivn oi`e§¥§¦¤¦§¤¥£¤©
mixgFq mipicn miWp` 'd oinfd oM¥¦§¦£¨¦¦§¨¦£¦
xW` dxFgq oin lM mixiMOW WExR¥¤©¦¦¨¦§¨£¤
iM rcze ,dgexdl DzFpwl oOCfY¦§©¥¦§¨§©§¨¨§¥©¦
lrA `N` qiMd lrA Fpi` xgFQd©¥¥©©©¦¤¨©©
lr dpwi qiMd lraE xMdde dricid©§¦¨§©¤¥©©©¦¦§¤©
zFlFcB zFPtA df rEcIW FnM eiR¦§¤¨©¤§¦§
mixgFQd EN` zErvn`aE ,mlFrÄ¨§¤§¨¥©£¦

,mil`rnWIl xkOd lW xaCd xnbp¦§©©¨¨¤©¤¤©¦§§¥¦
miWp` ExarIe aEzMd xn`W `Ede§¤¨©©¨©©©§£¨¦
Exkn mzErvn`aE mixgFq mipicn¦§¨¦£¦§¤§¨¨¨§
Eid `l mzlEf iM mil`rnWIl sqFi¥©¦§§¥¦¦¨¨Ÿ¨
oiAW oeiM dPde .mipFw mil`rnWId©¦§§¥¦¦§¦¥¥¨¤¥
did mil`rnWIde mipcOd mdipW§¥¤©§¨¦§©¦§§¥¦¨¨
cvl gexA wlg mipcOl Wi ixd xkOd©¤¤£¥¥©§¨¦¥¤¨¤©§©
gexA wlg mil`rnWIle mipFTd md iM¦¥©¦§©¦§§¥¦¥¤¨¤©
Epzp xW` miqiM ilrA md iM cvl§©¦¥©£¥¦¦£¤¨§
Exkn mipcOde xn` dfle ,sqM mixUr¤§¦¤¤§¨¤¨©§©§¨¦¨§
mdl didW cv iM 'Fbe mixvn l` FzŸ̀¤¦§¨¦§¦©¤¨¨¨¤
md Kxrd mircFId md mbe FA wlg¥¤§©¥©§¦¨¥¤¥
mpi` iM mil`rnWId `l mixkFOd Eid̈©§¦Ÿ©¦§§¥¦¦¥¨
lW FtEB la` ,FieW xErWA mi`iwA§¦¦§¦¨§£¨¤
md iM mil`rnWId ciA did sqFi¥¨¨§©©¦§§¥¦¦¥
xn` dfle ,mRqM FA EpzPW mixTrd̈¦¨¦¤¨§©§¨§¨¤¨©
wCwC mil`rnWId cIn xtihFR EdpwIe©¦§¥¦©¦©©¦§§¥¦¦§¥
EdEcixFdW did mciA iM cIn xnFl©¦©¦§¨¨¨¨¤¦
xtihFR FzFpwl zE`ivn oi`e dOẄ¨§¥§¦¦§¦©
Eid `l mbe ,FciA didW iOn zlEf©¦¦¤¨¨§¨§©Ÿ¨
mCal md Fxknl oilFki mil`rnWi¦§§¥¦§¦§¨§¥§©¨
odW mrh caNn mipcOd ilAn¦§¦©§¨¦¦§©©©¤¥
mB FxErW dOM Ercie FieWA oi`iwAd©§¦¦§¨§§¨§©¨¦©
Kixv gexA wlg mdl WIW cvl§©¤¥¨¤¥¤¨¤©¨¦
xn` dfle ,xkOd lr md EniMqIW¤©§¦¥©©¤¤§¨¤¨©
cIn Egwle Exkn mipcOdW aEzMd©¨¤©§¨¦¨§§¨§¦©
miaEzMd EaXizp dfaE ,mil`rnWId©¦§§¥¦¨¤¦§©§©§¦
Exn`W l"fx ixace .gxte xFztM©§¨¤©§¦§¥©©¤¨§
.WxC KxC df zFAx minrR xMnPW¤¦§©§¨¦©¤¤¤§¨
dAxd miwlg EidW zFidl iM ilE`e§©¦¦§¤¨£¨¦©§¥
hWtE .zFAx zFxikn aWgi FzgiwlA¦§¦¨¥¨¥§¦©§©
dWxCde iYazMW FnM `Ed aEzMd©¨§¤¨©§¦§©§¨¨

:WxCY¦¨¥
eøkîiåilE` .sqFi z`xg`W ©¦§§¤¥©¤©©

mFxrA EdEGaE KM lM EdEliRdW¤¦¦¨¨¦§¥
ESxzpe mfbx zvw gp xFAl FzklWdaE§©§¨¨©¨§¨¨§¨§¦§©
wEqR) Exn`X dn cbpkE .dcEdi zvrA©£©§¨§¤¤©¤¨§¨
d`xPW eiznlg EidI dn d`xpe ('k§¦§¤©¦§£ŸŸ¨¤¦§¤
hlgdA llWl ot` miWTan EidW¤¨§©§¦Ÿ¤¦§Ÿ§¤§¥
zErvn`A iM EaWgW ilE` ,xaCd zFid¡©¨¨©¤¨§¦§¤§¨
hlgn `Ed ixd EdExkOW df zEzigR§¦¤¤§¨£¥ª§¨
`Ed ixd oFW`x EdpFTd iM sqFi carl§¤¤¥¦©¥¦£¥
Fci zgYn z`vl rpnPd onE Fl carl§¤¤¦©¦§¨¨¥¦©©¨
dpw dYrnE zlEGl xg` xknA zlEf©§¤¤©¥©©¥©¨¨¨
miNdY) FxnF` `Ede ,mlFr zECar mW¥©§¨§§§¦¦
hlgn `Ed ixde ,sqFi xMnp carl (dw§¤¤¦§©¥©£¥ª§¨
oi`e oixFg oal zFpXdn xEnB hlgd¤§¥¨¥¦¨§¤¦§¥

:dNcbl zFlrn xnFl Kixvhk dxez ¨¦©¥£¦§ª¨
.'Bâå ïáeàø áLiå (èëzrcl Kixv ©¨¨§¥§¨¦¨©©

eig` lr oaE`x zprH dn©©£©§¥©¤¨
Fzvrl mB `ld 'Fbe dp` ip`e FxnF`A§§©£¦¨¨§£Ÿ©©£¨
xn`W mbde .xFAA cEa` sqFi did̈¨¥¨©©£©¤¨©
FaiWdl 'Fbe liSd ornl (a"k) aEzMd©¨§©©©¦§©£¦
l` eitA `l FAlA did df eia` l ¤̀¨¦¤¨¨§¦Ÿ§¦¤
dn (e"k) dcEdi xn`W di`xde eig ¤̀¨§¨§¨¨¤¨©§¨©
didW xg` 'Fbe Epig` z` bxdp iM rvA¤©¦©£Ÿ¤¨¦§©©¤¨¨
xFAA FzklWd iM Ycnl `d xFAA©¨¨©§¨¦©§¨¨©
dlrnl EpWxRW FnkE dbixdl dzid̈§¨©£¦¨§¤¥©§§©§¨
'Fbe clId FpFWlA dprO dn dYrnE¥©¨©©£¤¦§©¤¤§

:'Fbe ip`e©£¦§
ïëàFzFid cvl iM `id oaE`x zpEM ¨¥©¨©§¥¦¦§©¡

eia` gixhi FzF` xFkAd `Ed©§©§¦©¨¦
cre mlFrd sFQn eixg` URgl zkll̈¤¤§©¥©£¨¦¨¨§©
zn F`ian did xFAA did m`e ,FtFq§¦¨¨©¨¨§¦¥
dPd eia`l aiWn dide xFAAW zFIgdn¥©©¤©§¨¨¥¦§¨¦¦¥
oi`X dn Edzlk` drx dIg zn `Ed¥©¨¨¨£¨¨§©¤¥
mlFrd zFgExn Kli dp` dYr oM¥©¨¨¨¥¥¥¨¨
,`a ip` dp` ip`e FxnF` `Ede ,FWTal§©§§§©£¦¨¨£¦¨



ayieנ zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyily meil inei xeriy

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
ä-úà eìaèiå:íca úðzk ©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ¯Ú‰.היא ‰iÁ «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»
e‰˙ÏÎ‡∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ׁשּתתּגרה (ב"ר)נצנצה סֹופֹו ¬»»¿ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

ּפֹוטיפר  אׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוּֿבֹו לֹו ּגּלה לא ולּמה . ְִִֵֶַַָָָָָֹ
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָהּוא?

היה (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יצחק אבל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע

לֹו'? לגּלֹות רֹוצה אינֹו .הּוא ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i jxk zegiy ihewl)

עּמהם להקּב"ה לג)וׁשּתפּו לז, חׁשׁשּו(רׁש"י הּׁשבטים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחד
אּלא  אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם את ּתלּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכן
ולא  "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכאׁשר
קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּבחרם").

ׁשל  ּבאסּפקלריא "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָסּמן
מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש
זה  סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַָלהֹודיעֹו
ׁשהּוא  ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו יֹוסף, את לחּפׂש ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהלכּו

ַחי.

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ׁשּירד כ "ב עד מּמּנּו מׁשּפרׁש , »ƒ«ƒִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנה  ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹוגֹו'",
יעקב  ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשבע
קּים  ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמצרים,

ואם:יעקב  אב יז)ּכּבּוד ּבבית (מגילה ׁשהיה ׁשנה כ' ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
וחצי  ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלבן,
ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבסּכֹות
וסֹופי  הן עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"זהּֿלי

ּכנגּדן  .ללקֹות ְְְִֶָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'Fbe miGr xirU EhgWIe EnMgzp dfle§¨¤¦§©§©¦§£§¦¦¦§
:oaE`x znrxY Dl dwlq dfaEl dxez ¨¤¨§¨¨©§Ÿ¤§¥

.óøè óøè (âì'a iM xnFl oEMzp ¨ŸŸ©¦§©¥©¦
xhdIg FztxHW '`d ,sxhp zFt §¥¦§©¨¤§¨§©¨

DzpFrnl FtEB dtxHW 'Ade ,Fzbxde©£¨§§©¤¨§¨¦§¨¨

eizFnvr xg` WTal W`izp dfAW¤¨¤¦§¨¥§©¥©©©§¨
`l dOl dWw did df zlEfe .mxawl§¨§¨§©¤¨¨¨¤¨¨Ÿ
sqFi zFnvr xg` URgl awri lCYWd¦§©¥©£Ÿ§©¥©©©§¥
mig`d mde ,dxEaw zevn mdA mIwl§©¥¨¤¦§©§¨§¥¨©¦
DCal 'iR Ep`vn z`f Exn`e EnMgzp¦§©§§¨§Ÿ¨¨¥§©¨

dIgd iM WiBxd dGnE DOr zFnvr `lA§Ÿ£¨¦¨¦¤¦§¦¦©©¨
mgixhd `l dfle DzpFrnl EYxxB§¨©¦§¨¨§¨¤Ÿ¦§¦¨

:eizFnvr xg` cFr URglcl dxez §©¥©©©§¨
.'Bâå åéða ìk eî÷iå (äìxMfd `l ©¨ª¨¨¨§Ÿª§©

:dngp ixaC o`M̈¦§¥¤¨¨



ני ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyily meil inei xeriy

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
ä-úà eìaèiå:íca úðzk ©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ¯Ú‰.היא ‰iÁ «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»
e‰˙ÏÎ‡∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ׁשּתתּגרה (ב"ר)נצנצה סֹופֹו ¬»»¿ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

ּפֹוטיפר  אׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוּֿבֹו לֹו ּגּלה לא ולּמה . ְִִֵֶַַָָָָָֹ
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָהּוא?

היה (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יצחק אבל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע

לֹו'? לגּלֹות רֹוצה אינֹו .הּוא ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i jxk zegiy ihewl)

עּמהם להקּב"ה לג)וׁשּתפּו לז, חׁשׁשּו(רׁש"י הּׁשבטים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחד
אּלא  אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם את ּתלּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכן
ולא  "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכאׁשר
קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּבחרם").

ׁשל  ּבאסּפקלריא "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָסּמן
מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש
זה  סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַָלהֹודיעֹו
ׁשהּוא  ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו יֹוסף, את לחּפׂש ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהלכּו

ַחי.

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ׁשּירד כ "ב עד מּמּנּו מׁשּפרׁש , »ƒ«ƒִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנה  ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹוגֹו'",
יעקב  ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשבע
קּים  ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמצרים,

ואם:יעקב  אב יז)ּכּבּוד ּבבית (מגילה ׁשהיה ׁשנה כ' ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
וחצי  ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלבן,
ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבסּכֹות
וסֹופי  הן עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"זהּֿלי

ּכנגּדן  .ללקֹות ְְְִֶָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

'Fbe miGr xirU EhgWIe EnMgzp dfle§¨¤¦§©§©¦§£§¦¦¦§
:oaE`x znrxY Dl dwlq dfaEl dxez ¨¤¨§¨¨©§Ÿ¤§¥

.óøè óøè (âì'a iM xnFl oEMzp ¨ŸŸ©¦§©¥©¦
xhdIg FztxHW '`d ,sxhp zFt §¥¦§©¨¤§¨§©¨

DzpFrnl FtEB dtxHW 'Ade ,Fzbxde©£¨§§©¤¨§¨¦§¨¨

eizFnvr xg` WTal W`izp dfAW¤¨¤¦§¨¥§©¥©©©§¨
`l dOl dWw did df zlEfe .mxawl§¨§¨§©¤¨¨¨¤¨¨Ÿ
sqFi zFnvr xg` URgl awri lCYWd¦§©¥©£Ÿ§©¥©©©§¥
mig`d mde ,dxEaw zevn mdA mIwl§©¥¨¤¦§©§¨§¥¨©¦
DCal 'iR Ep`vn z`f Exn`e EnMgzp¦§©§§¨§Ÿ¨¨¥§©¨

dIgd iM WiBxd dGnE DOr zFnvr `lA§Ÿ£¨¦¨¦¤¦§¦¦©©¨
mgixhd `l dfle DzpFrnl EYxxB§¨©¦§¨¨§¨¤Ÿ¦§¦¨

:eizFnvr xg` cFr URglcl dxez §©¥©©©§¨
.'Bâå åéða ìk eî÷iå (äìxMfd `l ©¨ª¨¨¨§Ÿª§©

:dngp ixaC o`M̈¦§¥¤¨¨

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑ ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿»¿…»ְְֲִֵַָָ

וׁשבט  ׁשבט ּכל עם נחמיה נֹולדּו רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
"וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות ְְְֲִֵֶַַָָָָֹאֹומר:
ּולכּלתֹו 'ּבנֹו', לחתנֹו מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכּלֹותיו,

ÌÁ˙‰Ï.'ּבּתֹו' Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ
ׁשּמת  וסבּור החי על נגזרה ּתנחּומין הּמת ׁשעל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

החי  על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡ÈaŒÏ.ּגזרה „¯‡∑ ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈∆¿ƒ
'על': ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַּכמֹו:

כא) ב הּדמים",(שמואל ּבית ואל ׁשאּול ד)"אל א (שמואל ְִֵֶֶַָָ
ואל  האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל .חמיה ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

‰Ï‡L Ï·‡∑ ּבאבלי' הּוא: קבר לׁשֹון ּכפׁשּוטֹו, »≈¿…»ְְְְִִֶֶֶ
ּכל  אתנחם ולא סימן ימי'אּקבר, ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אחד  ימּות לא אם הּגבּורה: מּפי ּבידי מסּור היה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹזה
מבטח ּבחּיי, ּגיהּנם אני מּבני רֹואה j·iÂ.ׁשאיני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ«≈¿¿

ÂÈ·‡ B˙‡∑,יעקב ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה היה יצחק …»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מתאּבל  היה לא חי ,אבל ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

אין  ּבנֹותיו" "וכל הּמּלים על ׁשּבפרּוׁשֹו לכ הּסיּבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאחת
הּמּלה  ׁשּמׁשמעּות יהּודה, רּבי ּבדעת מסּתּפק ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָרׁש"י

– ּכפׁשּוטּה היא ּגם ּבנֹות"ּבנֹותיו" מביא הּוא אּלא יעקב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
מּפני  היא, ל"ּכּלֹותיו", היא ׁשהּכּונה נחמיה, רּבי ּדעת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת

את  נׂשאּו ׁשהּׁשבטים יֹוצא יהּודה רּבי ׁשל ּפירּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפי
(מן יׁשהאב אחיֹותיהם ּובפׁשטּות נח), לבני הּמּוּתר ּדבר , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ניּתנה, ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ׁשמרּו ׁשהּׁשבטים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר,
יעקב. ּבחּיי ְְֲֵַַָֹּולפחֹות

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
ô :íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑ ּבהמֹות .הּמלׁשֹוחטי ««»ƒְֲֵֵֶֶַ

ß elqk b"k iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְִָָָָָָ
ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלכאן
'אּתה  אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻאחיו

ׁשֹומעים  היינּו - להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָאמרּת
'ל.ËiÂ∑ אחיו ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑ נׁשּתּתף ְ«≈ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִֵַ

.עּמֹו ִ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

äàøðåE`xWM iM `Ed aEzMd zpEMW §¦§¤¤©¨©©¨¦§¤¨
wUe zEla` KM lM eipÄ¨¨¨£¥§©
EdUri df Exn` miAx mini eipznA§¨§¨¨¦©¦¨§¤©£¥
Fpi` ENt` F` Fcigi FpA Fl zOW mc`̈¨¤¥§§¦£¦¥
ciRwi mihrn mipA Fl Eid m` Fcigi§¦¦¨¨¦ª¨¦©§¦
EnMgzp dfl ,hrOdn oFxQg lr©¦¨¥©ª¨¨¤¦§©§
mgpzi FzErvn`AW xaC zFUrl©£¨¨¤§¤§¨¦§©¥
eipA lM cgi EvAwzPW `Ede ,Fnvrn¥©§§¤¦§©§©©¨¨¨
zFpA xUr cg`e mipA xUr cg ©̀©¨¨¨¦§©©¨¨¨
Ecnre Eklde md miAx mzFpaE mdipaE§¥¤§¨©¦¥§¨§§¨§
WIW in iM ,Fzngp z`f idYe Flv ¤̀§©§¦Ÿ¤¨¨¦¦¤¥
Fl iE`x oi` zFpaE mipA KM lM Fl¨¨¨¦¨¥¨
xCrp m` ohw oA lr KM lM xrhvdl§¦§©¥¨¨©¥¨¨¦¤§©
eipA lM EnwIe FxnF` `Ede ,mipAd on¦©¨¦§§©¨ª¨¨¨
cgi oNM lW Ff dniwe cgi eizpA lke§¨§Ÿ¨©©§¦¨¤ª¨©©
eipA EAx iM d`xIWM Fngpl `id¦§©£§¤¦§¤¦©¨¨

Fl lirFd `l ok iR lr s`e ,eizFpaE§¨§©©¦¥Ÿ¦
mrHd xn`Ie mgpzdl o`nie df xaC̈¨¤©§¨¥§¦§©¥©Ÿ¤©©©
il oi`W xcbA 'iR ipA l` cx` iM¦¥¥¤§¦¥§¤¤¤¥¦
eipA lkA icM oi` iM cgin `Ed `N ¤̀¨§ª¨¦¥§©§¨¨¨
lMn Fad` iM eilr mgpzdl eizFpaE§¨§¦§©¥¨¨¦£¥¦¨
`"g) xdGd ixacA rEcId mrHl eig ¤̀¨©©©©¨©§¦§¥©Ÿ©

.(.tw
ãBòcx` iM 'Fbe o`nie FxnF`A dvxi¦§¤§§©§¨¥§¦¥¥

mgPd o`OW d`xW mbd 'iR 'Fbe§¥£©¤¨¨¤¥¥¦¨¥
oilAwn oi`e ig sqFIW dGn cnl `lŸ¨©¦¤¤¥©§¥§©§¦
zEripn mrh xn` iM igd lr oinEgpY©§¦©©©¦¨©©©§¦
Exn`e ipA l` cx` iM mrh cvl dngPd©¤¨¨§©©©¦¥¥¤§¦§¨§

:k"r 'Eke FciA xEqn did oniq l"f¦¨¨¨¨§¨§
jáiåxfg eixaC xn`WM 'iR .Fz` ©¥§§Ÿ¥§¤¨©§¨¨¨©

eia` xnFl wCwce .eilr zFMal¦§¨¨§¦§¥©¨¦

EkA `NW 'Fbe lke eipA lM llWl¦§Ÿ¨¨¨§¨§¤Ÿ¨
Exn` l"fxe .eia` m` iM FzxMfdA§©§¨¨¦¦¨¦§©©¨§
awri lW eia` wgvi `EdW (c"t x"a)¤¦§¨¨¦¤©£Ÿ

:WxC `Edeel dxez §§¨
.'Bâå äãeäé ãøiå (àdhFq) Exn` l"fx ©¥¤§¨§¨§¨

,FzNcBn eig` EdEcixFdW (b"i¤¦¤¨¦§ª¨
`Ad iM Fnrh iM xn` r"a`x oF`Bde§©¨¨©¦©£¦©¨
`Ed FnFxcl mlFr lW oFtv z`Rn¦§©¨¤¨¦§
did `l m` miwcFv eixaC .k"r cxFi¥§¨¨§¦¦Ÿ¨¨
dxFOW eig` z`n zaY aEzMd xnF`¥©¨¥©¥¥¤¨¤¤
cFr ,eig`n dzid dcixid iM rAv`A§¤§©¦©§¦¨¨§¨¥¤¨
l"fx ixaclE ,'Fbe Wi` cr hIe FxnF`§©¥©¦§§¦§¥©©
oFWl cxIe iM oFkp lr aEzMd `Faï©¨©¨¦©¥¤§
Kixhv` hIe zaze oEki dcixi§¦¨§©¥§¥©©¥¦§¨¦

:FtEbla dxez §



ayieנב zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎ· ‰È‰Â∑ ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, ׁשם ¿»»ƒ¿ƒְֲִֵֵֵַַָ
לׁשֹון: 'ּכזיב', נקרא מּלדת טו)ׁשּפסקה "היֹו(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

אכזב", ּכמֹו לי נה)ּתהיה מימיו",(ישעיה יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹּדאם
ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו "וּתקרא .ראיתי: ְְְְִִִֵַַַָָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,זרעֹו מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְִֶַַָָָ
ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

אֹונן. ׁשל זרעֹומיתתֹו מׁשחית ער היה ּכדי ולּמה ? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
יפיּה ויכחיׁש ּתתעּבר .ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ יּקרא הּמת הּבן ׁשם .על ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.éðòðk Léà úa (áoF`Bde xgFq WExR ©¦§©£¦¥¥§©¨
`EdW okYie azM r"a`xd̈¨©§¦¨¥¤
okYi `l iM xnF` ip`e .FrnWnM§©§¨©£¦¥¦Ÿ¦¨¥
eilr EciRwdW xacA awri ipA EwaCIW¤¦¨§§¥©£Ÿ§¨¨¤¦§¦¨¨
mxnF`kE ,cgi mzWlW mdizFa £̀¥¤§¨§¨©©§§¨
z` xnW aEzMde ,(.p) b"t migqtA¦§¨¦§©¨¨©¤

Wi` zA xnFl wCwCX dOA xaCd©¨¨©¤¤¦§¥©©¦
ziprpM `id `le iprpM dia` 'iR iprpM§©£¦¥¨¦¨§©£¦§Ÿ¦§©£¦
xn`YW `l m` xaCd didi ot` dfi`A§¥¤Ÿ¤¦§¤©¨¨¦Ÿ¤Ÿ©
ricFnE WOn iprpM did eN`e ,xgFq¥§¦¨¨§©£¦©¨¦©
oEbd iYlA xaC dcEdi dUr iM aEzMd©¨¦¨¨§¨¨¨¦§¦¨
ziprpM zA mW `xIe xnFl Fl did oM¥¨¨©©©§¨©§©£¦

We ziprpM dX` F`oi`e .rEW dia` m ¦¨§©£¦§¥¨¦©©§¥
xW` aYkOd lr daY zFtqFY dfÄ¤¨¥¨©©¦§¨£¤
xn`p dfM `Yln iENB oiprlE ,azM̈©§¦§©¦¦§¨¨¤Ÿ©

:i`Ce aYkle ,wYWl¦§Ÿ§¦§Ÿ©©
.äçwiå:dX` igETl oicM 'iRb dxez ©¦¨¤¨¥§¦¦¥¦¨



נג ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎ· ‰È‰Â∑ ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, ׁשם ¿»»ƒ¿ƒְֲִֵֵֵַַָ
לׁשֹון: 'ּכזיב', נקרא מּלדת טו)ׁשּפסקה "היֹו(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

אכזב", ּכמֹו לי נה)ּתהיה מימיו",(ישעיה יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹּדאם
ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו "וּתקרא .ראיתי: ְְְְִִִֵַַַָָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,זרעֹו מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְִֶַַָָָ
ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

אֹונן. ׁשל זרעֹומיתתֹו מׁשחית ער היה ּכדי ולּמה ? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
יפיּה ויכחיׁש ּתתעּבר .ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ יּקרא הּמת הּבן ׁשם .על ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.éðòðk Léà úa (áoF`Bde xgFq WExR ©¦§©£¦¥¥§©¨
`EdW okYie azM r"a`xd̈¨©§¦¨¥¤
okYi `l iM xnF` ip`e .FrnWnM§©§¨©£¦¥¦Ÿ¦¨¥
eilr EciRwdW xacA awri ipA EwaCIW¤¦¨§§¥©£Ÿ§¨¨¤¦§¦¨¨
mxnF`kE ,cgi mzWlW mdizFa £̀¥¤§¨§¨©©§§¨
z` xnW aEzMde ,(.p) b"t migqtA¦§¨¦§©¨¨©¤

Wi` zA xnFl wCwCX dOA xaCd©¨¨©¤¤¦§¥©©¦
ziprpM `id `le iprpM dia` 'iR iprpM§©£¦¥¨¦¨§©£¦§Ÿ¦§©£¦
xn`YW `l m` xaCd didi ot` dfi`A§¥¤Ÿ¤¦§¤©¨¨¦Ÿ¤Ÿ©
ricFnE WOn iprpM did eN`e ,xgFq¥§¦¨¨§©£¦©¨¦©
oEbd iYlA xaC dcEdi dUr iM aEzMd©¨¦¨¨§¨¨¨¦§¦¨
ziprpM zA mW `xIe xnFl Fl did oM¥¨¨©©©§¨©§©£¦

We ziprpM dX` F`oi`e .rEW dia` m ¦¨§©£¦§¥¨¦©©§¥
xW` aYkOd lr daY zFtqFY dfÄ¤¨¥¨©©¦§¨£¤
xn`p dfM `Yln iENB oiprlE ,azM̈©§¦§©¦¦§¨¨¤Ÿ©

:i`Ce aYkle ,wYWl¦§Ÿ§¦§Ÿ©©
.äçwiå:dX` igETl oicM 'iRb dxez ©¦¨¤¨¥§¦¦¥¦¨

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹו,ּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון ּתמנתה (שופטים וגֹו'", ׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:"וּירד היתה ההר ּבׁשּפּוע …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתה: עלה חמי יג)הּנה (לח, ְִִִֵֶָָָֹ
ההר  ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשמׁשֹון

מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, יג.היתה (לח, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
רש"י) ובפירוש

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש
ולעמד  לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר
ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹומֹו

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהרי
ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָּוכמֹו־כן

מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאי־אפׁשר
ואם  ההר". "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּקדׁש,
"ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָינּוח

ְַָחס־וׁשלֹום.
היתה  ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹוׁשבת",
ירידה  ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָָָעלּיה
אֹו ּבירידה אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָהיא.

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥̧©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå àéäå 'Bâå äúàø ék (ãéKixv ¦¨£¨§§¦§¨¦
`le `ide xnFl Kxvd dOl zrcl̈©©¨¨ª§©©§¦§Ÿ
xaCde 'Fbe dpYp `le xnFl wiRqd¦§¦©§Ÿ¦§¨§§©¨¨

'a iM ilE`e .xnF` `Ed dilrW oaEn¨¤¨¤¨¥§©¦
dz`x iM cg`d aEzMd xn` mixaC§¨¦¨©©¨¨¤¨¦¨£¨
mIwzp `NW oaEn xaCde dlW lcB iM¦¨©¥¨§©¨¨¨¤Ÿ¦§©¥

iM 'Fbe lCbi cr xn`W ding xn`n©£©¨¦¨¤¨©©¦§©§¦
dpYp `l `ide 'Ade ,dia` ziaA dPcFr¤¨§¥¨¦¨§©§¦Ÿ¦§¨
Fpi`W WcTd gExA dz`xW WExR 'Fbe§¥¤¨£¨§©©Ÿ¤¤¥



ayieנד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר LzÂ·.ׁשּלא «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆

ÌÈÈÚ Á˙Ùa∑ ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ׁשעל ּבפתיחת ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר ׁשל (סוטה ּבפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

אבינּו לראֹותֹו,אברהם מצּפֹות עינים Èk.ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ
¯'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה∑‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ

מתאּוה  ׁשהיתה יהּודה, ּבנים אצל מּמּנּו .להעמיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי .ּבפרׁשת ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָ

‰Èt ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
חמיה  ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרּבֹותינּו:

צנּועה  חׁשדּה,היתה לא לפיכ. ְְְֲִָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר «≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָָָָ

דשטורני"ר  לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר .אל ְֲִִֶֶֶֶַַָָ
‡pŒ‰·‰∑'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ּבלׁשֹון  לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָלׁשֹון
נתינה  ללׁשֹון קרֹובים הזמנה, ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה.

.הם  ֵ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑וׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ ּבּה'עזקת מתּכּסה BÏ.ׁשאּתה ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו ּכּיֹוצא ּבֹו,ּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה חֹותם ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָטּבעת
יח) לח, ּבדּבּורֹו.(רש"י יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּתמר

חפצים  ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכן

(ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻנפֹוצים,
" - חׁשיבּות) .ׁשאּתהלאֹות . ּבּה מתּכּסה ׁשאּתהחֹותם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ָּבּה".

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:KxaY ld`A miWPn mlFrl dPOn `vI dn cnlE `ve .dgilvde dzUre dcnr dfle ,dX`l Fl `id ozPYW iE`xeh dxez ¨¤¦¨¥¦§¦¨§¨¤¨§¨§¨§¨§¦§¦¨§¥§©©¨¨¦¤¨¨¨¦¨¦¨Ÿ¤§Ÿ¨



נה ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר LzÂ·.ׁשּלא «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆

ÌÈÈÚ Á˙Ùa∑ ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ׁשעל ּבפתיחת ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר ׁשל (סוטה ּבפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

אבינּו לראֹותֹו,אברהם מצּפֹות עינים Èk.ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ
¯'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה∑‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ

מתאּוה  ׁשהיתה יהּודה, ּבנים אצל מּמּנּו .להעמיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי .ּבפרׁשת ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָ

‰Èt ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
חמיה  ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרּבֹותינּו:

צנּועה  חׁשדּה,היתה לא לפיכ. ְְְֲִָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר «≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָָָָ

דשטורני"ר  לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר .אל ְֲִִֶֶֶֶַַָָ
‡pŒ‰·‰∑'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ּבלׁשֹון  לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָלׁשֹון
נתינה  ללׁשֹון קרֹובים הזמנה, ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה.

.הם  ֵ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑וׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ ּבּה'עזקת מתּכּסה BÏ.ׁשאּתה ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו ּכּיֹוצא ּבֹו,ּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה חֹותם ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָטּבעת
יח) לח, ּבדּבּורֹו.(רש"י יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּתמר

חפצים  ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכן

(ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻנפֹוצים,
" - חׁשיבּות) .ׁשאּתהלאֹות . ּבּה מתּכּסה ׁשאּתהחֹותם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ָּבּה".

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:KxaY ld`A miWPn mlFrl dPOn `vI dn cnlE `ve .dgilvde dzUre dcnr dfle ,dX`l Fl `id ozPYW iE`xeh dxez ¨¤¦¨¥¦§¦¨§¨¤¨§¨§¨§¨§¦§¦¨§¥§©©¨¨¦¤¨¨¨¦¨¦¨Ÿ¤§Ÿ¨

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה È‰‰.מה Ôt ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆
Êe·Ï∑ עֹוד ּתבּקׁשּנה ּגנאי,אם ויהיה הּדבר יתּפרסם »ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

עֹוד  לעׂשֹות עלי מה ּדברי ּכי ÈzÁÏL.לאּמת ‰p‰ ְְֲִִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ

‰ È„b‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי «¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ
ּבגדי  אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשהטּביל

.(ב"ר)עּזים  ִִ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ורּבֹו(נדה ראׁשֹון ׁשל רּבֹו ¿ƒ¿…√»ƒְִֶֻֻ
ׁשלם ׁשל  ואמצעי חדׁשים",אחרֹון "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון , ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש מנֹות",(אסתר "ּומׁשלֹוח ְְְְֳִִִֵֶַַָָ
ירחּיא' 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", ."מׁשלח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

ÌÈeÊÏ מעּברת ∑‰¯‰ ּדבר: הרה",ׁשם "אּׁשה ּכמֹו , »»ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָָָָֻ
ּכחּמה" "ּברה מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ּוכמֹו: אפרים אמר ְַַָָָ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ

היתה  ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּכהן,,מּׁשּום ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ּדנּוה  ּבׂשרפה לפיכ. ְְִִֵָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

היא  אביה את נאמר "ׁשּלא להלכה, ּפֹוסק הּזקן ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבפני  ּוכׁשהעידּו והתראה ּבעדים ּכׁשּזינתה אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמחּללת
ּתמר  את דנּו ּכיצד הּׁשאלה: מתעֹוררת זה לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין".
ׁש"את  מּפני רק לּה מּגיע זה עֹונׁש הרי ּכהן? ּכבת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלׂשריפה
עדים  ּכלל היּו לא ּתמר אצל ואילּו מחּללת", היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאביה

סנהדרין? ּבפני עדּות מסירת ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוהתראה,
אפרים  "אמר הּמּלים הֹוספת על־ידי רׁש"י מבהיר זה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָקֹוׁשי
ּבׁשיטתֹו, נֹוקט מקׁשאה אפרים מאיר": רּבי מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמקׁשאה
ּבענין) אֹו ּבּזמן (ּבמציאּות, ּביֹותר רחֹוק הּקׁשר ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאף
וכּו', ּבעדים ׁשּלא זינתה ּכאׁשר אף ולכן קּיים, הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין

– ּדינּה נפסק ולכן מחּללת", היא "אביה זאת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבכל
ותּׂשרף". ְִִֵָָ"הֹוציאּוה

"ּבׁשלהּובי  הּזהר ּבספר נאמר ותּׂשרף" "הֹוציאּוה הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
ׁשעל־ הּגלּות). על־ידי טהרה (=ּבׁשלהבת ּבגלּותא" ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָטיהרא
– לּגלּות ּכהן", איׁש "ּבת הּנקראת הּנׁשמה, ירידת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹידי
אפילּו ּבגּוף, למּטה ירידתּה על־ידי וכן ּבגלּותא", ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ"הֹוציאּוה
"ּבׁשלהּובי  מתעֹוררת היא קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּזמן
הּנקרא  לּקּב"ה, האהבה אׁש ּברׁשפי "ותּׂשרף", – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָטיהרא"

ֵֹ"ּכהן".
ׁשל  ּבמּצב נמצאת ּכבר ׁשהּנׁשמה ּכיון מּובן: ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.óøOúå äeàéöBä (ãëmEXn mrHd ¦¨§¦¨¥©©©¦
zEpf lr ExfB mW lW oiC ziaC§¥¦¤¥¨§©§
,e"l sC f"rA mxnF`M zFO`d mr¦¨ª§§¨§©
`l dexr xEQ` mW oi` 'it` rnWnE©§¨£¦¥¨¦¤§¨Ÿ
dxEq`d `le gp ipal dxEq`d̈£¨¦§¥Ÿ©§Ÿ¨£¨

ilE`e ,dilr ExfB ok iR lr s` l`xUil§¦§¨¥©©¦¥¨§¨¤¨§©
zFxfB xfbl mciA dzid zxqn iM¦¨Ÿ¤¨§¨§¨¨¦§Ÿ§¥
rcIWM dfle .dxfBd lr xaFrd bxdle§©£Ÿ¨¥©©§¥¨§¨¤§¤¨©
dxfBd iM dxhtp mixaCd Eid FOr iM¦¦¨©§¨¦¦§§¨¦©§¥¨
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.gp oal zxYn FzNM iM dexr xEQ` oM¥¦¤§¨¦©¨ª¤¤§¤Ÿ©
`le (:i dhFq) Exn`W mdixaC itlE§¦¦§¥¤¤¨§¨§Ÿ
ixd cFr dPOn wqR `NW DYrcl sqï©§©§¨¤Ÿ¨©¦¤¨£¥
mAin did a`d iM ciBn df¤©¦¦¨¨¨¨§©¥

:FzNkldk dxez §©¨



ayieנו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy
יכֹולה  היא ּכיצד אביה, מּבית יצאה היא ְְִִִִִֵֵַָָָָָָ"הֹוציאּוה",
הּוא: על־ּכ ההסּבר אׁש? ּכרׁשפי ּבאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלהתעֹורר
הּנׁשמה  ׁשׁשֹורׁש ּכיון – מאיר" רּבי מּׁשּום מקׁשאה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"אפרים
והירידֹות  הּׁשינּויים ּכל על־אף הרי מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
"ּבת  ּתמיד נׁשארת היא "הֹוציאּוה", ּכדי עד ּבּה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיחּולּו

"ותּׂשרף". ׁשל רגׁש אצלּה ּומתעֹורר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּכהן",
יהּודה  "וּיאמר הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם מּובן זה ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלפי

ותּׂשרף": ְִִֵָָהֹוציאּוה
– "הֹוציאּוה ׁשל ּבמּצב זאת ּבכל נמצאת ׁשּלמּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
צרי "ותּׂשרף" ׁשל הענין אצלּה ׁשּיתעֹורר ּוכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבגלּותא",
זקּוקים  ּולפיכ ּבגלּות, ׁשאינּנּו הּנׁשמה עצם ּבּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתּגּלֹות
הּמּגיעה  עֹול וקּבלת הֹודאה ׁשל לעבֹודה "יהּודה", ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָלדרּגת

ׁשּבּגּוף. ּבּנׁשמה ּגם זאת ּומגּלה הּנׁשמה ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעצם
ּתמ  לגּבי ׁשהיּו ההפּוכֹות" ה"סברֹות ׁשּתי יּובנּו ר:ּבכ ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדין  להיֹות צרי "ּכּלת ּתמר ׁש"זנתה ׁשּמּפני סברּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתחילה
יצאה  מּכן ּולאחר ּבגלּותא. – הּזהר ּכפירּוׁש "הֹוציאּוה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשל

יצאּו ּומאּתי "מּמּני ּבת־קֹול עצמֹו זה ּתמר למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבקׁשר
ּכדי  נגרם ׁשהּמעׂשה ּביׂשראל", מלכים להעמיד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּדברים...

ּגאּולה. ׁשענינֹו מׁשיח, ועד וכּו' ּפרץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּולד
ּכדי  היא חטאינּו" "מּפני הּגלּות ּתכלית הּוא: לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָההסּבר
האֹור  יתרֹון יתּגּלה הּגלּות חׁשכת וזיּכּו ּבירּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעל־ידי

העתידה. ְֲִַָָָּבּגאּולה
ּתמר  ׁשל ּפעּולתּה נחׁשבה הענין ׁשּבתחילת למרֹות ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּולפיכ
"הֹוציאּוה  להיֹות צריכה ׁשּתֹוצאתֹו ׁשלילי, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָלמעׂשה
ההֹודאה  עבֹודת יהּודה, ׁשל העבֹודה ׁשּלאחר הרי ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבגלּותא",
מתעֹוררים  ("הֹוציאּוה") הּגלּות ׁשעל־ידי לכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגֹורמת
מתּגּלה  אז – ("ותּׂשרף") יּתיר" ּבחילא והאהבה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"הּצּמאֹון
ּביׂשראל", מלכים להעמיד הּדברים... יצאּו ּומאּתי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁש"מּמּני
וכּו' ּפרץ יּולד ׁשּמּכ עליֹונה, ּכּונה מלכתחילה ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
הּגבּולֹות, ּכל את ׁשּיפרֹוץ לפניהם", הּפֹורץ ל"עלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד
ירידת  לפני וכן הּבית, ּבזמן ׁשהיּו ההגּבלֹות את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאפילּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא – למּטה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָהּנׁשמה

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.ŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆

‰ÈÓÁ∑ אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא »ƒ»ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
'אם מעּברת', אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אלּבין  ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיֹודה

לאדם  לֹו 'נֹוח אמרּו: מּכאן לכבׁשן ּפניו'. ׁשּיּפילּוהּו ְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל אין ∑‰Œ¯k‡.האׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ«∆»ֵ

ּתאּבד  ואל ּבֹורא 'הּכרֿנא ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ'נא'
נפׁשֹות' .ׁשלׁש ְָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑.מעּברת היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ
קֹול  ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָורּבֹותינּו
ׁשהיתה  לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה:
מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה
ּביׂשראל' מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה .ּומּׁשבט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
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'לא  אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', ּגּבי 'לא וחברֹו ּפסק', ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹ
'ולא  ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹאלּדד
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נז ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k iriax meil inei xeriy
יכֹולה  היא ּכיצד אביה, מּבית יצאה היא ְְִִִִִֵֵַָָָָָָ"הֹוציאּוה",
הּוא: על־ּכ ההסּבר אׁש? ּכרׁשפי ּבאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלהתעֹורר
הּנׁשמה  ׁשׁשֹורׁש ּכיון – מאיר" רּבי מּׁשּום מקׁשאה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"אפרים
והירידֹות  הּׁשינּויים ּכל על־אף הרי מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
"ּבת  ּתמיד נׁשארת היא "הֹוציאּוה", ּכדי עד ּבּה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיחּולּו

"ותּׂשרף". ׁשל רגׁש אצלּה ּומתעֹורר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּכהן",
יהּודה  "וּיאמר הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם מּובן זה ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלפי

ותּׂשרף": ְִִֵָָהֹוציאּוה
– "הֹוציאּוה ׁשל ּבמּצב זאת ּבכל נמצאת ׁשּלמּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
צרי "ותּׂשרף" ׁשל הענין אצלּה ׁשּיתעֹורר ּוכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבגלּותא",
זקּוקים  ּולפיכ ּבגלּות, ׁשאינּנּו הּנׁשמה עצם ּבּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתּגּלֹות
הּמּגיעה  עֹול וקּבלת הֹודאה ׁשל לעבֹודה "יהּודה", ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָלדרּגת

ׁשּבּגּוף. ּבּנׁשמה ּגם זאת ּומגּלה הּנׁשמה ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעצם
ּתמ  לגּבי ׁשהיּו ההפּוכֹות" ה"סברֹות ׁשּתי יּובנּו ר:ּבכ ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדין  להיֹות צרי "ּכּלת ּתמר ׁש"זנתה ׁשּמּפני סברּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתחילה
יצאה  מּכן ּולאחר ּבגלּותא. – הּזהר ּכפירּוׁש "הֹוציאּוה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשל

יצאּו ּומאּתי "מּמּני ּבת־קֹול עצמֹו זה ּתמר למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבקׁשר
ּכדי  נגרם ׁשהּמעׂשה ּביׂשראל", מלכים להעמיד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּדברים...

ּגאּולה. ׁשענינֹו מׁשיח, ועד וכּו' ּפרץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּולד
ּכדי  היא חטאינּו" "מּפני הּגלּות ּתכלית הּוא: לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָההסּבר
האֹור  יתרֹון יתּגּלה הּגלּות חׁשכת וזיּכּו ּבירּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעל־ידי

העתידה. ְֲִַָָָּבּגאּולה
ּתמר  ׁשל ּפעּולתּה נחׁשבה הענין ׁשּבתחילת למרֹות ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּולפיכ
"הֹוציאּוה  להיֹות צריכה ׁשּתֹוצאתֹו ׁשלילי, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָלמעׂשה
ההֹודאה  עבֹודת יהּודה, ׁשל העבֹודה ׁשּלאחר הרי ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבגלּותא",
מתעֹוררים  ("הֹוציאּוה") הּגלּות ׁשעל־ידי לכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגֹורמת
מתּגּלה  אז – ("ותּׂשרף") יּתיר" ּבחילא והאהבה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"הּצּמאֹון
ּביׂשראל", מלכים להעמיד הּדברים... יצאּו ּומאּתי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁש"מּמּני
וכּו' ּפרץ יּולד ׁשּמּכ עליֹונה, ּכּונה מלכתחילה ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
הּגבּולֹות, ּכל את ׁשּיפרֹוץ לפניהם", הּפֹורץ ל"עלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד
ירידת  לפני וכן הּבית, ּבזמן ׁשהיּו ההגּבלֹות את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאפילּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא – למּטה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָהּנׁשמה

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.ŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆

‰ÈÓÁ∑ אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא »ƒ»ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
'אם מעּברת', אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אלּבין  ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיֹודה

לאדם  לֹו 'נֹוח אמרּו: מּכאן לכבׁשן ּפניו'. ׁשּיּפילּוהּו ְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל אין ∑‰Œ¯k‡.האׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ«∆»ֵ

ּתאּבד  ואל ּבֹורא 'הּכרֿנא ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ'נא'
נפׁשֹות' .ׁשלׁש ְָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑.מעּברת היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ
קֹול  ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָורּבֹותינּו
ׁשהיתה  לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה:
מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה
ּביׂשראל' מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה .ּומּׁשבט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
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'לא  אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', ּגּבי 'לא וחברֹו ּפסק', ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹ
'ולא  ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹאלּדד
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lr Dnrh iM .zEvixR dzUr `l mB iM¦©Ÿ¨§¨§¦¦©£¨©
iM dz`x ipA dlWl diYzp `l xW £̀¤Ÿ§©¦¨§¥¨§¦¨£¨¦

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iying meil inei xeriy

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑וּימלאּו" אֹומר: הּוא ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְִִֵַָ
לחסרים  וכאן למלאים, להּלן ללדת", p‰Â‰.ימיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: מלא, ¿ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
צּדיקים  ׁשניהם אּלּו אבל .רׁשע, ְֲִִֵֵֶַָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑ ׁשּקׁשרה ּולאחר לחּוץ, ידֹו האחד החזירּההֹוציא הּׁשני, ידֹו .על «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
ñ :çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְַַָ
מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכאן,

ׁשּלקח  ּדברים ארּבעה ּכנגד אֹומרים: אּדרת ויׁש : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולׁשֹון  ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשנער,
Á¯Ê.(ב"ר)זהב  BÓL ‡¯˜iÂ∑ זריחת ע ׁשם מראית ל ָָ«ƒ¿»¿»«ְְִִֵַַַ

.הּׁשני  ִַָ

ß elqk c"k iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְִִִִֵֶֶָָ

לסמ ּכדי ׁשלּבֹו למכירתֹו יהּודה ׁשל יֹוסף,ירידתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ּכדי  ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל ְְְְְִִִִֵֶַָֻלֹומר

ּתמר  למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לֹומר לסמ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשראתה  ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָל
מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבאצטרֹולֹוגין

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת .ואינּה ְִִִִִֵֶַַָָָ

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:dGd xaCd dzUr dfl DzewY dca`̈§¨¦§¨¨¨¤¨§¨©¨¨©¤
BàDl mxFBd `Ed iM xnFl dvxi¦§¤©¦©¥¨

,dlWl Dpzp `NW cvl oM zFUrl©£¥§©¤Ÿ§¨¨§¥¨
iPOnE diUrnA `id dwcv FxnF` `Ede§§¨§¨¦§©£¤¨¦¤¦
`l iM Dl dAq iziid ip` iCSn 'iR¥¦¦¦£¦¨¦¦¦¨¨¦Ÿ

:'Fbe diYzpfk dxez §©¦¨§
.øîàì éðL Bãé ìò (çëdvpvp 'iR ©¨¨¦¥Ÿ¥¦§§¨

`le dzUre WcTd gEx zcNinA©§©¤¤©©Ÿ¤§¨§¨§Ÿ
ipW Fci lr dxWw `id ,dzUr dn drcï§¨¤¨§¨¦¨§¨©¨¨¦
la` oFW`x `l ipW `Ed iM fnFx dfe§¤¥¦¥¦Ÿ¦£¨

`Ede ,dpFW`x `vi df iM dxn` `id¦¨§¨¦¤¨¨¦¨§
`id 'iR dpW`x `vi df xn`l FxnF`§¥Ÿ¤¨¨¦Ÿ¨¥¦
ciBi Ktdl zn`d itM la` oM dxn`̈§¨¥£¨§¦¨¡¤§¥¤©¦

:zxqOl m` Wi iM oniQd mWhk dxez ¥©¦¨¦¥¥©¨Ÿ¤
.'Bâå zöøt äî (èëzFidl iM 'iR ©¨©§¨§¥¦¦§

M ciBY oFW`xd cIW`Ed i ¤©¨¦©¦¦
ok iR lr s`e eig` mcw z`vl aFxTd©¨¨¥Ÿ¤¨¦§©©¦¥
mcw Fzcnrd xzqe oFW`xl df FtgC§¨¤¨¦§¨©©£¨¨Ÿ¤
FxnF` `Ede ,dlFcB dbxCd ciBi df Fl¤©¦©§¨¨§¨§§
miNdY) FxOF` KxC lr YvxR dn©¨©§¨©¤¤§§¦¦

Lilr FxnF`e 'Fbe LiUrn EAx dn (cw¨©©£¤§§§¨¤
dvxRd `id dn dixaC zWxtn uxR̈¤§¨¤¤§¨¤¨©¦©¦§¨
iM WExR uxR Lilr dxn`e dUrW¤¨¨§¨§¨¨¤¨¤¥¦
eilr `A `Ed iM ciBi ci ozFPd©¥¨©¦¦¨¨¨
`vFi rxGA oFxg` qpkPd iM drxfdA©©§¨¨¦©¦§¨©£©¤©¥
uxtE eilr `A `Ed oM m`e oFW`x¦§¦¥¨¨¨¨©
Lilr FxnF` `Ede ,oFW`x `vie FxcB§¥§¨¨¦§§¨¤
oFW`x uxR df itkE .oade uxR̈¤§¨¥§¦¤¤¤¦
dkElOd Fl iM dclA oFW`xe drxfdA§©§¨¨§¦§¥¨¦©§¨

:mlFr oFMY dkEqpl dxez §¨¦¨



ayieנח zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iyiy meil inei xeriy

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לּבֹו נֹותן היה לא ¿…»«ƒ¿»ִֵָָֹ

‡ÌÁl‰ŒÌ.לכלּום  Èk∑אׁשּתֹו ׁשּדּבר ,היא אּלא ְִƒƒ«∆∆ְִִִֶֶֶָ
נקּיה  Œ‰ÙÈ˙‡¯.ּבלׁשֹון ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑ ׁשראה ּכיון ְְִָָ«¿ƒ≈¿≈…«ֵֶָָָ

וׁשֹותהעצמֹו אֹוכל התחיל ּבׂשערֹו.מֹוׁשל, ּומסלסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ואּתה (ב"ר) מתאּבל, אבי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵַַַַָָָָָאמר

את  ּב מגרה אני ?ּבׂשער מּיד:מסלסל הּדב', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ß elqk d"k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå åéðãà úéáa éäéå (áxCqi dPd ©§¦§¥£Ÿ¨§¦¥§©¥
xW` zFlrOd zFbxCd aEzMd©¨©§¨©©££¤
Fpzp F`pTWM mcTn iM ,FzF` 'd dlrd¤¡¨¦¦Ÿ¤§¤§¨§¨
zcFar micaFrd micar zcFar carl©£Ÿ£©£¨¦¨§¦£©
zxWl Ecinri `l milFcBd iM uEg¦©§¦Ÿ©£¦§¨¥
iE`x Wi` didi xW` `N` mdiYaA§¨¥¤¤¨£¤¦§¤¦¨
dglvdd z` FY` 'd dEv dfle ,gilvnE©§¦©§¨¤¦¨¦¤©©§¨¨

ixnFXn ixvOd eipFc` ziaA did dfaE¨¤¨¨§¥£¨©¦§¦¦§¥
eipc` ziaA idie FxnF` `Ede ,ziAd©©¦§§©§¦§¥£Ÿ¨
dbxcn Fl cFre ,zFcFar x`WA `le§Ÿ¦§¨£§©§¥¨
Fz` zxWie 'Fbe eipFc` d`xWM zxg ©̀¤¤§¤¨¨£¨§©§¨¤Ÿ
dfAW cEgiA FzF` zxWl Fcgi WExR¥¦£§¨¥§¦¤¨¤
iIgM xrv iIg digi `le aEWg didi¦§¤¨§Ÿ¦§¤©¥©©§©¥
EdcwtIe Fl cFre .miltXd micard̈£¨¦©§¥¦§©©§¦¥

lM lr dlrn dpw df ixd FziA lr©¥£¥¤¨¨©£¨©¨
Fl xW` lM afrIe Fl cFre .FpFc` oipw¦§©£§©©£Ÿ¨£¤
`NW 'Fbe FY` rci `NW Fl cFre ,'Fbe§§¤Ÿ¨©¦§¤Ÿ
dUrpe mi`vFIde miqpkPd rcFi did̈¨¥©©¦§¨¦§©§¦§©£¨
lkA f"rlA F"nFcxiin WExR hiNW `Ed©¦¥¥§§©©§¨

:ixvOd oipwb dxez ¦§©©¦§¦



נט ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iyiy meil inei xeriy

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לּבֹו נֹותן היה לא ¿…»«ƒ¿»ִֵָָֹ

‡ÌÁl‰ŒÌ.לכלּום  Èk∑אׁשּתֹו ׁשּדּבר ,היא אּלא ְִƒƒ«∆∆ְִִִֶֶֶָ
נקּיה  Œ‰ÙÈ˙‡¯.ּבלׁשֹון ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑ ׁשראה ּכיון ְְִָָ«¿ƒ≈¿≈…«ֵֶָָָ

וׁשֹותהעצמֹו אֹוכל התחיל ּבׂשערֹו.מֹוׁשל, ּומסלסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ואּתה (ב"ר) מתאּבל, אבי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵַַַַָָָָָאמר

את  ּב מגרה אני ?ּבׂשער מּיד:מסלסל הּדב', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ß elqk d"k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå åéðãà úéáa éäéå (áxCqi dPd ©§¦§¥£Ÿ¨§¦¥§©¥
xW` zFlrOd zFbxCd aEzMd©¨©§¨©©££¤
Fpzp F`pTWM mcTn iM ,FzF` 'd dlrd¤¡¨¦¦Ÿ¤§¤§¨§¨
zcFar micaFrd micar zcFar carl©£Ÿ£©£¨¦¨§¦£©
zxWl Ecinri `l milFcBd iM uEg¦©§¦Ÿ©£¦§¨¥
iE`x Wi` didi xW` `N` mdiYaA§¨¥¤¤¨£¤¦§¤¦¨
dglvdd z` FY` 'd dEv dfle ,gilvnE©§¦©§¨¤¦¨¦¤©©§¨¨

ixnFXn ixvOd eipFc` ziaA did dfaE¨¤¨¨§¥£¨©¦§¦¦§¥
eipc` ziaA idie FxnF` `Ede ,ziAd©©¦§§©§¦§¥£Ÿ¨
dbxcn Fl cFre ,zFcFar x`WA `le§Ÿ¦§¨£§©§¥¨
Fz` zxWie 'Fbe eipFc` d`xWM zxg ©̀¤¤§¤¨¨£¨§©§¨¤Ÿ
dfAW cEgiA FzF` zxWl Fcgi WExR¥¦£§¨¥§¦¤¨¤
iIgM xrv iIg digi `le aEWg didi¦§¤¨§Ÿ¦§¤©¥©©§©¥
EdcwtIe Fl cFre .miltXd micard̈£¨¦©§¥¦§©©§¦¥

lM lr dlrn dpw df ixd FziA lr©¥£¥¤¨¨©£¨©¨
Fl xW` lM afrIe Fl cFre .FpFc` oipw¦§©£§©©£Ÿ¨£¤
`NW 'Fbe FY` rci `NW Fl cFre ,'Fbe§§¤Ÿ¨©¦§¤Ÿ
dUrpe mi`vFIde miqpkPd rcFi did̈¨¥©©¦§¨¦§©§¦§©£¨
lkA f"rlA F"nFcxiin WExR hiNW `Ed©¦¥¥§§©©§¨

:ixvOd oipwb dxez ¦§©©¦§¦

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iyiy meil inei xeriy

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁשאפּלּו dnÚ.ּבלא ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑ הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ּכלֹומר: «¿ƒ¿««∆ְְֲִִִֶַַַַ
מיחד' ׁשהלכּו(תנחומא)יֹום ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום ְְְֵֶֶֶָָָֻ

הגּון  יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְֱֲִִִֵֵַָָָָֻּכּלם
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהּזקק

'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑,ּוׁשמּואל רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְֵַ
צרכיו  'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: ְְְְֲַַַַַַַָָָָָחד

ּדיֹוקנֹועּמּה ּדמּות לֹו ׁשּנראית אביו אּלא וכּו'',ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
סֹוטה  ּבמּסכת לז)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ הביא" קצרה: לׁשֹון זה הרי ¿≈ƒ»ְֲִֵֵֶָָָ

ּכן  אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא .לנּו", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
È¯·Ú∑(ב"ר) הּנהר עברמעבר מּבני מעבר (, אחרים: ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

.)הּנהר  ַָָ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.BzLà zà øLàa (èKUgW `l 'iR ©£¤©§¦§¥Ÿ¤¨©
cvl `N` evl evA iPOn KzF`¨¦¤¦§©¨¨¤¨§©
KzF` KiUgOd xaCd `Ed FYW` Y`W¤©§¦§©¨¨©©§¦¨

lWl F` .iPOn:dlrOd cv l ¦¤¦¦§Ÿ©©©£¨
éàåCciqtn ip` dfA iM 'iR .'Fbe dUr` §¥¤¡¤§¥¦¨¤£¦©§¦

ip` cFre :ilv` bVOd aFHd lM̈©©ª¨¤§¦§£¦
xaC iM zFnWPd xFwOn invr xiqgn©§¦©§¦¦§©§¨¦¨¨

FxnF` `Ede ,gp ipal mB xEq` `Ed df¤¨©¦§¥Ÿ©§§
:midl`l iz`hge§¨¨¦¥Ÿ¦

ãBòåxiYqY iM orhl Dl oi` iM dvxi §¦§¤¦¥¨¦§Ÿ¦©§¦
xaCd`vnpe FpFc` rci `le ©¨¨§Ÿ¥©£§¦§¨

xn` dfl ,xFqgn oi`A FaSnA cnFr¥§©¨§¥©§¨¤¨©
aSnA ip`UrW `Ede midl`l iz`hge§¨¨¦¥Ÿ¦§¤£¨©¦§©¨
ciqtn `vnpe xaC xzQi `l EPOnE df¤¦¤Ÿ¦¨¥¨¨§¦§¨©§¦

:aFHd FaSOni dxez ¦©¨©
.'Bâå øîàì 'Bâå eäNtúzå (áé'iR ©¦§§¥§¥Ÿ§¥

zqitzA DzpEM zcBn dxFYd©¨©¤¤©¨¨¨¦§¦©
`id la` ,'Fbe xn`l DzpEMW cbAd©¤¤¤©¨¨¨¥Ÿ§£¨¦
Dci dglW `N` mElM dxn` `lŸ¨§¨§¤¨¨§¨¨¨

:dUr mEw Fgixkdl Fqtzlbi dxez §¨§§©§¦£¥
.'Bâå éLðàì àø÷zå (ãédrcIW cvl ©¦§¨§©§¥§§©¤¨§¨



ayieס zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iyiy meil inei xeriy

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑ העברי העבד ּבי, לנּולצחק הבאת .אׁשר »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oin`i `le FpFc` ipirA sqFi wcv¤¤¥§¥¥£§Ÿ©£¦
mdW mdl `xwYe dpEMzp dfl ,dixacl¦§¨¤¨¨¤¦§©§¨©¦§¨¨¤¤¥
FxnF` `Ede ,sqFi ipFc` `FaA Exn`iŸ§§£¥¥§§
cirdl d`pTd W` mA dxraE ,xn`l¥Ÿ¨£¨¨¥©¦§¨§¨¦
wgvl 'Fbe Epl `iad E`x FxnF` `Ede§§§¥¦¨§§©¤
FlCB mdilr mB iM DzxvA mYtYW EpÄ¦©§¨§¨¨¨¦©£¥¤¦§

:ixkp Wi` `Ede§¦¨§¦
Bàlr Eciri iM E`x FxnF`A dvxi¦§¤§§§¦¨¦©

FxnF` `Ede ,E`x ok iM mixaCd©§¨¦¦¥¨§§
cbp mrxzdl dnMgzp mB ,E`x xn`l¥Ÿ§©¦§©§¨§¦§¨¥¤¤
eilr daFh uili m` dfAW lrAd©©©¤¨¤¦¨¦¨¨¨

Lilr zFgkFYd on Ff s` xn`YŸ©©¦©¨¨¤
:izpElYeh dxez §¨¦

(æé.øîàì 'Bâå åéìà øaãzåFxnF` 'iR ©§©¥¥¨§¥Ÿ¥§
ziAd iWp` Exn`i ok iM xn`l¥Ÿ¦¥Ÿ§©§¥©©¦
dxg `NW `vnY dfle ,xaCA micr¥¦©¨¨§¨¤¦§¨¤Ÿ¨¨
wfg dpzPX dn lr `N` sqFi lr FR ©̀©¥¤¨©©¤¨§¨Ÿ¤
FxnF` `Ede zlEGd zFrcFdn dixacl¦§¨¤¨¥¨©©§§
'Fbe mixaCM xn`l 'Fbe eipc` rnWk¦§Ÿ©£Ÿ¨§¥Ÿ©§¨¦§
`N` xnFl aEzMd Kixv did `l iM¦Ÿ¨¨¨¦©¨©¤¨
oEMzp `N` ,FYW` ixaC eipc` rnWk¦§Ÿ©£Ÿ¨¦§¥¦§¤¨¦§©¥
WIW rnWM `N` FR` dxg `NW xnFl©¤Ÿ¨¨©¤¨¦§Ÿ©¤¥

FxnF` `Ede ,mixaCd lr miciBn©¦¦©©§¨¦§§
x`Azi cFr .'Fbe mixaCM xn`l¥Ÿ©§¨¦§¦§¨¥

:KEnqA§¨
øîàìoin`dW `l WExR .'Fbe mixaCM ¥Ÿ©§¨¦§¥Ÿ¤¤¡¦

`N` did oM dixacM iM DÄ¦¦§¨¤¨¥¨¨¤¨
drEpY dUr oM FYW` dxn`W cvl§©¤¨§¨¦§¥¨¨§¨
xaC Fl dUr `le FxQi `l dfle ,dPhw§©¨§¨¤Ÿ¦§§Ÿ¨¨¨¨
eipir ozFPd carl dUrPd hRWOM©¦§¨©©£¤§¤¤©¥¥¨

:FpFc` zW`Agi dxez §¥¤£
.'Bâå èiå óñBé úà 'ä éäéå (àë'iR ©§¦¤¥©¥§¥

mc`d lr dpikW z`xWdA iM¦§©§¨©§¦¨©¨¨¨



סי ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iyiy meil inei xeriy

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑ העברי העבד ּבי, לנּולצחק הבאת .אׁשר »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oin`i `le FpFc` ipirA sqFi wcv¤¤¥§¥¥£§Ÿ©£¦
mdW mdl `xwYe dpEMzp dfl ,dixacl¦§¨¤¨¨¤¦§©§¨©¦§¨¨¤¤¥
FxnF` `Ede ,sqFi ipFc` `FaA Exn`iŸ§§£¥¥§§
cirdl d`pTd W` mA dxraE ,xn`l¥Ÿ¨£¨¨¥©¦§¨§¨¦
wgvl 'Fbe Epl `iad E`x FxnF` `Ede§§§¥¦¨§§©¤
FlCB mdilr mB iM DzxvA mYtYW EpÄ¦©§¨§¨¨¨¦©£¥¤¦§

:ixkp Wi` `Ede§¦¨§¦
Bàlr Eciri iM E`x FxnF`A dvxi¦§¤§§§¦¨¦©

FxnF` `Ede ,E`x ok iM mixaCd©§¨¦¦¥¨§§
cbp mrxzdl dnMgzp mB ,E`x xn`l¥Ÿ§©¦§©§¨§¦§¨¥¤¤
eilr daFh uili m` dfAW lrAd©©©¤¨¤¦¨¦¨¨¨

Lilr zFgkFYd on Ff s` xn`YŸ©©¦©¨¨¤
:izpElYeh dxez §¨¦

(æé.øîàì 'Bâå åéìà øaãzåFxnF` 'iR ©§©¥¥¨§¥Ÿ¥§
ziAd iWp` Exn`i ok iM xn`l¥Ÿ¦¥Ÿ§©§¥©©¦
dxg `NW `vnY dfle ,xaCA micr¥¦©¨¨§¨¤¦§¨¤Ÿ¨¨
wfg dpzPX dn lr `N` sqFi lr FR ©̀©¥¤¨©©¤¨§¨Ÿ¤
FxnF` `Ede zlEGd zFrcFdn dixacl¦§¨¤¨¥¨©©§§
'Fbe mixaCM xn`l 'Fbe eipc` rnWk¦§Ÿ©£Ÿ¨§¥Ÿ©§¨¦§
`N` xnFl aEzMd Kixv did `l iM¦Ÿ¨¨¨¦©¨©¤¨
oEMzp `N` ,FYW` ixaC eipc` rnWk¦§Ÿ©£Ÿ¨¦§¥¦§¤¨¦§©¥
WIW rnWM `N` FR` dxg `NW xnFl©¤Ÿ¨¨©¤¨¦§Ÿ©¤¥

FxnF` `Ede ,mixaCd lr miciBn©¦¦©©§¨¦§§
x`Azi cFr .'Fbe mixaCM xn`l¥Ÿ©§¨¦§¦§¨¥

:KEnqA§¨
øîàìoin`dW `l WExR .'Fbe mixaCM ¥Ÿ©§¨¦§¥Ÿ¤¤¡¦

`N` did oM dixacM iM DÄ¦¦§¨¤¨¥¨¨¤¨
drEpY dUr oM FYW` dxn`W cvl§©¤¨§¨¦§¥¨¨§¨
xaC Fl dUr `le FxQi `l dfle ,dPhw§©¨§¨¤Ÿ¦§§Ÿ¨¨¨¨
eipir ozFPd carl dUrPd hRWOM©¦§¨©©£¤§¤¤©¥¥¨

:FpFc` zW`Agi dxez §¥¤£
.'Bâå èiå óñBé úà 'ä éäéå (àë'iR ©§¦¤¥©¥§¥

mc`d lr dpikW z`xWdA iM¦§©§¨©§¦¨©¨¨¨

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k ycew zayl inei xeriy

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑ּבמימריּה' .מתעבד'הוהּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
ô :çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑ אּתֹוּבׁשביל .ׁשה' «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk e"k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑אֹותּה ׁשהרּגילה לפי «««¿»ƒ»≈∆ְְִִִֶָָ
לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את הביא ארּורה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֻלהם
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא לּצּדיק אליהם וחה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

זבּוב ∑e‡ËÁ.עלֿידיהם  נמצא ּפֹוטירין זה ּבפילי ְֵֶַ»¿ְְְְִִִֵֶַָ
צרֹור ׁשּלֹו, נמצא ׁשּלֹווזה את ∑Ù‡‰Â‰.ּבגלּוסקין ְְְְְִִִֶֶֶָ¿»…∆ֶ

ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה לׁשֹון ואין ,הּמל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּפת
.פיסטו"ר 

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ארּורה א)אֹותּה מ, ׁשאׁשת (רש"י א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּכאן  רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּפֹוטיפר
כד, (ח"ש רׁש"י לׁשֹון על־ּדר "ארּורה", רק אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ"מרׁשעת",
הרי  ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלט)

וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם מתאימה "ארּור" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּלׁשֹון
חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת סֹופֹורעהעּיּון . . אכלתהּו ְְְֲִִֵַָָָָָָ

ּפֹוטיפר. אׁשת ּבֹו ְִִֵֶֶֶַָׁשּתתּגרה

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dOn FzpikW dxWOdn KnqPd rRWiª§©©¦§¨¥©©§¤§¦¨¦©
`Ed KExA mFwOd og `Ed rEcie ,FAX¤§¨©¥©¨¨
idie FxnF` `Ede ,ogd xFwn `Ed iM¦§©¥§§©§¦
WExR cqg eil` hIe dfaE sqFi z` 'd¤¥¨¤©¥¥¨¨¤¥
`l iM zFidl FPg oYIe FxnF`e ,`liOn¦¥¨§©¦¥¦¦§¦Ÿ
dfl ogd wznA rxd zpigA WiBxY©§¦§¦©¨©§¤¤©¥¨¤
xdQd ziA xU oirA aiMxdl 'd Kxvdª§©§©§¦§¥©¥©Ÿ©

`Ede ,wiCv og eil` axrl irvn ¤̀§¨¦©£Ÿ¥¨¥©¦§
:oade 'Fbe ipirA FPg oYIe FxnF`ak dxez §©¦¥¦§¥¥§§¨¥

.äNò äéä àeä (áëlr 'iR mEBxY ¨¨Ÿ¤©§¥©
xAci `l dOl eixacle .dixnn¥§¥§¦§¨¨¨¨Ÿ§©¥
eiR lr WExtA xn`ie zEgv aEzMd©¨©§Ÿ©§¥©¦
aEzMd oEMzPW ilE`e .miUFr Eid̈¦§©¤¦§©¥©¨
mbdW oM mB ricFdl Fnrh z` FzFPWA§©¤©£§¦©©¥¤£©

bdpzn did `l bidpOd `Ed didW¤¨¨©©§¦Ÿ¨¨¦§©¥
xaC WinWYn Fnvr rpFnE dxxUA¦§¨¨¥©©§¦©§¦¨¨
`N` mixEq`d mW miUFr Eid xW £̀¤¨¦¨¨£¦¤¨
Frah bfn ciBi dfe ,deW oNM ciM Fcï§©ª¨¨¨§¤©¦¤¤¦§
ipirA aFh lkUe og `vnE `Ed aFh iM¦¨¨¥§¥¤§¥¥

:mc`e 'dbk dxez §¨¨



ayieסב zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k ycew zayl inei xeriy

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«
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(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Â‰Â‡.זמֹורֹות »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ
˙Á¯ÙÎ∑ לפֹורחת לי ".ּדֹומה נדמה ּכפֹורחת", והיא ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ

ּפֹורחת  היא ּכאּלּו נּצּהּבחלֹומי עלתה הּפרח ואחר , ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָונעׂשה

ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהיא
ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ "ּפֹורחת". יח)ׁשל (ישעיה ְְִִִֵֶֶַַַָ

ּוכתיב: נּצּה", יהיה ּגֹומל יז)"ּובסר פרח"(במדבר "וּיצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ציץ  "וּיצץ ."והדר ְֲִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ענבים אׁשּכלֹותיה הבׁשילּו נּצּה, י)עלתה עלתה (מ, ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ
הבׁשילּו ליגאל. יׂשראל ׁשל זמּנן הּגיע – ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָנּצּה
לׁשּתֹות  מצרים ׁשל זמּנּה הּגיע – ענבים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָאׁשּכלֹותיה

הּתרעלה א)ּכֹוס צב, להיֹות (חולין צרי הּסדר היה לכאֹורה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּכן  ּולאחר הּתרעלה, ּכֹוס את מצרים ׁשֹותה ּתחּלה :ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהפּו
הראׁשֹון  ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש מּמצרים. יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנגאלים

מּמּנה ויֹוצאים מצרים על יׂשראל רצֹונּה.נגדמתּגּברים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכׁשם  לטֹוב: הֹופכת עצמּה מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואּלּו
ּגם  ּכ האדם), מציאּות (ּבּטּול לׁשכרּות מביאה יין ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּׁשתּית
הּקֹודמת  מציאּותם את מבּטלת הּתרעלה ּכֹוס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשתּית

לטֹוב. אֹותּה ְְֶֶָוהֹופכת

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ל הם הרּבה סימן אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, צב)לׁשלׁשת .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.FpFxzR miCwdl icM il ExRq dYr©¨©§¦§¥§©§¦¦§
c"k iM d`Fxd wxtA Exn`W mbde©£©¤¨§§¤¤¨¤¦
oNke milWExiA Eid zFnFlg ixzFR§¥£¨¦¨©¦§ª¨
EpazMW FnM d`PA iAx lW FnFlg ExzR̈§£¤©¦©¨¨§¤¨©§
Eidi `l m` `weC iM ip` xnF` .KEnqA§¨¥£¦¦©§¨¦Ÿ¦§

m` la` df z` df oixzFq mipFxzRd©¦§¦§¦¤¤¤£¨¦
xn`i oFW`x xn`YW FnM mixzFq Eid̈§¦§¤Ÿ©¦Ÿ©
pWe dNcbl xnWOdn EdE`ivFi iMi ¦¦¥©¦§¨¦§ª¨§¥¦

`l` mIwzn oi` zen cr aWi mW xn`iŸ©¨¥¥©¨¤¥¦§©¥¤¨
dYr ExRq sqFi xn` dfle ,oFW`x¦§¨¤¨©¥©§©¨

:FpFxzR mIwzi iM ghai dfAWh dxez ¤¨¤¦§©¦¦§©¥¦§
.éîBìça (èoFxzR mlgW zFidl 'iR ©£¦¥¦§¤¨©¦§

zFkxA) l"f mxnF`M Fxag mFlg££¥§§¨§¨
iYnlg xW` 'iR inFlgA xn` dfl (:dp¨¤¨©©£¦¥£¤¨©§¦

:invrli dxez §©§¦



ayieסד zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑אּת זכרּתני אם ,אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆
עּמי  עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

.חסד  ֶֶ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éðzøëæ íà ék (ãédpzdW ilE` ¦¦§©§©¦§©¤¦§¨
aFHd oFxzRd mIwzi `NW eilr̈¨¤Ÿ¦§©¥©¦§©
sqFi mrhe ,ipYxkf m` i`pzA `N ¤̀¨¦§©¦§©§©¦§©©¥
FnFlg d`x iM cvl FA FpFghA mVW¤¨¦§§©¦¨¨£
ElWnp l`xUi iM daFh dxFUA ciBi©¦§¨¨¦¦§¨¥¦§§
dPde (.a"v oiNg) wEqRA mxnF`M otbl§¤¤§§¨©¨ª¦§¦¥
`N` mFlgd `A `l m`e ,'Fbe iptl otB¤¤§¨©§§¦Ÿ¨©£¤¨
'dl iC did miwWOd xUl rbFPd xacl§¨¨©¥©§©©©§¦¨¨©©
,drxR sM lr qFMd ozFPW FzF`xdl§©§¤¥©©©©§Ÿ
otBd `EdW sqFi lr EdE`xd i`Ce `N ¤̀¨©©¤§©¥¤©¤¤
FxnF`e ,xdQd ziaA mW eiptl didW¤¨¨§¨¨¨§¥©Ÿ©§§
dlrze gixtYW WExR zgxtk `ide§¦§Ÿ©©¥¤©§¦©§©£¤
dbxcOn dNrzi WExR dSp ,otBd©¤¤¦¨¥¦§©¤¦©§¥¨
oFxzRd llMn FricFdW `Ede ,dbxcnl§©§¥¨§¤¦¦§©©¦§
xg`e ,'Fbe ipYxkf m` iM Fl xn`e§¨©¦¦§©§©¦§§©©
,sqFi dNrzp Fci lrW did oM zn`d̈¡¤¥¨¨¤©¨¦§©¨¥
xn`Pd xaCd Fl WxtIW sqFi xaqe§¨©¥¤§¨¥©¨¨©¤¡©
WprPW mrhe .FcFq Fl dNbe mFlgA Fl©£§¦¨§©©¤¤¡©
lW FpFvxn iM FaWgA drh iM sqFi¥¦¨¨§¨§¦¥§¤
`le sqFi zlrn didY miwWOd xU©©©§¦¦§¤©£©¥§Ÿ
lr xaCd dUri 'd iM zn`W `Ed ok¥¤¡¤¦©£¤©¨¨©
did oMW FnkE FpFvxl `l la` Fcï£¨Ÿ¦§§¤¥¨¨
EpY` mWe drxR l` xAC FgxM lrW¤©¨§¦¥¤©§Ÿ§¨¦¨
EricFdW mFlgd d`xnaE .(a"i Î`"n)§©§¥©£¤¦
xVAzIW icM ,miwWOd xUl xaCd©¨¨§©©©§¦§¥¤¦§©¥

FpFghA miUIW `l xaCA sqFi¥©¨¨Ÿ¤¨¦¦§
:FAeh dxez

ápb ápb ék (åè.éz'Fbe aPB ltM mrh ¦ªŸª©§¦©©¤¤ªŸ§
zapB FA EUrp zFapB ipW iM xn`l¥Ÿ¦§¥§¥©£§¥©
`EdW EaWgW mipFwd zrC zapbE sEBd©§¥©©©©¦¤¨§¤
xn` dfl ,mdn FzF` Epw dfAW car¤¤¤¨¤¨¥¤¨¤¨©
`Ed dPd dYrnE ,minrR 'a dapB§¥¨§¨¦¥©¨¦¥
iM ilE`e ,gwFNl iEpw FtEB oi`e Fnvrl§©§§¥¨©¥©§©¦
oi`W mixvn qEOp xYql sqFi oEMzp¦§©¥¥¦§Ÿ¦¦§©¦¤¥
,(h"t x"a) ,'Eke WaFl `le KlFn car¤¤¥§Ÿ¥§
dNcbl dlri iM mFlgA d`xW cvlE§©¤¨¨©£¦©£¤¦§ª¨
`Ed iM rnWPd zErh xiqdl xn`̈©§¨¦¨©¦§©¦
xaC lr 'd ciRwd `NW xWt`e .car¤¤§¤§¨¤Ÿ¦§¦©¨¨
`le FlFWkn mixdl mc` Kixv iM df¤¦¨¦¨¨§¨¦¦§§Ÿ
.'Fbe ipYxkf FxnF` lr `N` 'd ciRwd¦§¦¤¨©§§©§©¦§
`l z`Gd xirA 'iR dR mbe FxnF`e§§§©Ÿ¥¨¦©ŸŸ
FgikFdW dgkFdkE dnE`n iziUr̈¦¦§¨§¨¨¤¦
ozpFi mEBxY) l"f mxnF`M dlnVdn¥©¦§¨§§¨©§¨¨
zrWxOd zlnU EwcA iM ('kÎc"i h"l¦¨§¦§©©¦§©©
sqFi mNW df z`e ,DpiniA xwW E`vnE¨§¤¤¦¦¨§¤¤¦¥¥
E`ivFde dlnVd EwcAW drxR ipdkl§Ÿ£¥©§Ÿ¤¨§©¦§¨§¦
mTg mdl ozp dfl ,rxd oFWl eilrn¥¨¨¨¨©¨¤¨©¨¤ª¨
f"n) drxR mdl avw xW` mlWnA§ª§¨£¤¨©¨¤©§Ÿ
mdilr aWFg did df zlEf iM ,(a"k¦©¤¨¨¥£¥¤
`"n) iOr lM wXi LiR lre iM zFaWgn©§¨¦§©¦¦©¨©¦

:drxR eil` xn` ('nfh dxez ¨©¥¨©§Ÿ
.áBè ék íéôàä øN àøiå (æè'iR ©©§©¨Ÿ¦¦¥

miwWOd xU oFxzR mlgW `Ed¤¨©¦§©©©§¦
`Ede ,oFkp lr 'iR xzR aFh iM d`ẍ¨¦¨©¥©¨§
miwWOd xU oM oi`X dn d`xW cr¥¤¨¨©¤¥¥©©©§¦
df `Ed iM i`Ce wiCvi `NW xWt ¤̀§¨¤Ÿ©§¦©©¦¤

:oFxzRd©¦§
BàFl xAC aFh iM KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¦¦¥

aFh xzR iM xn` EN`kE FpFxztA§¦§§¦¨©¦¨©
xVai FzF` mB ilE`W aWge rx `le§Ÿ©§¨©¤©©§©¥
iM Wtp gRn Fzewze ,daFh dxFUA§¨¨§¦§¨©©¤¤¦
xW` l`xUi lW zElBd EdE`xd¤§©¨¤¦§¨¥£¤
zFtFrl milWnPd miOrd Elk`iŸ§¨©¦©¦§¨¦§
ozpFdi mEBxze `"i e"h lirl) FxnF`M§§§¥§©§§¨¨
z` ,mixbRd lr hird cxIe (mẄ©¥¤¨©¦©©§¨¦¤
miNdY) aizkC mgll mifEnxd l`xUi¦§¨¥¨§¦§¤¤¦§¦§¦¦

(cifnx mB ,mgl Elk` iOr ilkŸ̀§¥©¦¨§¤¤©¨©
md l`xUi iM iW`x lr FxnF`A§§©Ÿ¦¦¦§¨¥¥
`vnze ,miOrd lM lr mipFilr¤§¦©¨¨©¦§¦§¨
xiMfd `l miwWOd xU mFlgAW¤©£©©©§¦Ÿ¦§¦
Fzpizp `N` qFMd z` drxR dzXW¤¨¨©§Ÿ¤©¤¨§¦¨
mFlg oM oi`X dn dlrnlE cFakl FciA§¨§¨§©£¨©¤¥¥£
on zFtFrd zlik` ciBdW mitF`d xU©¨¦¤¦¦£¦©¨¦

:lQdfi dxez ©©



סה ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k ycew zayl inei xeriy

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑אּת זכרּתני אם ,אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆
עּמי  עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

.חסד  ֶֶ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éðzøëæ íà ék (ãédpzdW ilE` ¦¦§©§©¦§©¤¦§¨
aFHd oFxzRd mIwzi `NW eilr̈¨¤Ÿ¦§©¥©¦§©
sqFi mrhe ,ipYxkf m` i`pzA `N ¤̀¨¦§©¦§©§©¦§©©¥
FnFlg d`x iM cvl FA FpFghA mVW¤¨¦§§©¦¨¨£
ElWnp l`xUi iM daFh dxFUA ciBi©¦§¨¨¦¦§¨¥¦§§
dPde (.a"v oiNg) wEqRA mxnF`M otbl§¤¤§§¨©¨ª¦§¦¥
`N` mFlgd `A `l m`e ,'Fbe iptl otB¤¤§¨©§§¦Ÿ¨©£¤¨
'dl iC did miwWOd xUl rbFPd xacl§¨¨©¥©§©©©§¦¨¨©©
,drxR sM lr qFMd ozFPW FzF`xdl§©§¤¥©©©©§Ÿ
otBd `EdW sqFi lr EdE`xd i`Ce `N ¤̀¨©©¤§©¥¤©¤¤
FxnF`e ,xdQd ziaA mW eiptl didW¤¨¨§¨¨¨§¥©Ÿ©§§
dlrze gixtYW WExR zgxtk `ide§¦§Ÿ©©¥¤©§¦©§©£¤
dbxcOn dNrzi WExR dSp ,otBd©¤¤¦¨¥¦§©¤¦©§¥¨
oFxzRd llMn FricFdW `Ede ,dbxcnl§©§¥¨§¤¦¦§©©¦§
xg`e ,'Fbe ipYxkf m` iM Fl xn`e§¨©¦¦§©§©¦§§©©
,sqFi dNrzp Fci lrW did oM zn`d̈¡¤¥¨¨¤©¨¦§©¨¥
xn`Pd xaCd Fl WxtIW sqFi xaqe§¨©¥¤§¨¥©¨¨©¤¡©
WprPW mrhe .FcFq Fl dNbe mFlgA Fl©£§¦¨§©©¤¤¡©
lW FpFvxn iM FaWgA drh iM sqFi¥¦¨¨§¨§¦¥§¤
`le sqFi zlrn didY miwWOd xU©©©§¦¦§¤©£©¥§Ÿ
lr xaCd dUri 'd iM zn`W `Ed ok¥¤¡¤¦©£¤©¨¨©
did oMW FnkE FpFvxl `l la` Fcï£¨Ÿ¦§§¤¥¨¨
EpY` mWe drxR l` xAC FgxM lrW¤©¨§¦¥¤©§Ÿ§¨¦¨
EricFdW mFlgd d`xnaE .(a"i Î`"n)§©§¥©£¤¦
xVAzIW icM ,miwWOd xUl xaCd©¨¨§©©©§¦§¥¤¦§©¥

FpFghA miUIW `l xaCA sqFi¥©¨¨Ÿ¤¨¦¦§
:FAeh dxez

ápb ápb ék (åè.éz'Fbe aPB ltM mrh ¦ªŸª©§¦©©¤¤ªŸ§
zapB FA EUrp zFapB ipW iM xn`l¥Ÿ¦§¥§¥©£§¥©
`EdW EaWgW mipFwd zrC zapbE sEBd©§¥©©©©¦¤¨§¤
xn` dfl ,mdn FzF` Epw dfAW car¤¤¤¨¤¨¥¤¨¤¨©
`Ed dPd dYrnE ,minrR 'a dapB§¥¨§¨¦¥©¨¦¥
iM ilE`e ,gwFNl iEpw FtEB oi`e Fnvrl§©§§¥¨©¥©§©¦
oi`W mixvn qEOp xYql sqFi oEMzp¦§©¥¥¦§Ÿ¦¦§©¦¤¥
,(h"t x"a) ,'Eke WaFl `le KlFn car¤¤¥§Ÿ¥§
dNcbl dlri iM mFlgA d`xW cvlE§©¤¨¨©£¦©£¤¦§ª¨
`Ed iM rnWPd zErh xiqdl xn`̈©§¨¦¨©¦§©¦
xaC lr 'd ciRwd `NW xWt`e .car¤¤§¤§¨¤Ÿ¦§¦©¨¨
`le FlFWkn mixdl mc` Kixv iM df¤¦¨¦¨¨§¨¦¦§§Ÿ
.'Fbe ipYxkf FxnF` lr `N` 'd ciRwd¦§¦¤¨©§§©§©¦§
`l z`Gd xirA 'iR dR mbe FxnF`e§§§©Ÿ¥¨¦©ŸŸ
FgikFdW dgkFdkE dnE`n iziUr̈¦¦§¨§¨¨¤¦
ozpFi mEBxY) l"f mxnF`M dlnVdn¥©¦§¨§§¨©§¨¨
zrWxOd zlnU EwcA iM ('kÎc"i h"l¦¨§¦§©©¦§©©
sqFi mNW df z`e ,DpiniA xwW E`vnE¨§¤¤¦¦¨§¤¤¦¥¥
E`ivFde dlnVd EwcAW drxR ipdkl§Ÿ£¥©§Ÿ¤¨§©¦§¨§¦
mTg mdl ozp dfl ,rxd oFWl eilrn¥¨¨¨¨©¨¤¨©¨¤ª¨
f"n) drxR mdl avw xW` mlWnA§ª§¨£¤¨©¨¤©§Ÿ
mdilr aWFg did df zlEf iM ,(a"k¦©¤¨¨¥£¥¤
`"n) iOr lM wXi LiR lre iM zFaWgn©§¨¦§©¦¦©¨©¦

:drxR eil` xn` ('nfh dxez ¨©¥¨©§Ÿ
.áBè ék íéôàä øN àøiå (æè'iR ©©§©¨Ÿ¦¦¥

miwWOd xU oFxzR mlgW `Ed¤¨©¦§©©©§¦
`Ede ,oFkp lr 'iR xzR aFh iM d`ẍ¨¦¨©¥©¨§
miwWOd xU oM oi`X dn d`xW cr¥¤¨¨©¤¥¥©©©§¦
df `Ed iM i`Ce wiCvi `NW xWt ¤̀§¨¤Ÿ©§¦©©¦¤

:oFxzRd©¦§
BàFl xAC aFh iM KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¦¦¥

aFh xzR iM xn` EN`kE FpFxztA§¦§§¦¨©¦¨©
xVai FzF` mB ilE`W aWge rx `le§Ÿ©§¨©¤©©§©¥
iM Wtp gRn Fzewze ,daFh dxFUA§¨¨§¦§¨©©¤¤¦
xW` l`xUi lW zElBd EdE`xd¤§©¨¤¦§¨¥£¤
zFtFrl milWnPd miOrd Elk`iŸ§¨©¦©¦§¨¦§
ozpFdi mEBxze `"i e"h lirl) FxnF`M§§§¥§©§§¨¨
z` ,mixbRd lr hird cxIe (mẄ©¥¤¨©¦©©§¨¦¤
miNdY) aizkC mgll mifEnxd l`xUi¦§¨¥¨§¦§¤¤¦§¦§¦¦

(cifnx mB ,mgl Elk` iOr ilkŸ̀§¥©¦¨§¤¤©¨©
md l`xUi iM iW`x lr FxnF`A§§©Ÿ¦¦¦§¨¥¥
`vnze ,miOrd lM lr mipFilr¤§¦©¨¨©¦§¦§¨
xiMfd `l miwWOd xU mFlgAW¤©£©©©§¦Ÿ¦§¦
Fzpizp `N` qFMd z` drxR dzXW¤¨¨©§Ÿ¤©¤¨§¦¨
mFlg oM oi`X dn dlrnlE cFakl FciA§¨§¨§©£¨©¤¥¥£
on zFtFrd zlik` ciBdW mitF`d xU©¨¦¤¦¦£¦©¨¦

:lQdfi dxez ©©

ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k ycew zayl inei xeriy

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑לֹו וקֹורין לדתֹו, יֹום À∆∆∆«¿…ְִֵָ
נֹולד ּגינּוסיא יֹום  הּולד ׁשאין לפי "הּלדת", ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ועל  האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
וכן: מיּלדת, נקראת החיה טז)ּכן "ּומֹולדֹותי(יחזקאל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: ,"אֹות הּלדת יג)ּביֹום את (ויקרא הּכּבס "אחרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֻֻ

אחרים  עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו ‡˙L‡¯Œ.הּנגע", ‡OiÂ ְֲִִֵֵֶֶַַַ«ƒ»∆…
'B‚Â∑ הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר עם מנאם ¿ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁשרתּו
מנין  לׁשֹון ראׁש", את ."ׂשאּו ְְְִֶָֹ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë)ôôô :eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈
לזכרֹו יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, הזקק לאחר , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות "אׁשרי (תהלים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּגבר
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ְְְִִִַַַַַָֹולא

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

ì äøèôääæñø ¯ àñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéö

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Bðøút äæ (çéipFxztA oM FxnF` mrh ¤¦§Ÿ©©§¥§¦§¥
xEACd hilWdl oEMzp zFnFlgd©£¦§©¥§©§¦©¦
dfAW daWgOd lr oFxzRd lW¤©¦§©©©§¨¨¤¨¤
iM dRd xg` miklFd zFnFlgd©£§¦©©©¤¦
hlFXd xEACd itM zkRdzn daWgOd©©§¨¨¦§©¤¤§¦©¦©¥
FpFxzR df xn`i m` `wece ,dilr̈¤¨§©§¨¦Ÿ©¤¦§
`vnY ok FnkE ,xEACd hilWn dfAW¤¨¤©§¦©¦§¥¦§¨
drxR mFlg oFxztA df KxcA xACW¤¦¥§¤¤¤§¦§£©§Ÿ

:mXd xfrA mW x`a` xW`Mhi dxez ©£¤£¨¥¨§¥¤©¥

.'Bâå íé÷Lnä øN øëæ àìå (âë'iR §Ÿ¨©©©©§¦§¥
xkf `l dNgYA FgkW `NW mbd£©¤Ÿ§¨©§¦¨Ÿ¨©
(c"i) aizkC sqFi eilr dEv xW`M FnW§©£¤¦¨¨¨¥¦§¦
FgkXW aEzMd ricFn cFre ,ipYxkf§©§©¦§¦©©¨¤§¨
hilgdW cvl iM dfA dpEMde .FANn mB©¦¦§©©¨¨¨¤¦§©¤¤§¦
did m` iM FANn gMWp Fxkfl `NW¤Ÿ§¨§¦§©¦¦¦¦¨¨
Fxkfl cg` cv FYrcaE FAlA§¦§©§©¤¨§¨§
cvl `N` xMfp zvw did df zErvn`A§¤§¨¤¨¨§¨¦§©¤¨§©
ilE`e .(FANn) EPOn gMWp xaCd hlgd¤§¥©¨¨¦§©¦¤¦¦§©

FgiMWn didW EdgMWIe cFr fnxi¦§Ÿ©¦§¨¥¤¨¨©§¦
cr FpFxkf lr zFlr zr FYrCnE FANn¦¦¦©§¥£©¦§©
,EdxMfIe sqFi z` 'd cwRW uw zr¥¥¤¨©¤¥©¦§§¥
df lr EdgMWIe FxnF`A fnxIW ilE`e§©¤¦§Ÿ§§©¦§¨¥©¤
KExA WFcTd la` `Ed gMWIe KxCd©¤¤©¦§©£¨©¨¨
idie daFhl EdxMfIe FgkW `l `EdŸ§¨©¦§§¥§¨©§¦
FzF` xkf miwWOd xU f`e 'Fbe uTn¦¥§§¨©©©§¦¨©

:FgxM lrA§©¨§
aWIe zWxR zlqg£¨©¨¨©©¥¤



mildzסו

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
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éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬
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,dxfrdnøîàäå[xn` ixde-],àiçaãî éa é÷Lî ,éåì ïa òLBäé éaø §¨¨©©¦§ª©¤¥¦©§¥¥¦§§©¨
eøîà àìmdy mdilrïëc[mixedh-]àlàmdykïîB÷îa.dxfra Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¨
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יום ראשון - כ' כסלו
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג כסלו
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א כסלו
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד כסלו
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב כסלו
 מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה כסלו
 פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו כסלו
פרק כ, 

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

שיעורי תהלים לשבוע פרשת וישב

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 
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lrtzdl ezlekia
epax ,mxa .xxerzdle
mixtqa mby ,xiaqn owfd

dl``l (ipyd beqdn)
z` xikdl dkef cg` lk
z` helwle ,ihxtd enewn
zekiiy el yiy dn
oeylae .eil` zcgein

:owfd epax,ïéc ïî øáe- ©¦¥
llbay ,dfn uege
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exhextaaexl i`nyÎzia okly ,bi oniq "ycwd zxb`"a h

miliwn lldÎziae ,dxeabd zcnn myxeyy iptn ,mixingn
zeid ,`l` ;cqgd zcnn myxeyy iptn ,mixwnd aexa
mb dkeza zllek cqgy jk ,zellkzda lkd dyecway
mda mixwn mpyi okl ,cqg mb dkeza zllek dxeabe ,dxeab
Îziae miliwn i`nyÎzia
m` ixd - .mixingn lld
ly mipipra xacd jk
xyt`y ,dxezc dlbp
zwelgn didzy xacd
"dvwd l` dvwd on"
wqt zpwqn zwqda

- dxezdn dkldd-ìëå§¨
øîçå-ì÷å ïkL- ¤¥§©¨Ÿ¤

mdy mipipraúBøzñpäa§©¦§¨
ïeðéàc eðéäìà 'äì©¡Ÿ¥§¦

eîéçøe eìéçcmdy - §¦§¦
,dad`e d`xiàçBîác¦§¨

ãçå ãç ìëc àaìå§¦¨§¨©§©
déìéc àøeòéL íeôì- §¦¨¦¥

eale egena mi`haznd
itl cg`e cg` lk ly

,exeriyäî íeôì§©
,déaìa øòLîcitl - ¦§©¥§¦¥

xi`z ekxc ,eala "xry" gzete ,eala xryn `edy dn
.eala genay dbyddLBãwä øäfa áeúkL Bîk11ìò §¤¨©Ÿ©©¨©

÷eñt12:'Bâå dìòa íéøòMa òãBð"dlra"y yxtn xdefd - ¨¨©§¨¦©§¨§
rciiz` rcep" `ede ,l`xyi zqpk ly 'lra'd ,d"awd epiid
dn itl ,"mixrya" ;ea miwaczne reci dyrp `ed - ,"wacz`e
itle ,dbydae lkya (dxryd oeyln "mixrya") mixryny
z` helwl ick ala migzety (xry oeyln "mixrya") xryd
,yecwd xdefd ixacn xxazn miptÎlkÎlr .gendn dbydd
lka md ,d"awda zewiac ly ,d`xie dad` ly mipiprdy
"mixry" :my xdefa iyily yexit edf) ihxtd exeriy itl cg`
,'d zad`e 'd z`xi ipipr lr xaecnyke - (xeriy oeyln
dpi`"y (y"p`) miciqgd oia ze`hazdd dxe`kl zwcven
ixac iaxdn mirneyy dn dnec epi`y ,"di`xl driny dnec
mi`xewe mi`exy dnl ,'d zceara zekxcde zexxerzd
("`ipz"d xtqa) xtqa o`k qipkn owfd epax eli`e - mixtqa
?'d z`xie 'd zad` ly ziniptd dceara zekxcde ze`xed
,"iixikne iircei"a o`k xaecny ,oldl xiaqn owfd epax la`
eze` mil`ey eidy dl` ,owfd epax z` exikde erciy dl`a
dpeekdy ,miyxtn miciqg ;'d zcear ipipra zevr "zecigi"a

rcei owfd epaxy dl` lr ok mb `idmze`xiknemze`jkae ,
xtq z` dpcnlze zecnel ,ecnly zenypd lk zellkp
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äîã÷ä
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì
ãñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá
ù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãçå ãç

:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá
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של  מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים
ואחד". אחד ב.6.כל כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו  תניא פי ב.8.על עג, ג', דברים 9.חלק הפסוק לשון פי על

וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות כח: ב.10.כט, יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי



elqkעב `"k ipy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"א שני יום
,c 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòãåéá êà,8 'nr cr.ì"ðä íéøîà

azk mliayae ,owfd epax xikde rci dl` lk z` - "`ipz"d
mlek md eqpkp eli`k ,'d zceara ze`xede zevr df xtqa

xne` ocrÎeznyp a"yxd iaxdy itke ;"zecigi"l eil`13:
:owfd epax oeylae .owfd epax mr xacl ernyn `ipzd cenil

,àðéîà÷ éøékîe éòãBéa Càip`y dl` zece` xacn ip` - ©§§©©¦©¨£¦¨
,owfd epax xne` - mxikne mze` rceiãçàå ãçà ìk íä¥¨¤¨§¤¨

dlL úBëeîñe eðéúðéãîaL eðîBìL éLðàîzekenqde - ¥©§¥§¥¤¦§¦¨¥§¤¨
,epzpicnleðéðéa éeöî äaéç ìL øeacä äéä øLà- £¤¨¨©¦¤¦¨¨¥¥

owfd epax l` mqpkida
,"zecigi"lìk éðôì eléâå§¦§¨©¨

íçîe íaì úBîeìòz©£¦¨Ÿ¨
äéeìzä 'ä úãBáòa©£©©§¨
éúlî óhz íäéìà ,ála©¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦

ìeøôBñ èò éðBL14 §¦¥¥
elà íéñøèðe÷aly - §§§¥¦¥

,"`ipz"d xtqíéàø÷pä©¦§¨¦
,'íéøîà éèewì' íLa§¥¦¥£¨¦
íéøôñ étî íéèwìî§ª¨¦¦¦§¨¦
éLBã÷ íéøôBñ étîe¦¦§¦§¥

ïãò íúîLð ïBéìòitk - ¤§¦§¨¨¥¤
sc" z` epcnla epxkfdy
,miciqg mixne` ,"xryd
ixtql dpeekd "mixtq"ay
ixtqe yecwd d"lyd
(b`xtn) l"xdn
lr dpeekd "mixteq"ae
axde aehÎmyÎlrad
,yhixfnn cibnd
,eðìöà íéîñøôîä©§ª§¨¦¤§¥
ïéæîøð íäî úö÷e§¨¥¤¦§¨¦

ïéîékçìwlg - §©¦¦
iptl mifnexn "mixn`"dn
mdl icy dl` ,minkgd

ic" fnxa,"`finxa oinikgleðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥
,ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz ,Lãwä õøàaLepax - ¤§¤¤©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥

iax z` hxtae ,cibnd axd icinlz ipwfn dnkl `xw owfd
;ely miiaxd ,"epizeax" mya ,wqahien lcprn mgpníúö÷e§¨¨

,eðnò ät íúBéäa LBãwä íäétî ézòîLmziilr iptl - ¨©§¦¦¦¤©¨¦§¨Ÿ¦¨
,l`xyi ux`løLà úBaø úBìàL ìò úBáeLz ïä ílëå§ª¨¥§©§¥©£¤

ãçà ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìL éLðà ìk äöòa ïéìàBL£¦§¥¨¨©§¥§¥¦§¦¨¥¨¦¨¤¨
Bkøò éôì,'d zceara eavne -ìúéL,zzl -íLôða úBöò §¦¤§¨¦¥§©§¨

ãBò àîøb ïîfä ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòaonfd oi` - ©£©¦§¦¥©§©§¨¨
,cer dyxn,úeèøôa BúìàL ìò ãçàå ãçà ìëì áéLäì§¨¦§¨¤¨§¤¨©§¥¨¦§¨

ìk ìò úBáeLzä ìk ézîLø ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå§©©¦§¨§¨©¥¨©§¦¨©§©¨
ïBøkæì ãçàå ãçà ìëì úBéäì úBàì úøîLîì úBìàMä©§¥§¦§¤¤§¦§§¨¤¨§¤¨§¦¨

åéðéò ïéaoilitz iabl aezky itk -15,"jipir oia oexkfle"àìå ¥¥¨§Ÿ
ïäa ék ,úeãéçéa énò øaãì ñðkì ãBò ÷çãémipipra - ¦§Ÿ¦¨¥§©¥¦¦¦¦¦¨¤

,"`ipz"d xtqayøác ìëì äðBëð äöòå BLôðì òBâøî àöîé¦§¨©§©§©§§¥¨§¨§¨¨¨
øîBb 'äa çeèa Baì äéäé ïBëðå ,'ä úãBáòa åéìò äLwä©¨¤¨¨©£©§¨¦§¤¦¨©©¥

:eðãòaaezkk -16Î`l" : ©£¥
."ilr xneb lBzòcL éîe¦¤©§

äöò øác ïéáäì äøö÷§¨¨§¨¦§©¥¨
,elà íéñøèðe÷ CBzî- ¦§§¥¦¥

cvik rcei `ed oi`y
dvr "`ipz"dn cenll
zceara dl wwfp `edy

,'déðôì BúçéN Løôé§¨¥¦¨¦§¥
íéìBãbäilecb - ©§¦

,'d icaere mipiand
.eäeððBáé íäå BøéòaL- ¤§¦§¥§§

.el exiaqi mdíäéìàå- ©£¥¤
,"milecb" mze`l
ãé íeNì àlL ,éúLwa©¨¨¦¤Ÿ¨¨

ätìick wezyl `ly - ©¤
md mdy ze`xdl `ly

,mipiandäåðòa âäðúäì§¦§©¥©£¨¨
-ñç ø÷L ìL úeìôLå§¦§¤¤¤©

,íBìLådepr ,oky - §¨
od ,onewna `ly zeltye

,xwy ly oipròãBpëå17 §©¨
,øa òðBî ìò ønä LðòŸ¤©©©¥©¨
mipipr repnl ,xnelk -

,zlefdn dxez lyìãâå§Ÿ¤
øëOämixqeny dl`l - ©¨¨

reciy itk ,zlefd mr cenll mnvrì"æø øîànî18ìò ¦©£©©©©
÷eñt19,"'ä íäéðL éðéò øéàî"z` my zyxtn `xnbd - ¨¥¦¥¥§¥¤

"yx" - "'d mdipy ipir xi`n eybtp mikkz yi`e yx" weqtd
ixd ,dxeza xiyry in - "mikkz yi`"e ,dxeza ipry in epiid
,dxeza "ipr"d mr wqrzn dxezd oae ,"eybtp" dl` ipyyk

ipir xi`n d"awd - "'d mdipy ipir xi`n"mdipyxe`a
,mdipyn dlrnlyåéðt 'ä øéàé ék,ely zeiniptde - ¦¨¦¨¨

øBà íäéìà,ly -íéiç äiçîe .íéiç Cìî éðtdf - £¥¤§¥¤¤©¦§©¤©¦
,miigl miig ozepyãBò eãîìé àì øLà íéîiì eðiçéå eðkæé§©¥¦©¥©¨¦£¤Ÿ§©§

'Bâå éúBà eòãé íìek ék 'Bâå eäòø úà Léà,d"awd z` - ¦¤¥¥§¦¨¥§¦§
"mlecb cre mphwnl"20,äàìî ék,'Bâå 'ä úà äòc õøàä ¦¨§¨¨¨¤¥¨¤§

"miqkn mil mink -21,:ïBöø éäé ïk ïîà̈¥¥§¦¨
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äîã÷ä
êàù"ðàî ãçàå ãçà ìë íä àðéîà÷ ééøéëîå ééòãåéá

äáéç ìù øåáãä äéä øùà äìù úåëåîñå åðéúåðéãîáù
'ä úãåáòá íçåîå íáì úåîåìòú ìë éðôì åìéâå åðéðéá éåöî
íéñéøèðå÷á øôåñ èò éðåùìå éúìî óåèú íäéìà áìá äéåìúä
éôîå íéøôñ éôî íéè÷åìî íéøîà éèå÷ì íùá íéàø÷ðä åìà
úö÷å åðéìöà íéîñøåôîä ïãò íúîùð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ
÷"äàáù åðéúåáøî ùã÷ä úåøâàá ïéîéëçì ïéæîøð íäî
åðîò äô íúåéäá ùåã÷ä íäéôî éúòîù íúö÷å .à"ááåú
ìë äöòá ïéìàåù øùà úåáø úåìàù ìò úåáåùú ïä íìåëå
íùôðá úåöò úéùì åëøò éôì ãçà ìë ãéîú åðéúðéãîã ù"ðà
ãçà ìëì áéùäì ãåò àîøâ ïîæä ïéà éë úåéäì 'ä úãåáòá
éúîùø ïë ìò äéåöî äçëùä íâå úåèøôá åúìàù ìò ãçàå
ãçà ìëì úåéäì úåàì úøîùîì úåìàùä ìë ìò úåáåùúä ìë
úåãéçéá éîò øáãì ñðëéì ãåò ÷åçãé àìå åéðéò ïéá ïåøëæì 'àå
åéìò äù÷ä øáã ìëì äðåëð äöòå åùôðì òåâøî àöîé ïäá éë
éîå :åðéãòá øîåâ 'äá çåèá åáì äéäé ïåëðå 'ä úãåáòá
ùøôé åìà íéñéøèðå÷ êåúî äöò øáã ïéáäì äøö÷ åúòãù
éúù÷á íäéìàå åäåððåáé íäå åøéòáù íéìåãâä éðôì åúçéù
å"ç ø÷ù ìù úåìôùå äåðòá âäðúäì äôì ãé íåùì àìù
ì''æø øîàîî øëùä ìãåâå øá òðåî ìò øîä ùðåò òãåðëå
éðô øåà íäéìà åéðô 'ä øéàé éë 'ä íäéðù éðéò øéàî ô"ò
åãîìé àì øùà íéîéì åðééçéå åðëæé íééç äéçîå .íééç êìî
äàìî éë 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'åâå åäòø úà ùéà ãåò

:ø"éëà 'åâå 'ä úà äòã õøàä
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג.19.תמורה כט, לג.20.משלי לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה



עג elqk `"k ipy mei Ð dncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"א שני יום
,c 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééòãåéá êà,8 'nr cr.ì"ðä íéøîà

azk mliayae ,owfd epax xikde rci dl` lk z` - "`ipz"d
mlek md eqpkp eli`k ,'d zceara ze`xede zevr df xtqa

xne` ocrÎeznyp a"yxd iaxdy itke ;"zecigi"l eil`13:
:owfd epax oeylae .owfd epax mr xacl ernyn `ipzd cenil

,àðéîà÷ éøékîe éòãBéa Càip`y dl` zece` xacn ip` - ©§§©©¦©¨£¦¨
,owfd epax xne` - mxikne mze` rceiãçàå ãçà ìk íä¥¨¤¨§¤¨

dlL úBëeîñe eðéúðéãîaL eðîBìL éLðàîzekenqde - ¥©§¥§¥¤¦§¦¨¥§¤¨
,epzpicnleðéðéa éeöî äaéç ìL øeacä äéä øLà- £¤¨¨©¦¤¦¨¨¥¥

owfd epax l` mqpkida
,"zecigi"lìk éðôì eléâå§¦§¨©¨

íçîe íaì úBîeìòz©£¦¨Ÿ¨
äéeìzä 'ä úãBáòa©£©©§¨
éúlî óhz íäéìà ,ála©¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦

ìeøôBñ èò éðBL14 §¦¥¥
elà íéñøèðe÷aly - §§§¥¦¥

,"`ipz"d xtqíéàø÷pä©¦§¨¦
,'íéøîà éèewì' íLa§¥¦¥£¨¦
íéøôñ étî íéèwìî§ª¨¦¦¦§¨¦
éLBã÷ íéøôBñ étîe¦¦§¦§¥

ïãò íúîLð ïBéìòitk - ¤§¦§¨¨¥¤
sc" z` epcnla epxkfdy
,miciqg mixne` ,"xryd
ixtql dpeekd "mixtq"ay
ixtqe yecwd d"lyd
(b`xtn) l"xdn
lr dpeekd "mixteq"ae
axde aehÎmyÎlrad
,yhixfnn cibnd
,eðìöà íéîñøôîä©§ª§¨¦¤§¥
ïéæîøð íäî úö÷e§¨¥¤¦§¨¦

ïéîékçìwlg - §©¦¦
iptl mifnexn "mixn`"dn
mdl icy dl` ,minkgd

ic" fnxa,"`finxa oinikgleðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥
,ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz ,Lãwä õøàaLepax - ¤§¤¤©Ÿ¤¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥

iax z` hxtae ,cibnd axd icinlz ipwfn dnkl `xw owfd
;ely miiaxd ,"epizeax" mya ,wqahien lcprn mgpníúö÷e§¨¨

,eðnò ät íúBéäa LBãwä íäétî ézòîLmziilr iptl - ¨©§¦¦¦¤©¨¦§¨Ÿ¦¨
,l`xyi ux`løLà úBaø úBìàL ìò úBáeLz ïä ílëå§ª¨¥§©§¥©£¤

ãçà ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìL éLðà ìk äöòa ïéìàBL£¦§¥¨¨©§¥§¥¦§¦¨¥¨¦¨¤¨
Bkøò éôì,'d zceara eavne -ìúéL,zzl -íLôða úBöò §¦¤§¨¦¥§©§¨

ãBò àîøb ïîfä ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòaonfd oi` - ©£©¦§¦¥©§©§¨¨
,cer dyxn,úeèøôa BúìàL ìò ãçàå ãçà ìëì áéLäì§¨¦§¨¤¨§¤¨©§¥¨¦§¨

ìk ìò úBáeLzä ìk ézîLø ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå§©©¦§¨§¨©¥¨©§¦¨©§©¨
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,"`ipz"d xtqayøác ìëì äðBëð äöòå BLôðì òBâøî àöîé¦§¨©§©§©§§¥¨§¨§¨¨¨
øîBb 'äa çeèa Baì äéäé ïBëðå ,'ä úãBáòa åéìò äLwä©¨¤¨¨©£©§¨¦§¤¦¨©©¥

:eðãòaaezkk -16Î`l" : ©£¥
."ilr xneb lBzòcL éîe¦¤©§

äöò øác ïéáäì äøö÷§¨¨§¨¦§©¥¨
,elà íéñøèðe÷ CBzî- ¦§§¥¦¥

cvik rcei `ed oi`y
dvr "`ipz"dn cenll
zceara dl wwfp `edy

,'déðôì BúçéN Løôé§¨¥¦¨¦§¥
íéìBãbäilecb - ©§¦

,'d icaere mipiand
.eäeððBáé íäå BøéòaL- ¤§¦§¥§§

.el exiaqi mdíäéìàå- ©£¥¤
,"milecb" mze`l
ãé íeNì àlL ,éúLwa©¨¨¦¤Ÿ¨¨

ätìick wezyl `ly - ©¤
md mdy ze`xdl `ly

,mipiandäåðòa âäðúäì§¦§©¥©£¨¨
-ñç ø÷L ìL úeìôLå§¦§¤¤¤©

,íBìLådepr ,oky - §¨
od ,onewna `ly zeltye

,xwy ly oipròãBpëå17 §©¨
,øa òðBî ìò ønä LðòŸ¤©©©¥©¨
mipipr repnl ,xnelk -

,zlefdn dxez lyìãâå§Ÿ¤
øëOämixqeny dl`l - ©¨¨

reciy itk ,zlefd mr cenll mnvrì"æø øîànî18ìò ¦©£©©©©
÷eñt19,"'ä íäéðL éðéò øéàî"z` my zyxtn `xnbd - ¨¥¦¥¥§¥¤

"yx" - "'d mdipy ipir xi`n eybtp mikkz yi`e yx" weqtd
ixd ,dxeza xiyry in - "mikkz yi`"e ,dxeza ipry in epiid
,dxeza "ipr"d mr wqrzn dxezd oae ,"eybtp" dl` ipyyk

ipir xi`n d"awd - "'d mdipy ipir xi`n"mdipyxe`a
,mdipyn dlrnlyåéðt 'ä øéàé ék,ely zeiniptde - ¦¨¦¨¨

øBà íäéìà,ly -íéiç äiçîe .íéiç Cìî éðtdf - £¥¤§¥¤¤©¦§©¤©¦
,miigl miig ozepyãBò eãîìé àì øLà íéîiì eðiçéå eðkæé§©¥¦©¥©¨¦£¤Ÿ§©§

'Bâå éúBà eòãé íìek ék 'Bâå eäòø úà Léà,d"awd z` - ¦¤¥¥§¦¨¥§¦§
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äîã÷ä
êàù"ðàî ãçàå ãçà ìë íä àðéîà÷ ééøéëîå ééòãåéá

äáéç ìù øåáãä äéä øùà äìù úåëåîñå åðéúåðéãîáù
'ä úãåáòá íçåîå íáì úåîåìòú ìë éðôì åìéâå åðéðéá éåöî
íéñéøèðå÷á øôåñ èò éðåùìå éúìî óåèú íäéìà áìá äéåìúä
éôîå íéøôñ éôî íéè÷åìî íéøîà éèå÷ì íùá íéàø÷ðä åìà
úö÷å åðéìöà íéîñøåôîä ïãò íúîùð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ
÷"äàáù åðéúåáøî ùã÷ä úåøâàá ïéîéëçì ïéæîøð íäî
åðîò äô íúåéäá ùåã÷ä íäéôî éúòîù íúö÷å .à"ááåú
ìë äöòá ïéìàåù øùà úåáø úåìàù ìò úåáåùú ïä íìåëå
íùôðá úåöò úéùì åëøò éôì ãçà ìë ãéîú åðéúðéãîã ù"ðà
ãçà ìëì áéùäì ãåò àîøâ ïîæä ïéà éë úåéäì 'ä úãåáòá
éúîùø ïë ìò äéåöî äçëùä íâå úåèøôá åúìàù ìò ãçàå
ãçà ìëì úåéäì úåàì úøîùîì úåìàùä ìë ìò úåáåùúä ìë
úåãéçéá éîò øáãì ñðëéì ãåò ÷åçãé àìå åéðéò ïéá ïåøëæì 'àå
åéìò äù÷ä øáã ìëì äðåëð äöòå åùôðì òåâøî àöîé ïäá éë
éîå :åðéãòá øîåâ 'äá çåèá åáì äéäé ïåëðå 'ä úãåáòá
ùøôé åìà íéñéøèðå÷ êåúî äöò øáã ïéáäì äøö÷ åúòãù
éúù÷á íäéìàå åäåððåáé íäå åøéòáù íéìåãâä éðôì åúçéù
å"ç ø÷ù ìù úåìôùå äåðòá âäðúäì äôì ãé íåùì àìù
ì''æø øîàîî øëùä ìãåâå øá òðåî ìò øîä ùðåò òãåðëå
éðô øåà íäéìà åéðô 'ä øéàé éë 'ä íäéðù éðéò øéàî ô"ò
åãîìé àì øùà íéîéì åðééçéå åðëæé íééç äéçîå .íééç êìî
äàìî éë 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'åâå åäòø úà ùéà ãåò

:ø"éëà 'åâå 'ä úà äòã õøàä
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.13.56 ע' שלום ב.14.תורת מה, ט.15.תהלים יג, ח.16.שמות קלח, ג נז, ב.17.תהלים עמוד סוף צא, סנהדרין ראה 18.ראה
א. טז, יג.19.תמורה כט, לג.20.משלי לא, ט.21.ירמיה יא, ישעיה

elqk a"k iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ב שלישי יום
פרק א  ,d 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéðú à ÷øô,10 'nr cr:(äøåúì íéðô íéòáùå

áø÷a ìéòì íéøkæpä íéñøèðewä eèMtúpL øçà äpäå§¦¥©©¤¦§©§©§§¥¦©¦§¨¦§¥§¤¤
éãéî úBaø úB÷zòäa ìéòì íéøkæpä eðîBìL éLðà ìk̈©§¥§¥©¦§¨¦§¥§©§¨©¦¥
úB÷zòää éeaø éãé-ìò äpä ,íépLîe íéðBL íéøôBñ§¦¦§ª¦¦¥©§¥¦©©§¨

,ãàî ãàîa íéøôBñ-úBéeòhä eaø Bîk eaø úBðBLitk - ©§©©¨§¦¦§Ÿ§Ÿ
epcnla epxkfd xaky
miwicvd ly mdizenkqd
ail dcedi iaxe `yef iax
zerh it lr eltp ,odkd
awr ,miazka ze`iby
eide ,mipeyd miwizrnd
etiif oeeknay dl`k mb
ick ,"`ipz"a mipipr
yie ,'eke lilrdl elkeiy
fnex dl` lry xnel
dlna owfd epax

."mipeyn"úàæìe,okle - §Ÿ
íéLðà ìL íçeø äáãð̈§¨¨¤£¨¦

íiúøôàmiyp` - ¤§¨¦¦
,miaeygíéáe÷pä©§¦

øáòî ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥¥¥¤
ócì22íéñøèðe÷ úà àéáäì íãàîe íôeâa çøèì ©©¦§Ÿ©§¨§Ÿ̈§¨¦¤§§¥¦

ìéòì íéøkæpä,"`ipz"d xtq -ìkî íéwðî ñeôcä úéáì ©¦§¨¦§¥§¥©§§ª¦¦¨
âéñ,dnecke d`eazdn zyxtend zleqtd enk --úBéeòèå ¦§¨

,áèéä íéäbîe øôBñxnel yi ,xirn epiax w"ky itk - ¥ª¨¦¥¥

dide ,mze` etiify mipiprd lr ok mb zfnex "biq" dlndy
.miteifdn miqxhpewd z` zewpl jxevàáè àìòôì àðéîàå§¨¦¨§¨£¨¨¨

.àìéç øLéé.gk xyii :ef daeh dlertl xne` ip`e -úBéäìå ¦©¥¨§¦§
áeúkä øac àìî àø÷î ék23,"eäòø ìeáb âéqî øeøà" ¦¦§¨¨¥¦¤©¨¨©¦§¥¥

éecð Ba äìì÷ Ba øeøàå§¨§¨¨¦
'eëå íBìLå-ñç24ìò , ©§¨§©

ãBòå äãeäék ïk¥¦¨¨
àø÷ì25éãLîì àðéúà÷ ¦§¨¨¨¦¨§¦§¥

àaø àãebxack - ¨©¨
mi`iany itk) xzein
dnn di`x lynl
"dcedi"a mibdpzny
weqt jk lr yiy drya
lihdl `a ip` (yxetn

,lecb xeqi`ìk ìò©¨
àlL íéñétãnä©©§¦¦¤Ÿ
íéñøèðe÷ ñétãäì§©§¦§§¥¦
ìò àì ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥Ÿ©
éãé ìò àìå ïîöò éãé§¥©§¨§Ÿ©§¥

ïBäìéc àøéblr `le - ¦¨¦§
,mgek i`a iciíéðL Lîç CLî ì"pä íéáe÷pä úeLø ézìa¦§¦§©§¦©©¤¤¨¥¨¦

ñeôcä úBìk íBiî26íäéìò àBáúå íòðeé íéòîBMìå . ¦§©§§©§¦§©§¨£¥¤
èwìîä éøác äk .áBè úkøaxtq -økæpä íéøîà éèewì ¦§©Ÿ¦§¥©§©¥¦¥£¨¦©¦§¨

:ìéòì§¥

:[äcðc â ÷øt óBña] àéðz .à ÷øtwxt seqa epcnl - ¤¤©§¨§¤¤§¦¨
:dcp zkqna iyily,BúBà íéòéaLî",ezcil iptl icedi - ©§¦¦

,minya eze` miriayn.òLø éäz ìàå ÷écö éäzwicv did - §¦©¦§©§¦¨¨
,ryx didz l`eBlk íìBòä ìk elôàåitl jze` mpeca - ©£¦¨¨¨ª

,jiyrnEì íéøîBà§¦§
éðéòa äéä ¯ äzà ÷écöE ©¦©¨¡¥§¥¤

."òLøkly ezcil - §¨¨
dpeek myl ixd `id icedi
zilkz z` rval ,zcgein
zcxei dnypd .ez`ixa
zyalzne dfd mlerl
zegily rval ick ,seba
Îmlera zcgein ziwl`

egeka didiye ef dpeeke zilkz rval lkei mc`dy icke .dfd
miriayn - dhnl eznyp dcxi dnyl ,ezegily z` miiwl
ipira eli`e .ryx didi `lye wicv didiy ,ezcil iptl ,eze`
zpeek zilkz rvai dfÎiciÎlre ,ryxk envr z` aeygi envr

:miwlg ipyn zakxen dxen`d dreayd .dfdÎmlera ezegily
r cvik eze` miriayn oey`xd wlgaeilzeidlwicv didiy -

cvik eze` miriayn dreayd ly ipyd wlga ,ryx didi `le
.ryxk envr z` aeygiy - eipira envr z` wifgiéøöåC §¨¦

úBáà] ïðz àäc ,ïéáäì§¨¦§¨§¨¨
á ÷øt1:[epcnl - ¤¤

ly ipy wxta ,dpyna
:zea` zkqnéäz ìàå"§©§¦

."Eîöò éðôa òLø- ¨¨¦§¥©§¤
jnvr z` aeygz `ly
,`eti` ,cvik .ryxk
miriayny xnel xyt`
z` aeygl mc`d z`
z` aeygl mc`l xeq`y zxne` dpyndyk ,ryxk envr

?ryxk envräéäéå Bááì òøé ¯ òLøk åéðéòa äéäé íà ,íâå§©¦¦§¤§¥¨§¨¨¥©§¨§¦§¤
,ááì áeèáe äçîNa 'ä ãáòì ìëeé àìå ,áöòcaln - ¨¥§Ÿ©©£Ÿ§¦§¨§¥¨

,ryxk envr zwfgd oi` ,zea` zkqnn dxen`d `iyewd
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äîã÷ä
äðäåì"ðä ù"ðà ìë áø÷á ì"ðä íéñéøèðå÷ä åèùôúðù øçà

é"ò äðä íéðåùîå íéðåù íéøôåñ éãéî úåáø úå÷úòäá
ãåàî ãåàîá ñ"èä åáø åîë åáø úåðåù úå÷úòää éåáéø
ì"òî ì"ðä íéáå÷ðä íéúøôà íéùðà ìù íçåø äáãð úàæìå
ñåôãä úéáì ì"ðä íéñéøèðå÷ úà àéáäì íãåàîå íôåâá çåøèì
àáè àìòôì àðéîàå áèéä íéäâåîå ñ"èå âéñ ìëî íé÷åðî
âéñî øåøà áåúëä øáã àìî àø÷î éë úåéäìå àìéç øùéé
äãåäéë ë"ò 'åëå å"ç éåãéð åá äìì÷ åá øåøàå åäòø ìåáâ
íéñéôãîä ìë ìò àáø àãåâ éãùîì àðéúà÷ àø÷ì ãåòå
éãé ìò àìå ïîöò éãé ìò àì ì"ðä íéñéøèðå÷ ñéôãäì àìù
íéðù ùîç êùî ì"ðä íéáå÷ðä úåùø éúìá ïåäìéã àøéâ
äë áåè úëøá àáúå íòðåé íéòîåùìå ñåôãä úåìë íåéî

:ì"ðä íéøîà éèå÷éì è÷ìîä éøáã

éèå÷éìíéðåðéá ìù øôñíéøîà
àéðú à ÷øôåúåà íéòéáùî [äãðã â"ôñá]

ìë 'éôàå òùø éäú ìàå ÷éãö éäú
òùøë êéðéòá äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä
éðôá òùø éäú ìàå [á"ô úåáà] ïðú àäã ïéáäì êéøöå
áöò äéäéå åááì òøé òùøë åéðéòá äéäé íà íâå êîöò
åááì òøé àì íàå ááì áåèáå äçîùá 'ä 'åáòì ìëåé àìå
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שם.22. 8 והערה מאניפאלי זושא ר ' של הסכמתו ראה מרדכי. ור' שכנא שלום ר' ז.23.השותפים כז, -24.דברים א לא, שבועות
ג. הלכה כו פרק סנהדרין הלכות רמב"ם וראה הסדר, א.25.בשינוי ו, בהסכמות.26.קידושין לעיל ראה - תקנ"ו תבא פ' ג' יום כנ"ל

יג.1. משנה



elqkעד a"k iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.z"iyd z` ezceara bdpzdl icedid lr oda mikxcl zn`ez
jezn ecarl `ed z"iyd zceara lecb xwiry ,ep` mircei
jezn z`f zeyrl eilr devn miiwn icediyk .aal aehe dgny
;d"awd miklnd ikln jln z` cearl dkfy lr ,dlecb decg

envr rpenyk ,ok
ray zeidl eilr ,dxiarn
,ecia dlry lr oevx
,d"awd ly epevx llba
.dxiar ziiyrn rpnidl
xnel xyt` ,`eti` ,cvik
aeygl eze` miriayny
`l ixd ?ryxk envr z`
z"iyd z` cearl f` lkei
:cere z`f .dgny jezn
wlgdy myky oaen ixd

zlekil rbep ("ryx idz l`e wicv idz,,) dreaya oey`xd
ly ipyd wlgd jkl rbep mb jk ,dfdÎmlera ezegily revia
,zeavra rewy didi - ryxk envr wifgi m` ,mxa .dreayd
zceara ezegily meiwl drxtd meyn i`cea ea yiy xac

.dgny jezn z"iydäfî ììk Bááì òøé àì íàåjci`l - §¦Ÿ¥©§¨§¨¦¤
`l` ,ryxk envr z` wifgie dreayd z` miiwi ok` m` ,`qib
eytpa hilgi ,dgnya 'd zceara el rixti `l dfy icky
`edy dn el ztki` `di `ly ;llk eze` fibxi `l xacdy
lkei `linne zeavra e` oe`kca iexy didi `l f`e ,ryx

,dgnya 'd z` cearl.íBìLå-ñç ,úel÷ éãéì àBáì ìBëé- ¨¨¦¥©©§¨
ribdy zexnl ,oky .dxiar ly dzxneg jk lk jixri `ly

rixti `l xacdy ick ,dxen`d ezhlgdldgnya dcearl el
`ed jke ,ryx `edy dcaerd el drixtn `l ixd z`f mr j` -
dlilg eipira lwz dxiar zxnegy dfk avnl `eal lelr

zn`areawle xxal dligza yi ,xen`d z` xiaqdl ick .
xne` `ed jk lre ,"ryx"e "wicv" mibyend ly izin`d mpaen

:wxtd jyndaàøîba eðéöî äpä ék ,ïéðòä Cà2:úBwìç 'ä ©¨¦§¨¦¦¥¨¦©§¨¨£ª
,Bì òøå òLø ,Bì áBèå òLø ,Bì òøå ÷écö ,Bì áBèå ÷écö©¦§©¦§©¨¨§¨¨§©

.éðBðéáeepi` mb la` "wicv" epi`y mc` xnelk ,"ipepia" - ¥¦
,inybd oaena mb ze`hazn zexen`d zebxcd lk ."ryx"
mb el aehy ,zehyta mb dpeekd "el aehe wicv" :oebke
.el rx inybd oaena mby dpeekd "el rxe wicv" e` ,zeinyba

.zebxcd x`ya mb jke¯ Bì áBèå ÷écö" :àøîba eLøôe¥§©§¨¨©¦§
,øeîb ÷écö,dfdÎmlera xzei leaql jixv epi` `linn - ©¦¨

,zeinyba mb el aeh jk meyneBðéàL ÷écö ¯ Bì òøå ÷écö©¦§©©¦¤¥
."øeîbrx jk meyne ,dfdÎmlera leaql cer eilr `linn - ¨

miwicv ipyy ,epze` cnln `xnba df yexit .zeinyba mb el
,dbixcn dze`a mpi` ,"el rx"y ipyde "el aeh"y cg`d ,dl`
zecgein zebixcn izy od el`y `l` ,rx dfle aeh dfly `l`
"el aeh" mipeiva oi` ,`xnba df yexit itl mb ,mxa .miwicva
.dl` miwicv ly mdizebixcn zxcbdl x`ez meyn "el rx"e

aeh" ."xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" :`id mdizebxc zxcbd
wicv" `edy meyn aeh cg`l :miiccv mipipr md "el rx"e "el
."xenb epi`y wicv" `edy iptn aeh `l ipyl eli`e "xenb

:Løt íéètLî úLøt àðîéäî àéòøáewlga 'xdef'a - §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨¦¥©
"`pnidn `irx" `xwpd
:eyxit ,mihtyn zyxta
òøäL ¯ Bì òøå ÷écö©¦§©¤¨©

,'eëå áBhì óeôk BaL- ¤¨©§
miwicvd beqn `ed
edyn ea yi oiicry
lha df rxy `l` ,rxdn
,jkl m`zda .ely aehl
"el aehe wicv"y `vei
aeh wx ea yiy wicv epiid
.llk rxdn ea oi`e
wicv"e "xenb wicv" mix`ezl sqepy ,`vei df "xdef"l m`zda
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.z"iyd z` ezceara bdpzdl icedid lr oda mikxcl zn`ez
jezn ecarl `ed z"iyd zceara lecb xwiry ,ep` mircei
jezn z`f zeyrl eilr devn miiwn icediyk .aal aehe dgny
;d"awd miklnd ikln jln z` cearl dkfy lr ,dlecb decg

envr rpenyk ,ok
ray zeidl eilr ,dxiarn
,ecia dlry lr oevx
,d"awd ly epevx llba
.dxiar ziiyrn rpnidl
xnel xyt` ,`eti` ,cvik
aeygl eze` miriayny
`l ixd ?ryxk envr z`
z"iyd z` cearl f` lkei
:cere z`f .dgny jezn
wlgdy myky oaen ixd

zlekil rbep ("ryx idz l`e wicv idz,,) dreaya oey`xd
ly ipyd wlgd jkl rbep mb jk ,dfdÎmlera ezegily revia
,zeavra rewy didi - ryxk envr wifgi m` ,mxa .dreayd
zceara ezegily meiwl drxtd meyn i`cea ea yiy xac

.dgny jezn z"iydäfî ììk Bááì òøé àì íàåjci`l - §¦Ÿ¥©§¨§¨¦¤
`l` ,ryxk envr z` wifgie dreayd z` miiwi ok` m` ,`qib
eytpa hilgi ,dgnya 'd zceara el rixti `l dfy icky
`edy dn el ztki` `di `ly ;llk eze` fibxi `l xacdy
lkei `linne zeavra e` oe`kca iexy didi `l f`e ,ryx

,dgnya 'd z` cearl.íBìLå-ñç ,úel÷ éãéì àBáì ìBëé- ¨¨¦¥©©§¨
ribdy zexnl ,oky .dxiar ly dzxneg jk lk jixri `ly

rixti `l xacdy ick ,dxen`d ezhlgdldgnya dcearl el
`ed jke ,ryx `edy dcaerd el drixtn `l ixd z`f mr j` -
dlilg eipira lwz dxiar zxnegy dfk avnl `eal lelr

zn`areawle xxal dligza yi ,xen`d z` xiaqdl ick .
xne` `ed jk lre ,"ryx"e "wicv" mibyend ly izin`d mpaen
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miwicv ipyy ,epze` cnln `xnba df yexit .zeinyba mb el
,dbixcn dze`a mpi` ,"el rx"y ipyde "el aeh"y cg`d ,dl`
zecgein zebixcn izy od el`y `l` ,rx dfle aeh dfly `l`
"el aeh" mipeiva oi` ,`xnba df yexit itl mb ,mxa .miwicva
.dl` miwicv ly mdizebixcn zxcbdl x`ez meyn "el rx"e

aeh" ."xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" :`id mdizebxc zxcbd
wicv" `edy meyn aeh cg`l :miiccv mipipr md "el rx"e "el
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wicv"e "xenb wicv" mix`ezl sqepy ,`vei df "xdef"l m`zda
mix`ez "el rxe wicv"e "el aehe wicv" mb mieedn ,"xenb epi`y
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aehe wicv" - aehl ixnbl jtd eaxway rxd z`e ,aeh wx ea
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elqk a"k iyily mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)
úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà
ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë

:(äøåúì íéðô íéòáùå

."'eëå äiøa ìëì éiç øî ÷éáLs`l miig xi`yn jpi` - ¨¦©©¥§¨§¦¨§
dkenp dbxca mdy dl` lky ixd ,"ipepia" dz` m` ik ,cg`

"mizn mi`xwp mdiiga - mb - miryx"e ,miryx md ,jnn4,
miig xi`yn jpi` "ipepia" jnvrl `xew dz`y iciÎlry ixd

.cg` s`läæ ìk ïéáäìe§¨¦¨¤
,áèéä øàalr sqep - ¨¥¥¥

itly ,oldlc dl`yd
df `ed "ipepia"y laewnd
zeevn zivgn el yiy
cvik - zexiar zivgne
zerhl dax did leki
xnel ,jk lk dlecb zerh
?"ipepia" `edy envr lr
dl`y o`k dpyi -
`ed "ipepia" m`a :ztqep
zeevn zivgn el yiy df
df ixd ,zexiar zivgne
,cvik ,efk "ze`ivn"
zeidl dleki ,`eti`
iia`l dax oia zwelgn
?"ze`ivn" `edy xac lr
øîàM äî ïéáäì íâå§©§¨¦©¤¨©
÷øt àøúa àáa] áBià¦¨¨©§¨¤¤

à5,íìBò ìL BðBaø" :[¦¤¨
úàøa íé÷écö úàøä¨¨©¦¦¨¨¨
àäå ,"'eë íéòLø§¨¦§¨
àì 'òLø'å '÷écö'©¦§¨¨Ÿ

!øîà÷"wicv" ixde - ¨¨©
`xnbd .xn` `l "ryx"e
l`ey j`lndy ,zxtqn
in lk lr d"awd z`

,'eke ylg e` xeab ,ytih e` mkg didi m`d ,cleeidl cnery
oezp df ik ,xac mey my xn`p `l "ryx"e "wicv"l qgia eli`e

" :aei` xn` ,`eti` ,cvik .mc`d ly ezxigalz`xa,miwicv
z`xa?"miryx,éðBðéaä úâøãî úeäî ïéáäì íâådlnd - §©§¨¦¨©§¥©©¥¦

,aeh `ed "wicv" ly ezedn dpde ,"`ed dn" drnyn "zedn"
zbixcn zedn ,`eti` ,idn ,rx `ed "ryx" ly ezedn

?"ipepia"dBðéà éàcåaLíàL ,úBðBò äöçîe úBiëæ äöçî ¤§©©¥¤¡¨§ª¤¡¨£¤¦
éà ,ïkòãBðå ,éðBðéa àeäL øîBì Bîöòa äaø äòè C6àìc ¥¥¨¨©¨§©§©¤¥¦§©§¨

,àñøbî déîet ÷éñt,dxez cenlln wqt `l eity -ãò ¨¦¥¦¦§¨©
ì ìBëé äéä àì úånä Càìî elôàL,Ba èìL,xnelk - ¤£¦©§©©¨¤Ÿ¨¨¨¦§Ÿ

- zeki`a mbe ,dxez cenlln rbx s` xiqgd `l ,zenka mb
did `l zend j`lny jk ick cr ,dpeilr dbxca ecenil did

,el rixtdl lekiéàåúBðBò äöçîa úBòèì ìBëé äéä C §¥¨¨¨¦§§¤¡¨£
,ãBòå ?íBìLå-ñç?"ipepia" mc`l `exwl mileki izn -éøäL ©§¨§¤£¥

úBðBò äNBòL äòLa,daeyza xfegy cr -òLø àø÷ð §¨¨¤¤£¦§¨¨¨
øeîb,"ipepia" `le -àø÷ð ¯ äáeLz äNò Ck-øçà íàå] ¨§¦©©¨¨¨§¨¦§¨

,[øeîb ÷écörexf xe`ae .a ,hn oiyecw :epiax w"k zxrd] - ©¦¨
;[xenb wicv :aiw 'iqéøác ìL ì÷ øeqà ìò øáBòä elôàå©£¦¨¥©¦©¤¦§¥

,òLø éø÷î ¯ íéøôBñ- §¦¦§¥¨¨
lr xaery df elit`
xeqi` enk ,lw xeqi`
xeqi` wx `le ,opaxc
,"ryx" `xwp ,`ziixe`c
á ÷øôa àúéàãk¦§¦¨§¤¤

úBîáéc7àn÷ ÷øôáe ¦¨§¤¤©¨
äcðc8.ep`y enk - §¦¨

wxta ,efn dxizi ,mi`ven
wxtae zenai zkqna ipy
,dcp zkqna oey`x
Bãéa LiL éî elôàå©£¦¦¤¥§¨

äçî àìå úBçîì`ed - ¦§§Ÿ¦¨
`l envrmey lr xar

dgin `l wx `ed ,dxiar
,dxiar xary inaàø÷ð¦§¨

å ÷øôa] òLø̈¨§¤¤
úBòeáLc9ïkL-ìëå .[ ¦§§¨¤¥

Bæéà ìháîa ,øîçå-ì÷å§©¨Ÿ¤¦§©¥¥
Bì øLôàL äNò-úåöî¦§©£¥¤¤§¨

,dîi÷ìÎlwe okyÎlk - §©§¨
meiw lhany in xnege
ecia didy dyrÎzevn

,dniiwlìk Bîk§¨
÷ñòì Bì øLôàL¤¤§¨©£Ÿ
,÷ñBò Bðéàå äøBza©¨§¥¥

ì"æø eLøc åéìòL10:- ¤¨¨¨§©©
weqtd11:àèéLôe ."'Bâå úøkz úøkä 'Bâå äæa 'ä øác ék"¦§©¨¨§¦¨¥¦¨¥§§¦¨

.ïðaøc øeqà øáBòî éôè òLø éø÷îc`edy ixd xexa - §¦§¥¨¨§¥¥¥¦§©¨¨
,cala opaxc xeqi` lr xaery in xy`n xzei "ryx" `xwp
,äøBz ìeha ïBò elôà Ba ïéà éðBðéaä Eçøk-ìò ,ïk íàå§¦¥©¨§£©¥¦¥£¦£¦¨
cg` `ede ,epnn lvpidl dyw c`ny ,dxez lehia oeer mb -

mixacd zylyn12s` dpd - mei lka mdn levip mc` oi`y
,lykp "ipepia"d oi` dxez lehia ly df `hgaéëä íeMîe- ¦¨¦

,okle*éðBðéa àeäL øîBì Bîöòa äaø äòèoeikn - ¨¨©¨§©§©¤¥¦
cvik xaqei ,dxez lehia oeer elit` ea oi` "ipepia"y mixne`y
xdfp dax m` mb ik ,"ipepia" `edy envr lr xnel dax drh
s` eceniln wiqtd `le ,xzeia ohwd s` ,xac lka xnype
[ddbd] ."ipepia" `edy envr lr aeygl did leki ,cg` rbxl
åéúBðBò ïéèòînL ìk :àìø óc â ÷ìç øäfa áeúkM äîe)©¤¨©Ÿ©¥¤©¨¤§ª¨¦£¨

,'eëåin `ed "el rxe wicv"y xaeq xdefd mby d`xp o`kn - §
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.äìòîì äáâðù ùàä ãåñéî äåàâå ñòë åðééäã äáù
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קס"ד13. גם איך דלכאורה "מפרש רבינו: כ"ק מע'הערת אחד שזהו שאפ"ל דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל כן לשאול דר"ה
לתורה". ה"א.14.פנים פ"ג תשובה הל' רמב"ם ב.15.ראה  סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, יומא 17.תהלים

ב. כה.18.לח, י, טו.19.משלי נז, הכרח 20.ישעי' אין (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין "שולל רבינו: כ"ק הערת
נפש". - ההכרחית המדרי' כ"א בנפה"ב) לא - ופשיטא - א.21.בכאו"א יז, ויקרא

elqk c"k iying mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ד חמישי יום
פרק ב  ,e 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôðå á ÷øô,f 'nr cr:úéùàøá

dtilwn d`a `id ixd ik ,mirx md ef ytp ly dizeceqi -
akxen inyb xac lky myk ,oky .xtqna drax` mde ,rxne
,ipgex xac lk mb jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n
,miipgex zeceqi drax`n akxen ,ef ytp ly dze`ivn llek

zecnd ze`a mdny
,zerxdñòk :eðééäc§©§©©

Làä ãBñéî äåàâå§©£¨¦¨¥
,äìòîì daâpLdrah - ¤¦§¨§©§¨

jynidl y`d ly
jk meyne ,dlrnll
zecnd dpnn ze`a
qrk :dee`be qrk zerxd
,dee`bn `vei lret `ed
,d`bzn epi` mc`yk ik
qrek epi` `linn `ed
cbp xac dyer edyinyk

.epevxíéâeðòzä úåàúå§©£©©©£¦
íénä ék ,íénä ãBñéî¦©©¦¦©©¦

,âeðòz éðéî ìk íéçéîöîmi`iand mixacd lk ,xnelk - ©§¦¦¨¦¥©£
df ixd ,beprz mi`iand mixac miginvn miny oeikne ,beprzl
,d`a beprzl de`zde ,beprzd oipr xzqen minay xne`

.mind ceqin ,`eti`íéøáãe úeøàtúäå úeðöéìå úeììBäå§§§¥¨§¦§¨£§¨¦
,çeøä ãBñéî íéìèaoi` jk ,zeynn da oi` gexdy myk - §¥¦¦¨©

zex`tzd ,zepvil ,zelledamde zeynn mey ,milha mixace
.ixnbl okez ixcrp.øôòä ãBñéî úeáöòå úeìöòåmyk - §©§§©§¦¤¨¨

mb jk ,dhnll jynp `ede zecak ea yi eraha xtrdy
dxne zeavr ,mc`d ixa`a zecak mvra `idy ,zelvr

.zecakle gex zkinpl mc`d z` ze`ian ,dxegyúBcî íâå§©¦
úeðîçø Bîk ,íúBãìBúa ìàøNé ìk òáèaL úBáBè¤§¤©¨¦§¨¥§§¨§©£¨

.äpnî úBàa ¯ íéãñç úeìéîâe,dtilwd ly ytpdn - §¦£¨¦¨¦¤¨
cvik ,rxne dtilwn `id ef ytp m` :dl`yd zl`yp `l`

:xne` `ed jk lr - ?zeaeh zecn dpnn ze`aìàøNéa ék¦§¦§¨¥
ð,áBè ïk-íb da LiL ,dâð útìwî àéä ,ätì÷c Bæ Lô¤¤¦§¦¨¦¦§¦©Ÿ©¤¥¨©¥

,zeirahd zeaehd zecnd icedia ze`a ef ytpay df aehne -

àéäåd`a ef dtilw -úòcä õò" ãBqîea yiy -áBè §¦¦¥©©©
øàMî ïä ,íìBòä úBnà úBLôð ïk-ïéàM-äî :"òøå̈©©¤¥¥©§ª¨¨¥¦§¨
õò'a áeúkL Bîk ,ììk áBè ïäa ïéàL ,úBàîè úBtì÷§¦§¥¤¥¨¤§¨§¤¨§¥
úBnàä ïéãáòc eáéè ìëå .â ÷øt èî øòL 'íéiç©¦©©¤¤§¨¦§¨§¦¨ª

,ïéãáò eäéîøâìlk - ¦§¨©§¨§¦
zene` miyery aehd
zaehl `ed mlerd
mdizeytpy oeikn ,mnvr
da oi`y efk dtilwn od

.llk aehàúéàãëå- §¦§¦¨
,epivny enkeàøîba22 ©§¨¨

÷eñt ìò23ãñçå" : ©¨§¤¤
ìkL ¯ "úàhç íénàì§ª¦©¨¤¨
úBnàL ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¤ª
ïðéà ,ïéNBò íìBòä̈¨¦¥¨

:'eë øäéúäì àlà- ¤¨§¦§©¥
,icedimb ,aeh dyeryk

erah cvn `a df m`
m`a :jkl di`x .zlefl xefrl `id jka ezpeek ixd ,aehd
,eli`e .oevx raye dvexn `ed ,ezxfrl wewf epi` zlefd
zeriay `lnl m`Îik ,zlefl xefrl mzpeek oi` mlerd zene`a
zene` oia mb ,mpn` .ze`bzdle mny z` licbdl ,md mpevx
zene` iciqg mi`xwpd mde ,llkd on mi`vei mpyi mlerd
xefrl ick zlefd mr miaihne ,zeaeh zecn mda yiy ,mlerd
zetilwdn dppi` mdly ytpd ik ,mnvr zaehl `le el
iptn :epiax w"k zxrd] dbep ztilwn m`Îik ,ixnbl ze`nhd
mixe`ia ihewl - 'qa v"ndg xrya recik 'ek dbepn migwlpy

.[- .a ,fn yihx`tn d"xl
,miciqgd ilecbn - yhix`tn lld iax ciqgd lr mixtqn
,dlbpa zeaeyze zeciqga mixtq xaig ,dlawae dlbpa oe`b
dlaw ixtq daxda iwa ezexirva xak did `ltp ielir ezeidae

ayg dligzay -didpyn eli`e ,"wicv" zbixcna envr z`
xn` ,`ipzd xtqa oey`xd wxtd cenll lgde c"ag ciqgl

.ipepia i`eld - eppi`y i`ce wicv :ziqex dxni`

ìònî dBìà ÷ìç àéä ,ìàøNéa úéðMä Lôðå .á ÷øt¤¤§¤¤©¥¦§¦§¨¥¦¥¤¡©¦©©
,Lnîaei`a weqtd oeyl - "lrnn dÎel` wlg" -1owfd epaxe , ©¨

miln ly heytd oyexit yibcdl ick ,"ynn" dlnd z` siqen
,recik ,mpyi ,oky .el`
zxcbdk ,exn`py miweqt

l"f epinkg2oeyla"
,`nfeb ly oeyla ,"i`ad
zelecb mixr" :lynl

"minya zexevae3oi` ik ,dviln ly iehia "minya" ixd ,
"dÎel` wlg" milnd z` eyxti `ly ick .ynn minyl dpeekd
yibcdl ,"ynn" dlnd owfd epax siqen ,dviln ly oeylk
ok` `id icedi znypy

ynn.lrnn dÎel` wlg
áeúkL Bîk4çtiå" : §¤¨©¦©

,"íéiç úîLð åétàa- §©¨¦§©©¦
mc` lr xn`p df weqt
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë íéçéîöî íéîä éë íéîä ãåñéî íéâåðòúä úåàúå
íéìèá íéøáãå úåøàôúäå úåðöéìå úåììåäå .âåðòú éðéî
úåãî íâå .øôòä ãåñéî úåáöòå úåìöòå .çåøä ãåñéî
ç"âå úåðîçø åîë íúåãìåúá ìàøùé ìë òáèáù úåáåè
'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
:òøå áåè úòãä õò ãåñî àéäå áåè ë"â äá ùéù äâåð
úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
ìëå â"ô è"î øòù ç"òá ù"îë ììë áåè ïäá ïéàù úåàîè
ïéãáò åäééîøâì íéìåìâ éãáåò úåîåàä ïéãáòã åáéè
ä÷ãö ìëù úàèç íéîåàì ãñçå ô"ò àøîâá àúéàãëå
:'åë øäééúäì àìà ïðéà ïéùåò íéìåìâ éãáåò úåîåàù ãñçå

ùôðå á ÷øôäåìà ÷ìç àéä ìàøùéá úéðùä
åéôàá çôéå ù"îë ùîî ìòîî
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ב.22. י, בתרא לד.23.בבא יד, ב.1.משלי א.2.לא, כט, כח.3.תמיד א, כ.4.דברים ב, בראשית



elqkעח c"k iying mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

z` dtiwnde zllekd dnyp ,zillk dnyp lra didy oey`xd
,l`xyi zenyp zellk lk"éa zçôð äzà"å5,lr xn`p df - §©¨¨©§¨¦

iehiad epze` cnln dn .l`xyin cg`e cg` lk ly eznyp
`ed - ?icedia dnypd zqpkd xe`izl o`k ynynd ,"zgtp"

:cin xiaqnáeúkL Bîëe§¤¨
øäfa6çôðc ïàî" : ©Ÿ©©§¨©

,"çôð déëBzîin - ¦¥¨©
gtep `ed ixd gtepy

,ekeznBúeéëBzî ,Leøt¥¦¦
úeiëBzL ,Búeiîéðtîe¦§¦¦¤¦
úeiçä úeiîéðôe§¦¦©©
Búçéôða àéöBî íãàaL¤¨¨¨¦¦§¦¨

:çëami`ex ep`y enk - §Ÿ©
xacn mc`yk ,ygena

n `ed oi`jk lk siirz
gtep `edyk eli`e ,xdn
,ik .xdn siirzn `ed
`ed ,gtep `edyk

zeiga ynzynziniptd
zxevy oeikne ,eay
d"awdn dnypd zqpkd
zx`ezn icedi ly etebl
ixd - "zgtp" dlna
d`a dnypdy

zeyxyen zenypdy jkl ztqep di`x .zewl`ay zeiniptdn
,lekiak d`a dnypdy dnn - d"awd ly ezenvre ezeinipta
ly eipa l`xyi ipa mi`xwp oklye d"awd ly ezaygnn

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke - d"awd,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨
,äáLçîa eìò ìàøNé úBîLðzeraep l`xyi zenyp - ¦§¦§¨¥¨©©£¨¨

ezaygnnlk eli`e ,zewl`d ly zeiniptd `idy ,d"awd ly
ly exeaicn ,lekiak ,mi`a ,mik`lnd llek ,mi`xapd x`y

.ipevig xack xeaicd aygp daygnd iable ,d"awdáéúëãk7: §¦§¦
:aezky enk -'äì ízà íéða" ,"ìàøNé éøëá éða"§¦§Ÿ¦¦§¨¥¨¦©¤©

"íëéäìà8.,Leøtx`ezn icediy dcaerd zernyn dn - ¡Ÿ¥¤¥
,d"awd ly epakìBëéák Ck ,áàä çnî CLîð ïaäL Bîk§¤©¥¦§¨¦Ÿ©¨¨¨¦§¨

,Cøaúé Búîëçå BzáLçnî äëLîð ìàøNé Léà ìk úîLð¦§©¨¦¦§¨¥¦§§¨¦©£©§§¨§¨¦§¨¥
ly eznkge ezaygnn d`a icedi ly eznype xg`ne -

ixdy ,envra d"awdn d`a `idy ixd ,d"awdíékç eäéàc§¦©¦
,àòéãé äîëça àìåzpiga dze`a `l la` ,mkg d"awd - §¨§¨§¨§¦¨

,mixikn ,mi`xapd ,ep`y dnkg,ãçà Búîëçå àeä àlà¤¨§¨§¨¤¨
í"aîøä áúkL Bîëe9] ääâä *`ed"y elkya biyd m"anxd §¤¨©¨©§©

"recid `ede rceid `ede rcndminkge milecb mpyi j` .
ezenk mixaeq mpi`y10lr xnel llk xyt` i`y mixne` mde

lkn dlrnl `ed d"awd ik ,'eke dnvr dpadd `edy d"awd

inkgy ,ddbda owfd epax xne`e .m"anxd `iany zexcbdd
,m"anxd wcev dlaw itÎlry dn ,mxa .m"anxl eced dlawd
d"awd ,oky ."mvra" `edy enk d"awd iabl xen` df oi`
zbyen izlad dnkgdn mb xeriy oi`l dlrnl `ed envr
;m"anxd azek dzece`
`edy enk d"awd iabl
dl` miwcev "mvra"
,m"anxd lr miwlegy
dlrn dlrnl `ed oky
.dl`d mibyend lkn
Îoi`Îxe`y xg`l ,`l`
mvnvn iwl`d seq
daxda envr z` liabne
xnel jiiy f` ,zelabd
mr cg`zn `edy eilr
mleray dnkgd
xnel xyt` f`e zeliv`d
`ede rcnd `ed" eilr
lre ."recid `ede rceid

:owfd epax xne` jkeãBäå§
,äìawä éîëç Bì- ©§¥©©¨¨

eced dlawd inkg
jiiy d"away ,m"anxl
dze`a dnkgd oipr
,cg` xac md ,"reci"de "rcei"d ,"rcn"d :dylyd lky ,dxev

.÷"îøäî 'ñcøt'a áeúkL Bîkdyn iax xne`y enk - §¤¨©©§¥¥¨©©
,ely "qcxt"d xtqa exiaecxewì"æ é"øàä úìa÷ éôì íâå§©§¦©¨©¨£¦©

,àúlî àáévémircei ep` ditly ,l"fix`d zlaw itl mb - ©¦¨¦§¨
`aend dnkgd beqn mb dlrn dlrn dlrp d"awdy ,xzei

z`fe ,m"anxd ly ezrc dpekp - m"anxd ixacaãBña§
íéîeöîö éãé ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úeLaìúä¦§©§¥¨©§¥¦§¦

,íéaøminevnv ici lr yalzn `edÎjexa seqÎoi`Îxe`yk - ©¦
miax,úeìéöàc ã"áçc íéìëa,"dnkg" ly "milk"a - §¥¦§©£¦

zexitq mr cg`zn `edyk .zeliv`d mleray "zrc"e "dpia"
,m"anxd ly ezxaq dpekp - zeliv`d mleray el`àì Cà©Ÿ

,úeìéöàäî äìòîìseqÎoi`Îxe`y dbxc dze`a `l la` - §©§¨¥¨£¦
.zeliv`d mlern dlrnl `edøçà íB÷îa áeúkL Bîëe11, §¤¨§¨©¥

,õ÷ ïéà úeîîBø àOðúîe íîBøî àeä-Ceøa óBñ-ïéàL¤¥¨§¨¦§©¥§¥¥
úðéçáe úeänL ãò ,ã"áç úðéçáe úeänî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨§¦©©¤¨§¦©
Bîk ,Cøaúé Bìöà úéiðôeb äiNòk úáLçð ã"áç¤¡¤¤©£¦¨¨¦¦¤§¦§¨¥§

áeúkL12:"úéNò äîëça ílk" ::xnel jixv did mvra - ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkga mlekznkg" e` "zlkyd"dnkg" dlnl m`zda - "

`a `ed `l` - ?"ziyr" weqta xn`p recn - weqta z`aend
.d"awd iabl diyrk zaygp dnkgy yibcdlòcnä àeäL ,[¤©©¨
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íéøîà éèå÷éì
çôðã ïàî øäåæá ù"îëå éá úçôð äúàå íééç úîùð

äéëåúîçôð'éôåúåéëåúîåúåéîéðôîåúåéëåúùúåéîéðôå
úåîùð î"ãò êë :çëá åúçéôðá àéöåî íãàáù úåéçä
íéðá ìàøùé éøåëá éðá áéúëãë äáùçîá åìò ìàøùé
êë áàä çåîî êùîð ïáäù åîë 'éô íëéäìà 'äì íúà
åúáùçîî äëùîð ìàøùé ùéà ìë úîùð ìåëéáë
àåä àìà àòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã 'úé åúîëçå

åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä
òãîä àåäùòãåéä àåäå

úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá
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ב.5. ס, ברכות השחר, ברכות של נשמה", "אלקי זה.6.בברכת לשון חסר שלנו, הזוהר כב.7.בדפוסי ד, א.8.שמות יד, דברים

י'.9. הלכה ב' פרק התורה יסודי ועוד.10.הלכות ה', גבורות בספר מפראג מקומות.11.מהר"ל ובעוד פ"ט. והאמונה היחוד שער
כד.12. קד, תהלים



עט elqk c"k iying mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

z` dtiwnde zllekd dnyp ,zillk dnyp lra didy oey`xd
,l`xyi zenyp zellk lk"éa zçôð äzà"å5,lr xn`p df - §©¨¨©§¨¦

iehiad epze` cnln dn .l`xyin cg`e cg` lk ly eznyp
`ed - ?icedia dnypd zqpkd xe`izl o`k ynynd ,"zgtp"

:cin xiaqnáeúkL Bîëe§¤¨
øäfa6çôðc ïàî" : ©Ÿ©©§¨©

,"çôð déëBzîin - ¦¥¨©
gtep `ed ixd gtepy

,ekeznBúeéëBzî ,Leøt¥¦¦
úeiëBzL ,Búeiîéðtîe¦§¦¦¤¦
úeiçä úeiîéðôe§¦¦©©
Búçéôða àéöBî íãàaL¤¨¨¨¦¦§¦¨

:çëami`ex ep`y enk - §Ÿ©
xacn mc`yk ,ygena

n `ed oi`jk lk siirz
gtep `edyk eli`e ,xdn
,ik .xdn siirzn `ed
`ed ,gtep `edyk

zeiga ynzynziniptd
zxevy oeikne ,eay
d"awdn dnypd zqpkd
zx`ezn icedi ly etebl
ixd - "zgtp" dlna
d`a dnypdy

zeyxyen zenypdy jkl ztqep di`x .zewl`ay zeiniptdn
,lekiak d`a dnypdy dnn - d"awd ly ezenvre ezeinipta
ly eipa l`xyi ipa mi`xwp oklye d"awd ly ezaygnn

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke - d"awd,ìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨
,äáLçîa eìò ìàøNé úBîLðzeraep l`xyi zenyp - ¦§¦§¨¥¨©©£¨¨

ezaygnnlk eli`e ,zewl`d ly zeiniptd `idy ,d"awd ly
ly exeaicn ,lekiak ,mi`a ,mik`lnd llek ,mi`xapd x`y

.ipevig xack xeaicd aygp daygnd iable ,d"awdáéúëãk7: §¦§¦
:aezky enk -'äì ízà íéða" ,"ìàøNé éøëá éða"§¦§Ÿ¦¦§¨¥¨¦©¤©

"íëéäìà8.,Leøtx`ezn icediy dcaerd zernyn dn - ¡Ÿ¥¤¥
,d"awd ly epakìBëéák Ck ,áàä çnî CLîð ïaäL Bîk§¤©¥¦§¨¦Ÿ©¨¨¨¦§¨

,Cøaúé Búîëçå BzáLçnî äëLîð ìàøNé Léà ìk úîLð¦§©¨¦¦§¨¥¦§§¨¦©£©§§¨§¨¦§¨¥
ly eznkge ezaygnn d`a icedi ly eznype xg`ne -

ixdy ,envra d"awdn d`a `idy ixd ,d"awdíékç eäéàc§¦©¦
,àòéãé äîëça àìåzpiga dze`a `l la` ,mkg d"awd - §¨§¨§¨§¦¨

,mixikn ,mi`xapd ,ep`y dnkg,ãçà Búîëçå àeä àlà¤¨§¨§¨¤¨
í"aîøä áúkL Bîëe9] ääâä *`ed"y elkya biyd m"anxd §¤¨©¨©§©

"recid `ede rceid `ede rcndminkge milecb mpyi j` .
ezenk mixaeq mpi`y10lr xnel llk xyt` i`y mixne` mde

lkn dlrnl `ed d"awd ik ,'eke dnvr dpadd `edy d"awd

inkgy ,ddbda owfd epax xne`e .m"anxd `iany zexcbdd
,m"anxd wcev dlaw itÎlry dn ,mxa .m"anxl eced dlawd
d"awd ,oky ."mvra" `edy enk d"awd iabl xen` df oi`
zbyen izlad dnkgdn mb xeriy oi`l dlrnl `ed envr
;m"anxd azek dzece`
`edy enk d"awd iabl
dl` miwcev "mvra"
,m"anxd lr miwlegy
dlrn dlrnl `ed oky
.dl`d mibyend lkn
Îoi`Îxe`y xg`l ,`l`
mvnvn iwl`d seq
daxda envr z` liabne
xnel jiiy f` ,zelabd
mr cg`zn `edy eilr
mleray dnkgd
xnel xyt` f`e zeliv`d
`ede rcnd `ed" eilr
lre ."recid `ede rceid

:owfd epax xne` jkeãBäå§
,äìawä éîëç Bì- ©§¥©©¨¨

eced dlawd inkg
jiiy d"away ,m"anxl
dze`a dnkgd oipr
,cg` xac md ,"reci"de "rcei"d ,"rcn"d :dylyd lky ,dxev

.÷"îøäî 'ñcøt'a áeúkL Bîkdyn iax xne`y enk - §¤¨©©§¥¥¨©©
,ely "qcxt"d xtqa exiaecxewì"æ é"øàä úìa÷ éôì íâå§©§¦©¨©¨£¦©

,àúlî àáévémircei ep` ditly ,l"fix`d zlaw itl mb - ©¦¨¦§¨
`aend dnkgd beqn mb dlrn dlrn dlrp d"awdy ,xzei

z`fe ,m"anxd ly ezrc dpekp - m"anxd ixacaãBña§
íéîeöîö éãé ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úeLaìúä¦§©§¥¨©§¥¦§¦

,íéaøminevnv ici lr yalzn `edÎjexa seqÎoi`Îxe`yk - ©¦
miax,úeìéöàc ã"áçc íéìëa,"dnkg" ly "milk"a - §¥¦§©£¦

zexitq mr cg`zn `edyk .zeliv`d mleray "zrc"e "dpia"
,m"anxd ly ezxaq dpekp - zeliv`d mleray el`àì Cà©Ÿ

,úeìéöàäî äìòîìseqÎoi`Îxe`y dbxc dze`a `l la` - §©§¨¥¨£¦
.zeliv`d mlern dlrnl `edøçà íB÷îa áeúkL Bîëe11, §¤¨§¨©¥

,õ÷ ïéà úeîîBø àOðúîe íîBøî àeä-Ceøa óBñ-ïéàL¤¥¨§¨¦§©¥§¥¥
úðéçáe úeänL ãò ,ã"áç úðéçáe úeänî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨§¦©©¤¨§¦©
Bîk ,Cøaúé Bìöà úéiðôeb äiNòk úáLçð ã"áç¤¡¤¤©£¦¨¨¦¦¤§¦§¨¥§

áeúkL12:"úéNò äîëça ílk" ::xnel jixv did mvra - ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
dnkga mlekznkg" e` "zlkyd"dnkg" dlnl m`zda - "

`a `ed `l` - ?"ziyr" weqta xn`p recn - weqta z`aend
.d"awd iabl diyrk zaygp dnkgy yibcdlòcnä àeäL ,[¤©©¨
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íéøîà éèå÷éì
çôðã ïàî øäåæá ù"îëå éá úçôð äúàå íééç úîùð

äéëåúîçôð'éôåúåéëåúîåúåéîéðôîåúåéëåúùúåéîéðôå
úåîùð î"ãò êë :çëá åúçéôðá àéöåî íãàáù úåéçä
íéðá ìàøùé éøåëá éðá áéúëãë äáùçîá åìò ìàøùé
êë áàä çåîî êùîð ïáäù åîë 'éô íëéäìà 'äì íúà
åúáùçîî äëùîð ìàøùé ùéà ìë úîùð ìåëéáë
àåä àìà àòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã 'úé åúîëçå

åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä
òãîä àåäùòãåéä àåäå

úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

,'eë òãBiä àeäå,xnelk ,"recid `ede" :miiqn m"anxde - §©¥©
mixicbn mc` ipay dnn ixnbl dpey d"awd ly lekiak ezpad
zeceqi dyly lr diepa ,ziyep`d dbyda dpadd .dpadk

:mipeyytpdnae .dpiane zrceiy `id ,"rcei"d `idy mc`d
- ?dpian ytpdgka

dpaddjkl `iand ,
geke .oiaze rcz ytpdy
`ed) "rcn" `xwp df
erciy jk icil `ian

de .(epiaiexaceze`
oebk ,mipiane mircei
`ibeq e` dpyna dkld
ixd .zbyene zcnlpd
mixac dyly o`k mpyiy
"rcn"d ,"rcei"d :micxtp
xacd dpey ."reci"de
ly exaqdk ,d"awd iabl

" :m"anxd`ed,rcnd
`edrceid`ede,"recid

xne` `ed jk lre
:jyndaïéà äæ øáãå§¨¨¤¥

Bðéáäì íãàä úìëéa¦Ÿ¤¨¨¨©£¦
,'eë Béøea ìòdf xace - ©§

,dpadd gek ,oiandy -
md ,mipian eze` xacde
zlekia oi` ,cg` eze`

,exey`l oiadl mc`dáéúëãk13,"àöîz dBìà ø÷çä" : §¦§¦£¥¤¡©¦§¨
áéúëe14."'Bâå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" :ixd - §¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤§

eznypy oeikne .d"awd mr cg` mvr `id d"awd ly eznkgy
`idy ixd ,d"awd ly eznkgn ,lirl xen`k ,d`a icedi ly
lk ly eznypy ,xaqedy dnl m`zda .envr d"awdn d`a
dnkg" dze` dpkp oldl - d"awd ly eznkgn d`a l`xyi oa
yxeyn ze`a zenypd lk ok` m` :dl`yd zl`yp - "d`lir
zeidl ,zenypd lk ,olek zekixv eid ,d`lir dnkgn ,cg`
oday zebixcna ipeyd ,`eti` ,xvep oipn .deey zg` dbixcna

:l`ey `ed jke - ?l`xyi zenyp zewlegnúBááø LiL óàå§©¤¥¦§
,õ÷ ïéàì dBáb ìòî dBáb ,úBîLpa úBâøãî é÷elç éðéî¦¥¦¥©§¥©§¨¨©¥©¨©§¥¥
,íBìMä-åéìò eðaø äLîe úBáàä úBîLð úìòî ìãb Bîk§Ÿ¤©£©¦§¨¨¤©¥¨¨©¨
úðéça íäL ,àçéLî éáwòc älà eðéúBøBc úBîLð ìò©¦§¥¥¤§¦§¥§¦¨¤¥§¦©

;Làøäå çnä éaâì Lnî íéá÷òzenypd ,oky - £¥©¦©¨§©¥©Ÿ©§¨Ÿ
ly zenyp ze`xwp ,epizexecay`zawriabl ik ,`giync

z` zeeydl oi`y myk .lbxay awrd zpigaa od y`xde gend
mewn oi` jk ,y`xae genay zeigl lbxd awray zeigd

zenypl epizexecay "miiawr"d zenyp z` zeeydlodd
mevrd oexzid lr xaecn o`k .y`xe gen mya ze`xwpd
zenypd iabl mincewd zexecay zenypd zlrna

.epizexecay,ìàøNé éôìà éLàø Lé øBãå øBc ìëa ïëå§¥§¨¨¥¨¥©§¥¦§¨¥
ïBîää úBîLð éaâì çîe Làø úðéça íä íäéúBîLpL¤¦§¥¤¥§¦©ŸŸ©§©¥¦§¤¨

;õøàä énòå,z`f caln -lkamilcad ,xec eze`a ,mpyi xec §©¥¨¨¤
,zenypd zebixcna milecbìk ék ,úBLôð éaâì úBLôð ïëå§¥§¨§©¥§¨¦¨

çeø Lôpî äìeìk Lôð¤¤§¨¦¤¤©
.äîLðedl` milcad - §¨¨

wx mpi` ,l`xyi ipaay
`l` ,dnypd zbixcna
,oky .ytpd zbixcna mb
ylyn dlelk ytp lk
,dnype gex ,ytp :zepiga
opyi "dnyp"ay myke
mb jk ,zepey zebixcn
opyi ytp(ae gex)a
mi`ex .zepey zebixcn
xtqn lecb dn ,jkn ep`
miweligde milcadd
.zenypd zebixcna
,mikixv eid ,jkl m`zda

`klmze` zeidl ,dxe
ly oyxya mb milcad
- zewl`a zenypd
xzei ddeab dnyp xy`k
?xzei dlrp yxeyn d`a

,j` -LøL ,íB÷î-ìkî¦¨¨Ÿ¤
äîLðe çeø Lôpä ìk̈©¤¤©§¨¨

,ílk,zenypay zepeyd zebixcnd zexnl -ìk Làøî ª¨¥Ÿ¨
ì÷å õøàä énò óeâa Laìîä ,ïéâøc ìk óBñ ãò úBâøãnä©©§¥©¨©§¦©§ª¨§©¥¨¨¤§©

,íélwaL,lkd df ixd -äîëç àéäL ,ïBéìòä çnî CLîð ¤©©¦¦§¨¦Ÿ©¨¤§¤¦¨§¨
.ìBëéák äàlò,z`f lka ,cvik xiaqdle xidadl ick - ¦¨¨¦§¨

,cg` oyxyy zexnl ,zenypd zebixcna milcadd mieedzn
xaky lyn eze` - a`de oad lyna owfd epax o`k ynzyn
"mipa" ze`xwp l`xyi zenypy oiivl ick ,lirl ea ynzyd
.a`d genn `a oady enk "d`lir dnkg"n ze`ae ,d"awdl
zebixcnd ilcad mieedzn cvik oaei mb envr lyn eze`n
:xvw xaqd o`k `iap ,ligzndÎcneld lr lwdl ick .zenypa
.a`d gen ztihn `a celid ly eteb lky ,mi`ex ep` lyna
- celid ly mipeyd eixa`ay milcadd s` lr ,xnelk
eilbx ipxtv cr ely gendn ,xzeia zegtl cr xzeia dlrpdn

yxeyn mlek mi`a md -cg`,cvik .a`d ly gend ztihn ,
ziidy zngn df ixd - ?mixa`a dl` milcad eedzp ,jk m`
mda ,m`d ohaa ,xeaird iycg zryz jyna ,a`d gen ztih
zkyenn diidy .sebd zeedzd ly miieqn jildz zxaer `id
milcadd z` zxvei ,izbxcd ote`a sebd zeedzd jildza ef
jk ,xzei mybzn dtihdn wlgy lkk .edpynl cg` xa` oiay
cg` yxeyn ,ok` ,mi`a mixa`d lky ,ixd .xzei lecb iepiyd
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íéøîà éèå÷éì
åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä

òãîä àåäùòãåéä àåäå
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá

åðéáø äùîå úåáàä úåîùð úìòî ìãåâ åîë õ÷
íäù 'çéùî éá÷òã äìà åðéúåøåã úåîùð ìò ä"ò
øåã ìëá ïëå ùàøäå çåîä éáâì ùîî íééá÷ò 'éçá
'éçá íä íäéúåîùðù ìàøùé éôìà éùàø ùé øåãå
éáâì úåùôð ïëå ä"òå ïåîää úåîùð éáâì çåîå ùàø
ìëî äîùðå çåø ùôðî äìåìë ùôð ìë éë úåùôð
ìë ùàøî íìåë äîùðå çåø ùôðä ìë ùøù íå÷î
õøàä éîò óåâá ùáåìîä ïéâøã ìë óåñ ãò úåâéøãîä
äàìéò äîëç àéäù ïåéìòä çåîî êùîð íéì÷áù ì÷å
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ז.13. יא, ח.14.איוב נה, ישעי'
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milecb milcad mda mieedzn z`f zexnle - a`d gen ztih -
oaen sqep xac .miipxtvl cr gendn ,dhne dlrn ly dl`k
,celid sebay xzeia zegpd wlgd mby ,xen`d lyndn
oey`xd eyxeya ,dcledd ixg` mb ,xeyw epid ,ely miipxtvd

mb ,oky .a`d gena -
z` zewpei miipxtvd
,celid ly egenn ozeig
mb ,x`yp egeny xg`ne
ddf zedn ,dcledd ixg`
mby ixd ,a`d gen mr
,dcledd ixg` ,miipxtvd
oyxeya oiicr zexeyw

.oey`xdqgia mb oiap jk
lky s` :zenypl
yxeyn ze`a zenypd
,"d`lir dnkg"n ,cg`
,xearl odn zg` lk lr
dnkg"n dzcixi ixg`
ly zelylzyd ,"d`lir

,dbixcn ixg` dbixcn ,zebixcn daxd zcxle zenler daxd
zelylzyd ly df jildz - inyb seba dzeyalzdl cr
lr ik ,zenypa zebixcnd iiepiyl `ian ,dbxcl dbxcn dcixie
jke .zxg` dnyp lr xy`n xzei dcixid drityn zg` dnyp
zekenpd zebxcl ozcixi ixg` mb ,lynd ly ipyd wlga mb
oyxey mr zecge`ne zexeyw zenyp oze` zex`yp ,xzeia
zelawn ,dzegpd ozbxca ,od mb oky ."d`lir dnkg" ,oey`xd
od dhnl mby minkgde miwicvd zenypn zipgexd ozwipi z`
zenypd mb zex`yp ,dl` miwicv iciÎlre .gene y`x zpigaa
ep` jke .oey`xd oyxey mr zecge`ne zexeyw zezegpd

:"`ipz"d xtqa micnel,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨
,Lnî Bæ äthî eeäúð åéìâø éðøtö elôàLcvik la` - ¤£¦¦¨§¥©§¨¦§©¦¦¨©¨

- ?miipxtvd dpnn eedzpíéLãç äòLz dúéäL éãé-ìò©§¥§¦¨¨¦§¨¢¨¦
úBeäúäìe úBpzLäì ,äâøãîì äâøãnî äãøéå ,íàä ïèáa§¤¤¨¥§¨§¨¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§¦§©

.íéðøtö äpnîcr egenn ,celid ly eixa` lky s`y ,ixd - ¦¤¨¦¨§©¦
mda eedzp ,a`d gen ztihn ,cg` yxeyn mi`a ,eipxtv
xac .miipxtvd cr gendn ,jk lk milecb milcade miiepiy

:mi`ex ep` sqepãeçéa úãçéîe äøeL÷ äpãBò ,äæ ìk íòå§¦¨¤¤¨§¨§ª¤¤§¦
çî útè äúéäL ïBLàøä dúeîöòå dúeäîa íeöòå àìôð¦§¨§¨§¨¨§©§¨¨¦¤¨§¨¦©Ÿ©

;áàäz`fe ,miipxtv ly dxeva jk lk dnybzdy ixg` mb - ¨¨
,oeiknúëLîð íúeiçå íéðøtvä ú÷éðé ,ïaa åLëò íâå§©©§¨©¥§¦©©¦¨§©¦§©¨¦§¤¤

;LàøaL çnäîegenn ozeig zelawn miipxtvdy meyne - ¥©Ÿ©¤¨Ÿ
- x`ype oey`xd eyxeyn dpzyp `ly ,celid lygen,ixd ,

ly egen zervn`a ,dcledd ixg` ,zexeyw miipxtvd mby
`ede .oey`xd ezedne eyxey `edy a`d ly egenl ,celid

:zei`x jk lr `ianíL äcð] àøîba àúéàãk15,ïáì" :[ ¦§¦¨©§¨¨¦¨¨Ÿ¤
úBîöòå íéãéb epnnL"íéðøtöåmiipxtvl yiy ixd - ¤¦¤¦¦©£¨§¦¨§©¦

zekiiy miipxtvl yi dlawd zxez itl mbe .genl zekiiy
:gend zpigal,ìîLçä øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe]§¤¨§¥©¦©©©©§¨

íéðøtö eéäL ,ïãò ïâa ïBLàøä íãà ìL íéLeáì ãBña§§¦¤¨¨¨¦§©¥¤¤¨¦¨§©¦
.[äðeáz çî úðéçaîyi ,dlaw itÎlr mby di`x o`kn - ¦§¦©Ÿ©§¨

zpigal zekiiy miipxtvl
lyna `edy enk ,gend
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milecb milcad mda mieedzn z`f zexnle - a`d gen ztih -
oaen sqep xac .miipxtvl cr gendn ,dhne dlrn ly dl`k
,celid sebay xzeia zegpd wlgd mby ,xen`d lyndn
oey`xd eyxeya ,dcledd ixg` mb ,xeyw epid ,ely miipxtvd

mb ,oky .a`d gena -
z` zewpei miipxtvd
,celid ly egenn ozeig
mb ,x`yp egeny xg`ne
ddf zedn ,dcledd ixg`
mby ixd ,a`d gen mr
,dcledd ixg` ,miipxtvd
oyxeya oiicr zexeyw

.oey`xdqgia mb oiap jk
lky s` :zenypl
yxeyn ze`a zenypd
,"d`lir dnkg"n ,cg`
,xearl odn zg` lk lr
dnkg"n dzcixi ixg`
ly zelylzyd ,"d`lir

,dbixcn ixg` dbixcn ,zebixcn daxd zcxle zenler daxd
zelylzyd ly df jildz - inyb seba dzeyalzdl cr
lr ik ,zenypa zebixcnd iiepiyl `ian ,dbxcl dbxcn dcixie
jke .zxg` dnyp lr xy`n xzei dcixid drityn zg` dnyp
zekenpd zebxcl ozcixi ixg` mb ,lynd ly ipyd wlga mb
oyxey mr zecge`ne zexeyw zenyp oze` zex`yp ,xzeia
zelawn ,dzegpd ozbxca ,od mb oky ."d`lir dnkg" ,oey`xd
od dhnl mby minkgde miwicvd zenypn zipgexd ozwipi z`
zenypd mb zex`yp ,dl` miwicv iciÎlre .gene y`x zpigaa
ep` jke .oey`xd oyxey mr zecge`ne zexeyw zezegpd

:"`ipz"d xtqa micnel,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨
,Lnî Bæ äthî eeäúð åéìâø éðøtö elôàLcvik la` - ¤£¦¦¨§¥©§¨¦§©¦¦¨©¨

- ?miipxtvd dpnn eedzpíéLãç äòLz dúéäL éãé-ìò©§¥§¦¨¨¦§¨¢¨¦
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;LàøaL çnäîegenn ozeig zelawn miipxtvdy meyne - ¥©Ÿ©¤¨Ÿ
- x`ype oey`xd eyxeyn dpzyp `ly ,celid lygen,ixd ,

ly egen zervn`a ,dcledd ixg` ,zexeyw miipxtvd mby
`ede .oey`xd ezedne eyxey `edy a`d ly egenl ,celid

:zei`x jk lr `ianíL äcð] àøîba àúéàãk15,ïáì" :[ ¦§¦¨©§¨¨¦¨¨Ÿ¤
úBîöòå íéãéb epnnL"íéðøtöåmiipxtvl yiy ixd - ¤¦¤¦¦©£¨§¦¨§©¦

zekiiy miipxtvl yi dlawd zxez itl mbe .genl zekiiy
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mby cr ,efa ef zelgyene
,dpeilrd zraha zlgyene dxeyw dpexg`d zrahd
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elqk c"k iying mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`id zelylzydd xcq ly ezlgzd .ei`exae dfd mlerd
dxitqd `id ef "dnkg"e ,zeliv`d mler ly "dnkg"n
z`f .zeliv` - xzeia oeilrd mlera dpey`xd dbixcnde
cxei l`xyi oa ly eznyp yxeyyk ,owfd epax epl xne`

,dipyl zg` dbixcnn
ly mzelylzyd iciÎlr
r"ia` zenlerd zrax`
,dxivi ,d`ixa ,zeliv` -

- diyrBúîëçî¥¨§¨
ílk" :áéúëãk ,Cøaúé¦§¨¥§¦§¦ª¨

"úéNò äîëçalkd - §¨§¨¨¦¨
"dnkg"n lylzyn
xcq lk ly xewnd `idy
Îlr dpd ,zelylzydd

dcixi iciefyxey ly
,dnypdepnî eeäúð¦§©¦¤

ìL äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨¤
éúeçôe õøàä énò©¥¨¨¤§¥

.Cøòäoia milcadd - ¨¤¤
,zenypa oezgzl oeilr
ozcixi jildza eedzp
,oky .zelylzydd xcqa
zeniieqn zenyp lr
zcixi xzei drityd
jk meyne ,zelylzydd
dzegp dbixcna ecxi
lyna xacdy itk - xzei

ohaa miycg dryz diidyd drityd odilry ,miipxtvd
lynay myk ,mxa .mixg` mixa` lr xy`n xzei ,m`d
genn ozeig zwipi iciÎlr oey`xd oyxeya miipxtvd zexeyw

:dnypa mb jk - celidúBøeL÷ äpéãBò ,äæ ìk íòå§¦¨¤¤¨§
,ïBLàøä ïúeîöòå ïúeäîa íeöòå àìôð ãeçéa úBãçéîe§ª¨§¦¦§¨§¨§¨¨§©§¨¨¦

,äàlò äîëç úëLîä àéäL- ?xacd dyrp cvik -ék ¤¦©§¨©¨§¨¦¨¨¦
Lôpî àeä ,õøàä énò ìL äîLðe çeø Lôð úeiçå ú÷éðé§¦©§©¤¤©§¨¨¤©¥¨¨¤¦¤¤
ìàøNé éða éLàø ,íéîëçäå íé÷écvä ìL äîLðe çeø©§¨¨¤©©¦¦§©£¨¦¨¥§¥¦§¨¥

:íøBãaL-minkgde miwicvdn mzeig miwpei mdy ici lr ¤§¨
myxeya l`xyi ipa lk mixeyw - "gen"e "y`x" zpigaa mdy

."d`lir dnkg" ,dlrnly genaì"æø øîàî ïáeé äæáe17ìò ¨¤¨©£©©©©
"Ba ä÷áãìe" :÷eñt18,íéîëç éãéîìúa ÷ácä ìkL ¯ ¨§¨§¨¤¨©¨¥§©§¦¥£¨¦

,Lnî äðéëMa ÷aãð elàk áeúkä åéìò äìòî:dxe`kl - ©£¤¨¨©¨§¦¦§©©§¦¨©¨
?dpikya zewacl minkg icinlza zewacd z` mieeyn cvik

:mipaen mixacd ,lirl xaqedy dn itl ,`l`éãé-ìò ék¦©§¥
ìL äîLðe çeø Lôð úBøeL÷ ,íéîëç éãéîìúa ä÷éác§¥¨§©§¦¥£¨¦§¤¤©§¨¨¤
äîëçaL íLøLå ïBLàøä ïúeäîa úBãçéîe õøàä énò©¥¨¨¤§ª¨§¨¨¨¦§¨§¨¤§¨§¨

.'eë òcnä àeäå ,ãçà Búîëçå Cøaúé àeäL ,äàlòitk - ¦¨¨¤¦§¨¥§¨§¨¤¨§©©¨
"d`lir dnkg" mr micge`n mdy xg`ny ,epcnl xaky

micge`n `linn md ixd ,minkg icinlza mzewiac iciÎlr
.envr d"awd mr ,dpikyd mr miweaceíéãøBîe íéòLBtäå]§©§¦§¦

úðéçaî íälL äîLðe çeø Lôð ú÷éðé ¯ íéîëç éãéîìúa§©§¦¥£¨¦§¦©¤¤©§¨¨¤¨¤¦§¦©
.[íéîëç éãéîìz úîLðå çeø Lôð ìL íéøBçàdrtyd - £©¦¤¤¤©§¦§©©§¦¥£¨¦

`id "miixeg`" zpigaa
e`peyl xac ozepy ink
Îik ,iniptd epevxn `ly
,cala ipevig oevxa m`
el yiy miieqn mrh llba
mb `hazn dfe ,dfa
ozep `ed :dpizpd zxeva
zryae ,eab ixeg`n el
eipt z` dptn dyrn
oaena mb jk .epnn
lr miritynyk ,ipgexd
oevx jezn `ly edyin
,xacd yexit ,aeh
zpigan d`a drtyddy
on :eppipra s` ."miixeg`"
drtydy ,xnel gxkdd
milawn zniieqn ziwel`
micxende miryetd mb
lk ik ,minkg icinlzn
on ,lcad ila ,dnyp
dxeyw didzy gxkdd
,dxewne dyxeya
`l` ,lirl xaqenk

iptÎlkÎlr ."miixeg`" zpigan wx milawn md ef drtydy,m
dnkg"n d`ad dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,oaen

:owfd epax xne` jk lre ,"d`lirøäfa áeúkM äîe19øäæáe ©¤¨©Ÿ©§Ÿ©
Lãç20,à÷åc LéîLz úòLa Bîöò Lc÷iL éeìz øwòäL , ¨¨¤¨¦¨¨¤§©¥©§¦§©©§¦©§¨

énò éða ïk-ïéàM-äî,'eë õøàämpi`y ux`d inr - ©¤¥¥§¥©¥¨¨¤
zenyp mdiclia "mikiynn" ,yinyz zrya mnvr miycwn
ea yi ,lcad ila ,icedi lky ,epxaqd ixd ,dxe`kl .zezegp
zrya mnvr eyciw eixed m` zelz ila ,dyecw ly dnyp

lr xaecn `l "xdef"ay owfd epax xiaqn ?`l e` yinyzmvr
:dnypd ly miipgexd diyeall qgia `l` ,dnypdeðééä©§

Lôpî Leáì dì ïéàL äîLðe çeø Lôð Eì ïéàL íeMî¦¤¥§¤¤©§¨¨¤¥¨§¦¤¤
,Bnàå åéáà úeîöòc,"ycg xdef"de "xdef"d qgiizn jkl - §©§¨¦§¦

z` m`xwayeal- mya dnypddnyprbep yealdy iptn ,
:oky ,dnypl xzeiaéãé-ìò ìkä ¯ äNBòL úBönä ìëå§¨©¦§¤¤©Ÿ©§¥

¯ íéîMä ïî Bì íéðúBpL òôMä elôàå ,'eë Leálä BúBà©§©£¦©¤©¤§¦¦©¨©¦
,äæ Leáì éãé-ìò ìkäseba lertl lkez dnypdy ick ,ik - ©Ÿ©§¥§¤

on ,miinyb mipipra zeiyrn zeevn miiwle ,dyalzd ea
,yeal iciÎlr didi dfy gxkdd¯ Bîöò úà Lc÷é íàå§¦§©¥¤©§

éLîé,Bða úîLðì LBã÷ Leáì Coad lv` didz `linn - ©§¦§¨§¦§©§
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elqk e"k ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ו קודש שבת יום
,14 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëùä éë,14 'nr cr:äéôðòå

ac eze`l dad`e ald zkiyn ,likynd mc`a xxerim`e .x
dihpd z` mc`a xxeri - xacay aehÎ`ld cva wqer lkyd
"zexywzd" ,"zewnrzd" ly df gek .xac eze`n gexale cgtl

"rci mc`de" oeyln ,"zrc" mya `xwp - "dybxd"e2.øeàáe¥
ìëOä äpä ék ,ïéðòä̈¦§¨¦¦¥©¥¤

,úìkNnä LôpaLixd - ¤©¤¤©©§¤¤
my `ed "lky"y ,epcnl
zegek zyly lr illk
mdn gek dfi` lr .c"ag
`ed - ?o`k xacn `ed

,cin xiaqnàeäL¤
øác ìk ìékNnä- ©©§¦¨¨¨

,"wixand wxa"d ,dcewpd .oey`xd dpadd gek lr o`k xaecn
`ede ,lkyd ly mixida miewe mihxt ea oi` oiicryíLa àø÷ð¦§¨§¥

."äî çk" ,"äîëç"eilr mil`ey oiicry dfk gek ,xnelk - ¨§¨Ÿ©¨
etwid `elna oiicr lret df gek oi` ,oky ?`ed dn ,?"dn"

,ezexidaeBìëNa ïðBaúnL ,ìòtä ìà Bçk àéöBnLëe§¤¦Ÿ¤©Ÿ©¤¦§¥§¦§
BøeLàì øác ïéáäìeze` ly mly oipa mixveid ,eihxt lkl - §¨¦¨¨©£

ecnrnn lkyd zcxed :epiid "jxe`" .eagexle ekxe`l ,lky
.xzei oaen didiy ick ,xzei jenp cnrnl ,byen izlade deabd
mikiynn mciÎlr ,lky xac lr miliynny "milyn"d enk
xzei lw didiy ick ,xzei dkenp dbxcl lkyd z` "mikix`n"e
icn wenr oiicr ,`aend lynd m`a .eze` oiadl cinlzl
lynd lr sqep lyn `iadl gxkdd on ,cinlzd ly ezpadl
xn`py enk) lkyd ly ztqep dcixi deedzn jkae ,oey`xd

"lyn mitl` zyly xacie" :jlnd dnlya3ozp jlnd dnly ,

itk dnkgdy ick .cg` lkyen lr milyn mitl` zyly
mc`d ly ezpada hlwidl lkez jlnd dnly dze` oiady
oey`x lyn ,milyn mitl` zyly xnel epnn yxcp ,heytd
jke ,oey`xd lynd lr lyn okn xg`le ,envr lkyd lr
,lyn ixg` lyn ,d`ld
mitl` zyly cr
ly epaen edf .(milyn
dcixid - lkya "jxe`"
lkyd ly dkex`d
.xzeia zekenpd zebxcl
:`ed lkya "agex"
lkyd ly ezehytzd
ok enk ;lkyd akxen mdn mihxtd ly axd xtqnd - agexl
ipipra miieqn lkyny lynle ,lkyd ly miaexnd eitpr
byend yexit edf .zepenn ipicl zrbepy `xaq zipap zetixh

.eagexle ekxe`l lkyd ly mlyd epipa - "exey`l",B÷îòìe§¨§
"lky" oian mc`yke .wner jeza wnere wner ea yi lky lk -

,eze` oian `ede ,ewnrle eagexl ,ekxe`l ie`xkäæéà CBzî¦¥¤
BìëNa ìkNnä äîëç øáczpigaa did df iptly dnn - §©¨§¨©ª§¨§¦§

zcxtd ly ef dxev - "dnkgd gek" ly cala oeirx z`lrd
,zeiceqia ,lkyd zcewp ly ,mihxtd."äðéa" àø÷ð"dpia" - ¦§¨¦¨

lkyd zcewp ly mihxtd z` wxtnd gekd z` ,`eti` ,zbviin
,"ewnrle exey`l""íà"å "áà" íä ïäå`id "dnkg"d - §¥¥¨¨¥

,"m`"d `id "dpia"de "a`"dBúàøéå 'ä úáäà úBãéìBnä©¦©£©§¦§¨
Bãçôe4.,ytpay "zecn"d zveawn od ez`xie 'd zad` - ©£

?lkydn zeclep od cvik .lkyd on zeclepd

ãàî ÷éîòîe ïðBaúnLk ,úìkNnä LôpaL ìëOä ék¦©¥¤¤©¤¤©©§¤¤§¤¦§¥©£¦§Ÿ
éà ,'ä úlãâa"ïéîìò ìk àlîî" àeä Clk `lnn - ¦§ª©¥§©¥¨¨§¦

digne z`lnnd dnypd enk - zeigae iwl` xe`a zenlerd
lka cg`zne yalzn df iwl` zeige xe` .sebd ixa`e iwlg lk

m`zen `ede dixa
lk ly zcgeind ezpekzl

,`xapìk ááBñ"å§¥¨
"ïéîìòiwl` zeige xe` - ¨§¦

zlekidn dlrnly
;zenlerd jeza yalzdl
iwl` xe`a o`k xaecn
,"dtiwr" dxeva lretd
opeaznyk e` .siwn jxca

ly oipra"áéLç àìk dén÷ àlë"åd`ixad lky ji` - §ª¨©¥§¨¨¦
,d"awd ly ezlecba zeppeazdd .d"awd iabl melkl zaygp
iciÎlr `id ,hlgen ote`a eiabl milha mi`xapd lky ji`

ly ezlecba ,mixen`d mipiprdn cg`a ,ezaygn zewnrzd
:f`e ,d"awdBçîa úeîîBøä úàøé úcî äøøBòúðå äãìBð§¨§¦§§¨¦©¦§©¨§§Ÿ

LLBaúäìe àøéì ,BzáLçîed`ad d`xi ,"zyea z`xi" - ©£©§¦¨§¦§¥
d`xi ef ixd - lecb wicve mkgn cgtny ink ,dyeaa dxecge
dyeaa mb z`haznd
el yiy ceakd z`xiae

itlkeze` ly ezlecb
,o`k mb jk .wicve mkg
zeppeazdd d`ian
`xil mixen`d mipipra

le,yyeazdBúlãbî¦§ª¨
óBñ dì ïéàL Cøaúé¦§¨¥¤¥¨
.Baìa 'ä ãçôe ,úéìëúå§©§¦©©§¦
d`iand ,d"awd ly ezlecba zeppeazdd lr xaec o`k cr -

.dxeabd zcn ly diiehia - cgte d`xi zxxerneáeLå- §
,cqgd zcn zexxerzdl mb d`ian 'd zlecba zeppeazdd
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øáã ìë ìéëùîä àåäù 'ìëùîä ùôðáù ìëùä äðä
ìòåôä ìà åçë àéöåîùëå ä"î ç"ë äîëç íùá àø÷ð
äæéà êåúî å÷îòìå åøåùàì øáã ïéáäì åìëùá ïðåáúîù
íàå áà íä ïäå äðéá àø÷ð åìëùá ìëùåîä äîëç øáã

åãçôå åúàøéå 'ä úáäà úåãéìåîä

âùôðáù ìëùä éë
êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå
äáäàá åáì áäìúé áåùå åáìá 'ä ãçôå úéìëúå óåñ
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א.2. ד, יב.3.בראשית ה, א כשזה 4.מלכים הוא "פחד" ואילו "מובנת" יראה במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"
שכן, "יראה". מכן ולאחר "פחד" בתחילה מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא הפרק, בתחילת לכן בלב. מורגש כבר



elqkפד e"k ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zewl`ay "aeh"a `id zeppeazddykäáäàa Baì áäìúé¦§©¥¦§©£¨
Lôðå ä÷eLúe äöéôçå ä÷éLça ,Là étLøk äfò©¨§¦§¥¥©£¦¨©£¦¨§¨§¤¤

,ä÷÷BLoaen mdn cg` lkly dad` ly mipey miiehia - ¥¨
,dpey.àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâìdxwnay ,xnelk - ¦§ª©¥¨

zxxern xaecnd
dwfg dad` zeppeazdd

,d"awdlúBìk àéäå§¦§
,Lôpädieyr ef dad` - ©¤¤

,efk dxeva gwlzdl
aexn dlkz ytpdy
dzid zn`ae ,dad`
eli` ixnbl dlk ytpd
hlzyn did `l mc`d
ezad` oqxne envr lr
dcear zervn`a dlecbd
jildz wiqtdl ,zinvr
,ytpd zelk ly df
,seba dnypk x`yidle
ly ezpeek rval ick

,d"awdáéúëãk5: §¦§¦
äúìk íâå äôñëð"¦§§¨§©¨§¨

áéúëe ,"'Bâå éLôð6: ©§¦§§¦
íéäìàì éLôð äàîö"¨§¨©§¦¥Ÿ¦

áéúëe ,"'Bâå7äàîö" : §§¦¨§¨
ïBànväå ."'Bâå éLôð Eì§©§¦§§©¦¨
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.úéäìàä"y`d ceqi" mg `ed ,zeybxd mewn `edy ald -, ¨¡Ÿ¦
enk .xw `ed - ayegnde oeznd lkyd ly enewn ,gend eli`e
`edy in oial al lra `edy in oiay lcadd ,ygena mi`exy
:ziwl`d ytpd ly zecnde oigend iabl mb jk .gen lra
ezpigane ala iehia icil mi`a dad`d ly zeadlzdde megd
gend eli`e .ytpd zelk icil cr ribdl mc`d leki ,ald ly
ly ezpeeky zayegne dpezn dpad dze`e .ayeine xw `ed
zeevne dxez miiwl ick ,seba dnyp `wec didzy `id d"awd
zelkl ribdl mc`l dyxn dpi`e ,alay y`d z` zppvn -
zeclep dad`e d`xi zecnd izy cvik xaec o`k cr .ytpd

."dpia"e "dnkg"näàøiä éôðò ïä ïlk úBcnä øàLe§¨©¦ª¨¥©§¥©¦§¨
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."dpia"e "dnkg"n zecnd yng x`y zeclep ji` mb oaen
"a`" ze`xwp "dpia"e "dnkg" recn epl xiaqn lirl xen`d
zeclep "dpia"e "dnkg" ly zeppeazddn :zecnd ly "m`"e

mpyi a`d gen ztihay myk :"a`" z`xwp dnkg .zecnd
dpicr dxeva md myy `l` ,celid ly mixa`d ihxt lk xak
dxeva ,xak dpyi ,"dnkg"d zcewpa mb jk - zxzqene
"m`"dy myke .opeazn `ed ea lkyd ihxt lk ,zxzqen
eixa` ihxt z` d`ian
ielib icil celid ly
gek jk - zenybzde
lk dlbne cixtn "dpia"d
okle ,lkyd ly eihxt
j` ."m`" - dpia z`xwp
dn epl xaqed `l oiicr
zrcd gek ly eciwtz
,oky .zecnd zcleda
`id zrc mb ,xen`k
lre ,zecnl xewne "m`"

:xiaqn `ed jk,úòcäå§©©©
lî àeäíãàäå" ïBL ¦§§¨¨¨

"äeç úà òãé2àeäå , ¨©¤©¨§
ìúeøM÷úä ïBL §¦§©§

øM÷nL ,úeøaçúäå§¦§©§¤§©¥
÷æçå õénà øL÷a Bzòc©§§¤¤©¦§¨¨
BzáLçî ò÷úéå ,ãàî§Ÿ§¦§©©£©§
óBñ-ïéà úlãâa ÷æça§Ÿ¤¦§ª©¥
çéñî Bðéàå ,àeä-Ceøä§¥¥¦©

.Bzòcxywn `ed - ©§
z` fkxne ,oiady dn lka ,ely "zrc"d z` dwfg dxeva

.epnn ezrc giqn epi`e oipr eze`a ezaygnàeäL éî óà ék¦©¦¤
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïBáðå íëçz` lirtd m` mb - ¨¨§¨¦§ª©¥¨
,d"awd zlecba "dpia"d z`e "dnkg"døM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥

BLôða ãéìBé àì ¯ äãîúäáe ÷æça BzáLçî ò÷úéå Bzòc©§§¦§©©£©§§Ÿ¤§©§¨¨Ÿ¦§©§
.àåL úBðBéîc íà-ék ,úézîà äáäàå äàøédidi wx - ¦§¨§©£¨£¦¦¦¦¦§¨§

ly ezin`l ,mxa .zeizin` dad`e d`xi el yiy el dncp
,el` zecn el oi` ,zrcd gek ly ezlrtd ila ,xacïk ìòå§©¥

,äøeáâe ãñç ììBk àeäå ,ïúeiçå úBcnä íei÷ àeä úòcä©©©¦©¦§©¨§¥¤¤§¨
:äéôðòå äàøéå äéôðòå äáäà Leøt"zrc" mby ,o`kn - ¥©£¨©£¨¤¨§¦§¨©£¨¤¨

zeclep "zrc"d gek zervn`a ,oky .zecnl xewne "m`" `id
.zeizin`e zeig zecn

,yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd iciqg ipwfn cg`
"zrc"d gek z` mrt xiaqd - l`lva l`eny iax - u"ayxd
xacdy itk .eipa z` cnily ,"cnln" ezeega wifgd xki` :jk
ezlkia did `l mby ,heyt icedi xki`d did ,cinz hrnk dxw
z` `exwl mb did "cnln"d ly eiciwtzn cg`e ,azkn `exwl
ea xki`l azkn ribd zg` mrt .xki`d l` miribnd miazknd
did leki `l ixd xki`d .enlerl xhtp eia`y el miricen
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íéøîà éèå÷éì
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
ù"îëå çåîäî úåçéìäå íéîä øå÷îå áìá àåä ùàä
ùôðáù íéî àø÷ðù äîëç 'éçá àéäù 'ð øòù ç"òá
äáäàäå äàøéä éôðò ïä ïìåë úåãîä øàùå úéäìàä
ïåùìî àåä úòãäå .øçà íå÷îá ù"îë ïäéúåãìåúå
úåøáçúäå úåøù÷úä ïåùì àåäå äåç úà òãé íãàäå
åúáùçî ò÷úéå ãåàî ÷æçå õéîà øù÷á åúòã øù÷îù
éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä
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המדות  אודות בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר "מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד
בתחילה  נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר שכן, "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה מזכיר הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי

בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, ג.5.היראה פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,
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.epnn ezrc giqn epi`e oipr eze`a ezaygnàeäL éî óà ék¦©¦¤
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïBáðå íëçz` lirtd m` mb - ¨¨§¨¦§ª©¥¨
,d"awd zlecba "dpia"d z`e "dnkg"døM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥

BLôða ãéìBé àì ¯ äãîúäáe ÷æça BzáLçî ò÷úéå Bzòc©§§¦§©©£©§§Ÿ¤§©§¨¨Ÿ¦§©§
.àåL úBðBéîc íà-ék ,úézîà äáäàå äàøédidi wx - ¦§¨§©£¨£¦¦¦¦¦§¨§

ly ezin`l ,mxa .zeizin` dad`e d`xi el yiy el dncp
,el` zecn el oi` ,zrcd gek ly ezlrtd ila ,xacïk ìòå§©¥

,äøeáâe ãñç ììBk àeäå ,ïúeiçå úBcnä íei÷ àeä úòcä©©©¦©¦§©¨§¥¤¤§¨
:äéôðòå äàøéå äéôðòå äáäà Leøt"zrc" mby ,o`kn - ¥©£¨©£¨¤¨§¦§¨©£¨¤¨

zeclep "zrc"d gek zervn`a ,oky .zecnl xewne "m`" `id
.zeizin`e zeig zecn

,yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd iciqg ipwfn cg`
"zrc"d gek z` mrt xiaqd - l`lva l`eny iax - u"ayxd
xacdy itk .eipa z` cnily ,"cnln" ezeega wifgd xki` :jk
ezlkia did `l mby ,heyt icedi xki`d did ,cinz hrnk dxw
z` `exwl mb did "cnln"d ly eiciwtzn cg`e ,azkn `exwl
ea xki`l azkn ribd zg` mrt .xki`d l` miribnd miazknd
did leki `l ixd xki`d .enlerl xhtp eia`y el miricen
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íéøîà éèå÷éì
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
ù"îëå çåîäî úåçéìäå íéîä øå÷îå áìá àåä ùàä
ùôðáù íéî àø÷ðù äîëç 'éçá àéäù 'ð øòù ç"òá
äáäàäå äàøéä éôðò ïä ïìåë úåãîä øàùå úéäìàä
ïåùìî àåä úòãäå .øçà íå÷îá ù"îë ïäéúåãìåúå
úåøáçúäå úåøù÷úä ïåùì àåäå äåç úà òãé íãàäå
åúáùçî ò÷úéå ãåàî ÷æçå õéîà øù÷á åúòã øù÷îù
éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä

:äéôðòå äàøéå äéôðòå
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המדות  אודות בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר "מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד
בתחילה  נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר שכן, "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה מזכיר הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי

בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, ג.5.היראה פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,

elqk e"k ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.epkez z` el `ixwiy "cnln"l eze` xqne ,azknd z` `exwl
zl`yp .slrzde xki`d ltp - azknd okez z` ernya
ly eitn azknd okez z` rny wx ixd xki`d :dl`yd
`ed ,"di`x" iciÎlr okezd z` rci cnlnd eli`e ."cnln"d
`le ,xki`d slrzd dyrnle - azknd z` `xwe d`x envr

`a`l xywa xaecn ixd ,xki`d iabl ,`l` ?"cnln"d,elyokl
ina mb jk ."cnln"d xy`n zxg` xaca yibxde yg `ed

md "lky"de `edy ,xacd ixyt` ixd ,lky xac ahid oiany
"`a`"d df oi` ,eilr rityn epi` "lky"de ,micxtp mixac ipy
xywzn `ed eci lr ,"zrc"d geka miynzynyk ,eli`e .ely
z` oian `edy wx `ly - "lky"d mr cg` xac dyrpe
,eilr "lky"d f` rityn - ea yge yibxn mb `ed `l` ,"lky"d
,"lky"d okezl m`zda ,d`xia e` dad`a xxerzn `edy cr

"`a`"d dyrp dfely.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc migqt(iyiy meil)

,dp`nhi mda dze`ãøz ,øîBà øæòéìà éaøxealànhúå,dil`n ©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥
ãia äpànèé ìàåzngny elit`e ,mi`nh milka dzlaw ici lr §©§©§¤¨©¨

e .xeaay oilegd exq`i okãia äpànèé ,øîBà òLBäé éaødplawie ©¦§ª©¥§©§¤¨©¨
jka oi`e ,mxq`ze oilegd jezl letz `ly ick mi`nh milka
`nhidl zcner `id jk oia ixdy ,dnexz `nhl xeqi` meyn
dnexz `nhl xzen ryedi iax zrcly ixd .ceai`l zklle
zncewd dpyna xq` recn ok m`e ,micia elit` ceai`l dteqy
dteqe dlik`a dxeq` `id s` `ld ,micia dielz dnexz `nhl

.ceai`l zkll
épLîe,ef dxizq xfrl` iax uxize ±,íúä éðàLdxaypy ziaga §©¥¨¦¨¨

,dpeilrd zbaïéleç ãñôä àkéàcdnexzd oii z` lawi `l m` §¦¨¤§¥¦
`nhd oilegd oii jezl letil cner `ed ixdy ,mi`nh milka

izd jkle ,dizya exq`lemi`nh milka elawl ryedi iax x
ryedi iax xqe` ,oilegl cqtd oi`y ote`a j` .micia e`nhle

.dpey`xd dpyna xen`ke ,micia dnexz `nhl
:xfrl` iax ly evexiz lr dywn `axé÷úî,àáø dì ó`ld ©§¦¨¨¨

aïéúéðúîxeq`y ryedi iax zhiya iqei iax xn`y ,epzpyna - ©§¦¦
,dze`nhle d`nh mr dxedh gqt axra sexylãñôä àkéà énð©¦¦¨¤§¥

,íéöòjxhvi ,zg`k zenexzd izy z` sexyl xeq`p m` ixdy ¥¦
xizd cqtd mewnay oeike .mixg` mivr odn zg` lk ztixyl
jixvd recn ,ceai`l zkledy dxedh dnexz `nhl ryedi iax

:`xnbd zvxzn .dnvr ipta dxedh ung znexz sexyldéì øîà̈©¥
ééaà`weec ,`axläaeøî ãñôäìxeaay oilegd oii ly,eLLçlre ©©¥§¤§¥§¤¨§

la` ,micia dnexzd oii z` `nhl ryedi iax xizd okãñôäì§¤§¥
èòeîmivr ly,eLLç àìdnexzd z` `nhl ezngn exizd `le ¨Ÿ¨§

.ceai`l zkled `idyk elit`
:iia` ixacl di`x d`ian `xnbdàøîéz àðîe[xne` dz` oipne-] §¨¥§¨

,eLLç àì èòeî ãñôäìe eLLç äaeøî ãñôäìcdnnúéáç ,àéðúc §§¤§¥§¤¨§§¤§¥¨Ÿ¨§§©§¨¨¦
äðBzçzáå ,äðBéìòä úba äøaLpL äîeøz ïîL ìLly ony `vnp ¤¤¤§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨§©©§¨

,ïéàîè ïéleçlk z` xeq`ie ,`nhi ekezl dnexzd ony leti m`e ¦§¥¦¨
ewlgp oii iably s` ,d`nhd dnexzd oick dlik`a zaexrzd
oii z` `nhl i`yx m` df ote`a ryedi iaxe xfril` iax

ony iabl mewn lkn ,cia dnexzd,òLBäé éaøì øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
,ìévé äøäèa úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàLxg` xfgl eilre ¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨©¦

daex letz m`vniy cry elit`e ,mda dlawl ick mixedh milk
ze oilegd jezl,mi`nh milka dplawi `l mewn lkn ,mxq`íàå§¦

,åàìlkd ixacl ,mixedh milka llk dlivdl leki epi`yãøz ¨¥¥
mi`nhd oilegd jezl dnexzdànhúå,dil`nãia äpànèé ìàå §¦©¥§©§©§¤¨©¨

oilegd ony xq`i jkay elit`e ,mi`nh milka dzlaw ici lr
xq` ,df ote`a cia oii `nhl xizdy ryedi iax s`e .dlik`a
dlik`a epxq`ie oilegd onyl onyd leti m` s`y meyn ,onya
`ed ie`x oiicr ixdy ,hren cqtd m` ik df oi` ,mixfle mipdkl
eli`e .dwlcdl mipdkl dpzipy d`nh dnexz oick xpd zwlcdl
ixack o`kn gkene .ryedi iax xizd jkle ,daexn cqtd edf oiia

.daexnl hren cqtd oia wlgl yiy ,iia`
:onyl oii oia weligd z` zxxan `xnbd,ïîL àðL éàî©§¨¤¤

meyn ,daexn cqtd df oi` mi`nh oilega dnexz zaexrzy
÷éìãäì éeàøc`ld ,xpd z` eaïééoilege dnexz zaexrz ea yiy §¨§©§¦©¦

mi`nhóeléæì éeàø énð,aeh gixl ziad jeza epnn jetyl ± ©¦¨§¦
repnl ick micia dnexzd oii z` `nhl ryedi iax xizd recne

.dlik`a mxqe`le oilega axrzdl epnnåàì óeléæ àîéz éëå§¦¥¨¦¨
àéä àúléîepi`y meyn melk epi` selify uxzl xn`z m`e ± ¦§¨¦

` ok lre ,aeyg yinyz,xenb cqtd df ixd dizya oiid xq`i m
î ïéúBL ,àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàäåxknpy oii,òìña âBì §¨¨©§¥¦©¦¦¨¦¦§¤©

î ïéôlæîexknpd oiiíézLa âBìoi`y in ,xnelk .mirlq ipya - §©§¦¦¦§©¦
gaeynde xwid z` zepwl el sicr ,gaeyn oii daxd zepwl ecia
ok m`e ,aeyg yinyz `ed selify ixd .dizyl lefd z`e selifl
,daexn cqtdl zaygp oileg oiia `nh dnexz oii zaexrz recn

.selifl ie`x `ed oiicr `ld
`ed ,oiid z` `nhl ryedi iax xizdy dn :`xnbd zvxznaoii §

Lãçoii ekezl leti m`e ,selifl ie`x epi`e scep egix oi`y ¨¨
dywn aey .ixnbl cqtie melkl ie`x didi `l epxq`ie dnexzd

:`xnbdàäåycg oii s`,BðMéì éeàøjli `le ,epnn etlfi jk xg`e §¨¨§©§
yi ,oyiiziy cr elv` epdyi m` :`xnbd zvxzn .ceai`l

`ny yeygldéa éúà[ea `eai-],äìwz éãéìlelr `ed oky ¨¥¥¦¥©¨¨
xeq` jkle ,d`nh dnexz zlik` xeqi` lr xearle ezezyl

:`xnbd dywn aey .epyiilïîL`nh,äìwz éãéì déa éúà énð ¤¤©¦¨¥¥¦¥©¨¨
,elke`l `eai jk jeza `ny ,hrn hrn ea miwilcny oeiky
wilcdl xzed `l ok` :`xnbd zvxzn .ea wilcdl exizd recne

ote`a `l` df onyadéì éîøc[epzepy-],ñeàî éìëa`ly ick §¨¥¥¦§¦¨
:`xnbd dywn aey .ea elyki `le dlik`l ie`x didiïéé`nhénð ©¦©¦

c ote`a ezedydl xizdl yidéì éîø[epzepy-],ñeàî éìëa ¨¥¥¦§¦¨
ixd :`xnbd zvxzn .ezezyl e`eai `ny yeygl oi` df ote`ae

déì éòa à÷ óeléæìike ok m`e ,eze` dvex `ed ±éîø ñeàî éìëa §¦¨¨¥¥¦§¦¨¨¥
déì.egix mbti jka `ld ,[epzep `ed-] ¥

:d`nh dnexza dlwz yyga mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
,dîöò äìwúåzwelgnéàpz[mi`pz-],àéädl yeygl yi m`d §©¨¨©§¨©¨¥¦

.d`nh dnexzaúéa ,úàîèpL äîeøz ìL ïéé ìL úéáç ,àéðúc§©§¨¨¦¤©¦¤§¨¤¦§¥¥
ìáç CôMz ,íéøîBà éànLdlek jtyz xnelk ,zg` dliaga ± ©©§¦¦¨¥¤¤

dlek z` etlfi m` elit` oky ,hrn hrn dpnn etlfi `le ,cgi
.dpnn zezyl e`eai `ny yeygl yi meia ea,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

óeléæ äNòz.hrn hrn dpnn etlfi ±,éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà ¥¨¤¦¨©©¦¦§¨¥§©¦¥
òéøëà éðà`id ziagd m` .ef mzwelgnaìáç CôMz ,äãOa- £¦©§¦©©¨¤¦¨¥¤¤

cr `ny yeygl yie ,ziaa dyrp selifdy itl ,cg`k dlek
de`iaiyla` .dpnn ezyie dlwz icil miizpia da e`eai zial

xak `id m`úéaa,cin dpnn slfl xyt`eàkéà .óeléæ äNòz ©©¦¥¨¤¦¦¨
éøîàc,iqei iaxa l`rnyi iax rixkd jkyaoii ly ziagLãç §¨§¦§¨¨

,d`nhpy,ìáç CôMzyyg meyn oyiizzy cr dzedydl xeq`e ¦¨¥¤¤
la` ,dlwzaoiióeléæ äNòz ,ïLéoky ,dcya ziagdyk elit` §¨¨¥¨¤¦

.dlwzl yeygl oi` ,zial dz`adl cr dfk hren onfaBì eøîà̈§
,iqei iaxa l`rnyi iaxl exec ipa
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם שישי עמ' ב



היום יום . . . פו

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ה  ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ְויֹום  י  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְרִגיִלים[ – יֹום  ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים  ְצִריִכים  ֲחִסיִדים 
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו־ֵעֶדן[: לֹאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ַהֹחֶדׁש,  ִליֵמי  ְחַלק  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ִהּלִ ּתְ  – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְויֹום טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם   – ה  ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ

ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ ִ יֹום כט ַהּשׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף 
שבת זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



פז היום יום . . . 
השבוע, ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א 
בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום 

ד', און דער ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא ֲהָכָנה  ּבָ ַ ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם ַהּשׁ י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
בּוַע,  ָ ת ְיֵמי ַהּשׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ְלׁשַ
ת  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ ּבַ
ְך הּוא ַה"ְלכּו  ּכָ ַהִציוּוי ַעל  ּוְ ַההֹוָרָאה  ׁשֶ ת ִהיא ִמּיֹום ד' –  ּבָ ְלׁשַ ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה  ָפָניו  ִמּלְ ֲהֵרי ִהיא 

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ ְנַרּנְ

ה'תש"גכד כסלו, ערב חנוכהיום חמישי

חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק א. תניא . . . פנים לתורה.

אדם:  כל  ממוצעת מדת  ע"פ מדה  נרננה -  לכו  פסוקים -  ג'  ביאור  )המשך(. 
מיטווָאך אז מען הויבט ָאן טרַאכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות 
און הן מיט וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דָאך שבת גָאר אנאנדערער - 
ווערט מרה שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. ווען עס קומט דָאנערשטָאג, 
עס ווערט נעהנטער צו שבת, און עס איז נָאך אלץ ניטָא, איז יעמָאלט נרננה'ט זיך 
ניט, מען פַארשטעהט אז מ'דארף עּפעס טָאן. איז אז מ'זיצט דָאנערשטָאג'דיגע נַאכט 
און מ'לערענט חסידות, יעמָאלט איז פרייטָאג דערהערט מען כי אל גדול גו' ומלך 

גדול גו', און מיט דעם שבת'ט א איד.
במנחה אין אומרים תחנון.

יֹום ְרִביִעי,  ל ָאָדם: ּבְ ת ּכָ ַעת ִמּדַ ה ְמֻמּצַ י ִמּדָ ָנה" – ַעל ּפִ סּוִקים – "ְלכּו ְנַרּנְ אּור ג' ַהּפְ ְך[. ּבֵ ]ֶהְמׁשֵ
ל ְיהּוִדי ֲהֵרי  ת – ּכָ ּבָ צּוַרת ִקיּום ַהׁשַ טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
יַע יֹום  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ חֹון. ּכַ ּטָ ָנה", ּבִ אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך – "ְלכּו ְנַרּנְ ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ
הּו.  ֶ ׁש ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ּיֵ י "ַמְרִנין" ֶזה, ְמִביִנים ׁשֶ ְלּתִ ַמָצב ּבִ ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל, ּבְִ ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ ֲחִמיׁשִ
ּוֶמֶלְך  ּגֹו'  דֹול  ּגָ ֵאל  י  "ּכִ ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ִנְקָלט  ָאז  אֹו  ֲחִסידּות,  ְולֹוְמִדים  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ּבְ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי, 

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  דֹול ּגֹו'". ְוִעם ֶזה ]ּתְ ּגָ
ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ק  ְמַדּיֵ ָהָיה  ְולֹא  ְלַמֲעִריב,  ִמְנָחה  ין  ּבֵ ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַמְדִליק  ָהָיה  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
רֹות. ְוָהָיה  ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ַתח ׁשֶ ּפֶ ּבַ
 – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ב  ִמְתַעּכֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ת־ֹקֶדׁש  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  ִמּיֹום  ְלַבד   – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  רֹות  ְלַהּנֵ ָסמּוְך  ּבְ ב  יֹוׁשֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל־ַהּפָ ים ּדַ ִ רֹות ֲחִמּשׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ְמַדּיֵ
ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פח

ה'תש"גכו כסלו, ב חנוכהשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש . . . בראשית.

ה ֹקֶדם  ֶנֶסת - ֵנר ֲחֻנּכָ ֵבית ַהּכְ ן־ְלָך.  ּבְ ָלה ְוֹקֶדם ֲאִמיַרת ְוִיּתֶ ה ַאַחר ַהְבּדָ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַטל ּוָמָטר. ֵנר ֲחֻנּכָ
ָלה. ַהְבּדָ

"ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת־ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
מּוָבן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ַמֲאָמר  ָעה  ׁשָ ּכְ ִיְלְמדּו  ָהֲאִמיָרה  ַאַחר  ים.  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ יד  ְלַהּגִ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 
יָרָתם  ּדִ קֹום, ְמקֹום  ַהּמָ ִלְתָנֵאי  ַמְתִאים  ילּו  ְגּבִ ּיַ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ִפי  ּכְ ִהְתַוֲעדּות  ה. מֹוֵעד  ִפּלָ ּתְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַלּכֹל, 

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ְלַהְצָלָחה ּבְ

יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום  ת ְמָבְרִכים יֹאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ּבְ ים  ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ
ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ָנה ַלּפְ ָ ַהּשׁ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc migqt(iyily meil)

minkg mda eliwd ,opaxcn `l` dxezd on el` miwyn z`neh
e .eab z`neh ici lr ekez `nhi `ly ,mdn `nhpy ilkaàä̈

z`neh wtqy dpey`xd `ziixaa dcedi iax xn`y [dne-]
`ed ,dxezd on ez`nehy meyn `nh milk `nhl miwyn

õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa,uxya erbpy ici lr e`nhpy ± §©§¦©¨¦¥£©¤¤
.milk `nhl s`e ,dxezd on `id mz`nehy

:`xnbd dywn ,`piax uexiz z` dgec `xnbdéëä éà`l m` ± ¦¨¦
miwyna `nhpy ote`a `l` ilkd jez z` dcedi iax xdih

ok m` ,mici zngn mi`nhdéðúcà[dpyy cr-]íéøác äna' ©§¨¥©¤§¨¦
íéøeîàmilka'ïé÷Lî úîçî eàîèpLzngn e`nhpy milka `le £¦¤¦§§¥£©©§¦

,uxydãéãa éðúéìå âBìôéìzngn e`nhpy milka wlgl el did ± ¦§§¦§¥§¦¨
epivn miwyna e`nhpy milka mby eprinydle ,mnvr miwyn

,zepyl el did jke .eab z`neh ici lr ekez `nhiy ote`äna©¤
íéøeîà íéøác`nhpyk ,ekez `nhp `l eab `nhp m`yïé÷Lîa §¨¦£¦§©§¦

ìáà ,íéãé úîçî ïéàaä`nhpyk,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîaoia ©¨¦¥£©¨©¦£¨§©§¦©¨¦¥£©¤¤
m`,Bab àîèð BëBz àîèðm` oiae.BëBz àîèð Bab àîèðjkne ¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨

`nhpy dwyn s`y gken ,df weligk dcedi iax wlig `ly
.dxezd on milk `nhn epi` uxyn

.lirl `aedy l`eny uexizk ef `iyew gkn dgixkn `xnbd
:`xnbd dwiqnàøwéòî ïépLãk àzøåeçî àlàxeegnd uexizd ± ¤¨§©©§¨¦§©¦¥¦¨¨

y ,oey`xd uexizd `edäãeäé éaø Ba øæç`ziixaa eixacn ¨©©¦§¨
`l` dpi` milk `nhl miwyn z`nehy xaeqe ,dpey`xd

.dipyd `ziixaa eixack ,opaxcn
:ezxfg xg`l dcedi iax zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà± ¦©§¨§

wx m`d ,daiyid ipa ewtzqddéa øãäc àeä íéìkîxfg m`d ± ¦¥¦©£©¥
,dxezd on milk mi`nhn miwyny xn`y dnn wx dcedi iax ea

a ìáà`nhl miwyn z`nehk ïéìëBàixacïBòîL éaøå éñBé éaø £¨§¨¦§©¦¥§©¦¦§
lirl `ziixaadéì àøéáñ,dxezd on `idy xaeq `ed oiicr ± §¦¨¥

milke`d mi`nhp milke`a miwynd erbp m`d wtq yi m`e
.wtqnàîìéc Bà,[`ny-]déa øãä éøîâìdcedi iax [ea xfg-] ¦§¨§©§¥£©¥

on `id milke` `nhl miwyn z`nehy xn`y dnn s`e ,eixacn
`ed xaeqe ,dxezdkixacøéàî éaø`ziixaa(.fh lirl)z`nehy , §©¦¥¦

,milke`a erbp wtq m`e ,opaxcn `l` dpi` mixg` `nhl miwyn
.mixedh milke`d

:dpynn df wtq heytl zywan `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
òîL àzepipy .xen`d wtqd z` heytl di`x rnye `ea ± ¨§©

dxt zkqna(d"n h"t),äøtoileg ly e` miycw lyéî äúúML ¨¨¤¨§¨¥
,úàhç,dirna mind cera dziizyn zrl zrn jeza dehgye ©¨

àîè døNa,d`nehd a` md z`hg in oky .el` min zngn §¨¨¨¥
.milke mc` elit` mi`nhne,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc migqt(iying meil)

zn z`neha xn`py dnn ,`ziixaa epipyy(fh hi xacna)xW` lke'§Ÿ£¤
dcVd ipR lr rBiáøç ììçaixd ,'mini zraW `nhi 'ebe zna F` ¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥¦§¨¦§©¨¦

o`kne ,dci lr bxdpy [bexdl-] llgl axgd z` aezkd yiwdy
y epcnlììçk àeä éøä áøçzea` ia` `id zna drbpy axgy - ¤¤£¥¤¨¨

a` ziyrp zn `nha zrbepd axg oke ,envr znk d`nehd
ok m` ,axgk mpic zekzn ilk lke ,ezenk d`nehdíéìëå íãà̈¨§¥¦

ànèéì énð`nha drbpy hgnd ixdy ,dxezd on e`nhii ok mb ± ©¦¦©¥
recne ,milke mc` `nhn d`nehd a`e ,d`nehd a` ziyrp zn

.zexedh micide oikqdy dpynd dzpy
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,éMà áø øîàdy ,dfn gken ±äøæò ¨©©©¦Ÿ¤¤£¨¨

dndad dhgyp dayàéä íéaøä úeLødpynde ,d`neh oiprl §¨©¦¦
,`l e` hgna micide oikqd erbp m`d `ed wtqy ote`a zxacn

åc `vnpdéì äåä[df ixdy-]å ,íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñdkld §£¨¥§¥§¨¦§¨©¦§
y ,epicia,øBäè B÷éôñ íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëodkd ok lre ¨§¥§¨¦§¨©¦§¥¨

.mixedh oikqde xyaa wqerd
jxvedy dnn :`xnbd zwiicn .iy` ax ixac lr dywn `xnbd
meyn `weecy gken ,miaxd zeyx `id dxfrdy micwdl iy` ax

,xedh wtqd okàädf wtq clep did m` [la`±],ãéçiä úeLøa ¨¦§©¨¦
,àeä àîè B÷éôñeid hgna erbp wtqy oikqde mc`d s`e §¥¨¥

,dywe .`nh cigid zeyxa d`neh wtqy meyn ,mi`nhpéãkî¦§¦
èçî éàäwtqy oikqd ,xyaa d`vnpy hgn ly ef zecra `ld ± ©©©

hgna rbpìàMéì úòc Ba ïéàL øác[el`eyl-],àeäi` ixdy ¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` `nhp m`d el`eyl xyt`åy ,epicia dkldïéàL øác ìë §¨¨¨¤¥

ìàMéì úòc Ba,d`neh wtq ea clepeúeLøa ïéa íéaøä úeLøa ïéa ©©¦¨¥¥¦§¨©¦¥¦§
.øBäè B÷éôñ ãéçiä,`nh cigid zeyxa d`neh wtqy xn`p `le ©¨¦§¥¨

.`l e` d`neha rbp m`d el`eyl xyt`y zrc xa mc`a `l`
meyn `weec xedh oikqdy xnel iy` ax jxved dnl ,ok m`e

.`ed miaxd zeyxa d`neh wtqy
,`nhp oikqd did cigid zeyxa wtqd did eli` :`xnbd zvxzn

éåäc íeMî[`edy-],íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñmc` did ixdy ¦§¨¥§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
dzid mc`d ici lr ixd hgna oikqd rbp m`e ,ef d`neha weqr

,ef dribpíãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàåilk - §¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
,mc`d dyrn ici lr uxya rbp m`d wtq ea clepy

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

המשך ביאסר למו' פוחים ליסם חמישי עמ' ב
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ה'תשפ"א  כסלו כ' ראשון יום עשירות' במקום עניות 'אין

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰èîLpL ïékñ©¦¤¦§©
,BúBà ïéæéçLî ïéàå BúBà ïéøéæçî ïéà ¯ íbôpL Bà ,ávpä ïî¦©¦¨¤¦§©¥©£¦¦§¥©§¦¦

.úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàL ...ïúBà ïéæðBb àlà¤¨§¦¨¤¥£¦¦§£¦
הבאה  להלכה הטעם גם  ה"ה)וזה  מבגדי(פ"ח "בגד :

מניחו אלא  אותו, מכבסין ולא  אותו מלבנין אין כהונה ...

רש "י שפירש  כפי חדשים ", ולובש  א)לפתילות כט, "כל (תמיד

ובשררה". בעושר  מעשיהם 

האחרונים  א והקשו  לג, תמיד שבע באר ד, סי' ח"א מאהבה (תשובה

לכלל ועוד) סותר עשירות ', במקום  עניות  'אין  הכלל  לכאורה , :

הלכות , בכמה שנאמר  ישראל' של ממונן  על  חסה  'התורה 

ובשופרות בחצוצרות במקדש  תוקעים  היו בתעניות  לדוגמה :

כסף מצופה  ה"ד)שפיהם  פ"א תענית בגמרא(הל' ואמרו  (ראש ,

א) כז, השנההשנה ראש  של שופר כמו זהב מצופים היו שלא 

ישראל ". של ממונם  על חסה ש "התורה  משום שבמקדש ,

שני של הגורלות  הכיפורים  ביום בו שנעשו  הקלפי ועוד:

מעץ  היתה ה"א)השעירים  פ"ג יוכ"פ עבודת או(הל' מכסף ולא .

ישראל  של  ממונם על חסה  שהתורה כיון  א)זהב , לט, .(יומא

וביארו:

לדבר , דבר  בין להבדיל המכריע  הוא  החכמים דעת  שיקול

והצורך העבודה כבוד ההפסד, גודל שם.לפי  ר"ה תרועה (יום

כז) ס"ק פ"ה תמיד ישראל, .תפארת

ביהודה ' ז)וה 'נודע  סי' ח"א מאהבה מחלק :(תשובה

או שרת בכלי רק  נאמר  עשירות ' במקום  עניות  'אין הכלל 

ישראל' 'עבודת  בס ' כתב  (וכן הגוף בקדושת  הקדוש  בדבר 

יוהכ"פ עבודת א)על קטו, ארעא(דף אורח  "לאו  - ונימוקו

'התורה והכלל עניות "), במדת עולם של מלכו בפני  לשמש 

ולכן חולין , ממון  לגבי אמור  ישראל' של ממונם על חסה

חול  של שהיא  ובקלפי בעשירות, נהגו  כהונה  ובגדי  בסכין

בעץ . הסתפקו 

כסף של היו בתעניות , בהן  שתקעו והשופר  והחצוצרות

בגדר אינם  כסף  כלי  ב. שרת. כלי אינם אלו כלים  א. כי:

ואת ישראל, של ממונם  על לחוס  יש  כי  בזה  ודי  'עניות '

טוב . יום  כבוד משום  זהב  ציפו השופר 

ה'תשפ"א  כסלו כ"א שני יום קטן  כהן כיבוד

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äNò úåöîe¦§©£¥
:øîàpL ¯ ïaø÷ì íðéëäìå íLc÷ìe íéðäkä ìécáäì àéä¦§©§¦©Ÿ£¦§©§¨§©£¦¨§¨§¨¤¤¡©

éäìà íçì úà ék ,BzLc÷å"éøöå ."áéø÷î àeä Eíãà ìk C §¦©§¦¤¤¤¡Ÿ¤©§¦§¨¦¨¨¨
øác ìëì ïúBà íéc÷äìe ,äaøä ãBák Ba âäðì ìàøNiî¦¦§¨¥¦§Ÿ¨©§¥§©§¦¨§¨¨¨

.äMã÷aL¤¦§ª¨
לגבי גם או מבוגר  כהן כלפי רק  היא  'וקדשתו ' מצות האם 

כהן ? ילד

אברהם' ה 'מגן  ס"ו),לדעת  רפב סי' הפסוק(או"ח משמעות

נאמר זה  שדין היא  מקריב " הוא  אלקיך  לחם  את  כי "וקדשתו 

הפסול  קטן  לכבד צריך אין  ואם ֿכן  להקרבה . הראוי בכהן 

הזקן אדמו"ר כתב  וכן  ס"ז)להקרבה. .(שם

איגר  עקיבא  שם)והג"ר  השו"ע חינוך '(בהגהות (מצוה וה 'מנחת 

מדברסט) היא  וראייתם  כך על הפסוק :חלקו על  ה 'ספרא' רי

ה 'חינוך' שביאר  וכפי מומים ". בעלי לרבות  - קודש  "והיו 

לחם(שם) להקריב  ראוי אינו  שזה מאחר  נאמר , "שלא  :

'והיה אמרו  כן על  ונכבדהו . נקדימהו זה למה  אלוקיהם ,

מום". ובעל  תמים – כולו מיוחס  הוא הזרע כלומר , קודש '.

לכבדו. צריך להקריב  ראוי שאינו  מום בעל כהן  שאפילו הרי 

לקטן. הדין והוא 

הוא הכבוד חיוב  האם  בשאלה  תלויה  שהמחלוקת  ויתכן

לדעת הכהונה . שבט כללות  כלפי או  עצמו בפני כהן לכל

אם דווקא  וזה  הפרטי  הכהן  כלפי הוא  החיוב  אברהם ' ה 'מגן

הוא החיוב החולקים , לדעת  ואילו להקרבה . ראוי עצמו  הוא 

לכבדו מצוה  השבט  בכלל  שהוא  מי  וכל השבט  כללות כלפי 

בעצמו מקריב אינו  אם תרכו)גם  עמ' ב ויקרא השרון .(חבצלת

בעל  כהן  לכבד  חובה  אברהם ' ה 'מגן  לדעת שגם  יתכן  אך

להקריב , יכול  אינו מום שבעל  אע "פ כי  מקטן, בשונה  מום ,

חלק בכך ולקיים הקרבנות מבשר לאכול יכול הוא הרי 

אינו לאכול שיכול אף  הקטן  אך הקרבן, עבודת  ממצוות 

הקרבן, לעבודת  כלל  שייך שאינו  וכיון  באכילתו  מצוה  מקיים 

לכבדו מצוה  שם)אין  חינוך למנחת צבי הר .(הגהות

כהנים לכבד החיוב  אודות  הספרא  דברי כי יתכן ועוד

נפל  כך  ואחר תמים שהיה  כהן  לגבי דוקא  הם  מומים, בעלי 

כשנפל  קדושתו  פקעה  לא  התקדש  וכבר  מאחר  כי מום , בו

לעבודת מעולם  התקדש  לא  שעדיין קטן כהן אך מום , בו

לכבדו מצוה  אין  לב)הקרבנות , ח, עוזיאל משפטי .(ראה

ה'תשפ"א  כסלו כ"ב שלישי יום השינה? בעת מצוות לקיים חייבים

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìòL äæ¤¤©
;äìéì ìëa íiålä ìò áañnL úéaä øä Léà àeä ¯ íéøîBMä©§¦¦©©©¦¤§©¥©©§¦¦§¨©§¨
úà ïéôøBNå ,úBì÷îa BúBà ïé÷ìî ¯ BzøîLî ìò ïLiL éî ìëå§¨¦¤¨¥©¦§©§©§¦§©§§§¦¤

.Búeñk§
מישראל? אדם  להכות לממונה  הותר  כיצד להבין: יש 

משמרתו על  שנרדם על  כעונש  מלקות שחייב לומר ואין

בו שאין 'לאו  על ולא איסור  מעשה  על  רק  לוקים  שהרי 

הדבר אין  מלקות , חיוב  שיש  במקום  שגם  ועוד , מעשה'.

דין ! לבית  אלא  אדם לכל מסור 

האיסור על  כעונש  אינה כאן  ההכאה  מטרת  כי לבאר  ויש 
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הוא כאשר  המצוה  מביטול אותו למנוע  כדי אלא  שנעשה 

בגמרא  כנאמר  משמרתו , על  לישון  א)ממשיך פו, :(כתובות

– עושה  ואינו לולב  עושה , ואינו סוכה  עשה  לו "אומרים 

שהרי כעונש  אינה  זו  והכאה  נפשו". שתצא  עד אותו  מכין

מצות ֿעשה  ביטול על מלקות  עונש  המצוה,אין זמן עבר כבר (ואם

שנעשה) מה על כעונש אותו להכות המצוהאסור חיוב  עוד  שכל  אלא  ,

קיומה  על לכפותו כדי  אותו  מכים  ד)קיים , ס"ק למלך .(מעשי

לשם משנתו  אדם  להקיץ חובה  האם דנו  הפוסקים  אמנם,

ישן חברו את  הרואה  כגון  לעבור , עומד שזמנה  מצוה  קיום

להעירו שאין שכתבו  ויש  שמע . קריאת זמן לסוף  בסמוך 

במצוות , חייב  ואינו כשוטה הוא הרי השינה  שבעת  משם 

בר עדיין  הוא  שאז לגמרי ישן  ואינו מנמנם  הוא  כן  אם  אלא

שלה).חיוב עמ' תפילה שלמה, שולחן לומר(ראה אין  זה , ולפי

שהרי כעת המצוה  את יבטל שלא  כדי היא  כאן  שההכאה 

חיוב . בר איננו  עתה 

בעת המצוות  מקיום פטור  האדם  אין כי סוברים  יש  אך

מצוה  ביטול למנוע  כדי להקיצו חובה  ולכן  מעשי השינה  (ראה

דיסקין) מהרי"ל בשם 4 הע' שם שלמה שולחן ח. שם מוכח למלך וכן .

הזקן אדמו "ר  ס"ו)מדברי סג, סי' ש "אם(או"ח שמע קריאת  לגבי

פסוק שיקרא  עד אותו ומעירים  אותו מצערים  ישן, היה 

צריך  ולכן  בר ֿחיובא  הוא השינה  בעת  שגם הרי  ראשון",

לגבי דידן  בנידון  הדין והוא  חיובו , את  שיקיים כדי להקיצו 

המקדש . שמירת 

ה'תשפ"א  כסלו כ"ג רביעי יום האפוד  אבני על השבטים שמות כתיבת סדר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìk ìò òáB÷å§¥©©¨
úBîL íéðáàä ézL ìò çzôîe ...íäL ïáà óúëå óúk̈¥§¨¥¤¤Ÿ©§©¥©©§¥¨£¨¦§

.íúBãìBúk Bæ ïáà ìò äMLå Bæ ïáà ìò äML ,íéèáMä©§¨¦¦¨©¤¤§¦¨©¤¤§§¨
האפוד  אבני על השמות  כתיבת  סידור  את מדגים  הרמב "ם 

גד, נפתלי, יששכר , לוי , ראובן, ימין: שבצד  האבן  על -

דן, זבולן , יהודה , שמעון , שמאל: שבצד  האבן על יהוסף .

בנימן. אשר ,

אחרונים  ועוד)והקשו  א. לו, סוטה שבע באר משנה. :(כסף

בגמרא  לנאמר  מתאימה אינה הרמב "ם  שיטת  (סוטה הרי

קמא) תנא לדעת 'כתולדותם 'שם, היה  השמות  מיהודה שסדר  (חוץ

לראש) הוקדם לוי,ששמו שמעון , ראובן , יהודה , ימין : צד  היינו,

בנימין יוסף , זבולן, יששכר , אשר , גד , שמאל: צד  נפתלי . דן,

כתולדותם) ד"ה שם !(רש"י

ספר ' ה 'קרית  שבע)וביאר  בבאר גם הובא :(להמבי"ט,

לשתי התייחסות  מתוך היה  הכתיבה  סדר  הרמב"ם , לדעת

לאבן זו מאבן אלא  אינו תולדותם  ו "סדר  אחת  כאבן האבנים 

לבד ", זו  ובאבן  לבד זו באבן  תולדותם  כסדר  שסדורים לא זו,

שמאל  אבן על  ו 'שמעון ' ימין אבן על  'ראובן ' שכתבו היינו 

וכן שמאל אבן  על ו 'יהודה' ימין  אבן  על 'לוי' כתבו ושוב 

הלאה .

והוסיף :

ליששכר קדמו ואשר גד  נפתלי  דן  לידתם , סדר  לפי

לנפתלי, וזבולון יששכר את  הקדים  הרמב "ם  ואילו וזבולון ,

שלדעת אלא  'כתולדותם ', זה  אין כן  ואם ואשר , גד  דן,

אלא לידתם  סדר  כפי  אינו 'כתולדותם ' הכתיבה סדר  הרמב "ם

נכתבו ראשונה, שילדה לאה  אמותיהם : של ההולדה  כסדר 

בניה  כל וזבולון)ראשונה יששכר יהודה, לוי, שמעון, כך (ראובן, ואחר ,

בלהה  ונפתלי)בני זלפה (דן בני ואשר), רחל(גד ובנימין)ובני  .(יוסף

החיים ' ה'אור  י)וכתב כח, הכתוב(שמות לשון  משמעות  כי

על  הנותרים  הששה שמות  mzeclezk"ואת  zipyd oa`d"

האבן על יהיו  השמות  כאשר  היינו , הרמב"ם , לשיטת מסייעת 

בא "כשאתה  רק כי כתולדותם , הוא  הסדר  אזי  – השנית

באבן אבל  כתולדותם... יהיו  שורות  ב ' בסדר לקרותם 

הדרך: זה  על בה  סדורים  הם  כי כתולדותם אינה – הראשונה 

כתולדותם". זה  ואין יששכר , לוי, ראובן,

ה'תשפ"א  כסלו כ"ד חמישי יום למקדש  ישראלים כניסת

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ìk eøäæäå§ª§£¨
àlL íéLãwä Lã÷ì Bà Lãwì eñðké àlL ,àeäå íéðäkä©Ÿ£¦§¤Ÿ¦¨§©Ÿ¤§Ÿ¤©¢¨¦¤Ÿ

."Lãwä ìà úò ìëa àBáé ìàå" :øîàpL ,äãBáò úòLa¦§©£¨¤¤¡©§©¨§¨¥¤©Ÿ¤
למלך' ה 'משנה  הט"ו)כתב  פ"ט :(להלן

מוזהרים הישראלים  שגם  הרמב "ם  לדעת  לומר  נראה 

דינם . מה  פירש  ולא  הרמב"ם  שסתם אף למקדש , מלהיכנס 

לדעתו  ה"א)כי פ"ו מום (להלן בעל  לעבודה)כהן ראוי שאינו (אף

החיצון המזבח מן נכנס  אם  ואף  למקדש , מלהיכנס  מוזהר

למזבח)ולפנים האולם שבין אמה ושתים עשרים לוקה(דהיינו, הריהו 

המצוות 'שנ ב 'ספר כתב  וכן  יגש ", לא המזבח "ואל  (מל"ת אמר 

ואינוסט) ולוקה  כך על  מוזהר שישראל כל ֿשכן כן, ואם  .

מום . בעל מכהן עדיף

והוסיף :

שם)הרמב"ן בסהמ"צ מום(בהשגותיו בעל  שכהן וסובר חולק 

לא המזבח "ואל  שנאמר  ומה  למקדש , מלהיכנס  מוזהר אינו

את יחלל "ולא  שנאמר  וזהו  עבודה, יעבוד שלא  היינו יגש "

ששנינו  ומה  חילל. עבד שאם  קדשי ", מ"ט)שם פ"א (כלים

תקנה היא  למזבח', האולם  'בין  נכנסים אינם מומים שבעלי 

התורה מן  מוזהר  אינו ישראל גם לדעתו  זה , ולפי  מדרבנן .

ד"ה א  מד, (סוכה  התוספות  דעת  גם  וזו  מדרבנן. ואיסורו

אמר ).

הנצי"ב כג)אך כא, ויקרא דבר הרמב "ם(העמק דברי את פירש 

הכהנים  שרק  מום)כפשוטם  בעלי אבל (אף להיכנס , שלא הוזהרו 

הוזהרו  לא התוספות)ישראל  כדעת מדרבנן, הוא וטעם(והאיסור .

שלא הוזהרו עבודה  לצורך להיכנס  שמצווים הכהנים  הדבר :

להיכנס מצוה  אין לישראל אבל עבודה, בשעת  שלא  להיכנס 



צי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שלא כניסה  על הוזהרו לא  ולכן  כלשהו , לצורך למקדש 

שאינו מום  בעל כהן שגם  לומר מקום  היה  ואם ֿכן  לצורך ,

לצורך. שלא  מלהיכנס  מוזהר  אינו ולעבוד, להיכנס  מצווה

הכתוב  פירש  שם)ולכן  מזרע(ויקרא מום  בו אשר  איש  ש "כל

- יגש " לא  המזבח ואל יבא לא  הפורכת  אל הכהן ... אהרן 

כהן. ככל למקדש  מלהיכנס מוזהר  מום  בעל כהן שגם 

ה'תשפ"א  כסלו כ"ה שישי יום בושם  ידי על מום ביטול

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ïäëå .íäæîä©§Ÿ¨§Ÿ¥
äéä .ãáBòå ,íNáa BøNa ìk óLå õçBø ¯ Búòæa íäæî àeäL¤§Ÿ¨§¥¨¥§¨¨§¨§Ÿ¤§¥¨¨
.ãáBòå ,ïäa àöBiëå ìéábðæ Bà ìtìt åéôa ïúBð ¯ òø åét çéø¥©¦©¥§¦¦§¥©§§¦§©¥¨¤§¥
שבקדושה דברים  אמירת  להתיר  זו  מהלכה  שהוכיחו  יש 

אויר , מטהר  או בושם  פיזור ידי על  רע  ריח בו  שיש  במקום 

גובר הטוב  שהריח אלא  בטל  הרע  הריח עצם שאין למרות

כשמניח  לעבוד רע  ריח  מפיו  הנודף  לכהן  שהותר כשם  עליו,

הרע הריח על מכסה הטוב  שריחם  זנגביל  או  פלפל  (חינא בפיו

ב) עט, תשובות פסקי וראה בסופו, לד סי' או"ח .דחיי

את הפוסלים  מומים  שאר  לגבי מכאן ללמוד  יש  ולכאורה 

פעולה ידי על  המום  את  להכשיר ניתן כי  לעבודה , הכהן 

ראייה  מקוצר  הסובל  כהן כגון עליו, הגוברת  (ראה חיצונית 

ה"ה) כשםלעיל משקפיים , שירכיב  ידי  על לעבודה  יוכשר

את מבטלת  שאינה למרות  מועילה  בפיו  הבשמים  שנתינת 

מלאכותית . בצורה אותו  מעלימה  רק  אלא  הרע הריח

השונה רע , בריח דווקא  נאמר זה  פתרון  כי  לחלק  ניתן  אך

שלאחר הרמב "ם מלשון  שמובן כפי המומים , משאר  במהותו

הוסיף בכהן, הפוסלים  המומים  כל  את  הפרק מתחילת  שמנה 

הזקן(בהי"ב) שהם אחרים..." מומים שלושה שם  יש  "ועוד  :

עצמו בפני  מין הם  אלו ששלושה  ומשמע והמזוהם , החולה 

המומים . שאר  בכלל ואינם 

מחמת הוא  הפסול המומים  בשאר כי  הוא  החילוק וביאור 

ביכולת הירידה  של  ההשלכה  מחמת  ולא  הגופני הפגם  עצם

על  להתגבר  יוכל אם גם  ולכן, ממנו. הנגרמת  הפעילות 

כדי בכך אין מלאכותיים , באמצעים  הפעילות  ביכולת הירידה 

המום . עצם  את לבטל

מחמת רק  הוא  הפסול הנוספים, המומים  בשלושת  אך

שאינו המזוהם  כגון  לה , הגורמת  הסיבה  בגלל  ולא  ההשלכה ,

אלא ריח מפיו שינדוף  הגורם  שבגופו  הפגם  מחמת  פסול

ידי על אפילו  הריח יתבטל אם ולכן , עצמו. הרע  הריח מחמת

כשר  הוא  הרי  – חיצוני  עמ'אמצעי כהנים תורת – ארץ ביכורי (ראה

רפא) עמ' בכורות הקודש פאת .ע,

קו  ה'תשפ"א שבת כסלו כ"ו דש קדשך' בחצרות נרות 'הדליקו

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰úBøpä ú÷ìãä©§¨©©¥
¯ õeçì ïàéöBäå úBøpä ïäkä áéèä íà Cëéôì ;íéøæa äøLk§¥¨§¨¦§¦¨¦¥¦©Ÿ¥©¥§¦¨©

.ï÷éìãäì øæì øzîª¨§¨§©§¦¨
'ועל  בנוסח תמיהה  ה 'חתםֿסופר' יישב  זו  הלכה  לפי

את ופינו  ביתך לדביר  בניך  באו  "ואחרֿכך  בחנוכה : הניסים '

נרות  והדליקו  מקדשך את וטהרו jycwהיכלך  zexvga."

המקדש , בפנים  היא  המנורה  הדלקת הרי השאלה : ונשאלת 

בחצר ! ולא  בהיכל,

להיעשות יכולה  שההדלקה הרמב "ם  פסק  שלפי אלא 

ומילאוהו ההיכל את  טימאו שהיוונים  כיון  כי – מובן בחוץ ,

לא מקדשך... את וטהרו היכלך את  שפינו "עד הרי בגילולים ,

בעזרה " קדשך בחצרות  אלא בפנים נרות  חתם הדליקו  (דרשות

א) סז, .סופר

צורכו: כל מיושב  הענין אין שעדיין אלא 

גילולים  הניחו שהיוונים לומר  מסתבר  חלקיlkaבפשטות

הלשון מסתימת  שמוכח כפי בחצר , רק  ולא  המקדש  בית 

את  את jycwn"וטיהרו שטיהרו היינו ,"lkואם המקדש . בית 

את שטיהרו  קודם  העזרה  את  שטיהרו  לומר לנו  מנין  כן,

בחוץ ? אלא  בהיכל להדליק  יכלו לא  ולכן ההיכל,

שכתב מה  לפי  סופר' ה'חתם  תירוץ את  לבאר  שיתכן  אלא 

עתר)ה'לבוש ' ר"ס עבודה ֿזרה(או"ח להיכל הכניסו שהיוונים 

רק כן, ואם  באוהל. דווקא  מטמאה עבודהֿזרה  ותקרובת 

דעות  שלכמה  העזרה , אבל באהל  נטמא  הר ההיכל ע' (אנצ"ת

תקפד) עמ' היההבית לא  וממילא נטמאה , לא  מקורה היתה  לא 

לטהרה . צורך

(my 10 'rde ,236 'nr dk zegiy ihewl)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc migqt(iriax meil)

,d`nehl iyily lr xnege lwa mdn cenllíéøetk øqeçî äîe©§©¦¦
L`edäîeøza øzen`ed mewn lkneLãBwa ìeñtxeq` `ed ± ¤¨©§¨¨©¤

lke` ,erbna mlqete miycw zlik`aéLéìLd`nehlL`ed §¦¦¤
,äîeøza ìeñtikeïéc Bðéàycew ly xg` xaca rbp m`yäNòiL ¨©§¨¥¦¤©£¤

eze`LãBwa éòéáø.eplqtie §¦¦©¤

:xn`e iqei iax jiyndeeðãîìåly leqtä ïî LãBwa éLéìLaezk §¨©§§¦¦©¤¦©
a yxetnd,äøBz,xnege lwn ecnell jixv oi`eåleqt xewn wx ¨§

éòéáø`ed ycewa.øîBçå ìwî:`xnbd zyxtnéLéìLoipn ycewa §¦¦¦©¨¤§¦¦
leqt `edy,äøBzä ïîdnnáéúëcmiycw xyaa(hi f my)øNaäå' ¦©¨¦§¦§©¨¨
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם רביעי עמ' ב
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ה'תשפ"א  כסלו כ' ראשון יום

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

ׁ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∆≈
ÌLB˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át »««≈¿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»

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
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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
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ה'תשפ"א  כסלו כ' ראשון יום

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

ׁ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∆≈
ÌLB˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át »««≈¿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»

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¿≈
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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
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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

.‡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
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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¿«…∆

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
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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¿«…∆

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
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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¿»»»
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¿»
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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).

.„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)
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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).

.„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)
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.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).
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
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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

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,
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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

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,
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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¿»¿≈

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

ה'תשפ"א  כסלו כ"א שני יום

ׁ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
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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¿««¿≈»»

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
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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¿««¿≈»»

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«∆«
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˙¯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".

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
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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

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¿»≈¿»»∆»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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‡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

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

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



ycwndקד ilk zekld - dcear xtq - elqk `"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

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

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈ¯aÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈ·BbL Ì‰ ÔÈ¯aÊb‰Â .ÔÈ¯aÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»
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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
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

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

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

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈ¯aÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈ·BbL Ì‰ ÔÈ¯aÊb‰Â .ÔÈ¯aÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
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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
¯·ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙¯LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰a¯Óe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È¯˜ ˙ÓÁÓ67¯·BÚÏ Ì„B˜ È¯˜ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¬«∆ƒ≈¿≈
ÌeÓ ˙ÓÁÓ68Ô‰ÎÏ Ì„B˜ ÌeÓ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«¿»≈≈¬«≈¿…≈

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
ÏB˜Èz˜Ï Ì„B˜ Ô‚Òe71.Ïk¯Ó‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.¯ÓLÓ L‡¯Ï Ì„B˜ ¯aÊ‚Â .¯aÊ‚Ï Ì„B˜ Ïk¯Ó‡Â«¬«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿»
·‡ ˙Èa L‡¯Â .·‡ ˙Èa L‡¯Ï Ì„B˜ ¯ÓLn‰ L‡¯Â¿…«ƒ¿»≈¿…≈»¿…≈»
ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‰k‰ ¯‡LÓ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ Ì„B˜≈¿…≈∆¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿¿«…¬ƒ

˙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,
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¿»
Ba ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈpÓÓ‰73.BL¯ÈÏ Èe‡¯‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙e¯¯OÏ Ì„B˜ - ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
BÓB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰iL75‰ÓÎÁa76‰‡¯Èa B‡ ,77Û‡ ∆ƒ¿∆¿«≈¿¿»¿»¿ƒ¿»«

‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna ¯Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
‡e‰Â .‰M¯È ˙eÎÏn‰L „nÏÓ - Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
- dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

.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¿»»
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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
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
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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
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
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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¿«««¿»

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»∆»¿«¿»»
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‰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
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
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‰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
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
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.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)

ה'תשפ"א  כסלו כ"ב שלישי יום

ׁ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»∆»
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»»
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‰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»
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
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קיי ycwnd ilk zekld - dcear xtq - elqk a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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»
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
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.‡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
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,
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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
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

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



קיג ycwnd ilk zekld - dcear xtq - elqk a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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.‡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
˜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,
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.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
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 ¤¤§¦¦
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משוחקים. או מטושטשים
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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
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.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
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
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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
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
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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
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»¿«∆»
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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
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
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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
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≈∆…≈»≈∆…≈
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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

ה'תשפ"א  כסלו כ"ג רביעי יום

ּ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
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
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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

ה'תשפ"א  כסלו כ"ג רביעי יום

ּ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
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
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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‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

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∆»»
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ycwndקכ ilk zekld - dcear xtq - elqk b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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¿∆«∆

„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
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קכי ycwnd ilk zekld - dcear xtq - elqk b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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¿∆«∆

„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
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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

(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
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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
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
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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
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
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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»≈»¬»

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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

ה'תשפ"א  כסלו כ"ד חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…
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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

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

ה'תשפ"א  כסלו כ"ד חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…
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L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ·7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê - ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
¯È‰Ê‰Ï - ˙Î¯tÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע

המצוות 6) (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום
סח). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה

פני  "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".

לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני  ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ¯‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa , «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

k‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL- ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈ¯et ∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa¯‡ ?ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ ·iÁ - ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים"
שיש  פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„B·ÚÏ14- ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙¯tk‰ Èt Ï‡ :¯Ó‡pL .‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
¯‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ - ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הרי 13) הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל שלא 14)הוא כלומר,

בכלל  שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות,
היא. "אל 15)עבודה הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון

ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית
ליד  היינו הכפורת, פני על אלא מיתה חייב שאינו יהודה,

הארון.

.‰- „·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ ·iÁ16:¯Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,¯ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰¯Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰·Ó e‡ˆ˙Â ‰„B·Ú eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈

ÁÈpÈ ‡lL ,„·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ -≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«
.‡ˆÈÂ B˙„B·Ú¬»¿≈≈

מב16ֿ) הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד
פי  על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר
בשמן  נמשח הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא
על  נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה.
אלא  בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו
ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות
בשם  משנה (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
צו). פרשת סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן

.ÂBÊ ‰¯‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„B·Úa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„·BÚ BÈ‡ - ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„B·Ú ÏlÁ - ‰¯Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„·BÚ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ .¯eaˆ Ôa¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa¯˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :¯Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„B·Ú „·ÚÈÂ ·LÈ ,¯ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :¯ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ - „·Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜a ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ

ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc - epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.Á¯eÒ‡ - ÔB‡ „·BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22¯Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

·¯Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡ - „·ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ ¯zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



ycwndקכח z`ia zekld - dcear xtq - elqk c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;Ï·Ë ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני פי 25)אכלתי על [שאף צט. צח: זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. לו משלח
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס

(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן "בכל 43)מהלכות סב. בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב: שראוי מי על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר
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‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;Ï·Ë ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני פי 25)אכלתי על [שאף צט. צח: זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. לו משלח
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס

(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן "בכל 43)מהלכות סב. בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב: שראוי מי על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר
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אם  ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש
טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל
עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי שהוא
לקרבן  הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש

דרום,47)אחר. וזקני לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו
(כסף  בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם

השמיני 48)משנה). וביום וטבילה, הזאות אחר היינו
למעלה. ראה שלו,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :¯Ó‡pL3·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…

LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה המצוות , ספר היו:3)ראה  מחנות שלש 
פ"ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.·‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»
ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe ·f‰Â Ú¯ˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»
‰ÁnÏ ıeÁÓ ,·LÈ „„a :Ú¯ˆÓa ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆

Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ‰Ê - B·LBÓ10ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ
ÌÈÙÏÂ11Ú¯ˆn ‰Ó .12‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL ,13¯eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»

B¯·Á ÁelMÓ BÁelL14,‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»
˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .B¯·Á ÁelMÓ BÁelL ¯eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Ú¯ˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆
ÌÈÏLe¯ÈÏ16‰‡È·a ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈

‡nËÓ ·f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי
ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ' ספרי
זה  ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח
ניקנור  משערי לויה, מחנה – ניקנור שערי ועד הבית הר
פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת
ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק

שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,
בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי כי

משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב",
שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ' שהרי 13)ספרי

ההלכה. סוף להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק שהרי
ישראל. ממחנה גם משולח שהוא פ'15)שמענו ספרא

יד. הלכה יב פרק כלים 16)תזריע ממסכת בפ"א ראה
וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה
הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה

בימי 17)ח. בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי
אשר  כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט
יב, הלכה צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ"א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא
"מאי  אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה
בזה  שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô·‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBn‰Â ·kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי. שם

"היו  שאם ה, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו
למרכב  או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא

טומאה". אב נראה 21)ונעשה וכן סט: בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„¯‰Ï Òk‰Ï ¯zÓ - BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ -ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ - «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
˙Bc ÈÏÚB·e ˙Ó24ÌBÈ Ïe·Ë Ï·‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

Ï·Ë ¯·kL26. ∆¿»»«

כי 23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח. משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב ולא שטבל
אותו.26) משלחים נשים מעזרת שרק שם במשנה נראה כן

מן  יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן
כבר  יום שטבול לפי מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,
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.ÂÌBÈ Ïe·Ë epnÓ ÔÈÁlLÓ - ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ27Ï·‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ‡Ï28·È¯Ú‰ ÌÈ¯etk ¯qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29È¯·cÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ Ïe·Ë ¯eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע וזבה, זב הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו

א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
שטבולֿ כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ¯‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34¯·BÚ - ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê - ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê - ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL Ú¯ˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:¯Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡ - ·LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה

מחניהם". לא37ֿ)את המצוות בספר הוא עח,כן תעשה
אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן
רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ Ïe·Ë B‡44B‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
לטבולֿ מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈ¯·BÚ -49‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
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.ÂÌBÈ Ïe·Ë epnÓ ÔÈÁlLÓ - ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ27Ï·‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ‡Ï28·È¯Ú‰ ÌÈ¯etk ¯qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29È¯·cÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ Ïe·Ë ¯eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע וזבה, זב הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו

א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
שטבולֿ כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ¯‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34¯·BÚ - ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê - ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê - ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL Ú¯ˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:¯Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡ - ·LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה

מחניהם". לא37ֿ)את המצוות בספר הוא עח,כן תעשה
אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן
רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ Ïe·Ë B‡44B‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
לטבולֿ מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈ¯·BÚ -49‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
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למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח. הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï·‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa ¯Ó‡pL ?¯eËt - ‰È¯BÁ‡Ó ‰¯ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
את  והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ'
אני  שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני
מאחוריו  במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים

.·ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁ¯È ‡Ï B¯O·e ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ‚‚BLa .54:¯Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË ¯·c ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡55˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰¯ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

e¯‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק אחרי בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו תלמודֿלומר
בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי
ידי  על כאן האמורים ואזהרה עונש אף וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע "כל כ) – יג יט, (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא
וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי  הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן

י)55)א. הלכה יב פרק דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש

שוגג  לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב.58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק למעלה

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙¯k ·iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙e¯ÈÊa L¯t˙ ¯·kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡¯Ï ÈL ‡e‰ È¯‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡La63eL¯t˙iL ‰¯Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק נזירות אףֿעלֿפי 61)בהלכות
(נזיר  מגלח אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע
שוודאי  במת שנגע באדם שהנוגע וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר
גילוח, בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע דם רביעית למעט
של  שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה,
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ"ז נזיר (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו
במי  שנגע כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ‰¯Bz‰66¯Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ,Ï·hL67‡nË˙n‰ Ï·‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«

Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי מים ביאת הטעון
חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ÔBL‡¯ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»
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‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈ¯·cL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,¯eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע
וראה  חיטוי. הצריכים בכלים שנגע אףֿעלֿפי חייב,

שם. לראשון,70)בירושלמי שלישי אלא אינו כאן אף
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי

(פ"ה  ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰· »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי
ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
שהואֿ רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין

בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿
Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
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‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈ¯·cL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,¯eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע
וראה  חיטוי. הצריכים בכלים שנגע אףֿעלֿפי חייב,

שם. לראשון,70)בירושלמי שלישי אלא אינו כאן אף
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי

(פ"ה  ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰· »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי
ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
שהואֿ רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין

בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿
Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
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נוספות  תיבות שכתוב רבינו, מספרי מוגה ספר מצא כי כתב
שכתב  ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב: בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי כי

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש לפי 87)דרך
פורח  במגדל שנכנס הדברים פירוש הכסףֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
Ôa¯˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL ¯Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס.
עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ.93)תמידין של ראה 94)בצבת

י. הלכה כלים מהלכות פ"א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ, של בצבת אומר יהודה רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי
לו  ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י  טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם).

.‡Î¯B‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96¯B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È¯‰L ,˙¯k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ¯‰ÓÈ -100‰¯ˆ˜ C¯„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט

מהלכות 97) יח פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת , חייב
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו ולא א בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי, רב "בעי יז. שם
גמירי  לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס ל"ש שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה.

מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד,
המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק דכל מבואר

אם  רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק להלן ראה
כד. והלכה כב

.·Î˙B‰LÏ BÏ ¯eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k¯‡· ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k¯‡ C¯„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««

‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»
‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ - ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈

Ôa¯˜ ‡È·Ó -105. ≈ƒ»¿»

שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ' השתחוואה" בכדי ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ כלפי ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י ראה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C¯„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
¯eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ - ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

ÌÈt‡ eÚ¯ÎiÂ :˙B¯˜Ï È„k ?B˙i‰L ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk ·BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ‰ˆ¯‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי 107)שם שבפסוק השניה המחצית
ג). (ז, נחמני 108)בימיםֿב בר יצחק ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת
מתיבת  הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק

.„Î¯LÙ‡L Ïk ?‰k¯‡ C¯„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰¯ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰¯ˆ˜ C¯„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ·˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı¯ ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»

¯eËt - ÌBi‰109˜Á„Â ı¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰k¯‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«
‰k¯‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ ¯eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰¯ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

·iÁ - ‰k¯‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰¯ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ Û¯ËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡È·Ó BÈ‡ - ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ ¯·c‰L ÈtÓ ,Ôa¯˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ec¯Ó112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה)
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כן.110) לו ופשט מרבה, אביי מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק מקומות, בכמה רבינו פסק
ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק
בפ"ט  וראה ג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן
שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ ·iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]6‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב.2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב. יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב.6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן
בפי"ט  ועי' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות

ה"ב. סנהדרין מהל'

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי שנינו: ושם ב. פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי"ח רבינו העתיק וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב למלך' וב'משנה "לעזרה", השמיט
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי ה"הֿט) פ"ג (למעלה מדרבנן שם להכנס
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב, זבחים
ראה  לעזרה", "חוץ רבינו העתיק שם סנהדרין בהל' אולם

.(300 (עמ' שם סנהדרין ל'מאירי' שם 10)בהערות
מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ אותו מוציאין כהונה פרחי אלא לב"ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב כיון
פב:). (סנהדרין שמים בידי

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙¯k ·iÁ˙È12„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰¯ÊÚa ‡ÓËpL13‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa ¯Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙Ù¯O15‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב.12) פ"ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי"ב. שם למעלה ראה כרת. חייב כשנכנס מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב שהה לא אם אף בארוכה, אבל
הכ"ב. להלן 15)שם וראה אביי, דברי - ב יז, שבועות
ה"ד. קרובי 16)פ"ט דכל קמ"ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„B·Ú17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
¯‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„B·ÚL21¯eËt ‰Ê È¯‰ -22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב: טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב.18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין

ב.19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסףֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב ב, בברכות שהרי
ה"ב. תרומות מהל' בפ"ז בעצמו רבינו כתב וכן היום, על
וב'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב'תוספות' ועי'

יום. וטבול ד"ה מ"א, פ"ב זבחים משנה,21)יוםֿטוב'
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
מחוסר  מנה ב) (הלכה סנהדרין מהל' בפי"ט עצמו ורבינו
(כסףֿ מלקות שחייבים מיתה מחוייבי בכלל כיפורים
כי  נשמע הי"א פ"ט להלן גם שהרי תמוה, גם משנה).
הראב"ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח:) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ"ג  למעלה גם עוד ועי' עיי"ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט.

.‰¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ ¯tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי "מחוסר ב: יט, בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
ב. עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב לענין זה דרש

מחוסרי 25) מהל' פ"א להלן ראה ומצורע, וזבה זב היינו
ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk -27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú È¯‰L28- ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰v¯Ó ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

- ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ¯‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙e¯ÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב סו, בקידושין ועי' ה"א. למעלה
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כן.110) לו ופשט מרבה, אביי מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק מקומות, בכמה רבינו פסק
ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק
בפ"ט  וראה ג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן
שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ ·iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]6‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב.2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב. יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב.6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן
בפי"ט  ועי' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות

ה"ב. סנהדרין מהל'

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי שנינו: ושם ב. פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי"ח רבינו העתיק וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב למלך' וב'משנה "לעזרה", השמיט
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי ה"הֿט) פ"ג (למעלה מדרבנן שם להכנס
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב, זבחים
ראה  לעזרה", "חוץ רבינו העתיק שם סנהדרין בהל' אולם

.(300 (עמ' שם סנהדרין ל'מאירי' שם 10)בהערות
מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ אותו מוציאין כהונה פרחי אלא לב"ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב כיון
פב:). (סנהדרין שמים בידי

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙¯k ·iÁ˙È12„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰¯ÊÚa ‡ÓËpL13‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa ¯Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙Ù¯O15‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב.12) פ"ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי"ב. שם למעלה ראה כרת. חייב כשנכנס מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב שהה לא אם אף בארוכה, אבל
הכ"ב. להלן 15)שם וראה אביי, דברי - ב יז, שבועות
ה"ד. קרובי 16)פ"ט דכל קמ"ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„B·Ú17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
¯‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„B·ÚL21¯eËt ‰Ê È¯‰ -22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב: טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב.18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין

ב.19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסףֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב ב, בברכות שהרי
ה"ב. תרומות מהל' בפ"ז בעצמו רבינו כתב וכן היום, על
וב'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב'תוספות' ועי'

יום. וטבול ד"ה מ"א, פ"ב זבחים משנה,21)יוםֿטוב'
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
מחוסר  מנה ב) (הלכה סנהדרין מהל' בפי"ט עצמו ורבינו
(כסףֿ מלקות שחייבים מיתה מחוייבי בכלל כיפורים
כי  נשמע הי"א פ"ט להלן גם שהרי תמוה, גם משנה).
הראב"ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח:) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ"ג  למעלה גם עוד ועי' עיי"ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט.

.‰¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ ¯tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי "מחוסר ב: יט, בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
ב. עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב לענין זה דרש

מחוסרי 25) מהל' פ"א להלן ראה ומצורע, וזבה זב היינו
ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk -27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú È¯‰L28- ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰v¯Ó ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

- ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ¯‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙e¯ÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב סו, בקידושין ועי' ה"א. למעלה
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ורק  פסולה, עבודתו מום, בעל שהוא ונודע המזבח, גבי על
כשרה, שעבודתו (שם) מיוחד מפסוק למדו חלל לגבי

מום. בעל כדין טמא דין מכירה 28)מעתה אדם שאין
הי"ח). נזירות מהל' (פ"ו העולם בסוף משנה,29)אפילו

הקרבנות  לכל רבינו למד ומפסח פסח, לענין - ב פ, פסחים
אין 30)(כסףֿמשנה). לכתחילה אבל בדיעבד, רק משמע

שעושה  - כתב הי"א, פסח קרבן מהל' בפ"ו אבל לזרוק, לו
לשאר  חובה, שהוא פסח בין לחלק ויש לכתחילה, גם

(כסףֿמשנה). הלשון 31)קרבנות כפי ב. פא, פסחים
אשי. רב בר מר של מהל'32)השני בפ"ד גם וראה שם.

ה"ב. פסח קרבן

.ÊÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯·c ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÎÂ33; ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OÂ Ô¯‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬

ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡ Ï·‡ .ÌÈL„w‰34, «√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‡ÏÂ35;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ¿…«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»

¯eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡36ıÈv‰L , ∆»ƒ≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ
‰ÈÏÚ ‰v¯Ó37. ¿«∆»∆»

עז.).33) בפסחים (רש"י והאימורים הקומץ הדם, היינו
מרבי 34) חוץ התנאים כל לדעת שם, בפסחים הוא כן

(רש"י  המנחה ושיירי הקרבן בשר היינו ו"נאכלין" אליעזר.
במשנה.35)שם). - ב פ, ביומא 36)שם ששת רב כדעת

שהרי  בציבור", הותרה "טומאה שאמר נחמן כרב ולא ב. ו,
וראה  הי"ד). להלן (כסףֿמשנה באיסורין ששת כרב הלכה

הי"דֿטז. היתר 37)להלן שאינה שכיון ב. ז, א. ז, יומא
בציבור. בין ד"ה רש"י ועי' ציץ, לריצוי היא צריכה גמור

.ÁBÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡Â38; ¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
„ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL39ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆ¯Ï ∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

.ÈÈ¿»

שכן 38) שמעון, כרבי ולא - ב ז, ביומא יהודה רבי כדעת
כרבי  הלכה שמעון, ורבי יהודה "רבי ב: מו, בעירובין אמרו
טומאה  יהודה שלרבי אמרו, שם בגמרא והנה יהודה".
הכיפורים  ביום נעשה מה כן, לא שאם בציבור , הותרה
מצחו  על הציץ ואין בגדיֿלבן לבוש הגדול כשהכהן
רבינו, דברי מוקשים זה ולפי בקרבן. טומאה אז ואירעה
הציץ  שאין פסק ואעפ"כ בציבור, דחויה שטומאה שפסק
משנה', ב'כסף וראה מצחו. על כשהוא אלא מרצה
וב'הר  מהר"ן בציוני שמח', ב'אור המשנה', ב'מרכבת

שמעון 39)המוריה'. רבי למד הזה מהפסוק הרי צ"ע,
למד  יהודה ורבי מרצה, הוא - מצחו על אינו שאפילו

שם. ביומא, הגרצה"ח הגהות ועי' אחר. מפסוק

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡ - ÔÓÊ BÏ Úe·˜ ÔÈ‡L Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡40ÌBi‰ ·¯˜È ‡Ï Ì‡L ; ∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««

BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÂ .¯ÁÓ ˙¯ÁÓÏe ¯ÁÓÏ ·¯˜È -ƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
„ÈÁÈ Ôa¯˜ ÔÈa ¯eaˆ Ôa¯˜ ÔÈa ,ÔÓÊ41˙‡ ‰ÁBc - ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰42‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ . ««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿
dc·Ï ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„43. ∆∆»À¿««≈¿«»

א.40) יד, תמורה ופר 41)משנה, גדול כהן חביתי כגון

שם). (משנה, הכיפורים ביום גדול במשנה.42)כהן שם
עוד  וראה הטומאה, את דוחה כיצד מבואר הי"ב ולהלן

הט"ז. סוף כב,43)להלן ובזבחים א. סז, בפסחים הוא כן
שאיש  לנפש, טמא שהיה במי נאמר זה דין עיקר שכל ב.
בטומאה. עושה אלא נדחה אינו וציבור שני לפסח נדחה

הט"ז. להלן וראה

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk44Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe·˜ »»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»¿∆À¿««≈

לפר 44) פרט הלשכה, מתרומת הבאים הקרבנות היינו
שהם  שאףֿעלֿפי עבודהֿזרה ושעירי ציבור, של דבר העלם
נב. (מנחות הלשכה מתרומת באים אינם – ציבור קרבנות
ה"ב) שקלים מהל' בפ"ד רבינו פסק וכן יהודה, רבי לדברי

כסףֿמשנה). ועי' שמח'. ('אור קבוע זמנם ואין

.‡ÈÏÎ‡ BÈ‡ - ‰‡ÓËa ·¯wL Ô‰Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ45, ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ epnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡46, ∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»

ÌÈL„˜ ¯‡Lk ,Û¯O ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ
e‡ÓËpL47. ∆ƒ¿¿

פסח 45) לקרבן פרט א. ז, יומא וראה ב. עו, פסחים משנה,
ה"ח). פסח קרבן מהל' ופ"ז שם. (משנה, לאכילה שעיקרו

שאמרנו 46) וכמו להקטרה, אלא בא לא מתחילה שהרי
הרי  לאכילה, אלא מתחילתו בא שלא שכיון למעלה בפסח

הקטרה. לענין הקרבנות בכל כן כמו נאכל, ראה 47)הוא
המוקדשין. פסולי מהל' בפי"ט

.·ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
ÔÈ·È¯˜nL Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰Â Ôa¯˜48,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ »¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈

ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡49ÔÈ·È¯˜n‰50 ∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ‡ÓË51˙ÓÏ52eÈ‰Â ÔÈ¯B‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ , ¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË ˙¯M‰ ÈÏk53˙ÓÏ54,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¿≈«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
„Á‡k ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ55eÒkÈÂ , ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿

‰¯ÊÚÏ Ôlk56ÔB‚k ,˙¯Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ . À»»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿
[˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê57‰Ï·e ı¯L È‡ÓËe »ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ58ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï -Û‡Â ,‰¯ÊÚÏ eÒkÈ ‡ ¿«≈»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿«
‰‡ÓËa ‰OÚpL Èt ÏÚ59e¯·Ú Ì‡Â .60B‡ eOÚÂ «ƒ∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»

‰‡Èa‰ ÏÚ ˙¯k ÔÈ·iÁ - ‰¯ÊÚÏ eÒÎ61‰˙ÈÓe62ÏÚ ƒ¿¿»¬»»«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«
„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ ‡lL ;‰„B·Ú‰63. »¬»∆…ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

שייך 48) ובו אותו, יעשו ישראל עדת שכל פסח, קרבן היינו
תמידין  כגון ציבור בקרבנות אבל הקהל, רוב נטמא לומר
או  הכהנים נטמאו אלא הקהל רוב נטמא שייך לא ומוספין,

הי"ד. להלן וראה איש'). ('חזון השרת לא 49)כלי אפילו
וראה  הי"ד. (להלן בירושלים הנכנסים הכהנים רוב נטמאו
בפירוש  כתב וכן ה"ו). החודש קידוש מהל' בפ"ד גם

שם. להקריב.50)המשנה, הראויים כלומר,
שהיו 51) או רובו או קהל "נטמא במשנה: - א עט, בפסחים

גם  ראה בטומאה". יעשו טהורים, והקהל טמאים הכהנים
ה"א. פסח קרבן מהל' פ"ז בין 52)להלן הבדל ואין

ולא  נדחית מת בטומאת רק שבכולם הכהנים, לבין הבעלים
הותר  שלא - ב כב, בזבחים הגמרא וכדברי אחרת, בטומאה
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=) שמכפרים בשרץ, ולא מת בטומאת רק בציבור לכהן
מת  מתכפרים, מה הקהל), =) דמתכפרים דומיא הכהנים)
המוריה'). 'הר (ראה כן מכפרים אף לא, שרץ אין,

שרת 53) וכלי טהורים וכהנים "ישראל שם: פסחים ברייתא,
שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה בטומאה", יעשו טמאים,

שנטמא 54) אלא שנו לא חסדא, רב "אמר שם: בפסחים,
"בחלל  טז) יט, (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי חרב – חרב"
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף בטומאת מתעביד כי
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב'הר ה"ט, שם פסח קרבן בהל' וראה

חלוק",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק, בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י ראה
עושה  היחיד אף בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי  אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי'
הי"ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ דטמא - ב כב, באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב, בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס להתעסק כדין 61)במזיד.60)והיולדות
כרבי  ולא הי"ב). פ"ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס טמא
אינם  מת וטמאי הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט.63)בידי למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈ¯eËt -65‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰¯ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי 64) רבא, שפשט וכמו שם) (פסחים, יוסף רב של בעיה
שכיח  שבפסח משום "פסח" ונקט להלן. וראה השני. הלשון
היתה  הפסח שנשחט שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ"א (ראה דוחק ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי"א), פסח קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח צרכי שהרי
ה"ג. פסח קרבן מהל' פ"א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס הותרו שהרי בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי ונפשטה יוסף, רב
והיינו  (כסףֿמשנה). לקולא ב' כלשון רבינו ופסק לקולא, ב'
שמים  בידי במיתה אבל ביתֿדין, בידי שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי שהרי לקולא, ספק שייך לא

הי"ג). הקרבנות מעשה מהל' פ"ט

.„È·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈ¯B‰h‰70e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
¯Á‡ ·‡ ˙Èa71‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72- ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ

eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬
‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי הי"א, המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר

דכולי 70)אחר. אליבא זהו - ב ו, ביומא אחד לשון לפי
דחויה  טומאה שסובר למי רק זהו השני הלשון ולפי עלמא,

ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,
בקושי  כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט"ו). המקדש 72)(להלן כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסףֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב רק בגמרא שהזכירו
מהל' פ"ד למעלה המוריה' וב'הר המשנה' ב'מרכבת וראה
קי, בבאֿקמא הגמרא מדברי שהביאו מה ה"ט, המקדש כלי

לענין 74)א. ה"ו, פסח קרבן מהל' בפ"ז רבינו כתב כן
רוב  אם לידע הפסח, משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי  הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי"ש ה"ו). פ"ז (פסחים ה'ירושלמי'
מיעוט  עלֿידי הקרבן את לעשות שאיֿאפשר באופן
הרוב  עלֿידי גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט גם מותרים הטמא,

הי"ב. למעלה ראה חלוק, ציבור

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯ˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי"ב. פרשת ו'ספרי' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט) כט, (במדבר
ה"ט. למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â81Èk :ÌL ¯Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«
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=) שמכפרים בשרץ, ולא מת בטומאת רק בציבור לכהן
מת  מתכפרים, מה הקהל), =) דמתכפרים דומיא הכהנים)
המוריה'). 'הר (ראה כן מכפרים אף לא, שרץ אין,

שרת 53) וכלי טהורים וכהנים "ישראל שם: פסחים ברייתא,
שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה בטומאה", יעשו טמאים,

שנטמא 54) אלא שנו לא חסדא, רב "אמר שם: בפסחים,
"בחלל  טז) יט, (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי חרב – חרב"
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף בטומאת מתעביד כי
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב'הר ה"ט, שם פסח קרבן בהל' וראה

חלוק",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק, בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י ראה
עושה  היחיד אף בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי  אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי'
הי"ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ דטמא - ב כב, באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב, בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס להתעסק כדין 61)במזיד.60)והיולדות
כרבי  ולא הי"ב). פ"ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס טמא
אינם  מת וטמאי הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט.63)בידי למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈ¯eËt -65‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰¯ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי 64) רבא, שפשט וכמו שם) (פסחים, יוסף רב של בעיה
שכיח  שבפסח משום "פסח" ונקט להלן. וראה השני. הלשון
היתה  הפסח שנשחט שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ"א (ראה דוחק ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי"א), פסח קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח צרכי שהרי
ה"ג. פסח קרבן מהל' פ"א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס הותרו שהרי בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי ונפשטה יוסף, רב
והיינו  (כסףֿמשנה). לקולא ב' כלשון רבינו ופסק לקולא, ב'
שמים  בידי במיתה אבל ביתֿדין, בידי שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי שהרי לקולא, ספק שייך לא

הי"ג). הקרבנות מעשה מהל' פ"ט

.„È·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈ¯B‰h‰70e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
¯Á‡ ·‡ ˙Èa71‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72- ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ

eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬
‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי הי"א, המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר

דכולי 70)אחר. אליבא זהו - ב ו, ביומא אחד לשון לפי
דחויה  טומאה שסובר למי רק זהו השני הלשון ולפי עלמא,

ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,
בקושי  כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט"ו). המקדש 72)(להלן כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסףֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב רק בגמרא שהזכירו
מהל' פ"ד למעלה המוריה' וב'הר המשנה' ב'מרכבת וראה
קי, בבאֿקמא הגמרא מדברי שהביאו מה ה"ט, המקדש כלי

לענין 74)א. ה"ו, פסח קרבן מהל' בפ"ז רבינו כתב כן
רוב  אם לידע הפסח, משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי  הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי"ש ה"ו). פ"ז (פסחים ה'ירושלמי'
מיעוט  עלֿידי הקרבן את לעשות שאיֿאפשר באופן
הרוב  עלֿידי גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט גם מותרים הטמא,

הי"ב. למעלה ראה חלוק, ציבור

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯ˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי"ב. פרשת ו'ספרי' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט) כט, (במדבר
ה"ט. למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â81Èk :ÌL ¯Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«
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‰Ï LÈc˜‰Ï] ¯B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙Èa¯Ó Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡Ó ˙a¯ ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…

e¯‰h‰82‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe . ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ e¯aÚL ÈtÓ ?·e˙kÎ83. «»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»

ÌÈÏLe¯Èa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈ¯OÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ84B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk . «¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬

¯·Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
L„Á‰ Lec˜a e¯‡a85‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

הטומאה.81) את דוחה קבוע קרבן (שם,82)כי וכתוב
בטומאה. אותו שעשו הרי וגו'". הפסח "וישחטו טו)
ורבים  להטהר, הספיקו לא השנה, את שעיברו שאףֿעלֿפי

המוריה'). ('הר בטומאתם תאמר 83)נשארו אם "כלומר,
ציבור  קרבן מפני נדחית אינה שטומאה ראיה, משם ,אדרבה

כי  עליו כתוב בטומאה, שעשה אותה, שדחה חזקיהו, שהרי
כן  שעשה על רחמים לבקש ככתוב, בלא הפסח את אכלו
שעיברו  מפני אדרבה, אלא כן, עליו כתוב כך מפני לא –
יב, סנהדרין וראה (כסףֿמשנה) הטומאה" מפני שנה אותה
מחלוקת  פ"ב, סנהדרין ותוספתא פ"ח, פסחים ותוספתא א.

הי"ח. להלן וראה בזה, השנה 84)תנאים לעבר כלומר,
גמרא  ראה ניסן, חודש יהיה השני שהחודש באופן

שם. ה"ו.85)ותוספתא פ"ד

.ÁÈ¯aÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙¯Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈
,¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆

ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL ¯„‡86ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ
L„Á‰ Lec˜a e¯‡aL BÓk ,‰Ê ÌBÈa87ÈtÓe . ¿∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈

˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆
·e˙kÎ ‡Ïa ÁÒt‰88ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·e . «∆«¿…«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿«

ÌÈÓÎÁ‰89Èk :¯Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L «¬»ƒ∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒ
.„Úa ¯tÎÈ ·Bh‰ '‰ ¯Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¬≈∆≈…«¿«≈¿«
- ÌÚ‰ ˙‡ ‡t¯iÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰ ÚÓLiÂ :¯Ó‡Â¿∆¡««ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»

.Ìa¯˜ ‰ˆ¯pL∆ƒ¿»»¿»»

חזקיהו 86) עשה דברים ששה רבנן, "תנו ב: י, ברכות
ניסן  עיבר וכו', לו הודו לא ג' ועל לו, הודו ג' על המלך,
שמואל  דאמר בדשמואל, שטעה וכו', לו הודו ולא בניסן
וראוי  הואיל אדר, של ל' ביום השנה את מעברין אין
פסחים  וראה אמרינן". לא וראוי הואיל סבר ניסן, לקובעו

ב. יב, וסנהדרין א. הי"ד.87)נו, בגמרא 88)שם
של  תנאֿקמא לדעת שיטות: שלש בזה ישנן שם, סנהדרין
עיברוה  ואם הטומאה, מפני מעברין אין יהודה, רבי
לכתחילה. שיעברו על רחמים לבקש והוצרכו מעוברת,
לבקש  והוצרכו לכתחילה, אפילו מעברין שמעון רבי לדעת
רבי  ולדעת אדר. של שלשים ביום שעיברוה על רחמים
שני. פסח שעשו על רחמים לבקש הוצרכו יהודה בן שמעון
שם  החודש קידוש בהל' (ראה תנאֿקמא כדעת רבינו ופסק
שכן  בניסן, ניסן שעיברוה שמעון, רבי כדעת גם ה"ו)
חולק. זה על שאין הרי שם, בברכות גם מפורש

לו,89) הודו לא רובם שהרי החכמים, מקצת על כלומר,
"החכמים" במקום "שריו" כתב ובסמ"ג למעלה. ראה

(כסףֿמשנה).

ה'תשפ"א  כסלו כ"ה שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפני 1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„·BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ;„·ÚÈ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙È¯ÁL ÂÈÏ‚¯Â4‰˙ÈÓ ·iÁ -5:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁ¯Èƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿

ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי למעט ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק

ולזרעו 6) לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם".

.·˙wÁ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚··e ,BÚ¯ÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ÏlÁÓ ÌÈ„‚a ¯qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„B·Ú ÏlÁÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ıÁ¯ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק.7) להיות: צריך

.‚,‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈ¯ˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „·BÚÂ ¯˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÔzÚa¯‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈

ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא
- עבד אם ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו

כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚÂ ¯ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
Ï·BË ‡e‰L „Ú ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈
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ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,
דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה
עלות  אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].
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ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,
דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה
עלות  אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].
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.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .¯Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ˙¯M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï·‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»

ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙¯L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…
CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏk CB˙a B‡ ¯Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï - „·ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י כלי 39)המזבח" למעוטי ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה
אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»
ÈÏk ÏÎ·e .ÈÏÎa ıÁ¯iL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ -≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈
.˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו,

.·ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡¯Ó ‰pzLÈ ‡lL „·Ï·e ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜B¯p‰ ËÈË .‰ÏÈ·ËÏ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈnk44‰¯t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»
epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆

.¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב.

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?¯Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈ·e Ô¯‰‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»

‰Úa¯‡ È¯‰ - Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

epnn ycwl ickn zegt oi` ,xeika zeidl oikixv min dnk"
qgpte ,xnzi`e xfrl` eide eipae oxd` xn`py ,mipdk 'c

."drax` ixd mdnr

מפני  הוא בפשטות ואביהוא, נדב את גם מנה שלא ומה

השמיני  ליום עד המילואים בימי אלא שימשו שלא
אמנם  ופנחס. איתמר אלעזר, רק נשארו ואח"כ למילואים
– מתולדתו כהן היה שפנחס למאן־דאמר רק הוא זה כל
ש"לא  לדעה אבל – הכהן" אהרן בן אלעזר בן "פנחס
היה  זמרי מעשה הרי לזמרי", שהרגו עד פנחס נתכהן
רק  היו שנים ותשע שלושים שכל ונמצא הארבעים, בשנת
לרחוץ  כדי מים צריכים היו מדוע וא"כ כהנים, שלושה
אלא  צריך אין זה שלמ"ד לומר ואין כהנים. ארבעה מהם
פלוגתא  הוא אז כי כהנים, שלושה לקדש כדי מים
שגם  לומר צריך כן על הכיור. של בגודלו שפליגי במציאות
במקדש  היו לזמרי" שהרגו עד פנחס נתכהן "לא למ"ד
אחר  מפסוק זאת שלמד אלא כהנים, ארבעה לקדש מים

שם). ובפירש"י ב. יט, זבחים (עי'
(hk oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט,
שהרי  קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את
ואביהו  נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
או  חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,

כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ¯Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
¯ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.¯˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók - ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙¯·BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,¯Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.¯Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מושכת  המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
BÏ‚¯ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«̄¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
- ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,·LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„B·Úk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙¯LÏ „ÓÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי  לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈ·LBÈ ‡e‰Â „·BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„B·ÚÂ ,ÏlÁ - ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»
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ycwndקמ z`ia zekld - dcear xtq - elqk d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰tˆ¯‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -51¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿

˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««
‰tˆ¯‰ ÏÚ57Ô·‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆

‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ
BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿

.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי  אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

ãycew zegiyn zecewpã

...ycwnl qpki `l ,xaer oia reaw oia ,men ea yiy odk lk"
."'ek dwel qpkpe xar m`e

"תמימים  להיות צריכים שהקרבנות שכשם והיינו
"תמים". להיות צריך המקריב הכהן גם כך ומובחרין",

התפילה, בעבודת הזה בזמן גם שייכת הקרבנות עבודת
זו  שבלב ו"עבודה תקנום", תמידים כנגד "תפילות שהרי
שהרי  מישראל, ואחד אחד כל על־ידי ונעשית תפילה",
צריך  שהוא צרכיו שואל אדם שיהא "מצות־עשה... היא
יהודי  כל של בקשתו ממלא שהקב"ה ובוודאי כו'", להם
של  באופן היא כשתפילתו ועאכו"כ לו, המצטרך בכל
גם  ישנו תמים, להיות צריך שכהן הדין שגם ומובן יגיעה.
"תמים" של במצב להיות המתפלל שצריך הזה בזמן
מצוות  שס"ה ושמירת מצוות־עשה רמ"ח כל קיום על־ידי

לא־תעשה.
(l oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
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קמי ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - elqk d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰tˆ¯‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -51¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿

˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««
‰tˆ¯‰ ÏÚ57Ô·‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆

‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ
BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿

.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי  אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

ãycew zegiyn zecewpã

...ycwnl qpki `l ,xaer oia reaw oia ,men ea yiy odk lk"
."'ek dwel qpkpe xar m`e

"תמימים  להיות צריכים שהקרבנות שכשם והיינו
"תמים". להיות צריך המקריב הכהן גם כך ומובחרין",

התפילה, בעבודת הזה בזמן גם שייכת הקרבנות עבודת
זו  שבלב ו"עבודה תקנום", תמידים כנגד "תפילות שהרי
שהרי  מישראל, ואחד אחד כל על־ידי ונעשית תפילה",
צריך  שהוא צרכיו שואל אדם שיהא "מצות־עשה... היא
יהודי  כל של בקשתו ממלא שהקב"ה ובוודאי כו'", להם
של  באופן היא כשתפילתו ועאכו"כ לו, המצטרך בכל
גם  ישנו תמים, להיות צריך שכהן הדין שגם ומובן יגיעה.
"תמים" של במצב להיות המתפלל שצריך הזה בזמן
מצוות  שס"ה ושמירת מצוות־עשה רמ"ח כל קיום על־ידי

לא־תעשה.
(l oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
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על  הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי ולמזבח האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח)
שלמעלה  יין, שתויי בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף
לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א
לוקה  שאינו נראה כט) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם טז:6)אלא זבחים
למזבח.7) הכניסה על שלוקה למה כלומר,8)נוסף

לחם  "להקריב אלא נאמר לא שם שבפסוק אףֿעלֿפי
בו  שנאמר לחם, קרוי שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף

.·‰˜BÏÂ ,ÏÒt - „·ÚL ¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .·¯˜È ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ· «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„·Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„·ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי

.‚B˙i¯a ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk ¯Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈ¯·BÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

e¯·ÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯·BÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È ¯·L B‡ Ï‚¯ ¯·L ÔB‚k - Úe·˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
¯·BÚ ÌeÓe14·¯b ÔB‚k -15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„·Ïa ‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡¯p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ - ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט.13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש
מזבח 15) איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה פ"ז להלן ראה לח,

ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה
מנין  בלבד, אלו את אלא לי "אין א: הלכה ג פרק שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .·¯˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „·ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„·ÚlÓ „·Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :e¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„·BÚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואףֿעלֿפי 20)בכורות במשנה. שם בכורות

ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה (=שאינו
שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל
– גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי פ"ח), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰··e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„·ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„B·Ú ÏlÁ ‡Ï -24¯·„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰¯Lk B˙„B·ÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב כן

מג: בבכורות שהרי עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית
עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין
(ויקרא  דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï·‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ e·wpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰Ù¯Ë26B‡ Ï‚¯ ¯·L :¯Ó‡pL .‰¯Lk B˙„B·Ú - ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó - „È ¯·L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור

במשנה.26) מה: בכורות

.ÁÏ¯Ú‰27¯Î Ô·k ‡e‰ È¯‰ -28Ôa Ïk :¯Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
¯Oa Ï¯ÚÂ ·Ï Ï¯Ú ¯Î29ÏlÁ - „·ÚL Ï¯Ú ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ;„·ÚL ¯Êk ,‰˜BÏÂ B˙„B·Ú30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד

ט)29) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל "מדברי כב: שם
מקדשי  אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו,
בני  בהביאכם ז) (שם, דכתיב עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני.
ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר
(שם  רש"י לדעת שם: ותוספות רש"י נחלקו ערל, ובביאור
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שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב: שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס מילה, מחמת אחיו שמתו מי

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt - ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙È·a34¯ÈciL Ì„˜ „·ÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï - ‰¯·Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
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בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק
(תרומות  מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי כתב
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
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ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי
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הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל

הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù e‰ÊÂ¿∆¿»»

להלן 2) וראה ה"א. מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן ראה
שם  מזבח איסורי ובהל' באדם, רק המיוחדים המומין פ"ח,
שיבלת  ואףֿעלֿפי בבהמה. רק המיוחדים המומין ה"ב,
נכתבו  לא ותבלול ודק אדם, אצל בתורה נכתבו לא וחרוץ

בגזירהֿשוה. מזה זה מג.) (בכורות למדו – בבהמה

.·ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ3BÊ‡ ÒeÁÒ4 ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
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להלן 3) וראה לז.). שם (רש"י חסרון שם כשיש היא פגימה
את 4)ה"ג. שוחטין מומין אלו "על במשנה: - א לז, שם

שבמשניות  ובמשנה החסחוס". מן אזנו נפגמה הבכור,
ברש"י  וראה ברא"ש, הוא וכן "הסחוס", הגירסא

האוזן. תנוך הוא כי שם -5)וב'תוספות' ב לז, שם
אותו  בודקין אם ציפורן, בה "שתעכב והיינו בגמרא.

שם). (רש"י סכין" לא 6)כבדיקת "אבל במשנה שם
עור  והאי מומא, הוי ולא בריא "דהדר רש"י ופירש העזר",
לכל  הכוונה רבינו לדעת אבל אוזן", של רכה אליה היינו
וראה  האוזן, של הרכה לאליה רק ולא המקיף העור
אין  בדין והי"א ה"ד להלן (וראה כאן. יוםֿטוב' 'תוספות

בעצם). אלא אלא 7)חרוץ שם נשנה לא שזה אףֿעלֿפי
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם
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שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב: שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס מילה, מחמת אחיו שמתו מי

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
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L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
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‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
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‰ˆ¯z BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק
(תרומות  מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי כתב
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
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ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי
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הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל

הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2. »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù e‰ÊÂ¿∆¿»»

להלן 2) וראה ה"א. מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן ראה
שם  מזבח איסורי ובהל' באדם, רק המיוחדים המומין פ"ח,
שיבלת  ואףֿעלֿפי בבהמה. רק המיוחדים המומין ה"ב,
נכתבו  לא ותבלול ודק אדם, אצל בתורה נכתבו לא וחרוץ

בגזירהֿשוה. מזה זה מג.) (בכורות למדו – בבהמה

.·ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ3BÊ‡ ÒeÁÒ4 ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
Ì‚ta Ô¯tv‰ ¯bÁzL È„k5ÒeÁÒÏ Ûwn‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ . ¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿
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להלן 3) וראה לז.). שם (רש"י חסרון שם כשיש היא פגימה
את 4)ה"ג. שוחטין מומין אלו "על במשנה: - א לז, שם

שבמשניות  ובמשנה החסחוס". מן אזנו נפגמה הבכור,
ברש"י  וראה ברא"ש, הוא וכן "הסחוס", הגירסא

האוזן. תנוך הוא כי שם -5)וב'תוספות' ב לז, שם
אותו  בודקין אם ציפורן, בה "שתעכב והיינו בגמרא.

שם). (רש"י סכין" לא 6)כבדיקת "אבל במשנה שם
עור  והאי מומא, הוי ולא בריא "דהדר רש"י ופירש העזר",
לכל  הכוונה רבינו לדעת אבל אוזן", של רכה אליה היינו
וראה  האוזן, של הרכה לאליה רק ולא המקיף העור
אין  בדין והי"א ה"ד להלן (וראה כאן. יוםֿטוב' 'תוספות

בעצם). אלא אלא 7)חרוץ שם נשנה לא שזה אףֿעלֿפי
כנ"ל. ומבריא, שחוזר כיון לכולם הוא אחד טעם – בנפגם

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

ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - elqk d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚˜cÒpL ÈÓ8Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
¯ÒÁ ‡lL9·wpL ÈÓ .10‰ÈL¯Îk BÊ‡ ÒeÁÒ11ÔÈa . ∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈

È¯‰ - ‰ÈL¯ÎÏ Û¯ËˆÓ Ì‡ ,C¯‡ ·˜ ÔÈa Ï‚Ú ·˜∆∆»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈
ÌeÓ ‰Ê12‡ÈˆBz ‡ÏÂ ·˜pzL È„k BÊ‡ ‰L·iL ÈÓ . ∆ƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ

Ì„13BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓ .14ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk15elÙ‡ . »ƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ
˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡ C¯cL ,È„b‰16„·Ï·e . «¿ƒ∆∆∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈÒeÁÒ ÈL BÏ eÈ‰iL17‡l‡ dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿≈¿ƒ¬»ƒ≈»∆»
¯Lk - ÏtÎpL „Á‡ Ûe‚k ‡e‰ È¯‰Â „Á‡ ÒeÁÒ18. ¿∆»«¬≈¿∆»∆ƒ¿«»≈

להלן.8) וראה שם). (רש"י חסרון בלי הוא סדק
(שם 9) ובגמרא חסרה", שלא אע"פ "נסדקה שם: במשנה,

שהוא". כל הסדק רבנן, "תנו בלי 10)לז:) הוא זה (נקב
שהרי  כרשינה, בשיעור צורך אין חסרון, בו יש שאם חסרון,
ה"ב), (למעלה ציפורן בה שתחגור בכדי אפילו פסול נפגם

להלן). כרשינה".11)וראה מלא "ניקבה במשנה: שם
(שם) ובגמרא כרשינה". גרגר "שיעור המשנה: ובפירוש
מן  צמח "והוא הינדא", שרביא רב: אמר כרשינה, "מאי
שם). (רש"י בהמה" מאכל והוא לעדשים הדומה הקטניות,
שם. מו להערה ובהוספה ה"ח, עבדים מהל' בפ"ג וראה
קטן, שיעור שהוא הציפורן, בחגירת פסול שבנפגם (ומה
כנ"ל. חסרון, בו אין ניקב אבל חסרון, שם שיש משום היינו
בו  אין הוא שאף אףֿעלֿפי שהוא, בכל בנסדק שפסלו ומה
או"ח  (שו"ע כשר שניקב שופר, בדיני גם מצאנו – חסרון
בכל  אפילו פוסלים יש לארכו בנסדק ואילו ס"ז), תקפו סי'
והסדק  ומרחיב. הולך אינו שהנקב לפי ס"ח), (שם שהוא
בנסדק  וכאן שם), השו"ע במפרשי (ראה ומרחיב הולך
ויותר). יותר ויתרחב שילך להם ידוע היה הסחוס,

הושעיא12) רב מיניה "בעא שם: רבה,בבכורות, הונא מרב
לא  זו לו אמר העומדת, כרשינה או ויוצאה הנכנסת כרשינה
שחסרו  והגולגולת השדרה דתנן שמעתי, בה כיוצא שמעתי,
היתה  שזו רבינו ומפרש וכו'". מקדח כמלא וכו' כמה
תהיה  שהכרשינה עגול, להיות הנקב צריך אם הבעיה,
מצטרף, הוא ארוך הוא אם אפילו או בו, ויוצאת נכנסת
מקדח, כמלא הוא בו החסר ששיעור מגולגולת לו ופשט
אפילו  ארוך, אחד נקב בה "יש שאם מה.) (חולין אמרו ושם
גם  למד ומזה מקדח", למלא מצטרפין הרבה, נקבים בה יש
ארוך  הנקב אם גם הוא כרשינה" ש"מלא שלפנינו בנידון

שמח'). יבשה,13)('אור איזהו שיבשה, "או במשנה: שם
אומר, המשולם בן ר"י דם. טיפת מוציאה ואינה שתינקב כל
גם  וראה כתנאֿקמא, רבינו ופסק נפרכת". שתהא יבשה

המשנה. במשנה.14)בפירוש - ב מ, "שיש 15)בכורות
שם). (רש"י אוזן" בתוך אוזן אחד, מצד אזנים שתי לו

וכו'".16) כפולה היתה הגדי "אוזן במשנה: שם ראה
בגדי, אפילו כי לרבותא גדי התנא נקט כי רבינו ומפרש
באם  למום, נחשב זה וכפולות, נוטות להיותן אזניו שדרך

סחוסין. שני לו נפרדים.17)היו תנוכים שני כלומר,
אמרו 18) כפולה, היתה הגדי "אוזן במשנה: שם ראה

אחד  עצם אינה ואם מום, אחד עצם שהוא בזמן חכמים:
ומפרשה  מום". אינו שבמשניות) ובמשנה ברש"י (כ"ה
הוא  הנוסף שהאוזן היינו אחד", עצם שהוא "בזמן רבינו:
אחד", עצם שאינו "בזמן מום. זה הרי – עצמו בפני עצם

מום  זה אין – עצמו בפני עצם אינו הנוסף שהאוזן היינו
בברייתא  גורס שהוא ונראה שט). סי' יו"ד יוסף' ('בית
"אזניו  שלפנינו: מהנוסחא להיפך שם) (בכורות בגמרא
מום" זה הרי חסחסיות בשתי מום, אינו בחסחסת כפולות
(הוצאת  פ"ד בכורות בתוספתא הוא וכן שם). יוסף' ('בית
לא  אחת בחסיסה מגופפות, "אזניו :(18 539 עמ' צוקרמנדל
שהוא  =) ישחט" חסיסות בשתי למקדש), חוץ =) ישחט

שם. המשניות בפירוש וראה מום).

.„ÒÈ¯a ‰LÏL19ÒÈ¯ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó20ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ˜cÒpL ÈÓ . ≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈

‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ21ÌbÙpL ÈÓ] .22ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
[.‡e‰L ÏÎaıe¯Á ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe23 ¿»∆¿»ƒ≈ƒ¿«»

‰¯Bza ¯eÓ‡‰24. »»«»

אמר 19) הריס, "מאי לח:) (שם ובגמרא א. לח, שם משנה
המשנה  בפירוש רבינו ומפרש דעינא". ברע תורא פפא רב
העין". עפעפי משני האחד העפעף שם העין, "ריס

נאמר 20) שלא ומכיון שניקב". עין של "הריס שם: במשנה,
שהוא. בכל שהוא רבינו קבע הנקב, שם,21)שיעור

לענין  - ב לז, שם ראה שהוא, בכל שכתב ומה במשנה.
- א לז, שם ראה חסרון, ובלא שהוא", בכל "הסדק סחוס

וצריך 22)במשנה. א. לח, במשנה שם נחסר. כלומר,
שהוא  בכל פסולים חסרון, בהם שאין ונסדק, ניקב אם עיון:
וראה  שהוא. בכל שפסול חסרון, בו שיש נפגם, כלֿשכן –

של 23)להלן. ריס "חרוץ הי"ב: פ"ז אמור פ' 'ספרא'
ושנסדק". שנפגם שניקב "עורת 24)עיניו כב כב, בויקרא

אלא  בבשר, חרוץ שאין ואףֿעלֿפי חרוץ". או שבור או
בבשר  אינם העינים שריסי נראה – הי"א) (להלן בעצם

איש'). ('חזון

.‰¯eÚ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚa ‰BÓL25˙Á‡a ÔÈa , ¿»»«ƒ¿≈≈»ƒ≈≈¿««
Ô‰È˙MÓ ÔÈa ÂÈÈÚÓ26ÂÈÈÚ ÈzLa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ . ≈≈»≈ƒ¿≈∆ƒ∆≈∆ƒ¿≈≈»

ÈepL Ô‰a ‰‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a B‡¿««≈∆««ƒ∆≈ƒ¿∆»∆ƒ
ÏÏk27ÂÈ˙B‡¯ „‚k ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ e„¯iL ˙ÓÁÓ ,28. ¿»≈¬«∆»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»

‰¯e¯a ‰i‡¯ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»
ÌÈÚe·˜ ÌÈ¯ÂÒ da ‰È‰L ˙ÓÁÓ29BÓk BÈÚaL ÈÓ . ≈¬«∆»»»«¿≈ƒ¿ƒƒ∆¿≈¿

‰‡B¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·Ú30¯˙È ¯Oa ‡ˆiL ÈÓ . ≈»««ƒ∆∆ƒ∆»»¿«»≈
¯BÁM‰ ÔÓ ËÚÓ ‰tÁL „Ú BÈÚa31ÈÓ .ÔÈÚ ÏL ¿≈«∆ƒ»¿«ƒ«¿∆«ƒƒ

„Ú ,¯BÁMa ËÚÓ epnÓ ÒÎÂ ÔÈÚ ÏL Ô·l‰ CLÓpL∆ƒ¿««…∆∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«
Ïel·z ‡e‰Â .Ô·la ·¯ÚÓ ¯BÁM‰ ‡ˆÓpL32¯eÓ‡‰ ∆ƒ¿»«¿¿…»«…∆¿¿«»»

‰¯Bza33- Ô·l‰ CB˙Ï ¯BÁM‰ ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ«¿¿«»»
Ô·la ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡34‰c˜ ‰˙È‰L ÈÓ . ≈∆≈ƒ«»»ƒ∆»¿»¿À»
˜„ e‰ÊÂ .¯BÁM‰ CB˙a ‰·Ï35‰¯Bza ¯eÓ‡‰36. ¿»»¿«¿¿∆«»»«»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;¯BÁM‰ Èab ÏÚ ‰Ùˆ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»»««≈«¿¬»ƒ…
.ÌeÓ BÈ‡ - ¯BÁMa ˙ÚwLÓ ‰˙È‰L B‡ ‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»∆»¿»¿À«««¿≈
‰Ùˆ elÙ‡ ,Ô·l‰ CB˙a ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿«»»¬ƒ»»
‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ .Ô·la ÌÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ -≈∆≈ƒ«»»»¿»¿À»¿»
Ì‡ Ï·‡ .˜„ ‡¯˜ ‰Ê Û‡ - ¯BÁM‰ CB˙a ˙Ú˜BL««¿«¿«∆ƒ¿»«¬»ƒ
BÈ‡ - ¯BÁMa ‰¯BÁL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ùˆ ‰˙È‰»¿»»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈
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לא 25) מום בו אשר איש כל "כי יח) כא, (שם שנאמר
(ראה  אחת עין או עיניו שנעקרו והיינו וגו'", עור איש יקרב,

א. מד, בבכורות מפורש וכן שם:26)להלן). בבכורות
מאחת  סומא בין עיניו, בשתי סומא בין עור רבנן, "תנו

במקומן.27)מעיניו". וישנן נעקרו, כלומר,28)שלא
והמים  "חוורור במשנה: - ב לח, בבכורות ראה בעיניו,
"במה  הי"ג מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה הקבועים",

קבועים". שהמים שם 29)יודע שבמשנה "חוורור זהו
שבמשנה  "הקבועים" ומילת הקבועים", והמים "חורור
ב'ספרא' הוא וכן המים. על וגם חוורור על גם סובבת הנ"ל
בהל' וראה הקבועים". והמים קבוע "חרוור ה"ו פ"ג שם

קבועים. סנוורים איזהו הי"ב, שם מזבח ראה 30)איסורי
עצב". נחש חלזון תבלול דק בעינו "הרי א. לח, שם במשנה
במשנה  הוא וכן "עצב", במקום "עינב" גרס ורבינו
רומי  כת"י הי"ב שם וב'ספרא' שם. וברע"ב שבמשניות
על  ובהגהה עיניו". לחש "חלזון בניורק): הסמינר (צלום
התורה  על ברש"י גם הוא וכן עינב". "נחש, הוגה הגליון,

כ). כא, ובפירוש 31)(ויקרא נחש", "חלזון במשנה שם
הוא  אחד, ענין על נגררים שמות שני נחש, "וחלזון המשנה:
קצת  שחופה עד וימשך (מיותר) (מותר) בשר בעין שיצמח
ערב  בלשון הרופאים אצל המפורסם ושמו העין, משחור

הפוסק 32)טפרא". לבן תבלול, "איזהו במשנה: שם
הוא  "ותבלול המשנה: ובפירוש בשחור", ונכנס בסירא
השחור  עם הלבן שיתערב והוא בלול, מן ונגזר הערבוב,
דבר  שום נכנס הלבן מן כאילו נראה שאם והוא וכו',
הפוסק  לבן שאמר מה והוא מום, הוא הרי העין בשחור

בשחור". ונכנס דק 33)בסירא או גבן "או כ כא, ויקרא
בעינו". תבלול אינו 34)או בלבן נכנס "שחור שם: משנה

היא, יוסי רבי מני "מתניתין לח:) (שם ובגמרא מום".
מום, זה הרי בלבן, ונכנס שחור בשחור, ונכנס לבן דתניא
זה  הרי בשחור ונכנס לבן אומר, יוסי רבי מאיר. רבי דברי
אמר  בלבן. מומין שאין מום, אינו בלבן ונכנס שחור מום,
מחלב  יצא ז) עג, (תהלים דכתיב יוסי, דרבי טעמא מאי רב,
שבעינו, שמן מרוב רעה, לתרבות רשע יצא =) עינימו
העין) חלב =) דעינא תרבא רש"י) – הוא בלבן העין ושומן
איקרי". לא - סתמא עינימו הלובן), =) איקרי

מכאן 35) רבינו דברי וכל דק", בעינו "הרי שם: במשנה
ב. לח, שם בגמרא הוא ההלכה סוף כ 36)ועד כב, שם

תבלול". או דק או גבן "או

.ÂÌËÁa ‰LÏL37elÙ‡ ,BÓËÁ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
„Á‡ „vÓ38ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .39.BÓËÁ ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

א.37) לט, שם נחיר 38)משנה, של אחד דופן כלומר,
כברייתא  חוטמין ולא "חוטם", במשנה נאמר שהרי אחד.
וראה  מום, זה הרי אחד, חוטם ניקב אם שאפילו ומכאן שם,
זה, לתוך זה חוטמין "ניקבו שם: ובברייתא ה"ז. להלן
"אם  והיינו מום". אינו – מבפנים מום, זה הרי – מבחוץ
לו  היה אם וכו', נקבים לשני באף המפסיק הבשר ניקב
היה  ואם מום. הוא הרי – האדמה פני על הנראה בחלק
מום" אינו – האף מן העליון לצד לומר רוצה העור, תחת
איסורי  מהל' פ"ב להלן רבינו והביאו המשנה). (פירוש
כלֿכך  נמצא לא באדם כי בהמה, של במומים ה"ב מזבח

המוריה'). ('הר מבחוץ ניכר יהיה האמצעי שבדופן שהנקב
להעיר 39) יש וכן שהעירונו. מה כא, הערה למעלה ראה

כאן. גם

.ÊB˙ÙO ‰·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰ML40elÙ‡ , ƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡41.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ . ««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»

¯fÓ ˜„qzL ‡e‰Â42ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈
ÌÈL‡¯43ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓ . »ƒƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿

‡e‰L Ïk44ÌÏ· ÂÈtL ÈÓ .45.B˙i¯·e BÙeb ˙ÓÁÓ »∆ƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»
ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ÌÏ· Ì‡ Ï·‡46ÏhpL ÈÓ . ¬»ƒƒ¿»≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«

BBLÏ ÏL ¯a„Ó‰ ·¯47. …«¿«≈∆¿

שנסדקה",40) שנפגמה שנקבה "שפמו שם: במשנה
"שפתו". הגירסא שבמשניות נראה 41)ובמשנה כן

וראה  "שפתותיו", ולא "שפתו", הנ"ל: המשנה מלשון
ה"ו. ראה 42)למעלה "מזר", במקום "עור" צ"ל אולי

ומפרש  דשיפתיה", ברא תורה פפא, רב "אמר שם בגמרא
(ויתכן  החיצון". עור = דשיפתיה ברא "תורה גרשום' 'רבינו

שלה"). "הזר להיות צריך המלה 43)כי כן פירש אם
ה"ב  למעלה גם כן כתב לא למה צריךֿעיון "נסדקה",

בחוטם. וה"ו בריס, ה"ד במשנה:44)באוזן, - א מ, שם
רבן  ושאל העליון, על עודף התחתון שהלחי "ומעשה
מ:) (שם ובגמרא מום". זה הרי ואמרו לחכמים, גמליאל
ובין  באדם בין מום שהוא עצם בה יש אם בין חילקו
בבהמה. אלא מום שאינו עצם בו אין אם לבין בבהמה,
השפה  על עודפת בלבד התחתונה השפה אם כלומר,
– העליונה על עודפת אינה התחתון הלחי אבל העליונה,
פ"ח  להלן ראה בלבד, באדם אלא בבהמה, מום זה אין

שני 45)ה"ח. ברש"י, שם וראה ב. מ, שם ברייתא
יוסף' ה'בית וכתב נפוח. פיו ב) קצר. פיו א) פירושים:
וכן  ברש"י, השני כפירוש מפרש שרבינו שט, סי' ביו"ד
להלן  וראה השני. הפירוש רק כאן משנה' ב'כסף הביא

ה"ז. ופ"ח פיו 46)ה"ט, רבנן, "תנו בברייתא: שם ראה
מחמת  מום, אינו – הרוח מחמת מבולמות ורגליו בלום
"מחמת  (פ"ד) בכורות ובתוספתא מום". זה הרי העצם
כפירושו  וזהו מום". זה הרי עצמו מחמת מום, אינו – הרוח
ה"ט  להלן וראה (כסףֿמשנה). רש"י כפירוש ולא רבינו, של

מבולמות. רגלים "ושניטל 47)לגבי א: מ, שם במשנה,
של ביתֿדין לשונו, של המדבר זה רוב הרי אמרו, אחריהם

דבוק  שאינו הלשון קצת אותו היינו המדבר, ו"רוב מום",
(פירוש  אחריהם של כביתֿדין והלכה (רש"י). במלקוחיו"

המשנה).

.ÁÚ¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ÌÈL48CÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ¿«
L „Èb‰˙zÎ B‡ ,Bl49˜z B‡ ,50˙¯Î B‡ ,51ÈÓ . «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰ eÎÚÓpL52B‡ e˙zÎ B‡ , ∆ƒ¿¬«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿
e˜z B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡53e˙¯Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡54B‡ ««≈∆ƒ¿««≈∆ƒ¿¿

Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆≈∆»≈»««««ƒ
ÔÈÒÈk ÈL BÏ LiL55„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .56. ∆≈¿≈ƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ .ÌeËÓh‰57. «À¿»«¿¿ƒ

לא 48) וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד): (כב, בויקרא
ורבי  יהודה רבי בזה נחלקו - ב לט, ובבכורות לה'". תקריבו
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לא 25) מום בו אשר איש כל "כי יח) כא, (שם שנאמר
(ראה  אחת עין או עיניו שנעקרו והיינו וגו'", עור איש יקרב,

א. מד, בבכורות מפורש וכן שם:26)להלן). בבכורות
מאחת  סומא בין עיניו, בשתי סומא בין עור רבנן, "תנו

במקומן.27)מעיניו". וישנן נעקרו, כלומר,28)שלא
והמים  "חוורור במשנה: - ב לח, בבכורות ראה בעיניו,
"במה  הי"ג מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה הקבועים",

קבועים". שהמים שם 29)יודע שבמשנה "חוורור זהו
שבמשנה  "הקבועים" ומילת הקבועים", והמים "חורור
ב'ספרא' הוא וכן המים. על וגם חוורור על גם סובבת הנ"ל
בהל' וראה הקבועים". והמים קבוע "חרוור ה"ו פ"ג שם

קבועים. סנוורים איזהו הי"ב, שם מזבח ראה 30)איסורי
עצב". נחש חלזון תבלול דק בעינו "הרי א. לח, שם במשנה
במשנה  הוא וכן "עצב", במקום "עינב" גרס ורבינו
רומי  כת"י הי"ב שם וב'ספרא' שם. וברע"ב שבמשניות
על  ובהגהה עיניו". לחש "חלזון בניורק): הסמינר (צלום
התורה  על ברש"י גם הוא וכן עינב". "נחש, הוגה הגליון,

כ). כא, ובפירוש 31)(ויקרא נחש", "חלזון במשנה שם
הוא  אחד, ענין על נגררים שמות שני נחש, "וחלזון המשנה:
קצת  שחופה עד וימשך (מיותר) (מותר) בשר בעין שיצמח
ערב  בלשון הרופאים אצל המפורסם ושמו העין, משחור

הפוסק 32)טפרא". לבן תבלול, "איזהו במשנה: שם
הוא  "ותבלול המשנה: ובפירוש בשחור", ונכנס בסירא
השחור  עם הלבן שיתערב והוא בלול, מן ונגזר הערבוב,
דבר  שום נכנס הלבן מן כאילו נראה שאם והוא וכו',
הפוסק  לבן שאמר מה והוא מום, הוא הרי העין בשחור

בשחור". ונכנס דק 33)בסירא או גבן "או כ כא, ויקרא
בעינו". תבלול אינו 34)או בלבן נכנס "שחור שם: משנה

היא, יוסי רבי מני "מתניתין לח:) (שם ובגמרא מום".
מום, זה הרי בלבן, ונכנס שחור בשחור, ונכנס לבן דתניא
זה  הרי בשחור ונכנס לבן אומר, יוסי רבי מאיר. רבי דברי
אמר  בלבן. מומין שאין מום, אינו בלבן ונכנס שחור מום,
מחלב  יצא ז) עג, (תהלים דכתיב יוסי, דרבי טעמא מאי רב,
שבעינו, שמן מרוב רעה, לתרבות רשע יצא =) עינימו
העין) חלב =) דעינא תרבא רש"י) – הוא בלבן העין ושומן
איקרי". לא - סתמא עינימו הלובן), =) איקרי

מכאן 35) רבינו דברי וכל דק", בעינו "הרי שם: במשנה
ב. לח, שם בגמרא הוא ההלכה סוף כ 36)ועד כב, שם

תבלול". או דק או גבן "או

.ÂÌËÁa ‰LÏL37elÙ‡ ,BÓËÁ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
„Á‡ „vÓ38ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .39.BÓËÁ ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

א.37) לט, שם נחיר 38)משנה, של אחד דופן כלומר,
כברייתא  חוטמין ולא "חוטם", במשנה נאמר שהרי אחד.
וראה  מום, זה הרי אחד, חוטם ניקב אם שאפילו ומכאן שם,
זה, לתוך זה חוטמין "ניקבו שם: ובברייתא ה"ז. להלן
"אם  והיינו מום". אינו – מבפנים מום, זה הרי – מבחוץ
לו  היה אם וכו', נקבים לשני באף המפסיק הבשר ניקב
היה  ואם מום. הוא הרי – האדמה פני על הנראה בחלק
מום" אינו – האף מן העליון לצד לומר רוצה העור, תחת
איסורי  מהל' פ"ב להלן רבינו והביאו המשנה). (פירוש
כלֿכך  נמצא לא באדם כי בהמה, של במומים ה"ב מזבח

המוריה'). ('הר מבחוץ ניכר יהיה האמצעי שבדופן שהנקב
להעיר 39) יש וכן שהעירונו. מה כא, הערה למעלה ראה

כאן. גם

.ÊB˙ÙO ‰·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰ML40elÙ‡ , ƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡41.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ . ««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»

¯fÓ ˜„qzL ‡e‰Â42ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈
ÌÈL‡¯43ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓ . »ƒƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿

‡e‰L Ïk44ÌÏ· ÂÈtL ÈÓ .45.B˙i¯·e BÙeb ˙ÓÁÓ »∆ƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»
ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ÌÏ· Ì‡ Ï·‡46ÏhpL ÈÓ . ¬»ƒƒ¿»≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«

BBLÏ ÏL ¯a„Ó‰ ·¯47. …«¿«≈∆¿

שנסדקה",40) שנפגמה שנקבה "שפמו שם: במשנה
"שפתו". הגירסא שבמשניות נראה 41)ובמשנה כן

וראה  "שפתותיו", ולא "שפתו", הנ"ל: המשנה מלשון
ה"ו. ראה 42)למעלה "מזר", במקום "עור" צ"ל אולי

ומפרש  דשיפתיה", ברא תורה פפא, רב "אמר שם בגמרא
(ויתכן  החיצון". עור = דשיפתיה ברא "תורה גרשום' 'רבינו

שלה"). "הזר להיות צריך המלה 43)כי כן פירש אם
ה"ב  למעלה גם כן כתב לא למה צריךֿעיון "נסדקה",

בחוטם. וה"ו בריס, ה"ד במשנה:44)באוזן, - א מ, שם
רבן  ושאל העליון, על עודף התחתון שהלחי "ומעשה
מ:) (שם ובגמרא מום". זה הרי ואמרו לחכמים, גמליאל
ובין  באדם בין מום שהוא עצם בה יש אם בין חילקו
בבהמה. אלא מום שאינו עצם בו אין אם לבין בבהמה,
השפה  על עודפת בלבד התחתונה השפה אם כלומר,
– העליונה על עודפת אינה התחתון הלחי אבל העליונה,
פ"ח  להלן ראה בלבד, באדם אלא בבהמה, מום זה אין

שני 45)ה"ח. ברש"י, שם וראה ב. מ, שם ברייתא
יוסף' ה'בית וכתב נפוח. פיו ב) קצר. פיו א) פירושים:
וכן  ברש"י, השני כפירוש מפרש שרבינו שט, סי' ביו"ד
להלן  וראה השני. הפירוש רק כאן משנה' ב'כסף הביא

ה"ז. ופ"ח פיו 46)ה"ט, רבנן, "תנו בברייתא: שם ראה
מחמת  מום, אינו – הרוח מחמת מבולמות ורגליו בלום
"מחמת  (פ"ד) בכורות ובתוספתא מום". זה הרי העצם
כפירושו  וזהו מום". זה הרי עצמו מחמת מום, אינו – הרוח
ה"ט  להלן וראה (כסףֿמשנה). רש"י כפירוש ולא רבינו, של

מבולמות. רגלים "ושניטל 47)לגבי א: מ, שם במשנה,
של ביתֿדין לשונו, של המדבר זה רוב הרי אמרו, אחריהם

דבוק  שאינו הלשון קצת אותו היינו המדבר, ו"רוב מום",
(פירוש  אחריהם של כביתֿדין והלכה (רש"י). במלקוחיו"

המשנה).

.ÁÚ¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ÌÈL48CÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ¿«
L „Èb‰˙zÎ B‡ ,Bl49˜z B‡ ,50˙¯Î B‡ ,51ÈÓ . «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰ eÎÚÓpL52B‡ e˙zÎ B‡ , ∆ƒ¿¬«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿
e˜z B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡53e˙¯Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡54B‡ ««≈∆ƒ¿««≈∆ƒ¿¿

Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆≈∆»≈»««««ƒ
ÔÈÒÈk ÈL BÏ LiL55„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .56. ∆≈¿≈ƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ .ÌeËÓh‰57. «À¿»«¿¿ƒ

לא 48) וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד): (כב, בויקרא
ורבי  יהודה רבי בזה נחלקו - ב לט, ובבכורות לה'". תקריבו
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אלו  מומין יהודה רבי לדעת יוסי: ורבי יעקב בן אליעזר
יעקב, בן אליעזר רבי לדעת בגיד. וגם בביצים גם הם כולם,
בביצים  גם הם וכתות מעוך יוסי, רבי ולדעת בגיד. רק כולם
בביצים, ולא בגיד אלא אינם וכרות נתוק ואילו בגיד, וגם
בגיד. וגם בביצים גם שכולן יהודה, כרבי רבינו ופסק

והיינו 49) שם) התורה, על (רש"י ממעוך יותר כתוש
שם). בכורות, (רש" שנימוח עד באבנים שנכתתו

רש"י 50) (ראה מעורה נשאר ולא לגמרי ביד שניתק היינו
שם).51)שם). (רש"י מעורה נשאר ועדיין בסכין

הרי 52) אחת, ביצה אלא לו שאין שמי דלהלן מהא נלמד
מום. שתלויין 53)זה חוטים שנפסקו עד ביד תלושין

(רש"י  נתלש לא והכיס הכיס בתוך הם נתונים אבל בהם,
שם). בכורות, רש"י גם וראה שם, ויקרא בחומש

הוא 54) שכרות קצת, ומעורין בכיס תלויין ועדיין בסכין
שם) בחומש רש"י וראה שם, בכורות (רש"י מנתוק פחות
לגמרי, שכרתן הוא שכרות כתב - ב לג, שם ברש"י אבל
הכיס, מן גם שמשליכן הוא נתוק ואילו בכיס, תלויין הם רק

להביא. ד"ה שם ב'תוספות' –55)וראה א מ, שם
כי  סובר תנאֿקמא מחלוקות, שלש שם ובגמרא במשנה.
כיסין, שני לו שיש כיון סובר ישמעאל ורבי מום, הוא
כי  סובר עקיבא ורבי מום. ואינו ביצים, שני לו שיש בידוע
סופה  – נוספת ביצה לו יש אם ומועך, עכוזו על מושיבו
וגם  עקיבא, כרבי פסק ה"ה בכורות מהל' פ"ג ולהלן לצאת.

אחת. ביצה אלא לו שאין נתברר אם כוונתו שם 56)כאן
כולם. לדעת ובגמרא, שם 57)במשנה ישמעאל רבי כדעת

ה"ג. מזבח איסורי מהל' פ"ג להלן וראה במשנה. - א מא,

.ËÁqt‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ„ia ‰ML58ÈÓe . ƒ»«»«ƒ»«¿«ƒ¿≈≈«ƒ≈«ƒ
BÎ¯È ‰ËÓLpL59‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Úe¯O ‡e‰ .60ÈÓ . ∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ

dz¯·ÁÓ ‰‰B·b ÂÈ˙BÎ¯iÓ ˙Á‡L61¯aLpL ÈÓ . ∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«
B„È ÌˆÚ62¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .63ÌˆÚ ¯aLpL ÈÓ . ∆∆»¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«∆∆

¯k BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ‚«̄¿¿∆ƒ¿∆ƒ»««ƒ∆≈ƒ»
ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Cl‰iLk ¯k Ì‡ ,„ÓBÚLk64ÈÓ . ¿∆≈ƒƒ»¿∆¿«≈¬≈∆ƒ

‚¯L˙BÓl·Ó ÂÈÏ65Ô˙i¯·e ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ66Ì‡ Ï·‡ . ∆«¿»¿À»≈¬««¿»¿ƒ»»¬»ƒ
.ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó eÈ‰»¿À»≈¬«»«≈

אשר 58) איש כל "כי יח) כא, (ויקרא שנאמר כמו הצולע.
וגו'". פסח או עור איש יקרב, לא מום שנשתרבבה 59)בו

משנה  חברתה. מירך יותר גדולה אחת ירך כלומר, יריכו.
להלן, וראה יריכו". שנשמטה שחול, "איזהו א: מ, שם

הסמוכה. שרוע".60)בהערה או חרום "או שם: ויקרא
וראה  וקלוט". שרוע ושה "ושור כג) כב, (שם כן וכמו
ומפרש  יריכו", לו שנשתרבב שרוע וכו' "תנא שם: בגמרא
אמור  וב'ספרא' מחבירתה, גדולה מירכותיו שאחת רש"י
ונשמט  נשתרבב כי הרי יריכו", שנשמטה "שרוע ה"ו פ"ז
ד"ה  שם ו'תוספות' במשנה שם ברש"י וראה הך. היינו

מירכיים 61)שנשמטה. שאחת "וכסול במשנה: שם
במקום  גבוהה אלא במידתה גדולה לא כלומר, גבוהות",
למעלה  עלה זה, ירך של דאטמא" "בוקא שמקום  חיבורה,
שם. במשנה, רש"י ראה מחבירתה, יותר הגב על

רגל 62) שבר בו יהיה אשר איש "או יט) כא, (שם שנאמר
יד". שבר רגלו 63)או ועצם ידו עצם "נשבר במשנה: שם

הוי  קא מי ניכר "אינו שם: ובגמרא ניכר", שאינו אע"פ
ניכר  אבל עצמו, מחמת ניכר אינו פפא: רב אמר מומא,

מלאכה". ובפירוש 64)מחמת המשנה בפירוש שם ראה
ניכר  אבל עומד, כשהוא עצמו מחמת ניכר אינו כי רש"י
מלאכה. זו הרגל והילוך שצולע, הילוכו בשעת

ה"ז.65) למעלה ראה בברייתא:66)נפוחות, - ב מ, שם
אינו  הרוח מחמת מבולמות, ורגליו בלום פיו רבנן, "תנו
מחמת  רבינו ומפרש מום", זה הרי העצם מחמת מום,
התוספתא  וכדברי וברייתן, עצמן מחמת כלומר העצם,
עצמו  מחמת מום, אינו הרוח "מחמת שם) ברש"י (מובא

שם. למעלה ראה מום", זה הרי

.ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿¿»«¿≈≈ƒ
·¯b Ba LiL67‡e‰L Ïk L·È68¯eÓ‡‰ ·¯b‰ e‰ÊÂ . ∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»

‰¯Bza69‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ . «»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏaÈ70˙È¯ˆÓ ˙ÈÊÊÁ Ba LiL ÈÓ .71 «∆∆»¬»«»ƒ∆≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙ÙlÈ ‡È‰ BÊÂ .‰¯eÚÎe ‰L˜ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰Â ,‡È‰L Ïk»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»»¿»¿ƒ«∆∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰72. »¬»«»

שחין.67) אי 68)מין לח גרב אבל קבוע, מום הוא נו שאז
להלן  ראה להתרפא, שיכול לפי עובר מום אלא קבוע מום
- א מא, בבכורות ומבואר ה"ז. מזבח איסורי מהל' פ"ב
יבש  וגרב מבחוץ, ולח מבפנים לח הוא שמתרפא לח שגרב
ולח  מבפנים יבש כן וכמו מתרפא. אינו ומבחוץ מבפנים
מבפנים  לח גם משנה' ה'כסף ולדעת מתרפא. אינו מבחוץ
המוריה'. ב'הר וראה מתרפא, אינו מבחוץ ויבש

כז.69) כח, דברים כב. וכב, יט. כא, ויקרא 70)ויקרא
ילפת, או גרב או יבלת או חרוץ או שבור או "עורת כב כב,
"יבלת" כי - ב מ, בבכורות וראה לה'". אלה תקריבו לא
ובין  בגופו בין מום הוא והרי עצם, בה שיש הוא שבקרא

(שם 71)בעינו. שבמצרים מכות בעשרת שהיתה שחין
מצרית. שאינה חזזית יש כי שם להלן וראה מא.).

שם.72) בכורות, מס' וראה כ. כא, ויקרא

.‡È‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á Ba ı¯ÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÌeÓ73‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ıe¯Á ÏÏÎa ‡e‰Â ,74ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿«»»»«»¿≈

ÈeÏbaL ˙BÓˆÚ ÏÏÎa ˙BÚÏv‰75. «¿»ƒ¿«¬»∆«»

ורגלו".73) ידו עצם "ושנפגם ב: מ, בכורות משנה ראה
א:74) מא, שם ובגמרא חרוץ". או שבור "או כב כב, שם

עצם, במקום שבור מה דשבור, דומיא חרוץ וכו' אביי "אמר
ה"ד. למעלה וראה עצם". במקום חרוץ ראה 75)אף

שבר  שנאמר "לפי שבר, לענין הי"א פ"ז אמור פ' ב'ספרא'
נשברה  או ידו שנשברה אלא לי אין שיכול, רגל. שבר או יד
שבר  תלמודֿלומר צלע, שבר מרבה שאני יכול וכו', רגלו
ואינן  גלוי שמומם מיוחדים אלו מה רגל, שבר או יד
לענין  והואֿהדין בגלוי". מומו שאין צלע שבר יצא חוזרים,
בתוספתא  גם הוא וכן ה"ז). פ"ו למעלה (וראה חרוץ
נשתברו  יוצאין. שהכסלים כל כסול, "איזהו פ"ד: בכורות
עור  שנאמר מום, אינו מבפנים מום שהיה או צלעותיו, רוב

שב  מום המיוחדים ופסח עור מה חוזר".ופסח, ואין גלוי

.·ÈÌL LÈ „BÚÂ76ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL77el‡Â , ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈
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‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆
„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿

Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰ Ï·‡ .BÁk79‰Ó‰·a ÏeÒÙe80. …¬»«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ81‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk -82. ¿≈≈…∆»≈¿»»»ƒ¿≈»

ד.76) ובהערה ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה
שופטים 77) פ' ב'ספרי' גם וראה א. מא, בבכורות משנה

מן  רבנן, דתנו מילי, "מנהני שם: ובגמרא א. יז, דברים
לזקן  פרט י), א, (ויקרא העזים מן או הכבשים ומן הצאן

ולמזוהם". כהן 78)ולחולה רבנן, "תנו א: כד, בחולין
עד  וכו', לעבודה כשר שיזקין עד שערות שתי משיביא
עד  חנינא, רבי אמר אלעא רבי אמר כמה, עד שיזקין
וב'משנה  ה"ו, מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה שירתת".

שם. מום 79)למלך' שאינו לפי ב. מה, בכורות משנה,
ה"ז. פ"ו למעלה ראה אלא 80)שבגלוי, מום, מטעם לא

את  להוציא – ג) א, (ויקרא הבקר" "מן הפסוק מן נתמעטה
ה"י). (פ"ב דנדבה דיבורא שם ('ספרא' הטריפה

הבטן.81) מן ניתוח עלֿידי במשנה.82)הוציאוהו שם
פרט  יולד", כי עז או כשב או "שור כז) (כב, שנאמר משום

ה"ד. שם פ"ג להלן ראה דופן, ליוצא

.‚ÈÌ‰ÊÓ‰83ÛLÂ ıÁB¯ - B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ . «¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
„·BÚÂ ÌO·a BÙeb Ïk84Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈

ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈ·bÊ B‡86Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
,B˙„B·Ú ÏlÁ È¯‰ - ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa „·Ú»«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ¯‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

שם).83) המשנה בפירוש (רבינו רע" שריחו "הוא
א.84) עה, אינגעבר.86)שם.85)כתובות

ה'תשפ"א  כסלו כ"ו ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz - Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡¯a ‰BÓL :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡Ó ˙ÙwÓ ¯ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .¯Lk - ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ Á¯˜ L‡¯‰ ¯‡Le ,„·Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡¯‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb - ÚˆÓ‡a ¯ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á¯˜ ‰Ê∆≈≈«»

.·‰a¯‰ Ú˜BL B¯‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,¯‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈

ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡¯ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡¯pL „Ú ‰a¯‰ C¯‡ B¯‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa¯‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a¯‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡¯Óa dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא
כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא

עניינים. בשני - הזוג

.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ¯‡Lk ‰a¯‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa ¯OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙B·B¯˜ ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C¯‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙B¯ÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a¯‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe ¯Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a¯‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
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קמז ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - elqk e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰ :Ô‰≈«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆
„ÓBÚ78ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰ . ≈«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿

Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰ Ï·‡ .BÁk79‰Ó‰·a ÏeÒÙe80. …¬»«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ81‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk -82. ¿≈≈…∆»≈¿»»»ƒ¿≈»

ד.76) ובהערה ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה
שופטים 77) פ' ב'ספרי' גם וראה א. מא, בבכורות משנה

מן  רבנן, דתנו מילי, "מנהני שם: ובגמרא א. יז, דברים
לזקן  פרט י), א, (ויקרא העזים מן או הכבשים ומן הצאן

ולמזוהם". כהן 78)ולחולה רבנן, "תנו א: כד, בחולין
עד  וכו', לעבודה כשר שיזקין עד שערות שתי משיביא
עד  חנינא, רבי אמר אלעא רבי אמר כמה, עד שיזקין
וב'משנה  ה"ו, מזבח איסורי מהל' פ"ב להלן וראה שירתת".

שם. מום 79)למלך' שאינו לפי ב. מה, בכורות משנה,
ה"ז. פ"ו למעלה ראה אלא 80)שבגלוי, מום, מטעם לא

את  להוציא – ג) א, (ויקרא הבקר" "מן הפסוק מן נתמעטה
ה"י). (פ"ב דנדבה דיבורא שם ('ספרא' הטריפה

הבטן.81) מן ניתוח עלֿידי במשנה.82)הוציאוהו שם
פרט  יולד", כי עז או כשב או "שור כז) (כב, שנאמר משום

ה"ד. שם פ"ג להלן ראה דופן, ליוצא

.‚ÈÌ‰ÊÓ‰83ÛLÂ ıÁB¯ - B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ . «¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
„·BÚÂ ÌO·a BÙeb Ïk84Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ . »¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈

ÏtÏt ÂÈÙa85ÏÈ·bÊ B‡86Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
,B˙„B·Ú ÏlÁ È¯‰ - ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa „·Ú»«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ¯‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

שם).83) המשנה בפירוש (רבינו רע" שריחו "הוא
א.84) עה, אינגעבר.86)שם.85)כתובות

ה'תשפ"א  כסלו כ"ו ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz - Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡¯a ‰BÓL :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡Ó ˙ÙwÓ ¯ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .¯Lk - ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ Á¯˜ L‡¯‰ ¯‡Le ,„·Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡¯‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb - ÚˆÓ‡a ¯ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á¯˜ ‰Ê∆≈≈«»

.·‰a¯‰ Ú˜BL B¯‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,¯‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈

ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡¯ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡¯pL „Ú ‰a¯‰ C¯‡ B¯‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa¯‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a¯‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡¯Óa dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא
כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא

עניינים. בשני - הזוג

.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ¯‡Lk ‰a¯‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa ¯OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙B·B¯˜ ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C¯‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙B¯ÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a¯‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe ¯Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a¯‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
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B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡¯Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ ·fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ ¯B‡ ‰‡B¯L ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙·a¯ÚÓ BÈÚ ˙i‡¯L ÈÓ .‰i‡¯a ˜c˜„Ï ‰ˆB¯∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê ¯·c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â ¯„Á‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯Â B¯·Á ÌÚ ¯a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dz¯·ÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .¯Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰¯BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡¯Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt - ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ ¯wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
Ìe¯Á ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈ¯·È‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈ¯·È‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
- ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆

.ÂÈtÓ „¯BÈ B¯È¯Â ÈeÙ¯ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰·ˆ BÒ¯kL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ¯‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ B¯eahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈ·ÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙¯„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,·ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙¯„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙¯ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a ¯Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«
C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰¯˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .¯Lk - ‰¯˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt -»ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?e¯Ó‡ ˜¯t ‰Ê È‡a .¯Lk - ˜¯t‰ „Ú ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡¯ ˜¯Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯ÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È ¯h‡ ‡e‰L9- ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
¯Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול ". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל

רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי שהרי
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף נראה, רבינו מדברי
עבד  סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי אלא ימין, ביד

חילל. רבי 10)לא ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד

.·ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe¯‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁ¯ÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰¯Bza ¯eÓ‡‰ CL‡ ÁB¯Ó ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ˜BMa ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚¯Ï Ï‚¯ ¯aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ¯‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡ˆBÈ B·˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙B·Á¯ ÂÈ˙BÒ¯tL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚¯ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ‚¯a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d· ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯Lk - dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯Ó ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .¯Lk - ÔLÈ¯Ù‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜¯t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
·Á¯k ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt ·Á¯ ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚¯L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚¯L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B·˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚¯ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚¯L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡¯ ÈL Ì‰ el‡k B·˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·b dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B·˜Ú ÏÚ „ÓBÚ - „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ¯˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«̄¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚¯a ¯h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ¯‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆

BÈÓÈ12. ¿ƒ

ופירש 12)ברכיו.11) פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
שאר  כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י

בימין. שעיקרה עמידה

.„ÈÏB„b BÙebL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ‰Úa¯‡«¿»»¿»«¿≈≈ƒ∆»
ÂÈ¯·È‡Ó13.¯˙BÈa C¯‡‰ .ÂÈ¯·È‡Ó ÔË˜ BÙebL ÈÓ . ≈≈»»ƒ∆»»≈≈»»»»…¿≈
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ycwndקמח z`ia zekld - dcear xtq - elqk e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .¯˙BÈa ¯ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
¯ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt ¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡¯ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
¯BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .¯˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL ¯BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,¯Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡¯a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא

שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים
פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי

בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה
בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה

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



קמט ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - elqk e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .¯˙BÈa ¯ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
¯ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt ¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡¯ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
¯BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .¯˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL ¯BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,¯Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡¯a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא

שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים
פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי

בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה
בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה
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שבע  על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע, והזאות ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜‰ ?‰¯Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰B·Ï23‡lL ÌÈ¯·È‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ ·iÁ - Ô˙Ù¯O ·¯˜Â eÏkÚ˙24¯ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25- ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

·iÁ ˙ÈÊk ¯ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜n‰ Ï·‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¯eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ¯ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב בצינורא שהפך
שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה
ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק ויקרא 27)(להלן

קט: בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב. טז,

.‰‡e‰ È¯‰ - ‰Î¯Ún‰ ÏÚ ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ¯cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜Ók28Ôa¯˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï·‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ ¯cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ·ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙B¯p‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„B·Ú ¯Ób dÈ‡Â ,‰„B·Ú ‰È¯Á‡L ‰„B·Ú Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי 28) שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים
ולא  שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי יד 29)כרב פרק להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק "הוא
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,

על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא
שם). (רבינו מלח" תקריב קרבנך מה 34)כל "הוא

המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר
שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא

שם). (רבינו והגישה" ח) המנורה 36)ב, דישון כלומר,
ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה

ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק שם: זבחים במשנה
את  והמטיב השולחן את והמסדר והמגיש והמניף והמולח
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות
לא  במזבח אש ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות"
ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי  וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול
והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי  שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי ב'
שעבד  זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם,

ב. הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
¯eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:¯Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

- Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ¯˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈ¯Êa ‰¯Lk - ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43¯Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ - ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :ÌÈ¯·È‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈ¯vL ‡È‰ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰ ;L·kÏ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט.39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב. הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ"ה וספרא להלן וראה

פסולי  מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח.41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

אחר  מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח, הפשט
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם

רבינו. בדברי טעותֿסופר נפלה שמח, האור ולדעת

.ÊÌÈ¯Êa ‰¯Lk ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
¯ÊÏ ¯zÓ - ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ·ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

z` odkd aihd m` jkitl ,mixfa dxyk zexpd zwlcd"
."owilcdl xfl xzen ,uegl o`ivede zexpd

היא", עבודה לאו ש"הדלקה א.) כד, (יומא בגמרא ומקורו
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק דכיון

מאליה".
אל  "דבר לאהרן הוא ההדלקה ציווי הלא להבין, וצריך
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כשרה  שהדלקה יתכן ואיך הנרות", את בהעלותך גו' אהרן
חנוכה  בנרות אפילו הרי ועוד, לכתחילה. אפילו בזרים
דרבנן, רק הוא וחיובן המקדש, לנרות זכר רק שהם
ש"הדלקה  הוא והדין במקומה, להיות צריכה ההדלקה
לא  לחוץ והוציאה בפנים "הדליקה אם ולכן מצוה", עושה
זר  ויכול אפשר המקדש שבנרות יתכן ואיך כלום", עשה
צריך  ואין להיכל יכניסנו והכהן להיכל, מחוץ להדליקן

שוב. להדלקה
אין  המנורה, את מדליק שהכהן הגם בזה: והביאור
כיון  היא", עבודה לאו "הדלקה אליו מתייחסת ההדלקה
"דהא  מאליה", עולה שלהבת ש"תהא היא הכוונה שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק כיון
סיוע  ללא להיכל" ומחוץ בזר כשרה "הדלקה ולכן מאליה",

ב  ודווקא ההיכל, קדושת וללא העבודה הכהן מודגשת זה
המנורה. בהדלקת עצמו בכח

להיכל, ומחוץ בזרים כשרה שהדלקה הרמב"ם שפסק אף
הדלקת  תהיה השלישי שבבית־המקדש לומר מסתבר
נאמר  שאליו אהרן, על־ידי השלימות בתכלית המנורה
ידליק  שאהרן להוסיף, ויש הנרות". את "בהעלותך הציווי
של  הראשון ברגע מיד שהרי משה, של המנורה את
– המנורה עם יחד עמהם" ואהרן "משה יהיו הגאולה
בגאולה  בשלימותם ויתגלו נצחיים שהם משה ידי מעשה

העתידה.
(al oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈

¯ÓB‚Â „· BcÓ48‰˜BÏ - Ï‡¯OÈ ÌÈ¯‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈
‰„B·Ú ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ ·iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»

‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆
Ï·‡ ;‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯f‰ dÏ ·¯˜ Ì‡Â ,Bc·Ï Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»

˜elÒ ˙„B·Ú52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ
[.‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל

הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰Î¯Ún‰ ¯cÒ54d˜¯Bt -55,d¯„BÒÂ Ô‰k‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt d¯ecqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף

.ÈÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚ·e ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Lc˜na LnML57˙B„B·Ú ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ ¯f‰L58- ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰¯‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח.ראה והלכה

.‡ÈÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k60‡ÓËpL61È¯‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„·ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»« 1
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כשרה  שהדלקה יתכן ואיך הנרות", את בהעלותך גו' אהרן
חנוכה  בנרות אפילו הרי ועוד, לכתחילה. אפילו בזרים
דרבנן, רק הוא וחיובן המקדש, לנרות זכר רק שהם
ש"הדלקה  הוא והדין במקומה, להיות צריכה ההדלקה
לא  לחוץ והוציאה בפנים "הדליקה אם ולכן מצוה", עושה
זר  ויכול אפשר המקדש שבנרות יתכן ואיך כלום", עשה
צריך  ואין להיכל יכניסנו והכהן להיכל, מחוץ להדליקן

שוב. להדלקה
אין  המנורה, את מדליק שהכהן הגם בזה: והביאור
כיון  היא", עבודה לאו "הדלקה אליו מתייחסת ההדלקה
"דהא  מאליה", עולה שלהבת ש"תהא היא הכוונה שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה) (של היוצא ברוב שהדליק כיון
סיוע  ללא להיכל" ומחוץ בזר כשרה "הדלקה ולכן מאליה",

ב  ודווקא ההיכל, קדושת וללא העבודה הכהן מודגשת זה
המנורה. בהדלקת עצמו בכח

להיכל, ומחוץ בזרים כשרה שהדלקה הרמב"ם שפסק אף
הדלקת  תהיה השלישי שבבית־המקדש לומר מסתבר
נאמר  שאליו אהרן, על־ידי השלימות בתכלית המנורה
ידליק  שאהרן להוסיף, ויש הנרות". את "בהעלותך הציווי
של  הראשון ברגע מיד שהרי משה, של המנורה את
– המנורה עם יחד עמהם" ואהרן "משה יהיו הגאולה
בגאולה  בשלימותם ויתגלו נצחיים שהם משה ידי מעשה

העתידה.
(al oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈

¯ÓB‚Â „· BcÓ48‰˜BÏ - Ï‡¯OÈ ÌÈ¯‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈
‰„B·Ú ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ ·iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»

‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆
Ï·‡ ;‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯f‰ dÏ ·¯˜ Ì‡Â ,Bc·Ï Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»

˜elÒ ˙„B·Ú52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ
[.‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל

הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰Î¯Ún‰ ¯cÒ54d˜¯Bt -55,d¯„BÒÂ Ô‰k‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt d¯ecqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף

.ÈÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚ·e ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Lc˜na LnML57˙B„B·Ú ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ ¯f‰L58- ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰¯‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח.ראה והלכה
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„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -62‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙e¯Ê ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי מלקות, חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב
מהלכות  בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ"ב למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם
ט. הלכה פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך
תנאי  דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסףֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים,

משנה). (כסף מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי

.·ÈLnML ¯Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙e¯Ê65ÌeMÓ ·iÁ - ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב: ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב פליגי לא כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה,
כולל  באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי
שנים, חייב כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב
המוריה  הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה

עוד 66)וכסףֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה  פ"ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È¯‰ - ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙e¯La d˙B‡ „·BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71¯‰ -ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ ÔÈ‡ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙¯ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰ Ï·‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È¯‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„·Ïa ËÁL ‡l‡ ,¯ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙¯L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„·ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט. במנחות
אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני  יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י

וכו'". בירושלים ה' מזבח אל ששת 68)הבמות כרב
נחמן. כרב ולא שם, קט:69)במנחות שם נראה כן

לפני 70) אותם ישרתו אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
נשאתי  כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי שם.
נחמן.72)ששת. כרב ולא ששת, וכרב קט. שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa ·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ¯·ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - ÌMÏ ˙Ba¯˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï - ‰Êk ˙È·a LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76- ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „·Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ78- Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק שמעון של בנו חוניו כי המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב מזבח שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי"ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב: זרה בבית 78)עבודה
הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא

– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק כדאמרינן דמיפסלי,
משנה). (כסף לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ‰ :Ô‰80¯f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

Ï¯Ú‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ Ïe·Ë .85¯qÁÓ .ÌÈ¯etk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87¯BkM‰ .88ÌÈ„‚a ¯qÁÓ .89ÌÈ„‚a ¯˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìe¯t91L‡¯ Úe¯t .92ÌÈ„È ıÁ¯ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚¯Â93·LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈ·e ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

¯·c ı¯‡‰ ÔÈ·e BÏ‚¯ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ ¯·c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „·ÚL ÈÓ .97.ÔÈÏeÒt el‡ Ïk ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡¯ Úe¯tÓ ıeÁ ;eÏlÁ - e„·Ú Ì‡Â ,‰„B·ÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe¯˜e99‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰¯Lk Ô˙„B·Ú - e„·Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב'. א הלכות ו ח.83)פרק הלכה שם למעלה
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gafnקנב ixeqi` 'ld - dcear xtq - elqk e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.84) הלכה ד פרק ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק למעלה
א.88) הלכה פרק כלי 89)למעלה מהלכות י פרק למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם
מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח. ט.98)הלכה הלכה א פרק למעלה ראה 99)ראה
יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈ¯Á·Óe3˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב, (דברים נאמר ועוד הי"א). פ"ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח). פ"ב להלן (ראה נדריכם" מבחר פ'4)"וכל 'ספרא'
ה"ט. פ"ז אמור

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -5:¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ -9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואףֿעלֿפי א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה

להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ"א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב סנהדרין מהל' בפי"ט כי

ב.6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב כב, (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף גרס וכן וויניציאה, רומי בדפוסי
לדמי  לי' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב: ז, שם בגמרא
למזבח. נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי". נמי נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆
LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

LB„˜ ‰Ê È¯‰ -12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי"ב להלן הוא וכן מ"ח. פ"ג תרומות
הי"ב. לא 11)הקרבנות שהרי (כסףֿמשנה), הוא פשוט

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסףֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי יוסי "רבי
שוגג  דמי "היכי שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי לקי". לא קדשים גבי לקי,
תמורה  מהל' פ"א להלן ראה תמורה, ולענין ראב"ד). (ועי'

ה"ב.

.„Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ -15È¯‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18¯Ó‡ È¯‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«

'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»
È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈

‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :¯Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆
ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»

BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»
˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט אם אבל קרבן, לשם שחט אם דווקא
לשם  השוחט פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי  מהל' (פט"ו לה'" הוא פסח "זבח שנאמר לפי חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי"א), המוקדשין
כמו  שבפסח, ואףֿעלֿפי קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ"ד בסתם שוחט גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב:), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט אלא חייב אינו

ב.15)רפט). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק
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קנג gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - elqk e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.84) הלכה ד פרק ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק למעלה
א.88) הלכה פרק כלי 89)למעלה מהלכות י פרק למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם
מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח. ט.98)הלכה הלכה א פרק למעלה ראה 99)ראה
יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈ¯Á·Óe3˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב, (דברים נאמר ועוד הי"א). פ"ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח). פ"ב להלן (ראה נדריכם" מבחר פ'4)"וכל 'ספרא'
ה"ט. פ"ז אמור

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -5:¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ -9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואףֿעלֿפי א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה

להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ"א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב סנהדרין מהל' בפי"ט כי

ב.6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב כב, (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף גרס וכן וויניציאה, רומי בדפוסי
לדמי  לי' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב: ז, שם בגמרא
למזבח. נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי". נמי נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆
LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

LB„˜ ‰Ê È¯‰ -12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי"ב להלן הוא וכן מ"ח. פ"ג תרומות
הי"ב. לא 11)הקרבנות שהרי (כסףֿמשנה), הוא פשוט

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסףֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי יוסי "רבי
שוגג  דמי "היכי שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי לקי". לא קדשים גבי לקי,
תמורה  מהל' פ"א להלן ראה תמורה, ולענין ראב"ד). (ועי'

ה"ב.

.„Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ -15È¯‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18¯Ó‡ È¯‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«

'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»
È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈

‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :¯Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆
ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»

BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»
˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט אם אבל קרבן, לשם שחט אם דווקא
לשם  השוחט פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי  מהל' (פט"ו לה'" הוא פסח "זבח שנאמר לפי חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי"א), המוקדשין
כמו  שבפסח, ואףֿעלֿפי קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ"ד בסתם שוחט גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב:), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט אלא חייב אינו

ב.15)רפט). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק
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לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ או שבור או
ה"ב.17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ"ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק וכתות "ומעוך כד: כב, בויקרא
המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק "שלא כתב רפח, מצוה ב'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח, גבי על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י  מום בעלת עולה איברי הקטיר אם וכן רצ. מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי  על שחולק (: (שם כרבא רבינו פוסק – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט. כלל המצוות' ב'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ"ז אמור פ' (ראה 23)'ספרא' כאביי ולא
מלקיות. חמש שחייב שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe·˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .el‡ ÏÎa ¯·BÚ - B·È¯˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ ‰OÂ ¯BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ·Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ·¯‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ - d·È¯˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי',
– תזבח" "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק ואףֿעלֿפי
(כסףֿמשנה). קבוע מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב"ן מין
ה"ז. פ"ב להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ"ב להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba¯˜ Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa Ï‡¯OÈ ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ27Ô·È¯˜‰ Ì‡ ,28- ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ

ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙ ‡Ï ¯Î Ôa „iÓe :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆
‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ"ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי
ה"בֿג). הקרבנות ב'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa¯˜a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ· ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;BÏÒÙe Ôa¯˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ È¯‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ -34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו

ויהיה  יתרפא שהרי בסמוך), להלן (וראה המזבח מן בזה
רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי ב'ספרא'

א. לד, ב. לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט, ב. יג, זרה עבודה
צז). (שם המצוות' שם 33)ב'ספר שבגמרא אףֿעלֿפי

להקרבה, דחזי קיים המקדש שבית בזמן מילי, "הני אמרו:
סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט"ו) הבחירה בית מהל' (פ"ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח כשיבנה בית, שאין אףֿעלֿפי להקרבה ראוי
בד"ה  א. י, מגילה אבן' ב'טורי גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי). סי' הרמב"ם בלשונות ח"ב הרדב"ז ובשו"ת ומ"ט,

זה,34) בין מה - שו סי' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי  מהל' (פי"ט שחייב בחוץ, הזה בזמן לשוחט

הט"ו). המוקדשין

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â ¯Á‡ ‡·e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰ - ¯Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי  שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב. לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי דלא דאע"ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואףֿעלֿפי שם). חינוך' ב'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,
ב'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב מריבוי שם)

שם). חינוך' ('מנחת ב כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙¯eÓ˙a37¯OÚn‰ ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô˙¯eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa¯˜Ï39BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

È¯ÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ -42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר

הרי 37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ"ב זו" חליפת זו הרי או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי 41)בפ"ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי, בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב בכורות מהל' פ"ח וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È¯‰ -45‰„t˙Â ,46C¯Úa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰·a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ

zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜¯ :¯Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»
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e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯O·52¯a„Ó ·e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈
e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎ¯Úa e¯‡a ¯·Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ

‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿

לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי קבוע,
ה"ו). פ"ב להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב. ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי – ירצה" לא "ולנדר כג): כב, (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי"א). ההלכה.46)(להלן בסוף להלן אף47ֿ)ראה
העמדה  צריך אינו למזבח, קבוע מום בעל שהמקדיש עלֿפי
משנהֿ ראה צריך, כהן עלֿידי הערכה – הי"א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ"א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי"א), ערכין מהל' (פ"ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי"א).
מס' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ"א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע, "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב'ספרי'52)שהרי
טו. יב, (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי"א.54) שאי55ֿ)פ"ה ביארו, ושם ב. לב, תמורת
בה  נאמר כבר שהרי טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י ועי' ום.
מזבח. בקדשי שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ - ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰¯aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È¯‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ dÏ64¯·wz -65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ¯‡Lk66‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙Òk¯ÙÓ69·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«

d„ÏÂ70‰¯aÚ˙ .71˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ „Ïe‰ -72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆

Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈
Á·f‰75B·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע.56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף כלומר,
אין  – ה"י) פ"ב (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף, קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י  גם (ראה הגוף קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי 66)משנה, מהל' בפי"ט ראה
הי"א. (פ"ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי והערכה הי"ב) ערכין מהל'
וכדברי  הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב)
קודם  שמתה וכיון לב:), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול
והערכה, העמדה בעי תימא "וכי א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי מפרכסת, היא ועדיין רוב או שנים בה שחט והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב. טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק מומין. בעלי ולד

ליקרב. שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי בקדושתן, =) פדיונן למתפס אלימא
גזירה  דאסורין והאי אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי שם, (בכורות נתקדשה
ידי  על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י להו" ופריק שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח.76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח – ליקרבינהו ליעביד, "היכי
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי "דאמותן רש"י ומפרש
הואיל  להקריב, גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי להבין, וצריך מחזי". לא תו ואידחו
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e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯O·52¯a„Ó ·e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈
e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎ¯Úa e¯‡a ¯·Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ

‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿

לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי קבוע,
ה"ו). פ"ב להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב. ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי – ירצה" לא "ולנדר כג): כב, (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי"א). ההלכה.46)(להלן בסוף להלן אף47ֿ)ראה
העמדה  צריך אינו למזבח, קבוע מום בעל שהמקדיש עלֿפי
משנהֿ ראה צריך, כהן עלֿידי הערכה – הי"א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ"א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי"א), ערכין מהל' (פ"ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי"א).
מס' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ"א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע, "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב'ספרי'52)שהרי
טו. יב, (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי"א.54) שאי55ֿ)פ"ה ביארו, ושם ב. לב, תמורת
בה  נאמר כבר שהרי טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י ועי' ום.
מזבח. בקדשי שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ - ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰¯aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È¯‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ dÏ64¯·wz -65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ¯‡Lk66‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙Òk¯ÙÓ69·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«

d„ÏÂ70‰¯aÚ˙ .71˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ „Ïe‰ -72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆

Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈
Á·f‰75B·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע.56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף כלומר,
אין  – ה"י) פ"ב (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף, קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י  גם (ראה הגוף קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי 66)משנה, מהל' בפי"ט ראה
הי"א. (פ"ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי והערכה הי"ב) ערכין מהל'
וכדברי  הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב)
קודם  שמתה וכיון לב:), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול
והערכה, העמדה בעי תימא "וכי א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי מפרכסת, היא ועדיין רוב או שנים בה שחט והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסףֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב. טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק מומין. בעלי ולד

ליקרב. שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי בקדושתן, =) פדיונן למתפס אלימא
גזירה  דאסורין והאי אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי שם, (בכורות נתקדשה
ידי  על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י להו" ופריק שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח.76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח – ליקרבינהו ליעביד, "היכי
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי "דאמותן רש"י ומפרש
הואיל  להקריב, גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי להבין, וצריך מחזי". לא תו ואידחו
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הקרבנות  מעשה מהל' פט"ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי
ה"ד.

.·ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ ¯zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79Ì¯Oa Ï˜LÏÂ ,ÌL Ô¯ÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡¯ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ,81ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
¯OÚn‰82˜eMa Ì˙¯ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ¯‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡È·Ó È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ Ï·‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85¯‡a˙iL BÓk ,86- ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„·Ï ¯BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡ - »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ¯ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡¯ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

¯eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ ¯·„ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,
בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי ואף שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י  וראה במשנה, (שם באומד כיֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ"ו ראה פסולי 83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק לבעלים:85)כי

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ"ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ"א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק הבכור את הקדיש הכהן

ב. עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח כי אף
בש 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם וק כלומר,

להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול
שם). (גמרא, הבית לבדק זו רשות
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ה'תשפ"א  כסלו כ' ראשון יום

-mipnfxtq
aFh mFi zziaW zFkld¦§§¦©

,‰NÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…
(‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (· .ÁÒt ÏM ÔBL‡¯a¿ƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL („ .ÁÒt ÏL ÈÚÈ·La ˙aLÏƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆∆«∆…«¬
‡lL (Â .˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰ .‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿««»∆…
‡lL (Á .‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…
‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…¿ƒ∆«
˙aLÏ (‡È .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (È .˙Bkq‰«À∆…«¬¿»»ƒ¿…

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È .‚Á ÏL ÈÈÓLa«¿ƒƒ∆«∆…«¬¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÌÈÓÈ ˙˙È·L ¯e‡·e≈¿ƒ«»ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
-mipnfxtqaFhmFizziaW'ld

¤¤¦
¦§§¦©

טוב.1) ביום לעשותן המותרות המלאכות כל רבינו בו כלל
מדברי  והאסורות תורה מדברי האסורות המלאכות וכלל
המלאכות  וביאר בזה. סופרים איסור וסיבת סופרים,
לימות  אף או בלבד, היום לצורך מותרות אם המותרות,
חיים  בעל לאיזה וכן דינן, מה החול לימות נעשו ואם החול.
י"ט  השוואת בו וביאר ולגוים. לבהמות הותרו אם הותרו,
ונתבאר  שבהן. העונש הבדל מלבד מלאכות, בקצת לשבת
מדבריהם. שהוא ומה התורה מן שהוא במה הזה השווי
ענין  והוא הזה, הכלל מן היוצא אחד פרט בו ונתבאר
ונמשך  בשבת. ומותר טוב ביום מדבריהם שנאסר המוקצה
בזה, זה הרצופין טובים ימים שני וחילוק הנולד. עניין לזה

בזה. משפטן מהו הסמוכין, טוב ויום שבת או

.‡·e˙k‰ Ô¯Ò‡L el‡‰ ÌÈÓÈ ˙LL2˙iNÚa ≈∆»ƒ»≈∆¬»»«»«¬ƒ«

ÔBL‡¯Â ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ :Ô‰L ,‰Î‡ÏÓ¿»»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
„Á‡·e ,˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ·e ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿««»¿∆»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÈÚÈ·M‰ L„ÁÏ3˙˙È·Le . «…∆«¿ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ«
‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L .‰ÂL Ôlk4ıeÁ , À»»»∆≈¬ƒ¿»¿∆∆¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏnÓ5¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆∆¡««¬∆
.¯ÓB‚Â LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È≈»≈¿»∆∆¿≈

ט"ז.2) פרק דברים כ"ג, פרק אלו 3)ויקרא שימים לפי
י"ד) פסוק ט"ז פרק (דברים שכתוב כמו בשמחה, חייבים
ו' בפרק להלן רבינו שביאר וכמו בחגיך", "ושמחת
וחגיגה  שמחה שלמי שיקריב א', פרק חגיגה ובהלכות
שמחה  "שאין יין, ושותין בשר ואוכלין בשמחה, ויאכלם
אלו  ימים נקראים ולפיכך ביין, אלא שמחה ואין בבשר אלא
ט"ו): פסוק ח' (פרק קהלת שאומר כמו טובים", "ימים
השמש  תחת לאדם טוב אין אשר השמחה, את אני "ושבחתי

שמואלֿא וראה ולשמוח". ולשתות לאכול אם כ"ה כי פרק
י"ז. פסוק ח' פרק ואסתר ח' (ויקרא 4)פסוק כתוב שכן

וביאר  תעשו". לא עבודה מלאכת "כל ח'): פסוק כ"ג פרק
המלאכות  לכל עבודה" ב"מלאכת הכוונה כי הרמב"ן
אוכל  שאילו נפש, אוכל לצורך משמשים שאינם ושמושים

עבודה. מלאכת ולא הנאה" "מלאכת נקרא שיש 5)נפש
זה. בפרק להלן רבינו שמבאר כמו דינים, חילוקי כמה בזה

.·È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰„B·Ú ˙Î‡ÏnÓ ˙·BM‰ Ïk»«≈ƒ¿∆∆¬»¿∆»≈∆¬≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜6"ÔB˙aL" Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ;7, ƒ≈ƒ¿«¬≈∆¬≈∆¡«»∆«»

‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó „Á‡a ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙e·L ,¯ÓBÏk8 ¿«¿¿»»∆¿∆»≈∆¿»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L9‚¯‡ B‡ Ò¯‰ B‡ ‰aL ÔB‚k , ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿∆»»»«»«

‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…
Ïk ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk :¯Ó‡pL ;‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬»
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‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰· ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»
‰˜BÏ -11‰¯Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב'.6) עמוד כ"ד דף שבת באחד 7)מסכת נכתב זה ביטוי
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק
"מקראי  בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב מל"ט אחת
ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני
לו  הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט'. הלכה י' פרק סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק דברים

בֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡14·BË ÌBÈa ‰a¯‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚¯‡Â ¯˙ÒÂ ‰·e Ú¯fL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15·BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב'.13) עמוד כ"א דף מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד,
ז'). פרק למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק שדין לפי

"מחלליה  י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב
מצות  מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד
שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם  הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט"ז): פסוק י"ב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה

פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי אמרו י' הלכה א'
טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני  נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:
משמור  ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.‰·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים
אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי

מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור
א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י

טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב
(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.Â.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



קנז aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - elqk 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰NÚ Ì‡Â .Ô‰· ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ10 ¿»»…≈»∆»∆¿ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»
‰˜BÏ -11‰¯Bz‰ ÔÓ12. ∆ƒ«»

ב'.6) עמוד כ"ד דף שבת באחד 7)מסכת נכתב זה ביטוי
(ויקרא  הסוכות חג של ושמיני ובראשון השביעי לחודש
רבינו  ביאר כבר אמנם המועדים, בשאר ולא כ"ג), פרק
"מקראי  בהם שנכתב שכיון קנט) עשה המצוות (בספר
כאילו  מלאכה, בו תעשה שלא קדשהו שפירושו קודש",

ממלאכה. תשבות שבתון, אבות 8)נכתב מל"ט אחת
ז' מפרק שבת בהלכות המבוארות מתולדותיהן, או מלאכות

שעיקרה 9)ואילך. כיון אכילה, לצורך עשאה אם אפילו
(הרב  נפש אוכל צורך נחשבת לא לאכילה, עומדת אינה

–10)המגיד). העבירה עובר את מתרים עדים ששני
לו  הצפוי והעונש החטא חומר על – אותה עשותו קודם

ראה 11)בעקבו. שבתורה, תעשה לא כל על העובר כדין
ט'. הלכה י' פרק סנהדרין כ"ה 12)בהלכות פרק דברים

בֿג. פסוקים

.‚‰NBÚ‰13˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡14·BË ÌBÈa ‰a¯‰ »∆¬¿»«¿≈¿
‚¯‡Â ¯˙ÒÂ ‰·e Ú¯fL ÔB‚k ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««¿∆»«»»¿»«¿»«
˜elÁ .˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰a¿«¿»»««≈∆∆»««ƒ

˙aLÏ ˙BÎ‡ÏÓ15·BË ÌBÈÏ ˙BÎ‡ÏÓ ˜elÁ ÔÈ‡Â ,16. ¿»¿«»¿≈ƒ¿»¿

ב'.13) עמוד כ"א דף מכות בהלכות 14)מסכת מבוארות
ז'. פרק בהעלם 15)שבת הרבה מלאכות בשוגג שהעושה

בהלכות  (ראה ומלאכה מלאכה כל על חטאת חייב אחד,
ז'). פרק למדנו 16)שבת לשבת מלאכות חילוק שדין לפי

"מחלליה  י"ד) פסוק ל"א פרק (שמות מדכתיב ע) דף (שבת
אחד, חלול על הרבה קרבנות התורה ריבתה – יומת" מות
אש  תבערו "לא ג') פסוק ל"ה פרק (שם שכתוב ממה או
המלאכות  כל בכלל הבערה השבת", בים מושבותיכם בכל
הבערה  מה לך, ולומר אליה להקיש יצאה? ולמה היתה,
שהיא  כל אף עצמה, בפני עליה וחייבין מלאכה אב שהיא
שכתוב  ממה או עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה אב
מצות  מכל בשגגה תחטא כי "נפש ב') פסוק ד' פרק (ויקרא
שחייבים  פעמים מהנה" מאחת ועשה תעשינה, לא אשר ה'
חיוב  לענין נאמרו אלו וכל ואחת, אחת כל על חטאת
חטאת  חיוב אין טוב שביום וכיון מלקות, לחיוב ולא חטאת,
במסכת  (רש"י מלאכות חילוק דין בו אין מלקות, חיוב רק

שם). מכות

.„Ïk17‰NÚ Ì‡ ,˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰Î‡ÏÓ »¿»»∆«»ƒ»∆»¿«»ƒ»»
‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL ·BË ÌBÈa d˙B‡18ıeÁ ,‰˜BÏ - »¿∆…¿…∆¬ƒ»∆

‰‡ˆB‰‰ ÔÓ19‰¯Ú·‰‰Â ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó20CBznL ;21 ƒ«»»≈¿ƒ¿¿««¿»»∆ƒ
‰¯z‰L22‰¯z‰ ,‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ∆À¿»»»¿¿…∆¬ƒ»À¿»

‡ÈˆB‰Ï ·BË ÌBÈa ¯zÓ CÎÈÙÏ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡lL∆…¿…∆¬ƒ»¿ƒ»À»¿¿ƒ
˙eL¯Ó el‡a ‡ˆBiÎÂ ÁzÙÓ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÔË»̃»≈∆»«¿≈«¿«≈»≈≈¿
C¯ˆÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÈÚ·‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .˙eL¯Ïƒ¿¿≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈¿…∆
- ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba LiL Ïk :˙BÎ‡ÏÓ ¯‡Le .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»¿»»∆≈…∆¬ƒ»

‰LÈÏÂ ‰iÙ‡Â ‰ËÈÁL ÔB‚k ,¯zÓ23;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ À»¿¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
‰·È˙k ÔB‚k ,¯eÒ‡ - ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ô‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»∆…∆¬ƒ»»¿¿ƒ»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ·e ‰‚È¯‡Â«¬ƒ»ƒ¿»¿«≈»∆

ב'.17) עמוד ט"ז דף מגילה במסכת והן 18)משנה
כתיבה, כגון: אכילה, לעניני עומדות אינן שמעיקרן מלאכות

ספר). בקרית (המבי"ט בהן וכיוצא ובנין מפני 19)אריגה
משא  תוציאו "ולא כ"ב): פסוק י"ז פרק (ירמיה שכתוב
ביצה  (מסכת טוב ביום ולא – בשבת השבת", ביום מבתיכם

א'). עמוד י"ב ג'):20)דף פסוק ל"ה פרק (שמות שכתוב
אין  בשבת השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא
מסכת  (ירושלמי טוב ביום אתה מבעיר אבל מבעיר אתה

ב'). הלכה ה' פרק י"ב 21)ביצה דף ביצה מסכת משנה
שמאי  לבית הלל, ובית שמאי בית בין מחלוקת א' עמוד
שנפסקה  – הלל לבית אבל נפש, אוכל לצורך רק מותר אינו
הותרה  נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך – כמותם  הלכה

נפש". אוכל לצורך שלא פרק 22)גם (שמות כתוב שכן
לא  מלאכה כל לכם, יהיה קדש "מקרא ט"ז): פסוק י"ב
לכם". יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה

פרק 23) ביצה מסכת שרק בירושלמי אמרו י' הלכה א'
טחינה, אבל מותרות, – ואילך מלישה שהם המלאכות
מפני  נפש, אוכל לצורך מותרות אינן וכדומה, רקידה
לכם  יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "אך שכתוב:
משמור  ט"זֿי"ז), פסוקים שם (שמות המצות" את ושמרתם

ז'. בהלכה להלן וראה מותר. ואילך

.‰·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙BNÚ‰Ï ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ Ïk24, »¿»»∆∆¿»¿≈»≈∆∆
·¯ÚaÓ ˙ÈNÚ Ì‡ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ da ‰È‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»∆¿≈¿…ƒ»ƒ«¬≈ƒ»∆∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ -25ŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ˙BNÚÏ »¿¬»ƒ«¬»¿««
‰¯Êb ?‰Ê ¯·c e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L Èt26 ƒ∆ƒ¿…∆¬ƒ»¿»»»¿»»∆¿≈»

·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«»»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆
·BË ÌBÈÏ ,·BË ÌBÈ27CÏB‰ Blk ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ , ¿¿ƒ¿»À≈

‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ô˙B‡ ˙iNÚa«¬ƒ«»¿»¿ƒ»«ƒƒ¿«¿…
ÏÎ‡Ï È‡t BÏ ‰È‰È28. ƒ¿∆¿«∆¡…

א'.24) עמוד קל"ד דף שבת במסכת זו סברא מקור
אלו 25) דברים הנ"ל י' הלכה א' פרק דביצה הירושלמי לפי

גורס  שהוא אלא הראב"ד, דעת (וכן התורה מן אסורים
אינן  רבינו לדעת אבל ואילך"). "מתלישה בירושלמי

מדרבנן. אלא במשנה 26)אסורות ראה זו לגזירה מקור
א'. עמוד י"א דף קטן מועד הגירסא:27)מסכת בכ"י

טוב". ביום אותם ויעשה טוב יום בנ"א:28)"מערב
(מער"ק). ולשתות" "לאכול

.Â.·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰‰ e¯Ò‡ ‡Ï BÓˆÚ ÌÚh‰ ‰fÓeƒ∆««««¿…»¿«»»¿
¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ‰‡ˆB‰‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»»ƒ¿»»∆∆¿»
È„k ?‰e¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ d˙BNÚÏ«¬»≈∆∆¿»»…¬»»¿≈
‰Ó Ïk ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓNa ˙Ba¯‰Ï¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»«
ÂÈ„iL ÈÓk ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈˆÙÁ ÌÈÏLÈÂ ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¬»»¿…ƒ¿∆¿ƒ∆»»
·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ˙BÎ‡ÏÓ ¯‡L Ï·‡ .˙B¯eÒ‡¬¬»¿»¿»∆∆¿»«¬»≈∆∆

˜ÒÚ Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ·BË ÌBÈ29Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ƒ¿≈»∆≈∆≈ƒ»
.·BË ÌBÈa¿

מוליך 29) הוא מועט ובזמן עסק, בה אין ההוצאה ואילו
רוקח). (מעשה שצריך מה ומביא

.Ê?„ˆÈk30ÔÈ¯ˆB˜ ÔÈ‡31ÔÈL„ ‡ÏÂ32‡ÏÂ ÔÈ¯BÊ ‡ÏÂ ≈«≈¿ƒ¿…»ƒ¿…ƒ¿…
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ÔÈ¯¯Ba33ÔÈÁBË ‡ÏÂ34ÔÈ„w¯Ó ‡ÏÂ ÌÈhÁ‰ ˙‡35 ¿ƒ¿…¬ƒ∆«ƒƒ¿…¿«¿ƒ
Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ;·BË ÌBÈa¿∆»≈¿«≈»∆∆¿»«¬»

.ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¿≈¿»∆¿≈¿…ƒ»

לצורך 30) שהם אף מלאכות, קצת לעשות חכמים אסרו
ה'. בהלכה למעלה ראה נפש, דף 31)אוכל חגיגה מסכת

היא  (=האם שרי" מי טוב ביום "קצירה א' עמוד י"ח
בסוגיא 32)מותרת?). ב' עמוד י"ב דף ביצה מסכת
במשנה.33)דמלילות. ב' עמוד י"ד דף דף 34)שם שם

א'. עמוד ב'.35)י"ד עמוד כ"ט דף שם בנפה, לנפות

.ÁÔÈLÏ Ï·‡36ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈËÁBLÂ ÔÈÙB‡Â ¬»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ¿
„ÒÙ‰ CÎa LÈ ,·¯ÚaÓ el‡ ‰NÚ Ì‡L ;·BË37B‡ ∆ƒ»»≈ƒ»∆∆≈¿»∆¿≈

ÌBi‰ ÏMaL ÏÈL·z B‡ ÌÁ ÌÁÏ ÔÈ‡L .ÌÚË ÔB¯ÒÁ∆¿««∆≈∆∆««¿ƒ∆ƒ≈«
,LÓ‡Ó ÏMa˙pL ÏÈL·˙Îe LÓ‡Ó ‰Ù‡pL ÌÁÏk¿∆∆∆∆¡»≈∆∆¿«¿ƒ∆ƒ¿«≈≈∆∆
ÔÎÂ ,LÓ‡Ó ËÁLpL ¯N·k ÌBi‰ ËÁLpL ¯Na ‡ÏÂ¿…»»∆ƒ¿««¿»»∆ƒ¿«≈∆∆¿≈

È¯ÈLÎÓ ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik Ïk38Ô‰a LiL ,LÙ ÏÎ‡ …«≈»≈¿≈«¿ƒ≈…∆∆∆∆≈»∆
,·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ - ·¯ÚaÓ eNÚ Ì‡ ÔB¯qÁƒ»ƒ«¬ƒ»∆∆ƒ»¿

ÔÈÏ·z ˙˜ÈÁL ÔB‚k39.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆

א'.36) עמוד קל"ד דף שבת על 37)מסכת חולק הראב"ד
יותר, וטעימים יפין והירקות הפירות גם הרי כי זה, טעם
פירות  לתלוש התירו לא כן פי על ואף יומן, בני כשהן

טוב. ביום כר'38)וירקות ב' עמוד כ"ח דף ביצה מסכת
את 39)יהודה. להכשיר אלא אוכל עצמם התבלין שאין

בהשגת  ועיין נפש, אוכל מכשירי הם ולפיכך באו האוכל
י'. הלכה ד' פרק להלן הראב"ד

.ËÔÈ‡40ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆≈»≈
‡l‡ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,ÏÁa¿…¿…À¿»¿»»∆ƒ¿…∆¬ƒ»∆»

‰NÚ .·BË ÌBÈa da ˙B‰Ï È„k41ÌBÈa ÏÎ‡Ï È„k ¿≈≈»»¿»»¿≈∆¡…¿
.ÏÁa ¯˙Bn‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯È˙B‰Â ,·BË¿ƒÀ»∆¡…«»¿…

ט"ו.40) הלכה להלן וראה ב' עמוד מ"ו דף פסחים מסכת
ב'.41) עמוד ט"ו דף ביצה מסכת במשנה זה כעין

.È‰‡ÏÓÓ42¯Na ‰¯„˜ ‰M‡43dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿«¿»ƒ»¿≈»»»««ƒ∆≈»
‡lÓÓ .˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ ‰ÎÈ¯ˆ44˙È·Á ÌBzÁ ¿ƒ»∆»«¬ƒ»««¿«≈«¿»ƒ

.„Á‡ ÔB˙È˜Ï ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÏL∆«ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆»¿ƒ∆»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙t ¯epz ‰M‡ ‰‡ÏÓÓe¿«¿»ƒ»««««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÔÓÊaL ;„Á‡ ¯kÎÏ ‡l‡45‡È‰ ¯epza ‰a¯Ó ˙t‰L ∆»¿ƒ»∆»∆ƒ¿«∆««¿À»««ƒ
‰ÙÈ ˙Ù‡46ÁÏBÓe .47˙·a ¯Na ˙BÎÈ˙Á ‰nk Ì„‡ ∆¡≈»∆≈«»»«»¬ƒ»»¿«

˙Á‡ ‰ÎÈ˙ÁÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡48. ««««ƒ∆≈»ƒ∆»«¬ƒ»««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א'.42) עמוד י"ז דף ביצה האש 43)מסכת על ונותנת
להלן). (ראה מלאה אחת 44)כשהקדרה שבטירחא לפי

(רש"י). חול לצורך במיוחד טורח ואינו הכל, את עושה הוא
כנ"ל. וקדרה באשה הדין קטנים 45)והוא היו תנוריהם

אין  מלא, שהוא ומתוך בדפנותיהם. הפת מדבקים והיו
אורח  ערוך (שלחן יפה נאפה והפת להתפשט, לחומו מקום

תק"ז). סימן שם.46)חיים אלעזר בן שמעון ר' כדעת
וכתב  מותר. לחוד בתנור פת כל נותן אפילו זה ולפי

בשר, להוסיף שמותר בקדירה, הדין הוא זה שלפי הרשב"א
בשר. הרבה בו כשיש יותר שמן מסכת 47)שהתבשיל

ב'. עמוד י"א דף (רש"י).48)ביצה לכולן אחת שטירחא

.‡ÈÏM·Ó‰49Ba ÏÎ‡Ï È„k ·BË ÌBÈa ‰ÙB‡‰ B‡ «¿«≈»∆¿¿≈∆¡…
ÏÈL·z‰ ¯‡LÂ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,ÌBi·«∆ƒ≈¿ƒ¿…»¿ƒ¿«««¿ƒ
ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,¯ÁÓÏ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙t‰Â¿««¬≈∆À»∆¡…¿»»≈¿…≈

˙aLa50ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ;51,¯eÒ‡ - ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ∆¡ƒ»
e¯ÈÓÁ‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aLa elÙ‡Â«¬ƒ¿«»∆««ƒ¿≈∆∆¿ƒ

„ÈÊn‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÚÓa52. ¿«¬ƒ≈ƒ«≈ƒ

ב'.49) עמוד י"ז דף ביצה מיום 50)מסכת לבשל שאסור
ו', בפרק להלן כמבואר תבשילין, עירוב בלי לשבת טוב
לאכלו. מותר לשבת ונשאר ביום לבו שבשלו וכאן

אני 51) עוד לומר יערים לא טוב, יום לצורך שבישל "לאחר
ויותירם  אחרים תבשילין ויבשל אורחים, להזמין צריך

(רש"י). על 52)לשבת" לעבור הוא רשע מזיד "שאלו
משים  עצמו והוא הימנו, למדים אחרים ואין חכמים, דברי
לא  הלכך בהיתר, לעשות סבור מערים אבל – ושב לבו אל
לפיכך  – הימנו למדים ואחרים בו, לחזור לבו אל ישיב

(רש"י). רבנן" קנסוהו

.·ÈÈÓ53˙kÒÓ ‰Ó‰a Bl ‰˙È‰L54ËÁLÈ ‡Ï - ƒ∆»¿»¿≈»¿À∆∆…ƒ¿«
ÏBÎiL Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa d˙B‡55ÏÎ‡Ï »¿∆»ƒ≈≈«∆»∆¡…

˙ÈÊk ‰pnÓ56ÈÏˆ57ËÁLÈ ‡lL È„k ;ÌBÈ „BÚaÓ ƒ∆»¿«ƒ»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÁa ÏÎ‡iM ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆…««…¿≈…«≈»∆

א'.53) עמוד כ "ה דף ביצה במסכת "שהוא 54)משנה
סעודתו, סעד שכבר לבשר, צריך ואינו תמות, שמא ירא

(רש"י). שוחט" הוא הפסדו מחמת שהות 55)אלא שיש
הפסד  משום התירו אוכל, שאינו אף טוב, ביום ממנו לאכול

המגיד). (הרב לשחוט 56)ממונו יכול כזית אותו ומשום
ודוקא  שחיטה. בלא בשר לכזית אפשר אי כי הבהמה את
אלא  לשחוט אסור בריאה בהמה אבל זאת, התירו במסוכנת

(מ"מ). טוב ביום לאכלה רוצה כן מהר,57)אם שמתבשל
ישראל). (תפארת הדחה ולא מליחה לא צריך ואין

.‚ÈÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡ ÔÈ‡58ÏÈÎ‡‰Ï È„k ·BË ÌBÈa ≈ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«¬ƒ
- ÌÎÏ ‰NÚÈ Bc·Ï ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Ïk B‡ ÌÈ˙ekƒ¿»ƒ∆∆¡«¿«≈»∆»∆

ÌÈ·ÏÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ ,ÌÈ˙eÎÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ59CÎÈÙÏ . »∆¿…¿ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙aLa È˙ek‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ60ÌBÈa B˙B‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ∆«ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒ¿

È˙ek‰ ‡a Ì‡ Ï·‡ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ‰¯Êb ,·BË¿≈»∆»«¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«ƒ
¯·kL ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰M ‰Ó Ô‰nÚ ÏÎB‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈ƒ»∆«∆≈¿ƒ∆¿»

.‰eÈÎ‰¡ƒ»

מלאכת 58) לכל הדין והוא ב' עמוד כ"א דף ביצה מסכת
גוים. לצורך לעשותה שאסור – נפש בכ"י 59)אוכל

"לבהמה". בשבילו.60)הגירסא: שיבשל לחוש שאין

.„È‰Ó‰a61- Ï‡¯NÈ ÏL dÈˆÁÂ È˙ek ÏL dÈˆÁL ¿≈»∆∆¿»∆ƒ¿∆¿»∆ƒ¿»≈
‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ;·BË ÌBÈa dËÁLÏ ¯zÓÀ»¿»¬»¿∆ƒ∆¿»∆¡…ƒ∆»
ÌÈ˙eÎÏ dÈˆÁL ‰qÚ Ï·‡ .‰ËÈÁL ‡Ïa ¯Na ˙ÈÊk¿«ƒ»»¿…¿ƒ»¬»ƒ»∆∆¿»¿ƒ
ÏBÎiL ÈtÓ ,d˙B‡ ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈÏ dÈˆÁÂ¿∆¿»¿ƒ¿»≈»∆¡»ƒ¿≈∆»
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Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡¯NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,·BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;·BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï ¯zÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L64˙ÈÙ‡ - ‰pnÓ65.·BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף ביצה שאסור 62)מסכת הרי"ף דעת
זו, שלפני בהלכה כמבואר טוב, ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין
חיל  לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק משום
י"ד) הלכה למעלה (ראה הבצק את לחלק לו שאפשר פי על
זה  הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏM·Ó‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ ·BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁ¯B‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯ ÏÈL·z B˙B‡ ‰È‰68¯È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב'.66) עמוד מ"ו דף פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י). היום חזי 68)זה אורחים ליה ומיקלעי "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י"ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ¯70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈ¯vL ÏÎÏ - LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁB¯Â ,·BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁ¯Ó ˙¯Êb ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - BÙeb Ïk Ï·‡ ;ÂÈÏ‚¯Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB¯ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»

˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„·Ïa75. ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר

שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.ÊÈÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡È·Ó B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙e·L¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»
ÌÈ¯zÓ Ì‰L ÌÈ¯·„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
¯eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,·BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,·BË ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ78¯zÓ - ˙aLa ¯znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
¯eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa LÈÂ .·BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa ¯zÓe ·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת
לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
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Èa .˜ˆa‰ ˜lÁÏ62Ï‡¯NÈÏ ÁÓ˜ e˙pL ÏÈÁ‰ ¿«≈«»≈¿≈««ƒ∆»¿∆«¿ƒ¿»≈
‰pnÓ ˙t ÔÈ˙BpLk Ì‡ ,·BË ÌBÈa ˙t Ì‰Ï ˙BNÚÏ«¬»∆«¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»
;·BË ÌBÈa Ô‰Ï B˙BÙ‡Ï ¯zÓ - ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ˜BÈ˙Ï¿ƒ≈«¿ƒƒÀ»∆¡»∆¿

˙qÚ .˜BÈ˙Ï Èe‡¯ ˙ÙÂ ˙t ÏkL63ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ∆»«»«»¿ƒƒ««¿»ƒƒ¿«
ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L64˙ÈÙ‡ - ‰pnÓ65.·BË ÌBÈa ∆»ƒ¿ƒƒ∆»∆¡≈¿

א'.61) עמוד כ"א דף ביצה שאסור 62)מסכת הרי"ף דעת
זו, שלפני בהלכה כמבואר טוב, ביום הפת את להם לאפות
שמאחר  סובר ורבינו טוב, ביום הנכרי את מזמנין שאין
חיל  לבני פת לאפות זו, למלאכה יורדים אנו אונס שמתוך
ולוקחין  בתינו לתוך ירדו הם להם נעשה לא ואם הנכרים,
אפייתנו  עיקר להיות מתפשטת דעתנו אין לנו, המזומן את
הסכים  הראב"ד וגם (מאירי) התינוק לצורך אלא הם לצרכם

רבינו. והובאה 63)לדעת א' פרק חלה במסכת משנה
א'. עמוד כ"א דף ביצה מועט 64)במסכת שבה שהמורסן

אדם. לאכילת ראויה ואף 65)והיא הרועים. חלק משום
י"ד) הלכה למעלה (ראה הבצק את לחלק לו שאפשר פי על
זה  הרי נבילה בבשר הכלבים את לפייס שאפשר כיון –
שם). ביצה מסכת (גמרא לחוד הרועים בשביל אופה כאילו

.ÂËÏM·Ó‰66B‡ ‰Ó‰aÏ B‡ ÌÈ˙eÎÏ ·BË ÌBÈa «¿«≈¿¿ƒƒ¿≈»
ÌÈÁ¯B‡ BÏ e‡a el‡L ;‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÁÏ ÁÈp‰Ï67, ¿«ƒ«¿…≈∆∆ƒ»¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯ ÏÈL·z B˙B‡ ‰È‰68¯È˙B‰Â BLÙÏ ‰NÚ . »»«¿ƒ»»∆»»¿«¿¿ƒ
ÌÈ˙ekÏ epnÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -69.‰Ó‰aÏÂ À»¿«¬ƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ב'.66) עמוד מ"ו דף פסחים פת 67)מסכת צריכים שיהיו
(רש"י). היום חזי 68)זה אורחים ליה ומיקלעי "הואיל

(גמרא). למעלה 69)ליה" ראה מאליהם, לביתו שבאו
י"ג. הלכה

.ÊË‰ˆÈÁ¯70‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ‰ÎÈÒÂ ¿ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ¿«¬ƒ»
‰i˙Le71¯L‡ C‡ :¯Ó‡pL ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈNBÚÂ , ¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆¡««¬∆

Ûeb‰ CÈ¯vL ÏÎÏ - LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡È72,CÎÈÙÏ . ≈»≈¿»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ»
ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁB¯Â ,·BË ÌBÈa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ¿«ƒ«ƒ¿¿≈»∆»»»»

ıÁ¯Ó ˙¯Êb ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - BÙeb Ïk Ï·‡ ;ÂÈÏ‚¯Â73. ¿«¿»¬»»»ƒ¿≈«∆¿»
ÔÈnÁÂ74Ïk Ô‰a ıÁB¯ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ enÁe‰L ¿«ƒ∆«≈∆∆≈»∆»

˙aLa ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ;·BË ÌBÈa BÙeb¿∆…»¿«»»∆∆»¿«»
„·Ïa75. ƒ¿«

ב'.70) עמוד כ"א דף ביצה במסכת כעין 71)משנה ביטוי
"מנין  א'). עמוד פ"ו דף שבת (מסכת במשנה  מצינו זה
ראיה  שאין פי על אף הכפורים, ביום כשתייה שהיא לסיכה
י"ח) פסוק ק"ט פרק (תהלים שנאמר לדבר, זכר לדבר

בעצמותיו". וכשמן בקרבו כמים לא 72)"ותבא זה דרש
בידינו  המצויים במדרשים ולא התלמודים בשני לא מצאנו
עמוד  כ"ב דף בפסחים שאמרו מה על מבוסס ודאי זה [אבל
להנאה. ובין לאכילה בין הדיעות לכל נדרש ש"יאכל" ב'

קי"ג]. סימן יראים בספר מפורש (מסכת 73)וכן ירושלמי
קפרא, לבר שאל פילוסופיוס "חד ג') הלכה ג' פרק שבת
אמר  לרחוץ? ואסור לשתות מותר סריסא, ללוי שאל אבלט
לך? רע אינו שמא אשתך, עם מחבק סריס תראה אם לו,
שלא  לו אמר כלום? לה הוא ומכי לו אמר אין, – לו אמר

שירגילו  חכמים (חששו יתפרצו שלא והכא א"ל תתפרץ,
חששו  לא לשתייה אבל כלל, לצורך שלא אף לחמם עצמם
לא), לרחיצה אבל מזונו, לצורך הוא וגם הוא מועט דדבר
לנו  – בקנה דחית לזה רבי תלמידיו, לו  אמרו שיצא כיון
יאכל  אשר אך – נאמר כבר והלא להם אמר משיב, אתה מה
שוה  אינו גופו כל (ורחיצת לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל
רבינו  לדעת אבל התורה. מן איסורו זה ולפי נפש)". לכל
מדרבנן. אלא אסור ואינו מרחץ גזירת משום הוא

הגאונים.74) בשם מן 75)הרי"ף לחמם אסור שבשבת
גזרו  לא מדרבנן אלא איסורו שאין טוב ביום אבל התורה,

טוב. יום ערב על

.ÊÈÏk76˙aLa ¯eÒ‡L77ÓB„ ‡e‰L ÌeMÓ ÔÈa -‰ …∆»¿«»≈ƒ∆∆
ÌeMÓ ‡e‰L ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ È„ÈÏ ‡È·Ó B‡ ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»≈ƒƒ≈¿»»≈∆ƒ
‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙e·L¿¬≈»¿∆»ƒ≈»»
ÌÈ¯zÓ Ì‰L ÌÈ¯·„ B‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆ Ba…∆¬ƒ»¿«≈»¿»ƒ∆≈À»ƒ
¯eÒ‡L ÏÎÂ .el‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,·BË ÌBÈa¿¿∆ƒ¿»≈«¬»≈¿…∆»
‡l‡ ,·BË ÌBÈa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa BÏËÏËÏ¿«¿¿¿«»»¿«¿¿¿∆»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ78¯zÓ - ˙aLa ¯znL ÏÎÂ .da ‡ˆBiÎÂ ¿…∆¬ƒ»¿«≈»¿…∆À»¿«»À»
¯eq‡ :˙aLa ÔÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa LÈÂ .·BË ÌBÈa¿¿≈¿«∆≈¿«»ƒ
;˙aLa ¯zÓe ·BË ÌBÈa ¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ,‰ˆ˜ÓÀ¿∆∆«À¿∆»¿À»¿«»

ÈtÓ79,‰ˆ˜n‰ Ba e¯Ò‡ ,˙aMÓ Ï˜ ·BË ÌBiL ƒ¿≈∆«ƒ«»»¿«À¿∆
.Ba ÏÊÏÊÏ ‡B·È ‡nL∆»»¿«¿≈

טוב 76) יום בין "אין ב': עמוד ל"ו דף ביצה מסכת משנה
בלבד". נפש אוכל אלא רבינו 77)לשבת בדברי מבואר

שאסרום  דברים שיש א' הלכה שבת מהלכות כ"א בפרק
מביאים  שהם ויש למלאכה דומים שהם מפני חכמים
גם  ויש א'). הלכה כ"ד בפרק עוד שם (ועיין למלאכה
כגון  "תשבות", של עשה מצות משום התורה מן שאסורים
משביתת  א' בפרק עוד ועיין היום. כל שבותים עושה אם

ב'. הלכה י'78)עשור הלכה ג' פרק להלן רבינו כתב כן
בתנור  לאפות כדי מוקצה, שהוא האפר, לגרוף שמותר
עמוד  ח' דף ביצה במסכת התוס' כתבו וכן טוב יום לצורך
לטלטל  שמותר יצחק הר"ר בשם יהודה רב אמר ד"ה א'

נפש. אוכל לצורך טוב ביום דף 79)מוקצה ביצה מסכת
לן  סתם בה, לזלזולי אתי ולא דחמירא "שבת ב': עמוד ב'
לזלזולי  ואתי דקיל טוב יום מוקצה, להתיר שמעון כרבי

מוקצה". לאסור יהודה כרבי לן סתם ביה,

.ÁÈ?„ˆÈk80˙Ï‚¯z81¯BLÂ ,ÌÈˆÈa Ïc‚Ï ˙„ÓBÚ‰ ≈««¿¿…∆»∆∆¿«≈≈ƒ¿
ÔÈ„ÓBÚ‰ ˙B¯Ùe ,C·BL ÈBÈÂ ,‰LÈ¯ÁÏ „ÓBÚ‰»≈«¬ƒ»¿≈»≈»¿ƒ
¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰ˆ˜Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk - ‰¯BÁÒÏƒ¿»»≈¿«≈»∆À¿∆≈¿»
·¯ÚaÓ Ì˙B‡ ÔÈÎiL „Ú ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿«∆»ƒ»ƒ»∆∆

‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ·LÁÈÂ82ÔÎeÓ Ïk‰ - ˙aLa Ï·‡ . ¿«¿…¬≈∆«¬ƒ»¬»¿«»«…»
¯eÒ‡ ‰ˆ˜n‰L ÌLÎe .‰Î‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙aL Ïˆ‡≈∆«»¿≈»ƒ¬»»¿≈∆«À¿∆»

„ÏBp‰ Ck ,·BË ÌBÈa83.¯eÒ‡ ¿»«»»

ביום 80) אסור שמוקצה זו שלפני בהלכה האמור על מוסב
ב'.81)טוב. עמוד י"ט דף שבת משנה 82)מסכת

א'. עמוד י' דף ביצה (להלן 83)במסכת כלים שברי [כמו
ביום  ונולד בעולם היה שלא דבר אבל י"ב), הלכה ב' פרק
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עמוד  ב' דף ביצה (מסכת ממוקצה חמור יותר איסורו טוב
כאן]. בלח"מ ועיין א'),

.ËÈÏÁ84ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ÔÈÎÓ ÏÁÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ …≈ƒ¿«»¿…≈ƒ¿¬»≈
.·BË ÌBÈÏ ‰ÈÎÓ ˙aL ‡ÏÂ ,˙aLÏ ÔÈÎÓ ·BË ÌBÈ≈ƒ¿«»¿…«»¿ƒ»¿

CÎÈÙÏ85- ˙aM‰ ¯Á‡ ·BË ÌBÈa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa , ¿ƒ»≈»∆¿»¿««««»
‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ ˙Ï‚¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰¯eÒ‡86; ¬»¿««ƒ∆««¿¿…∆∆∆«¬ƒ»

LÓ‡Óe ÏÈ‡B‰87ÔÈÎÓ ˙aL ‡ˆÓ ,‰ˆÈa‰ ‰¯Ó‚ ƒ≈∆∆ƒ¿¿»«≈»ƒ¿»«»≈ƒ
·BË ÌBÈÏ d˙B‡88·BË ÌBÈ ÏÎa ‰e¯Ò‡Â .89‰¯Êb , »¿«¬»»¿»¿≈»

ÏÎa ‰„ÏBpL ‰ˆÈa ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡L ·BË ÌBÈ ÌeMÓƒ∆«««»¿≈≈»∆¿»¿»
.·BË ÌBÈ ¯Á‡L ˙aL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰¯eÒ‡ - ˙aL«»¬»¿≈»ƒ«»∆««

דכתיב 84) מאי רבה אמר ב': עמוד ב' דף ביצה מסכת
יום  (וסתם הששי ביום "והיה ה') הלכה ט"ז פרק (שמות
חול  – יביאו" אשר את והכינו רש"י) חול, יום הוא ששי
שבת  קרוי טוב יום (שגם טוב ליום מכין וחול לשבת, מכין
ליום  מכינה שבת ואין לשבת, מכין טוב יום ואין רש"י) –

א').85)טוב". עמוד ב' דף ביצה (מסכת משנה
י"ח).86) הלכה למעלה (ראה מוקצה שכל 87)ואינה

לפני  שעות וארבע עשרים התרנגולת במעי נגמרת ביצה
שם). ביצה (מסכת העולם לאויר שבת 88)יציאתה והכנת

הכנה  וצריכה היא חשובה טוב יום וסעודת הכנה אינה
שם). (רש"י לשבת הדין והוא אסורה, אבל 89)ולפיכך

לא  חול "סעודת כי אסרוה, לא טוב יום שלאחר חול ביום
כהאי  שמים בידי הכנה ואין הזמנה, בה שייכא ולא חשיבא,

ביצה). מסכת בריש רש"י (ראה אוסרת" גוונא

.ÎÌLÎe90.dÏËÏËÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿»¿»»»¿«¿¿»
¯ÁÓÏ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡a ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»¿»¿∆∆À»¬∆¬≈¿»»
ÛÏ‡a elÙ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯zÈÀ¿«…¿»»»≈≈«ƒƒ¬ƒ¿∆∆

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡91ËÁBM‰ .92·BË ÌBÈa ˙Ï‚¯z93 ¬»ƒ≈»≈«≈«¿¿…∆¿
ÔÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ˙B¯eÓb ÌÈˆÈa da ‡ˆÓe»»»≈ƒ¿¬≈≈À»∆≈
È‡¯˜‡ ‡l‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„Â ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·c ‰Ê∆»»»»ƒ¿»»∆≈»∆»«¿«

Ba e¯Ê‚ ‡Ï - ‡ÓÏÚa94. ¿»¿»…»¿

בשבת,90) שנולדה ביצה "אחד ב' עמוד ג' דף ביצה מסכת
לא  אותה, מטלטלין אין טוב, ביום שנולדה ביצה ואחד
ואם  – המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי, את בה לכסות

אסורות". כולן באלף שמן 91)נתערבה פי על "ואף
כ"ג  פרק (שמות שכתוב מפני בשנים, אחד בטל התורה
כאן, חכמים החמירו – להטות" רבים "אחרי ב'): פסוק
יאכלנו  לא ביטול, בלי זמן לאחר מתירין לו ויש הואיל

(רש"י). ביטול" ידי על ב'92)באיסור דף ביצה מסכת
ב'. הכנה 93)עמוד כאן שאין השבת אחר הוא אם אפילו

ותוספות  (רש"י כדרכה נולדה שלא כיון טוב ליום משבת
(מסכת 94)שם). רבנן" בה גזרו לא שכיחא דלא "מילתא

ב'). עמוד ב' דף ביצה

.‡Î‰Ê95·BË ÌBÈ Ïk ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈNBÚ e‡L ∆∆»ƒ¿»»»∆»
‡e‰ ‚‰Ó - ÌÈÓÈ ÈL el‡Ó96È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ . ≈≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡Â .˙eÏba eLcÁ˙pL ÌÈ¯·cÓe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿«»¿≈
‡l‡ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL Ï‡¯NÈ ı¯‡ Èa ÔÈNBÚƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈¿≈»ƒƒ∆»

¯ÙqÓ L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰·e .„·Ïa ‰M‰ L‡¯a¿…«»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«…∆ƒ≈∆
L‡¯ ÔÈNBÚ ÌÚË ‰Ê È‡Óe ,‰Ê ‚‰Ó ¯wÚ ¯‡· ‰Ê∆¿»≈ƒ«ƒ¿»∆≈≈∆««ƒ…

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰97. «»»¿≈»ƒ¿»»

א'.95) עמוד ד' דף ביצה גם 96)מסכת רבינו כתב כן
עשרים  ברשימת י"ד הלכה תורה תלמוד מהלכות ו' בפרק
אחד  בדבר המזלזל "ה' עליהם: המנדים דברים וארבעה
אף  גלויות של שני טוב יום המחלל י"א – סופרים מדברי
ואילו  סופרים. מדברי שאינו הרי מנהג". שהוא פי על
וכן  הוא" סופרים מדברי שני טוב "ויום רבינו כתב בסמוך
וביאור  ו'. הלכה החודש קידוש מהלכות ה' בפרק כתב
י"ד) הלכה מת"ת ו' (בפרק משנה הלחם שכתב כמו הדבר
(מסכת  שאמרו כמו במנהג התחיל שני טוב יום עיקר שכל
ולאחר  אבותיכם" במנהג "הזהרו ב') עמוד ד' דף ביצה
יבטלו  שלא חכמים תקנו הראייה פי על הקידוש שבטל
אבל  סופרים. מדברי תקנה לפנינו והרי כנ"ל, אבותינו מנהג
טוב  ליום חכמים נתנו לא מנהג היה הדבר עיקר שכל מכיון
העדיפו  ולא יתר חומרת התקנה, מצד שבא היום, של שני

שם). משנה לחם (ראה הקדום המנהג על "יום 97)אותה
היו  הראייה, פי על קובעין שהיו בזמן השנה, ראש של טוב
שלא  לפי מספק, ימים שני אותו עושים ישראל ארץ בני רוב
השלוחין  שאין החדש את דין בית בו שקבעו יום יודעין היו
עצמה, בירושלים אפילו אלא עוד ולא טוב. ביום יוצאין
של  טוב יום עושין היו רבות פעמים דין, בית מקום שהוא
יום  כל העדים באין היו לא שאם ימים, שני השנה ראש
ולמחר  קדש לעדים שמצפין יום באותו היו נוהגין שלושים,
בזמן  ואפילו ימים שני אותו עושים והיו והואיל קדש.
אותו  ישראל ארץ בני אפילו עושים שיהו התקינו הראייה,
(רבינו  החשבון" על שקובעים הזה בזמן ימים שני תמיד
אלפס  רב כתב וכן ז'). הלכה ה' פרק החודש קדוש בהלכות

דביצה. א' בפרק

.·Î·BË ÌBÈ98È¯·cÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈL≈ƒ««ƒ∆ƒƒ¿≈
c Ïk ,ÌÈ¯ÙBÒÏÎÂ .ÈMa ¯eÒ‡ - ÔBL‡¯a ¯eÒ‡L ¯· ¿ƒ»»»∆»»ƒ»«≈ƒ¿»

ÏlÁÓ‰99‰M‰ L‡¯ ÏL elÙ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈ100- «¿«≈≈ƒ«¬ƒ∆…«»»
˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a ÔÈa101‰Î‡ÏÓa ÔÈa ,102, ≈¿»»∆ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆiL ÔÈa103˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ≈∆»»«¿«ƒ««
˙ec¯Ó104ÔÈcÓ B‡ ,105Ì‡ ,B˙B‡106ÔÓ ‰È‰È ‡Ï «¿¿«ƒƒ…ƒ¿∆ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰107ÌLÎe .108„tÒ‰a ¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰L ««¿ƒƒ¿≈∆»ƒ»¿∆¿≈
‰ÁÓNa ·iÁÂ ,˙ÈÚ˙Â109Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ÈM‰ Ck - ¿«¬ƒ¿«»¿ƒ¿»»«≈ƒ¿≈≈≈∆

.„·Ïa ˙Ó ÔÈÚÏ ‡l‡ ,L¯Ù‰∆¿≈∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«

ב'.98) עמוד ד' דף ביצה שכותב 99)מסכת מה ראה
י"ד. הלכה ו' פרק תורה תלמוד בהלכות רבינו

שני 100) כשעשו הראייה פי על מקדשים שהיו [שבזמן
והיום  ימים שני אותו שעשו מקרים גם היו בספק ימים
ולא  לערב סמוך באו שהעדים כגון העיקר היה השני
ביום  גם נהגו כן פי על ואף למחר עד לקבלם הספיקו
עמוד  ה' דף ביצה (מסכת אמרו זה שמטעם קודש ראשון
אחד  כיום הם השנה ראש של טובים ימים ששני ב')
שיום  ונמצא כ"ד), הלכה בסמוך (עיין להם אחת וקדושה
ביום  העובר והרי התורה מן עיקרו השנה ראש של שני טוב
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מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב
רבינו  ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו
ר"ה  של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי על שאף
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י"ח  (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע
תלמוד  מהלכות ז' פרק רבינו בדברי ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב דף פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני

א'. עמוד ח' דף ו'.109)קטן פרק להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa - ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙¯e·˜a111ÈL ·BË ÌBÈ·e ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈ¯Îz‰ ˙¯ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,·eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL ·BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח ד'112)ערוך דף ביצה מסכת
ב'. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL - ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L ¯·c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡¯a „ÏBpL B‡ ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»
Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈

‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי

הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם
היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום

טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת
א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם
לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש

שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים
(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת

(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון
ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק

לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ה'תשפ"א  כסלו כ"א שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול,

.‡ÁB¯Ù‡2¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa „ÏBpL3‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜Ó4Bn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,·BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

¯zÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ5Èab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa ¯zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. מידי 5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים,

.·˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

אי9ֿ) ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
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מנדים  אין מדרבנן אלא איסורו שאין דבר על ראשון טוב
רבינו  ומשמיענו תצ"ו) סימן או"ח הב"י שכתב (כמו אותו
ר"ה  של שני טוב יום חילל אם אותו מנדים כן פי על שאף
לחם  ועיין שבות, משום שהוא בדבר חיללו אם אפילו

כ"א.101)משנה]. פרק שבת בהלכות כל 102)מבואר
שבת. מהלכות ז' בפרק מנויות פרק 103)המלאכות שם

איסור 104)כ"ז. על העובר את מענישין דין שבית עונש
י"ח  (בפרק רבינו ולשון שיעורו, נתפרש ולא דרבנן,

שיראו". מה "כפי ד') הלכה עדות לשון 105)מהלכות
יושבין  אין הקהל, מן אותו שמבדילין והבדלה, ריחוק
שבקדושה, דבר לכל אותו מצרפין ואין אמותיו, בארבע
תלמוד  מהלכות ז' פרק רבינו בדברי ראה ופירושו וכדומה,

ד'. הלכה א'.106)תורה עמוד נ"ב דף פסחים מסכת
קל.107) עונש עליו נותנים התורה כבוד מועד 108)מפני

א'. עמוד ח' דף ו'.109)קטן פרק להלן ראה

.‚Î?„ˆÈk110e˜qÚ˙È ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa - ˙n‰ ≈««≈¿ƒƒ¿«¿
ÌÈ˙ek‰ B˙¯e·˜a111ÈL ·BË ÌBÈ·e ,112Ba e˜qÚ˙È ƒ¿»«ƒ¿≈ƒƒ¿«¿

‰hn‰ ˙iNÚ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»¿¬ƒ««ƒ»
‡ˆBik ÏÎÂ ÌÈÓNa‰ ˙ˆÈˆ˜e ÔÈÎÈ¯Îz‰ ˙¯ÈÙ˙e¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿…«≈
,·eLÁ ‡e‰ ÏÁk ˙n‰ Èa‚Ï ÈL ·BË ÌBiL ;‰Êa»∆∆≈ƒ¿«≈«≈¿…»

.‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

א'.110) עמוד ו' דף ביצה ואף 111)מסכת ישראל. ולא
סנהדרין  (הלכות רבינו שביאר כמו היא, מצוה מת, שקבורת
עשה  הוא טוב שיום לפי טוב, יום דוחה אינו - ט"ו), פרק
לא  דוחה עשה ואין א'), בהלכה למעלה (ראה תעשה ולא
ודוקא  תקכ"ו). סימן חיים אורח אברהם (מגן ועשה תעשה
מים  לו ולחמם להלבישו אבל ישראל ידי על אסור לקוברו
(שלחן  ישראל ידי על מותר בקבר ולשומו להוציאו לטהרו,

תקכ"ו). סימן חיים אורח ד'112)ערוך דף ביצה מסכת
ב'. עמוד

.„Î˙BM„˜ ÈzL - ˙BiÏb ÏL el‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ≈∆»À¿≈¿À
„Á‡ ÌBÈk ÔÈ‡Â ,Ô‰113‰ˆ˜Ó ‰È‰L ¯·c ,CÎÈÙÏ . ≈¿≈»¿∆»¿ƒ»»»∆»»À¿∆

B˙B‡ ÔÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡¯a „ÏBpL B‡ ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa¿ƒ∆«»ƒƒ≈ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈMÏ114?„ˆÈk .115‰„ÏBpL ‰ˆÈa «≈ƒ¬≈∆À»≈«≈»∆¿»

ae„BvpL ÛBÚÂ ‰iÁ .ÈMa ÏÎ‡z - ÔBL‡¯116 »ƒ≈»≈«≈ƒ«»»∆ƒ
¯˜ÚpL Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ¯·c .ÈMa eÏÎ‡È - ÔBL‡¯a»ƒ≈»¿«≈ƒ»»«¿À»««¿«∆∆¡«

ÔÎÂ .ÈMa ÏÎ‡È - ÔBL‡¯a117ÔÈÚ‰ ˙‡ ÏÁÎÏ ¯zÓ »ƒ≈»≈«≈ƒ¿≈À»ƒ¿…∆»«ƒ
ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈL ·BË ÌBÈa118‰na . ¿≈ƒ¿««ƒ∆≈»…ƒ«∆

Ï·‡ ;˙BiÏb ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆»À¬»
Ô‰ ˙Á‡ ‰M„˜ - ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈL119, ¿≈»ƒ∆…«»»¿À»««≈

‡l‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ ÌÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ÌBÈÎe¿∆»≈¬ƒ¿»≈«¿»ƒ∆»
ÏL ÔBL‡¯a ‰„ÏBpL ‰ˆÈa Ï·‡ ,„·Ïa ˙n‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈ƒ¿«¬»≈»∆¿»»ƒ∆

ÈM· ‰¯eÒ‡ - ‰M‰ L‡¯120‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .121. …«»»¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆
Ô‰Ó „Á‡a ‰ˆÈa ‰„ÏBÂ ,·BË ÌBÈÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aL«»«¿»¿¿¿»≈»¿««≈∆
‰„ÏB elÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÈMa ‰¯eÒ‡ -¬»«≈ƒ¿≈…«≈»∆«¬ƒ¿»

.BÏ ‰ÎeÓq‰ ˙aMa ÏÎ‡z ‡Ï - ÈL ÌBÈa¿≈ƒ…≈»≈««»«¿»

אחד 113) נפשך ממה כן ואם ימים, שני עושים מספק שהרי

הוא. חול הרי 114)מהם קודש היה הראשון היום שאם
היה  אתמול כן אם טוב, יום היום ואם ומותר, חול היום

טוב. ליום מכין וחול עמוד 115)חול, ד' דף ביצה מסכת
א'.116)ב'. עמוד כ"ד דף עמוד 117)שם כ"ב דף שם
לא 118)א'. לכן בריא, גופו כל אבל קצת, בעינו שחש

שני. טוב ביום רק חומר 119)התירו עליו הטילו חכמים
(הר"ן). ארוך אחד א'.120)יום עמוד ד' דף ביצה מסכת

(להלן 121) ביום בו שאסור טוב ביום שנולד אפרוח כגון
ליום  הסמוכה בשבת שאסור הדין הוא – א') הלכה ב' פרק

לו. הסמוכה בשבת אסור טוב ביום נולד אם וכן טוב.

ה'תשפ"א  כסלו כ"א שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואיזו 1) מוקצה, הוא ומה בפרט, המוקצה דיני בו נתבארו

באכילה  המוקצה וענין המוקצים, לדברים מועילה הכנה
בשלימות. והנולד המוקצה דיני וכל ובטלטול,

.‡ÁB¯Ù‡2¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa „ÏBpL3‡e‰L ÈtÓ , ∆¿«∆«¿»ƒ¿≈∆
Ï‚ÚÂ .‰ˆ˜Ó4Bn‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,·BË ÌBÈa „ÏBpL À¿∆¿≈∆∆«¿ƒ»¿»ƒ

¯zÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ˙„ÓBÚ5Èab ÏÚ ÔÎeÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆∆«¬ƒ»À»ƒ¿≈∆»««≈
ÌBÈa ¯zÓ ‰ÈÚÓaL ‰Ê ‰È‰ ,Bn‡ ËÁL el‡Â ,Bn‡ƒ¿ƒ»«ƒ»»∆∆¿≈∆»À»¿

.„ÏB ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ·BË««ƒ∆…»

שמתיר),2) יוחנן כרבי (ודלא אסור דאמר כרב א. ו, ביצה
ה'תוספות  של פירושו לפי מ"ב פ"ד עדיות במשנה הוא וכן

שם. טוב' ביוםֿטוב.3)יום ולטלטלו ביצה 4)לאכלו
ב. מידי 5)ו, ויצא חדשיו, לו שכלו בבירור יודעין אנו אם

שמונה  בן שיהיה עד לשחטו אסור כן, לא שאם נפל. ספק
פ"ד. אסורות מאכלות בהל' רבינו בדברי ראה ימים,

.·˙BÓ‰a6˙B‡·e ,ÌeÁzÏ ıeÁ ˙BÚB¯Â ˙B‡ˆBiL ¿≈∆¿¿«¿»
ÌeÁz‰ CB˙a ˙BÏÂ7ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ¿»¿«¿¬≈≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÏÂ ˙BÚB¯‰ Ï·‡ .·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÁBLÂ Ô‰Ó≈∆¿¬ƒ»¿¬»»¿»
ÌeÁzÏ ıeÁ8ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa e‡a Ì‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÁBL «¿ƒ»¿≈¬ƒ»

¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙Úc ÔÈ‡Â ,ÔÈˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ;·BË ÌBÈa¿ƒ¿≈∆≈À¿ƒ¿≈«««¿≈»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

א.6) מ, ביצה הבייתיות"7)משנה, "הבהמות והן
שם. שם.8)שבמשנה שבמשנה "מדבריות" והן

.‚ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ9- ·BË ÌBÈa ÌeÓ da „ÏBpL ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»¿
¯eÒ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»«¿»∆»≈∆∆»

·BË ÌBÈa dËÁLÏ10˙B‡¯Ï ¯eÒ‡ ,CÎÈÙÏ .11ÈÓeÓ ¿»¬»¿¿ƒ»»ƒ¿≈
ÌÈL„˜12ÌÎÁ‰ Ì¯ÈzÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa »»ƒ¿¿≈»∆»«ƒ≈∆»»

Ï·‡ .ÌBia Ba ËÁLÏ ‰Ê ‡B·ÈÂ ,ÔÓeÓa13‡e‰ ‰‡B¯ ¿»¿»∆ƒ¿…«¬»∆
.¯ÒB‡ B‡ ¯ÈzÓ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ìen‰«≈∆∆¿»»«ƒ≈

אי9ֿ) ולהקריבן קדשים, שהם בהמה ומעשר בכור כגון
קבוע, מום בו שיפול עד וממתינים מקדש, שאין אפשר
אם  לחכם הבהמה את ומראים לחולין. יוצא שעלֿידיֿזה
פ"ו). בכורות בהל' רבינו בדברי (ראה קבוע מום הוא

מו:).10) (שבת מוקצה שמעון,11)שהיא רבי כדעת
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א. כו, ביצה מערב 12)במס' בבהמה נפלו אם אפילו
(מגידֿמשנה). אז החכם אותה ראה שלא כיון יוםֿטוב,

ב.13) כו, ביצה

.„¯BÎa14ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - BnÚ BÓeÓe „ÏBpL15ÔÈ‡Â . ¿∆«ƒ¬≈∆»¿≈
B˙B‡ ÌÈ¯w·Ó16BÓeÓ ‰‡¯Â ¯·Ú Ì‡Â .·BË ÌBÈa ¿«¿ƒ¿¿ƒ»«¿»»

ÏÙpL ¯BÎa .ÏÎB‡Â ËÁBL ‰Ê È¯‰ - B¯Èz‰Â B¯w·e17 ƒ¿¿ƒƒ¬≈∆≈¿≈¿∆»«
ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;BÓB˜Óa ‰Ò¯t BÏ ‰NBÚ - ¯B·Ï¿∆«¿»»ƒ¿∆¬≈≈»
.·BË ÌBÈa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,B˙BÏÚ‰Ï¿«¬ƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ»¿

B˙B‡18Ba ˙‡Â19ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ - ¯B·Ï eÏÙpL ¿∆¿∆»¿¿«¬∆∆»ƒ
˙‡ ‰ÏÚÓe ÌÈ¯ÚÓe ,BËÁBL BÈ‡Â ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ«¿»¿»¬¿≈¬«¬ƒ«¬∆∆
Ô‰Ó ‰Ê È‡ ˙‡ ËÁBLÂ ,BËÁLÏ ˙Ó ÏÚ ÈM‰«≈ƒ«¿»¿»¬¿≈∆≈∆≈∆

e¯Èz‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ;‰ˆ¯iL20ÌÈ¯Ú‰Ï21. ∆ƒ¿∆ƒ«««¬≈«ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙Ó‰a22‰ÏÙpL ÔÈlÁ23,˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰„ÓÚÂ ,‚b‰ ÔÓ ∆¡«Àƒ∆»¿»ƒ««¿»¿»≈≈¿≈

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ È¯‰Â24·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL - «¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
ÏÎ‡˙Â ‰¯Lk ‡ˆnzL ¯LÙ‡ ,˜„a˙Â25. ¿ƒ»≈∆¿»∆ƒ»≈¿≈»¿≈»≈

ואסור 14) הקדש, הוא טהורה, בהמה שבכור א. כו, ביצה
שאין  בזמן לכן בעזרה, נשחט אלאֿאםֿכן לאכלו לכהן
(רבינו  הכהן ויאכלנו קבוע, מום בו שיפול עד מניחו מקדש,

פ"א). בכורות כיון 15)בהל' מעולם, אסור היה לא שהרי
לאכילה  מוכן היה היוםֿטוב ובכניסת (רש"י), במומו שנולד
בבכורה  קדוש אינו הלידה שלפני אמו, שחיטת ידי על

כו:). להתירו 16)(ביצה קבוע מום בו יש אם לראות
מה  מטלטל ונמצא קבוע, מום בו יהיה לא "שמא בשחיטה
ידקדק  לא שמא או טלטול, בלא שאיֿאפשר לו, ראוי שאינו

(ראב"ד). יוםֿטוב" שמחת מפני כו,17)בראייתו ביצה
שמעון. כרבי א.18)א. לז, לשחוט 19)ביצה שאסור

שה, או "ושור כח) כב, (ויקרא שנאמר אחד, ביום שניהם
אחד". ביום תשחטו לא בנו ואת ק 20)אותו ב.שבת יז,

על  חסה שהתורה ומצינו וה"י. ה"ט שבת מהל' פכ"א ועיין
חמור  תראה "כי ה) כג, (שמות שנאמר חיים, בעלי צער
ב'כסף  וראה עמו". תעזוב עזוב - משאו תחת רובץ שונאך
'צער  שדין רבינו שדעת ה"ט, רוצח מהל' בפי"ג משנה'

התורה. מן הוא חיים' תיקרא 21)בעלי ההיתר "תחבולות
בפירוש  (רבינו מרמה" תיקרא להיתר ושאינו ערמה,

מ"א). פ"ה תמורה א.22)המשניות, לד, ביצה
היא 23) שאז מאבריה, אחד נתרסק לא אם בדיקה וצריכה

ה"כ). פ"ט שחיטה בהל' (רבינו באכילה ואסורה טריפה
מעת 24) שהתה שאם רבינו כתב שחיטה, מהלכות בפ"ט

מיד  נבדקת עמדה ואם בכך, ומותרת בדיקה צריכה לעת
כאן  רבינו שכתב מה זה, ולפי לעת. מעת  צריכה ואינה
שהרי  לעת", מעת "ושהתה פירושו לעת" מעת "ועמדה
המילים  חסרות אחר, ובנוסח לעת. מעת צריכה אינה עמדה
ובנוסח  ממש. עמדה היינו "עמדה" זה ולפי לעת", "מעת
לעת" מעת "ועמדה המילים שלושת כל חסרות אחר,

רוקח'). הן.25)('מעשה כשרות ועופות בהמות שרוב

.‰ÔÈÊe‡26˙ÈaaL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â27el‡ È¯‰ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¬≈≈
ÔÈÎeÓ28C·BL ÈBÈ Ï·‡ .ÔenÊ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,29ÈBÈÂ »ƒ¿≈¿ƒƒƒ¬»≈»¿≈

ÌÈ¯tˆÂ ‰iÏÚ30ÔÈÁÈÙËa epwL31‰¯ÈÎa B‡32 ¬ƒ»¿ƒ√ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

CÈ¯ˆÂ .‰ˆ˜Ó el‡ È¯‰ - Òc¯Ù·e33·¯ÚaÓ ÔnÊÏ ¿«¿≈¬≈≈À¿∆¿»ƒ¿«≈ƒ»∆∆
.ÚÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÏËB È‡ el‡Â el‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈»≈¬ƒ≈¿≈»ƒ¿«¿≈«

א.26) כה, או"ח 27)ביצה אברהם' ('מגן בבית הגדילים
תצז). אם 28)סי' בשבת שאף ביוםֿטוב, לצודם ומותר

כניצודים. שהם לפי הכ"ד) שבת מהל' (פי"א פטור צדם
יונים.29) בעלייתו.30)קן שיקננו מדבריות יונים
עופות.31) בהם לקנן בכתלים הבנויים חרס כלי
אלו.32) תיבות חסרות א.33)בכת"י י, ביצה משנה,

ביונים  וכו' עליה ויוני שובך יוני מפרשים ויש הלל. כבית
הזמנה  מועילה לא כן, לא שאם לפרוח. יכולים שאינם
ביוםֿטוב  אסורה צידתה כן ואם צידה, מחוסרים הם שהרי

(מגידֿמשנה).

.ÂÔnÊ34ÌÈ·Ïe ÌÈ¯ÁL35ÌB˜Óa ÌÈ¯ÁL ‡ˆÓe , ƒ≈¿…ƒ¿»ƒ»»¿…ƒƒ¿
È‡L ;ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈ¯ÁL ÌB˜Óa ÌÈ·Ïe ÌÈ·Ï¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿…ƒ¬ƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯Á‡ el‡Â ,Ô‰Ï eÁ¯t ÔnfL Ô˙B‡ ‡nL :¯ÓB‡≈∆»»∆ƒ≈»¿»∆¿≈¬≈ƒ

Ô‰36¯eÒ‡ - ÔÎeÓ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,37‡ˆÓe ÌÈL ÔnÊ . ≈¿»¿≈»»ƒ≈¿«ƒ»»
‰ - ‰LÏL¯eÒ‡ Ïk38.ÔÈ¯zÓ - ÌÈL ‡ˆÓe ‰LÏL . ¿»«…»¿»»»¿«ƒÀ»ƒ

Ôwa ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,Ôw‰ ÈÙÏ ‡ˆÓe Ôw‰ CB˙a ÔnÊƒ≈¿«≈»»ƒ¿≈«≈ƒ≈»«≈
Ô˜ ÌL LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Á¯ÙÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â Ô‰ ‡l‡∆»≈¿≈»¿ƒƒ¿…«««ƒ∆≈»≈
el‡ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁ CB˙a ˙ÈÂÊ Ô¯˜a ¯Á‡«≈¿∆∆»ƒ¿¬ƒƒ«»¬≈≈
.‰ÂLa Bp˜ „‚k ‡l‡ ‰c„Ó ‰c„Ó‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆≈«¿«∆¿«∆∆»¿∆∆ƒ¿»∆

ב.34) י, ביצה לבנים.35)משנה, ויונים שחורים יונים
חוששים 36) אלא היונים, אותם שהם אומרים אנו ואין

(גמרא). מקומותיהם הפכו והטעם,37)שמא א. כד, ביצה
ג: (ביצה יוםֿטוב אחרי מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
(מגידֿמשנה). זה בספק להחמיר חכמים שרצו או ד.)

ּבׁשנים 38) בטל ואינו החוץ, מן בא בוודאי מהם שאחד ְִַַלפי
באלף, אפילו בטל לא מתירין לו שיש שדבר המוזמנים,

ה"כ. בפ"א כמבואר

.ÊÌÈ‚c39ÔÈ¯·È·aL40ÛBÚÂ ‰iÁ ÔÎÂ ,ÌÈÏB„b »ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»»
ÔÈ¯·È·aL41„Ú ,‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏB„b ∆¿≈»ƒ¿ƒ…∆¿À«ƒ»«

‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ - ep„eˆe ‰„eˆÓ ‡·‰ :ÌÈ¯ÓB‡L42, ∆¿ƒ»≈¿»¿∆¬≈∆À¿∆
.eÏÎ‡È ‡Ï - „ˆ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»¿¿ƒ»…≈»≈
B˙B‡ ÔÈ„ˆÂ ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰„eˆÓ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»ƒ¿»¬≈∆»¿»ƒ

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ·BË ÌBÈa43Òc¯Ùa ‰pwL ‰iÁ44 ¿¿¿ƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿«¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ Ô‰Lk ‰È„ÏÈ - ¯ÈÚÏ CeÓq‰«»»ƒ¿»∆»¿∆≈¿«ƒ∆≈»¿ƒƒ
.Ô‰ÈÏÚ BzÚcL ÈtÓ ,ÔenÊ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ ,‰„Èƒ̂»≈»¿ƒƒƒƒ¿≈∆«¿¬≈∆

ב.39) כג, ביצה מוקפות 40)משנה, מים של בריכות
רוחות. סביב.41)מארבע גדר מוקפים חיות גני

המותרות 42) המלאכות מן היא שצידה רבינו שדעת נראה
לאכילה  יותר טובים ביוםֿטוב שהניצודים לפי ביוםֿטוב,
משום  אלא אינו איסורו וכל יוםֿטוב, בערב מהניצודים
ב'חידושי  (ועיין יז הלכה להלן גם נראה וכן מוקצה.

כג:). ביצה א.43)המאירי' כה, מקום 44)ביצה שהוא
בנקל. משם לצאת יכול הוולד ואין המשתמר,

.Á˙B„eˆÓ45ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÒ¯tL ,ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ¿«»¿¿»ƒ∆¿»»≈∆∆
Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa Ô‰Ó ÏhÈ ‡Ï - ·BË…ƒ…≈∆¿∆»ƒ≈≈«
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·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„BvpL46¯ÎBq‰ .47·¯ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È¯‰ - ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È¯‰Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„Bv ¯·kL ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב כמו
אסור. - מוכן ספק א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙Èa48ÔÈÎeÓ ˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L49˙ÁÙÂ ,50- «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«
˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB51„ÓBÚ‰ .52‰ˆ˜n‰ ÏÚ53·¯ÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆

·BË ÌBÈ54˙ÈÚÈ·M‰ ‰Ma55- ¯˜Ù‰ ˙B¯t‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈
ÌL¯iL CÈ¯ˆ56.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :¯Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈

.ÏhÈ ‡Ï - ÌL¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב.48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
ביוםֿטוב. הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין

(רמב"ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי מוקצים,
א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות

מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב שם: במשנה,
הי"ז) פ"א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב" "יום וכתב המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
ואףֿ (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני הוא שהרי מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי אכילת לאכול שמותר עלֿפי
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט"ז), פ"ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע

קבע. אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ek57LÈ Ì‡ :·BË ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ‰¯eLz ‡È·‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È·‰L B‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó58B‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È¯‰ - ÌBia Ba Ô„eˆÏ ¯LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
·¯ÚÏ „Ú ÔÈ¯eÒ‡59eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,60elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰61ÔÈzÓiL „Ú ·¯ÚÏ Ba ÁÈ¯Ó BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ¯˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È·‰ Ì‡Â ,¯zÓ - ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È·‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡a‰Â .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Á‡ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê62. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב של מימרא ב. כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף ראשון, ערב היינו "לערב, שם: רש"י בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני, יוםֿטוב ליל
בוודאי  אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי המתין הרי -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי ויש בחול. נלקטו שהרי מותרין,
בו  נוהגים היו כי בזה, יעקב רבינו פי את לשאול זכיתי
של  פטירתו ולאחר פשוט, דבר לי והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי יצחק רבינו את שמעתי רבינו

ב'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי וכל שני, יום ֿטוב מוצאי
הדבר, לי הועיל ולא לפניו ודנתי כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי, מצאתי הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי"ש מכתב אלי בא עתה
בכל  ובקי קלונימוס, ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב
ב'מגיד  ועיין הכרע. אין רבינו ובדעת כן". והורה הש"ס

שם. משנה' וב'לחם הכ"ד, פ"א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב. ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
א. החמיר 62)מ, שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו

[ואף  כה.). ביצה (רש"י העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב שהרי זה, בכלל מיל לי"ב מחוץ הביאו אם
הי"ד, פ"ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח' 'מעשה ובהקדמת

.‡ÈÌÈˆÚ63¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ e¯LpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»
„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ï64¯epz‰ CB˙Ï e¯L Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««

‰a¯Ó -65˙ÓÈ¯Ú .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ66 «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«
Ô·z‰67ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ ÏL ¯ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿

.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆
·¯ÚÓ Ô·z‰ ‰È‰ Ì‡Â68ÌÈˆB˜a69Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»

.ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב.63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף: טעם כתב הרי"ף
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ"א רבינו שביאר ואף

מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.·ÈÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
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·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„BvpL46¯ÎBq‰ .47·¯ÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ∆ƒ≈∆∆«≈««««ƒ≈∆∆
el‡ È¯‰ - ÌÈ‚c da ‡ˆÓe ÌÈkL‰ ¯ÁÓÏe ,·BË ÌBÈ¿»»ƒ¿ƒ»»»»ƒ¬≈≈
Ô‰ È¯‰Â ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ e„Bv ¯·kL ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¿»ƒ≈∆∆«¬≈≈

.ÔÈÎeÓ»ƒ

א.45) כד, ביצה ו,46)משנה, הלכה למעלה שכתב כמו
אסור. - מוכן ספק א.47)שכל כה, ביצה

.Ë˙Èa48ÔÈÎeÓ ˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L49˙ÁÙÂ ,50- «ƒ∆»≈≈»ƒ¿ƒ¿«
˙Át‰ ÌB˜nÓ ÏËB51„ÓBÚ‰ .52‰ˆ˜n‰ ÏÚ53·¯ÚÓ ≈ƒ¿«¿»»≈««À¿∆≈∆∆

·BË ÌBÈ54˙ÈÚÈ·M‰ ‰Ma55- ¯˜Ù‰ ˙B¯t‰ ÏkL , «»»«¿ƒƒ∆»«≈∆¿≈
ÌL¯iL CÈ¯ˆ56.ÏËB È‡ Ô‡k „ÚÂ Ô‡kÓ :¯Ó‡ÈÂ »ƒ∆ƒ¿…¿…«ƒ»¿«»¬ƒ≈

.ÏhÈ ‡Ï - ÌL¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«…ƒ…

ב.48) לא, ביצה ולא 50)לאכילה.49)משנה, מאליו.
ביוםֿטוב. הכותל את שבתוכו 51)ששברו הפירות ואין

(רמב"ן). עצמם מחמת אסורים היו לא שהרי מוקצים,
א.52) לד, ביצה לייבש,53)משנה, שמונחין פירות

מלאכלן. ונאסרו שבת".54)והוקצו, "ערב שם: במשנה,
הי"ז) פ"א (למעלה בשבת מותר שמוקצה שפסק רבינו אבל
(מגידֿמשנה). טוב" "יום וכתב המשנה, מלשון שינה

אבל 55) ומעשרות. מתרומות ופטורים הפקר, שהפירות
אינו  מוקצה שסתם טבל, משום אסורים - השנים בשאר
ואףֿ (מגידֿמשנה). מלאכה גמר לפני הוא שהרי מעושר,
– מלאכה גמר קודם עראי אכילת לאכול שמותר עלֿפי
משום  למעשר קובעת ששבת שכשם אסור, ביוםֿטוב
יוםֿטוב  כן כמו לד:), (ביצה עונג" לשבת "וקראת שנאמר
וכל  הט"ז), פ"ו (להלן עונג מצות יש בו שגם למעשר קובע

קבע. אכילות הן שבו שהקצה 56)אכילות במוקצה כאן
למעלה  אבל מעשה. והצריכו יותר החמירו בידיו, האדם
('תוספות' בלבד אמירה אלא צריך אין (ה"ה) שובך ביוני

ואומר). ד"ה לד: ביצה

.ÈÈ˙ek57LÈ Ì‡ :·BË ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ‰¯eLz ‡È·‰L ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
‡È·‰L B‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó58B‡ ‰iÁ ≈«ƒƒ¿À»««¿«≈≈ƒ«»

el‡ È¯‰ - ÌBia Ba Ô„eˆÏ ¯LÙ‡L ÌÈ‚„ B‡ ˙BÙBÚ»ƒ∆∆¿»¿»«¬≈≈
·¯ÚÏ „Ú ÔÈ¯eÒ‡59eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,60elÙ‡Â . ¬ƒ«»∆∆¿«¿ƒƒ¿≈∆«¬«¬ƒ

Ò„‰61ÔÈzÓiL „Ú ·¯ÚÏ Ba ÁÈ¯Ó BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ ¬«¿«≈≈≈ƒ«»∆∆«∆«¿ƒ
,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .eNÚiL È„Îaƒ¿≈∆«¬¿ƒ≈≈«ƒƒ¿À»««¿«
B‡ ¯˜Ú ÏBÓ˙‡nL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»««»»∆≈∆¿∆¡«
B‡È·‰ Ì‡Â ,¯zÓ - ÌeÁz‰ CBzÓ B‡È·‰ Ì‡ :„Bvƒƒ¡ƒƒ«¿À»¿ƒ¡ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡a‰Â .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÁzÏ ıeÁÓƒ«¿¬≈∆»¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Á‡ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁÓ ‰Ê62. ∆ƒ«¿À»¿ƒ¿»≈«≈

פפא.57) רב של מימרא ב. כד, שם.58)ביצה ברייתא,
שהוא 59) אף ראשון, ערב היינו "לערב, שם: רש"י בפירוש

חול  הוא הלילה אם ממהֿנפשך, ומותרין שני, יוםֿטוב ליל
בוודאי  אז הוא, קודש ואם שיעשו. בכדי המתין הרי -
ולא  בזה, ראיות הרבה לי ויש בחול. נלקטו שהרי מותרין,
בו  נוהגים היו כי בזה, יעקב רבינו פי את לשאול זכיתי
של  פטירתו ולאחר פשוט, דבר לי והיה במקומינו, היתר
ליל  עד אוסר, שהוא הלוי יצחק רבינו את שמעתי רבינו

ב'הלכות  וגם כמותו, עירו אנשי וכל שני, יום ֿטוב מוצאי
הדבר, לי הועיל ולא לפניו ודנתי כן, אוסר גדולות'
גם  כמותי, מצאתי הגאולה מאור גרשום רבינו ובתשובת
זקן  גדול אדם לשם שבא מגרמיי"ש מכתב אלי בא עתה
בכל  ובקי קלונימוס, ר' ושמו רומא, מן בישיבה ויושב
ב'מגיד  ועיין הכרע. אין רבינו ובדעת כן". והורה הש"ס

שם. משנה' וב'לחם הכ"ד, פ"א למעלה שלא 60)משנה'
לתלוש  לגוי יאמר שלא ועוד, יוםֿטוב. ממלאכת יהנה

שם). ו'תוספות' (רש"י בעירובין 61)בשבילו מפורש כן
א. החמיר 62)מ, שאינו שלא תחומין, באיסור חכמים ו

[ואף  כה.). ביצה (רש"י העולם כל על לאסרו מדרבנן, אלא
אין  ביוםֿטוב שהרי זה, בכלל מיל לי"ב מחוץ הביאו אם
הי"ד, פ"ה להלן ראה רבינו. לדעת התורה מן תחומין איסור

הבתים']. 'ספר בשם רוקח' 'מעשה ובהקדמת

.‡ÈÌÈˆÚ63¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa Ï˜c‰ ÔÓ e¯LpL ≈ƒ∆»¿ƒ«∆∆¿»
„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜Èq‰Ï64¯epz‰ CB˙Ï e¯L Ì‡Â . ¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»¿¿««

‰a¯Ó -65˙ÓÈ¯Ú .Ô˜ÈqÓe ÔÈÎeÓ ÌÈˆÚ Ô‰ÈÏÚ66 «¿∆¬≈∆≈ƒ»ƒ«ƒ»¬≈«
Ô·z‰67ÌBÈa Ô‰a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ ÏL ¯ˆB‡Â «∆∆¿»∆≈ƒ≈«¿ƒƒ»∆¿

.‰ˆ˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚaÓ ÔÈÎ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË∆»ƒ≈≈ƒƒ»∆∆ƒ¿≈∆≈À¿∆
·¯ÚÓ Ô·z‰ ‰È‰ Ì‡Â68ÌÈˆB˜a69Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»»«∆∆¿…»¿ƒ∆¬≈≈»

.ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - L‡Ï ‡l‡∆»»≈¬≈∆»

ב.63) ד, שמא 64)ביצה גזירה נוסף: טעם כתב הרי"ף
ויתלוש. שדבר 65)יעלה ה"כ בפ"א רבינו שביאר ואף

מן  נהנה שאינו כיון - באלף אפילו בטל לא מתירין לו שיש
כאן  ואין מותר. לכן שנשרפו, לאחר רק בעין כשהם העצים
זה  איסור שכל כיון לכתחילה, איסור מבטלים אין משום

שם). (גמרא, מדרבנן אלא א.66)אינו ל, ביצה משנה,
מותר 67) - בהמה למאכל עומד אם אבל לסחורה, שהוכן

אליהו 68)(לחםֿמשנה). רבי (הגאון יוםֿטוב מערב
תקיח). סי' או"ח תקיח 69)מוילנה, סי' או"ח ובשו"ע

וב'תוספות'). בגמרא שם (ועיין סרוח גם שיהא הצריך ס"ז,

.·ÈÔÈ‡70¯‡ÂqÓ ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó71ÈtÓ ,˙B¯B˜ ÏL ≈¿«¿ƒ≈ƒƒ¿»∆ƒ¿≈
,·BË ÌBÈa ‰¯aLpL ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;‰ˆ˜Ó Ô‰L∆≈À¿∆¿…ƒ«»∆ƒ¿¿»¿

ÔÎÂ .„ÏB ‡È‰L ÈtÓ72- ·BË ÌBÈa e¯aLpL ÌÈÏk ƒ¿≈∆ƒ»¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿¿
ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .„ÏB Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡≈«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈»¬»«ƒƒ

ÌÈÓÏL ÌÈÏÎa73ÌBÈ ·¯ÚÓ e¯aLpL ÌÈÏÎa B‡ , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆
‡ˆBik .·¯ÚaÓ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ eÎe‰ È¯‰L ,·BË∆¬≈¿ƒ¿»»«∆∆ƒ»∆∆«≈

ÌÈÊB‚‡ :Ba74- ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÔÏÎ‡L ÌÈ„˜Le ¡ƒ¿≈ƒ∆¬»»≈∆∆
- ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;·BË ÌBÈa Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿¿ƒ¬»»¿

LÈÂ .Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡75:Ô‰a LiL ˙B‡ÁÒ ≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆¿≈À¿»∆≈»∆
È¯‰L ,Ô‰ÈtÏ˜a ÔÈ˜ÈqÓ ÔÈ‡ - ·¯ÚaÓ ÔÏÎ‡ Ì‡L∆ƒ¬»»ƒ»∆∆≈«ƒƒƒ¿ƒ≈∆∆¬≈
Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ˜ÈqÓ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;eˆ˜‰À¿¿ƒ¬»»¿«ƒƒƒ¿≈∆≈

.ÏÎ‡‰ ·b ÏÚ ÔÈÎeÓ»ƒ««»…∆

א.70) לא, ביצה המושכבות 71)משנה, קורות של סדר
(רש"י). לבנין ראויות ותהיינה תתעקמנה שלא לארץ

א.72) כט, בהן 73)שבת שאחז לאחר בהן יגע לא אבל 
בטלטול  שאסור נולד, והם כלים שברי נעשו שאז האור,

אין 74)(הרשב"א). ביוםֿטוב אכלן "ואם עד מכאן
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כת"י  לפי דיוםֿטוב פ"ג בתוספתא הוא בקליפיהן" מסיקין
.(206 עמ' צוקמ. (הוצאת זה 75)ווין על כותב הראב"ד

רוקח' ב'מעשה העיד וכבר זו", נוסחא שמענו לא "מעולם
עוז' וה'מגדל רבינו. מדברי זה כל נמחק קדמון שבכתבֿיד
לא  אשר נוסחאות לידו שהגיעו היא נפלאת "לא כותב
שנכתבה  הנוסחא מן בידו לבוא זכה שהרי לידינו, הגיעו
וגם  שלנו, תורה כספרי בגוילים, התלמוד מחברי בימי
לבן  המכונה בעזרה ממנה מגיהין שהיו ספרֿתורה במקרא
לגמרא  אינה אלו בנוסחאות רבינו שכוונת ונראה אשר".
המשנה' 'מרכבת כתב (וכן למעלה הנזכרת לתוספתא אלא

הי"ד). יוםֿטוב מהלכות בפ"א

.‚ÈıB˜76Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,‰ˆ˜Ó ‡e‰ È¯‰ - ·Ë»̄…¬≈À¿∆ƒ¿≈∆≈»
Ò‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï˙BÏˆÏ „etL BÓk ˙BNÚÏ BÏ ¯e ¿«»»¿ƒ»»«¬¿«ƒ¿
¯Na Ba77.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿≈…«≈»∆

"חיזרא".76) נקרא התלמוד ובלשון א. לג, ביצה
כמין 77) הבשר, בתוך להכניסו עץ מהן "ליטול ברי"ף:

שכתב  במה רבינו כוונת וכן הצלי". בו לצלות שפוד
שפוד. כמין הבשר בתוך להכניסו - שפוד" כמו "לעשות

.„ÈÔÈÏËB78ÈÙ„Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈˆÚ79ÔÈ˜ÈqÓe ‰kq‰ ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¿≈«À»«ƒƒ
‰„N‰ ÔÓ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ô‰a80eÈ‰ elÙ‡ , »∆¬»≈¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ»

·¯ÚaÓ ÌL ÔÈÒpÎÓ81Ï·‡ .82·a‚Ó83‰„Na ‡e‰84 ¿À»ƒ»ƒ»∆∆¬»¿«≈«»∆
ÂÈÙlÓ85ÔÈ‡È·Óe .ÌL ˜ÈÏ„Óe ,86ÔÈÒpÎÓ‰ ÔÓ ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒƒ«¿À»ƒ

ÌLÏ ‡lL ˙ÙwÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aL∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿»À∆∆∆…¿≈
˙Á˙Bt dÏ ‰È‰iL „·Ï·e ;‰¯Èc87CB˙a ‰È‰˙Â , ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿∆»««¿ƒ¿∆¿

˙aL ÌeÁz88Ô‰ È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈≈
.‰ˆ˜ÓÀ¿∆

ב.78) ל, ביצה אסור,79)משנה, עצמם הדפנות מן אבל
אוהל. סותר הוא התלושים.80)שהרי העצים

ר"ן.81) ועיין מחר, לצורך עצים כמעמר שנראה
א.82) לג, ביצה שם 84)מלקט.83)משנה, במשנה

הוא  וכן בשדה, רבינו ומפרשה משלפניו", "מגבב כתוב
המשנה. לבשל 85)בפירוש כדי רק שעושה מוכיח שזה

מעמר. משום בו ואין א.86)קדירתו, לא, ביצה משנה,
הדבר 88)מסגר.87) נחשב התנאים, אלו כל יש שאם

כמוכן.

.ÂËÈÏÚ89ÔÈÒpÎÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÙ‚ ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ¬≈»ƒ«¬≈¿»ƒ««ƒ∆≈¿À»ƒ
Ût¯˜a90Ô‰ È¯‰ ,Ô˙B‡ ˙¯fÙÓ Áe¯‰L ÔÂÈk - ¿«¿≈≈»∆»«¿«∆∆»¬≈≈

ÔÈ¯fÙÓk91„·k ÈÏk Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡Â ƒ¿À»ƒ«¬ƒ¿ƒƒƒ«¬≈∆¿ƒ»≈
.ÔÈÎeÓ el‡ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈≈»ƒ

א.89) לא, לעיר.90)ביצה מחוץ גדר, מוקף נרחב, מקום
שהרוח 91) חושב שהוא יוםֿטוב, מערב עליהן סומך שאינו

(רש"י). כבר פזרתן

.ÊË‰Ó‰a92˙kÒÓ ‰˙È‰ Ì‡ :·BË ÌBÈa ‰˙nL93 ¿≈»∆≈»¿ƒ»¿»¿À∆∆
Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈ·ÏÎÏ ‰ÎzÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆¬≈∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‡ÏÂ ,‰ˆ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,‰ÈÏÚ BzÚ„ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -ƒ¿…»¿»«¿»∆»¬≈∆À¿∆¿…

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a .dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ94‰Óe¯˙e ,‰˙nL ¿ƒ∆»ƒ¿»∆¡«»»ƒ∆≈»¿»
dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï - ˙‡ÓËpL95. ∆ƒ¿≈…¿ƒ∆»ƒ¿»

ב.92) כז, ודף א. ב, שתמות 93)ביצה עליה שחשב
לכלב. ויתננה מערב 94)ביוםֿטוב מסוכנת היתה אפילו

את  מאכילין אין אצלנו העיקר כי בטלטול, אסורה יו"ט
מצות  שהרי להר"מ) המשניות (פירוש לכלבים הקדשים
כז: ביצה ברש"י וראה בשריפה. היא טמאים קדשים

שם. עליה 95)ו'תוספות' טרפון רבי את ושאלו "ומעשה,
לו  ואמרו ושאל, המדרש לבית ונכנס שנטמאת, החלה ועל

שם). (ביצה, ממקומם" יזיזם לא

.ÊÈÌÈ‚c96‰ˆ˜Ó Ô‰L ‰iÁÂ ˙BÙBÚÂ97ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿¿«»∆≈À¿∆≈«¿ƒ
˙BBÊÓ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa Ô˙B‡98‡nL ; »¿¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿∆»

LnzL‰Ï B‡ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÏÎÂ .Ô‰Ó ÁwÏ ‡B·È»ƒ«≈∆¿…∆»¿»¿¿ƒ¿«≈
.BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ·BË ÌBÈa Ba¿ƒ¿≈∆À¿∆»¿«¿¿

ב.96) כג, ז.97)ביצה הלכה למעלה אףֿעל98ֿ)ראה
שם. רש"י ועיין מאליהם, ניזונים שאינם עליו, שמזונותם פי

.ÁÈÒÈÎn‰99BÏ „ÁÈ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ¯ÙÚ ««¿ƒ»»≈∆∆ƒƒ≈
¯˜ B¯ˆÁaBÏËÏËÏ ¯zÓe ,ÔÎeÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÂÊ Ô «¬≈∆∆»ƒ¬≈∆»À»¿«¿¿

ÔÎÂ .ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ba ˙BNÚÏÂ100ÌBÈ ·¯ÚÓ ˜q‰L ¯Ù‡ ¿«¬»¿»»¿≈≈∆∆À«≈∆∆
·BË101˜q‰LÂ ;ÔÎeÓ -102‡e‰L ÔÓÊ Ïk :·BË ÌBÈa »¿∆À«¿»¿«∆

‰ˆÈa Ba ˙BÏˆÏ È„k ÌÁ103ÔÈ„ÚL ,BÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿≈ƒ¿≈»À»¿«¿¿∆¬«ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;‡e‰ L‡≈¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆

ÈÓ .„ÏB104¯˜c BÏ ‰È‰L105,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ıeÚ »ƒ∆»»∆∆»≈∆∆
B˜zÂ106¯ÙÚ B˙B‡ ‰È‰ Ì‡ :¯ÙÚ ‰ÏÚ‰Â ,·BË ÌBÈa ¿ƒ¿¿¿∆¡»»»ƒ»»»»
ÁeÁÈz107‰qÎÓ ‰Ê È¯‰ -108Ì‡ Ï·‡ ;BÏËÏËÓe Ba ƒ«¬≈∆¿«∆¿«¿¿¬»ƒ

LzÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ Le‚ ‰ÏÚ‰109ÌBÈa B˙B‡ ∆¡»»»¬≈∆…ƒ¿¿
.·BË

יהודה.99) רב של מימרא א. ח, (ביצה 100)ביצה משנה
הוא". מוכן כירה, "אפר א.101)ב.) ח, שם.102)ביצה

דברים.103) שאר מכל יותר מהר מתבשלת שהיא
ב.).104) (ביצה את 105)משנה בו שחופרין ברזל יתד

אבל 106)הקרקע. ונתקו. שעבר כלומר בדיעבד.
כתב  (שהרי שחט כבר אם אפילו לנתקו אסור לכתחילה
'בירור  – בו" ומכסה "שוחט כתב ולא בו", "מכסה בסמוך
התירו  שלא עבר) ואם ד"ה ג ציון ב. ביצה למסכת הלכה'
ה"א  פ"ג (להלן כיסוי מצות לצורך מוקצה טלטול אפילו
הערב), עד יכסה לא - ושחט ועבר מוכן, עפר לו אין שאם
שהוא  אףֿעלֿפי מלאכה, איסור התירו שלא וכלֿשכן
שיחפור  שחט שאם "ומודים במשנה שאמרו ומה מדרבנן.
שאינה  "מלאכה שסובר למי אלא אינו זה - ויכסה" בדקר
מלאכה  א' קולות: שתי כאן ויש עליה" פטור לגופה צריכה
רבינו  לדעת אבל מקלקל. וב' לגופה, צריכה שאינה
שבת  מהל' (פ"א עליה חייב לגופה צריכה שאינה שמלאכה
התירו  לא - מקלקל של אחת קולא אלא כאן ואין ה"ז)
ג. ובהערה ה"א, פ"ג להלן וראה כאן). המלך' ('שער

רך.107) שמצוותֿעשה 108)עפר עוף או חיה שחט אם
שחיטה  בהל' רבינו שכותב כמו בעפר, דמם את לכסות
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פרק 109)פי"ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני.

ה'תשפ"א  כסלו כ"ב שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓ2ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰L3¯znL ,ÔÎeÓ ¯Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
- BÏËÏËÏ Èe‡¯‰ ¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

·¯ÚÏ „Ú4‰i¯a ÔÎÂ .5˜ÙÒ ‡e‰L6Ì‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰a7ËÁL Ì‡Â ;·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,·¯ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï -…¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;¯Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
¯Èz‰Ï ‰‡B¯‰ ‡B·ÈÂ ,·BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ

BaÏÁ8. ∆¿

א.2) ב, ביצה יוםֿטוב.3)משנה, ראה 4)מערב
גדולי  לדעת אבל .(106 (בהערה שני פרק בסוף למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי  בו, לכסות יכול תיחוח, בעפר יום מבעוד קרקע)
ויכסה". בדקר שיחפור שחט שאם "ומודים המשנה

פ"ב.5) ביכורים "כוי".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי"ד (רבינו מספק לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב כרת, חייב בהמה מחלב כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי פ"ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ"א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק,

אסורות).

.·ÔÎÂ9‡Ï - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
·BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ10‰Ó‰a ËÁL .11ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï - ÌÓc ·¯Ú˙Â ,·BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
·¯ÚÏ12ÏBÎÈÂ ,¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ13. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב.9) ח, ואין 10)ביצה יוםֿטוב, מערב לכסות לו שהיה
יכול  שהרי יוםֿטוב, משמחת אותו מונע הכיסוי מצוות
(רש"י). יוםֿטוב במוצאי דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי.11) פטור טרחא 12)שדמה טורח הוא שהרי
(רש"י). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.‚ËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
שאיֿ שחיטה, לפני הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט). כלל אדם' ('חיי זה בלא לשחוט אפשר
הגמרא  דברי כל את העתיק שם, בכורות במס' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אףֿעלֿפי זה, בענין
לפי  המסכת מכוונת שאינו ואע"פ זה, "וזכרתי זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני שרוב

.„·BË ÌBÈa ‰Ó‰a ¯BÚ ËÈLÙn‰21;epÁÏÓÈ ‡Ï - ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fL22C¯ˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡23eÒ¯„iL È„k ,‰ÒÈ¯c‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚ24ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓN25¯zÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ ¯Na ÁÏÓÏ26¯BÚ‰ Èab ÏÚ27¯·„a ÌÈÓÈ¯ÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê28,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ¯Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk ¯BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.‰‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:

וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה
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פרק 109)פי"ד. שבת בהל' כמבואר אסורה, שכתישה
שמיני.

ה'תשפ"א  כסלו כ"ב שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומה 1) בפרטיהן, המותרות המלאכות קצת בו נתבארו

הוא  זה בפרק הנזכרות לאלו הכולל והענין בהן, שאסור
ומשקין. לאוכלין היותן

.‡ÈÓ2ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰L3¯znL ,ÔÎeÓ ¯Ù‡ B‡ ƒ∆»»»»»≈∆»∆À»
;ÌÓ„ ‰qÎÓe ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BÏËÏËÏ¿«¿¿¬≈∆≈«»»¿«∆»»
- BÏËÏËÏ Èe‡¯‰ ¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»»≈∆»»¿«¿¿
ÌÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â ;ËÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ¿«¿ƒ»«¿»«…¿«∆»»

·¯ÚÏ „Ú4‰i¯a ÔÎÂ .5˜ÙÒ ‡e‰L6Ì‡ ‡È‰ ‰iÁ Ì‡ «»∆∆¿≈¿ƒ»∆»≈ƒ«»ƒƒ
‰Ó‰a7ËÁL Ì‡Â ;·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ¿≈»≈¬ƒ»¿¿ƒ»«

ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ elÙ‡ ,·¯ÚÏ „Ú dÓ„ ‰qÎÈ ‡Ï -…¿«∆»»«»∆∆¬ƒ»»»»»
‡È‰ ˙È‡cÂ ‰iÁ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;¯Ù‡ B‡≈∆∆»…«»∆«»«»ƒƒ
¯Èz‰Ï ‰‡B¯‰ ‡B·ÈÂ ,·BË ÌBÈa BÓ„ ‰qk CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ»»¿¿»»∆¿«ƒ

BaÏÁ8. ∆¿

א.2) ב, ביצה יוםֿטוב.3)משנה, ראה 4)מערב
גדולי  לדעת אבל .(106 (בהערה שני פרק בסוף למעלה
בו  שחופרין ברזל (יתד נעוץ דקר לו יש אם הראשונים,
כדברי  בו, לכסות יכול תיחוח, בעפר יום מבעוד קרקע)
ויכסה". בדקר שיחפור שחט שאם "ומודים המשנה

פ"ב.5) ביכורים "כוי".6)משנה, התלמוד בלשון ונקרא
שחיטה).7) מהל' בפי"ד (רבינו מספק לכסות וצריך
מותר 8) חיה וחלב כרת, חייב בהמה מחלב כזית והאוכל

אסור  חלבו וכוי פ"ז), אסורות מאכלות בהל' (רבינו באכילה
מאכלות  מהל' בפ"א (רבינו אכילתו על לוקין ואין מספק,

אסורות).

.·ÔÎÂ9‡Ï - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁBM‰ ¿≈«≈«»»≈∆∆…
·BË ÌBÈa ÌÓ„ ‰qÎÈ10‰Ó‰a ËÁL .11ÛBÚÂ ‰iÁ ¿«∆»»¿»«¿≈»«»»

„Ú B˙B‡ ‰qÎÈ ‡Ï - ÌÓc ·¯Ú˙Â ,·BË ÌBÈa¿¿ƒ¿»≈»»…¿«∆«
·¯ÚÏ12ÏBÎÈÂ ,¯Ù‡ B‡ ÔÎeÓ ¯ÙÚ BÏ ‰È‰ Ì‡Â ; »∆∆¿ƒ»»»»»≈∆¿»

e‰qÎÈ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯È˜„a Ïk‰ ˙BqÎÏ13. ¿««…ƒ¿ƒ»««¬≈∆¿«≈

ב.9) ח, ואין 10)ביצה יוםֿטוב, מערב לכסות לו שהיה
יכול  שהרי יוםֿטוב, משמחת אותו מונע הכיסוי מצוות
(רש"י). יוםֿטוב במוצאי דמו את ולכסות הבשר, את לאכול

מכיסוי.11) פטור טרחא 12)שדמה טורח הוא שהרי
(רש"י). בהמה דם ביניהם שיש מצוה, של שאינה

אפילו 13) הדם את לכסות יכול החצר, באמצע שחט ואם
אברהם' ('מגן כליו יתלכלכו שלא כדי דקירות, בכמה

תצח). סי' או"ח בשו"ע

.‚ËÁBM‰14¯Óˆ LÏ˙Ï BÏ ¯zÓ - ·BË ÌBÈa ‰Ó‰a «≈¿≈»¿À»ƒ¿∆∆
ÔÈkq‰ ÌB˜ÓÏ15B„Èa16epÊÈÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«∆…¿ƒ∆

BÓB˜nÓ17¯‡Lk CaÒÓ ÌL ¯‡MÈ ‡l‡ ,18¯Óˆ ƒ¿∆»ƒ»≈»¿À»ƒ¿»∆∆
,Bk¯„ ‡e‰L ÈtÓ ;Ë¯ÓÈ ‡Ï - ÛBÚa Ï·‡ .¯‡ev‰««»¬»¿…ƒ¿…ƒ¿≈∆«¿

LÏBz ‡ˆÓÂ19·BË ÌBÈa20. ¿ƒ¿»≈¿

א.14) כה, והסכין 15)בכורות תלישה, בלי ישחוט שאם
חלדה, משום פסולה השחיטה תהיה - בצמר מכוסה יהיה

ה"י. פ"ג, שחיטה הל' אלא 16)ראה גזיזה דרך שאין
כלאחד  שהוא בידו, והתירו ה"ח) שבת מהל' (פ"ט בכלי

יוםֿטוב. שמחת משום רק 17)יד, שתולש שייראה כדי
פ"ג  בבכורות ישראל' ('תפארת לצרכו ולא שחיטה לצורך

יו"ט). לענין וה"ה בכור, לענין ובנוסחאות 18)מ"א
(בבי"ת). "בשאר" הגירסא: התירו 19)ישנות, שלא

מערב  לעשות שאיֿאפשר מה אלא נפש אוכל מכשירי
חסרון  או הפסד שיגרום מבלי ה"ח) בפ"א (ראה  יוםֿטוב
מערב  לעשותו אפשר הנוצה מריטת אבל לאוכל, טעם

(הרא"ש). למרוט 20)יוםֿטוב השוחטים עכשיו "נהגו
על  שחולק הרמב"ן דעת על וסומכין שחיטה, קודם הנוצה
שאיֿ שחיטה, לפני הצואר מן נוצה תלישת ומתיר רבינו,
בפירוש  ורבינו סט). כלל אדם' ('חיי זה בלא לשחוט אפשר
הגמרא  דברי כל את העתיק שם, בכורות במס' המשניות
והתנצל  המשנה, בפירוש כן דרכו שאין אףֿעלֿפי זה, בענין
לפי  המסכת מכוונת שאינו ואע"פ זה, "וזכרתי זה: בלשון

עליו". עוברים אדם בני שרוב

.„·BË ÌBÈa ‰Ó‰a ¯BÚ ËÈLÙn‰21;epÁÏÓÈ ‡Ï - ««¿ƒ¿≈»¿…ƒ¿»∆
‡e‰ „eaÚ ‰fL22C¯ˆÏ ‡lL ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡ˆÓÂ , ∆∆ƒ¿ƒ¿»∆¿»»∆…¿…∆

B˙B Ï·‡ .‰ÏÈÎ‡23eÒ¯„iL È„k ,‰ÒÈ¯c‰ ˙Èa ÈÙÏ ¬ƒ»¬»¿ƒ¿≈≈«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿¿
ÂÈÏÚ24ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .„ÒtÈ ‡ÏÂ »»¿…ƒ»≈¿…ƒƒ»»∆∆»ƒ¿≈

ËÁLlÓ ÚnÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈ ˙ÁÓN25¯zÓe . ƒ¿«¿≈∆…ƒ»«ƒƒ¿…À»
ÈÏˆÏ ¯Na ÁÏÓÏ26¯BÚ‰ Èab ÏÚ27¯·„a ÌÈÓÈ¯ÚÓe , ƒ¿…«»»¿»ƒ««≈»«¬ƒƒ¿»»

‰Ê28,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ¯Na ËÚÓ ÁÏBÓ ?„ˆÈk . ∆≈«≈«¿«»»ƒ»¿«ƒ»
.Blk ¯BÚ‰ ÁÏÓiL „Ú«∆ƒ¿«»À

(מגידֿמשנה).21) ביוםֿטוב נשחטה "שהמליחה 22)וגם
פי"א). שבת בהל' (רבינו הוא" עיבוד המדובר 23)מין

מערב  נשחטה אם (אבל כנ"ל ביוםֿטוב שנשחטה בבהמה
יוםֿטוב. מערב למלחו יכול והיה הואיל - אסור יוםֿטוב,

העור 24)מגידֿמשנה). לתיקון שכוונתו כלֿכך ניכר ולא
יא:). יא.).25)(ביצה (ביצה תחילתן" משום סופן "התירו

ה'.26) הלכה כדלהלן מועטת, מליחה אף 27)שהיא
קצת. העור גם ימלח פ"א 28)שעלֿידיֿזה 'ירושלמי'

שלא  כדי הערמה, קצת שנראה זה דבר התירו וחכמים ה"ו.
ביוםֿטוב, לשחוט ירצה ולא העור, והפסד קלקול לידי יבוא

יוםֿטוב. משמחת וימנע

.‰‰na29BÈ‡L ,ÈÏˆÏ ÁÏBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈
‰a¯‰ ÁÏÓ CÈ¯ˆ30‰¯„˜Ï Ï·‡ ;31ÁÏÓÏ ¯eÒ‡ - »ƒ∆««¿≈¬»ƒ¿≈»»ƒ¿…«

ÔÎÂ .¯BÚ‰ ÏÚ32ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡33ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ «»¿≈≈¿ƒ∆«¬»ƒ¿≈
ÔÈÎt‰Ó34Èab ÏÚ Áe¯a Ô˙B‡ ÔÈÁËBL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ¿«¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»»«««≈

˙B„˙È35.‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

א.29) יא, נראה 30)ביצה הי"ב, אסורות מהלכות [בפ"ו
(עיי"ש  לקדירה כמו מליחה צריך שלצלי רבינו מדברי
מזבח  איסורי מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן במגידֿמשנה).
כמולח  יפה יפה (בקרבנות) הבשר למלוח "ומצוה הי"א:

וצ"ע]. לצלי", לצלי 31)בשר מולח אם והואֿהדין
שם). (ביצה, אסור - לקדירה כמו מרובה מליחה

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

aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - elqk a"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.32) מולח 33)ביצה, אם גמור, אוכל שאינו שדבר
מעבד. משום בו יש - יסריח שלא תיקון 34)כדי שזה

יסרחו. שלא יהושע.35)לחלבים כרבי ולא כתנאֿקמא
יא:). (שם למלחם יבוא שמא גזירה

.ÂËÈLÙn‰36.·BË ÌBÈa ÏÈb¯È ‡Ï - ‰Ó‰a‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿≈»…«¿ƒ¿
Ï‚¯Ó ¯Na Ïk ‡ÈˆBn‰ ‰Ê ?ÏÈb¯n‰ ‡e‰ „ˆÈk≈«««¿ƒ∆«ƒ»»»≈∆∆
ÈtÓ .Ú¯wÈ ‡ÏÂ ÌÏL ¯BÚ‰ Ïk ‡ÈˆBiL È„k ,˙Á‡««¿≈∆ƒ»»»≈¿…ƒ»≈«ƒ¿≈

ÏB„b Á¯Ë ‰Ê ËLÙ‰a Á¯BhL37C¯ˆ Ba ÔÈ‡Â , ∆≈«¿∆¿≈∆…«»¿≈…∆
ÔÎÂ .„ÚBnÏ38„È ˙Èa ˙BNÚÏ ¯eÒ‡39,‡e‰Â .¯Naa «≈¿≈»«¬≈»«»»»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .ÔÈkÒa ‰NÚiL∆«¬∆««ƒ∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÔÓÈÒ ˙BNÚÏ ¯zÓe .ÏÁa40.¯Naa ¿…À»«¬ƒ»«»»

א.36) לג, שתי 37)בכורות דרך העור את מפשיט אבל
ועלֿידיֿזה  השניה, עד האחת מרגל שחותך הרגלים,
יוסף' ('בית בזה מרובה הטרחא שאין שלם, העור מפשיט

כאן). כסףֿמשנה ועיין תצט, סי' א.38)או"ח כח, ביצה
להוליכו 39) ללוקח ונותנו יד בית בו עושה בשר, "כשמוכר

מקח  שאין היכר, לעשות לשנות צריך וביוםֿטוב לביתו,
כח.). ביצה (רש"י ביוםֿטוב" יחליפהו 40)וממכר "שלא

(רש"י). הנושאו"

.ÊÔÈ‚ÏBÓ41L‡¯‰ ˙‡42ÔÈ·‰·‰Óe ,ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡Â ¿ƒ∆»…¿∆»«¿«ƒ¿«¿¬ƒ
„ÈÒa Ô˙B‡ ÔÈÏÙBË ÔÈ‡ Ï·‡ ;¯e‡a Ô˙B‡43 »»¬»≈¿ƒ»¿ƒ

˙ÈÒ¯Á·e44Ô˙B‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡Â ,‰Ó„‡a ‡ÏÂ ¿«¿ƒ¿…«¬»»¿≈¿ƒ»
ÌÈ¯tÒÓa45;BlL ˙¯tÒ˙a ˜¯i‰ ˙‡ ÔÈÊÊBb ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»«ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»¿ƒ¿…∆∆

˜ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ Ba LiL ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó Ï·‡Òc46 ¬»¿«¿ƒ∆»…∆∆≈ƒ¿À¿»
˙Bi·kÚÂ47˙¯tÒ˙a ,48. ¿«»ƒ¿ƒ¿…∆

א.41) לד, השיער.42)ביצה את להסיר כדי ברותחין,
כעיבוד.43) נראה חרס.44)שזה כלי ממנו שעושין חומר
(רש"י).45) השיער לצורך זה עושה כאילו שנראה
"קורנס".46) הגירסא התימנים, שיש 47)בכת"י צמח מין

למאכל. ראוי והוא קוצים, אוכל 48)בו צורך שהוא כיון
נפש.

.Á¯zÓ49Ll‰Â .·BË ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰qÚ LeÏÏ50 À»»ƒ»¿»¿¿«»
ÌBÈa ‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰qÚƒ»≈∆∆≈«¿ƒƒ∆»«»¿

·BË51‰lÁ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓ - ·BË ÌBÈa dLÏ Ì‡Â .52 ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ∆»«»
Ì‡Â .Ô‰kÏ d˙BÂ53˙‡ÓËpL B‡ ,‰‡ÓË ‰qÚ ‰˙È‰ ¿¿»«…≈¿ƒ»¿»ƒ»¿≈»∆ƒ¿≈

ÌBÈa ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ˙‡ ÏM·È ‡Ï - ‰lÁ‰««»…¿«≈∆««»∆≈¿«¿ƒ¿
ÏÎ‡Ï ‡l‡ ·BË54‰Ù¯NÏ BÊÂ ,55ÔÎÂ .˙„ÓBÚ56ÔÈ‡ ∆»∆¡…¿ƒ¿≈»∆∆¿≈≈

ÌÈL„˜ ÔÈÙ¯BN ÔÈ‡L ,·BË ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÙ¯BN57 ¿ƒ»¿∆≈¿ƒ»»ƒ
- e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ˙Ù¯NL ;·BË ÌBÈa e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¿∆¿≈«»»ƒ∆ƒ¿¿
‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Û¯NÈ L‡a :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«»≈ƒ»≈«¬ƒ«¿»»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ dÈ‡L58‡ÏÂ ‰NÚ - ∆≈»¿…∆¬ƒ»¿«≈»∆¬≈¿…
‰NÚ˙59‰NÚÂ ‰NÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‰NÚ ÔÈ‡Â ,60. «¬∆¿≈¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

מרובה 49) פת אופים אין אומרים, שמאי "בית ב: כב, ביצה
וראה  הלל. כבית והלכה מתירים". הלל ובית ביוםֿטוב,

וכו'. פת תנור אשה שממלאה ה"י פ"א ביצה 50)למעלה
א. יוםֿטוב.51)ט, מערב לעשותה שאפשר

שנאמר 52) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש "מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ביכורים). מהל' ה"א א.53)(פ"ה מו, פסחים משנה,
הוא 54) נפש לכל יאכל אשר "אך טז) יב, (שמות ֵֵָשנאמר

לכם". יעׂשה נאכלת 55)לבדו שאינה טמאה תרומה כדין ֵֶָ
פ"ב). תרומות בהל' (רבינו בשריפתה יהנו רק לכהן,

ב.56) כד, שמצות57ֿ)שבת קדשים, בכלל שתרומה
כה. שבת ועיין פי"ג. אליהו דבי (תנא לשורפן היא עשה

שם). ו'תוספות' 'מעשה 58)ורש"י בעל שלפני בכתבֿיד
בהן". "וכיוצא תיבות נמצאו לא למעלה 59)רוקח', ראה

ה"ב. ב.60)פ"א כה, שבת

.Ë·¯Ú‰ „Ú ‰pÁÈpÈ ?da ‰NÚÈ „ˆÈk61Û¯NÈÂ ≈««¬∆»«ƒ∆»«»∆∆¿ƒ¿…
‰È‰ .d˙B‡62‰pÁÈpÈ Ì‡L ,ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ »»»∆∆«∆ƒ«ƒ∆»

ıÈÓÁz63‡l‡ ,˜ˆa ‰lÁ‰ ˙‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï -64‰Ù‡È «¿ƒ…«¿ƒ∆««»»≈∆»…∆
‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â ,‰‡Óh‰ ‰qÚ‰ Ïk ˙‡∆»»ƒ»«¿≈»¿««»«¿ƒ««»

.ÌÁÏ∆∆

בנותר 61) אלא אינו זה - בלילה קדשים שורפין שאין [אף
מהדורא  ביהודה' 'נודע – בלילה נשרף טמא אבל ופיגול,
מפסולי  פי"ט הרמב"ם לשון מדקדוק צו, סי' או"ח תנינא

ה"ה]. א.62)המוקדשין מו, פסחים ואף 63)משנה,
חמץ  מהל' (בפ"ד רבינו וביאר הקדש, של היא שהחלה
יג, (שמות שנאמר הקדש, של חמץ על עובר שאינו ומצה)
רואה  אתה אבל רואה, אתה אי שלך לך", יראה "ולא ז)
שלא  כיון כשלו, החמץ נחשב כאן - גבוה? ושל אחרים של
"הואיל  ההפרשה, על לישאל ויכול כהן, לידי עדיין נתנו
מו:). (שם הוא" ממוניה עלה, מתשיל בעי ואי

בצונן",64) תטיל אומר, בתירא "בן עוד: אמרו במשנה,
זו, תקנה על לסמוך אין לכתחילה אבל מלהחמיץ, המונעו
(הרא"ש). תחמיץ שלא יפה יזהר לא שמא חכמים שחששו

.ÈÔÈ‡65È¯eÙa ÔÈÙB‡66˙Átz ‡nL ‰¯Êb ,‰L„Á67 ≈ƒ¿¿ƒ¬»»¿≈»∆»ƒ»≈
ÔÈ‡ .·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈÂ ,ÌÁl‰ „ÈÒÙ˙Â68 ¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ»«ƒƒ¿«≈

ÔÈÙ¯Bb69ÔÈLaÎÓ Ï·‡ ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz70¯Ù‡‰ ˙‡ ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¬»¿«¿ƒ∆»≈∆
Ô‰aL71‡l‡ ˙BÏˆÏ B‡ Ba ˙BÙ‡Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ∆»∆¿ƒƒ∆¿»∆¡ƒ¿∆»

ÔÈÓ˙BÒÂ .¯zÓ - Û¯b Ôk Ì‡72LÙ¯Â ËÈËa ¯epz‰ Èt ƒ≈»«À»¿¿ƒƒ««¿ƒ»∆∆
BÎk¯L ,‡e‰Â .¯‰p‰ ˙B·È·ÒaL73Ï·‡ .LÓ‡Ó ∆ƒ¿ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆∆¬»

˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .¯eÒ‡ - ·BË ÌBÈa ËÈË Ïa‚Ï¿«≈ƒ¿»À»¿«≈∆
¯Ù‡‰74.¯epz‰ Èt Ba ÌzÒÏ »≈∆ƒ¿…ƒ««

א.65) לד, חרס.66)ביצה של גג 67)תנור יתקלקל
מלבנים, שנעשו שלנו, בתנורים אבל הפת. על ויפול התנור
חזקים, והם יחד, להדביקן לחברתה לבינה בין טיט ונותן

תקז). סי' או"ח ברורה' ('משנה זה חשש משנה,68)אין
ב. לב, הטיט.69)ביצה מטיח לתוכו נפל אם

יגע 70) ולא חלק שיהיה כדי שבו, והאפר האש להשכיב
לאחר 71)בפת. והגחלים האפר מן התנור את "ולגרוף

אי  מכבה, שהוא ואףֿעלֿפי מותר, שהוא לי יראה הסקה,
כך  נפש, אוכל לצורך להבעיר שמותר וכשם כן, בלא אפשר
על  בשר כמניח זה והרי נפש, אוכל לצורך לכבות מותר

הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה שם.72)הגחלים" ביצה,
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מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא
"דמריח" וצ"ל "דטריח", דק"ס) (כת"י הרי"ף בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט"ז) שבת מהל' בפ"ח לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד

.‡È¯epz75ÔÈÎÒ ÔÈ‡ - ÌÈL„Á ÌÈ¯ÈÎÂ76ÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa77 ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡78˙BÙ‡Ï ÏÈ·La Ì‡Â ;79Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .¯zÓ -80ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ81B‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡Ï82ÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
¯eÙaÈ83ÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,84. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי אותן, ולשפשף בשמן

כלי. הכלי.77)תיקון את מחזק היסק, אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה

הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש
אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת

אלא  נאסר שלא מפורש להרמב"ם המשנה בפירוש
א. לד, ביצה הגמרא דברי וכפשטות תנור 83)בחדשים,

חרס. של אלה,84)גדול בשני והשמיענו גדולה. יורה
(מגידֿ עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.·ÈÔÈ‡85·¯ÚÓ Ôab Ì‡L ;·BË ÌBÈa ‰È·b ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï·‡ .ÌÚË ÔB¯ÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,·BË ÌBÈ86˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,·¯ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk¯„k ÔÈÏ·z‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï·‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚË87Ô‰lL ÌÈÁ¯a ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL88, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏ·z‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡89. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡90˙BÙÈ¯‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk91‰ÏB„b ˙LzÎÓa92, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï·‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;¯eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰·BË Ô‰lL ‰‡e·z‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ93. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים אף92ֿ)שעורים
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ שבחוצה עלֿפי
לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב מערב אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי"ב) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן

לארץ. לחוץ ישראל ארץ בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אףֿעלֿפי בשינוי, לדוך שהתירו למלח דומה זה ואין
מפני  הי"ב), (למעלה יוםֿטוב מערב דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי הוא, הכרחי צורך שמלח

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰94B„w¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,95·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„w¯Ó ÔÈ‡ - ÔÈaq‰ epnÓ ¯ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa96ÌÒÈ˜ B‡ ¯B¯ˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
È¯BÁ‡Ó „w¯iL ÔB‚k ,¯zÓ - ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „w¯L B‡ ,‰Ùp‰97ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב.94) כט, נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי הי"ז, בפ"א רבינו שכותב כמו
מזה  לעשות הדרך כי וגם טעמו, את שיפסיד מבלי יוםֿטוב
חול. לצורך ביוםֿטוב וטורח רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח, לייפות כדי לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ98˙BÏÈÏÓ99ÔÈÎ¯ÙÓe100ÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .·BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜a101ÈeÁÓ˙a B‡102Ï·‡ ,103‰Ùa ‡Ï104‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰¯·Îa105¯¯Ba - ·BË ÌBÈa ˙BiË˜ ¯¯Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡Ï·Ëa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï·‡ ,ÈeÁÓ˙·e B˜ÈÁa Bk¯„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰¯·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי, בלי כדרכו שמולל ונראה ב. יב, ביצה
רבינו  כי הי"ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי מולל בשבת
- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י,104)בכמות

"בטבלא". ב.105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆
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מאתמול".73) סימן) בו (=עשה דצייריה "והוא שם בגמרא
"דמריח" וצ"ל "דטריח", דק"ס) (כת"י הרי"ף בנוסחת אבל
ל'). ציון שם, הלכה' ('בירור גיבול בו ואין ממורח שהוא

באפר,74) גיבול שאין (הט"ז) שבת מהל' בפ"ח לשיטתו
וכאן. שם עליו חולק והראב"ד

.‡È¯epz75ÔÈÎÒ ÔÈ‡ - ÌÈL„Á ÌÈ¯ÈÎÂ76ÔÓLa Ô˙B‡ «¿ƒ«ƒ¬»ƒ≈»ƒ»¿∆∆
ÔÈ‚ÈÙÓ ÔÈ‡Â ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡ ÔÈLË ÔÈ‡Â ,·BË ÌBÈa77 ¿¿≈»ƒ»¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÓqÁÏ È„k ÔBˆa Ô˙B‡78˙BÙ‡Ï ÏÈ·La Ì‡Â ;79Ô‰a »¿≈¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ∆¡»∆
ÔÈ‡ .¯zÓ -80ÌÈ·‡‰ ˙‡ ÔÈaÏÓ81B‡ ˙BÏˆÏ À»≈¿«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿

ÔÓqÁnL ÈtÓ ,Ô‰ÈÏÚ ˙BÙ‡Ï82ÔÈÙB‡Â ÔÈ˜ÈqÓe . ∆¡¬≈∆ƒ¿≈∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
¯eÙaÈ83ÈÎÈË‡a ÔÈnÁ ÔÈnÁÓe ,84. ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

א.75) לד, החדשים 76)ביצה התנורים לסוך היה דרכן
משום  ואסור ולצחצחן, להחליקן כדי אותן, ולשפשף בשמן

כלי. הכלי.77)תיקון את מחזק היסק, אחר הבא שהצונן
שיוכלו 79)לחזקן.78) כדי התנור את להפיג שהוצרכו

הפת. ישרף ולא בהם, א.80)לאפות לג, ביצה משנה,
רבינו 81) גירסת וכן "הרעפים", הגירסא ספרים, בכמה

הגגות. את בהם שמכסים חרסים והם המשניות, בפירוש
אבל 82) ישנים, ברעפים אפילו אסור משנה' ה'מגיד לדעת

אלא  נאסר שלא מפורש להרמב"ם המשנה בפירוש
א. לד, ביצה הגמרא דברי וכפשטות תנור 83)בחדשים,

חרס. של אלה,84)גדול בשני והשמיענו גדולה. יורה
(מגידֿ עושה הוא חול לצורך יאמרו: שמא חוששים שאין

משנה).

.·ÈÔÈ‡85·¯ÚÓ Ôab Ì‡L ;·BË ÌBÈa ‰È·b ÔÈNBÚ ≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ≈≈∆∆
Ï·‡ .ÌÚË ÔB¯ÒÁ ‰Êa ÔÈ‡ ,·BË ÌBÈ86˙‡ ÔÈÎc ≈»∆∆¿««¬»»ƒ∆

‚eÙÈ ,·¯ÚaÓ Ô˙B‡ Ce„È Ì‡L ;Ôk¯„k ÔÈÏ·z‰«¿»ƒ¿«¿»∆ƒ»»ƒ»∆∆»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa CBc BÈ‡ ÁÏÓ Ï·‡ .ÔÓÚË«¿»¬»∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ú˜a Ce„iL B‡ ,LzÎn‰ ‰h‰ƒ»««¿≈∆»ƒ¿»»¿«≈»¿≈
‚eÙÈ ‡Ï ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ÁÏn‰ ˜ÁL Ì‡L ;‰pLiL∆¿«∆∆ƒ»««∆«≈∆∆…»

ÔÈ‡Â .BÓÚË87Ô‰lL ÌÈÁ¯a ÔÈÏtÏt‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBL88, «¿¿≈¬ƒ∆«ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ∆»∆
ÔÈÏ·z‰ ÏÎk ‰Îe„Óa Ô˙B‡ Cc ‡l‡89. ∆»»»ƒ¿»¿»«¿»ƒ

א.85) קלד, א.86)שבת יד, ביצה משנה,87)משנה,
עזריה. בן אלעזר רבי על החולקים כרבנן א. כג, ביצה

איכא).88) ד"ה א. יד, ביצה ('תוספות' חול כמעשה שנראה
יוםֿטוב 89) מערב אותם דכים אם טעמם מפיגים הם שאף

שם). ('תוספות'

.‚ÈÔÈ‡90˙BÙÈ¯‰ ˙‡ ÔÈL˙Bk91‰ÏB„b ˙LzÎÓa92, ≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆∆¿»
ÈepM‰ ‡e‰ ‰fL ,‰pË˜ ˙LzÎÓa ÔÈL˙Bk Ï·‡¬»¿ƒ¿«¿∆∆¿«»∆∆«ƒ
;¯eÒ‡ ‰pË˜a elÙ‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e .dlL∆»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿«»»
Ì˙B‡ ÔÈL˙Bk Ì‡Â ,‡È‰ ‰·BË Ô‰lL ‰‡e·z‰L∆«¿»∆»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ93. ≈∆∆≈¿»∆¿≈

א.90) יד, במכתש.91)ביצה כתושים אף92ֿ)שעורים
כותשין  ואם טובה, התבואה אין לארץ שבחוצה עלֿפי
לכתוש  אסור זאת בכל נפסדת, היא יוםֿטוב מערב אותה
בריחיים  פלפלים לטחון שאסרו כמו גדולה, במכתשת

לחםֿמשנה. – הי"ב) (למעלה רבינו 93)שלהם מפרש כן

לארץ. לחוץ ישראל ארץ בין יד:) (שם בתלמוד שחילקו מה
שאינו  אףֿעלֿפי בשינוי, לדוך שהתירו למלח דומה זה ואין
מפני  הי"ב), (למעלה יוםֿטוב מערב דכים אם מתקלקל
מלח  צריכים המאכלים כל שהרי הוא, הכרחי צורך שמלח

(לחםֿמשנה).

.„ÈÁÓw‰94B„w¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,95·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ «∆«««ƒ∆ƒ¿≈∆∆
‰iL ÌÚt B˙B‡ ÔÈ„w¯Ó ÔÈ‡ - ÔÈaq‰ epnÓ ¯ÈÒ‰Â¿≈ƒƒ∆«Àƒ≈¿«¿ƒ««¿ƒ»

ÏÙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·BË ÌBÈa96ÌÒÈ˜ B‡ ¯B¯ˆ BÎB˙a ¿∆»ƒ≈»«¿¿≈»
È¯BÁ‡Ó „w¯iL ÔB‚k ,¯zÓ - ‰pL Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒƒ»À»¿∆¿«≈≈¬≈

ÔÁÏM‰ Èab ÏÚ „w¯L B‡ ,‰Ùp‰97ÈepLa ‡ˆBiÎÂ , «»»∆ƒ≈««≈«À¿»¿«≈¿ƒ
.‰Ê∆

ב.94) כט, נפש,95)ביצה אוכל לצורך אף אסורה רקידה
מערב  לעשותה שאפשר לפי הי"ז, בפ"א רבינו שכותב כמו
מזה  לעשות הדרך כי וגם טעמו, את שיפסיד מבלי יוםֿטוב
חול. לצורך ביוםֿטוב וטורח רבים, לימים הרבה

להסיר 96) אלא הקמח, לייפות כדי לרקד כוונתו שאין
הצרורות. תיבה 97)מתוכו גבי על לעשותן הדרך שבחול,

עריבה. או

.ÂËÔÈÏÏBÓ98˙BÏÈÏÓ99ÔÈÎ¯ÙÓe100ÌBÈa ˙ÈË˜ ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿
elÙ‡Â ,ÏÎB‡Â BÁk ÏÎa „È ÏÚ „È ÏÚ ÁtÓe .·BË¿«≈««»«»¿»…¿≈«¬ƒ

ÔB˜a101ÈeÁÓ˙a B‡102Ï·‡ ,103‰Ùa ‡Ï104‡ÏÂ ¿»¿«¿¬»…¿»»¿…
ÔÎÂ .‰¯·Îa105¯¯Ba - ·BË ÌBÈa ˙BiË˜ ¯¯Ba‰ ƒ¿»»¿≈«≈ƒ¿ƒ¿≈

‡Ï·Ëa ‡ÏÂ ‰Ùa ‡Ï Ï·‡ ,ÈeÁÓ˙·e B˜ÈÁa Bk¯„k¿«¿¿≈¿«¿¬»…¿»»¿…¿«¿»
.‰¯·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»

ואילו 98) שינוי, בלי כדרכו שמולל ונראה ב. יב, ביצה
רבינו  כי הי"ד) שבת מהל' (פכ"א בשינוי מולל בשבת
- בשינוי" - מולל "כיצד יג:) (ביצה שאמרו מה מפרש
שם). ו'תוספות' רש"י (ועיין ביוםֿטוב ולא בשבת

על 99) ממנה נפרשים והגרעינים לבישולה, שהגיעה שבולת
ביד. אותה כשמוללים השרביטין 100)נקלה מפרק

מהן. זרע והשני 101)ומוציא רחב, אחד שראשו כלי
ומנענע  הרחב בראשו הקטניות ונותנין מרזב, כמין עשוי
(רש"י). בכלי נשאר והפסולת המרזב, דרך ומתגלגל האוכל

גדולה.102) אלו 103)קערה בכלים לעשות שדרך לפי
מחר. לצורך עובד כאילו ונראה רבה, בכת"י,104)בכמות

"בטבלא". ב.105)הגירסא יד, ביצה משנה,

.ÊË‰na106ÏÚ ‰a¯Ó ÏÎ‡‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»…∆¿À∆«
˙ÏÒt‰107ÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó ˙ÏÒt‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «¿…∆¬»ƒ»¿»«¿…∆¿À»«»…∆

Á¯Ë ‰È‰ Ì‡Â .˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰ ˙‡ ¯¯Ba -≈∆»…∆«ƒ«∆«¿…∆¿ƒ»»…«
ÏÎ‡‰ ˙¯È¯·a Á¯hÓ ¯˙È ÏÎ‡‰ ÔÓ ˙ÏÒt‰ ˙¯È¯·aƒ¿ƒ««¿…∆ƒ»…∆»≈ƒ…«ƒ¿ƒ«»…∆
˙‡ ¯¯Ba ,‰a¯Ó ÏÎ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙ÏÒt‰ ÔÓƒ«¿…∆««ƒ∆»…∆¿À∆≈∆

.˙ÏÒt‰ ˙‡ ÁÈpÓe ÏÎ‡‰»…∆«ƒ«∆«¿…∆

שם.106) הפסולת,107)ביצה, לברור יותר טוב שאז
מועטה. שטרחתו

.ÊÈÔÈ‡108ÈtÓ ,dlL ˙pÒÓa Ïc¯Á‰ ˙‡ ÔÈpÒÓ ≈¿«¿ƒ∆««¿»ƒ¿«∆∆∆»ƒ¿≈
¯¯B·k ‰‡¯pL109ÏL ˙ÒÓa ‰ˆÈa ÔÈ˙B Ï·‡ ; ∆ƒ¿∆¿≈¬»¿ƒ≈»¿¿«∆∆∆
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Ïc¯Á110ÂÈÏ‡Ó ÔpzÒÓ ‡e‰Â ,111Ì‡Â .112‰˙È‰ «¿»¿ƒ¿«≈≈≈»¿ƒ»¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÈ dÏ ÔzÏ ¯zÓ - ‰ÈeÏz ˙¯nLÓ‰113; «¿«∆∆¿»À»ƒ≈»«ƒ¿

Ï·‡114‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,‰lÁza ‰Ï˙È ‡Ï ¬»…ƒ¿∆«¿ƒ»∆…«¬∆¿∆∆∆
ÏÁa ‰NBÚ115ÌÈ¯ÚÓe .116˙¯ÓLÓ‰ ˙‡ ‰ÏB˙Â ∆¿…«¬ƒ¿∆∆«¿«∆∆

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈBn¯ da ‰ÏB˙Â ,ÌÈBn¯ da ˙BÏ˙Ïƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒƒ¿««»
.ÌÈ¯ÓL dÎB˙Ï Ô˙B≈¿»¿»ƒ

ממתקין 108) ואין החרדל, את מסננין "אין א: קלד, בשבת
(מגידֿמשנה). מיירי וביוםֿטוב בגחלת". אותו

לאכילה 109) ראוי שלו הפסולת שגם אינו, ממש ובורר
ס"ג). תקי סי' ברורה' החרדל 110)('משנה בה שנתנו

סט"ו). שיט סי' ברורה' ('משנה יוםֿטוב כי 111)מערב
העכורים  בדברים אותם ונותנים שטורפים הביצים טבע כך
כ'). פרק שבת להר"מ המשנה (פירוש אותם מזככים והם

הי"ד. שבת מהל' בפ"ח ב.112)וראה קלז, שבת משנה,
חטאת 113) חייב ובשבת היא, גמורה שהמלאכה אףֿעלֿפי

נפש  אוכל משום מותר ביוםֿטוב – הי"ז) שבת מהל' (פכ"א
הלכה'). ב'ביאור ס"ד תקי סי' ברורה' שבת,114)('משנה

הכלי 115)שם. על אוהל, כעושה שנראה א. קלח, שם,
רבינו  כתב הי"ז), (פכ"א שבת ובהל' שם). ברורה' ('משנה

לשמר". יבוא ב.116)"שמא קלט, שבת

ה'תשפ"א  כסלו כ"ג רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאסור 1) ומה בפרטיהן, המותרות המלאכות יתר בו נתבאר

הוא  המלאכות, לאלו הכולל והענין ההוצאה. מן חוץ בהן,
עוד  משקין. ולא אוכלין שאינן בדברים או בכלים, היותן
וממכר, מקח גזרת משום האסורין דברים זה בפרק נתבארו
יכתוב. שמא גזירה משום שאסורה שבת בהלכות ונתבאר

.‡ÔÈ‡2ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ‡Ï L‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ3ÔÓ ‡ÏÂ ≈ƒƒ∆»≈…ƒ»≈ƒ¿…ƒ
ÔÈÎÎBÁL ÔB‚k ,˙BÎzn‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·‡‰4BÊ Ô˙B‡ »¬»ƒ¿…ƒ««»¿∆¿ƒ»

ËÙp‰ ÔÎÂ .L‡‰ ‡ˆzL „Ú BÊ· BÊ ÔÈkÓ B‡ BÊa5 »«ƒ¿«∆≈≈»≈¿≈«≈¿
ÌÈÓa ‡e‰L ¯˙BÈa „Á‰6„Ú Ì˙B‡ ÔÈ„ÈnL , ««¿≈∆¿«ƒ∆¿ƒƒ»«

˙ÈÎeÎÊ B‡ ‰L˜ CÊ ÈÏk B‡ ,˜ÏciL7,ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ∆ƒ»≈¿ƒ«»∆¿ƒ¿≈»«ƒ
d‰‚ ¯ÊÁiL „Ú LÓM‰ ÔÈÚ „‚k d˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»¿∆∆≈«∆∆«∆«¬…»¿»

ÔzLÙÏ8¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ˜ÏcÈÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»≈»∆¿«≈»
Ú·‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa ¯z‰ ‡lL ;·BË ÌBÈaL‡Ó ¯È ¿∆…À«¿∆»¿«¿ƒ≈≈

‰ÈeˆÓ9¯eÒ‡ - L‡ ‡ÈˆÓ‰Ï Ï·‡ ,10¯LÙ‡ È¯‰L , ¿»¬»¿«¿ƒ≈»∆¬≈∆¿»
·¯ÚaÓ d˙B‡ ‡ÈˆÓ‰Ï11. ¿«¿ƒ»ƒ»∆∆

א'.2) עמוד ל"ג דף ביצה במסכת הדין 3)משנה והוא
ומשיב  שואל (שו"ת אש ולהוציא גפרור לחכך שאסור
ס"ז). סימן (או"ח סופר כתב ושו"ת ס"ב סימן ו' מהדורא

"שחופפין".4) הגירסא מה 5)בכ"י רבינו מפרש כן
המים". מן האור את מוציאין "אין שם במשנה שאמרו

"כמים".6) הגירסא זכוכית".7)בכ"י "כלי הגירסא בכ"י
הגאונים,8) (אוצר הגאון פירשו וכן הפשתן. שיידלק לומר

במשנה  שאמרו למה שם ורש"י צ"ו) סימן התשובות  חלק
המים". מן האור את מוציאין ואפיה 9)"אין בישול לשם

טוב  יום מערב לעשותם שאיֿאפשר טוב ביום מותר זה וכל
ח'). הלכה א' פרק האש,10)(למעלה את הוציא כבר ואם

ראב"ד). ועיין המגיד (הרב טוב ביום בה להשתמש מותר
מן 11) אסורים טוב יום מערב לעשותם שאפשר ומכשירים

והמאירי  ב') עמוד כ"ח דף (ביצה יהודה לר' גם התורה
ל"ג  דף (שם בגמרא לפרש שהוצרכו ממה רבינו על תמה
שדעת  נראה [אבל טוב ביום מוליד שהוא משום ב' עמוד
ר' דברי סוף היא מוציאין" "ואין של זו שבבא שם הגמרא
עמוד  ל"ד דף (שם השניה במשנה אמרו ולכן שם אליעזר
ר' והרי שם) רש"י (ועיין אליעזר" רבי אמר "ועוד א')
שאפשר  שמכשירין ב') עמוד קל"ז דף (שבת סובר אליעזר
ולפיכך  טוב ביום מותרים כן גם טוב יום מערב לעשותם
מביא  להלכה אבל מוליד משום אחר טעם לפרש הוצרכו
ובפני  סק"א תק"ב סימן בט"ז ועיין הנכון. הטעם את רבינו

שם]. יהושע

.·‡lL ·BË ÌBÈa ‰¯Ú·‰ ‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À¿»«¿»»¿∆…
C¯ˆÏ12¯eÒ‡ ,13‰¯Ú·‰ elÙ‡ L‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ ¿…∆»¿«∆»≈¬ƒÀ¿¬»

‰ÏÈÎ‡ C¯ˆÏ14C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ; ¿…∆¬ƒ»∆«ƒ¿»»∆≈…∆
ÏÏk ‰ÏÈÎ‡15ÔÈ‡ Ck ,L‡‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ ÔÈ‡L ÌLÎe . ¬ƒ»¿»¿≈∆≈¿«ƒ∆»≈»≈

B‡ ‚¯‡L ÈÓk ,‰˜BÏ - ‰ak Ì‡Â .¯p‰ ˙‡ ÌÈaÎÓ¿«ƒ∆«≈¿ƒƒ»∆¿ƒ∆»«
.‰a»»

שלא 12) נמי הותרה נפש) (אוכל לצורך שהותרה "שמתוך
י"ב). הלכה א' פרק (למעלה דף 13)לצורך" ביצה מסכת

א'. עמוד לכבות 14)כ"ב לו שנתיר לטעות מקום והיה
טוב  יום משמחת וימנע אחרת פעם ידליק לא כן לא שאם

יב). הלכה להלן וראה משנה גדולה 15)(לחם האש ואם
אם  אלא הקדירה לבשל אפשר שאי או התבשיל, ומקלקלת
זהב  וטורי תקיב, סימן או"ח (רמ"א לכבות מותר יכבה,

תק"ב). סימן או"ח

.‚ÔÈ‡16¯p‰ Èt ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ17‰ÏÚÓÏ18È„k ≈¿«¿ƒ∆ƒ«≈¿«¿»¿≈
epnÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ÔÈ‡Â ,‰aÎzL19BÈ‡Â ,20 ∆ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ∆«∆∆ƒ∆¿≈

dL‡¯ ˙‡ ıÙB Ï·‡ ,ÈÏka ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ˙‡ C˙BÁ≈∆…«¿ƒ»«∆ƒ¬»≈∆…»
‰c‚‡ .B„Èa21ıÚ Ïk - ‰¯e„Óa ‰˜Ï„‰L ÌÈˆÚ ÏL ¿»¬À»∆≈ƒ∆À¿¿»ƒ¿»»≈

BËÓLÏ ¯zÓ L‡‰ B· ‰ÊÁ‡ ‡lL22‰ÓB„ BÈ‡Â , ∆…»¬»»≈À»¿»¿¿≈∆
.¯p‰ ÔÓ ÔÓL ¯ÈÒÓÏ¿≈ƒ∆∆ƒ«≈

א'.16) עמוד כ"ב דף ביצה הפתילה.17)מסכת
השמן.18) מן שבת 19)להוציאו מהלכות י"ב פרק ראה

ב'. ביצה 20)הלכה במסכת שאמרו מה רבינו מפרש כן
דהיינו  טוב" ביום הפתילה את "מוחטין ב' עמוד ל"ב דף

ראב"ד. ועיין בכלי ולא הרי"ף 21)ביד כגירסת גרס רבינו
והיינו  שרי" קינסא רב "אמר א' עמוד כ"ב דף ביצה במסכת

חננאל. רבינו שפירש כמו דקים) (עצים שאינו 22)קיסמין
שידלק. מונעו אלא מכבה

.„ÔÈ‡23ÔBÓÓ ÏÈv‰Ï È„k ‰˜Ïc‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ24ÌBÈa ≈¿«ƒ∆«¿≈»¿≈¿«ƒ»¿
dÁÈpÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈaÎÓ ÔÈ‡L C¯„k ,·BË¿∆∆∆≈¿«ƒ¿«»∆»«ƒ»

‡ˆBÈÂ25ÔÈaÎÓ ÔÈ‡Â .26,‰hn‰ LÈÓLz ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ¿≈¿≈¿«ƒ∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ«ƒ»
ÔÈ·Ï BÈa ‰vÁÓ ‰NBÚ B‡ ,ÈÏk ÂÈÏÚ ‰ÙBk ‡l‡∆»∆»»¿ƒ∆¿ƒ»≈¿≈
˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .¯Á‡ ˙È·Ï B‡ÈˆBÓ B‡ ,¯p‰«≈ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ≈»«¬
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LnLÏ ¯eÒ‡Â ,˙BaÎÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈
.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה כתב
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף מקום בכל
ותבא  לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל

.‰¯zÓ27ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â ¯p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ ¯p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע

כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד
א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי

ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆

.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»

ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ
„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆

˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈
.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
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קסט aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - elqk b"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LnLÏ ¯eÒ‡Â ,˙BaÎÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÏkÓ ˙Á‡««ƒ»≈¬≈∆»¿«¿»¿«≈
.‰ÈÏ‡Ó ‰aÎzL „Ú«∆ƒ¿∆≈≈∆»

א'.23) עמוד כ"ב דף ביצה יש 24)מסכת אם אבל
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת מותר נפשות לספק לחשוש

אליהו 25) בשם של"ד) סימן (או"ח ברורה המשנה כתב
הדליקה  לכבות ההיתר "יצא הגדולה כנסת ושיירי רבה,
יחסר  לא יכבנה לא שאם שאפשר כיון בשבת אף מקום בכל
ותבא  לברוח, יכול שאין חולה או זקן בעיר שם מהיות

עליו". המתיר 26)הדליקה יהודה ר' על החולקים כרבנן
א'). עמוד כ"ב דף ביצה (מסכת טוב ביום צרכיו כל

.‰¯zÓ27ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,˜ÏB„ ‡e‰Â ¯p‰ ˙‡ ÏËÏËÏ28 À»¿«¿≈∆«≈¿≈¿≈¿ƒ
‰aÎÈ ‡nL29Ï˜„ Èab ÏÚ ¯p‰ ˙‡ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â . ∆»¿«∆¿»¿«ƒ«∆«≈««≈∆∆

·BË ÌBÈa Ba ‡ˆBiÎÂ30LnzL‰Ï ‡B·È ‡nL , ¿«≈¿∆»»¿ƒ¿«≈
.·BË ÌBÈa ¯aÁÓa«¿À»¿

דף 27) שבת דמסכת (מהגמרא בסמוך שאמר ממה נלמד
– טוב ביום דקל גבי על הנר להניח שאין א') עמוד מ"ה
ועיין  משנה) (מגיד מותרים אחרים שטלטולים משמע

כ"י. בנוסחת "חוששין".28)בסמוך הגירסא בכתבֿיד
א'29) פרק שבת הלכות (עיין מותר מתכוון שאינו דבר כי

ה'). ולפי 30)הלכה טוב". יום "מערב הגירסא בכתבֿיד
ביום  במחובר להשתמש יבוא "שמא שמסיים מה מובן זה
"ביום  וכופל חוזר הוא למה קשה נוסחתנו לפי ואילו טוב",

בסמוך. למעלה ועיין רוקח) (מעשה טוב"

.ÂÔÈ‡31ÔÈMÚÓ32‡e‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈa ˙¯Ë˜a ≈¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ¿≈∆
da ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â ,‰aÎÓ33¯n‚Ï ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿«∆«¬ƒ¿»ƒ«»¿≈»ƒ«¿«≈

˙Áz ÔMÚÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÏk‰ ˙‡Â ˙Èa‰ ˙‡∆««ƒ¿∆«≈ƒ∆»À»¿«≈««
˙BÏˆÏ ¯znL BÓk ,‰ÏÈÎ‡Ï e¯LÎiL È„k ˙B¯t‰«≈¿≈∆À¿¿«¬ƒ»¿∆À»ƒ¿

L‡‰ ÏÚ ¯Na34ÔÈ˜zÓÓe .35ÏL ˙ÏÁ‚a Ïc¯Á‰ ˙‡ »»«»≈¿«¿ƒ∆««¿»¿«∆∆∆
.‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ıÚ ÏL ˙ÏÁ‚a ‡Ï Ï·‡ ,˙ÎzÓ«∆∆¬»…¿«∆∆∆≈ƒ¿≈∆¿«∆

ÔÈ‡Â36‰¯„w‰ ÔMÚ˙z ‡lL È„k L‡‰ ˙‡ ÔÈaÎÓ37 ¿≈¿«ƒ∆»≈¿≈∆…ƒ¿«≈«¿≈»
.˙Èa‰ B‡««ƒ

ב'.31) עמוד כ"ב דף ביצה נקרא 32)מסכת זה בגמרא
גחלים. על בשמים מיני לפזר לא 33)"מוגמר", שזה

יאכל  אשר "אך שכתוב מכיון נפש", "אוכל בכלל הותר
נפש  לכל השווה דבר לכם", יעשה לבדו הוא נפש לכל
נפש  לכל שווה אינו ומוגמר ז) דף (כתובות התורה התירה
דעת  טוב ביום סיגריות עישון ובענין למפונקים. אלא שאינו
י') אות א' פרק ביצה (מסכת הרא"ש על נתנאל הקרבן
אבל  נפש, לכל שווה אינה זו שהנאה זה מטעם לאסור
מביא  הלכה בביאור תקי"א) סימן (או"ח ברורה במשנה
הרבה  שהיום שכיון אחרונים ועוד מה"שעריֿתשובה"

נפש. לכל השווה כדבר דינו – בזה בכ"י 34)רגילים
העץ". "על א'.35)הגירסא עמוד קל"ד דף שבת מסכת

ר'36) על החולקים כרבנן א' עמוד כ"ב דף ביצה מסכת
טוב. ביום הצרכים כל המתיר אם 37)יהודה אבל

צורך  שזה לכבות מותר הקדרה שבתוך התבשיל מתקלקל
לציון). (ראשון נפש אוכל

.ÊÔÈ‡38ÁetÓa ÔÈÁÙB39‰NÚÈ ‡lL È„k ,·BË ÌBÈa ≈¿ƒ¿««¿¿≈∆…«¬∆

.˙¯ÙBÙLa ÔÈÁÙB Ï·‡ ;ÔÈNBÚ ÔÈn‡‰L C¯„k¿∆∆∆»À»ƒƒ¬»¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ‡40ÔÈÓÁt ÔÈNBÚ41ÔÈÏ„Bb ÔÈ‡Â ,42,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ»

ÌÈLÏ d˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ ‡ÏÂ ,d˙B‡ ÔÈ·‰·‰Ó ‡ÏÂ¿…¿«¿¬ƒ»¿…¿ƒ»ƒ¿«ƒ
„ia dÎÚÓÓ Ï·‡ ;ÈÏÎa43,ÔÓLa d˙B‡ ‰¯BLÂ , ƒ¿ƒ¬»¿«¬»«»¿∆»«∆∆

˙‡ˆÓÂ ,ÚˆÓ‡a ˜ÈÏ„Óe ˙B¯ ÈzL ÔÈa d˙B‡ ÁÈpÓe«ƒ«»≈¿≈≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿≈
.˙B¯ ÈzL ÈÙa ˙˜ÏÁ ‰ÏÈ˙t‰«¿ƒ»∆¡∆∆¿ƒ¿≈≈

א'.38) עמוד ל"ד דף ביצה אבל 39)מסכת אומנין, של
הרב  ערוך (שולחן להתיר המנהג בתים בעלי של במפוח

תק"ב). א'.40)סימן עמוד ל"ב דף ביצה במסכת משנה
כלי.41) מתקן הוא וגם מכבה, לשזור 42)שהוא

(רש"י).43)הפתילה. ומותר יד כלאחר תיקון רק דזה

.ÁÔÈ‡44¯Èp‰ ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ÔÈ‡Â N¯Á‰ ˙‡ ÔÈ¯·BL ≈¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ∆«¿»
˙BÏˆÏ45ÔÈÚˆBt ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ46B˙BNÚÏ ‰w‰ ˙‡ ƒ¿¬≈∆¿≈¿ƒ∆«»∆«¬

„etL .ÁÈÏÓ Ba ˙BÏˆÏ „etL BÓk47Ûˆ¯pL48, ¿«ƒ¿»ƒ««∆ƒ¿«
ÔÈw˙Ó ÔÈ‡ - B„Èa BËLÙÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿»¿¿»≈¿«¿ƒ

ÈL .B˙B‡49,Ô˙iNÚ ˙lÁ˙a ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»»
Ô˙B‡ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ˙BÒBk ÈL B‡ ˙B¯ ÈzL ÔB‚k¿¿≈≈¿≈≈¬ƒ»

.ÈÏk Ôw˙Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈLÏƒ¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈∆ƒ

ב'.44) עמוד ל"ב דף ביצה במסכת כשרוצים 45)משנה
קנה  קולפים או נייר או חרס לוקחים התנור, על דג לצלות
ישרף. שלא הדג תחת ושמים במים אותם ומרטיבים

א'.46) עמוד ל"ד דף ביצה דף 47)מסכת ביצה מסכת
ב'. עמוד שלא 48)כ"ח טוב ביום נעקם ואפילו שנעקם.

כרבנן  שהלכה אסור, – טוב יום מערב לתקנו לו אפשר היה
ו'. הלכה כנ"ל יהודה ר' ביצה 49)לגבי במסכת משנה

רבינו  וכפירוש הנר" את פוחתין "אין א' עמוד ל"ב דף
המשנה. בפירוש

.ËÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡50dlL ˙ÊÁLÓa ÔÈkq‰ ˙‡51Ï·‡ , ≈«¿ƒƒ∆««ƒ¿«¿∆∆∆»¬»
ÔÈ‡Â .Ô·‡ B‡ N¯Á Èab ÏÚ B‡ ıÚ‰ Èab ÏÚ d„cÁÓ¿«¿»««≈»≈««≈∆∆∆∆¿≈

ÌÈ¯BÓ52d„cÁÏ e‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c ƒ»»∆»«ƒ¿≈∆…»¿«¿»
CzÁÏ ‰ÏBÎiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»«¿…
ÏÏk CzÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓbÙpL B‡ ˜Á„a¿…«∆ƒ¿¿»¬»ƒ≈»¿»«¿…¿»
‡B·È ‡nL ,ıÚ‰ ÏÚ elÙ‡ d˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ»¬ƒ«»≈∆»»

˙B‡¯‰Ï e¯Ò‡ ‰Ê ÈtÓe .˙ÊÁLÓa dÊÈÁL‰Ï53ÔÈkÒ ¿«¿ƒ»¿«¿∆∆ƒ¿≈∆»¿¿«¿«ƒ
ÌÎÁÏ54:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,‰Óe‚t ‰È‰z ‡nL ,·BË ÌBÈa ¿»»¿∆»ƒ¿∆¿»¿…«

‰p„cÁÈÂ CÏÈÂ ,d˙ÓÈ‚t ÌeMÓ da ËÁLÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ¿ƒ»»¿≈≈ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÏ ÔÈkq‰ ‰‡¯L ÌÎÁÂ .˙ÊÁLÓa¿«¿∆∆¿»»∆»»««ƒ¿«¿¬≈∆

.ı¯‡‰ ÌÚÏ dÏÈ‡LÓ«¿ƒ»¿«»»∆

א'.50) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת אפילו 51)משנה
מאתמול. לעשות אפשר היה שלא טוב, ביום נתקלקלה
ביום  אסורים נפש אוכל שמכשירי שאמרו יהודה דר' וכרבנן
טוב. יום בערב לעשותם אפשר היה לא אם אפילו טוב

ב'.52) עמוד כ"ח דף ביצה שהשוחט,53)מסכת הכוונה
לעם  סכין "לראות הגירסא ובכ"י לחכם. סכינו יראה
סכין. הרואה בחכם הוא המדובר זה ולפי הארץ",

לפני 54) לחכם סכינו להראות השוחט צריך הדין לפי
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(יורה  השחיטה הפוסלת פגימה בו אין אם שיבדקנו שחיטה
י"ח). סימן דעה

.ÈÔÈ‡55‡ÏÂ Ìc¯˜a ‡Ï ,·BË ÌBÈa ÌÈˆÚ ÔÈÚw·Ó ≈¿«¿ƒ≈ƒ¿…¿À¿…¿…
ıÈÙB˜a ‡l‡ ,‰¯‚Óa ‡ÏÂ ÏbÓa56;BlL „Á‰ „v·e ¿«»¿…ƒ¿≈»∆»¿ƒ««««∆

‰ÓÏÂ .Ìc¯˜k ‡e‰L ÈtÓ ,·Á¯‰ „va ‡Ï Ï·‡¬»…««»»»ƒ¿≈∆¿À¿…¿»»
‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ?Ba ‡ˆBiÎÂ Ìc¯˜a e¯Ò‡»¿¿À¿…¿«≈∆…«¬∆¿∆∆∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ Úw·Ï BÏ ‰È‰ ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆¬≈∆¿»»»¿«≈«≈∆∆

·BË57Úewa‰ ¯Ò‡ ‡Ï ‰nÏÂ .58¯LÙ‡L ÈtÓ ?ÏÏk ¿»»…∆¡««ƒ«¿»ƒ¿≈∆∆¿»
ÚnÈÂ ,B¯ÈÚ·‰Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,‰·Ú ıÚa ÚbÙiL∆ƒ¿«¿≈»∆¿…«¿«¿ƒ¿ƒ»«
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .ÈepLa Úw·Ï e¯Èz‰ CÎÈÙÏ ,ÏM·lÓƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ¿«≈«¿ƒ¿»«¿»ƒ
,e¯Èz‰M ‰Ó Ô‰a e¯Èz‰ ÌÚh‰ ‰fÓ - ‰ÊÏ ÔÈÓBc‰«ƒ»∆ƒ∆«««ƒƒ»∆«∆ƒƒ

.e¯Ò‡M ‰Ó e¯Ò‡Â¿»¿«∆»¿

ב'.55) עמוד ל"א דף ביצה במסכת של 56)משנה סכין
מערב 57)קצבים. לעשות שאפשר נפש אוכל ומכשירי

טוב. יום דוחים אינם טוב, שאפשר 58)יום מאחר
טוב. יום מערב לעשותו

.‡È‡Ï59„e‡ Ô‰Ó ÏhÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈa ‰M‡ Òkz60 …ƒ»≈ƒ»≈»≈ƒƒ…≈∆
Ba ˙BÏˆÏ61ÔÈ‡Â ,62˙‡ ‡ÏÂ ‰¯„w‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ƒ¿¿≈¿ƒ∆«¿≈»¿…∆

ÌÈˆÚ ÏËÏËÏ e¯Èz‰ ‡lL ;‰¯B˜ ÏL ˙Ú˜·a ˙Ïc‰«∆∆ƒ¿««∆»∆…ƒƒ¿«¿≈≈ƒ
„·Ïa ‰˜q‰Ï ‡l‡ ·BË ÌBÈa63. ¿∆»¿«»»ƒ¿«

א'.59) עמוד ל"ג דף ביצה עץ 60)מסכת חתיכץ
והגחלים. העצים בו ומהפכים התנור בו שגורפים

מאתמול.61) לכך הוכן שלא במסכת 62)מאחר משנה
ב'. עמוד ל"ב דף להסקה"63)ביצה אלא עצים נתנו "לא

א'). עמוד ל"ג דף ביצה (מסכת

.·ÈÔÈ˜lÒÓ64ÈÒÈ¯z65˙BiÁ66ÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ¿«¿ƒ¿ƒ≈¬À«¬ƒƒ»¿
ÔÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÈÏ·z ‡ÈˆBiL È„k ,·BË¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ

·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚnÈ ‡ÏÂ ,˙eÁ‰67ÌÈ¯·c ‰na . «¬¿…ƒ»«ƒƒ¿««∆¿»ƒ
¯Èˆ Ô‰Ï LiLa ?ÌÈ¯eÓ‡68Ô‰Ï LÈ Ï·‡ ;ÚˆÓ‡a ¬ƒ¿∆≈»∆ƒ»∆¿«¬»≈»∆

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,¯eÒ‡ - „v‰ ÔÓ ¯Èˆ69Ô‰Ï ÔÈ‡LÂ . ƒƒ««»¿≈»∆»ƒ¿«¿∆≈»∆
˙Èaa elÙ‡ - ¯wÚ Ïk ¯Èˆ70.¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓ ƒ»ƒ»¬ƒ««ƒÀ»¿«¬ƒ

ב'.64) עמוד י"א דף ביצה במסכת דפים 65)משנה
הארגזים. את בהם מחוברים 66)שסוגרים שאינם ארגזים

תבלין. מיני בתוכם ומונחים פי 67)לאדמה, על ואף
שאם  חכמים התירוה טוב יום שמחת לצורך אינה שהחזרה
משום  סופן "התירו – לפתוח. ירצה לא להחזיר יוכל לא

ב'). עמוד י"א דף ביצה (מסכת ברזל 68)תחילתן" יתד
הדלת. סובבת ויתחייב 69)שעליו בחוזק אותו יתחוב

י"ג). הלכה שבת מהלכות י' (פרק בונה תריסי 70)משום
יום  שמחת משום כאן שאין שבחנויות, ולא שבבית, כלים

טוב.

.‚ÈÌÈÏk71ÔÈÏvÙÓ Ô‰L72,˙BÈÏÁ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k , ≈ƒ∆≈¿À»ƒ¿¿»∆À¿
ÔÈ„ÈÓÚÓ - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á Ô‰L ÔÁÏLÂ ‡qÎÂ¿ƒ≈¿À¿»∆≈¬ƒ¬ƒ«¬ƒƒ

Ì˙B‡73Ú˜˙È ‡lL ,‡e‰Â .·BË ÌBÈa74ÔÈ‡L ÈÙÏ . »¿»∆…ƒ¿«¿ƒ∆≈
Ô„cˆÏ ¯zÓ - ‡qk‰ ˙Èa ÏL ÌÈ·‡ .ÌÈÏÎa ÔÈa75 ƒ¿»¿≈ƒ¬»ƒ∆≈«ƒ≈À»¿«¿»
e¯Ê‚ ‡Ï B„B·k ÌeMÓe ,‡e‰ È‡¯Ú ÔÈa ;·BË ÌBÈa76. ¿ƒ¿«¬«ƒƒ¿…»¿

ב'.71) עמוד כ"א דף ביצה במסכת מורכבים 72)משנה
לפרקם. שאפשר "אותן".73)מחלקים הגירסא בכ"י

י"ב.74) הלכה למעלה וראה בחוזק אותו יתחוב
לא 76)לסדרן.75) ארעי בנין תורה אסרה קבע "בנין

קבע, בנין משום ארעי בנין על רבנן וגזרו תורה, אסרה
(מסכת  רבנן" בו גזרו לא הבריות) (כבוד כבודו משום והכא

ב'). עמוד ל"ב דף ביצה

.„È‰NBÚ‰77˙‡ C¯BÚ ‡e‰Lk ,·BË ÌBÈa ‰¯e„Ó »∆¿»¿¿∆≈∆
,‰Î¯Ún‰ ¯ÈcÒiL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÁÈpÓ BÈ‡ - ÌÈˆÚ‰»≈ƒ≈«ƒ«∆«∆«∆«¿ƒ««¬»»
È‡¯Ú ÔÈa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿««ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ

¯eÒ‡ -78C¯BÚ B‡ ,·ea¯Úa ÌÈˆÚ‰ CÙBL B‡ ‡l‡ . »∆»≈»≈ƒ¿ƒ¿≈
,ÂÈzÁz ¯Á‡ ÁÈpÓe ,‰ÏÚÓÏ ıÚ ÁÈpÓ ?„ˆÈk .ÈepLa¿ƒ≈««ƒ«≈¿«¿»«ƒ««≈«¿»

ı¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,ÂÈzÁz ¯Á‡Â79. ¿«≈«¿»«∆«ƒ«»»∆

ב'.77) עמוד ל"ב דף ביצה בנין 78)מסכת חכמים אסרו
קבע. בנין לעשות יבא שלא להשים 79)ארעי מותר אבל

צריך  שאינו כיון בנין, משום כאן ואין רגליו, גבי על שולחן
המגיד). (הרב שתחתיו לאויר

.ÂËÔÎÂ80ÒÈÎÓe d˙B‡ ÊÁB‡ - ‰¯„w‰81ÌÈ·‡‰ ¿≈«¿≈»≈»«¿ƒ»¬»ƒ
‰hn‰ ÔÎÂ .ÌÈ·‡‰ Èab ÏÚ ‰pÁÈpÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰ÈzÁz«¿∆»¬»…«ƒ∆»««≈»¬»ƒ¿≈«ƒ»
.Ô‰ÈzÁz ÌÈÏ‚¯‰ ÒÈÎÓe ‰ÏÚÓÏ ÌÈL¯w‰ ÊÁB‡ -≈«¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ»«¿«ƒ«¿≈∆
‰¯eL Èab ÏÚ ‰¯eL Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï ÌÈˆÈa elÙ‡¬ƒ≈ƒ…«¬ƒ»»««≈»

Ïc‚Ó BÓk e„ÓÚiL „Ú82ÏÈÁ˙ÈÂ ‰pLÈ ‡l‡ , «∆««¿¿ƒ¿»∆»¿«∆¿«¿ƒ
.ÈepL CÈ¯ˆ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿≈…«≈»∆»ƒƒ

א'.80) עמוד ל"ג דף ביצה הגירסא 81)מסכת בכ"י
הביצים,82)"ומניח". לצלות ביניהם האש שיכניס כדי

ברורה  (משנה מותר שתחתיו לאויר צריך אינו אם אבל

תק"ב). סימן או"ח

.ÊËÔÈ¯ÈÒÓ83ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ó‰aa ÌÈÏ˙p‰ ÔÈ·e·Ê ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿≈»««ƒ
‰¯eaÁ ÔÈNBÚ Ô‰L84ÔÈ‡Â .85ÔÈ„lÈÓ86‰Ó‰a‰ ˙‡ ∆≈ƒ«»¿≈¿«¿ƒ∆«¿≈»

‡lL „Ïea ÊÁB‡ ?„ˆÈk .ÔÈ„ÚÒÓ Ï·‡ ,·BË ÌBÈa¿¬»¿«¬ƒ≈«≈«»»∆…
BÓËÁa BÏ ÁÙBÂ ,ı¯‡Ï ÏtÈ87.ÂÈt CB˙Ï „c Ô˙BÂ , ƒ…»»∆¿≈«¿»¿¿≈«¿ƒ

¯zÓ - „Ïe‰ ˙‡ ‰˜Á¯Â ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»¿»¿ƒ¬»∆«»»À»
ÛlÊÏ88Ïea ÔzÏÂ ÂÈÏÚ d˙ÈÏMÓ89È„k ,dÓÁ¯a ÁÏÓ ¿«≈ƒƒ¿»»»»¿ƒ≈∆«¿«¿»¿≈

,Ôk Ô‰Ï ˙BNÚÏ ¯eÒ‡ - ‰‡Óh‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÌÁ¯zL∆¿«≈»»¬»«¿≈»»«¬»∆≈
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ÈÙÏ90. ¿ƒ∆≈»¿ƒ»

א'.83) עמוד כ"ג דף ביצה במסכת שאינו 84)משנה לפי
מותר. – מתכוון שאינו ודבר חבורה לעשות מתכוון

ב'.85) עמוד קכ"ח דף שבת במסכת להוציא 86)משנה
הרחם. מן הוולד ברירין.87)את לשפוך.88)הסתום

אגרוף.89) אחרי 90)מלא לעולם מקרבתו שאינה
שריחקתו.

.ÊÈÈÏk91ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»≈∆∆≈«¿ƒƒ
B˙‡ÓËa B˙B‡ ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡92. ¿¿≈»∆»«¿∆¿À¿»

Ì‡Â93ÌÈÓ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰94˙‡ ÏÈaËÓ - BaL ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ«ƒ∆«¿ƒ∆
LLBÁ BÈ‡Â ÂÈÓÈÓa ÈÏk‰95ÈÏk .96¯B‰Ë ‰È‰L «¿ƒ¿≈»¿≈≈¿ƒ∆»»»

L„˜Ï BÏÈaË‰Ï ‰ˆ¯Â ,‰Óe¯˙Ï97¯zÓ - ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿…∆À»
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BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈ·hÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬
.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ¯‡L¿»«À¿««¬

ב'.91) עמוד י"ז דף ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב ליום הכלי טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי,
ב'. עמוד י"ח דף ידי 94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י"ג. פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
·BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿
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קעי aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - elqk b"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏÈaË‰Ï98˙BÏÚÓ ˙BÏÈ·hÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈…«≈»∆ƒ¿ƒ«¬
.[˙BÏÚÓ‰] (˙B‡Óh‰) ¯‡L¿»«À¿««¬

ב'.91) עמוד י"ז דף ביצה במסכת הוא 92)משנה בחול
שהוא  טוב ליום הכלי טבילת את וישהה במלאכתו, טרוד

שאפשר. מה כל טהרתו למהר רוצים ואנו מסכת 93)פנוי,
ב'. עמוד י"ח דף ידי 94)ביצה על שטהרתם טמאים

מקוה). מי עם וחיבור (=זריעה עם 95)השקה והמים
נטהרו. חננאל.96)הכלי רבנו וכפירוש שעשו 97)שם.

טבילה  צריך לתרומה שהטהור לקודש מעלות חכמים
י"ג. פרק הטומאות אבות בהלכות כמבואר לקודש,

ישהה".98) "שמא גזרו לא דרבנן במעלות כי

.ÁÈÈÏk99ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈa ‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿
·BË100„ÏÂ Ô‰L ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ÈÏk‰ ‡ÓË .101 ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«

,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ,‰‡Óh‰«À¿»≈∆∆«¿ƒƒ¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰L ÈÙÏ102¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ∆»ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

.ÂÈÏ‡Ó ¯B‰Ë ‡e‰Â ‡ÓË ÈÏ„a ÔÈÏ„Óe .BÓB˜Óaƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»≈≈»
‰c103ÌÈ„‚a dÏ ÔÈ‡L104˙Ó¯ÚÓ - ÛÈÏÁ‰Ï ƒ»∆≈»¿»ƒ¿«¬ƒ«¬∆∆

‰È„‚·a ˙Ï·BËÂ105. ¿∆∆ƒ¿»∆»

א'.99) עמוד י"ח דף ביצה היה 100)מסכת שלא כיון
טוב. יום מערב להטבילו לטומאה,101)אפשר ראשון

הטומאה. מאב אלא – טומאה מקבל כלי אין התורה ומן
ישהה".102) "שמא בו גזרו לטבול 103)ולא לה מותר

טוב. טבילתה,104)ביום אחרי וללבוש להחליף טהורים
בגדיה. להטביל לה אפשר אי טוב הם 105)וביום אם

ואין  ביניהם עוברים שהמים מהודקים, ולא עליה רפויים
חציצה. משום כאן

.ËÈÁwÓ ˙¯Êb ÌeMÓ ·BË ÌBÈa e¯Ò‡ ÌÈa¯ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ»
¯kÓÓe106ÔÈ‡ ?„ˆÈk .107ÌÈÓc ÌÈ˜ÒBt108‰lÁzÎÏ ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

˙BÂL ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Ó ‡l‡ ,·BË ÌBÈa ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»¿∆»≈ƒ¿≈¿≈»
¯ÁÓÏe ,Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈËÁBLÂ ,BÊÏ BÊ»¿¬ƒ««≈∆¿«¿ƒ≈≈∆¿»»

‰iM‰ ÈÓ„ ‰nk ÔÈÚ„BÈ109Ô˙B „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒ«»¿≈«¿ƒ»¿»∆»¿∆»≈
:‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Lk .B˜ÏÁ ÈÓc¿≈∆¿¿∆≈¿«¿ƒ≈≈∆……«∆
,ÌÈÓc ÌeL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,ÌÈLa ‰z‡Â ÚÏÒa È‡¬ƒ¿∆«¿«»ƒ¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ»ƒ

.ÚÈ·¯ ‰ÊÂ LÈÏL ÏËB ‰Ê ‡l‡∆»∆≈¿ƒ¿∆¿ƒ«

פסוק 106) י"ג פרק נחמיה בספר כמפורש בשבת שאסור
ומוכרים  מכר וכל דג מביאים בה ישבו "והצורים ט"ז:
יהודה  חורי את ואריבה ובירושלים. יהודה לבני בשבת
עושים  אתם אשר הזה הרע הדבר מה להם: ואומרה
כ"ז  דף ביצה מסכת רש"י (ראה השבת" יום את ומחללים
שמא  היא חכמים וגזירת טוב. ליום הדין והוא ב') עמוד
י"ב). הלכה שבת מהלכות כ"ג (פרק לכתוב יבוא

ב'.107) עמוד כ"ז דף ביצה במסכת מחיר.108)משנה
בהקפה. לוקח אלא משלם לא אם הדין 109)ואפילו והוא

צריך  אין לו, ומאמינים מקח בדמי הקצב על סומכין שאם
בלא  חצי, או רגל ממנו לוקח אלא אחרת, בהמה להביא
לו  משלם הוא ולמחר דמים, פיסוק או וממכר מקח זכירת

(תניא).

.ÎÔ‰Lk110ÔÈ‡L ;ÌÈÊ‡Óa eÏ˜LÈ ‡Ï - ÔÈ˜lÁÓ ¿∆≈¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿…¿«ƒ∆≈
ÔÈÁÈbLÓ111Ba ÔzÏ elÙ‡ .¯wÚ Ïk ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «¿ƒƒ¿«…¿«ƒ»ƒ»¬ƒƒ≈

ÌÈÊ‡n‰ eÈ‰ Ì‡ ,¯eÒ‡ - ÌÈ¯aÎÚ‰ ÔÓ B¯ÓLÏ ¯Na»»¿»¿ƒ»«¿»ƒ»ƒ»«…¿«ƒ
ÔÈÈeÏz112ÁaË .ÌÈÊ‡Ó ÛÎa Ï˜BLk ‰‡¯pL ÈtÓ , ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿«…¿«ƒ«»
Ôn‡113¯eÒ‡Â .B„Èa Ï˜LÏ ¯eÒ‡114ÈÏÎa Ï˜LÏ À»»ƒ¿…¿»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ

ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ‡ÏÓ115ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ116,˙Bn‰ ÏÚ »≈»ƒ¿≈«ƒƒ¬»ƒ««»
Ï·‡117,·BË ÌBÈa ÌÈL„w‰ ¯Na ÏÚ ÌÈLÏÁ ÔÈÏÈËÓ ¬»«ƒƒ¬»ƒ«¿««√»ƒ¿

.‰Âˆn‰ ˙‡ ·aÁÏ È„k¿≈¿«≈∆«ƒ¿»

א'.110) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת מעיינים 111)משנה
במקום 112)ומשתמשים. דוקא ולאו שהוא מקום בכל

ב'). סעיף ת"ק סימן הלכה (ביאור בו לשקול שרגילים
בידו.113) המשקל לכוון שאינו 114)שיודע מי אפילו

והרי"ף). הר"ח לפי הוא (כן במסכת 115)אומן משנה
ב'. עמוד קמ"ח דף בגמרא 117)גורלות.116)שבת

המנ  על לא "אבל אמרו: ב') עמוד קמ"ט דף שבת ות (מסכת
יום  של היינו חול" "של והראב"ד רש"י ולפי חול", של
אבל  אמורים. הדברים ובקדשים טוב, יום מערב כלומר חול,
של  מנות על ואילו חולין. של – חול" "של מפרש הרמב"ם

המצוה. את לחבב כדי מותר קדשים

.‡Î‡Ï118¯È„a ÈÏ Ôz' ÁaËÏ Ì„‡ ¯Ó‡È119,'¯Na ……«»»¿«»≈ƒ¿ƒ»»»
ÔÈNBÚ ¯ÁÓÏe ,'˜ÏÁ ÈˆÁ' B‡ '˜ÏÁ ÈÏ Ôz' ‡l‡∆»≈ƒ≈∆¬ƒ≈∆¿»»ƒ

ÔÎÂ .BÈÂL ÏÚ ÔBaLÁ120‰cÓa ˙eÁ‰ ÏÚaÓ ÁwÈ ‡Ï ∆¿«»¿¿≈…ƒ«ƒ«««¬¿ƒ»
ÈÂÁÏ ¯ÓB‡ ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk ‡l‡ .Ï˜LÓa B‡¿ƒ¿»∆»≈«∆≈«∆¿»ƒ

elÙ‡Â .BÈÂL BÏ Ô˙B ¯ÁÓÏe ,'‰Ê ÈÏk ÈÏ ‡lÓ'121 «≈ƒ¿ƒ∆¿»»≈»¿«¬ƒ
¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;ep‡ÏÓÈ - ‰cÓÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏk ‰È‰»»¿ƒ«¿À»¿ƒ»¿«¿∆¿∆…«¿ƒ

.‰cÓ ÌL BÏ≈ƒ»

ב'.118) עמוד כ"ח דף ביצה במסכת שאסור 119)משנה
(רש"י). דמים שם דף 120)להזכיר ביצה במסכת משנה

א'. עמוד א'.121)כ"ט עמוד כ"ט דף שם כרבא

.·ÎÌBzÁp‰122ÏÈ·La ,‰¯„˜Ï Ô˙BÂ ÔÈÏ·z „„BÓ ««¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
ÁÓ˜ „Óz ‡Ï ‰M‡‰ Ï·‡ .BÏÈL·z „ÈÒÙÈ ‡lL∆…«¿ƒ«¿ƒ¬»»ƒ»…»…∆«

‰qÚÏ123ÈÙÏ ÔzÏ ÌÈ¯BÚN Ì„‡ „ÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…»…»»¿ƒƒ≈ƒ¿≈
dÏ Ô˙BÂ ¯ÚLÓ ‡l‡ ,BzÓ‰a124. ¿∆¿∆»¿«≈¿≈»

נחתום 122) כי אומרים ויש א'. עמוד כ"ט דף ביצה מסכת
בהווה  חכמים שדברו אלא אדם, לכל הדין והוא דוקא, לאו

משנה). (מגיד חשש 123)(=ברגיל) אין שכאן מכיון
שלא  אלא לאכילה, ראויה תהיה ולא העיסה שתתקלקל

למדוד. אסור ולכן הצריך, מן יותר שאין 124)יהיה מכיון
המדידה. בלי וקלקול הפסד

.‚Î¯zÓe125ÈÂÁ‰ ÔÓ ÁwÏ126ÌÈÊB‚‡Â ÌÈˆÈa À»ƒ«ƒ«∆¿»ƒ≈ƒ∆¡ƒ
BÏ ¯ÈkÊÈ ‡lL „·Ï·e ,Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈÓa¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿«∆…«¿ƒ
È¯‰ ?ÔÈn‰ ÌeÎÒ „ˆÈk .ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL»ƒ¿…¿ƒ¿»≈«¿«ƒ¿»¬≈
- ÌÈÊB‚‡ ‰¯NÚ B‡ ÌÈBn¯ ‰¯NÚ Ba ‰LB ‰È‰L∆»»∆¬»»ƒƒ¬»»¡ƒ
EÏ ‰È‰iL È„k ‰¯NÚ ÈÏ Ôz' ·BË ÌBÈa BÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿≈ƒ¬»»¿≈∆ƒ¿∆¿
‰NBÚ ¯ÁÓÏe Ì˙Ò Á˜BÏ ‡l‡ ,'ÈÏˆ‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ∆¿ƒ∆»≈«¿»¿»»∆

.ÔBaLÁ∆¿
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ב'.125) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת הרגיל 126)משנה
וכל  (רש"י) המחיר על לדבר מבלי לו לתת  ומאמינו אצלו
שהחנוני  אף בזה, משמיענו חידוש אלא אחר, לאדם שכן
מזכיר  שאינו מכיון מותר זה כל עם וממכר, למקח מתכוון

שכ"ג). סימן ברורה (משנה מנין או משקל ולא דמים לא

.„ÎCÏB‰127ÈÂÁ Ïˆ‡ Ì„‡128ÏÈ‚¯‰ ‰ÚB¯ B‡129 ≈»»≈∆∆¿»ƒ∆»»ƒ
Ìht‰ Ïˆ‡ B‡ BÏˆ‡130epnÓ Á˜BÏÂ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯‰ ∆¿≈∆««»»»ƒ∆¿¿≈«ƒ∆

¯ÈkÊÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÂ ˙BÙBÚÂ ˙BÓ‰a¿≈¿¿»«∆ƒ¿∆»∆…«¿ƒ
ÔÈÓ ÌeÎÒ ‡ÏÂ ÌÈÓc ÌeL BÏ131. »ƒ¿…¿ƒ¿»

ב'.127) עמוד כ"ט דף ביצה במסכת בכ"י 128)משנה
ו"חנוני" אצלו" הרגיל רועה אצל אדם "הולך הגירסא

בלי 129)ליתא. לו ונותנו מאמינו אצלו שרגיל מתוך
(רש"י). דמים בהמות.130)פיסוק בפיטום העוסק

מנין".131) שום "ולא בכ"י:

.‰Î˙‡ÂÏ‰132·BË ÌBÈ133ÔÈca d˙B‡ ÔÈÚ·Bz -134; «¿»«¿ƒ»«ƒ
,ÌeÏk BÏ Ô˙B BÈ‡ - Ú·z‰Ï ‰z ‡Ï ¯Ó‡z Ì‡L∆ƒ…«…ƒ¿»¿ƒ»≈«≈≈¿

.·BË ÌBÈ ˙ÁÓNÓ ÚÓ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«

עמו 132) קמ"ח דף שבת במסכת יוסף רב לגבי ב'.כרבא ד
טוב 133) יום לשמחת השייכים ומשתה מאכל מיני שהלווה

תקכ"ה). סימן או"ח אברהם מסרב 134)(מגן אם
לו. נזקקין דין בית טוב, יום אחרי להשלים

.ÂÎÈtŒÏÚŒÛ‡135ÔÈ‰Èa‚Ó ÔÈ‡L136˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z ««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿»««¿
Ì‡ ,·BË ÌBÈa137Ô‰Èa‚‰L ˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z BÏ eÈ‰ ¿ƒ»¿««¿∆ƒ¿ƒ»

LÓ‡Ó138·BË ÌBÈa Ô‰kÏ ÔÎÈÏBÓ ‰Ê È¯‰ -139ÔÈ‡Â ; ≈∆∆¬≈∆ƒ»«…≈¿¿≈
‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Êe ‰lÁ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ140ÔÎÈÏBnL , »ƒ««»¿«¿»«ƒ¿≈»∆ƒ»

È‡a‚Â .·BË ÌBÈa Ô‰kÏ141ÔÓ ÔÈ·Bb ‰˜„ˆ «…≈¿¿«»≈¿»»ƒƒ
˙B¯ˆÁ‰142C¯„k ÔÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰È ‡ÏÂ .·BË ÌBÈa «¬≈¿¿…ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆

CB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,‰Úˆa ÔÈ·B‚ ‡l‡ ,ÏÁa ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«…∆»ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿
.dÓˆÚ ÈÙa ‰eÎLe ‰eÎL ÏÎÏ ÔÈ˜lÁÓe .Ô˜ÈÁ≈»¿«¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿»

ב'.135) עמוד ל"ו דף ביצה במסכת משנה
עמוד 137)מפרישין.136) י"ב דף ביצה במסכת משנה

טוב.138)ב'. יום טוב 139)מערב יום שמחת משום
הכהן. לפני 140)של גם שהרי כלום, מתקן אינו שבזה

לכתחילה  להפרישם ומותר הבשר. לאכול מותר הפרשתן
שם). ביצה (מסכת טוב ג'141)ביום פרק תוספתא

הלכה 142)דדמאי. עניים מתנות מהלכות ט' פרק ראה
וחצר". חצר מכל – "שלוקחין ב':

ה'תשפ"א  כסלו כ"ד חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כדי 1) חכמים, בה שאסרו ומה ההוצאה, עניני בו נתבארו

בו  נתבארו כן ואחרי בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא
התחומין. עניני

.‡‰¯z‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡2elÙ‡ ·BË ÌBÈa ‰‡ˆB‰ ««ƒ∆À¿»»»¿¬ƒ
C¯ˆÏ ‡lL3‡e‰L C¯„k ˙BÏB„b ˙B‡NÓ ‡NÈ ‡Ï , ∆…¿…∆…ƒ»«»¿¿∆∆∆

¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .˙BpLÏ CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÏÁa ‰NBÚ∆¿…∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»

¯zÓ - ˙BpLÏ4‡È·n‰ ?„ˆÈk .5ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck ¿«À»≈««≈ƒ«≈«ƒƒ»
ÌB˜ÓÏ6‰t˜·e ÏÒa Ì‡È·È ‡Ï -7‡e‰ ‡È·Ó Ï·‡ , ¿»…¿ƒ≈¿«¿À»¬»≈ƒ

‡ CÈÏBn‰ .ÂÈÙÏ B‡ BÙ˙k ÏÚÔ·z‰ ˙8ÏÈLÙÈ ‡Ï -9 «¿≈¿»»«ƒ∆«∆∆…«¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Ï ‰tw‰ ˙‡10B„Èa dÎÈÏBÓ Ï·‡ ,11. ∆«À»¿«¬»¬»ƒ»¿»

ה"ד.2) בפ"א לעיל א.4)אכילה.3)כמבואר ל, ביצה
ב.5) כט, ביצה עירובי 6)משנה, עלֿידי או התחום בתוך

(רש"י). היום 7)תחומין לסעודת צריך שהוא מה אפילו
('טור'). החג (רש"י).8)של לבהמתו להאכיל או להיסק

מלאכה 10)ישליך.9) לעשות מתכוון כאילו שנראה
(רש"י). ממקום 11)גדולה הדברים מוליך אם ודוקא

(=מעשי  דחול' כ'עובדין שנראה הרבים, רשות דרך למקום
טוב  יותר למקום, ממקום בחצר כשמוליכן אבל חול),
להרבות  ויצטרך מעט מעט משיוליך ביחד, הרבה להוליך
ברורה' 'משנה ('תוספות', יוםֿטוב משמחת ויתבטל בהילוך

תקי). סי'

.·ÔÎÂ12Ôk¯cL ˙B‡BNÓ13‡NÈ - ËBÓa Ô˙B‡ ‡NÏ ¿≈«∆«¿»ƒ»»¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ó Ô˙B‡ ‡NÏ Ôk¯cLÂ ;ÂÈ¯Á‡Ó Bab ÏÚ Ô˙B‡»««≈«¬»¿∆«¿»ƒ»»≈¬»
Û˙k‰ ÏÚ ‡Np‰Ï Ôk¯cLÂ ;BÙ˙k ÏÚ Ô˙B‡ ‡NÈ -ƒ»»«¿≈¿∆«¿»¿ƒ»≈««»≈

„‚a Ô‰ÈÏÚ N¯ÙÈ B‡ ;ÂÈÙÏ B„Èa Ô˙B‡ ‡NÈ -14, ƒ»»¿»¿»»ƒ¿…¬≈∆∆∆
¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .‡Nn‰ ÈepMÓ ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ¿…«≈»∆ƒƒ««»¿ƒƒ∆¿»

˙BpLÏ15ÌÈ¯·c ‰na .Bk¯„k ‡È·Óe ‡NB - ¿«≈≈ƒ¿«¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡16- ‰Ó‰a Èab ÏÚ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÏÚ ‡NBa ¬ƒ¿≈«»»»¬»««≈¿≈»

‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,ÏÏk ‡È·È ‡Ï…»ƒ¿»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
ÏÁa17. ¿…

א.12) ל, רבא),13)ביצה של (עירו במחוזא רבא "אתקין
גבו  (על ברגלא לדרו (במוט) בדוחקא (שמוליכין) דדרו
הכתף)...". (על באגרא לדרו ברגלא דדרו מאחוריו),

"בגדו".14) הגירסא אורחים 15)בכת"י , שזימן כגון
(רש"י). לפניהם להביא למהר וצריך שמותר 16)הרבה,

ביוםֿטוב. משאות שאין 17)להביא מפני שכתב מי ויש
כמו  זמורה, יחתוך שמא ביוםֿטוב בבעליֿחיים משתמשין
(מגידֿ ה"ט שבת מהל' בפכ"א כמפורש בשבת כן שאסרו

משנה).

.‚ÔÈ‡18ÏwÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚È‰Ó19‡Óeq‰ ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ∆«¿≈»¿«≈¿≈«»
BÏ˜Óa ‡ˆBÈ20ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,BÏÈÓ¯˙a ‰ÚB¯‰ ‡ÏÂ ,21 ≈¿«¿¿…»∆¿«¿ƒ¿≈¿ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ ,‡qÎa22‰NÚÈ ‡lL ; ¿ƒ≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆…«¬∆
ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯ eÈ‰L LÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k¿∆∆∆∆¿…¿ƒ∆»«ƒ¿ƒƒ

BÏ23ÂÈ¯Á‡ ‡qÎa ÔÈ‡ˆBÈ -24ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿ƒ«ƒ≈«¬»ƒƒ«
ÔBÈ¯t‡a elÙ‡ ,Û˙k‰25. «»≈¬ƒ¿«ƒ¿

ב.18) לב, ביצה לחנגא"19)משנה, דאזיל כמאן "דמחזי
א. לג, ביצה - למכור) לשוק מוליכה כאילו (=שנראה

ואינו 20) מקל, בלא לילך לו שאפשר כיון ב. כה, ביצה
ללכת  יכול שלא מי אבל פסיעותיו, וליישר לתקן אלא נוטלו

תקכב). סי' (או"ח מותר - מקל שם.21)בלא ביצה,
להלן 22) וראה האשה", ואחר האיש "אחר הגירסא בכת"י,

דרשתו.23)בסמוך. לשמוע המדרש בדפוס 24)לבית
הכסא  לישא אסור ולפי"ז בכסא". "יוצא ש"י: וויניציאה

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



aehקעב mei zziay 'ld - mipnf xtq - elqk c"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תקכב). סי' (ב"ח כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא
שם. שבגמרא "אלונקי" והוא בחוץ. אדם בני בו לשאת

.„ÔÈ‡26C·BL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ27C·BMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a C·BLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;BÎÈÏBÓ28ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
- ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ e¯Èz‰ Ô‡k ,¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.·BË ÌBÈ

א.26) ט, ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי בר חנן רב של שני וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי תורת

.‰ÈÓ29Ì˙BpÙÏ CÈ¯ˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ30ÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï - ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ

ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.ÂÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף

לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,
לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם

('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,
תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,

וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם
ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין
לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿
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קעג aeh mei zziay 'ld - mipnf xtq - elqk c"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תקכב). סי' (ב"ח כאוהל,25)אחריו יריעות מכוסה כסא
שם. שבגמרא "אלונקי" והוא בחוץ. אדם בני בו לשאת

.„ÔÈ‡26C·BL ÏL Ìlq‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ27C·BMÓ ≈ƒƒ∆«À»∆»ƒ»
‡e‰ Bbb Ôw˙Ï e¯Ó‡È ‡nL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a C·BLÏ¿»ƒ¿»«ƒ∆»…¿¿«≈«

BÎÈÏBÓ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;BÎÈÏBÓ28ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¬»ƒ¿«»ƒƒ««ƒ
- ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏkL∆»»∆»¿¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ
˙ÁÓN ÈtÓ e¯Èz‰ Ô‡k ,¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»»ƒƒƒ¿≈ƒ¿«

.·BË ÌBÈ

א.26) ט, ביצה הלל,28)קןֿיונה.27)משנה, כבית
של  סולם ודוקא (שם). אמי בר חנן רב של שני וכלשון
עליו  שאין לטלטלו אסור - עליה של סולם אבל שובך,

ה"ז). שבת מהל' בפכ"ו (למעלה כלי תורת

.‰ÈÓ29Ì˙BpÙÏ CÈ¯ˆÂ ,Bbb ÏÚ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ƒ∆»≈««¿»ƒ¿«»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ30ÔÈbba elÙ‡Â ,‚‚Ï ‚bÓ ÌËÈLBÈ ‡Ï - ¿»«≈…ƒ≈ƒ«¿««¬ƒ««ƒ

,˙BBlÁ‰ ÔÓ Ï·Áa ÌÏLÏLÈ ‡ÏÂ ,ÔÈÂM‰‡ÏÂ «»ƒ¿…¿«¿¿≈¿∆∆ƒ««¿…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;˙BÓlÒa Ì„È¯BÈƒ≈¿À»∆…«¬∆¿∆∆∆∆

ÔÏÈMÓ Ï·‡ .ÏÁa31‰a¯‡ C¯c elÙ‡ ,32ÌB˜nÓ , ¿…¬»«ƒ»¬ƒ∆∆¬À»ƒ»
ËÁL .‚b‰ B˙B‡a ÌB˜ÓÏ33‰„Na ‰Ó‰a34‡Ï - ¿»¿«»»«¿≈»«»∆…

ËBÓa ‰p‡È·È35‰ËBÓa B‡ ,¯ÈÚÏ36d‡È·Ó ‡l‡ , ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»∆»¿ƒ»
ÌÈ¯·‡ ÌÈ¯·‡37. ¬»ƒ¬»ƒ

ב.29) לה, ביצה ממשמשים 30)משנה, גשמים שרואה
צריך  והוא אורחים שקיבל או הפירות, את ויפסידו ובאים

ולהושיבם. האורחים לקבלת הפירות מפילן,31)למקום
זיתך". ישל "כי מ) כח, (דברים בגג 32)מלשון חור

א.33)הבית. כח, ביצה להוליכו 34)משנה, צריך והוא
ליוםֿטוב. לבשל יג,35)לבית (במדבר מלשון עץ, בד

בשנים". במוט "וישאוהו קטן.36)כג) ואם 37)מוט
איברים, איברים להביאו פנאי ואין לאורחים, לתת ממהר

תצח). סי' ברורה' ('משנה במוט להביאו מותר

.ÂÏk38ÔÈ˙B‡pL39ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÁa elÙ‡ Ba …∆¿ƒ¬ƒ¿…««ƒ∆≈
ÔÈlÙz ÔB‚k ,·BË ÌBÈa Ba ÔÈ˙B‡40ÔÁlLÏ ¯zÓ - ¿ƒ¿¿¿ƒƒÀ»¿«¿»

Ba ÔÈ˙B‡pL ¯·c ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;·BË ÌBÈa B¯·ÁÏ«¬≈¿¿≈»ƒ«»»∆¿ƒ
¯znL ,˙B˙ÏÒe ÌÈÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,·BË ÌBÈa¿¿≈¿»ƒ¿»∆À»
‰NÚiL „Ú ÏÁa Ba ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .ÔÁlLÏ¿«¿»¿»»»∆≈¿ƒ¿…«∆«¬∆
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ - ·BË ÌBÈa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ‰NÚÓ B·«¬∆∆»«¬¿≈¿«¿ƒ

.·BË ÌBÈa B˙B‡¿

ב.38) יד, ביצה אינו 40)נהנין.39)משנה, שיוםֿטוב
תפילין. זמן

.Ê?„ˆÈk41ÈÙÏ ,‰‡e·z ·BË ÌBÈa ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ
ÔÁË Ôk Ì‡ ‡l‡ ÏÁa da ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡L42¯eÒ‡Â , ∆≈¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«¿»

ÔÁËÏ43ÈtÓ ,˙BiË˜ ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ;·BË ÌBÈa ƒ¿…¿¬»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈
‰ÏB˜ B‡ ·BË ÌBÈa ÔÏM·nL44.ÔÏÎB‡Â Ô˙B‡ ∆¿«¿»¿∆»¿¿»

ÌÈiÁ elÙ‡ ,˙BÙBÚÂ ‰Ó‰a ‰iÁ ÔÈÁlLÓe45ÈtÓ , ¿«¿ƒ«»¿≈»¿¬ƒ«ƒƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·BË ÌBÈa ËÁLÏ ¯znL∆À»ƒ¿…¿¿≈…«≈»∆

ב.41) יד, ביצה מהם 42)משנה, לאכול שאפשר ואף

לטחינה. התבואות עומדות כלל בדרך מכלֿמקום קליות,
לו 43) לשלוח מותר לבהמתו, תבואה לתת צריך חבירו ואם

('משנה  טחינה בלא ממנה ליהנות שאפשר כיון ביוםֿטוב,
תקטז). סי' "קולף".44)ברורה' הגירסא בכת"י,

וולדות 45) לגדל או להליכה ולא לשחיטה, עומדים אם
ברורה'). ('משנה

.Á¯·c Ïk46epÁÏLiLk ,·BË ÌBÈa BÁlLÏ ¯znL »»»∆À»¿«¿¿¿∆ƒ¿»∆
‰¯eLz B¯·ÁÏ47‰¯eLa epÁÏLÈ ‡Ï -48‰¯eL ÔÈ‡Â . «¬≈¿»…ƒ¿»∆¿»¿≈»

ÁlML È¯‰ ?„ˆÈk .Ì„‡ Èa ‰LÏMÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿»¿≈»»≈«¬≈∆»«
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ˙BÈÈ B‡ ˙BÓ‰a B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈¿«¿»¿≈»»¿∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰Úa¯‡ B‡49˙Á‡ ‰¯eLa ÔÈÎÏB‰ ÔlÎÂ , «¿»»∆««∆¿À»¿ƒ¿»««
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…«¬∆¿∆∆∆∆
„Á‡k Ì„‡ Èa ‰LÏL „Èa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÁlL .ÏÁa¿…»«¿»ƒƒ¿«¿»¿≈»»¿∆»

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»

ב.46) יד, שולחם 48)מתנה.47)ביצה כאילו שנראה
משום  שאסור מפרש אפרים ורבינו (רש"י). בשוק למכור
סרסור  והשלישי לוקח, השני מוכר, האחד כאילו שנראה

אדם 49)(מתווך). בני ארבעה או "שלשה הגירסא בכת"י,
זה". אחר זה כאחד,

.Ë·¯ÚÓ‰50BzÓ‰a È¯‰ - ·BË ÌBÈÏ ÔÈÓeÁz È·e¯Ú «¿»≈≈≈¿ƒ¿¬≈¿∆¿
e‰BÓk ÂÈ˙B¯Ùe ÂÈÏÎÂ51‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»≈»»¿≈ƒƒ»∆»

.B·e¯Ú ÌB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ CB˙a¿«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿≈

הבעלים".50) כרגלי והכלים "הבהמה א: לז, ביצה משנה,
נגררים 51) ובהמותיו כליו גם שביתתו, קונה שאדם במקום

אחריו.

.ÈÈˆÙÁ52Ô‰a ‰ÎfL ÈÓ ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - ¯˜Ù‰53. ∆¿≈∆¿≈¬≈≈¿«¿≈ƒ∆»»»∆
ÈˆÙÁÂ54ÌÈ˙ek‰55Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÓB˜Óa ‰˙È·L ÔÈB˜ ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»∆

ÌÈ˙ek ÌÈÏÚa ‰¯Êb ;ÔÓB˜nÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«ƒ¿»¿≈»¿»ƒƒ
˙B¯t .Ï‡¯NÈ ÌÈÏÚa ÌeMÓ56ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ e‡ˆiL57 ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈∆»¿ƒ¿»

ÈtÓ ,ÔÓB˜Ó ˙‡ e„ÈÒÙ‰ ‡Ï - „ÈÊÓa elÙ‡ ,e¯ÊÁÂ¿»¿¬ƒ¿≈ƒ…ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡k Ô‰L58.Ò‡a ¯ÊÁÂ Ò‡a ‡ˆiL ∆≈¿»»∆»»¿…∆¿»«¿…∆

שביתה 52) החפצים קנו שלא א) לט, (ביצה משנה
שבת  מס' לתלמוד רבינו של בפירושו נראה [וכן במקומם.

שב]. עמ' יח כרך "סיני" ב. במס'53)יח, שפסקו ומה
קונין  הפקר ש"חפצי נורי בן יוחנן כרבי הלכה (מו.) עירובין
כי  לחומרא, ולא לקולא אלא זה אין - במקומן" שביתה
ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין בעירובין, המיקל כדברי הלכה

ב.54) מז, קונים 55)עירובין אינם הדין שלפי אףֿעלֿפי
שביתה  לדין שייכות להם אין שלהם הבעלים שהרי שביתה,

שם). (רש"י ב.56)כלל מא, בכת"י,57)עירובין
לתחומן". "חוץ כז 58)הגירסא (פרק שבת בהלכות לעיל

לא  אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא "מי הי"אֿהי"ב):
(באונס)... לדעתו שלא לתחום חוץ שיצא מי יכנס...

יצא". לא כאילו (באונס) החזירוהו

.‡È¯ÒBn‰59B·Ï BzÓ‰a60ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰ - «≈¿∆¿ƒ¿¬≈ƒ¿«¿≈
·‡‰61d¯ÒÓ .62- ·BË ÌBÈa BÏ d˙ elÙ‡Â ,‰ÚB¯Ï »»¿»»¿∆«¬ƒ¿»»¿
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‰ÚB¯‰ ÈÏ‚¯k ‡È‰ È¯‰63ÌÈÚB¯ ÈLÏ d¯ÒÓ .64È¯‰ - ¬≈ƒ¿«¿≈»∆¿»»ƒ¿≈ƒ¬≈
Ô‰Ó „Á‡ ‰˜ ‡lL ÈtÓ ,‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k ‡È‰65. ƒ¿«¿≈¿»∆»ƒ¿≈∆…»»∆»≈∆

א.59) לז, ביצה יום60ֿ)משנה, בערב לו מסר אפילו
ואין 61)טוב. בניהם, ביד כליהם להפקיד אדם בני שדרך

מגןֿאברהם). (מגידֿמשנה. ברשותם למסור כוונתם
ב.62) לז, יוםֿטוב 63)ביצה מערב כי ברשותו, שמסרה

הרועה. אצל אלא אצלו שביתה לקנות שלא בדעתו היה
יוםֿטוב.64) מערב כל 65)אפילו נותן פעמים שכמה

שלא  התחום יתמעט כזה ובאופן אחר, למקום עירובו אחד
דעתו  אין ולכן האמצעיים, אמה אלפים כיֿאם לה יהיה

שצז). סי' הציון' ('שער הרועים אחרי נמשכין שיהיו

.·ÈÈÓ66·BË ÌBÈa ÌÈÁ¯B‡ BÏˆ‡ ÔnfL67‡Ï - ƒ∆ƒ≈∆¿¿ƒ¿…
ÏBÎÈ ‰cÚq‰ ÏÚa ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ˙BÓ Ì„Èa eÎÈÏBÈƒ¿»»»¿»∆≈«««¿À»»
‡Ï ,‰cÚq‰ ÏÚa ÈÏ‚¯k ‰cÚq‰ ÏkL ;Ba CÏÈÏ≈≈∆»«¿À»¿«¿≈«««¿À»…

¯Á‡ Ô‰Ï ‰ÎÊ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÏ‚¯k68˙BÓa ¿«¿≈»¿ƒ∆»ƒ≈»»»∆«≈¿»
.·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ el‡≈≈∆∆

א.66) מ, ביצה מערב 67)משנה, זימנם אם והואֿהדין
('משנה  יוםֿטוב מערב מנותיהם להם זיכה ולא יוםֿטוב

זה 68)ברורה'). הבית בעל "שמסרם שם: רש"י פירש כן
לפלוני ‡Á¯לאדם הללו במנות זכה לו, ואמר במשיכה,

יום  מבעוד שלהם והיו בפניו, שלא לאדם לו שזכין ופלוני,
שצריך  דביצה פ"ד בתוספתא מפורש וכן כרגליהם". לילך
ואין  ביצה). מסכת סוף בר"ח (הובאה אחר עלֿידי לזכות
שואל  בדין י"ז בהלכה להלן שכתב למה דומה זה
הרי  ביוםֿטוב, אלא המשאיל לו נתנו שלא (שאףֿעלֿפי
מערב  ברשותו העמידו שהמשאיל השואל כרגלי הוא
שהאורחים  לפי - אחר) ידי על זיכהו שלא אע"פ יוםֿטוב,
הבית, בעל שולחן על סמוכים להיות אלא דעתם אין
מהֿשאיןֿכן  במנות, לזכות דעתם ואין משלו ואוכלים
המילה  חסרה ובכת"י אלא). ד"ה שם ('תוספות' שואל

רוקח'). ('מעשה רבינו בדברי "אחר"

.‚ÈÔÎÂ69˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ„˜ÙÓ ÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ70, ¿≈ƒ∆»≈»À¿»ƒ¿ƒ«∆∆
BÏ e‡È·È ‡Ï - BÏˆ‡ ‡B·Ï ¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa e·¯ÚÂ¿≈¿¿≈»»ƒ»∆¿…»ƒ

e‰BÓk ÂÈ˙B¯tL ;ÂÈ˙B¯tÓ71„Èa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»∆≈»»««ƒ∆≈¿«
Ô¯˜ Ô‰Ï „ÁiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e·¯ÚL el‡≈∆≈¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ≈»∆∆∆

˙ÈÂÊ72‰Ê ÈÏ‚¯k Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï „ÁÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; »ƒ¬»ƒ…ƒ≈»∆¬≈≈¿«¿≈∆
BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ Ô‰L73. ∆≈À¿»ƒ∆¿

ב.69) לט, ביצה לתחום.70)משנה, והרי 71)מחוץ
עירוב. הניח לא ואמר 72)הוא בביתו, מקום לו שהשאיל

חו"מ  (שו"ע שמירה קבלת כאן שאין לפניך, הבית הרי לו
ב'מאירי'). וראה רצא, לשמור,73)סי' קיבלם שהרי

עומדים. הם ובאחריותו

.„È¯Ba74ÂÈÏÚa ÈÏ‚¯k - „ÈÁÈ ÏL75d˙B‡ ÏLÂ ; ∆»ƒ¿«¿≈¿»»¿∆»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ¯ÈÚ‰76Ï·a ÈÏBÚ ÏLÂ ;77, »ƒ¿«¿≈«¿≈»»ƒ¿∆≈»∆

- ÏkÏ ÔÈ¯eÒÓ Ô‰LÈÓ ÏkL ;Ô‰Ó ‡lÓÓ‰ ÈÏ‚¯k ∆≈¿ƒ«…¿«¿≈«¿«≈≈∆∆»ƒ
˙B¯‰ .Cl‰Ó ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏBÓ - Ô‰Ó ‡lnL∆ƒ≈≈∆ƒ»¿»∆¿«≈¿»

ÔÈÎLBn‰78ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe79Ì„‡ Ïk ÈÏ‚¯k -80. «¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«¿≈»»»

ÔÈ‡ÏÓÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ÌeÁzÏ ıeÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒƒ«¿¿«¿¿«¿ƒ
˙aLa Ô‰Ó81·BË ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,82. ≈∆¿«»¿≈»ƒ«¿

מכונסים.74) מים בו ויש א. לט, ביצה ומי 75)משנה,
יכול  הבור שבעל למקום רק להוליכן יכול לא מים, שמילא

לשם. להוליך 76)ללכת יכולים העיר מאנשי אחד וכל
- העיר מאותה שאינו זר אדם אבל שעירבו. למקום המים

ממימיו,77)לא. לשתות דרכים עוברי בשביל שעשאוהו
הפקר. נובעין.78)והוא שאינן אףֿעל79ֿ)אףֿעלֿפי

נביעתם. ממקום לימשך יוצאים שאינם שלא 80)פי לפי
(רש"י). במקומם קבועים שאינם משום שביתה קנו

כנ"ל.81) שביתה דין בהם שאין שיסוד 82)לפי לפי
מיל) עשר בשנים (כמו התורה מן הוא בשבת תחומין איסור
(פכ"ז  השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל שנאמר לפי
תחומין  איסור כל אין ביוםֿטוב ואילו ה"א), שבת מהל'
של  בנו אברהם רבינו כתב [וכן בנימין') ('בני מדרבנן אלא
יב. סימן הבבלי דניאל לר' נסים' 'מעשה בספר הרמב"ם

ה"י]. פ"ב ולמעלה מו, עמ' "זמנים" בספר מש"כ וראה

.ÂË¯BL83‰ÚB¯ ÏL84;¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈÏ‚¯k - ∆∆¿«¿≈«¿≈»»ƒ
Ìht ÏL ¯BLÂ85ÌBÈa BËÁLÏ BÁ˜lL ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿∆«»¿«¿≈ƒ∆¿»¿»¬¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡Ï B¯ÎÓÏ ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,·BËƒ¿≈∆««¿»»¿»¿«¬»ƒ¬≈ƒ
Ïk‰Â ,ÌhÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ıeÁ≈«¿≈»»ƒƒ¿≈∆¿À»¿«…
ÂÈÏÚa BËÁL Ì‡ ÔÎÂ .B˙B˜Ï ÔÈ‡·e BÚÓL ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»
ÌÈÁ˜Bl‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk - B¯Na ¯ÎÓe ·BË ÌBÈa¿»«¿»»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ
ÂÈÏÚa ˙ÚcL ÈtÓ ,CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜nÏ B˙Ó CÈÏBÓƒ¿»«»∆≈ƒ¿≈∆««¿»»
˙B¯ÈÚ ÈL‡ epnÓ eÁ˜iL ,‡e‰ Ck ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆»∆ƒ¿ƒ∆«¿≈¬»
‡e‰L ,Ï·a ÈÏBÚ ÏL ¯B·k ‰Ê ¯BL ‡ˆÓÂ ,˙B¯Á‡¬≈¿ƒ¿»∆«∆≈»∆∆

.ÏkÏ ¯eÒÓ»«…

א.83) לח, מוכרו 84)ביצה הוא ולפעמים בהמות, מגדל
דרך  אין - מפוטם אינו שהשור וכיון ומכיריו, לשכניו
במקומו, אחד כל ימצא כזה ששור אחרות, מעיירות לקנותו

העיר. אותה אנשי על רק בעליו דעת אין שמפטם 85)לכן
לקנות. אחרים ממקומות גם באים כזה ושור למכור, שוורים

.ÊË˙ÏÁb‰86‰ÈÏÚa ÈÏ‚¯k -87;dÏ‡BL ÈÏ‚¯k ‡ÏÂ ««∆∆¿«¿≈¿»∆»¿…¿«¿≈¬»
˙·‰ÏM‰Â88,CÎÈÙÏ .B„Èa ‡È‰L ÈÓ ÈÏ‚¯k - ¿««¿∆∆¿«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎÏ BÎÈÏBÓ - B¯·ÁÓ ıÚ B‡ ¯ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ≈≈≈¬≈ƒ¿»»
.CÏB‰ ‡e‰L∆≈

לט,86) ביצה הרי 87)א.משנה, ממש, בה ויש הואיל
הבעלים. כרגלי שהם כלים כשאר בה 88)היא שאין

בעליה. שביתת עליה חל ולא ממש,

.ÊÈÏ‡BM‰89ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈≈∆∆««ƒ
ÈÏ‚¯k ‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ BÏ B˙ ‡lL∆…¿»∆»¿¬≈¿«¿≈

Ï‡BM‰90Bk¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa epnÓ BÏ‡L . «≈¿≈ƒ∆¿««ƒ∆«¿
‰Ê ÈÏk epnÓ Ï‡LÏ „ÈÓz91‡e‰ È¯‰ - ·BË ÌBÈ ÏÎa »ƒƒ¿…ƒ∆¿ƒ∆¿»¬≈

ÏÈ‡Ln‰ ÈÏ‚¯k92. ¿«¿≈««¿ƒ

א.89) לז, ביצה לו 90)משנה, לתת שהבטיחו שכיון
שביתה  אצלו לקנות ברשותו העמידו יוםֿטוב, מערב
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הי"ב. למעלה וראה יוםֿטוב, תיבת 91)בכניסת בכתבֿיד,
איננה. יוםֿטוב,92)"זה" מערב לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב כי שואל, של ברשותו הכלי בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈL93epnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙È¯ÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚¯k ‰Ê ÈÏk È¯‰ - ˙È·¯Ú«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n· ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב.93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈk94È¯‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ÔBL‡¯‰ ·¯ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁ¯a ÈM‰ ·¯ÚÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk - ·¯ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ Á¯ÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ·¯ÚÓa ·¯ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה

לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ה'תשפ"א  כסלו כ"ה שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
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הי"ב. למעלה וראה יוםֿטוב, תיבת 91)בכניסת בכתבֿיד,
איננה. יוםֿטוב,92)"זה" מערב לשאול בא שלא שכיון

שהשואל  חשב כי שואל, של ברשותו הכלי בעל העמידו לא
(גמרא). לשאול אחר מקום לו מצא

.ÁÈÌÈL93epnÓ BÏ‡L „Á‡‰ ,„Á‡ ˜eÏÁ eÏ‡ML ¿«ƒ∆»¬»∆»»∆»¿≈ƒ∆
BÏ BziL epnÓ BÏ‡L ÈM‰Â ,˙È¯ÁL BÏ BziL∆ƒ¿«¬ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ¿
ÌÈ‡Â ,ÌÈÏ‡BM‰ ÈL ÈÏ‚¯k ‰Ê ÈÏk È¯‰ - ˙È·¯Ú«¿ƒ¬≈¿ƒ∆¿«¿≈¿≈«¬ƒ¿≈»
Cl‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈML ÌB˜n· ‡l‡ B˙B‡ ÌÈÎÈÏBÓƒƒ∆»«»∆¿≈∆¿ƒ¿«≈

.Ba

ב.93) לז, ביצה

.ËÈ?„ˆÈk94È¯‰‰n‡ ÛÏ‡ ˜eÁ¯a ÔBL‡¯‰ ·¯ÚL ≈«¬≈∆≈≈»ƒ¿ƒ∆∆«»
LÓÁ ˜eÁ¯a ÈM‰ ·¯ÚÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓƒ¿∆»¿ƒ¿»¿≈≈«≈ƒ¿ƒ¬≈
Á˜BlLk - ·¯ÚÓÏ ˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó≈«»ƒ¿∆»¿«¬»¿∆≈«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ Á¯ÊÓÏ BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,˜eÏÁ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿»∆»«∆∆
ÛBÒ ‡e‰L ,˜eÏÁ‰ ÌB˜nÓ ‰n‡ ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰n‡«»«¬≈≈«»ƒ¿∆»∆
ÁwiLÎe ;Ba Cl‰Ï ·¯ÚÓa ·¯ÚL ‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰«¿∆»∆∆≈≈¿«¬»¿«≈¿∆ƒ«
ÛÏ‡ „Ú ‡l‡ ·¯ÚÓa BÎÈÏBÓ BÈ‡ ,‰Ê ÈÏk ÈM‰«≈ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿«¬»∆»«∆∆
‰Ê ÏBÎiL ÌeÁz‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÏk‰ ÌB˜nÓ ‰n‡«»ƒ¿«¿ƒ∆«¿∆»∆
˜eÁ¯a ‰Ê ·¯Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba Cl‰Ï Á¯ÊÓa ·¯ÚL∆≈≈¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ
ÌÈtÏ‡ ˜eÁ¯a ‰ÊÂ ,Á¯ÊÓÏ ˜eÏÁ‰ ÔÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¿«ƒ

.BÓB˜nÓ e‰eÊÈÊÈ ‡Ï el‡ È¯‰ - ·¯ÚÓÏ ‰n‡«»¿«¬»¬≈≈…¿ƒƒ¿

שם.94) ביצה,

.ÎÔÎÂ95,ÁÏÓ B‡ ÌÈÓ dz¯·ÁÓ ‰Ï‡ML ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¬»≈¬∆¿»«ƒ∆«
‰qÚ‰ È¯‰ - ÏÈL·z Ô‰a ‰ÏMa B‡ d˙qÚ Ô‰a ‰LÏÂ¿»»»∆ƒ»»ƒ¿»»∆«¿ƒ¬≈»ƒ»

Ô‰ÈzL ÈÏ‚¯k ÏÈL·z‰ B‡96eÁ˜lL ÌÈL ÔÎÂ . ««¿ƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈¿«ƒ∆»¿
Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·BË ÌBÈa eËÁLÂ ˙eÙzLa ‰Ó‰a¿≈»¿À»¿»¬¿««ƒ∆»«
Ï·‡ .Ô‰ÈL ÈÏ‚¯k ¯Na‰ Ïk È¯‰ - B˙Ó „Á‡ Ïk»∆»¿»¬≈»«»»¿«¿≈¿≈∆¬»

˙È·Á eÁ˜Ï Ì‡97·BË ÌBÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ,˙eÙzLa ƒ»¿»ƒ¿À»¿»¿»¿
ÔÈÓeÁ˙e ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏ‚¯k „Á‡ Ïk ÏL B˜ÏÁ È¯‰ -¬≈∆¿∆»∆»¿«¿»ƒ¿ƒ
˜ÏÁ el‡k ·LÁÂ ,Ô‰a ‰¯¯a LÈ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ≈¿≈»»∆¿«¿…¿ƒ≈∆
ÌBÈ ·¯ÚÓ ˙È·Áa Ïc·Óe BÏ ¯e¯a ‰È‰ ‰ÊÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«»∆»»»À¿»∆»ƒ≈∆∆
Ôk ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .·¯ÚÓ ‰È‰ ‡Ï el‡Îe ,·BË¿ƒ…»»¿…»¿≈«»»«≈
B˙B‡ ·LÁ elÙ‡ ,BÚÈb‰L ‰Ê ˜ÏÁL .‰Ó‰aa«¿≈»∆≈∆∆∆ƒƒ¬ƒ«¿…
‰È‰ el‡Îe ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰Ó‰aa Ïc·Ó ‰È‰L∆»»À¿»«¿≈»≈∆∆¿ƒ»»

˜È È¯‰ ,¯e¯a98‰Ó‰a‰ ‰˙È‰Lk B¯·Á ÏL B˜ÏÁÓ »¬≈»«≈∆¿∆¬≈¿∆»¿»«¿≈»
¯·È‡ Ïk ‡ˆÓÂ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜BÈ ‰È¯·È‡ ÏkL ,˙Ói«̃∆∆∆»≈»∆»¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ¿»»≈»
ÈÏ‚¯k Ô‰ CÎÈÙÏ ,B¯·Á ˜ÏÁÂ B˜ÏÁÓ ·¯ÚÓ ¯·È‡Â¿≈»¿…»≈∆¿¿≈∆¬≈¿ƒ»≈¿«¿≈

.Ô‰ÈL¿≈∆

א.95) לז, ביצה העיסה 96)משנה, להוליך רשאית ואינה
כיון  ללכת, הרשות להן יש ששתיהן במקום אלא והתבשיל
רק  שזהו ואף אחר, אצל שביתה שקנה דבר בהם שנתערב
מתירין  לו שיש דבר שהוא מפני - בטל אינו מועט, דבר
לא  באלף אפילו - מתירין לו שיש דבר וכל יום ֿטוב, אחרי

לט.). (ביצה יין.97)בטל על 98)של שם, בגמרא
תחומין  ינקי "דקא הבהמה את האוסר רב, של זאת שיטה

לא  מוקצה "לאיסור לרב: אסי ורב כהנא רב שאלו מהדדי",
כך  ומתוך רב. ושתק חששו?" תחומין לאיסור חששו,
שצז) סי' ברורה' ב'משנה (המובאים ראשונים כמה סוברים

בו. שחזר מוכח רב, ששתק שממה מותרת, הבהמה שגם

ה'תשפ"א  כסלו כ"ה שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בדיני 1) הפרק ונסתיים תבשילין. עירובי דיני בו נתבארו

שאסור  ומה בהן, אשר השמחה ומצות טובים, ימים כבוד
מצות  מחמת מועד של בחולו בין טובים, בימים בין לעשות

ותענית. הספד והוא יו"ט,

.‡·BË ÌBÈ2ÔÈ‡ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÏÁL3ÔÈÙB‡ ∆»ƒ¿∆∆«»≈ƒ
.˙aLa ¯ÁÓÏ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ·BË ÌBÈa ÔÈÏM·Óe¿«¿ƒ¿«∆≈¿»»¿«»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰Ê ¯eq‡Â4ÏM·Ï ‡B·È ‡lL È„k , ¿ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…»¿«≈
BÈ‡ ˙aLÏ :‡e‰ ¯ÓÁÂ ÏwL ;ÏÁÏ ·BË ÌBiÓƒ¿…∆«»…∆¿«»≈

ÏÁÏ ÔkL Ïk ,ÏM·Ó5ÏÈL·z ‰NÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«≈»∆≈¿…¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ
‰ÙB‡Â ÏM·Óe ÂÈÏÚ CÓBÒ ‰È‰iL ,·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ≈∆∆∆ƒ¿∆≈»»¿«≈¿∆
CÓBqL ÏÈL·˙Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙aLÏ ·BË ÌBÈa¿¿«»¬≈∆À»¿«¿ƒ∆≈

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÂÈÏÚ»»«ƒ¿»≈≈«¿ƒƒ

ב.2) טו, ביצה הכתוב 3)משנה, על זה את סמכו חכמים
שבתון  ה' דבר אשר הוא אליהם "ויאמר כג): טז, (שמות
תבשלו  אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר, לה' קודש שבת
ביוםֿטוב  (פת אופין אין אליעזר, רבי אמר "מכאן בשלו",
ואין  חמישי), (מיום האפוי על אלא שבת) בערב שחל
מכאן  חמישי), (מיום המבושל על אלא (תבשיל) מבשלין
נחשב  שזה התורה", מן תבשילין לעירובי חכמים סמכו
לצורך  יוםֿטוב מערב והאפיה הבישול התחיל כאילו
בחול. בה שהתחיל המלאכה אותה גומר וביוםֿטוב השבת,

"צרכי 4) בידינו: הוא שכלל איסור, כאן אין התורה מן אבל
'הגהות  ועיין מו:). (פסחים ביוםֿטוב" נעשים שבת

תקכז. סי' או"ח וב"י מן 5)מיימוניות', שהוא אשי כרב
(שם) ולרבא ולשמואל טו:). (ביצה האחרונים האמוראים
"זכור  ח): כ, (שמות קרא "דאמר השבת, כבוד משום הוא
להשכיחו" שבא מאחר זכרהו לקדשו", השבת יום את
הוא  אחר יום מחמת שבת צרכי להכין לשכוח (שאפשר
מנה  שיברור "כדי עירוב ותיקנו בו), טרוד שהוא היוםֿטוב
עירוב  שעושה (מתוך ליוםֿטוב יפה ומנה לשבת יפה
הסעודה  כל את יכלה ולא השבת, את יזכור תבשילין

לשבת)". יפה מנה ישאיר אלא ביוםֿטוב,

.·‰nÏÂ6·e¯Ú‰L ÌLkL ?·e¯Ú BÓL ‡¯˜ ¿»»ƒ¿»¿≈∆¿≈∆»≈
ÌeMÓ - ˙aL ·¯ÚÓ ˙B‡B·Óe ˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈¿≈∆∆«»ƒ
‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL È„k ,¯k‰∆≈¿≈∆…«¬∆««¿»∆À»¿ƒ
ÌeMÓ - ÏÈL·z‰ ‰Ê Ck ;˙aLa ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó≈¿ƒ¿¿«»»∆««¿ƒƒ
˙BÙ‡Ï ¯znL e·LÁÈÂ en„È ‡lL È„k ,ÔB¯kÊÂ ¯k‰∆≈¿ƒ»¿≈∆…¿«¿«¿¿∆À»∆¡
‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÌBia Ba ÏÎ‡ BÈ‡M ‰Ó ·BË ÌBÈa¿«∆≈∆¡»«¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰Ê ÏÈL·z«¿ƒ∆≈≈«¿ƒƒ

צרכי 6) מערב הוא העירוב, עלֿידי כי מסביר, והראב"ד
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מכין  כאילו נחשב ולא יחד, לעשותם ויוםֿטוב שבת
שהתחיל  מה עם יחד אותם עושה אלא לשבת מיוםֿטוב

ביוםֿטוב. אותם גומר והוא יוםֿטוב, מערב לבשל

.‚È·e¯Ú7ÔÈa ,˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÔÈ‡ B¯eÚL - ÔÈÏÈL·z ≈≈«¿ƒƒƒ≈»ƒ¿«ƒ≈
„Á‡Ï8ÌÈÙÏ‡Ï ÔÈa9˙Ùa ‡Ï ‰Ê ·e¯Ú ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿∆»≈«¬»ƒ¿≈ƒ≈∆…¿«

˙BÙÈ¯a ‡ÏÂ10ÏÈL·˙a ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ11‡e‰L ¿…¿ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
˙¯t¯t12.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈ·e ÌÈ‚„Â ¯Na ÔB‚k , «¿∆∆¿»»¿»ƒ≈ƒ¿«≈»∆

ÏÚL ˙ÈeÓL elÙ‡Â .‰¯„˜ ÈÏeLaL ÌÈL„Ú elÙ‡Â«¬ƒ¬»ƒ∆¿≈¿≈»«¬ƒ«¿ƒ∆«
da LÈ Ì‡ ,B„¯Bb - ÈÏv‰ da ÔÈÎ˙BÁL ÔÈkq‰ Èab«≈««ƒ∆¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈»

.ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌeMÓ ÂÈÏÚ CÓBÒ - ˙ÈÊk¿«ƒ≈»»ƒ≈≈«¿ƒƒ

ב.7) טז, אחד.8)ביצה איש 9)לאיש אלפי לכמה
ה"ט). עירובין מהל' בפ"א כתושות 10)(וראה חטים

כב). כז, מבושל.11)(משלי את 12)דבר בה שמלפתים
אתה). הלחם (שאוכלים הפת

.„ÏÈL·z13,ÈÏˆ elÙ‡ - ‰Ê ·e¯Ú ÔÈÚÏ e¯Ó‡L «¿ƒ∆»¿¿ƒ¿«≈∆¬ƒ»ƒ
˜eÏL elÙ‡14Le·k elÙ‡ ,15ÔMÚÓ B‡16ÌÈ‚c elÙ‡ . ¬ƒ»¬ƒ»¿À»¬ƒ»ƒ

ÔÏeMa ‡È‰ Ô˙Á„‰Â ,ÔÈnÁ ÌÈÓa ÔÁÈ„‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆¡ƒ»¿«ƒ«ƒ«¬»»»ƒƒ»
.Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈∆≈¬≈∆

ב.13) טז, מדי.14)ביצה יותר במים 15)מבושל שרוי
ויתחיל  האש על שיתננו כדי עד וציר בחומץ או שלם, יום

ה"א).16)להרתיח. ו פרק (נדרים 'ירושלמי'

.‰CÈ¯ˆÂ17Ïk ‰Ù‡iL „Ú ÈeˆÓ ‰Ê ·e¯Ú ‰È‰iL ¿»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»«∆…∆»
ˆ ‡e‰L Ïk ÏM·Ïe ,˙BÙ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰ÓCÈ¯ «∆»ƒ∆¡¿«≈»∆»ƒ

ÏÎ‡ Ì‡Â .CÈ¯ˆ ‡e‰L Ïk ÔÈnÁ ÌÁÈÂ ,ÏM·Ï¿«≈¿»≈«ƒ»∆»ƒ¿ƒ∆¡«
- ‰Ù‡È B‡ ÏM·iL Ì„˜ Û¯N B‡ „·‡ B‡ ·e¯Ú‰»≈»«ƒ¿«…∆∆¿«≈…∆
‰Ó ‡l‡ ÌÁ‰Ï B‡ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆¡¿«≈¿»≈∆»«

ÏÈÁ˙‰ .„·Ïa ·BË ÌBÈa ÏÎB‡ ‡e‰M18B˙qÚa19B‡ ∆≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»
BÏÈL·˙a20¯ÓBb ‰Ê È¯‰ - „·‡ B‡ ·e¯Ú‰ ÏÎ‡Â ,21. ¿«¿ƒ¿∆¡«»≈»«¬≈∆≈

ב.17) טו, ביצה ב.18)משנה, יז, שהתחיל 19)ביצה
אותם 20)ללוש. ׂשם לא אפילו וכדומה, הירק ָלחתוך

באיסור  חכמים הקילו אוכלין הפסד שמשום האש, על עדיין
('מאירי'). מדרבנן אלא מה 21)שאינו ולבשל לאפות

שהתחיל.

.ÂÁÈpn‰22‡e‰ Ì‰ÈÏÚ CÓÒiL È„k ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆
È·e¯Úa ‰kÊnL C¯„k Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯Á‡Â«¬≈ƒ»ƒ¿«»∆¿∆∆∆¿«∆¿≈≈

˙aL23È·e¯Úa ‰ÎBÊ - ˙aL È·e¯Úa ‰ÎBfL ÏÎÂ . «»¿»∆∆¿≈≈«»∆¿≈≈
‰ÎBÊ BÈ‡ - ·e¯Ú B˙B‡a ‰ÎBÊ BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»∆≈∆¿≈≈∆

.‰Êa»∆

א.22) פ, ע 23)עירובין בהל' למעלה פ"א עיין ירובין
בפרטות. ה"ב

.ÊBÈ‡Â24ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ25·¯ÚÓ Ô‰Ï ‰kfL el‡Ï ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»»∆≈∆∆
Ô‰Ï ‰kÊ ¯·kL Ú„ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ Ï·‡ ,·BË ÌBÈ¬»≈¿ƒƒ≈«∆¿»ƒ»»∆
eÏM·ÈÂ ÂÈÏÚ eÎÓÒÈ Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ï ·¯ÚÂ ¯Á‡«≈¿≈≈»∆¿««»ƒ¿¿»»ƒ«¿
È¯‰ - ·BË ÌBÈa ‡l‡ eÚ„È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .eÙ‡ÈÂ¿…««ƒ∆…»¿∆»¿¬≈

LÈÂ .ÔÈ¯zÓ el‡26¯ÈÚ‰ Ïk ÏÚ ·¯ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ≈À»ƒ¿≈¿»»¿»≈«»»ƒ
ÊÈ¯ÎÓ ¯ÁÓÏe ,ÌeÁz‰ CB˙a ‰ÈÏ‡ ·B¯w‰ Ïk ÏÚÂ¿«»«»≈∆»¿«¿¿»»«¿ƒ
CÓÒÈ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ÈÓ Ïk :¯ÓB‡Â¿≈»ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ¿…

.È·e¯Ú ÏÚ«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

..xne`e fixkn xgnle ... xird lk lr axrl mc`l el yie"
."'ek

מצוה  בשום שאינו דבר מצינו תבשילין, עירוב במצות
זאת  ובכל חובה, ידי אחרים בה להוציא שאפשר אף אחרת
כל  את חובה ידי שמוציאים ולומר להכריז שיש מצאנו לא

הזו. בעיר הדרים
"ואהבת  מצות מתבטאת אורחים בהכנסת בזה: והביאור
הדגשה  בה יש השנה כל שמצוותה והגם כמוך", לרעך
אבל  (הלכות הרמב"ם שכתב וכפי טובים, בימים מיוחדת
ליתום  לגר להאכיל חייב ושותה אוכל "וכשהוא פי"ד) ריש
שנועל  מי אבל האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה
לעניים  מאכיל ואינו ובניו, הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות
כרסו... שמחת אלא מצוה שמחת זו אין הנפש ולמרי

כו'". שנאמר... להם היא קלון כזו ושמחה
תבשילי  בהכנת גם לטרוח שעליו לאדם כשמזכירים
בהכנת  גם זה ידי על שמתוסף הרי יו"ט בערב כבר השבת
מספיק  יהיה וממילא מועד, מבעוד יו"ט של התבשילים
ונמצא  ביו"ט, לביתו שיבואו האורחים כל עבור גם
של  העניין מודגש תבשילין עירוב מצות של שביסודה
בעיר  הדרים ישראל "לכל שמזכה ידי על ישראל אהבת
האורחים  כשמכניס בקודש ומעלה מוסיף ואח"כ הזאת

עצמו. ביו"ט
(`k oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.24) טז, בפניו".25)ביצה שלא לאדם "זכין
הניח 26) שלא מי אידי, בר יעקב רבי "מכריז ב: טז, ביצה

רב  אמר כמה? ועד שלי. על ויסמוך יבוא - תבשילין עירוב
אבוה  שבת. תחום עד דאביי, משמיה זכריה בר נהומי
אמי  ר' נהרדעא), כל (על נהרדעא אכולה מערב דשמואל

טבריה)". כל (על טבריה אכולהו מערבי אסי ור'

.ÁC¯·Ï ·iÁ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpn‰27‰z‡ Ce¯a : ««ƒ«≈≈«¿ƒƒ«»¿»≈»«»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆À«ƒ∆¡

ÏM·Ïe28¯ÁÓlL ·BË ÌBiÓ29Ba ‰kÊ Ì‡Â .˙aLÏ ¿«≈ƒ∆¿»»¿«»¿ƒƒ»
ÈL‡Ï B‡ ,ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏÂ ÈÏ :¯Ó‡È - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈

.˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ,Ìlk ¯ÈÚ‰»ƒÀ»∆¡¿«≈ƒ¿«»

(לפני)27) עובר עליהן מברך המצוות "כל ב: ז, פסחים
כל  "וכן ה"ג): פי"א ברכות (הל' הרמב"ם ולשון לעשייתן".
חובה  שהיא מצוה בין (חכמים) סופרים מדברי שהן המצוות
ונטילת  עירוב כגון חובה, שאינן מצוות בין מדבריהם...
במצותיו  קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך ידים,
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יז, (דברים בה שכתוב בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצוונו

סופרים". שמדברי המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח
ולאדלוקי  ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא, שרא יהא "בדין
תקכז). סי' (או"ח צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי אלא עירוב הצריכו
'תוספות', בשם ב'מאירי' ועיין הקודש', ב'עבודת (הרשב"א

י). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב'בירור כגון
ישראל, בארץ או השבת. וביום הששי ביום יוםֿטוב
אבל  ששי. ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב
וששי, חמישי ביום יוםֿטוב וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי יום שהוא יוםֿטוב בערב העירוב את ומניח
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב ולא שני, ביוםֿטוב

לחםֿמשנה). – הי"ב

.ËÈÓ30BÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏM·Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏM·Ï BÓˆÚÏ ÁÈp‰L ¯Á‡Ï ¯eÒ‡Â .¯eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««

‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
˜lzÒ‰Ï È„k ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ ˙BiÏb‰ Èa eÈ‰Â¿»¿≈«»Àƒ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
Èa eLcwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜Ùq‰ ÔÓƒ«»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆ƒ¿¿≈
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יז, (דברים בה שכתוב בתורה צונו? והיכן לעשות, וצונו
והציען  הדברים ענין נמצא תעשה", לך יאמרו "אשר יא):
מאלו  לשמוע בהן שצוה במצותיו קדשנו אשר הוא , כך
וכן  המגילה, את לקרות או חנוכה של נר להדליק שצוונו

סופרים". שמדברי המצוות כל הגאונים:28)שאר נוסח
ולאדלוקי  ולאטמוני ולבשולי לאפויי לנא, שרא יהא "בדין
תקכז). סי' (או"ח צרכנא" כל ולמעבד הנר) (ולהדליק שרגא
שלא  שרגא" "לאדלוקי להזכיר צריך שאין אומרים יש אבל
הנר  להדלקת ולא אכילה לצרכי אלא עירוב הצריכו
'תוספות', בשם ב'מאירי' ועיין הקודש', ב'עבודת (הרשב"א

י). ציון כא: ביצה למסכת הלכה' שחל 29)וב'בירור כגון
ישראל, בארץ או השבת. וביום הששי ביום יוםֿטוב
אבל  ששי. ביום בלבד, אחד יום אלא אינו שיוםֿטוב
וששי, חמישי ביום יוםֿטוב וחל גלויות, של בימיםֿטובים
לא  - רביעי יום שהוא יוםֿטוב בערב העירוב את ומניח
אלא  לשבת לבשל אסור שהרי "שלמחר", לומר שייך
להלן  (מגידֿמשנה ראשון ביוםֿטוב ולא שני, ביוםֿטוב

לחםֿמשנה). – הי"ב

.ËÈÓ30BÏ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒ¿…ƒƒ
BÁÓ˜ Ck ,˙BÙ‡ÏÂ ÏM·Ï BÏ ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈∆»¿«≈¿∆¡»ƒ¿
ÏM·Ï BÓˆÚÏ ÁÈp‰L ¯Á‡Ï ¯eÒ‡Â .¯eÒ‡ BÏÎ‡Óe«¬»»¿»¿«≈∆ƒƒ«¿«¿¿«≈
‰Ê ‡ˆÓpL ;BÏ ‰˜iL „Ú ,ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ ˙BÙ‡ÏÂ¿∆¡»∆∆…ƒƒ««∆«¿∆∆ƒ¿»∆
¯Á‡ ÔzÈ ,‰ˆ¯ Ì‡Â .e‰˜ È¯‰L ,BlL ‰ÙB‡Â ÏM·Ó¿«≈¿∆∆∆¬≈»»¿ƒ»»ƒ≈««

‰zÓa ÁÈp‰ ‡lL ‰ÊÏ Ck31. »»∆∆…ƒƒ«¿«»»

א.30) יז, אמר 31)ביצה מאחרים, לאכול קיבל לא ואם
אופין  תבשילין, עירוב הניח שלא "מי כא:): (ביצה הונא רב
הנר. את לו ומדליקין אחת, קדירה לו ומבשלין אחת פת לו
שרו  חייו כדי קטן, דג לו צולין אף אמרו, יצחק רבי משום
ולא  זו, מימרא השמיטו האלפסי והרב רבינו אבל רבנן". לו

שם. הלכה' 'בירור וראה הביאוה.

.ÈÈÓ32‰Ù‡Â ÏM·e ,ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈp‰ ‡lL ƒ∆…ƒƒ«≈≈«¿ƒƒƒ≈¿»»
- e‡a ‡ÏÂ ÌÈÁ¯B‡ ÔnfL B‡ ,¯È˙B‰Â ,ÌBia ÏÎ‡Ï∆¡…«¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ¿…»

Ì‡Â .¯ÁÓÏ ¯˙Bn‰ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰33‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Ú‰ ¬≈∆≈«»¿»»¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ - ˙aLÏ ÏM·e ‰Ù‡Â ¯·Ú .BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡»¿»¿»«¿»»ƒ≈««»≈¿ƒ
e¯Ò‡ ‡ÏÂ ÌÈ¯Ún‰ ÏÚ e¯Ò‡Â e¯ÈÓÁ‰ ‰ÓÏÂ .ÂÈÏÚ»»¿»»∆¡ƒ¿»¿«««¬ƒ¿…»¿
Ïk‰ e‡ˆÓ - ÌÈ¯ÚnÏ ¯Èzz Ì‡L ?„ÈÊn‰ ÏÚ««≈ƒ∆ƒ«ƒ««¬ƒƒ¿¿«…
„ÈÊn‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÌL ÚwzLÈÂ ,ÔÈÓÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿ƒ¿««≈≈≈«¿ƒƒ¬»«≈ƒ
.˙¯Á‡ ÌÚt ¯·ÚÈ ‡Ï - ÌBi‰ ¯·Ú Ì‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿ƒ»««…«¬…«««∆∆

הותיר 32) ואם ליוםֿטוב, הוא "מבשל ב: טו, ביצה משנה,
לשבת". הותיר ב.33)- יז, ביצה

.‡ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL34·¯ÚÂ ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï eÏÁL ¿≈»ƒƒ∆»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆∆
‡e‰L ,ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‰NBÚ - ˙aL«»∆≈≈«¿ƒƒƒ¿ƒƒ∆

ÁÎL .·BË ÌBÈ ·¯Ú35ÔBL‡¯a BÁÈpÓ - ÁÈp‰ ‡ÏÂ ∆∆»«¿…ƒƒ««ƒ»ƒ
ÈLÈÓÁ ÌBÈa ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ÁÈpÓ ?„ˆÈk .‰˙Óe«¿∆≈««ƒ«≈≈«¿ƒƒ¿¬ƒƒ

ÏÁ ¯ÁÓÏe ·BË ÌBÈ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â36¯ÁÓÏ - ¿≈ƒ«¿»»…¿»»
ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â ;ÌeÏk CÈ¯ˆ ÈÈ‡Â ˙aLÏ ‰Ù‡Â ÏM·‡¬«≈¿…∆¿«»¿≈ƒ»ƒ¿¿ƒ«…
ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ÈÏ ¯zÈ ‰Ê ·e¯Úa - ·BË ÌBÈ ¯ÁÓÏe¿»»¿≈∆À«ƒ∆¡¿«≈

˙aLÏ ·BË ÌBiÓ ¯ÁÓÏ37. ¿»»ƒ««»

להניח 34) השני הדין שהרי גלויות". "של נוסף: בכת"י
של  ימיםֿטובים בשני רק אפשר תנאי, על ראשון ביוםֿטוב
כמבואר  השנה, ראש של ימיםֿטובים בשני ולא גלויות,

יג. הלכה א.35)להלן יז, הגירסא:36)ביצה בכת"י
יוםֿטוב, ולמחר חול היום ואם כלום, בדברי אין "חול

מעתה". עירובי מניח לומר 37)הריני צריך אין ולמחר
תקכז). סי' או"ח (שו"ע כלום

.·È‡ˆBik38˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ :Ba39ÏL «≈»¿»»¿≈«¿»∆
Ï·Ë40·BË ÌBÈa41- ÏÁ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ ∆∆¿ƒ≈ƒ«…

È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡Â ,BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰zƒ¿∆¿»«¿ƒ«…∆≈ƒ¿»«
ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .ÌeÏk42dÁÈpÓe43ÈMa ¯ÁÓÏe . ¿¿≈»∆»≈«ƒ»¿»»«≈ƒ

¯ÊBÁ44,ÌeÏk È¯·„a ÔÈ‡ - L„˜ ÌBi‰ Ì‡ :¯ÓB‡Â ≈¿≈ƒ«…∆≈ƒ¿»«¿
‰ÈÏÚ ‡¯B˜Â .BÊ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ ‰È‰z - ÏÁ ÌBi‰ Ì‡Â¿ƒ«…ƒ¿∆¿»«¿≈»∆»
˙‡ ÁÈpÓe .ÔBL‡¯a ‰ÈÏÚ ‡¯wL C¯„k ,dÁÈpÓe ÌL≈«ƒ»¿∆∆∆»»»∆»»ƒ«ƒ«∆

e¯z ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ.‰iM‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,‰Ó ∆»»»∆»≈¿»¿≈∆«¿ƒ»

ב.38) לט, הפרישו 40)סלים.39)עירובין שלא תבואה
טבל, נקראת ממנה, לאכול ואסור ומעשרות, תרומות ממנה

לאכילה. טובה שאינה להפריש 41)טבֿלא, ואסור
הכ"א). פ"ד יוםֿטוב הל' (ראה ביוםֿטוב ומעשרות תרומות

ממנה.43)תרומה.42) אוכל הכלכלה 44)ואינו לאותה
(רש"י). אתמול עליה שאמר

.‚È‰na45ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
;˙BiÏb,‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa Ï·‡ »À¬»ƒ¿≈»ƒƒ∆…«»»

,ÁÈpÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯ ÌBÈa ÁÈp‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ƒ»«¿…ƒƒ«¿¿ƒƒ≈«ƒ«
‰˜Ó B‡ ,ÂÈÏÚ e·¯Ú Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡∆»≈«¬≈ƒƒ≈¿»»«¿∆

BÁÓ˜46ÏM·Ïe ˙BÙ‡Ï ¯eÒ‡ ‰È‰È B‡ ,·¯ÚL ÈÓÏ ƒ¿¿ƒ∆≈≈ƒ¿∆»∆¡¿«≈
ÌBiÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .˙aLÏ««»¿≈ƒ»«¿…ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙aL È‡ˆBÓ „Ú LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ·eL - ÈÚÈ·¯47. ¿ƒƒ≈«¿ƒ«»≈«»

בשני 45) אשי דרב קמיה יתיב הוה "רבינא א: ו, ביצה
ליה: אמר עציב. דהוה חזייה השנה. ראש של ימיםֿטובים
עירוב  אותיבי "דלא ליה: אמר מר?" עציב "אמאי
לא  מי (עכשיו), האדינא מר "ולותיב ליה: אמר תבשילין",
לחבירו  מיוםֿטוב תבשילין עירוב אדם מניח רבא: אמר
ימיםֿטובים  בשני רבא, דאמר "אימר ליה: אמר ומתנה?"
אמר?". מי - השנה ראש של ימיםֿטובים בשני גלויות, של

איננה.46) "קמחו" תיבת הרמב"ם 47)בכת"י, כתב כבר
השנה, ראש של ימיםֿטובים "שני הכ"ד): פ"א (למעלה
הדברים", אלו לכל חשובים הן אחד וכיום הן, אחת קדושה
חול", ולמחר יוםֿטוב היום "אם להתנות איֿאפשר כן אם

אחד. ליום נחשבים שהם כיון

.„ÈeÈ‰L ÔÓÊa eÈ‰ e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈∆»«¿»ƒ¿«∆»
,‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈLc˜Ó Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»
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.ÂËÔÓfa ‰˙Óe Ì„‡ ·¯ÚÓ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»¬ƒ≈∆≈¿»≈»»«¿∆«¿«
‡ÏÂ ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡ÏÂ ÔÈÏÈL·z È·e¯Ú ‡Ï ,‰f‰«∆…≈≈«¿ƒƒ¿…≈≈¬≈¿…
‡l‡ ;È‡z ÏÚ Ï·h‰ ¯NÚÓ BÈ‡Â ,˙B‡B·Ó ÈÙezLƒ≈¿¿≈¿«≈«∆∆«¿«∆»

„·Ïa ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ïk‰48. «…≈∆∆ƒ¿«

ימים48ֿ) שני על תנאי להתנות הזה, הדין שמקור ואף
מהאמוראים  שהיה רבא, מדברי הוא גלויות, של טובים
הי"ג: פ"ה החודש קידוש בהל' רבינו כתב הרי - האחרונים
מסוף  זה, בחשבון לחשב ישראל כל התחילו "ומאימתי
שם  נשאר ולא ישראל ארץ שחרבה בעת הגמרא, חכמי
גמרא  חכמי בימי וכן משנה חכמי בימי אבל קבוע, ביתֿדין

Â¯·‡עד ÈÈ·‡ ÈÓÈ."סומכין היו ישראל ארץ קביעת על -
דרב  קמיה יתיב הוה דרבינא ב"עובדא מבואר שבגמרא ואף
כתב  הרי - אשי? רב בימי גם נהג הזה שהדין אשי",
קבלת  בסדר תורה' 'משנה לספר בהקדמתו הרמב"ם
אשי  רב מרבא, שקיבלו החכמים "שמכלל החכמים:
אז  עד שנהג רבא של בדורו הם גם היו כן אם ורבינא",
כאן  והראב"ד הרמב"ם). (מפרשי ישראל ארץ קביעת סדר
שיש  "אףֿעלֿפי זה: בדין הרמב"ם של חידושו על כותב
שחלקו  הראשונים הגאונים ראינו לא טעם, כעין בדבריו
הוא, גמור חול השני היום אם הוא, כלֿשכן שהרי זה, בדבר
גלויות". של ימיםֿטובים בשני עירוב לעשות שיכול בוודאי
שהיום  יודעים שאנחנו שמכיון היא הרמב"ם דעת אבל
מנהג, בתור בידינו נשאר והשני ודאי, יוםֿטוב הוא הראשון

יוםֿטוב כאן יש כן ואיֿאפשר È‡„Âאם המנהג, מצד
הוא. חול אם - מספק עליו להתנות

.ÊËÌLk49Ïk Ck ,d‚pÚÏe ˙aL „aÎÏ ‰ÂˆnL ¿≈∆ƒ¿»¿«≈«»¿«¿»»»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ50„aÎÓ '‰ LB„˜Ï :¯Ó‡pL ;51ÏÎÂ , »ƒƒ∆∆¡«ƒ¿¿À»¿»

¯·Îe .L„˜ ‡¯˜Ó :Ô‰a ¯Ó‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆¡«»∆ƒ¿»…∆¿»
e¯‡a52„eak‰53‚epÚ‰Â54ÔÎÂ .˙aL ˙BÎÏ‰a55 ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»¿≈

ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa „ÚÒÈ ‡lL Ì„‡Ï Èe‡»̄¿»»∆…ƒ¿…¿«¿≈»ƒƒƒ
‰Án‰56ÏÏÎa ‰Ê ¯·cL ,˙aL ·¯Úk ,‰ÏÚÓÏe «ƒ¿»¿«¿»¿∆∆«»∆»»∆ƒ¿«

˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .„eak‰57ÏtË el‡k ,58 «ƒ¿»«¿«∆∆«¬¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ59. «¬«»ƒ

ב.49) טו, ולענגם.50)ביצה לכבדם ולפני 51)מצוה
והגאון  וכבוד. עונג כאן הרי עונג", לשבת "וקראת כתוב זה,
האחרונים  על הרמב"ם) על (בהגהותיו העיר האדר"ת
ולא  בשבת, כמו ביוםֿטוב עונג מצות יש אם שהסתפקו

ה"ט. פ"ב למעלה ועיין אלה. רבינו דברי בהל'52)הביאו
ה"ב). (פ"ל, בחמין,53)שבת ורגליו ידיו פניו לרחוץ

(שם). נקיה ובכסות נאים בבגדים לתקן 54)להתלבש
ממונו, לפי הכל - מבוסם ומשקה ביותר, שמן תבשיל
שתי  על לבצוע היין, על אותן לקבוע סעודות, לאכול

(שם). יין ושתיית בשר אכילת ב.55)ככרות, צט, פסחים
מהל'56) פ"ל למעלה (ראה לפניה שעה וחצי קטנה, מנחה

סעודת  שיאכל כדי וכסףֿמשנה), במגידֿמשנה ה"ד שבת
לתיאבון. בערב מכבד 57)יוםֿטוב שאינו א. קיח, פסחים

חולוֿ "המועדות" לפרש אפשר ואי הימיםֿטובים. ומענג
- שם) רשב"ם שפירש (כמו מלאכה ובעושה שלֿמועד
אסור  חולֿהמועד אין ה"א) פ"ז (להלן רבינו לדעת שהרי

עבודהֿ כעובד שהוא לומר סברא ואין התורה, מן במלאכה
חולו. ד"ה יח. בחגיגה ה'תוספות' כתבו וכן זרה.

מסכה 59)נתחבר.58) "אלהי יזֿיח): לד (שמות שנאמר
תשמור". המצות חג את לך, תעשה לא

.ÊÈ¯‡L ÌÚ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓLe ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈«∆«¿«¿≈∆»ƒ¿»
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ60„tÒ‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ìlk -61˙ÈÚ˙Â62. »ƒƒÀ»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ

ÁÓN Ô‰a ˙BÈ‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ63ÂÈ·e ‡e‰ ,·Ï ·BËÂ ¿«»»»ƒ¿»∆»≈«¿≈»»
ÂÈ· È·e BzL‡Â64:¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰ ÏÎÂ ¿ƒ¿¿≈»»¿»«ƒ¿ƒ»»∆∆¡«

‰¯eÓ‡‰ ‰ÁÓN‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯ÓB‚Â EbÁa zÁÓNÂ¿»«¿»¿«∆¿≈««ƒ∆«ƒ¿»»¬»
˙BÎÏ‰a ÔÈ¯‡·Ó e‡L BÓk ,ÌÈÓÏL Ôa¯˜ ‡È‰ Ô‡k»ƒ»¿«¿»ƒ¿∆»¿»¬ƒ¿ƒ¿
ÂÈ·e ‡e‰ ÁÓNÏ ‰ÁÓN d˙B‡ ÏÏÎa LÈ ,‰‚È‚Á¬ƒ»≈ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿…«»»

.BÏ Èe‡¯k „Á‡ Ïk ,B˙È· È·e¿≈≈»∆»»»

השנה.60) וראש השבועות כז,61)חג קטן מועד משנה,
ב.62)א. סח, א.63)פסחים קט, בכת"י,64)פסחים

ביתו". "ובני הגירסא:

.ÁÈ?„ˆÈk65˙BÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈpËw‰ ≈««¿«ƒ≈»∆¿»
ÌÈ„‚a Ô‰Ï ‰B˜ - ÌÈLp‰Â ,˙Bc‚Óe ÌÈÊB‚‡Â∆¡ƒƒ¿»¿«»ƒ∆»∆¿»ƒ
ÔÈÏÎB‡ - ÌÈL‡‰Â ,BBÓÓ ÈÙk ÌÈ‡ ÌÈËÈLÎ˙Â¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿»¬»ƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,¯N·a ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡L ;ÔÈÈ ÔÈ˙BLÂ ¯Na»»¿ƒ«ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»»¿≈
·iÁ - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰LÎe .ÔÈÈa ‡l‡ ‰ÁÓNƒ¿»∆»¿«ƒ¿∆≈¿∆«»

‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ ÏÈÎ‡‰Ï66ÌÈiÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿«¬ƒ«≈«»¿»«¿»»ƒ¿»»¬ƒƒ
ÏÎB‡Â ,B¯ˆÁ ˙B˙Ïc ÏÚBpL ÈÓ Ï·‡ .ÌÈÏÏÓ‡‰»À¿»ƒ¬»ƒ∆≈«¿¬≈¿≈
‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â ,BzL‡Â ÂÈ·e ‡e‰ ‰˙BLÂ¿∆»»¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿∆
,‰ÂˆÓ ˙ÁÓN BÊ ÔÈ‡ - LÙ È¯ÓÏe ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ¿»≈∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡ el‡ ÏÚÂ ;BÒ¯k ˙ÁÓN ‡l‡∆»ƒ¿«¿≈¿«≈∆¡«ƒ¿≈∆
ÌÓÁÏ Èk ,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»ƒ«¿»
:¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‡È‰ ÔBÏ˜ BÊk ‰ÁÓNÂ .ÌLÙÏ¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒ»∆∆∆¡«

.ÌÎÈbÁ L¯t ,ÌÎÈt ÏÚ L¯Ù È˙È¯ÊÂ¿≈ƒƒ∆∆«¿≈∆∆∆«≈∆

ובני 65) בניו לשמח אדם חייב רבנן, "תנו א: קט, פסחים
ביין. משמחם? במה בחגך", "ושמחת שנאמר: ברגל, ביתו
להן", בראוי ונשים להם, בראוי "אנשים אומר: יהודה רבי

בא  צבעונין, בבגדי בבבל - ונשים ביין, – ישראל אנשים רץ
מגוהצים". פשתן יד):66)בבגדי טז, (דברים שנאמר

והגר  והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך, "ושמחת
בשעריך". אשר והאלמנה והיתום

.ËÈÈtŒÏÚŒÛ‡67ÏÏÎa ˙B„ÚBna ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡L ««ƒ∆¬ƒ»¿ƒ»«¬ƒ¿«
ÌBi‰ Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈…ƒ¿∆≈¿∆»«

Blk68˙c‰ ‡È‰ Ck ‡l‡ ,69¯˜aa :70Ïk ÔÈÓÈkLÓ À∆»»ƒ«»«…∆«¿ƒƒ»
ÔÈÏÏt˙Óe ,˙BL¯„Ó Èz·Ïe ˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÚ‰»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌBi‰ ÔÈÚa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜Â¿ƒ«»¿ƒ¿««¿¿ƒ¿»≈∆
ÔÈBLÂ ÔÈ¯B˜ ,˙BL¯„Ó Èz·Ï ÔÈÎÏB‰Â ,ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ÌBi‰ ˙BˆÁ ¯Á‡Â ,ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«¿««¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«

n‰¯‡L ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰Èz·Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Á «ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆∆¡…¿ƒ¿¿»
.‰ÏÈl‰ „Ú ÌBi‰««««¿»

ב.67) טו, ח):68)ביצה טז, (דברים אומר אחד "כתוב
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aehקעח mei zziay 'ld - mipnf xtq - elqk e"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לה): כט, (במדבר אומר אחד וכתוב אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע רבי כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈ¯Á‡Ó או"ח ל'טור' ב'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב'בירור סק"ה, תקכט סי'

.Î‡Ï - Ï‚¯a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,¯Ó‡ÈÂ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁN·e ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰a¯È - ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡¯‰ ˙el˜Â ‰a¯‰ ˜BÁN‰Â ˙e¯ÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ¯ˆBÈ ˙„B·Ú¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙e¯ÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡¯71. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות

.‡ÎÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.·ÎÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תשפ"א  כסלו כ"ו ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי
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לה): כט, (במדבר אומר אחד וכתוב אלקיך", לה' "עצרת
"חלקהו, אומר: יהושע רבי כיצד? הא לכם", תהיה "עצרת
יושב  וחציו ושותה, אוכל חציו לכם", וחציו לה' חציו

"ביוםֿטוב 70)הדין.69)ושונה. אמרו: א כג, במגילה
ÔÈ¯Á‡Ó או"ח ל'טור' ב'פרישה' ועיין הכנסת). (לבית לבוא"

ה. ציון טו: ביצה למסכת הלכה' וב'בירור סק"ה, תקכט סי'

.Î‡Ï - Ï‚¯a ÁÓNÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈¿∆¿»≈«»∆∆…
ÏkL ,¯Ó‡ÈÂ ,L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁN·e ÔÈÈa CLÓÈƒ¿…¿«ƒƒ¿¿«…¿…«∆»
;‰ÁÓN ˙ÂˆÓa ‰a¯È - ‰Êa ÛÈÒBiL ÈÓƒ∆ƒ»∆«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈ‡ L‡¯‰ ˙el˜Â ‰a¯‰ ˜BÁN‰Â ˙e¯ÎM‰L∆«ƒ¿¿«¿«¿≈¿«»…≈»
ÏÚ eÈeËˆ ‡ÏÂ ,˙eÏÎÒÂ ˙eÏÏB‰ ‡l‡ ,‰ÁÓNƒ¿»∆»≈¿ƒ¿¿…ƒ¿«ƒ«
da LiL ‰ÁÓN‰ ÏÚ ‡l‡ ,˙eÏÎq‰Â ˙eÏÏB‰‰«≈¿«ƒ¿∆»««ƒ¿»∆≈»
z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ¯ˆBÈ ˙„B·Ú¬«≈«…∆∆¡«««¬∆…»«¿»
.Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
„·ÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰ÁÓNa ‰„B·Ú‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»¬»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿»«¬…
˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ÌM‰ ˙‡∆«≈…ƒ¿¿…ƒ«

˙e¯ÎL CBzÓ ‡ÏÂ L‡¯71. …¿…ƒƒ¿

א.71) לא, ברכות

.‡ÎÔÈ·iÁ72,ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÒc¯t·e ˙Bpba ÔÈNtÁÓe ÔÈ·aÒÓ eÈ‰iL∆ƒ¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ««««¿≈ƒ¿«
ÌL ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï eˆa˜˙È ‡lL È„k ,˙B¯‰p‰«¿»¿≈∆…ƒ¿«¿∆¡…¿ƒ¿»
¯·„a e¯È‰ÊÈ ÔÎÂ .‰¯·Ú È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÈLÂ ÌÈL‡¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¬≈»¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈLÂ ÌÈL‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ‰Ê∆¿»»»¿≈∆…ƒ¿»¿¬»ƒ¿»ƒ
e‡B·È ‡nL ,ÔÈÈa eÎLÓÈ ‡ÏÂ ,‰ÁÓNÏ Ì‰Èz·a¿»≈∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿¿¿«ƒ∆»»

‰¯·Ú È„ÈÏ73. ƒ≈¬≈»

ה"א):72) פ"ד (סוכה בתוספתא הדברים "בראשונה מקור
ונשים  מבפנים רואים אנשים השואבה, בית שמחת כשהיה
ראש, קלות לידי באים שהם ביתֿדין וכשראו כבחוץ, רואות
נשים  ששם רוחות, שלש כנגד בעזרה, גזוזטראות שלש עשו
מעורבין". היו ולא השואבה, בית בשמחת ורואות יושבות

ריגלא"73) - דשתא סקבא אבין: "אמר א: פא, קידושין
שיש  הרגל, ימות - ולעבירה ליחוד השנה ימות של (ריעוע
זה  ונותנים ונושאים דרשה, לשמוע ונשים אנשים קבוצות

רש"י). זה, עם

.·ÎÔBL‡¯Â ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Le ÔBL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆«¿ƒ
CB˙a ‰Úa¯‡ ‰ÏBba Ô‰Â ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÈÈÓLe¿ƒƒ∆««À¿≈«»«¿»»¿
ÏL BlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ‚Á‰ CB˙a ‰MÓÁÂ ÁÒt‰«∆««¬ƒ»¿∆»≈«ƒ¿»ƒÀ∆
ÔÈ·iÁ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .„ÚBÓ ÔÈ‡¯˜Â ,„ÚBÓ≈¿ƒ¿»ƒ≈¿««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰a „tÒÏ ¯zÓ ,˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ‰ÁÓNa¿ƒ¿»«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒÀ»ƒ¿…»∆

ÂÈÙa ÌÎÁ „ÈÓÏz74¯eÒ‡ - ¯·wiL ¯Á‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒ»»¿»»¬»¿««∆ƒ»≈»
,ÌÈL„Á ÈL‡¯a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .Ô‰a B„ÙÒÏ¿»¿»∆¿≈»ƒ«¿»≈√»ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ„ÙBqL ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»«ƒ∆¿ƒ»∆«¿ƒ≈¬»ƒ

el‡ ÌÈÓiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ¿»»««ƒ∆»ƒ≈¬ƒ¿∆¿≈
.Ô‰a „tÒÏ ¯eÒ‡ - ‰¯e·w‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ;˙ÈÚ˙Â¿«¬ƒ¬»¿«««¿»»ƒ¿…»∆

בפני 74) מועד "אין פפא: רב "אמר ב: כז, קטן מועד
חכם". תלמיד

.‚ÎÔÈ‡75‡lL ,„ÚBna ·BÁ¯a ˙n‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ≈«ƒƒƒ««≈»¿«≈∆…
B¯·˜Ï B˙ÈaÓ ‡l‡ ,„tÒ‰‰ ˙‡ ÏÈb¯‰Ï76ÔÈ‡Â .77 ¿«¿ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒ¿¿≈

ÔÈÏa‡˙Ó78ÔÈ¯·Ó ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÚBna79 ƒ¿«¿ƒ«≈¿≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ
Û˙k‰ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ80ÂÈ·B¯˜ ‡l‡ ,˙n‰ ÏÚ „ÚBna ¿…¿ƒ«»≈«≈««≈∆»¿»

ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈ·iÁ Ô‰L81ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .82B‡ ∆≈«»ƒ¿ƒ¿«≈»»¿ƒ»»»»
¯Lk Ì„‡83˙ÏÈË ˙ÚLa ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L B‡ , »»»≈∆»»≈»»ƒ¿«¿ƒ«

ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÚBna ÂÈÏÚ Ú¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÓL¿»»¬≈∆≈«»»«≈««ƒ
,ÏÏk ÈL ·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â .B·B¯˜ BÈ‡L∆≈¿¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

.˙Ó ÏL ÂÈ·B¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ¿»∆≈

א.75) כז, קטן מועד מוכן 76)(משנה, כשהקבר כלומר
תקמז). סי' או"ח ב.77)(שו"ע כד, קטן מועד משנה,

הרגל 78) שמחת של דמצוותֿעשה אבילות, עליו חלה לא
(מועד  יחיד של שהיא אבילות דוחה רבים, של מצוה שהיא

יד:). אחרי 79)קטן לאבל שעושין ראשונה סעודה
לאבילות 80)הקבורה. הכתף לחלוץ נהגו לא ועכשיו

שמ). סי' יו"ד (שו"ע בחול קרובים.81)אפילו שבעה הם
ואשתו. אחותו, אחיו, בתו, בנו, אמו, קטן 82)אביו, מועד

א. (שם).83)כה, הגון

.„ÎÌÈL84‡Ï Ï·‡ ,˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :„ÚBna »ƒ«≈ƒ¿≈«≈¿«¬»…
.˙BpÚÓ ÔÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ;˙BB˜Ó ‡ÏÂ ˙BÁtËÓ¿«¿¿…¿¿ƒ¿««≈≈»¿«
˙BpÚÓ - ˙n‰ ÈÙa :ÌÈ¯eÙe ‰kÁÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ«¬À»ƒƒ¿≈«≈¿«
ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡ .˙BB˜Ó ‡Ï Ï·‡ ,˙BÁtËÓe¿«¿¬»…¿¿≈∆ƒ∆À»
.˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡ ?‰pÈ˜ .˙Á‡k ˙BBÚ¿««ƒ»««∆∆¿À»

¯eÒ‡Â85¯¯BÚiL Ì„‡Ï86ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ B˙Ó ÏÚ ¿»¿»»∆¿≈«≈…∆¿∆∆¿ƒ
‚‡Bc BaÏÂ ,·ˆÚ ‡e‰Â Ï‚¯‰ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌBÈ¿≈∆…»»∆∆¿∆¡»¿ƒ≈
ÔeÎÈÂ ,BalÓ ‰‚‡c‰ ¯ÈÒÈ ‡l‡ ;¯Úv‰ ÔB¯ÎfÓ ·‡BÎÂ¿≈ƒƒ¿«««∆»»ƒ«¿»»ƒƒƒ«≈

‰ÁÓNÏ BzÚc87. «¿¿ƒ¿»

ב.84) כח, שם א.85)משנה, ח, שם הספד.86)משנה,
בחגך".87) "ושמחת התורה: מצות לקיים

ה'תשפ"א  כסלו כ"ו ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי
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בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:
הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על

משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.
ב'. עמוד י"ב י"ב 21)דף דף קטן מועד במסכת משנה

ב'. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם
תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,

ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו
רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין

ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר
משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.„¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
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וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל

או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא
לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת

שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש
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וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל

או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא
לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת

שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש
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.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…

Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י).81) כך כל עמה שמח להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח אלו ידי שעל
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הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין

(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם
והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת
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הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה
מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין

(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם
והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆

„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈
BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת
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.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל

להניח  מותר חוץ ולפיכך מלאכה לעשות הגוי לקבלן
י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר

ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור
ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה
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ה'תשפ"א  כסלו כ' ראשון יום

סז. תעשה לא מצות כב. עשה מצות
לה. עשה מצות

פד. פג. תעשה לא מצות
― 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
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ּ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
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 ְֵ

ה'תשפ"א  כסלו כ"א שני יום

פב. פה. תעשה לא מצות
פו. תעשה לא מצות לד. עשה מצות

― 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 zeny)(flלא ,lועֹוׂשה ׁ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
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ּ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
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 ְֵ

ה'תשפ"א  כסלו כ"א שני יום

פב. פה. תעשה לא מצות
פו. תעשה לא מצות לד. עשה מצות

― 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 zeny)(flלא ,lועֹוׂשה ׁ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
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ה'תשפ"א  כסלו כ"ב שלישי יום

כג. עשה מצות
לו. לב. עשה מצות עב. תעשה לא מצות

― 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) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(bkספרי ּולׁשֹון .(my);יעבד ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
ר לא הּואואם הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― צה ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹ

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
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) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ
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(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).

ה'תשפ"א  כסלו כ"ג רביעי יום

פח. תעשה לא מצות לג. עשה מצות
קסד. קסג. עג. פז.
― 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): ְְְְֵֶָָָָָֻ
ּ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 ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ

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



קפז elqk b"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).

ה'תשפ"א  כסלו כ"ג רביעי יום

פח. תעשה לא מצות לג. עשה מצות
קסד. קסג. עג. פז.
― 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): ְְְְֵֶָָָָָֻ
ּ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 ; ְְֱֲִֵֶֶַָָֹֹֻ
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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.

ה'תשפ"א  כסלו כ"ד חמישי יום

קסה. סח. תעשה לא מצות
עח. עז. תעשה לא מצות לא. עשה מצות

― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָמּלהּכנס
ּבכלֿעת "ואלֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹלפני

a)אלֿהּקדׁש" ,fh `xwie),ּגבּולֹות חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְִֵֶֶֶַָֹ
אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻוהּוא:
ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּביֹום

הּׁשנ ּבכלֿימֹות להיכל מּלהּכנס ּבזמןמזהר זּולתי ה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹהעבֹודה.
ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ׁשרּׁשאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּמקֹום
זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול
― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹונכנס
חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ספרא ּולׁשֹון `ixg)מלקּות. zyxt)"ּבכלֿעת "ואלֿיבא : ְְְְְִֵַַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; יֹום זה ―ְְִִֶֶֶַַַָֹ
ּכלֿ על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּכלֿימֹות
לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַַָָָהּבית.
ּכיצד? הא ימּות". ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"אלּֿפני
ּבאזהרה". ּכלֿהּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאלּֿפני

מנחֹות ההיכל(fk:)ּובגמרא "על ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָ
ְְִַָּבארּבעים".

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל f)"ּומּפתח ,i my)לאו ּגם ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
יצא" לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן k`,זה my) ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(aiספרא ּולׁשֹון .(my ipiny zyxt)"מֹועד אהל "ּומּפתח : ְְִִֵֶֶַָֹ
ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹיכֹול
אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹלֹומר:

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן העבֹודה. f)ּבׁשעת ,i my)אין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלי
ׁשּבכלֿ לכלֿהּכהנים מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומןֿהּמקּדׁש

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

אתֿהּכללים ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,

וׁשּמ ּכלֹומרתצאּו; הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו ׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמןֿהּמקּדׁש
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
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מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ואףֿעלּֿפי יצא"; לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומןֿהּמקּדׁש
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

מהּֿׁשהקּדמנּו h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
מןֿהּמחנה "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמןֿהּמקּדׁש,

לנפׁש" טמא וכל וכלֿזב a)ּכלֿצרּוע ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור לאֿיהיה אׁשר איׁש ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" אלֿמחּוץ ויצא i`)מּקרהֿלילה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא אלֿמחּוץ "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

אתּֿבני "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ּכלֿטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
לּדֹורֹות(okynd)לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

מןֿהּמחנה" ויׁשּלחּו יׂשראל a)אתּֿבני ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואלֿהּמקּדׁש

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.

על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא מקרהֿלילה: טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" אלּֿתֹו i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ְְֶֶַַָָָֹאלּֿתֹו
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה.

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשפ"א  כסלו כ"ה שישי יום

עו. עה. תעשה לא מצות
ע. סט. תעשה לא מצות כד. עשה מצות

עא.
הע"ה― מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא
קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו ולא a)בניֿיׂשראל ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)ֿאף ֲִַַמּלעבֹוד,

אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפי
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על k`,יתעּלה my) ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ

(e― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעֹובר
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא (bt:)ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

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



קפט elqk d"k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ואףֿעלּֿפי יצא"; לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומןֿהּמקּדׁש
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

מהּֿׁשהקּדמנּו h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
מןֿהּמחנה "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמןֿהּמקּדׁש,

לנפׁש" טמא וכל וכלֿזב a)ּכלֿצרּוע ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור לאֿיהיה אׁשר איׁש ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" אלֿמחּוץ ויצא i`)מּקרהֿלילה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא אלֿמחּוץ "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

אתּֿבני "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ

עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ּכלֿטמא ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
לּדֹורֹות(okynd)לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

מןֿהּמחנה" ויׁשּלחּו יׂשראל a)אתּֿבני ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואלֿהּמקּדׁש

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.

על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא מקרהֿלילה: טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" אלּֿתֹו i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ְְֶֶַַָָָֹאלּֿתֹו
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלאֿתעׂשה.

ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשפ"א  כסלו כ"ה שישי יום

עו. עה. תעשה לא מצות
ע. סט. תעשה לא מצות כד. עשה מצות

עא.
הע"ה― מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ

מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא
קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו ולא a)בניֿיׂשראל ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehn lah)ֿאף ֲִַַמּלעבֹוד,

אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעלּֿפי
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על k`,יתעּלה my) ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹֹ

(e― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְִִִֵֵֶַַַָָָָָוהעֹובר
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא (bt:)ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
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ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ּבפרּוׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאמרּו
אלהיהם" ׁשם לטמא(my)יחּללּו ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ―ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
deey")ויליף dxfb"a cnlp)חּלּול myחּלּול dn :dnexzn) ְִִִָ

(o`k s` dzina.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלרחץ
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹאֹו
אתֿידיהם מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" אלֿאהל ּבבאם kÎhi)ואתֿרגליהם ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ואלֿהּמזּבח יבא לא k`,אלֿהּפרכת `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין

(my xen` zyxt)לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ואלֿהּמזּבח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, מןֿהּמזּבח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום בֹו(reaw)ּבעל יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲֲִִֶֶַַַָ

יקרב" לא fi)מּום ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום אׁשרּֿבֹו gi)"ּכלֿאיׁש ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תשפ"א  כסלו כ"ו ש"ק יום

סא. עשה מצות עד. תעשה לא מצות
צג. צב. צא. תעשה לא מצות

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: c)אמרֹו ,gi xacna). ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: f)והּוא my)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
(my gxw zyxt)ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ
אזה יקרבׁשמענּו, לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא רה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹ

והּוא זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליכם".
מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:

למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ
(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו

והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות
וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ak)"לאֿתקריבּו my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: ck)מּומין ,my)ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא האי(f.)אתֿהּדם. קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
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ליּה מּבעי לי? למה לה'", iptn"לאֿתקריבּו m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
עלֿהּמזּבח מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה עֹוד: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמהּֿׁשאמר

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ׁשּכלֿמה ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאֿתּתנּו

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם מּכלֿמה נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc migqt(oey`x meil)

,dxezd on mixeq`d miycwa iqei iax dceny ixd .dze`nhl
my mdilr oi` oiicry elit` mze`nhl xzen lld zia zrcly
,ziriayd drya ung znexzl oicd `ed ok m`e .llk d`neh

.dxezd on dxeq` `id dry dze`a ixdy
:`xnbd dgecíúä éðàLxzeny ,xzepe lebita oicd my dpey ± ¨¦¨¨

meyn mze`nhleäì úéàcmy xak [mdl yiy-],ïðaøcî äàîeè §¦§§¨¦§©¨¨
.dxezd on mixeq` mdy dn calnïðúcoldl dpyna epipy oky ± ¦§©

(:kw),,íéãiä úà ïéànèî øúBpäå ìebétäminkg mdilr exfb oky ©¦§©¨§©§¦¤©¨©¦
z` ciqtdl liaya oaxwd z` mipdkd elbti `ly ick ,d`neh
icil ede`iaie ezlik`a mipdkd elvrzi `ly icke ,milrad
dxedh ung znexz la` ,mze`nhl xzen ok meyn `weece .xzep
xeq`y okzi dxezd on dxeq` `idy elit` ,ziriay drya

.llk d`neh my dilr oi`y itl ,dze`nhl
:zxg` `ziixan opgei iax ixack gikedl zywan `xnbdàîéì¥¨

déì òéiñîxzen lkd ixacly opgei iax ixacl reiq yi m`d ± §©©¥
,`ziixaa epipyy dnn ,ziriay drya ung znexz `nhlútä©©

å ,íãàì ìBëàlî äìñôðå äLtéòLoiicr,dìëàì ìBëé áìkäoiicr ¤¦§¨§¦§§¨¦¤¡§¨¨§©¤¤¨§¨§¨
`id ixd d`nhp m`e ,d`neh zlaw oiprl lke` zxez dilr yi

äànhîa xg` xaca ïéìëBà úàîeèxeriy da yiy ote`,äöéak §©§¨§©¨¦§©¥¨
.df xeriya mi`nhny milke` x`y oickåly `id ef zt m` §

`id ixd ,dxedh dnexzúôøNðcgi [dtxeyl xzen-]íòztd ¦§¤¤¦
,çñta äàîhäd`nhd zrbep cgi oztixy ick jezy elit`e ©§¥¨©¤©

die`x dpi`y dnexz `nhl xzeny ixd .dze` d`nhne dxedha
diepy gxkda ef `ziixa oky ,iqei iax zhiyl s` dlik`l
mb gqt axra `nhl xzen xi`n iax zhiyl ixdy ,ezhiya
drya ung znexzl oicd `ede .dlik`l die`xy ung znexz
`idy itl ,dze`nhl xzen iqei iax zhiyl s`y ,ziriayd
dgec .dlik`l die`x dpi`e ung xeqi`a dxezd on dxeq`

:`xnbdíúä éðàLmeyn ,dytiry zta oicd my dpey -àøôòc ¨¦¨¨§©§¨
àeä àîìòa,dyetir zngn dlik`l die`x dpi`e ,xtrk `idy ± §¨§¨

znexza ok oi`y dn .gqta d`nhd mr dtxeyl xzen ok lre
die`x `id ze`ivnd cvny ,ziriayd drya dxedh ung
okzi ok lre ,dlke`l xeq` dxezd oic zngn wxe ,dlik`l

.dze`nhl xeq`y
.opgei iax zhiyl epzpyna iqei iax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéëä éàezecrn `id xi`n iax zgked ok` m` ± ¦¨¦
,mipdkd obq `pipg iax lyéàîiqei iax el aiyd [dn-]äãBî'iax ©¤

.epic z` xi`n iax giked mdixacn `l ixd ,'ryedi iaxe xfril`
:`xnbd zvxzndéì øîà÷ éëä[el xn` jk-],øéàî éaøì éñBé éaø ¨¦¨¨©¥©¦¥§©¦¥¦

ung znexz lr mipdkd obq `pipg iax ly ezecrn zgkedy dn

e .oldl x`eaiy itk ,dgked dpi`ì eléôàzhiyì÷éîc òLBäé éaø £¦§©¦§ª©§¥¥
mi`nh oileg jezl letil cnery dnexz oiia xfril` iaxn xzei
`l` ok zeyrl xizd `l ,mi`nh milka elawl xizne ,`nhidle
.mxq`ze oilegd jezl dnexzd letiz `ly ick ,cqtd mewna
,gqt axra d`nhd mr cgi dxedh ung znexz ztixya la`

,dnvr ipta dnexz lk sexyiy jka cqtd oi`yì÷éî ékizn ± ¦¥¥
`weec ,xaca lwidy xnel okziaung znexzäéeìzwtq-] ¦§¨

[d`nheung znexzaäàîè,cgi otxeyl lwida ìáàznexz §¥¨£¨¦
unge äøBäèung znexzaàì äàîè.cgi otxeyl lwid §¨§¥¨Ÿ

:`xnbd dywn ceréëä éàepic z` xi`n iax cnl ok` m` - ¦¨¦
lr d`neh siqedl xzeny mipdkd obq `pipg iax ly ezecrn

,opaxc d`nehd clea `nhpy xyaéànàiax el aiyd [recn-] ©©
y iqeiäcnä àéä dðéàdrya dxedh ung znexz zencl oi`y - ¥¨¦©¦¨

`ld ,df xyal ziyiydàéä äcîe äcî.dfl df md minec `ld - ¦¨¦¨¦
,ziriayd drya dze`nhl xzeny iqei iax dceny jkn ixdy
ok m`e .mdipia wlgn epi`e ,d`nehl xeqi` dncn `edy gken
siqedl xzeny myky ,`pipg iax ixacn xi`n iax giked dti
`nhl xizdl yi ok enk ,opaxcn `nh xyal `ziixe`c d`neh
,opaxcn dxeq`d ziyiy drya dnexz `ziixe`c d`neha

.eixac z` iqei iax dgc recne
:`xnbd zvxznàëä ,äéîøé éaø øîàiax ly ezecra [o`k-] ¨©©¦¦§§¨¨¨

xaecn mipdkd obq `pipgúîçî eàîèpL ,ïé÷Lîa àîèpL øNáa§¨¨¤¦§¨§©§¦¤¦§§¥£©
,õøLon e` opaxcn `nh df xya m`d iqei iaxe xi`n iax ewlgpe ¤¤

.dxezdàãæàå[jlede-]déîòèì øéàî éaø,[ezhiyl-]éñBé éaøå §¨§¨©¦¥¦§©§¥§©¦¥
jleddéîòèì.[ezhiyl-]c ,déîòèì øéàî éaøixdøîàyúàîeè §©§¥©¦¥¦§©§¥©¨©§©

íéøçà ànèì ïé÷Lîn `l` dpi`,ïðaøcmpi` miwyn dxezd one ©§¦§©¥£¥¦§©¨¨
wx `nhp miwyna rbpy df xyay `vnp .milke` elit` mi`nhn
d`neha eze`nhl `pipg iax xizd ok it lr s`e ,opaxcn
giked eixacne .d`nehd a`a `nhpy xya ici lr ,`ziixe`c
ziyiy drya dxedh ung znexz `nhl xzeny xi`n iax
`l` dxeq` `id oi` dry dze`ay elit`e ,`ziixe`c d`neha

.opaxcnñBé éaøåc ,déîòèì éixdøîàyànèì ïé÷Lî úàîeè §©¦¥§©§¥©¨©§©©§¦§©¥
íéøçàn `id,àúééøBàc`weece ,dxezd on `nh df xyay `vnpe £¥¦§©§¨

oey`x `edy xya mr etxeyl `pipg iax xizd ok meyn
ung znexz lr `pipg iax ixacn gikedl oi` jkitl .`ziixe`c
mr dtxeyl xeq`e ,opaxcn `l` dxeq` dpi`y ziyiy drya

.d`nh dnexz
z`neh oica iqei iaxe xi`n iax zwelgn xewn z` d`ian `xnbd

:mixg` `nhl miwynàéðúc,`ziixaa epipy oky ± §©§¨
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המשך ביאסר למו' פוחים ליסם ראשסן עמ' ב

hn wxt dinxi - mi`iap

èî-÷øô äéîøéfhÎg

çì e÷éîòä eðôä eñð:åézã÷t úò åéìò éúàáä åNò ãéà ék ïãc éáLé úáLèCì eàa íéøöa-íà ª³¨§Æ¤§¦´¨¤½¤Ÿ§¥−§¨®¦´¥¬¥¨²¥¥¬¦¨−̈¥¬§©§¦«¦«Ÿ§¦Æ¨´½̈
:íiã eúéçLä äìéla íéápb-íà úBììBò eøàLé àìéåéøzñî-úà éúélb åNò-úà ézôNç éðà-ék ¬Ÿ©§¦−«¥®¦©¨¦¬©©−§¨¦§¦¬©¨«¦«£¦º¨©´§¦¤¥À̈¦¥Æ¦Æ¤¦§¨½̈

:epðéàå åéðëLe åéçàå Bòøæ ãcL ìëeé àì äaçðåàéæòéîúé äáéúðîìàå äiçà éðà E:eçèáz éìò E §¤§−̈´Ÿ¨®ª©¬©§²§¤¨¬§¥−̈§¥¤«¨§¨¬§Ÿ¤−£¦´£©¤®§©§§Ÿ¤−¨©¬¦§¨«
áéì íètLî ïéà-øLà äpä ýåýé øîà | äë-ékàì ä÷pz ä÷ð àeä äzàå ezLé BúL ñBkä úBzL ¦´Ÿ¨©´§À̈¦Â¥£¤¥̧¦§¨¹̈¦§³©Æ¨´¦§½§©¨´½¨−Ÿ¦¨¤®´Ÿ

:äzLz äúL ék ä÷púâéì-ék ýåýé-íàð ézòaLð éá ékäøöá äéäz äìì÷ìå áøçì ätøçì änL ¦¨¤½¦¬¨−Ÿ¦§¤«¦´¦³¦§©Æ§¦Æ§ª§½̈¦«§©¨¯§¤§¨²§¬Ÿ¤§¦§¨−̈¦«§¤´¨§¨®
:íìBò úBáøçì äðééäú äéøò-ìëåãéeàáe eöa÷úä çeìL íéBba øéöå ýåýé úàî ézòîL äòeîL §¨¨¤¬¨¦§¤−¨§¨§¬¨«§¨³¨©Æ§¦Æ¥¥´§½̈§¦−©¦´¨®©¦«§©§Æ´Ÿ

:äîçìnì eîe÷å äéìòåèézúð ïè÷ äpä-ék:íãàa éeæa íéBba EæèEaì ïBãæ Cúà àéMä Ezöìôz ¨¤½¨§−©¦§¨¨«¦«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®¨−¨¨¨«¦«§©§§º¦¦³Ÿ¨Æ§´¦¤½
p÷ øLpk äéaâú-ék äòáb íBøî éNôz òìqä éåâça éðëL:ýåýé-íàð EãéøBà íMî E «Ÿ§¦Æ§©§¥´©¤½©Ÿ§¦−§´¦§¨®¦«©§¦³©©¤Æ¤Æ¦¤½¦¨¬«¦§−§ª§¨«

i"yx
(Á).åðôä הבית את ופנו לשון הזה המקום מן התבערו

יד ) úáùì.:(ויקרא å÷éîòä:מסתרים בעמקי להחבא
å÷éîòä åðôä åñåð:הם צווי לשון כולם .(Ë)íéøöåá íà

.êì åàá כעין כל וגו' שמעתי שמועה וגו' את חשפתי
אחד  שסיגנון ולפי אדום על עובדיה ניבא זו דוגמא
בסיגנון  מתנבאים נביאים שני ואין נביאים לכמה עולה

משתנין: הדברים במקצת úåììåò.אחד åøéàùé àì
כלום: לך השאירו לא עליך שבאו והשודדים בתמיה

(È).éúôùçהלבן מחשוף כמו ל ')גליתי ואתה (בראשית
שנאמר  כמה איש מהם ישאר לא למען שרידי הסגרת

שרידיו תסגר א)אל ìëåé.:(עובדיה àì äáçðå ויבקש
יוכל: ולא êéîåúé.(È‡)להחבא äáæò:בישראל שיתמת

(·È).úåúùì íèôùî ïéà øùà להם אחים היו שלא
כמותך: מות משפט להם אין להם הרעו ואם

(‚È).äôøçì מואב מערי בצרה בצרה. תהיה ולקללה
מבצרה זרח בן יובב שנאמר הענין מפני (בראשיתאלא

עמו:לו) לוקה שהיית êúöìôú.(ÊË)היא בהלה ל'
לשון  לועזין ויש לאחיך שטימתך לעורר ונבהל ממהר

מפלצת: לשון לועזין ויש êúåà.פלצות àéùä להרע
בו:éùôåú.שוכן:éðëåù.להם: יתירה והיו"ד תופש כמו

cec zcevn
(Á).ÂÒÂלשבת והחביאו מארצם  והפנו ברחו דדן  יושבי הנה

מסתרים: ‡È„.בעמקי ÈÎועת עליו  הבאתי לו הראוי שלו איד
לו: המוכן הרעה ·ÌÈ¯ˆÂ.(Ë)השגחת Ì‡בוצרים אם הלא

בלילה באים גנבים ואם  עוללות ישאירו הלא  כרמיך  על באו
וכאומר הכל  ישחיתו ולא להם הצורך ספוקם  די ישחיתו הלא
שארית: מבלי  וכל  מכל אותך האביד  האויב כן אם מדוע

(È).È˙Ù˘Á È‡ ÈÎ:מחבואו מקום  גליתי אני כי כן  היה אולם 
.'ÂÎÂ È˙ÈÏ‚: במ "ש הדבר  ÏÎÂÈ.כפל  ‡Ï ‰·ÁÂ יכול היה לא 

מהם: מי נשאר  ואין וכו' זרעו  שודד  והנה עצמו את  להחביא
(‡È).ÍÈÓÂ˙È ‰·ÊÚבמקרא האמור ואיננו  מלת  על מוסב 

אתה אם החלל  מול לומר  מהם  מי  נשאר אין לומר שלפניו
לתת אותם אחיה  אני כי להם  תחוש ואל  יתומיך עזוב נהרגת 
ישאר לא כי מחסורן  לתת עלי תבטחנה ואלמנותיך ספוקם די 

כן: שיאמר ÂÎÂ'.(È·)מי ÌËÙ˘Ó ÔÈ‡ ¯˘‡ ‰‰שאר ר "ל 
כוס לשתיית הפורעניות דומה עמה  קורבה להם ואין הואיל התרעלה  כוס לשתות כ"כ  חמור משפטם אין עמה שהרעו  העכו"ם 

המוח : את ומבלבל  הלב  את המטמטם תרעלה  Â˙˘È.יין  Â˙˘:ההוא הכוס שתו  ‰Â‡.ואעפ "כ  ‰˙‡Âלשתותה משפטך  דין  אשר 
אותה: תשתה כי תנקה  לא הנה  הכוס  משתיית  נקי  שתהיה  בדין וכי לו הרעות  ועכ "ז ליעקב  אח הלא ÂÎÂ'.(È‚)כי ‰Ó˘Ï ÈÎ

לשמה: תהיה  וכו' גדול כרך היא  הבצורה  מואב  עיר  אשר  הימים  באחרית זמן יבוא עוד  יחרפוה:Ù¯ÁÏ‰.ר"ל ÂÁÏ¯·.הכל
טובה : מכל  חסר כמותה :ÏÏ˜ÏÂ‰.ר"ל מקולל שיהיה לאמר בה הקללה È¯Ú‰.יתלו ÏÎÂ: ממשלתה שתחת  ÈˆÂ¯(È„)הערים 

.ÁÂÏ˘ ÌÈÂ‚·:למלחמה עליה  ובואו התקבצו לומר  לזה מזה העכו "ם בין שלוח  יהיה  ציר אשר  היא השמועה ˜ÔË(ÂË)ר"ל 
.ÍÈ˙˙: שפלה ממלכה  היתה כי  אדם  בני בין ובזוי  בגוים  קטן הייתי אז  הנה  בשעיר מושבך  כאומר˙Í˙ˆÏÙ.(ÊË)בתחילת 

אותך  הסית הוא הארצות כל  על  המוטל  ופחדך  אימתך  ולכן הבצורה לעיר  באת כאשר רב ממשל  למשול שנתגדלת  עתה  הנה 
מדאי: יותר  להתגאות  בלבך  זדון תפשת˘ÈÎÂ.להביא  וכאילו אליך  לקרב  מי יוכל שלא  עד  הסלע  בבקיעי שוכן אתה  כאילו 

במ "ש: הדבר  וכפל  עולם  גבעות  מכל  רמה  גבעה  ר "ל  גבעה Î˘¯.מרום  ‰È·‚˙ ÈÎמדורו העושה כנשר לשבת  תגביה אם אבל
האויב: ביד נמסר  ותהיה לארץ  אורידך  משם גבוה במקום 

oeiv zcevn
(Á).ÂÙ‰: ממקום פינוי  עומק :‰Â˜ÈÓÚ.מל' שם„„Ô.מל'

באדום : רעה :‡È„.מקום  ומקרה השגחתÂÈ˙„˜Ù.שבר ענין
הרעה : כמו·ÌÈ¯ˆÂ.(Ë)הבאת  הגפן ענבי תולשי יקראו כן

כרמך תבצור כ"ד)כי  הקטניםÂÏÏÂÚ˙.(דברים הענבים  הם  .
תעולל  לא כמו ספוקם:„ÌÈ.:(שם)והגרועים  È˙Ù˘Á.(È)די

שובל  חשפי  כמו גלוי מ"ז)ענין  מחבואהÁÂ·‰.:(ישעיה מלשון
חרבוÂÁÏ¯·.לשממה:Ó˘Ï‰.(È‚)ומסתור: כמו יובש  ענין 

ח')המים  נאמןÈˆÂ¯.(È„):(בראשית ציר כמו שליח (משלי ענין

עבורÂÓÂ˜Â.:כה) קום וכן זירוז לשון ענין א)הוא  :(יהושע
(ÊË).Í˙ˆÏÙ˙בעתתני פלצות כמו ורעד  פחד (ישעיה ענין

השיאני‰˘È‡.:כ"א) הנחש כמו הסתה ג')ענין ˘ÈÎÂ.:(בראשית
תופשי: וכן יתירה  יונתי·ÈÂ‚Á.היו "ד  וכן  וחריץ ביקוע  ענין

הסלע ב')בחגוי העופות:˜Í.:(ש"ה מדור והוא קן  מל '



קצי elqk e"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ליּה מּבעי לי? למה לה'", iptn"לאֿתקריבּו m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
עלֿהּמזּבח מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה עֹוד: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמהּֿׁשאמר

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ׁשּכלֿמה ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלאֿתּתנּו

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם מּכלֿמה נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ
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èî-÷øô äéîøéfhÎg

çì e÷éîòä eðôä eñð:åézã÷t úò åéìò éúàáä åNò ãéà ék ïãc éáLé úáLèCì eàa íéøöa-íà ª³¨§Æ¤§¦´¨¤½¤Ÿ§¥−§¨®¦´¥¬¥¨²¥¥¬¦¨−̈¥¬§©§¦«¦«Ÿ§¦Æ¨´½̈
:íiã eúéçLä äìéla íéápb-íà úBììBò eøàLé àìéåéøzñî-úà éúélb åNò-úà ézôNç éðà-ék ¬Ÿ©§¦−«¥®¦©¨¦¬©©−§¨¦§¦¬©¨«¦«£¦º¨©´§¦¤¥À̈¦¥Æ¦Æ¤¦§¨½̈

:epðéàå åéðëLe åéçàå Bòøæ ãcL ìëeé àì äaçðåàéæòéîúé äáéúðîìàå äiçà éðà E:eçèáz éìò E §¤§−̈´Ÿ¨®ª©¬©§²§¤¨¬§¥−̈§¥¤«¨§¨¬§Ÿ¤−£¦´£©¤®§©§§Ÿ¤−¨©¬¦§¨«
áéì íètLî ïéà-øLà äpä ýåýé øîà | äë-ékàì ä÷pz ä÷ð àeä äzàå ezLé BúL ñBkä úBzL ¦´Ÿ¨©´§À̈¦Â¥£¤¥̧¦§¨¹̈¦§³©Æ¨´¦§½§©¨´½¨−Ÿ¦¨¤®´Ÿ

:äzLz äúL ék ä÷púâéì-ék ýåýé-íàð ézòaLð éá ékäøöá äéäz äìì÷ìå áøçì ätøçì änL ¦¨¤½¦¬¨−Ÿ¦§¤«¦´¦³¦§©Æ§¦Æ§ª§½̈¦«§©¨¯§¤§¨²§¬Ÿ¤§¦§¨−̈¦«§¤´¨§¨®
:íìBò úBáøçì äðééäú äéøò-ìëåãéeàáe eöa÷úä çeìL íéBba øéöå ýåýé úàî ézòîL äòeîL §¨¨¤¬¨¦§¤−¨§¨§¬¨«§¨³¨©Æ§¦Æ¥¥´§½̈§¦−©¦´¨®©¦«§©§Æ´Ÿ

:äîçìnì eîe÷å äéìòåèézúð ïè÷ äpä-ék:íãàa éeæa íéBba EæèEaì ïBãæ Cúà àéMä Ezöìôz ¨¤½¨§−©¦§¨¨«¦«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®¨−¨¨¨«¦«§©§§º¦¦³Ÿ¨Æ§´¦¤½
p÷ øLpk äéaâú-ék äòáb íBøî éNôz òìqä éåâça éðëL:ýåýé-íàð EãéøBà íMî E «Ÿ§¦Æ§©§¥´©¤½©Ÿ§¦−§´¦§¨®¦«©§¦³©©¤Æ¤Æ¦¤½¦¨¬«¦§−§ª§¨«

i"yx
(Á).åðôä הבית את ופנו לשון הזה המקום מן התבערו

יד ) úáùì.:(ויקרא å÷éîòä:מסתרים בעמקי להחבא
å÷éîòä åðôä åñåð:הם צווי לשון כולם .(Ë)íéøöåá íà

.êì åàá כעין כל וגו' שמעתי שמועה וגו' את חשפתי
אחד  שסיגנון ולפי אדום על עובדיה ניבא זו דוגמא
בסיגנון  מתנבאים נביאים שני ואין נביאים לכמה עולה

משתנין: הדברים במקצת úåììåò.אחד åøéàùé àì
כלום: לך השאירו לא עליך שבאו והשודדים בתמיה

(È).éúôùçהלבן מחשוף כמו ל ')גליתי ואתה (בראשית
שנאמר  כמה איש מהם ישאר לא למען שרידי הסגרת

שרידיו תסגר א)אל ìëåé.:(עובדיה àì äáçðå ויבקש
יוכל: ולא êéîåúé.(È‡)להחבא äáæò:בישראל שיתמת

(·È).úåúùì íèôùî ïéà øùà להם אחים היו שלא
כמותך: מות משפט להם אין להם הרעו ואם

(‚È).äôøçì מואב מערי בצרה בצרה. תהיה ולקללה
מבצרה זרח בן יובב שנאמר הענין מפני (בראשיתאלא

עמו:לו) לוקה שהיית êúöìôú.(ÊË)היא בהלה ל'
לשון  לועזין ויש לאחיך שטימתך לעורר ונבהל ממהר

מפלצת: לשון לועזין ויש êúåà.פלצות àéùä להרע
בו:éùôåú.שוכן:éðëåù.להם: יתירה והיו"ד תופש כמו

cec zcevn
(Á).ÂÒÂלשבת והחביאו מארצם  והפנו ברחו דדן  יושבי הנה

מסתרים: ‡È„.בעמקי ÈÎועת עליו  הבאתי לו הראוי שלו איד
לו: המוכן הרעה ·ÌÈ¯ˆÂ.(Ë)השגחת Ì‡בוצרים אם הלא

בלילה באים גנבים ואם  עוללות ישאירו הלא  כרמיך  על באו
וכאומר הכל  ישחיתו ולא להם הצורך ספוקם  די ישחיתו הלא
שארית: מבלי  וכל  מכל אותך האביד  האויב כן אם מדוע

(È).È˙Ù˘Á È‡ ÈÎ:מחבואו מקום  גליתי אני כי כן  היה אולם 
.'ÂÎÂ È˙ÈÏ‚: במ "ש הדבר  ÏÎÂÈ.כפל  ‡Ï ‰·ÁÂ יכול היה לא 

מהם: מי נשאר  ואין וכו' זרעו  שודד  והנה עצמו את  להחביא
(‡È).ÍÈÓÂ˙È ‰·ÊÚבמקרא האמור ואיננו  מלת  על מוסב 

אתה אם החלל  מול לומר  מהם  מי  נשאר אין לומר שלפניו
לתת אותם אחיה  אני כי להם  תחוש ואל  יתומיך עזוב נהרגת 
ישאר לא כי מחסורן  לתת עלי תבטחנה ואלמנותיך ספוקם די 

כן: שיאמר ÂÎÂ'.(È·)מי ÌËÙ˘Ó ÔÈ‡ ¯˘‡ ‰‰שאר ר "ל 
כוס לשתיית הפורעניות דומה עמה  קורבה להם ואין הואיל התרעלה  כוס לשתות כ"כ  חמור משפטם אין עמה שהרעו  העכו"ם 

המוח : את ומבלבל  הלב  את המטמטם תרעלה  Â˙˘È.יין  Â˙˘:ההוא הכוס שתו  ‰Â‡.ואעפ "כ  ‰˙‡Âלשתותה משפטך  דין  אשר 
אותה: תשתה כי תנקה  לא הנה  הכוס  משתיית  נקי  שתהיה  בדין וכי לו הרעות  ועכ "ז ליעקב  אח הלא ÂÎÂ'.(È‚)כי ‰Ó˘Ï ÈÎ

לשמה: תהיה  וכו' גדול כרך היא  הבצורה  מואב  עיר  אשר  הימים  באחרית זמן יבוא עוד  יחרפוה:Ù¯ÁÏ‰.ר"ל ÂÁÏ¯·.הכל
טובה : מכל  חסר כמותה :ÏÏ˜ÏÂ‰.ר"ל מקולל שיהיה לאמר בה הקללה È¯Ú‰.יתלו ÏÎÂ: ממשלתה שתחת  ÈˆÂ¯(È„)הערים 

.ÁÂÏ˘ ÌÈÂ‚·:למלחמה עליה  ובואו התקבצו לומר  לזה מזה העכו "ם בין שלוח  יהיה  ציר אשר  היא השמועה ˜ÔË(ÂË)ר"ל 
.ÍÈ˙˙: שפלה ממלכה  היתה כי  אדם  בני בין ובזוי  בגוים  קטן הייתי אז  הנה  בשעיר מושבך  כאומר˙Í˙ˆÏÙ.(ÊË)בתחילת 

אותך  הסית הוא הארצות כל  על  המוטל  ופחדך  אימתך  ולכן הבצורה לעיר  באת כאשר רב ממשל  למשול שנתגדלת  עתה  הנה 
מדאי: יותר  להתגאות  בלבך  זדון תפשת˘ÈÎÂ.להביא  וכאילו אליך  לקרב  מי יוכל שלא  עד  הסלע  בבקיעי שוכן אתה  כאילו 

במ "ש: הדבר  וכפל  עולם  גבעות  מכל  רמה  גבעה  ר "ל  גבעה Î˘¯.מרום  ‰È·‚˙ ÈÎמדורו העושה כנשר לשבת  תגביה אם אבל
האויב: ביד נמסר  ותהיה לארץ  אורידך  משם גבוה במקום 

oeiv zcevn
(Á).ÂÙ‰: ממקום פינוי  עומק :‰Â˜ÈÓÚ.מל' שם„„Ô.מל'

באדום : רעה :‡È„.מקום  ומקרה השגחתÂÈ˙„˜Ù.שבר ענין
הרעה : כמו·ÌÈ¯ˆÂ.(Ë)הבאת  הגפן ענבי תולשי יקראו כן

כרמך תבצור כ"ד)כי  הקטניםÂÏÏÂÚ˙.(דברים הענבים  הם  .
תעולל  לא כמו ספוקם:„ÌÈ.:(שם)והגרועים  È˙Ù˘Á.(È)די

שובל  חשפי  כמו גלוי מ"ז)ענין  מחבואהÁÂ·‰.:(ישעיה מלשון
חרבוÂÁÏ¯·.לשממה:Ó˘Ï‰.(È‚)ומסתור: כמו יובש  ענין 

ח')המים  נאמןÈˆÂ¯.(È„):(בראשית ציר כמו שליח (משלי ענין

עבורÂÓÂ˜Â.:כה) קום וכן זירוז לשון ענין א)הוא  :(יהושע
(ÊË).Í˙ˆÏÙ˙בעתתני פלצות כמו ורעד  פחד (ישעיה ענין

השיאני‰˘È‡.:כ"א) הנחש כמו הסתה ג')ענין ˘ÈÎÂ.:(בראשית
תופשי: וכן יתירה  יונתי·ÈÂ‚Á.היו "ד  וכן  וחריץ ביקוע  ענין

הסלע ב')בחגוי העופות:˜Í.:(ש"ה מדור והוא קן  מל '
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é-÷øô ìàéðã`kÎbi

âééðøæòì àa íéðLàøä íéøOä ãçà ìàëéî äpäå íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøt úeëìî | øNå§©´©§´¨©ÀŸ¥³§¤§¦Æ¤§¦´§¤¨´½§¦¥´¦«¨¥À©©²©¨¦¬¨¦Ÿ¦−¨´§¨§¥®¦
:ñøô éëìî ìöà íL ézøúBð éðàåãéðéáäì éúàáeãBò-ék íéîiä úéøçàa Enòì äø÷é-øLà úà E ©£¦Æ©´§¦½̈¥−¤©§¥¬¨¨«Æ̈¦Æ©£¦´§½¥²£¤¦§¨¬§©§−§©£¦´©¨¦®¦¬

:íéîiì ïBæçåè:ézîìàðå äöøà éðô ézúð älàä íéøáck énò Bøaãáeæèíãà éða úeîãk äpäå ¨−©¨¦«§©§´¦¦½©§¨¦−¨¥®¤¨©¯¦¨©²©−§¨§¤¡¨«§¦§¦¥À¦§Æ§¥´¨½̈
ézøöò àìå éìò éøéö eëôäð äàøna éðãà écâðì ãîòä-ìà äøîàå äøaãàå ét-çzôàå éúôN-ìò òâðŸ¥−©©§¨¨®¨¤§©¦À¨£©§¨Æ¨«Ÿ§¨Æ¤¨Ÿ¥´§¤§¦½£Ÿ¦À©©§¨Æ¤¤§³¦©Æ¨©½§¬Ÿ¨©−§¦

:çkæééäå:éá-äøàLð àì äîLðe çë éa-ãîòé-àì äzòî éðàå äæ éðãà-íò øaãì äæ éðãà ãáò ìëeé C «Ÿ©§¥´©À¤³¤£Ÿ¦Æ¤½§©¥−¦£´Ÿ¦¤®©£¦³¥©Æ¨Æ«Ÿ©£¨¦´½Ÿ©§¨−̈¬Ÿ¦§£¨¦«
çé:éð÷fçéå íãà äàøîk éa-òbiå óñiåèéBøaãáe ÷æçå ÷æç Cì íBìL úBãîç-Léà àøéz-ìà øîàiå ©Ÿ̄¤©¦©¦²§©§¥¬¨−̈©«§©§¥«¦©¹Ÿ¤©¦¨¯¦£ª²¨¬−̈£©´©£¨®«§©§³

:éðz÷fç ék éðãà øaãé äøîàå éz÷fçúä énòëéìà éúàa-änì zòãéä øîàiåíçläì áeLà äzòå E ¦¦Æ¦§©©½§¦¨¬Ÿ§¨²§©¥¬£Ÿ¦−¦¬¦©§¨«¦©ÀŸ¤£¨©Æ§¨Æ¨¨¨´¦¥¤½§©¨´¨½§¦¨¥−
:àa ïåé-øN äpäå àöBé éðàå ñøt øN-íòàë÷fçúî ãçà ïéàå úîà áúëa íeLøä-úà Eì ãébà ìáà ¦©´¨¨®©£¦´¥½§¦¥¬©¨−̈¨«£¨Æ©¦´§½¤¨¨¬¦§−̈¡¤®§¥̧¤¹̈¦§©¥³

(ô) :íëøN ìàëéî-íà ék älà-ìò énò¦¦Æ©¥½¤¦¬¦¦¨¥−©§¤«
i"yx

(‚È).éãâðì ãîåò ארך כששואל ברקיע עמדי נלחם
עומד  שהוא יום כ"א הרי אתכם לשעבד לפרס מלוכ'

íéðåùàøä.לנגדי: íéøùä ראשונה כלומר החשובים
íù.בנכנסים: éúøúåð éðàå פרס שר את לשתק

ïåæç.(È„)שבשמים: ãåò éë הוגד שלא מה לך להגיד
למועד: הנתונים הרבים לימים עוד ויבא åëôäð(ÊË)לך

.éìò éøéö התקועים ואבר אבר כל עצמות ראשי אלו
בחור  צירה על כדלת בתוכם וסובב מושבם בחורי
וחרדה: רתת מרוב ממקומם להשמט נהפכו צירי המפתן

(ÊÈ).äæ éðãà ãáò המלאך ועל עבד אומר הוא עצמו על

עמך: לדבר זה עבדך יוכל ואיך כלומר אדני, אומר הוא
(Î).ñøô øù íò íçìäì áéùà äúòå אוכל כי וידעתי

והוא  אצא שאני ידעתי אנטיוכס מלכות עת כבוא אך
אלכסנדרוס  ושיעמוד הבית לבנין שנה ל"ד לאחר יכנס
פרס  למלכי משועבדים ישראל שהיו אע"פ כי מוקדן
הכבידו  ולא בהם עבדו נוחה עבודה הימים באותן
יון  מלכות אבל להם לרחמים הקב"ה נתנם כי עליהם

קשה: עול עליהם úîà.(Î‡)הטילו áúëá íåùøä úà
העליונים  השרים בכל אחד ואין היא ואמת הגזרה שטר

וגו': אם כי אלה כל על לעזרני מתחזק

cec zcevn
(‚È).Ò¯Ù ˙ÂÎÏÓ ¯˘Â עומד פרס מלכות  מן מעלה של שר 

ועל  ישראל  על  ארוך  זמן ימשול  שפרס  ושואל בי להלחם  לנגדי
התחלת מעת יום ועשרים  אחד  מזמן ברקיע עמו נלחם אני זה 
לאח "ז ואף הראשון ביום לבוא יכולתי  לא זה ובעבור  להתענות

הנה : ‰¯‡˘ÌÈÂ.עד  ÌÈ¯˘‰ „Á‡הגדולים השרים מן  אחד
מרום: במשרתי È¯ÊÚÏ.אשר פרס:·‡ מלכות שר È‡Âמול 

.È˙¯˙Âולא בו להלחם לבדי  אני נותרתי  בואו טרם  מאז ר"ל
אליך: באתי הנה מיכאל בבוא  עתה  אבל  משם לזוז Ò¯Ù.יכולתי ÈÎÏÓ: פרס מלכי È˜¯‰.(È„)שר אדם‡˘¯ בני בל ' אמר

בגזרה : נעשה הכל  בעולם  מקרה אין אולם  סיבתו , ידעו שלא  דבר  למקרה ÔÂÊÁ.החושבים  „ÂÚ ÈÎמאז לך  הנראה  החזון מלבד 
רבים : לימים שיהיה מה  לך להגיד  חזון עוד המלאך:È˙ÓÏ‡Â.(ÂË)יש מראה ‡„Ì.(ÊË)מחרדת È· ˙ÂÓ„Îממנו להסיר 

לדבר: לשיוכל  פיו פותח כאילו בשפתו ונגע  אדם מבני  אחד  כדמות  המלאך נהפך  È„‚Ï.החרדה  „ÓÂÚ‰ Ï‡ הנהפך המלאך  הוא
אדם: בן צירי·Ó¯‡‰.לדמות  כעין בזה זה התקועים הגוף  איברי  ר"ל  עלי אשר צירי אז נהפכו  נפלאה במראה  אותך ראיתי בעת

החרדה: מגודל  ממקומם  ונשמטו נהפכו המה  הלא בהן התקועות ÁÎ.הדלתות  È˙¯ˆÚ ‡ÏÂ הלך וכבר אצלי הכח לעכב יכולתי לא
מאז: ממני Ê‰.(ÊÈ)הכח È„‡ „·Úוכחי לדבר אוכל  איך וכאומר  בו  הדובר המלאך  והוא האדון לזה עבד  שהוא אמר  עצמו  על 
מאז: ממני ÚÓ˙‰.הלך  È‡Âאשר החרדה מן כח  בי יעמוד  לא  מעתה  גם  עכ "ז אדם בן בדמות אותך  רואה  אני שעתה עם ר "ל 

היה: מדבר הלא כי והפלגה גוזמא בדרך  ואמר  נשמה בי  נשארה  ולא  ‡„Ì.(ÁÈ)מאז  ‰‡¯ÓÎכאשר אדם  מראה כדמות  עודו ר"ל
של È˜ÊÁÈÂ.נהפך: במקרא האמורים ÍÏ.(ËÈ)אחריו :בדברים ÌÂÏ˘: החרדה בעבור כוחך  יחלש לא ÊÁÂ˜.ר"ל ˜ÊÁאת חזק

לזרזו : המלה  וכפל  È˙˜ÊÁ.עצמך  ÈÎ: לשמוע מוכן והנני רוחי ושבה חזקתני האלה  באתי‰Ú„È˙.(Î)בהדברים  למה ידעת  האם 
עוד : תחרד ולא מסתרים  מצפוני לך  לגלות  כ"א  רעה  עמך  לעשות באתי שלא לדעת תוכל  מעתה הנה  לו וכאומר  ÚÂ˙‰אליך 

.·Â˘‡:פרס שר עם  להלחם אשוב בך  לדבר ÂÈˆ‡.כשאכלה È‡Âכי תדע אבל  פרס שר את ואנצח לו אוכל  כי  ידעתי הן כאומר
ותנתן ישראל על יון  שימשל  ושואל  בא יון שר והנה  פשעיהם ירבו  כי ישראל  על  סניגוריא ללמד עוד אוכל  ולא  אצא בע"כ  לאח"ז

‰¯˘ÌÂ.(Î‡)לו: ישראל :‡˙ וגאולת המלכיות מאבדן למטה האמור והוא ישונה בבל יתקיים אשר אמת בכתב  במרום הכתוב את 
.„Á‡ ÔÈ‡Âהמלכיות אבדן על  למטה  האמורים  הדברים אלה  על  ולבקש  לשאול בעזרתי עמי להיות  מתחזק  המלאכים מן מי אין

ישראל : גאולת  ˘¯ÌÎ.ועל  Ï‡ÎÈÓ Ì‡ ÈÎ:אלה על לשאול עמי  מתחזק הוא ישראל של וסניגור  שר מיכאל  רק

oeiv zcevn
(„È).ÌÈÓÈÏאנשי וכן החסרון יובן ומעצמו רבים לימים ר "ל 

ור"ל  יג) (במדבר הרבה:מדות מלשוןÈ˙ÓÏ‡Â.(ÂË)מדות 
והואˆÈ¯È.(ÊË)אלם : ציר נקרא  בזה זה  התקוע  דבר  כל 

ד ): (ש "א ציריה עליה  נהפכו וכן הדלתות  צירי מן מושאל 
(ÊÈ).ÍÈ‰Â:(יג (דה"א  אלי אביא  היך וכן באלף ואיך  כמו

(‡Î).ÌÂ˘¯‰:כתיבה ור"ל רושם מל'

d dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

„î ïéa íéøôñ úBçtèîúBøiöî ïðéàL ïéa úBøiö–úBàîè;éøáãkéànL úéa.ìlä úéaíéøîBà:úBøiöî– ¦§§§¨¦¥§ª¨¥¤¥¨§ª¨§¥§¦§¥¥©©¥¦¥§¦§ª¨
úBøBäè,úBøiöî ïðéàLå–úBàîè.ìàéìîb ïaøøîBà:úBøBäè elàå elà. §§¤¥¨§ª¨§¥©¨©§¦¥¥¥¨¥§

‰ñøãî àîè àeäL ätk,øôqä ìò Bðúðe–ñøãnä ïî øBäè,úî àîè àîè ìáà.çéèL dàNòL úîç, ¦¨¤¨¥¦§¨§¨©©¥¤¨¦©¦§¨£¨¨¥§¥¥¥¤¤£¨¨¨¦©
úîç BàNòL çéèLå–øBäè.ìîøz dàNòL úîç,úîç BàNòL ìîøúå,ïéãñ BàNòL øk,øk BàNòL ïéãñå, §¨¦©¤£¨¥¤¨¥¤¤£¨¨ª§¥§ª§¥¤£¨¥¤©¤£¨¨¦§¨¦¤£¨©

úçtèî dàNòL úñk,úñk dàNòL úçtèîe–àîè.ììkä äæ:ì eäpML ìkBîL–àîè;ìøçà íL– ¤¤¤£¨¨¦§©©¦§©©¤£¨¨¤¤¨¥¤©§¨¨¤¦¨¦§¨¥§¥©¥
øBäè. ¨

c.zexedh zexiievnôñì íéãçåéî ïäù ïäéìò úçëåî ïúøåöã:øåäè ,íãà éùîùî åðéàù ìëå ,íãà éùîùî ïðéàå ãáìá íéø.zexiievn opi`yeíéãçåéî
ùîùîì ïééåùòù ,íãà éùîùî íéøôñ úåçôèî éáùçîã íåùî ,úåøééåöî ïðéàù ïéá úåøééåöî ïéá ïéàîèîã éàîù úéáå .úåàîè êëìä ,ïéùéîùú øàùì éîð

:ãéîú íäá.zexedh el`e el`:ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .íãà éùîùî ååä àì åú íéøôñì ïãçééù ïåéëã
d.dtik:äéìò úáùåé àéäù íéîòôù ,ñøãî úàîåè äì ùéå .äùàä ùàøáù úçôèî.xtqd lr epzpe:åéìò åúåà êøëå øôñì åúåà ãçé íàon xedh

.qxcnd:úåàîåè øàù àîè ìáà.zng:øåò ìù ãàð.gihy e`yryéëä åìéôàå ,ñøãî ïéàîè åäééåøú çéèùå úîçå .åéìò áùéì õøàä ìò çåèù øåò
:àáäìå ïàëî äàîåè ìá÷î ìáà ,øåäèå øáùðù éìëë äéì äåä äùòî éåðéù àìá åìéôàå äæì äæî äðéùã ïåéë.lnxez:åëåúì åéìë çéðî äòåøäù øåò éìë

,ïðéñøâ éëä.xedh zqk d`yry zgthne zgthn e`yry zqkïî çëåî éëäå .úéð÷ååã äðùîá éúàöî ïëå .éúåáø úñøéâ àéä êëå .àîè ïðéñøâ àìå
çéèùî ïåâë ,èåùô éìëì èåùô éìëî åîùì ,àúôñåúá ùøôîå ,øåäè øçà íùì àîè åîùì ììëä äæ ,êåîñá ïðúãë ,øåäè åäìåëáã àîòèå .àúôñåúä
.øåäèå åîùì àìù éåðéù ìëä ,éîð ìåá÷ éìëì ìåá÷ éìëîå ,èåùô éìëì ìåá÷ éìëîå ìåá÷ éìëì èåùô éìëî åîùì àìùå ,çéèùì úçôèîî åà úçôèîì
.øåäè éîð ìåá÷ì èåùôîå èåùôì ìåá÷î éåðéù éåäã øë åàùòù ïéãñå ïéãñ åàùòù øëå ,øåäè éîð ìåá÷ì ìåá÷î åäðéùã ìîøåú äàùòù úîç ïë íàå
øãäéîì éòá à÷ã íåùî ,àéù÷ àì àä .àåä øåäè åäìåëã ïåéë ,êðä éãäá úîç åàùòù çéèùå çéèù äàùòù úîç åäðéðúå åäðéáøò àì éàîà ,àéù÷ éàå

à àðîæ [úîç] éðúîìåíéøôñ áåøå .íéøçàä øãñî úåðùì äöåø åðéàå ,ìîøåú åà çéèù äàùòù úîç éðúîì êéøö äåäå ìîøåú äàùòù úîç éðúãë éúéøç
:úðååëî åæ àñøéâ áùééì òãåé éðéàå ,àîè íéñøåâ

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéøôñ úBçtèî מטפחות מפרשים: ויש  ספרים; בהן  שכורכים – ÄÀÀÀÈÄ
תורה, ספרי  úBàîèשל  ,úBøiöî ïðéàL ïéa úBøiöî ïéa– ÅÀËÈÅÆÅÈÀËÈÀÅ

טומאה, éànLמקבלות úéa éøáãk,שמאי בית דברי הם כך – ÀÄÀÅÅÇÇ
בהם  למשמש שעשויין  כיון  הם, אדם משמשי אלו מטפחות שלדעתם

בהם (ברטנורא),תמיד כשקוראים הספרים על  אותם שפורסים כיון או

úBøBäè(הרא"ש ). ,úBøiöî :íéøîBà ìlä úéa הן שעשויות – ÅÄÅÀÄÀËÈÀ
אדם, לתשמיש  ולא הספרים úBàîèלנוי ,úBøiöî ïðéàLå– ÀÆÅÈÀËÈÀÅ
תשמישים לשאר  אף הן  øîBà:(ברטנורא).שמיוחדות ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅ

elàå elà,מצויירות שאינן  בין מצויירות, בין  –úBøBäè אינן – ÅÈÅÀ
בהן  משתמש  האדם אין  לספרים, ומיוחדות שהואיל טומאה, מקבלות

אחרים lld.(ברטנורא ).תשמישים ziak dklde,כד (לעיל  שנינו וכבר 
מדרס; מטומאת חוץ הטומאות בכל טמאות ספרים של שמטפחות יד),

מצויירות. שאינן  במטפחות שם שמדובר לפרש יש  משנתנו ולפי 

שלא  ספרים, במטפחות חכמים שגזרו שמאי, בית של שטעמם מפרשים, יש
שאינן במטפחות שדווקא סוברים הלל  ובית בגדים. בשאר להחליפן יבואו 
של לתשמיש הן שמיוחדות בהן  ניכר  ולא הואיל  חכמים, גזרו  מצויירות
להחליפן יבואו ולא עליהן, מוכיח ציורם הרי מצוירות, במטפחות אבל  קדושה,
אין לקדושה, הן  ומיוחדות שהואיל  סובר , גמליאל  ורבן  חול . של  במטפחות

קדוש  בתשמישי  שאינןגוזרים מטפחות אף ולפיכך חול , תשמישי  משום ה
טומאה מקבלות אינן `dpexg").מצויירות dpyn" ;"l`xyi zx`tz")

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ätk,ראשה על  האשה שנושאת –ñøãî àîè àeäL שכן – ÄÈÆÈÅÄÀÈ
עליה, יושבת האשה שפעמים לפי  מדרס, טומאת מקבלת הכיפה

øôqä ìò Bðúðe אותה שכרך  הספר, על  הכיפה את אדם ונתן  – ÀÈÇÇÅÆ
ñøãnäעליו , ïî øBäè ראויה ואינה לספר , אותה וייחד  הואיל – ÈÄÇÄÀÈ

לישיבה, úîעוד  àîè àîè ìáàשאר וכן מת טומאת מקבלת – ÂÈÈÅÀÅÅ
עליה. כלי  שתורת המדרס, מן חוץ עור,úîçטומאות, של נוד  – ÅÆ

çéèL dàNòL,מדרס טמאה החמת והיתה עליו, לישב –çéèLå ÆÂÈÈÈÄÇÀÈÄÇ

úîç BàNòL,מדרס טמא היה והשטיח –øBäè מטומאתו – ÆÂÈÅÆÈ
הואיל מקום מכל  לישיבה, ראוי עכשיו שגם פי על  אף הראשונה,
טומאתו; ממנו  נתבטלה הלכך שנשבר , ככלי זה הרי  לזה, מזה ושינה

ולהבא. מכאן  טומאה הוא מקבל  ìîøzברם, dàNòL úîç– ÅÆÆÂÈÈËÀÅ
רועים, של ילקוט úîçתרמיל , BàNòL ìîøúå;למים נוד –øk ÀËÀÅÆÂÈÅÆÇ

,úçtèî dàNòL úñk ,øk BàNòL ïéãñå ,ïéãñ BàNòLÆÂÈÈÄÀÈÄÆÂÈÇÆÆÆÂÈÈÄÀÇÇ
è ,úñk dàNòL úçtèîeàî כמו בטומאתו, נשאר הכלי – ÄÀÇÇÆÂÈÈÆÆÈÅ

והולכת. מפרשת BîLìשהמשנה eäpML ìk :ììkä äæ לשם – ÆÇÀÈÈÆÄÈÄÀ
מכלי בין פשוט, לכלי פשוט מכלי  ששינה בין  הראשון , תשמישו 
אם  לפשוט, מקיבול  בין  לקיבול  מפשוט בין  קיבול , לכלי  קיבול 

הראשון , תשמישו מעין הוא בטומאתו;àîèשימושו  הוא הרי  – ÈÅ
øçà íLì מעין שאינו  אחר , לתשמיש זה מתשמיש  ששינה – ÀÅÇÅ

הראשון , שעשאה øBäèתשמישו חמת הלכך טומאתו. נתבטלה – È
עשוי ושטיח לקבלה עשויה וחמת הואיל חמת, שעשאו ושטיח שטיח

שעשאה  חמת אבל  טהור ; לפיכך  אחר, לשם ששינה ונמצא לשכיבה,
ששינהו  ונמצא לקבלה, עשויים ששניהם חמת, שעשאו ותורמל תורמל 

פי על אף כר, שעשאו וסדין  סדין, שעשאו כר ואף השם; לאותו
את  שינה לא מקום מכל לקיבול, מפשוט או  לפשוט, מקיבול  ששינה

מטפחת  שעשאה כסת וכן לשכיבה, משמשים שניהם שהרי  תשמישו ,
ששינהו  נמצא לשכיבה, עשויות שתיהן  הרי כסת, שעשאה ומטפחת

בטומאתו  הוא נשאר  הלכך רמב "ם).לשמו , גם (הגר"א ; גורסים ויש 
הגירסא xedhבסיפא: היא  שכך  שמוכיחים  שם עיין ברטנורא; (הר "ש;

מהתוספתא), גם  מוכח וכן כדלקמן :הנכונה, הכלל את lkומפרשים
enyl edpiyy למטפחת משטיח כגון  פשוט, לכלי  פשוט מכלי  –

לשטיח, `xgוממטפחת myl ;`nh או קיבול לכלי פשוט מכלי  –

קיבול, לכלי  קיבול  מכלי וכן פשוט, לכלי  קיבול הלכךxedh;מכלי 
שעשאו  וכר  קיבול, לכלי  קיבול מכלי  ששינה תורמל, שעשאה חמת

ומכלי פשוט לכלי קיבול מכלי ששינה וכו' כר  שעשאו וסדין סדין,
טומאתו  ממנו  בטלה קיבול , לכלי  שנדחקים פשוט ור"ב , ר"ש  (עיין

בתוך  ושטיח  חמת  ענין  המשנה  נקטה לא  מה משום  גירסתם, לפי ליישב

הוא: הדין שבכולם  מאחר  שבסיפא, ).טהורהבבא 

izdw - zex`ean zeipyn
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é-÷øô ìàéðã`kÎbi

âééðøæòì àa íéðLàøä íéøOä ãçà ìàëéî äpäå íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøt úeëìî | øNå§©´©§´¨©ÀŸ¥³§¤§¦Æ¤§¦´§¤¨´½§¦¥´¦«¨¥À©©²©¨¦¬¨¦Ÿ¦−¨´§¨§¥®¦
:ñøô éëìî ìöà íL ézøúBð éðàåãéðéáäì éúàáeãBò-ék íéîiä úéøçàa Enòì äø÷é-øLà úà E ©£¦Æ©´§¦½̈¥−¤©§¥¬¨¨«Æ̈¦Æ©£¦´§½¥²£¤¦§¨¬§©§−§©£¦´©¨¦®¦¬

:íéîiì ïBæçåè:ézîìàðå äöøà éðô ézúð älàä íéøáck énò Bøaãáeæèíãà éða úeîãk äpäå ¨−©¨¦«§©§´¦¦½©§¨¦−¨¥®¤¨©¯¦¨©²©−§¨§¤¡¨«§¦§¦¥À¦§Æ§¥´¨½̈
ézøöò àìå éìò éøéö eëôäð äàøna éðãà écâðì ãîòä-ìà äøîàå äøaãàå ét-çzôàå éúôN-ìò òâðŸ¥−©©§¨¨®¨¤§©¦À¨£©§¨Æ¨«Ÿ§¨Æ¤¨Ÿ¥´§¤§¦½£Ÿ¦À©©§¨Æ¤¤§³¦©Æ¨©½§¬Ÿ¨©−§¦

:çkæééäå:éá-äøàLð àì äîLðe çë éa-ãîòé-àì äzòî éðàå äæ éðãà-íò øaãì äæ éðãà ãáò ìëeé C «Ÿ©§¥´©À¤³¤£Ÿ¦Æ¤½§©¥−¦£´Ÿ¦¤®©£¦³¥©Æ¨Æ«Ÿ©£¨¦´½Ÿ©§¨−̈¬Ÿ¦§£¨¦«
çé:éð÷fçéå íãà äàøîk éa-òbiå óñiåèéBøaãáe ÷æçå ÷æç Cì íBìL úBãîç-Léà àøéz-ìà øîàiå ©Ÿ̄¤©¦©¦²§©§¥¬¨−̈©«§©§¥«¦©¹Ÿ¤©¦¨¯¦£ª²¨¬−̈£©´©£¨®«§©§³

:éðz÷fç ék éðãà øaãé äøîàå éz÷fçúä énòëéìà éúàa-änì zòãéä øîàiåíçläì áeLà äzòå E ¦¦Æ¦§©©½§¦¨¬Ÿ§¨²§©¥¬£Ÿ¦−¦¬¦©§¨«¦©ÀŸ¤£¨©Æ§¨Æ¨¨¨´¦¥¤½§©¨´¨½§¦¨¥−
:àa ïåé-øN äpäå àöBé éðàå ñøt øN-íòàë÷fçúî ãçà ïéàå úîà áúëa íeLøä-úà Eì ãébà ìáà ¦©´¨¨®©£¦´¥½§¦¥¬©¨−̈¨«£¨Æ©¦´§½¤¨¨¬¦§−̈¡¤®§¥̧¤¹̈¦§©¥³

(ô) :íëøN ìàëéî-íà ék älà-ìò énò¦¦Æ©¥½¤¦¬¦¦¨¥−©§¤«
i"yx

(‚È).éãâðì ãîåò ארך כששואל ברקיע עמדי נלחם
עומד  שהוא יום כ"א הרי אתכם לשעבד לפרס מלוכ'

íéðåùàøä.לנגדי: íéøùä ראשונה כלומר החשובים
íù.בנכנסים: éúøúåð éðàå פרס שר את לשתק

ïåæç.(È„)שבשמים: ãåò éë הוגד שלא מה לך להגיד
למועד: הנתונים הרבים לימים עוד ויבא åëôäð(ÊË)לך

.éìò éøéö התקועים ואבר אבר כל עצמות ראשי אלו
בחור  צירה על כדלת בתוכם וסובב מושבם בחורי
וחרדה: רתת מרוב ממקומם להשמט נהפכו צירי המפתן

(ÊÈ).äæ éðãà ãáò המלאך ועל עבד אומר הוא עצמו על

עמך: לדבר זה עבדך יוכל ואיך כלומר אדני, אומר הוא
(Î).ñøô øù íò íçìäì áéùà äúòå אוכל כי וידעתי

והוא  אצא שאני ידעתי אנטיוכס מלכות עת כבוא אך
אלכסנדרוס  ושיעמוד הבית לבנין שנה ל"ד לאחר יכנס
פרס  למלכי משועבדים ישראל שהיו אע"פ כי מוקדן
הכבידו  ולא בהם עבדו נוחה עבודה הימים באותן
יון  מלכות אבל להם לרחמים הקב"ה נתנם כי עליהם

קשה: עול עליהם úîà.(Î‡)הטילו áúëá íåùøä úà
העליונים  השרים בכל אחד ואין היא ואמת הגזרה שטר

וגו': אם כי אלה כל על לעזרני מתחזק

cec zcevn
(‚È).Ò¯Ù ˙ÂÎÏÓ ¯˘Â עומד פרס מלכות  מן מעלה של שר 

ועל  ישראל  על  ארוך  זמן ימשול  שפרס  ושואל בי להלחם  לנגדי
התחלת מעת יום ועשרים  אחד  מזמן ברקיע עמו נלחם אני זה 
לאח "ז ואף הראשון ביום לבוא יכולתי  לא זה ובעבור  להתענות

הנה : ‰¯‡˘ÌÈÂ.עד  ÌÈ¯˘‰ „Á‡הגדולים השרים מן  אחד
מרום: במשרתי È¯ÊÚÏ.אשר פרס:·‡ מלכות שר È‡Âמול 

.È˙¯˙Âולא בו להלחם לבדי  אני נותרתי  בואו טרם  מאז ר"ל
אליך: באתי הנה מיכאל בבוא  עתה  אבל  משם לזוז Ò¯Ù.יכולתי ÈÎÏÓ: פרס מלכי È˜¯‰.(È„)שר אדם‡˘¯ בני בל ' אמר

בגזרה : נעשה הכל  בעולם  מקרה אין אולם  סיבתו , ידעו שלא  דבר  למקרה ÔÂÊÁ.החושבים  „ÂÚ ÈÎמאז לך  הנראה  החזון מלבד 
רבים : לימים שיהיה מה  לך להגיד  חזון עוד המלאך:È˙ÓÏ‡Â.(ÂË)יש מראה ‡„Ì.(ÊË)מחרדת È· ˙ÂÓ„Îממנו להסיר 

לדבר: לשיוכל  פיו פותח כאילו בשפתו ונגע  אדם מבני  אחד  כדמות  המלאך נהפך  È„‚Ï.החרדה  „ÓÂÚ‰ Ï‡ הנהפך המלאך  הוא
אדם: בן צירי·Ó¯‡‰.לדמות  כעין בזה זה התקועים הגוף  איברי  ר"ל  עלי אשר צירי אז נהפכו  נפלאה במראה  אותך ראיתי בעת

החרדה: מגודל  ממקומם  ונשמטו נהפכו המה  הלא בהן התקועות ÁÎ.הדלתות  È˙¯ˆÚ ‡ÏÂ הלך וכבר אצלי הכח לעכב יכולתי לא
מאז: ממני Ê‰.(ÊÈ)הכח È„‡ „·Úוכחי לדבר אוכל  איך וכאומר  בו  הדובר המלאך  והוא האדון לזה עבד  שהוא אמר  עצמו  על 
מאז: ממני ÚÓ˙‰.הלך  È‡Âאשר החרדה מן כח  בי יעמוד  לא  מעתה  גם  עכ "ז אדם בן בדמות אותך  רואה  אני שעתה עם ר "ל 

היה: מדבר הלא כי והפלגה גוזמא בדרך  ואמר  נשמה בי  נשארה  ולא  ‡„Ì.(ÁÈ)מאז  ‰‡¯ÓÎכאשר אדם  מראה כדמות  עודו ר"ל
של È˜ÊÁÈÂ.נהפך: במקרא האמורים ÍÏ.(ËÈ)אחריו :בדברים ÌÂÏ˘: החרדה בעבור כוחך  יחלש לא ÊÁÂ˜.ר"ל ˜ÊÁאת חזק

לזרזו : המלה  וכפל  È˙˜ÊÁ.עצמך  ÈÎ: לשמוע מוכן והנני רוחי ושבה חזקתני האלה  באתי‰Ú„È˙.(Î)בהדברים  למה ידעת  האם 
עוד : תחרד ולא מסתרים  מצפוני לך  לגלות  כ"א  רעה  עמך  לעשות באתי שלא לדעת תוכל  מעתה הנה  לו וכאומר  ÚÂ˙‰אליך 

.·Â˘‡:פרס שר עם  להלחם אשוב בך  לדבר ÂÈˆ‡.כשאכלה È‡Âכי תדע אבל  פרס שר את ואנצח לו אוכל  כי  ידעתי הן כאומר
ותנתן ישראל על יון  שימשל  ושואל  בא יון שר והנה  פשעיהם ירבו  כי ישראל  על  סניגוריא ללמד עוד אוכל  ולא  אצא בע"כ  לאח"ז

‰¯˘ÌÂ.(Î‡)לו: ישראל :‡˙ וגאולת המלכיות מאבדן למטה האמור והוא ישונה בבל יתקיים אשר אמת בכתב  במרום הכתוב את 
.„Á‡ ÔÈ‡Âהמלכיות אבדן על  למטה  האמורים  הדברים אלה  על  ולבקש  לשאול בעזרתי עמי להיות  מתחזק  המלאכים מן מי אין

ישראל : גאולת  ˘¯ÌÎ.ועל  Ï‡ÎÈÓ Ì‡ ÈÎ:אלה על לשאול עמי  מתחזק הוא ישראל של וסניגור  שר מיכאל  רק

oeiv zcevn
(„È).ÌÈÓÈÏאנשי וכן החסרון יובן ומעצמו רבים לימים ר "ל 

ור"ל  יג) (במדבר הרבה:מדות מלשוןÈ˙ÓÏ‡Â.(ÂË)מדות 
והואˆÈ¯È.(ÊË)אלם : ציר נקרא  בזה זה  התקוע  דבר  כל 

ד ): (ש "א ציריה עליה  נהפכו וכן הדלתות  צירי מן מושאל 
(ÊÈ).ÍÈ‰Â:(יג (דה"א  אלי אביא  היך וכן באלף ואיך  כמו

(‡Î).ÌÂ˘¯‰:כתיבה ור"ל רושם מל'

d dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

„î ïéa íéøôñ úBçtèîúBøiöî ïðéàL ïéa úBøiö–úBàîè;éøáãkéànL úéa.ìlä úéaíéøîBà:úBøiöî– ¦§§§¨¦¥§ª¨¥¤¥¨§ª¨§¥§¦§¥¥©©¥¦¥§¦§ª¨
úBøBäè,úBøiöî ïðéàLå–úBàîè.ìàéìîb ïaøøîBà:úBøBäè elàå elà. §§¤¥¨§ª¨§¥©¨©§¦¥¥¥¨¥§

‰ñøãî àîè àeäL ätk,øôqä ìò Bðúðe–ñøãnä ïî øBäè,úî àîè àîè ìáà.çéèL dàNòL úîç, ¦¨¤¨¥¦§¨§¨©©¥¤¨¦©¦§¨£¨¨¥§¥¥¥¤¤£¨¨¨¦©
úîç BàNòL çéèLå–øBäè.ìîøz dàNòL úîç,úîç BàNòL ìîøúå,ïéãñ BàNòL øk,øk BàNòL ïéãñå, §¨¦©¤£¨¥¤¨¥¤¤£¨¨ª§¥§ª§¥¤£¨¥¤©¤£¨¨¦§¨¦¤£¨©

úçtèî dàNòL úñk,úñk dàNòL úçtèîe–àîè.ììkä äæ:ì eäpML ìkBîL–àîè;ìøçà íL– ¤¤¤£¨¨¦§©©¦§©©¤£¨¨¤¤¨¥¤©§¨¨¤¦¨¦§¨¥§¥©¥
øBäè. ¨

c.zexedh zexiievnôñì íéãçåéî ïäù ïäéìò úçëåî ïúøåöã:øåäè ,íãà éùîùî åðéàù ìëå ,íãà éùîùî ïðéàå ãáìá íéø.zexiievn opi`yeíéãçåéî
ùîùîì ïééåùòù ,íãà éùîùî íéøôñ úåçôèî éáùçîã íåùî ,úåøééåöî ïðéàù ïéá úåøééåöî ïéá ïéàîèîã éàîù úéáå .úåàîè êëìä ,ïéùéîùú øàùì éîð

:ãéîú íäá.zexedh el`e el`:ìàéìîâ ïáøë äëìä ïéàå .íãà éùîùî ååä àì åú íéøôñì ïãçééù ïåéëã
d.dtik:äéìò úáùåé àéäù íéîòôù ,ñøãî úàîåè äì ùéå .äùàä ùàøáù úçôèî.xtqd lr epzpe:åéìò åúåà êøëå øôñì åúåà ãçé íàon xedh

.qxcnd:úåàîåè øàù àîè ìáà.zng:øåò ìù ãàð.gihy e`yryéëä åìéôàå ,ñøãî ïéàîè åäééåøú çéèùå úîçå .åéìò áùéì õøàä ìò çåèù øåò
:àáäìå ïàëî äàîåè ìá÷î ìáà ,øåäèå øáùðù éìëë äéì äåä äùòî éåðéù àìá åìéôàå äæì äæî äðéùã ïåéë.lnxez:åëåúì åéìë çéðî äòåøäù øåò éìë

,ïðéñøâ éëä.xedh zqk d`yry zgthne zgthn e`yry zqkïî çëåî éëäå .úéð÷ååã äðùîá éúàöî ïëå .éúåáø úñøéâ àéä êëå .àîè ïðéñøâ àìå
çéèùî ïåâë ,èåùô éìëì èåùô éìëî åîùì ,àúôñåúá ùøôîå ,øåäè øçà íùì àîè åîùì ììëä äæ ,êåîñá ïðúãë ,øåäè åäìåëáã àîòèå .àúôñåúä
.øåäèå åîùì àìù éåðéù ìëä ,éîð ìåá÷ éìëì ìåá÷ éìëîå ,èåùô éìëì ìåá÷ éìëîå ìåá÷ éìëì èåùô éìëî åîùì àìùå ,çéèùì úçôèîî åà úçôèîì
.øåäè éîð ìåá÷ì èåùôîå èåùôì ìåá÷î éåðéù éåäã øë åàùòù ïéãñå ïéãñ åàùòù øëå ,øåäè éîð ìåá÷ì ìåá÷î åäðéùã ìîøåú äàùòù úîç ïë íàå
øãäéîì éòá à÷ã íåùî ,àéù÷ àì àä .àåä øåäè åäìåëã ïåéë ,êðä éãäá úîç åàùòù çéèùå çéèù äàùòù úîç åäðéðúå åäðéáøò àì éàîà ,àéù÷ éàå

à àðîæ [úîç] éðúîìåíéøôñ áåøå .íéøçàä øãñî úåðùì äöåø åðéàå ,ìîøåú åà çéèù äàùòù úîç éðúîì êéøö äåäå ìîøåú äàùòù úîç éðúãë éúéøç
:úðååëî åæ àñøéâ áùééì òãåé éðéàå ,àîè íéñøåâ

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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íéøôñ úBçtèî מטפחות מפרשים: ויש  ספרים; בהן  שכורכים – ÄÀÀÀÈÄ
תורה, ספרי  úBàîèשל  ,úBøiöî ïðéàL ïéa úBøiöî ïéa– ÅÀËÈÅÆÅÈÀËÈÀÅ

טומאה, éànLמקבלות úéa éøáãk,שמאי בית דברי הם כך – ÀÄÀÅÅÇÇ
בהם  למשמש שעשויין  כיון  הם, אדם משמשי אלו מטפחות שלדעתם

בהם (ברטנורא),תמיד כשקוראים הספרים על  אותם שפורסים כיון או

úBøBäè(הרא"ש ). ,úBøiöî :íéøîBà ìlä úéa הן שעשויות – ÅÄÅÀÄÀËÈÀ
אדם, לתשמיש  ולא הספרים úBàîèלנוי ,úBøiöî ïðéàLå– ÀÆÅÈÀËÈÀÅ
תשמישים לשאר  אף הן  øîBà:(ברטנורא).שמיוחדות ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅ

elàå elà,מצויירות שאינן  בין מצויירות, בין  –úBøBäè אינן – ÅÈÅÀ
בהן  משתמש  האדם אין  לספרים, ומיוחדות שהואיל טומאה, מקבלות

אחרים lld.(ברטנורא ).תשמישים ziak dklde,כד (לעיל  שנינו וכבר 
מדרס; מטומאת חוץ הטומאות בכל טמאות ספרים של שמטפחות יד),

מצויירות. שאינן  במטפחות שם שמדובר לפרש יש  משנתנו ולפי 

שלא  ספרים, במטפחות חכמים שגזרו שמאי, בית של שטעמם מפרשים, יש
שאינן במטפחות שדווקא סוברים הלל  ובית בגדים. בשאר להחליפן יבואו 
של לתשמיש הן שמיוחדות בהן  ניכר  ולא הואיל  חכמים, גזרו  מצויירות
להחליפן יבואו ולא עליהן, מוכיח ציורם הרי מצוירות, במטפחות אבל  קדושה,
אין לקדושה, הן  ומיוחדות שהואיל  סובר , גמליאל  ורבן  חול . של  במטפחות

קדוש  בתשמישי  שאינןגוזרים מטפחות אף ולפיכך חול , תשמישי  משום ה
טומאה מקבלות אינן `dpexg").מצויירות dpyn" ;"l`xyi zx`tz")

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ätk,ראשה על  האשה שנושאת –ñøãî àîè àeäL שכן – ÄÈÆÈÅÄÀÈ
עליה, יושבת האשה שפעמים לפי  מדרס, טומאת מקבלת הכיפה

øôqä ìò Bðúðe אותה שכרך  הספר, על  הכיפה את אדם ונתן  – ÀÈÇÇÅÆ
ñøãnäעליו , ïî øBäè ראויה ואינה לספר , אותה וייחד  הואיל – ÈÄÇÄÀÈ

לישיבה, úîעוד  àîè àîè ìáàשאר וכן מת טומאת מקבלת – ÂÈÈÅÀÅÅ
עליה. כלי  שתורת המדרס, מן חוץ עור,úîçטומאות, של נוד  – ÅÆ

çéèL dàNòL,מדרס טמאה החמת והיתה עליו, לישב –çéèLå ÆÂÈÈÈÄÇÀÈÄÇ

úîç BàNòL,מדרס טמא היה והשטיח –øBäè מטומאתו – ÆÂÈÅÆÈ
הואיל מקום מכל  לישיבה, ראוי עכשיו שגם פי על  אף הראשונה,
טומאתו; ממנו  נתבטלה הלכך שנשבר , ככלי זה הרי  לזה, מזה ושינה

ולהבא. מכאן  טומאה הוא מקבל  ìîøzברם, dàNòL úîç– ÅÆÆÂÈÈËÀÅ
רועים, של ילקוט úîçתרמיל , BàNòL ìîøúå;למים נוד –øk ÀËÀÅÆÂÈÅÆÇ

,úçtèî dàNòL úñk ,øk BàNòL ïéãñå ,ïéãñ BàNòLÆÂÈÈÄÀÈÄÆÂÈÇÆÆÆÂÈÈÄÀÇÇ
è ,úñk dàNòL úçtèîeàî כמו בטומאתו, נשאר הכלי – ÄÀÇÇÆÂÈÈÆÆÈÅ

והולכת. מפרשת BîLìשהמשנה eäpML ìk :ììkä äæ לשם – ÆÇÀÈÈÆÄÈÄÀ
מכלי בין פשוט, לכלי פשוט מכלי  ששינה בין  הראשון , תשמישו 
אם  לפשוט, מקיבול  בין  לקיבול  מפשוט בין  קיבול , לכלי  קיבול 

הראשון , תשמישו מעין הוא בטומאתו;àîèשימושו  הוא הרי  – ÈÅ
øçà íLì מעין שאינו  אחר , לתשמיש זה מתשמיש  ששינה – ÀÅÇÅ

הראשון , שעשאה øBäèתשמישו חמת הלכך טומאתו. נתבטלה – È
עשוי ושטיח לקבלה עשויה וחמת הואיל חמת, שעשאו ושטיח שטיח

שעשאה  חמת אבל  טהור ; לפיכך  אחר, לשם ששינה ונמצא לשכיבה,
ששינהו  ונמצא לקבלה, עשויים ששניהם חמת, שעשאו ותורמל תורמל 

פי על אף כר, שעשאו וסדין  סדין, שעשאו כר ואף השם; לאותו
את  שינה לא מקום מכל לקיבול, מפשוט או  לפשוט, מקיבול  ששינה

מטפחת  שעשאה כסת וכן לשכיבה, משמשים שניהם שהרי  תשמישו ,
ששינהו  נמצא לשכיבה, עשויות שתיהן  הרי כסת, שעשאה ומטפחת

בטומאתו  הוא נשאר  הלכך רמב "ם).לשמו , גם (הגר"א ; גורסים ויש 
הגירסא xedhבסיפא: היא  שכך  שמוכיחים  שם עיין ברטנורא; (הר "ש;

מהתוספתא), גם  מוכח וכן כדלקמן :הנכונה, הכלל את lkומפרשים
enyl edpiyy למטפחת משטיח כגון  פשוט, לכלי  פשוט מכלי  –

לשטיח, `xgוממטפחת myl ;`nh או קיבול לכלי פשוט מכלי  –

קיבול, לכלי  קיבול  מכלי וכן פשוט, לכלי  קיבול הלכךxedh;מכלי 
שעשאו  וכר  קיבול, לכלי  קיבול מכלי  ששינה תורמל, שעשאה חמת

ומכלי פשוט לכלי קיבול מכלי ששינה וכו' כר  שעשאו וסדין סדין,
טומאתו  ממנו  בטלה קיבול , לכלי  שנדחקים פשוט ור"ב , ר"ש  (עיין

בתוך  ושטיח  חמת  ענין  המשנה  נקטה לא  מה משום  גירסתם, לפי ליישב

הוא: הדין שבכולם  מאחר  שבסיפא, ).טהורהבבא 

izdw - zex`ean zeipyn
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Âätwä ìò déìhL úéìèî–ãçà äànèî,ãçà úìñBôe.ätwä ïî dLéøôä–úìñBôe ãçà äànèî ätwä ©§¦¤§¨¨©©ª¨§©§¨¤¨¤¤¤¨¦§¦¨¦©ª¨©ª¨§©§¨¤¨¤¤
ãçà,äøBäè úéìènäå.ãâaä ìò déìè–ãçà úìñBôe íéðL äànèî.ãâaä ïî dLéøôä–ãçà ànèî ãâaä ¤¨§©©§¦§¨§¨¨©©¤¤§©§¨§©¦¤¤¤¨¦§¦¨¦©¤¤©¤¤§©¥¤¨

ãçà ìñBôe,ãçà úìñBôe íéðL äànèî úéìènäå.÷Oä ìò äìBhä ïëå,øBòä ìò Bà;éøácøéàî éaø.éaø ¥¤¨§©©§¦§©§¨§©¦¤¤¤¨§¥©¤©©©©¨¦§¥©¦¥¦©¦
ïBòîLøäèî.éñBé éaøøîBà:øBòä ìò–øBäè,÷Oä ìò–àîè,âéøà àeäL éðtî. ¦§§©¥©¦¥¥©¨¨©©©¨¥¦§¥¤¨¦

ÊeøîàL LGL ìò LGL–ììnä ïî õeç;éøácïBòîL éaø.íéîëçåíéøîBà:úBðeëî LGL ìò LGL.déìè ¨©¨¤¨§¦©§¨¦§¥©¦¦§©£¨¦§¦¨©¨§ª¨§¨¨

e.zilhn,ñøãî äàîèä úéìèîá äòâðù éôì ,äôå÷ä úàîèð äôå÷á äàìèùë åäéîå ,àéä ñøãî úá åàì äôå÷å .äôå÷á äàìèå ,ñøãî äàîè àéäù
:ñøãîì àéæç àì äôå÷å äôå÷ éáâì äìèáã íåùî ,ñøãî úàîåè äðéî çøô äúééìè äøîâðùë úéìèîäå .ñøãî òâî àéä éøäå.cg` zlqete cg` d`nhn

ñøãîá òâåð éìëäù ïîæ ìëã ,ãçà ìñåôå ãçà àîèî ùøéô ,ãçà ìñåôå íéðù àîèî áëùîá òâåðä íéáæ óåñá ïðúã ,åùøéôå ñøãîá åòâðù íéìë ïéãë
éùéìùå ïéìåçá éðù äùåòå äàîåèä ãìåë äéì äåä ùøéôùë ìáà ,äîåøúá éùéìùå ïéìåçá éðùå ïåùàø úåùòì íéìëåà ïéðòì äàîåèä áàë äéì ïðéáùç

:ãçà ìñåôå ãçà àîèî åðééäã ,ãáìá äîåøúá.dyixtdúéìèîä ìáà ,äùéøôäù íãå÷ äúéäù åîë äàîåèä ãìå äôå÷ä äì éåä ,äôå÷ä ïî úéìèîì
áùéç äôå÷ä ïî äúùéøô øçà íà åäéîå .äëéúçä äøåäèã äôå÷ä ïî äìèéðù ïôåã úëéúçë äì àéåäå äôå÷ë úéùòð äôå÷á äàìèù ïåéëîã ,äøåäè

:øåòéùë äá ùé íà àáäìå ïàëî äàîåè úìá÷î ,äáéùéì äéìò.cbad lr d`lhíéìë ïéãë ãçà ìñåôå íéðù ãâáä àîèîå ,ñøãî úàîåèî äìèáúð àì
:åùøéô àìù ïîæ ìë ñøãîá íéòâåðä.cbad on dyixtdíìåòìã ,äúéäù åîë àéä éøä úéìèîäå ,ãçà ìñåôå ãçà àîèî ,åùøéôå åòâðù íéìëë ãâáä ïéã

:ãçà úìñåôå íéðù äàîèîå ,äìèáúð àìdlehd okeúéìèî.xerd lr e` wyd lr:úìèáúî äðéàå ãâáä ìò äìåèë.xdhn oerny 'xe÷ùá øáñ÷
:éñåé éáøë äëìäå .úìèáúî ,àåä âéøà åàìã ,øåòá ìáà .úìèáúî äðéà ,äúåîë âéøàã ÷ùáã ,øáñ éñåé éáøå .äðéî åàìå ìéàåä ,úìèáúî øåòáå

f.exn`y yly lr yly:äìéáðå õøùå úî úàîåè ïéðòì àîèéîã.llnd on uegðò àåäå ,úåòáöà éðù øåòéùë ãâáä ùàøá âøåàä øééùîù äîìù ó
ïëøãù íéèåçä éðôî ,êúçä íå÷î øôåúä ìôåëå ììåîù äî ,ììî íéùøôî éúåáøå .âéøàì óøèöî ïéà ,áøò åá ïéàå àåä åãáì éúùù ïåéëå .ììî éåø÷ ,ãâá

:äøéôúä ì÷ì÷úúå åàöé àìù úàöì.zpeekn:ììëá ììîäå.zg` gexn cbad lr diilhåòöîàá ãâáä ìò äúåà øôúå ñøãî äàîè àéäù úéìèî

`xephxa yexit
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ו ה נ ש מ ר ו א ב

úéìèî טמאה שהיתה טפחים, שלושה על שלושה של בגד  חתיכת – ÇÀÄ
וכלים, אדם לטמא הטומאה אב ונעשתה זב, עליה שישב כגון מדרס,

ätwä ìò déìhLהקופה על  כטלאי  שחיברה –,(lqd) לחזקה כדי  ÆÀÈÈÇÇËÈ
אחר, לשם אותה ושינה הואיל המטלית, והרי  שבה; נקב לסתום או

הקודמת: במשנה ששנינו כמו  מטומאתה, נטהרה לקופה, "lkמבגד
;"xedh ,xg` myl ...edpiyyשהרי מדרס, מגע נטמאה שהקופה אלא

ולפיכך מדרס, טמאה היתה כשעדיין  ההטלאה, בהתחלת במטלית נגעה
לקופה, חיבורה משום מדרס, מגע טמאה הטלאתה, בגמר המטלית, אף

הקופה  כולה, ונמצאת אחד, כגוף והמטלית הקופה את עושה שהחיבור
הלכך לטומאה, ראשון  ãçàוהמטלית, äànèî בה הנוגע מאכל – ÀÇÀÈÆÈ

לטומאה, שני ãçàנעשה úìñBôeפוסל שוב לטומאה שהשני  – ÆÆÆÈ
לטומאה. שלישי  להיות בו הנוגעת התרומה ätwäאת ïî dLéøôäÄÀÄÈÄÇËÈ

הקופה, מן  המטלית את הסיר –úìñBôe ãçà äànèî ätwäÇËÈÀÇÀÈÆÈÆÆ
ãçà היא ולכן  מדרס, מגע טומאת בטומאתה, נשארת שהקופה – ÆÈ

,cg` d`nhn,שני נעשה בה `cg,שהנוגע zlqeteאת שהש פוסל  ני
שלישי , להיות בו  הנוגעת äøBäèהתרומה úéìènäå משום שהרי – ÀÇÇÀÄÀÈ

אחר, לשם אותה כששינה נטהרה שכבר  טומאה, שום בה אין  עצמה
שסולקה  וכיון כמותה, טמאה היתה לקופה חיבורה שמשום אלא

אין  הרי  בקופה, שנגעה פי  על ואף טומאה; כל  עליה אין שוב ממנה,
אוכלים  אלא במגע כלים מטמא לטומאה ראשון  שאין  מגע, עושה מגע

בלבד  טהרות ");ומשקים "סדרי רבא"; המפרשים ("אליהו רוב ברם,
כמותה, להיות הקופה לגבי  המטלית ובטלה שהואיל  הטעם, מבארים

היא  שטהורה הקופה, מן  שניטלה דופן  כחתיכת עכשיו  היא הרי

ישראל "). "תפארת  ברטנורא; ר"ש ; ãâaä(רמב"ם ; ìò déìèתפר – ÀÈÈÇÇÆÆ
אחר, לשם המטלית את שינה שלא והרי הבגד , על  המטלית את

נשארה  המטלית ולפיכך בגד , היא עכשיו  ואף בגד היתה שתחילה
טמא  נעשה למטלית המחובר  כולו  הבגד  ואף שלה, מדרס בטומאת

הלכך הטומאה, אב שהוא íéðLמדרס, äànèî ראשון עושה – ÀÇÀÈÀÇÄ
לטומאה, ãçàושני  úìñBôe להיות התרומה את פוסל שהשני – ÆÆÆÈ

ãâaäשלישי. ïî dLéøôä,הבגד מן המטלית את הסיר  –ãâaä ÄÀÄÈÄÇÆÆÇÆÆ
ãçà ìñBôe ãçà ànèî מגע אלא טמא הבגד אין שעכשיו  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ

התרומה  את פוסל  שהוא שני , ועושה לטומאה, ראשון  שהוא מדרס,
שלישי, ãçàלהיות úìñBôe íéðL äànèî úéìènäå– ÀÇÇÀÄÀÇÀÈÀÇÄÆÆÆÈ

הטומאה  אב היא שעדיין  והרי  מדרס, בטומאת נשארה שהמטלית
שלישי . להיות התרומה את פוסל  והשני  ושני , ראשון ïëåÀÅהעושה

äìBhä– מטלית –øBòä ìò Bà ,÷Oä ìò את כתופר דינו  – ÇÆÇÇÇÇÈ
הבגד , על  øéàîהמטלית éaø éøácבגד מין ועור שק שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ

אחר. לשם המטלית את שינה ולא øäèîהם, ïBòîL éaø את – ÇÄÄÀÀÇÅ
אינם  ועור שק שמעון: רבי  שסובר  שלה, מדרס מטומאת המטלית
הלכך אחר, לשם המטלית את משנה נמצא עליהם והטולה בגד, מין 

הקופה. על  שטלייה כמו  øBòäדינה ìò :øîBà éñBé éaø הטולה – ÇÄÅÅÇÈ
העור , שהעורøBäèעל הקופה, על הטולה כדין  מדרס, מטומאת – È

אחר ; לשם המטלית את משנה ונמצא בגד , מין Oä÷אינו  ìò– ÇÇÇ
השק, על  הטולה הבגד,àîèאבל  על  הטולה כדין –àeäL éðtî ÈÅÄÀÅÆ

âéøà.אחר לשם המטלית את שינה ולא בגד, מין  שהוא והרי – ÈÄ
.iqei iaxk dklde

והוא  כך, פירשה טהרות" "סדרי בעל  ואף הגר"א, לפי  המשנה את בארנו 
והרא"ש  הר"ש אבל  הרמב"ם. של פירושו דרך על הוא זה שפירוש כותב,

זבים: מסכת בסוף המשנה פי  על המשנה את מפרשים מברטנורא "rbepdוהרב
,"cg` lqete cg` `nhn ± yxit ;cg` lqete miipy `nhn ± akynaזמן כל היינו:

ראשון לעשות אוכלים, לענין הטומאה כאב נחשב הוא במדרס נוגע שהכלי 
וכו ', הטומאה כולד זה הרי כשפירש אבל בתרומה; ושלישי  בחולין ושני 

וזהו : בתרומה, ושלישי  בחולין שני אלא עושה `cg".ואינו  lqete cg` `nhn"
שהקופה  הבגד, על לטולה הקופה על  הטולה בין  שההבדל  הם, מבארים כן
הוא  בגד  ואילו  הקופה, לגבי  מתבטלת היא ולכן  המטלית של  מינה אינה

ואף מתבטלת. אינה ולפיכך הזהמינה, ההבדל את כותב lraהרמב"ם mxa)
iabl xy`n dpin iabl xzei lhazzy ,jtidl xazqn ixdy ,jk lr dnz "zexdh ixcq"

.("dpexg` dpyn" oiire ;dpin dpi`y
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GLGL ìò LLשלוש על אצבעות שלוש  של בגד  חתיכת – ÈÇÈ
ונבילה eøîàLאצבעות, ושרץ מת טומאת שמקבלת חכמים, – ÆÈÀ

ììnäונגעים, ïî õeç בשפת שמקפלים ממה חוץ הוא שיעורה – ÄÇÀÈ
מטלית  של שחשיבותה לפי  הבגד, על אותה כשתופרים המטלית
הלכך הבגד , על  כטלאי  להיתפר  עומדה שהיא משום שלוש  על שלוש

שהתופר כדי  הקיפול , מן  חוץ אצבעות שלוש על שלוש  בה שיהיו צריך 

izdw - zex`ean zeipyn
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úçà çeøî ãâaä ìò–øeaç Bðéà;úBçeø éúMî,Bæ ãâðk Bæ–øeaç.íàb ïéîk BàNò–àáé÷ò éaøànèî, ©©¤¤¥©©©¥¦¦§¥§¤¤¦£¨§¦©©¦£¦¨§©¥
íéîëçåïéøäèî.øîàäãeäé éaø:íéøeîà íéøác äna?úélèa,÷eìça ìáà:ïìòîìî–øeaç,ïhîlîe– ©£¨¦§©£¦¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦§©¦£¨§¨¦§©§¨¦¦§©¨

øeaç Bðéà. ¥¦
Áíéiðò éãâa,LGL ìò LGL íäa ïéàL ét ìò óà–ñøãî ïéàîè elà éøä.dòø÷ì da ìéçúäL úélè,ïåék ¦§¥£¦¦©©¦¤¥¨¤¨©¨£¥¥§¥¦¦§¨©¦¤¦§¦¨§¨§¨¥¨

daø òø÷pL–øeaç Bðéà.íékøäå íéáòä–LGL ìò LGL íeMî íäa ïéà. ¤¦§©ª¨¥¦¤¨¦§¨©¦¥¨¤¦¨©¨
Ëä úñkïéìaq–ñøãî äàîè.ïéé ìL úøîLî–áLBî íeMî da ïéà.äð÷æ ìL äëáñ–äàîèíeMî ¤¤©©¨¦§¥¨¦§¨©§¤¤¤©¦¥¨¦¨§¨¨¤§¥¨§¥¨¦

:ãâáá úøáåçî äðéàå äéåìú úåçåø ùìùîå ,úçà çåøî.xeaig epi`:ñøãî àîè ãâáä ïéàå.ef cbpk ef zegex izyn,áøòîå çøæî äøåôú àéäù ïåâë
:ñøãî àîè ãâáäå øåáéç äæ éøä .àëôéà åà .äøåôú äðéà ïåôöå íåøãå.m`b oink:ïåôöå áøòî åà ,íåøãå çøæî äøåôúù.mixen` mixac dnaéåä àìã

:åæ ãâðë åæ úåçåø éúùá àìà øåáéç.zilha:ãáìá åéìò äëøåëù àìà ùåáìî êøã äðéàù.welga la`äøåôú ë"àà ,øåáéç éåä íìåòì ,åúåà íéùáåìù
:íéîëçë äëìäå .äðåéìòä äôùä

g.miipr icbaç úåëéúçî íééåùò íäù:ùìù ìò ùìù äá äéäéù úçà äëéúç ïìåëá ïéàå úåðè÷ úåëéú.qxcn mi`nh el` ixdãâáä ìëá ùéå ìéàåä
:ñøãî àîè åìåë ãâáä éøä ,øúåé åà íôéçôè äùìù ìò íéçôè äùìù åììëá.xeaig epi` daex rxwpy oeikäö÷ä àîèð àì ãçàä äö÷ä àîèð íàå

:øçàä.mikxde miard:ïé÷éøñäå ïéàøéùä ïåâë ,øúåéá ïé÷ãå íéëøäå .ïéñåâîäå ïéãáìä ïåâë ,øúåéá íéñâäå íéáòä íéãâáä.yly lr yly meyn oda oi`
:éãéîì éæç àì ïäî ùìù ìò ùìùã íåùî ,øúåé åà íéçôè 'â ïäá äéäéù ãò úåàîåè øàù àìå úî àîè ïéàîè ïéàå

h.oilaqd zqk:åéìò íéáùåé íéîòôå ,éåàùîä ïäì ÷éæé àìù ïôúëá åà ïùàøá ïè÷ úñë ïäì ùé ïùàø ìò åà ïôúë ìò úåàùî íéàùåðäly zxnyn
.ayen meyn da oi` oii:íéøîùä éðôî äéìò íéáùåé ïéàù.ayen d`nh dpwf ly dkaqäð÷æ ìù äëáñã ïéñéøú äùìù ÷øôá ìéòì ïðúã éàî éôì

`xephxa yexit

ויש שלוש . על שלוש הטלאי שיעור  ויהא ויתפרנה שפתה את יקפל

בקצות  היוצאים החוטים היינו הבגד , ענף הוא שהמלל מפרשים,
זה);הבגד פירוש על שתמה ר"ש  עיין הערוך ; גאון: האי רב éøácÄÀÅ(פירוש 

ïBòîL éaø. לעיל טעמו  שבארנו כמו –GL :íéøîBà íéîëçåL ÇÄÄÀÇÂÈÄÀÄÈ
GL ìòúBðeëî L,מצומצמות אצבעות שלוש על אצבעות שלוש  – ÇÈÀËÈ

בכללן. ãâaäוהמלל  ìò déìèשלוש על שלוש  מטלית תפר – ÀÈÈÇÇÆÆ
הבגד, úçàעל  çeøîהאחד בצידה אותה שתפר  המטלית, של – ÅÇÇÇ

צדדיה, בכל  ולא øeaçבלבד , Bðéà,טמאה היתה המטלית ואם – ÅÄ
העליון  הצד  את תפר  ואפילו  הבגד ; נטמא לא טהור, בגד  על וטלאה

ומכסה  למטה תלויה המטלית שנמצאת מהקרע, למעלה המטלית של
יש מדולדלת והמטלית שהואיל חיבור, אינו מקום מכל  הקרע, את

מתגלה ישראל ");והקרע "תפארת úBçeø(הגר"א : éúMî אם אבל – ÄÀÅ
את צדדיה,תפר בשני Bæהמטלית ãâðk Bæ ומערב מזרח בצד  כגון – ÀÆÆ

והקרע  ממקומה נשמטת המטלית אין  זה שבכגון  וצפון , דרום בצד או
בה, מכוסה נחשבים øeaçנשאר  והמטלית והבגד  חיבור . זה הרי  – Ä

טומאה. לענין  אחד íàbכגוף ïéîk BàNò,היוונית גמא כאות – ÂÈÀÄÇ
וצפון , מערב או ודרום מזרח שתפרה ànèîכגון àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÀÇÅ

טומאה, לענין הוא חיבור שלדעתו המטלית, בטומאת הבגד  את
ïéøäèî íéîëçå נשארה המטלית של אחת וקרן  שהואיל – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

חיבור . זה שאין חכמים סוברים לפיכך äãeäé:מדולדלת éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
íéøeîà íéøác äna? חיבור אינו  אחת שמרוח –úélèa– ÇÆÀÈÄÂÄÀÇÄ

בה, מתעטפים אלא אותה לובשים שאין בטלית, המטלית את כשתפר 

מכל מהקרע, למעלה העליון , בצידה תפורה המטלית אם אף ולכן 
בה, ומתעטף למעלה, מלמטה הטלית את האדם והופך  יש  מקום

מגולה. נשאר  והקרע מהקרע, למטה תלויה המטלית ìáàÂÈונמצאת
÷eìça:למטה עליונו  להפוך  דרך  ואין אותו, לובש שאדם –ïìòîìî ÀÈÄÀÇÀÈ

שנמצאת  מהקרע, למעלה העליון  בצידה המטלית את תפר אם –
הקרע, את ומכסה למטה תלויה נחשב øeaçהמטלית זה הרי  – Ä

המ ïhîlîeחיבור ; את תפר ואם למטה – התחתון, בצידה טלית ÄÀÇÈ
הקרע, את מכסה ואינה תלויה המטלית שנמצאת øeaçמהקרע, BðéàÅÄ

חיבור . נחשב זה אין –.minkgk dklde
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GL íäa ïéàL ét ìò óà ,íéiðò éãâaGL ìò LL שבלו – ÄÀÅÂÄÄÇÇÄÆÅÈÆÈÇÈ

אצבעות שלוש על  שלוש של  שלמה חתיכה בהם ואין  (הר"ש ונקרעו

טהרות"), "סדרי התוספתא; ñøãîעפ"י ïéàîè elà éøäכלומר – ÂÅÅÀÅÄÄÀÈ
שלושה  בכללו הבגד בכל  ויש הואיל  מדרס, טומאת אפילו  מקבלים

ברם, טומאות. שאר  שמקבלים שכן וכל טפחים, שלושה על  טפחים
שפתות  רוב היו  כן  אם אלא טומאה מקבלים שאינם שנו , בתוספתא

מפרשים: ויש  קיימות. eke'הבגד  miipr icba חתיכות העשויים –
אצבעות  שלוש על  שלוש  של אחת חתיכה בכולן ואין  קטנות חתיכות

ברטנורא ). òø÷pL(רמב"ם; ïåék ,dòø÷ì da ìéçúäL úélèÇÄÆÄÀÄÈÀÈÀÈÅÈÆÄÀÇ
daø,הטלית רוב –øeaç Bðéà לא האחד החלק נטמא ואם – ËÈÅÄ

השני  גורסים:(ברטנורא).נטמא dxedheויש  xea ig ep i`, ומכאן
כדלקמן : הזאת ההלכה את הם drxwlמפרשים da ligzdy zilh–

טלית, מתורת לבטלה כדי  לקרעה ובא שנטמאה daex,כגון rxwpy oeik
dxedhe xeaig epi` ואין הראשון לתשמישה עוד ראויה ואינה הואיל –

על שלוש  בשייריה שיש פי על  ואף מטומאתה; נטהרה עליה, שמה
מטומאתה  היא טהורה מקום מכל טומאה, לקבל ראויה ועדיין שלוש

מקבלים  ושבריו  מטהרתו, ששבירתו  חרס, לכלי בדומה הראשונה,
אחרוטומאה "משנה  א; קכג, חולין הבגדים íéáòäנה ").(רש "י – ÆÈÄ

הלבדים, כגון  ביותר, כעין íékøäåהעבים ביותר , הדקים והבגדים – ÀÈÇÄ
שהבשר מצרים של פשתן בגדי כגון כותב: והרמב"ם משי ; בגדי

מתחתם ב),נראה כב, כלים  GL(הל' íeMî íäa ïéàGL ìò LL ÅÈÆÄÈÇÈ
שלושה  בהם יש  כן  אם אלא טומאה כל מקבלים ואינם אצבעות, –

לכלום. ראויים אינם מזה שבפחות טפחים, שלושה על

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìaqä úñk ראשם על  או כתפם על  הסבלים שנותנים הכסת – ÆÆÇÇÈÄ
להם, יזיק שלא משאם, ñøãîתחת äàîè,מדרס טומאת מקבלת – ÀÅÈÄÀÈ
עליה. יושבים שפעמים ïééלפי  ìL úøîLî שמסננים מטלית – ÇÀÆÆÆÇÄ

יין , שמרי  áLBîבה íeMî da ïéà.עליה יושבים שאין  –äëáñ ÅÈÄÈÀÈÈ
äð÷æ ìL,ראשה על  זקנה שמניחה רשת כעין עשויה כפה –äàîè ÆÀÅÈÀÅÈ

áLBî íeMî סבכה שדווקא טז ), (כד, לעיל ששנינו  מה ולפי  – ÄÈ
מת  טמא טמאה זקנה של  סבכה אבל מדרס, טומאת טמאה ילדה של

שאינה  אחת לזקנה, סבכות מיני ששני  לפרש יש מדרס, טומאת ולא
שפעמים  ואחרת מדרס, טומאת טמאה אינה וזו  עליה לישב ראויה

מושב משום טמאה שהיא כאן שנינו  ועליה עליה, (רמב"ם ;יושבת

להיפך :ברטנורא). שם שגורסים התוספתא, פי על מגיהים יש ברם,

izdw - zex`ean zeipyn



קצה f dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

Âätwä ìò déìhL úéìèî–ãçà äànèî,ãçà úìñBôe.ätwä ïî dLéøôä–úìñBôe ãçà äànèî ätwä ©§¦¤§¨¨©©ª¨§©§¨¤¨¤¤¤¨¦§¦¨¦©ª¨©ª¨§©§¨¤¨¤¤
ãçà,äøBäè úéìènäå.ãâaä ìò déìè–ãçà úìñBôe íéðL äànèî.ãâaä ïî dLéøôä–ãçà ànèî ãâaä ¤¨§©©§¦§¨§¨¨©©¤¤§©§¨§©¦¤¤¤¨¦§¦¨¦©¤¤©¤¤§©¥¤¨

ãçà ìñBôe,ãçà úìñBôe íéðL äànèî úéìènäå.÷Oä ìò äìBhä ïëå,øBòä ìò Bà;éøácøéàî éaø.éaø ¥¤¨§©©§¦§©§¨§©¦¤¤¤¨§¥©¤©©©©¨¦§¥©¦¥¦©¦
ïBòîLøäèî.éñBé éaøøîBà:øBòä ìò–øBäè,÷Oä ìò–àîè,âéøà àeäL éðtî. ¦§§©¥©¦¥¥©¨¨©©©¨¥¦§¥¤¨¦

ÊeøîàL LGL ìò LGL–ììnä ïî õeç;éøácïBòîL éaø.íéîëçåíéøîBà:úBðeëî LGL ìò LGL.déìè ¨©¨¤¨§¦©§¨¦§¥©¦¦§©£¨¦§¦¨©¨§ª¨§¨¨

e.zilhn,ñøãî äàîèä úéìèîá äòâðù éôì ,äôå÷ä úàîèð äôå÷á äàìèùë åäéîå ,àéä ñøãî úá åàì äôå÷å .äôå÷á äàìèå ,ñøãî äàîè àéäù
:ñøãîì àéæç àì äôå÷å äôå÷ éáâì äìèáã íåùî ,ñøãî úàîåè äðéî çøô äúééìè äøîâðùë úéìèîäå .ñøãî òâî àéä éøäå.cg` zlqete cg` d`nhn

ñøãîá òâåð éìëäù ïîæ ìëã ,ãçà ìñåôå ãçà àîèî ùøéô ,ãçà ìñåôå íéðù àîèî áëùîá òâåðä íéáæ óåñá ïðúã ,åùøéôå ñøãîá åòâðù íéìë ïéãë
éùéìùå ïéìåçá éðù äùåòå äàîåèä ãìåë äéì äåä ùøéôùë ìáà ,äîåøúá éùéìùå ïéìåçá éðùå ïåùàø úåùòì íéìëåà ïéðòì äàîåèä áàë äéì ïðéáùç

:ãçà ìñåôå ãçà àîèî åðééäã ,ãáìá äîåøúá.dyixtdúéìèîä ìáà ,äùéøôäù íãå÷ äúéäù åîë äàîåèä ãìå äôå÷ä äì éåä ,äôå÷ä ïî úéìèîì
áùéç äôå÷ä ïî äúùéøô øçà íà åäéîå .äëéúçä äøåäèã äôå÷ä ïî äìèéðù ïôåã úëéúçë äì àéåäå äôå÷ë úéùòð äôå÷á äàìèù ïåéëîã ,äøåäè

:øåòéùë äá ùé íà àáäìå ïàëî äàîåè úìá÷î ,äáéùéì äéìò.cbad lr d`lhíéìë ïéãë ãçà ìñåôå íéðù ãâáä àîèîå ,ñøãî úàîåèî äìèáúð àì
:åùøéô àìù ïîæ ìë ñøãîá íéòâåðä.cbad on dyixtdíìåòìã ,äúéäù åîë àéä éøä úéìèîäå ,ãçà ìñåôå ãçà àîèî ,åùøéôå åòâðù íéìëë ãâáä ïéã

:ãçà úìñåôå íéðù äàîèîå ,äìèáúð àìdlehd okeúéìèî.xerd lr e` wyd lr:úìèáúî äðéàå ãâáä ìò äìåèë.xdhn oerny 'xe÷ùá øáñ÷
:éñåé éáøë äëìäå .úìèáúî ,àåä âéøà åàìã ,øåòá ìáà .úìèáúî äðéà ,äúåîë âéøàã ÷ùáã ,øáñ éñåé éáøå .äðéî åàìå ìéàåä ,úìèáúî øåòáå

f.exn`y yly lr yly:äìéáðå õøùå úî úàîåè ïéðòì àîèéîã.llnd on uegðò àåäå ,úåòáöà éðù øåòéùë ãâáä ùàøá âøåàä øééùîù äîìù ó
ïëøãù íéèåçä éðôî ,êúçä íå÷î øôåúä ìôåëå ììåîù äî ,ììî íéùøôî éúåáøå .âéøàì óøèöî ïéà ,áøò åá ïéàå àåä åãáì éúùù ïåéëå .ììî éåø÷ ,ãâá

:äøéôúä ì÷ì÷úúå åàöé àìù úàöì.zpeekn:ììëá ììîäå.zg` gexn cbad lr diilhåòöîàá ãâáä ìò äúåà øôúå ñøãî äàîè àéäù úéìèî

`xephxa yexit
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úéìèî טמאה שהיתה טפחים, שלושה על שלושה של בגד  חתיכת – ÇÀÄ
וכלים, אדם לטמא הטומאה אב ונעשתה זב, עליה שישב כגון מדרס,

ätwä ìò déìhLהקופה על  כטלאי  שחיברה –,(lqd) לחזקה כדי  ÆÀÈÈÇÇËÈ
אחר, לשם אותה ושינה הואיל המטלית, והרי  שבה; נקב לסתום או

הקודמת: במשנה ששנינו כמו  מטומאתה, נטהרה לקופה, "lkמבגד
;"xedh ,xg` myl ...edpiyyשהרי מדרס, מגע נטמאה שהקופה אלא

ולפיכך מדרס, טמאה היתה כשעדיין  ההטלאה, בהתחלת במטלית נגעה
לקופה, חיבורה משום מדרס, מגע טמאה הטלאתה, בגמר המטלית, אף

הקופה  כולה, ונמצאת אחד, כגוף והמטלית הקופה את עושה שהחיבור
הלכך לטומאה, ראשון  ãçàוהמטלית, äànèî בה הנוגע מאכל – ÀÇÀÈÆÈ

לטומאה, שני ãçàנעשה úìñBôeפוסל שוב לטומאה שהשני  – ÆÆÆÈ
לטומאה. שלישי  להיות בו הנוגעת התרומה ätwäאת ïî dLéøôäÄÀÄÈÄÇËÈ

הקופה, מן  המטלית את הסיר –úìñBôe ãçà äànèî ätwäÇËÈÀÇÀÈÆÈÆÆ
ãçà היא ולכן  מדרס, מגע טומאת בטומאתה, נשארת שהקופה – ÆÈ

,cg` d`nhn,שני נעשה בה `cg,שהנוגע zlqeteאת שהש פוסל  ני
שלישי , להיות בו  הנוגעת äøBäèהתרומה úéìènäå משום שהרי – ÀÇÇÀÄÀÈ

אחר, לשם אותה כששינה נטהרה שכבר  טומאה, שום בה אין  עצמה
שסולקה  וכיון כמותה, טמאה היתה לקופה חיבורה שמשום אלא

אין  הרי  בקופה, שנגעה פי  על ואף טומאה; כל  עליה אין שוב ממנה,
אוכלים  אלא במגע כלים מטמא לטומאה ראשון  שאין  מגע, עושה מגע

בלבד  טהרות ");ומשקים "סדרי רבא"; המפרשים ("אליהו רוב ברם,
כמותה, להיות הקופה לגבי  המטלית ובטלה שהואיל  הטעם, מבארים

היא  שטהורה הקופה, מן  שניטלה דופן  כחתיכת עכשיו  היא הרי

ישראל "). "תפארת  ברטנורא; ר"ש ; ãâaä(רמב"ם ; ìò déìèתפר – ÀÈÈÇÇÆÆ
אחר, לשם המטלית את שינה שלא והרי הבגד , על  המטלית את

נשארה  המטלית ולפיכך בגד , היא עכשיו  ואף בגד היתה שתחילה
טמא  נעשה למטלית המחובר  כולו  הבגד  ואף שלה, מדרס בטומאת

הלכך הטומאה, אב שהוא íéðLמדרס, äànèî ראשון עושה – ÀÇÀÈÀÇÄ
לטומאה, ãçàושני  úìñBôe להיות התרומה את פוסל שהשני – ÆÆÆÈ

ãâaäשלישי. ïî dLéøôä,הבגד מן המטלית את הסיר  –ãâaä ÄÀÄÈÄÇÆÆÇÆÆ
ãçà ìñBôe ãçà ànèî מגע אלא טמא הבגד אין שעכשיו  – ÀÇÅÆÈÅÆÈ

התרומה  את פוסל  שהוא שני , ועושה לטומאה, ראשון  שהוא מדרס,
שלישי, ãçàלהיות úìñBôe íéðL äànèî úéìènäå– ÀÇÇÀÄÀÇÀÈÀÇÄÆÆÆÈ

הטומאה  אב היא שעדיין  והרי  מדרס, בטומאת נשארה שהמטלית
שלישי . להיות התרומה את פוסל  והשני  ושני , ראשון ïëåÀÅהעושה

äìBhä– מטלית –øBòä ìò Bà ,÷Oä ìò את כתופר דינו  – ÇÆÇÇÇÇÈ
הבגד , על  øéàîהמטלית éaø éøácבגד מין ועור שק שלדעתו – ÄÀÅÇÄÅÄ

אחר. לשם המטלית את שינה ולא øäèîהם, ïBòîL éaø את – ÇÄÄÀÀÇÅ
אינם  ועור שק שמעון: רבי  שסובר  שלה, מדרס מטומאת המטלית
הלכך אחר, לשם המטלית את משנה נמצא עליהם והטולה בגד, מין 

הקופה. על  שטלייה כמו  øBòäדינה ìò :øîBà éñBé éaø הטולה – ÇÄÅÅÇÈ
העור , שהעורøBäèעל הקופה, על הטולה כדין  מדרס, מטומאת – È

אחר ; לשם המטלית את משנה ונמצא בגד , מין Oä÷אינו  ìò– ÇÇÇ
השק, על  הטולה הבגד,àîèאבל  על  הטולה כדין –àeäL éðtî ÈÅÄÀÅÆ

âéøà.אחר לשם המטלית את שינה ולא בגד, מין  שהוא והרי – ÈÄ
.iqei iaxk dklde

והוא  כך, פירשה טהרות" "סדרי בעל  ואף הגר"א, לפי  המשנה את בארנו 
והרא"ש  הר"ש אבל  הרמב"ם. של פירושו דרך על הוא זה שפירוש כותב,

זבים: מסכת בסוף המשנה פי  על המשנה את מפרשים מברטנורא "rbepdוהרב
,"cg` lqete cg` `nhn ± yxit ;cg` lqete miipy `nhn ± akynaזמן כל היינו:

ראשון לעשות אוכלים, לענין הטומאה כאב נחשב הוא במדרס נוגע שהכלי 
וכו ', הטומאה כולד זה הרי כשפירש אבל בתרומה; ושלישי  בחולין ושני 

וזהו : בתרומה, ושלישי  בחולין שני אלא עושה `cg".ואינו  lqete cg` `nhn"
שהקופה  הבגד, על לטולה הקופה על  הטולה בין  שההבדל  הם, מבארים כן
הוא  בגד  ואילו  הקופה, לגבי  מתבטלת היא ולכן  המטלית של  מינה אינה

ואף מתבטלת. אינה ולפיכך הזהמינה, ההבדל את כותב lraהרמב"ם mxa)
iabl xy`n dpin iabl xzei lhazzy ,jtidl xazqn ixdy ,jk lr dnz "zexdh ixcq"

.("dpexg` dpyn" oiire ;dpin dpi`y

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLGL ìò LLשלוש על אצבעות שלוש  של בגד  חתיכת – ÈÇÈ
ונבילה eøîàLאצבעות, ושרץ מת טומאת שמקבלת חכמים, – ÆÈÀ

ììnäונגעים, ïî õeç בשפת שמקפלים ממה חוץ הוא שיעורה – ÄÇÀÈ
מטלית  של שחשיבותה לפי  הבגד, על אותה כשתופרים המטלית
הלכך הבגד , על  כטלאי  להיתפר  עומדה שהיא משום שלוש  על שלוש

שהתופר כדי  הקיפול , מן  חוץ אצבעות שלוש על שלוש  בה שיהיו צריך 

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn dpenye mixyr wxt milk zkqn

úçà çeøî ãâaä ìò–øeaç Bðéà;úBçeø éúMî,Bæ ãâðk Bæ–øeaç.íàb ïéîk BàNò–àáé÷ò éaøànèî, ©©¤¤¥©©©¥¦¦§¥§¤¤¦£¨§¦©©¦£¦¨§©¥
íéîëçåïéøäèî.øîàäãeäé éaø:íéøeîà íéøác äna?úélèa,÷eìça ìáà:ïìòîìî–øeaç,ïhîlîe– ©£¨¦§©£¦¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦§©¦£¨§¨¦§©§¨¦¦§©¨

øeaç Bðéà. ¥¦
Áíéiðò éãâa,LGL ìò LGL íäa ïéàL ét ìò óà–ñøãî ïéàîè elà éøä.dòø÷ì da ìéçúäL úélè,ïåék ¦§¥£¦¦©©¦¤¥¨¤¨©¨£¥¥§¥¦¦§¨©¦¤¦§¦¨§¨§¨¥¨

daø òø÷pL–øeaç Bðéà.íékøäå íéáòä–LGL ìò LGL íeMî íäa ïéà. ¤¦§©ª¨¥¦¤¨¦§¨©¦¥¨¤¦¨©¨
Ëä úñkïéìaq–ñøãî äàîè.ïéé ìL úøîLî–áLBî íeMî da ïéà.äð÷æ ìL äëáñ–äàîèíeMî ¤¤©©¨¦§¥¨¦§¨©§¤¤¤©¦¥¨¦¨§¨¨¤§¥¨§¥¨¦

:ãâáá úøáåçî äðéàå äéåìú úåçåø ùìùîå ,úçà çåøî.xeaig epi`:ñøãî àîè ãâáä ïéàå.ef cbpk ef zegex izyn,áøòîå çøæî äøåôú àéäù ïåâë
:ñøãî àîè ãâáäå øåáéç äæ éøä .àëôéà åà .äøåôú äðéà ïåôöå íåøãå.m`b oink:ïåôöå áøòî åà ,íåøãå çøæî äøåôúù.mixen` mixac dnaéåä àìã

:åæ ãâðë åæ úåçåø éúùá àìà øåáéç.zilha:ãáìá åéìò äëøåëù àìà ùåáìî êøã äðéàù.welga la`äøåôú ë"àà ,øåáéç éåä íìåòì ,åúåà íéùáåìù
:íéîëçë äëìäå .äðåéìòä äôùä

g.miipr icbaç úåëéúçî íééåùò íäù:ùìù ìò ùìù äá äéäéù úçà äëéúç ïìåëá ïéàå úåðè÷ úåëéú.qxcn mi`nh el` ixdãâáä ìëá ùéå ìéàåä
:ñøãî àîè åìåë ãâáä éøä ,øúåé åà íôéçôè äùìù ìò íéçôè äùìù åììëá.xeaig epi` daex rxwpy oeikäö÷ä àîèð àì ãçàä äö÷ä àîèð íàå

:øçàä.mikxde miard:ïé÷éøñäå ïéàøéùä ïåâë ,øúåéá ïé÷ãå íéëøäå .ïéñåâîäå ïéãáìä ïåâë ,øúåéá íéñâäå íéáòä íéãâáä.yly lr yly meyn oda oi`
:éãéîì éæç àì ïäî ùìù ìò ùìùã íåùî ,øúåé åà íéçôè 'â ïäá äéäéù ãò úåàîåè øàù àìå úî àîè ïéàîè ïéàå

h.oilaqd zqk:åéìò íéáùåé íéîòôå ,éåàùîä ïäì ÷éæé àìù ïôúëá åà ïùàøá ïè÷ úñë ïäì ùé ïùàø ìò åà ïôúë ìò úåàùî íéàùåðäly zxnyn
.ayen meyn da oi` oii:íéøîùä éðôî äéìò íéáùåé ïéàù.ayen d`nh dpwf ly dkaqäð÷æ ìù äëáñã ïéñéøú äùìù ÷øôá ìéòì ïðúã éàî éôì

`xephxa yexit

ויש שלוש . על שלוש הטלאי שיעור  ויהא ויתפרנה שפתה את יקפל

בקצות  היוצאים החוטים היינו הבגד , ענף הוא שהמלל מפרשים,
זה);הבגד פירוש על שתמה ר"ש  עיין הערוך ; גאון: האי רב éøácÄÀÅ(פירוש 

ïBòîL éaø. לעיל טעמו  שבארנו כמו –GL :íéøîBà íéîëçåL ÇÄÄÀÇÂÈÄÀÄÈ
GL ìòúBðeëî L,מצומצמות אצבעות שלוש על אצבעות שלוש  – ÇÈÀËÈ

בכללן. ãâaäוהמלל  ìò déìèשלוש על שלוש  מטלית תפר – ÀÈÈÇÇÆÆ
הבגד, úçàעל  çeøîהאחד בצידה אותה שתפר  המטלית, של – ÅÇÇÇ

צדדיה, בכל  ולא øeaçבלבד , Bðéà,טמאה היתה המטלית ואם – ÅÄ
העליון  הצד  את תפר  ואפילו  הבגד ; נטמא לא טהור, בגד  על וטלאה

ומכסה  למטה תלויה המטלית שנמצאת מהקרע, למעלה המטלית של
יש מדולדלת והמטלית שהואיל חיבור, אינו מקום מכל  הקרע, את

מתגלה ישראל ");והקרע "תפארת úBçeø(הגר"א : éúMî אם אבל – ÄÀÅ
את צדדיה,תפר בשני Bæהמטלית ãâðk Bæ ומערב מזרח בצד  כגון – ÀÆÆ

והקרע  ממקומה נשמטת המטלית אין  זה שבכגון  וצפון , דרום בצד או
בה, מכוסה נחשבים øeaçנשאר  והמטלית והבגד  חיבור . זה הרי  – Ä

טומאה. לענין  אחד íàbכגוף ïéîk BàNò,היוונית גמא כאות – ÂÈÀÄÇ
וצפון , מערב או ודרום מזרח שתפרה ànèîכגון àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÀÇÅ

טומאה, לענין הוא חיבור שלדעתו המטלית, בטומאת הבגד  את
ïéøäèî íéîëçå נשארה המטלית של אחת וקרן  שהואיל – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

חיבור . זה שאין חכמים סוברים לפיכך äãeäé:מדולדלת éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
íéøeîà íéøác äna? חיבור אינו  אחת שמרוח –úélèa– ÇÆÀÈÄÂÄÀÇÄ

בה, מתעטפים אלא אותה לובשים שאין בטלית, המטלית את כשתפר 

מכל מהקרע, למעלה העליון , בצידה תפורה המטלית אם אף ולכן 
בה, ומתעטף למעלה, מלמטה הטלית את האדם והופך  יש  מקום

מגולה. נשאר  והקרע מהקרע, למטה תלויה המטלית ìáàÂÈונמצאת
÷eìça:למטה עליונו  להפוך  דרך  ואין אותו, לובש שאדם –ïìòîìî ÀÈÄÀÇÀÈ

שנמצאת  מהקרע, למעלה העליון  בצידה המטלית את תפר אם –
הקרע, את ומכסה למטה תלויה נחשב øeaçהמטלית זה הרי  – Ä

המ ïhîlîeחיבור ; את תפר ואם למטה – התחתון, בצידה טלית ÄÀÇÈ
הקרע, את מכסה ואינה תלויה המטלית שנמצאת øeaçמהקרע, BðéàÅÄ

חיבור . נחשב זה אין –.minkgk dklde

i y i l y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

GL íäa ïéàL ét ìò óà ,íéiðò éãâaGL ìò LL שבלו – ÄÀÅÂÄÄÇÇÄÆÅÈÆÈÇÈ

אצבעות שלוש על  שלוש של  שלמה חתיכה בהם ואין  (הר"ש ונקרעו

טהרות"), "סדרי התוספתא; ñøãîעפ"י ïéàîè elà éøäכלומר – ÂÅÅÀÅÄÄÀÈ
שלושה  בכללו הבגד בכל  ויש הואיל  מדרס, טומאת אפילו  מקבלים

ברם, טומאות. שאר  שמקבלים שכן וכל טפחים, שלושה על  טפחים
שפתות  רוב היו  כן  אם אלא טומאה מקבלים שאינם שנו , בתוספתא

מפרשים: ויש  קיימות. eke'הבגד  miipr icba חתיכות העשויים –
אצבעות  שלוש על  שלוש  של אחת חתיכה בכולן ואין  קטנות חתיכות

ברטנורא ). òø÷pL(רמב"ם; ïåék ,dòø÷ì da ìéçúäL úélèÇÄÆÄÀÄÈÀÈÀÈÅÈÆÄÀÇ
daø,הטלית רוב –øeaç Bðéà לא האחד החלק נטמא ואם – ËÈÅÄ

השני  גורסים:(ברטנורא).נטמא dxedheויש  xea ig ep i`, ומכאן
כדלקמן : הזאת ההלכה את הם drxwlמפרשים da ligzdy zilh–

טלית, מתורת לבטלה כדי  לקרעה ובא שנטמאה daex,כגון rxwpy oeik
dxedhe xeaig epi` ואין הראשון לתשמישה עוד ראויה ואינה הואיל –

על שלוש  בשייריה שיש פי על  ואף מטומאתה; נטהרה עליה, שמה
מטומאתה  היא טהורה מקום מכל טומאה, לקבל ראויה ועדיין שלוש

מקבלים  ושבריו  מטהרתו, ששבירתו  חרס, לכלי בדומה הראשונה,
אחרוטומאה "משנה  א; קכג, חולין הבגדים íéáòäנה ").(רש "י – ÆÈÄ

הלבדים, כגון  ביותר, כעין íékøäåהעבים ביותר , הדקים והבגדים – ÀÈÇÄ
שהבשר מצרים של פשתן בגדי כגון כותב: והרמב"ם משי ; בגדי

מתחתם ב),נראה כב, כלים  GL(הל' íeMî íäa ïéàGL ìò LL ÅÈÆÄÈÇÈ
שלושה  בהם יש  כן  אם אלא טומאה כל מקבלים ואינם אצבעות, –

לכלום. ראויים אינם מזה שבפחות טפחים, שלושה על

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïéìaqä úñk ראשם על  או כתפם על  הסבלים שנותנים הכסת – ÆÆÇÇÈÄ
להם, יזיק שלא משאם, ñøãîתחת äàîè,מדרס טומאת מקבלת – ÀÅÈÄÀÈ
עליה. יושבים שפעמים ïééלפי  ìL úøîLî שמסננים מטלית – ÇÀÆÆÆÇÄ

יין , שמרי  áLBîבה íeMî da ïéà.עליה יושבים שאין  –äëáñ ÅÈÄÈÀÈÈ
äð÷æ ìL,ראשה על  זקנה שמניחה רשת כעין עשויה כפה –äàîè ÆÀÅÈÀÅÈ

áLBî íeMî סבכה שדווקא טז ), (כד, לעיל ששנינו  מה ולפי  – ÄÈ
מת  טמא טמאה זקנה של  סבכה אבל מדרס, טומאת טמאה ילדה של

שאינה  אחת לזקנה, סבכות מיני ששני  לפרש יש מדרס, טומאת ולא
שפעמים  ואחרת מדרס, טומאת טמאה אינה וזו  עליה לישב ראויה

מושב משום טמאה שהיא כאן שנינו  ועליה עליה, (רמב"ם ;יושבת

להיפך :ברטנורא). שם שגורסים התוספתא, פי על מגיהים יש ברם,

izdw - zex`ean zeipyn
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áLBî.õeçä úàöBé ìL ÷eìç,äëáñk éeNòä–øBäè.íøçä ïî ãâa äNBòä–øBäè;Bèefä ïîe–àîè. ¨¨¤¥©¤¨¦§¨¨¨¨¤¤¤¦©¥¤¨¦©¨¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:Bìôëe íøçä ïî ãâa äNBòä óà–àîè. ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¨¤¤¤¦©¥¤§¨¨¥

Èäétî da ìéçúäL äëáñ–äøBäè,dzø÷ø÷ úà øîâiL ãò.dzø÷øwî da ìéçúä–äøBäè,øîâiL ãò §¨¨¤¦§¦¨¦¦¨§¨©¤¦§Ÿ¤ª§ª§¨¦§¦¨¦ª§ª§¨§¨©¤¦§Ÿ
äét úà.dlL ñéáL–Bîöò éðôa àîè.dlL ïéèeçä–øeaç íeMî ïéàîè.äòø÷pL äëáñ,úìa÷î dðéà íà ¤¦¨¨¦¤¨¨¥¦§¥©§©¦¤¨§¥¦¦¦§¨¨¤¦§§¨¦¥¨§©¤¤

øòOä áø úà–äøBäè. ¤Ÿ©¥¨§¨
‰ Ú ˘ ˙ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ìL ïBéìtäå ïéèøhäå ïéøãeqäå ïéãqä éîéðLàø–úBòaöà LL;ïéñø÷tà ìL–øNò.ãéãøäå ñBâñ éîéð ¦¥©¨¦§©¨¦§©©§¦§©¦§¤Ÿ¥¤§¨¤¤§©§¦¤¤¦¥§§¨§¦
úélhäå ÷eìçäå–úBòaöà LGL.äð÷æ ìL ätë éîéð,ïéiáøò ìL ïécîbäå,ïé÷ìwäå,àcðtäå,úøtònäå,ãBbøtäå §¤¨§©©¦¨¤§¨¦¥¦¨¤§¥¨§©ª§¦¤©§¦¦§©ª§¦§©ª§¨§©©§Ÿ¤§©©§

–ïäL ìk ïäéîéð. ¦¥¤¨¤¥

äëáñå ,úî àîè äàîè àéäå äéìò áùéì äéåàø äðéàù úçà ,äð÷æì ùé úåëáñ éðéî éðùã ùøôì êéøö ,áùåî íåùî àì ìáà òîùîã úî àîè äàîè
:áùåî íåùî äàîèî àéäù àëä ïðú äáå ,äéìò úáùåé íéîòôù úøçà.uegd z`vei ly welg:àøá ú÷ôð äðåæ íåâøú.dkaqk ieyrúåðåìç äá ùéù

:õåçì äàøð äøùáå úùø äùòî úåðåìç.mxgd on:øåäè êëéôì ,äàøð åøùáå .úùøä ïî.ehefnåèåæ éåø÷å ,ãâáë éåùò âéøà èòî úùøä úéúçúá ùé
:úùø ìù.eltke:äëåúî äàøð åøùá ïéàå äøôúå úùøä úà ìôëù.`nh:á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ãâá áéùçã

i.dzxewxew:íéìëä úåø÷ø÷ åîë ,úéúçúå íéìåù.dit z` xenbiy cr:äúëàìî ìë úà øåîâéù ãò äàîåèì úãøåé äðéàù .äðåéìòä äúôùqiay
.dlyé÷îå äçöî ìò ãîåò ,éåðì äëáñä ìò íéùåòù øåéö .íéðåøäùäå íéñéáùä ïåùìîåîöò éðôáå .ïæåàì ïæåàî óíùî åøéñäì éåùò àåäù ,áéùç éîð

:úøçà äëáñá åúåà úúìå.dly oihegdíéøùå÷ ïäáù:ùàøä ìò äëáñä.xeaig meyn mi`nhåìéàã .äîò íéèåçä åàîèð äëáñä úàîèð íàù
:äàîåè íéìá÷î åéä àì äëáñ àìá íéèåçäxryd aex z` zlawn dpi` m`:äøåäè ,ùàøä ìù

hk`.oicqd inepàîèð ,ïéîéðá õøù òâð íà .äèîìî ïéá äìòîìî ïéá íéããöä ïî ïéá âéøàä ïî úàöì íéìéâøù íéèåç ïäå ,ïéãñä ïî íéàöåéä ïéîéð
ïéîéðä ïéàù ,íéøåäè õåçìå íùîå .ùøåôîä øåòéùä íå÷î ãò ïéîéðä åàîèð ,ïéãñá õøù òâð íà ïëå .ïéúéðúîá ùøåôîä øåòéùä êåúá òâéù àåäå .ïéãñä

:ïäá ùøåôîä øåòéùä íå÷î ãò àìà ãâá ìëì øåáéç.oihxh:íéòáåë ïéîë.oeiltåìåë åá óèòúîù ïéãñ:.oiqxwt`÷øôã úáëòî äðéà åúåñø÷ôà åîë
íéçìâî åìàå[.á"ë ïè÷ ãòåî]:åøùå÷ åùáåìùëå åéôúëî çåúôå ïåúçúä ùåáì àåäå.qebq:ñ"åðøåáìà éáøòá åì íéøå÷å ,úåéöéö åìåëå áò øîö ìù ãâá

.cicxéòöéòöá ñëúå .äùàø åá äñëî äùàäù ÷ã ó:àãéãø éîìùåøé íåâøú ,ó.oicnebïîæá íäéôå ïîèåç íéáøòä ïéñëîå ,äîà ìò äîà àåäù ãâá
áéúëãë ,äîà ãîåâ ùåøéôå .øå÷ä(æ"è â íéèôåù):äëøà ãîåâ úåéô éúù äìå.oiwlw:ïéîéð åì ùéå øòù ìù âéøà.`cpetùéå .áçøå ìåìç øåæà íéùøôî ùé

:äòéæá åôðèé àìù íéãâáä øàù øåîùì øùáä ìò íéðúåðù ïåúçúä ãâáä íéùøôî.zxetrnøôàá ùôçúéå íåâøú(ã"ë à íéëìî)øãåñ .àøôòîá éðúùàå
:ùàøä åá íéôèòîù.cebxt:íéëìîä éçúô ìò ïéìåúù êñî.ody lkøåáéç éåä øåòéùë ,ùøåôî ïøåòéùù éðéøçà åäìåëå .øåáéç éåä èòî ïéá áø ïéá

:äàæäì àìå äàîåèì àì øåáéç éåä àì øåòéùëî øúéù äî

`xephxa yexit
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הר "ש). õeçäהרא"ש; úàöBé ìL ÷eìç,זונה של –éeNòä ÈÆÅÇÆÈ
äëáñk,מתוכה נראית ובשרה כרשת, –øBäè,טומאה מקבל אינו – ÄÀÈÈÈ

למלבוש. ראוי  íøçäשאינו ïî ãâa äNBòä שצדים הרשת מן – ÈÆÆÆÄÇÅÆ
דגים, שאינו øBäèבה החוץ, יוצאת של בחלוק שבארנו מהטעם – È

מתוכו; נראה ובשרו גדולים נקבים בו שיש  מאחר  למלבוש, ראוי 

Bèefä ïîe שהוא הרשת, של התחתון מהחלק בגד העושה אבל – ÄÇ
חרם", של  "זוטו ונקרא בגד, כמו כדין àîèארוג טומאה מקבל  – ÈÅ

íøçäבגד . ïî ãâa äNBòä óà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÈÆÆÆÄÇÅÆ
Bìôëeמתוכו נראה הבשר  ואין  כך , ידי  על  עבה שנעשה (תוספתא ),– ÀÈ
àîè, בגד חשוב זה שבכגון  טומאה, מקבל –xfril` iaxk dkld oi`e ÈÅ

.awri oa
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äétî da ìéçúäL äëáñ העליונה משפתה בקליעתה שהתחיל  – ÀÈÈÆÄÀÄÈÄÄÈ
הראש, טומאה,äøBäèשסביב מקבלת אינה –úà øîâiL ãò ÀÈÇÆÄÀÙÆ

dzø÷ø÷. הקדקוד כנגד  המכוונים שוליה את –da ìéçúä ËÀËÀÈÄÀÄÈ
dzø÷øwî משוליה הסבכה בקליעת התחיל  –,äøBäè אינה – ÄËÀËÀÈÀÈ

טומאה, äétמקבלת úà øîâiL ãò שאינה העליונה, שפתה – ÇÆÄÀÙÆÄÈ
מלאכתה. כל את שיגמור  עד לטומאה dlLיורדת ñéáL התכשיט – ÈÄÆÈ

לאוזן , מאוזן למצח סביב אותה המקיף הסבכה, éðôaשל  àîèÈÅÄÀÅ
Bîöò, עצמו בפני  טומאה מקבל הוא הרי מהסבכה ניטל אפילו – ÇÀ

בסבכה  וליתנו זו מסבכה להסירו  הוא עשוי  שכן לסבכה, חיבור  ואינו 
dlLאחרת. ïéèeçä הסבכה את בהם שקושרים הסבכה, של – ÇÄÆÈ

הראש  לנוי (רמב"ם),על  בה שתלויים ישראל"),או  ïéàîèÀÅÄ("תפארת 
øeaç íeMîחיבור הם הרי לסבכה, מחוברים שהם בזמן כלומר – ÄÄ

וכן  עמה, החוטים נטמאו  הסבכה, נטמאה שאם טומאה, לענין לה
טומאה. מקבלים אינם עצמם בפני החוטים אבל  äëáñÀÈÈלהיפך;

øòOä áø úà úìa÷î dðéà íà ,äòø÷pL,הראש של – ÆÄÀÀÈÄÅÈÀÇÆÆÆÙÇÅÈ
äøBäè.שימושה שנתבטל  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

א ה נ ש מ ר ו א ב

לכליהן. חיבור הידות נחשבות שיעור  איזה עד והכלים, הבגדים בידות דן  זה פרק

ïéãqä éîéðשמשייר השתי  חוטי והם הסדין, מן היוצאות הנימין  – ÄÅÇÈÄ
לנוי, הסדין  בשפת הסודרין ,ïéøãeqäåהאורג ונימי  –ïéèøhäå– ÀÇÈÄÀÇÇÀÄ

כובע, כמין הטרטין , Làøונימי  ìL ïBéìtäåשל הפליון  ונימי – ÀÇÄÀÆÙ
ראשן  על הנשים שנותנות מטפחת היינו  úBòaöà(רמב"ם ),ראש , LLÅÆÀÈ

נטמא  שאם לבגד, חיבור  הן  אצבעות שש  באורך  האלו  הבגדים נימי  –

משש יותר אבל  הבגד; נטמא הנימין  נטמאו ואם הנימין, נטמאו הבגד 
חיבור; אינו ïéñø÷tàאצבעות ìL הפתוח התחתון , הלבוש נימי  – ÆÆÀÇÀÄ

בכתף, אותו קושרים אותו וכשלובשים עשרøNòבכתיפיו, באורך  – ÆÆ
חיבור . הן  ñBâñאצבעות éîéð,עבה צמר  של  המעיל  נימי –ãéãøäå ÄÅÀÀÈÀÄ

נשים, של  הצעיף ונימי –úélhäå ÷eìçäå,והטלית החלוק ונימי  – ÀÆÈÀÇÇÄ
GLúBòaöà L. חיבור הן  אצבעות שלוש  באורך –ätë éîéð ÈÆÀÈÄÅÄÈ

äð÷æ ìLשל "כיפה בשם נקראת שהיתה ראש של כיפה היינו – ÆÀÅÈ
ïéiáøò(רמב "ם),זקנה" ìL ïécîbäåעל נותנים שהערביים בגד  – ÀÇËÀÄÆÇÀÄÄ

הקור, בזמן  עזים,ïé÷ìwäåפניהם שערות של  מאריג עשוי  בגד – ÀÇËÀÄ
àcðtäå את הסופגת גופיה מפרשים: ויש כיס; ובו  חלול אזור – ÀÇËÀÈ

הראש,úøtònäå(רמב"ם),הזיעה את בו  שמעטפים סודר  – ÀÇÇÀÙÆ
ãBbøtäåמרוקם עליון  לבוש  מין מפרשים: ויש מסך ; מין –mebxz) ÀÇÇÀ

ly inlyeximiqt zp ezk,(xiievn cebxt ±ïäéîéð הבגדים כל  של  – ÄÅÆ
ïäLהללו, ìk.חיבור הן  הרי  מאד  ארוכות הן  אפילו – ÈÆÅ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn dryze mixyr wxt milk zkqn

·øîö ìL úBúñk LGL,ïzLt ìL LL,ïéðéãñ äLGL,úBçtèî äøNò íézL,ïé÷éøáñ éðL,ãçà ÷eìç,úélè ¨§¨¤¤¤¥¤¦§¨§¨§¦¦§¥¤§¥¦§¨§¥ª§¦¦¨¤¨©¦
úçà,ãçà ïéø÷áì÷–äéfäìå äàîhì øeaç;ïàkî øúé–äàîhì øeaç,äéfäì øeaç Bðéàå.éñBé éaøøîBà: ©©§ª§¨¦¤¨¦©ª§¨§©©¨¨¨¥¦¨¦©ª§¨§¥¦©©¨¨©¦¥¥

äàîhì àG óà. ©©ª§¨
‚úì÷Lnä èeç–øNò íéðL;ïéLøç ìL–äðBîLøNò;ïéépa ìL–änà íéMîç.ïàkî øúé,äöø íà ©¦§Ÿ¤§¥¨¨¤¨¨¦§¨¨¨¤©¨¦£¦¦©¨¨¥¦¨¦¨¨

íi÷ì–øBäè.ïéøiö ìLå ïéãiñ ìL–ïäL ìk. §©¥¨¤©¨¦§¤©¨¦¨¤¥
„íéáäæ ìL íéðæàî èeç,áBè ïîbøà éì÷BL ìLå–úBòaöà LGL.åéøçàî ícøwä ãé–úBòaöà LGL.éaø Ÿ§©¦¤¤¨¦§¤§¥©§¨¨¨¤§¨©©ª§Ÿ¥©£¨¨¤§¨©¦

a.xnv ly zezqk ylyúåøáåçîå äôîì äôî ïéá ùøôä çéðäì ïëøãù úåôî íéâøåàä ïéòë ,ãçé úåâåøà ,éîð éà .ïéñáåë ìù ììùë åæ íò åæ úåøåôú
ïäî ãçàá äàîåè äòâð íàå ,øåáéç éåä úåçô åà åðéðîá ãçà ìë àëä ,ïðúã éðä ìëå .áøò åá ïéàå éúùä éèåçáøôàî äæåäå ïéàîè åéä íàå ,ïìåë åàîèð

:äàæäì àìå äàîåèì àì øåáéç éåä àì äæ ïéðî ìò øúåéå .ïìåë åøäèð ïäî ãçàá äøôä.oiwixaqéùøôîã úéàå ,íéñðëî éùøôîã úéà .ïé÷éøôñ éðúã úéà
:íéìéöàä ãò úåòåøæä íäá íéñëîå íéãéä úà íäá íéùéáìîù øîöî íéãé éúá ïéîë.oixwtelb:úåøéø÷ä úòá íéùáåìù øîö ìù äáò úåñëxeaig

.d`fdl xeaig epi`e d`nehlåúåà àìà øäè àìå ,øåáéç éåä àì ïäî ãçà äæåä íàå ,ïìåë åàîèðå øåáéç éåä ïäî ãçàá äàîåè äòâð íà .àøîåçì
:ãáìá åéìò äæåäù.d`nehl `l s` xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìä ïéàå

b.zlewynd heg:íå÷ò àäé àìù úåàøì ìúåëä ãâðë åúåà íéãéøåîå úøôåò åùàøáå èåç íãéá íé÷éæçî íéàðáä.oiyxg:õò ìù ïéøâð.mi`pa lye
:íéðè÷ íéðéðáì ãçåéîá éøééî ,øùò íéðù àìà éåä àìã àùéøã úìå÷ùîä èåçå .úåìåãâäå úåäåáâä úåîåçä íéðåáä.okn xziåðîù åìà úåãîî øúåé

:éìëì øåáç éåä àìå äãîä ìò óãåòä åúåà øåäè ,ïîåé÷á äöåø àåäù ô"òà ,ãçàå ãçà ìëá íéîëç.miciiq lyeíéëéøö íä íâå ãéñá ìúåëä éðô íéçèä
:íéìúëá äøåö íéøééöîù íéøééöä ïëå ,úìå÷ùîì.ody lk:øåáéç éåä èòî ïéá áø ïéá

c.mipf`n heg:ïäá íéì÷åùù äòùá íéðæàîä åá íéæçåàù èåçiqei 'x.xedh gth xne`áéùç àì ,åãé øçàì çôè àöåéù êë ìë ìåãâ íåãø÷ä ãé íà

`xephxa yexit
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לזה  זה שנתחברו בבגדים משנתנו  דנה הקודמת במשנה ששנינו הנימין ענין  אגב
חיבור . נחשבים הם אם באריגה, או  בתפירה

GLøîö ìL úBúñk L שעושים כדרך  בתפירה, המחוברות – ÈÀÈÆÆÆ
מהם, אחד  יאבד שלא כדי  בגדים, כמה בתפירה שמחברים הכובסים,
כדרך באריגה, שמחוברות ויש אחד ; לאדם שייכים שהם לסימן  או
בלי שתי חוטי  לטלית טלית בין ומניחים ביחד  טליתות כמה שאורגים

ïzLtערב; ìL LL בתפירה המחוברות פשתן של כסתות שש – ÅÆÄÀÈ
באריגה, GLéðLאו  ,úBçtèî äøNò íézL ,ïéðéãñ äL ÀÈÀÄÄÀÅÆÀÅÄÀÈÀÅ
ïé÷éøáñ,לעבודה חיפוי  שרוולי  מפרשים: ויש  מכנסיים; מין – ËÀÄÄ

ãçà ïéø÷áì÷ ,úçà úélè ,ãçà ÷eìç–oixwaelw כסות היינו ÈÆÈÇÄÇÇÀËÀÈÄÆÈ
צמר של  o`k),עבה ef dwqit d`a dnl x`ap oldle)äàîhì øeaçÄÇËÀÈ

עמו , המחוברים כל  נטמאו  מהם, באחד טומאה נגעה שאם –äéfäìåÀÇÇÈÈ
האדומה, הפרה אפר ממי  מהם אחד על והוזה טמאים, היו  שאם –

כולם. ïàkîנטהרו øúé, פשתן של  משש צמר, של כסתות משלוש – ÈÅÄÈ
וכו ', סדינים äéfäìמשלושה øeaç Bðéàå ,äàîhì øeaç– ÄÇËÀÈÀÅÄÇÇÈÈ

היו  ואם כולם; נטמאו  מהם, באחד  טומאה נגעה שאם לחומרה,

בלבד. עליו שהוזה אותו  אלא נטהר לא מהם, אחד על  והוזה טמאים,
משנתנו שנקטה `zg"ומה zilh ,cg` welg",הוא סיפא משום וכו ',

חיבור אמנם וכו', אחת טלית או  אחד  מחלוק שיותר להשמיענו,
להזייה. חיבור  אינו  אבל äàîhìלטומאה àG óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇËÀÈ

חיבור . אינו  לטומאה אף מכאן יתיר  –.iqei iaxk dkld oi`e

מודים, חכמים אף הקודמת, במשנה ששנינו  הנימין  שבעניין מבואר, במפרשים
יתיר אבל ולהזייה, לטומאה חיבור  ובגד בגד בכל המפורש השיעור  שעד 

להזייה ולא לטומאה לא חיבור  אינו  zexdh").מכאן ixcq" ;`xephxa)
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משתמשים  וישר, זקוף הוא אם בזה, וכיוצא עמוד או כותל  לבחון הבאים פועלים
הקשורה  אחרת מתכת של  או עופרת של משקולת והוא "אנך", הנקרא במכשיר 
טומאה, מקבל  הוא שיעור איזה עד  המשקולת, בחוט דנה משנתנו  חוט. של  בראשו 
למשקולת  חיבור  שהוא משום אלא טומאה, מקבל  אינו עצמו בפני  החוט שכן 
שונים, מלאכה בעלי  של במשקולות ללמד המשנה ובאה טומאה, המקבלת המתכת,

למשקולת. חיבור  הוא החוט שיעור איזה עד

úì÷Lnä èeç קטנים לבניינים הבנאים בה שמשתמשים הרגילה, – ÇÄÀÙÆ
אדם(ברטנורא ); כל  בו שמשתמש  המשקולת חוט מפרשים: ("סדריויש 

Nòטהרות "), íéðLø;למשקולת חיבור הם החוט של  טפחים – ÀÅÈÈ
ïéLøç ìL,נגרים של  המשקולת חוט –øNò äðBîL טפחים – ÆÈÈÄÀÈÈÈ

למשקולת; חיבור  הם החוט ïéépaשל ìLשל המשקולת חוט – ÆÇÈÄ
ומגדלים, גבוהות חומות הבונים änàהבנאים íéMîç החוט של – ÂÄÄÇÈ

למשקולת. חיבור ïàkîהם øúé שקבעו הללו  השיעורים מן  יותר  – ÈÅÄÈ
ומשקולת, משקולת בכל  íi÷ìחכמים äöø íà אם אף כלומר – ÄÈÈÀÇÅ

המידה, מן  שלמעלה באורך  החוט את לקיים העודף øBäèרצה – È
המשקולת, נטמאה ואם חיבור, שאינו  בלבד זו לא כלומר  השיעור , על 
כלל טומאה מקבל שאינו  אלא טמא, אינו השיעור על  העודף אותו 

אחרונה "). "משנה ישראל"; ïéøiö("תפארת ìLå ïéãiñ ìL חוט – ÆÇÈÄÀÆÇÈÄ
העושים  ציירים של וכן  הכתלים, את המסיידים סיידים, של המשקולת

למשקולת, זקוקים הם שאף הכתלים, על  ïäLציורים ìk אפילו – ÈÆÅ
לפי הטעם, מבארים יש  למשקולת. חיבור  הוא הרבה, ארוך החוט
מלאכתם, של  חלקים חלקים אלא בוחנים אינם והחרשים שהבנאים

והציירים  הסיידים ואילו שלהם, המשקולת לחוט שיעור  יש הלכך 
המשקולת  לחוט אין  לפיכך אחת, בבת כולו הכותל  את לבחון  צריכים

הכותל גובה לפי שהכל שיעור, ישראל").שלהם ("תפארת 
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íéðæàî èeç לאחזם כדי באמצעו המאזניים בקנה הקשור החוט – ÙÀÇÄ
בהם, ששוקלים בשעה íéáäæבו  ìL,זהב שוקלי  של  –ìLå ÆÆÈÄÀÆ

áBè ïîbøà éì÷BL,יקרים דברים שהם –GLúBòaöà L– ÀÅÇÀÈÈÈÆÀÈ
שמחמת  למאזנים, חיבור  הוא החוט באורך אצבעות שלוש  של  שיעור
מדוקדקת  היא השקילה הללו  במאזנים ששוקלים הדברים של  חשיבותם

קצר הוא החוט ולכן  ישראל").מאד, åéøçàî("תפארת  ícøwä ãéÇÇËÀÙÅÇÂÈ
שמא  הקת, בראש  ממש  אוחז  שאינו  הקרדום, בקת האוחז  דרך –

היוצא  והחלק ידו , לאחר  מעט מניח אלא מידו, ויפול הקרדום יחליק
היינו  ידו  eixg`n,לאחר  mecxwd ciGLúBòaöà Lשלוש עד – ÈÆÀÈ

חיבור. אינו מכאן  יתיר לקרדום, חיבור הוא éñBéאצבעות éaøÇÄÅ
øBäè çôè :øîBà טפח שיוצא עד  כך כל  ארוכה הקת אם – ÅÆÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áLBî.õeçä úàöBé ìL ÷eìç,äëáñk éeNòä–øBäè.íøçä ïî ãâa äNBòä–øBäè;Bèefä ïîe–àîè. ¨¨¤¥©¤¨¦§¨¨¨¨¤¤¤¦©¥¤¨¦©¨¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:Bìôëe íøçä ïî ãâa äNBòä óà–àîè. ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©¨¤¤¤¦©¥¤§¨¨¥

Èäétî da ìéçúäL äëáñ–äøBäè,dzø÷ø÷ úà øîâiL ãò.dzø÷øwî da ìéçúä–äøBäè,øîâiL ãò §¨¨¤¦§¦¨¦¦¨§¨©¤¦§Ÿ¤ª§ª§¨¦§¦¨¦ª§ª§¨§¨©¤¦§Ÿ
äét úà.dlL ñéáL–Bîöò éðôa àîè.dlL ïéèeçä–øeaç íeMî ïéàîè.äòø÷pL äëáñ,úìa÷î dðéà íà ¤¦¨¨¦¤¨¨¥¦§¥©§©¦¤¨§¥¦¦¦§¨¨¤¦§§¨¦¥¨§©¤¤

øòOä áø úà–äøBäè. ¤Ÿ©¥¨§¨
‰ Ú ˘ ˙ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡ìL ïBéìtäå ïéèøhäå ïéøãeqäå ïéãqä éîéðLàø–úBòaöà LL;ïéñø÷tà ìL–øNò.ãéãøäå ñBâñ éîéð ¦¥©¨¦§©¨¦§©©§¦§©¦§¤Ÿ¥¤§¨¤¤§©§¦¤¤¦¥§§¨§¦
úélhäå ÷eìçäå–úBòaöà LGL.äð÷æ ìL ätë éîéð,ïéiáøò ìL ïécîbäå,ïé÷ìwäå,àcðtäå,úøtònäå,ãBbøtäå §¤¨§©©¦¨¤§¨¦¥¦¨¤§¥¨§©ª§¦¤©§¦¦§©ª§¦§©ª§¨§©©§Ÿ¤§©©§

–ïäL ìk ïäéîéð. ¦¥¤¨¤¥

äëáñå ,úî àîè äàîè àéäå äéìò áùéì äéåàø äðéàù úçà ,äð÷æì ùé úåëáñ éðéî éðùã ùøôì êéøö ,áùåî íåùî àì ìáà òîùîã úî àîè äàîè
:áùåî íåùî äàîèî àéäù àëä ïðú äáå ,äéìò úáùåé íéîòôù úøçà.uegd z`vei ly welg:àøá ú÷ôð äðåæ íåâøú.dkaqk ieyrúåðåìç äá ùéù

:õåçì äàøð äøùáå úùø äùòî úåðåìç.mxgd on:øåäè êëéôì ,äàøð åøùáå .úùøä ïî.ehefnåèåæ éåø÷å ,ãâáë éåùò âéøà èòî úùøä úéúçúá ùé
:úùø ìù.eltke:äëåúî äàøð åøùá ïéàå äøôúå úùøä úà ìôëù.`nh:á÷òé ïá øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .ãâá áéùçã

i.dzxewxew:íéìëä úåø÷ø÷ åîë ,úéúçúå íéìåù.dit z` xenbiy cr:äúëàìî ìë úà øåîâéù ãò äàîåèì úãøåé äðéàù .äðåéìòä äúôùqiay
.dlyé÷îå äçöî ìò ãîåò ,éåðì äëáñä ìò íéùåòù øåéö .íéðåøäùäå íéñéáùä ïåùìîåîöò éðôáå .ïæåàì ïæåàî óíùî åøéñäì éåùò àåäù ,áéùç éîð

:úøçà äëáñá åúåà úúìå.dly oihegdíéøùå÷ ïäáù:ùàøä ìò äëáñä.xeaig meyn mi`nhåìéàã .äîò íéèåçä åàîèð äëáñä úàîèð íàù
:äàîåè íéìá÷î åéä àì äëáñ àìá íéèåçäxryd aex z` zlawn dpi` m`:äøåäè ,ùàøä ìù

hk`.oicqd inepàîèð ,ïéîéðá õøù òâð íà .äèîìî ïéá äìòîìî ïéá íéããöä ïî ïéá âéøàä ïî úàöì íéìéâøù íéèåç ïäå ,ïéãñä ïî íéàöåéä ïéîéð
ïéîéðä ïéàù ,íéøåäè õåçìå íùîå .ùøåôîä øåòéùä íå÷î ãò ïéîéðä åàîèð ,ïéãñá õøù òâð íà ïëå .ïéúéðúîá ùøåôîä øåòéùä êåúá òâéù àåäå .ïéãñä

:ïäá ùøåôîä øåòéùä íå÷î ãò àìà ãâá ìëì øåáéç.oihxh:íéòáåë ïéîë.oeiltåìåë åá óèòúîù ïéãñ:.oiqxwt`÷øôã úáëòî äðéà åúåñø÷ôà åîë
íéçìâî åìàå[.á"ë ïè÷ ãòåî]:åøùå÷ åùáåìùëå åéôúëî çåúôå ïåúçúä ùåáì àåäå.qebq:ñ"åðøåáìà éáøòá åì íéøå÷å ,úåéöéö åìåëå áò øîö ìù ãâá

.cicxéòöéòöá ñëúå .äùàø åá äñëî äùàäù ÷ã ó:àãéãø éîìùåøé íåâøú ,ó.oicnebïîæá íäéôå ïîèåç íéáøòä ïéñëîå ,äîà ìò äîà àåäù ãâá
áéúëãë ,äîà ãîåâ ùåøéôå .øå÷ä(æ"è â íéèôåù):äëøà ãîåâ úåéô éúù äìå.oiwlw:ïéîéð åì ùéå øòù ìù âéøà.`cpetùéå .áçøå ìåìç øåæà íéùøôî ùé

:äòéæá åôðèé àìù íéãâáä øàù øåîùì øùáä ìò íéðúåðù ïåúçúä ãâáä íéùøôî.zxetrnøôàá ùôçúéå íåâøú(ã"ë à íéëìî)øãåñ .àøôòîá éðúùàå
:ùàøä åá íéôèòîù.cebxt:íéëìîä éçúô ìò ïéìåúù êñî.ody lkøåáéç éåä øåòéùë ,ùøåôî ïøåòéùù éðéøçà åäìåëå .øåáéç éåä èòî ïéá áø ïéá

:äàæäì àìå äàîåèì àì øåáéç éåä àì øåòéùëî øúéù äî

`xephxa yexit

"zn `nh d`nh dcli lye qxcn z`neh d`nh dpwf ly"; הגר "א)

הר "ש). õeçäהרא"ש; úàöBé ìL ÷eìç,זונה של –éeNòä ÈÆÅÇÆÈ
äëáñk,מתוכה נראית ובשרה כרשת, –øBäè,טומאה מקבל אינו – ÄÀÈÈÈ

למלבוש. ראוי  íøçäשאינו ïî ãâa äNBòä שצדים הרשת מן – ÈÆÆÆÄÇÅÆ
דגים, שאינו øBäèבה החוץ, יוצאת של בחלוק שבארנו מהטעם – È

מתוכו; נראה ובשרו גדולים נקבים בו שיש  מאחר  למלבוש, ראוי 

Bèefä ïîe שהוא הרשת, של התחתון מהחלק בגד העושה אבל – ÄÇ
חרם", של  "זוטו ונקרא בגד, כמו כדין àîèארוג טומאה מקבל  – ÈÅ

íøçäבגד . ïî ãâa äNBòä óà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÇÈÆÆÆÄÇÅÆ
Bìôëeמתוכו נראה הבשר  ואין  כך , ידי  על  עבה שנעשה (תוספתא ),– ÀÈ
àîè, בגד חשוב זה שבכגון  טומאה, מקבל –xfril` iaxk dkld oi`e ÈÅ

.awri oa
i r i a x m e i
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äétî da ìéçúäL äëáñ העליונה משפתה בקליעתה שהתחיל  – ÀÈÈÆÄÀÄÈÄÄÈ
הראש, טומאה,äøBäèשסביב מקבלת אינה –úà øîâiL ãò ÀÈÇÆÄÀÙÆ

dzø÷ø÷. הקדקוד כנגד  המכוונים שוליה את –da ìéçúä ËÀËÀÈÄÀÄÈ
dzø÷øwî משוליה הסבכה בקליעת התחיל  –,äøBäè אינה – ÄËÀËÀÈÀÈ

טומאה, äétמקבלת úà øîâiL ãò שאינה העליונה, שפתה – ÇÆÄÀÙÆÄÈ
מלאכתה. כל את שיגמור  עד לטומאה dlLיורדת ñéáL התכשיט – ÈÄÆÈ

לאוזן , מאוזן למצח סביב אותה המקיף הסבכה, éðôaשל  àîèÈÅÄÀÅ
Bîöò, עצמו בפני  טומאה מקבל הוא הרי מהסבכה ניטל אפילו – ÇÀ

בסבכה  וליתנו זו מסבכה להסירו  הוא עשוי  שכן לסבכה, חיבור  ואינו 
dlLאחרת. ïéèeçä הסבכה את בהם שקושרים הסבכה, של – ÇÄÆÈ

הראש  לנוי (רמב"ם),על  בה שתלויים ישראל"),או  ïéàîèÀÅÄ("תפארת 
øeaç íeMîחיבור הם הרי לסבכה, מחוברים שהם בזמן כלומר – ÄÄ

וכן  עמה, החוטים נטמאו  הסבכה, נטמאה שאם טומאה, לענין לה
טומאה. מקבלים אינם עצמם בפני החוטים אבל  äëáñÀÈÈלהיפך;

øòOä áø úà úìa÷î dðéà íà ,äòø÷pL,הראש של – ÆÄÀÀÈÄÅÈÀÇÆÆÆÙÇÅÈ
äøBäè.שימושה שנתבטל  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

א ה נ ש מ ר ו א ב

לכליהן. חיבור הידות נחשבות שיעור  איזה עד והכלים, הבגדים בידות דן  זה פרק

ïéãqä éîéðשמשייר השתי  חוטי והם הסדין, מן היוצאות הנימין  – ÄÅÇÈÄ
לנוי, הסדין  בשפת הסודרין ,ïéøãeqäåהאורג ונימי  –ïéèøhäå– ÀÇÈÄÀÇÇÀÄ

כובע, כמין הטרטין , Làøונימי  ìL ïBéìtäåשל הפליון  ונימי – ÀÇÄÀÆÙ
ראשן  על הנשים שנותנות מטפחת היינו  úBòaöà(רמב"ם ),ראש , LLÅÆÀÈ

נטמא  שאם לבגד, חיבור  הן  אצבעות שש  באורך  האלו  הבגדים נימי  –

משש יותר אבל  הבגד; נטמא הנימין  נטמאו ואם הנימין, נטמאו הבגד 
חיבור; אינו ïéñø÷tàאצבעות ìL הפתוח התחתון , הלבוש נימי  – ÆÆÀÇÀÄ

בכתף, אותו קושרים אותו וכשלובשים עשרøNòבכתיפיו, באורך  – ÆÆ
חיבור . הן  ñBâñאצבעות éîéð,עבה צמר  של  המעיל  נימי –ãéãøäå ÄÅÀÀÈÀÄ

נשים, של  הצעיף ונימי –úélhäå ÷eìçäå,והטלית החלוק ונימי  – ÀÆÈÀÇÇÄ
GLúBòaöà L. חיבור הן  אצבעות שלוש  באורך –ätë éîéð ÈÆÀÈÄÅÄÈ

äð÷æ ìLשל "כיפה בשם נקראת שהיתה ראש של כיפה היינו – ÆÀÅÈ
ïéiáøò(רמב "ם),זקנה" ìL ïécîbäåעל נותנים שהערביים בגד  – ÀÇËÀÄÆÇÀÄÄ

הקור, בזמן  עזים,ïé÷ìwäåפניהם שערות של  מאריג עשוי  בגד – ÀÇËÀÄ
àcðtäå את הסופגת גופיה מפרשים: ויש כיס; ובו  חלול אזור – ÀÇËÀÈ

הראש,úøtònäå(רמב"ם),הזיעה את בו  שמעטפים סודר  – ÀÇÇÀÙÆ
ãBbøtäåמרוקם עליון  לבוש  מין מפרשים: ויש מסך ; מין –mebxz) ÀÇÇÀ

ly inlyeximiqt zp ezk,(xiievn cebxt ±ïäéîéð הבגדים כל  של  – ÄÅÆ
ïäLהללו, ìk.חיבור הן  הרי  מאד  ארוכות הן  אפילו – ÈÆÅ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn dryze mixyr wxt milk zkqn

·øîö ìL úBúñk LGL,ïzLt ìL LL,ïéðéãñ äLGL,úBçtèî äøNò íézL,ïé÷éøáñ éðL,ãçà ÷eìç,úélè ¨§¨¤¤¤¥¤¦§¨§¨§¦¦§¥¤§¥¦§¨§¥ª§¦¦¨¤¨©¦
úçà,ãçà ïéø÷áì÷–äéfäìå äàîhì øeaç;ïàkî øúé–äàîhì øeaç,äéfäì øeaç Bðéàå.éñBé éaøøîBà: ©©§ª§¨¦¤¨¦©ª§¨§©©¨¨¨¥¦¨¦©ª§¨§¥¦©©¨¨©¦¥¥

äàîhì àG óà. ©©ª§¨
‚úì÷Lnä èeç–øNò íéðL;ïéLøç ìL–äðBîLøNò;ïéépa ìL–änà íéMîç.ïàkî øúé,äöø íà ©¦§Ÿ¤§¥¨¨¤¨¨¦§¨¨¨¤©¨¦£¦¦©¨¨¥¦¨¦¨¨

íi÷ì–øBäè.ïéøiö ìLå ïéãiñ ìL–ïäL ìk. §©¥¨¤©¨¦§¤©¨¦¨¤¥
„íéáäæ ìL íéðæàî èeç,áBè ïîbøà éì÷BL ìLå–úBòaöà LGL.åéøçàî ícøwä ãé–úBòaöà LGL.éaø Ÿ§©¦¤¤¨¦§¤§¥©§¨¨¨¤§¨©©ª§Ÿ¥©£¨¨¤§¨©¦

a.xnv ly zezqk ylyúåøáåçîå äôîì äôî ïéá ùøôä çéðäì ïëøãù úåôî íéâøåàä ïéòë ,ãçé úåâåøà ,éîð éà .ïéñáåë ìù ììùë åæ íò åæ úåøåôú
ïäî ãçàá äàîåè äòâð íàå ,øåáéç éåä úåçô åà åðéðîá ãçà ìë àëä ,ïðúã éðä ìëå .áøò åá ïéàå éúùä éèåçáøôàî äæåäå ïéàîè åéä íàå ,ïìåë åàîèð

:äàæäì àìå äàîåèì àì øåáéç éåä àì äæ ïéðî ìò øúåéå .ïìåë åøäèð ïäî ãçàá äøôä.oiwixaqéùøôîã úéàå ,íéñðëî éùøôîã úéà .ïé÷éøôñ éðúã úéà
:íéìéöàä ãò úåòåøæä íäá íéñëîå íéãéä úà íäá íéùéáìîù øîöî íéãé éúá ïéîë.oixwtelb:úåøéø÷ä úòá íéùáåìù øîö ìù äáò úåñëxeaig

.d`fdl xeaig epi`e d`nehlåúåà àìà øäè àìå ,øåáéç éåä àì ïäî ãçà äæåä íàå ,ïìåë åàîèðå øåáéç éåä ïäî ãçàá äàîåè äòâð íà .àøîåçì
:ãáìá åéìò äæåäù.d`nehl `l s` xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìä ïéàå

b.zlewynd heg:íå÷ò àäé àìù úåàøì ìúåëä ãâðë åúåà íéãéøåîå úøôåò åùàøáå èåç íãéá íé÷éæçî íéàðáä.oiyxg:õò ìù ïéøâð.mi`pa lye
:íéðè÷ íéðéðáì ãçåéîá éøééî ,øùò íéðù àìà éåä àìã àùéøã úìå÷ùîä èåçå .úåìåãâäå úåäåáâä úåîåçä íéðåáä.okn xziåðîù åìà úåãîî øúåé

:éìëì øåáç éåä àìå äãîä ìò óãåòä åúåà øåäè ,ïîåé÷á äöåø àåäù ô"òà ,ãçàå ãçà ìëá íéîëç.miciiq lyeíéëéøö íä íâå ãéñá ìúåëä éðô íéçèä
:íéìúëá äøåö íéøééöîù íéøééöä ïëå ,úìå÷ùîì.ody lk:øåáéç éåä èòî ïéá áø ïéá

c.mipf`n heg:ïäá íéì÷åùù äòùá íéðæàîä åá íéæçåàù èåçiqei 'x.xedh gth xne`áéùç àì ,åãé øçàì çôè àöåéù êë ìë ìåãâ íåãø÷ä ãé íà
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לזה  זה שנתחברו בבגדים משנתנו  דנה הקודמת במשנה ששנינו הנימין ענין  אגב
חיבור . נחשבים הם אם באריגה, או  בתפירה

GLøîö ìL úBúñk L שעושים כדרך  בתפירה, המחוברות – ÈÀÈÆÆÆ
מהם, אחד  יאבד שלא כדי  בגדים, כמה בתפירה שמחברים הכובסים,
כדרך באריגה, שמחוברות ויש אחד ; לאדם שייכים שהם לסימן  או
בלי שתי חוטי  לטלית טלית בין ומניחים ביחד  טליתות כמה שאורגים

ïzLtערב; ìL LL בתפירה המחוברות פשתן של כסתות שש – ÅÆÄÀÈ
באריגה, GLéðLאו  ,úBçtèî äøNò íézL ,ïéðéãñ äL ÀÈÀÄÄÀÅÆÀÅÄÀÈÀÅ
ïé÷éøáñ,לעבודה חיפוי  שרוולי  מפרשים: ויש  מכנסיים; מין – ËÀÄÄ

ãçà ïéø÷áì÷ ,úçà úélè ,ãçà ÷eìç–oixwaelw כסות היינו ÈÆÈÇÄÇÇÀËÀÈÄÆÈ
צמר של  o`k),עבה ef dwqit d`a dnl x`ap oldle)äàîhì øeaçÄÇËÀÈ

עמו , המחוברים כל  נטמאו  מהם, באחד טומאה נגעה שאם –äéfäìåÀÇÇÈÈ
האדומה, הפרה אפר ממי  מהם אחד על והוזה טמאים, היו  שאם –

כולם. ïàkîנטהרו øúé, פשתן של  משש צמר, של כסתות משלוש – ÈÅÄÈ
וכו ', סדינים äéfäìמשלושה øeaç Bðéàå ,äàîhì øeaç– ÄÇËÀÈÀÅÄÇÇÈÈ

היו  ואם כולם; נטמאו  מהם, באחד  טומאה נגעה שאם לחומרה,

בלבד. עליו שהוזה אותו  אלא נטהר לא מהם, אחד על  והוזה טמאים,
משנתנו שנקטה `zg"ומה zilh ,cg` welg",הוא סיפא משום וכו ',

חיבור אמנם וכו', אחת טלית או  אחד  מחלוק שיותר להשמיענו,
להזייה. חיבור  אינו  אבל äàîhìלטומאה àG óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇËÀÈ

חיבור . אינו  לטומאה אף מכאן יתיר  –.iqei iaxk dkld oi`e

מודים, חכמים אף הקודמת, במשנה ששנינו  הנימין  שבעניין מבואר, במפרשים
יתיר אבל ולהזייה, לטומאה חיבור  ובגד בגד בכל המפורש השיעור  שעד 

להזייה ולא לטומאה לא חיבור  אינו  zexdh").מכאן ixcq" ;`xephxa)
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משתמשים  וישר, זקוף הוא אם בזה, וכיוצא עמוד או כותל  לבחון הבאים פועלים
הקשורה  אחרת מתכת של  או עופרת של משקולת והוא "אנך", הנקרא במכשיר 
טומאה, מקבל  הוא שיעור איזה עד  המשקולת, בחוט דנה משנתנו  חוט. של  בראשו 
למשקולת  חיבור  שהוא משום אלא טומאה, מקבל  אינו עצמו בפני  החוט שכן 
שונים, מלאכה בעלי  של במשקולות ללמד המשנה ובאה טומאה, המקבלת המתכת,

למשקולת. חיבור  הוא החוט שיעור איזה עד

úì÷Lnä èeç קטנים לבניינים הבנאים בה שמשתמשים הרגילה, – ÇÄÀÙÆ
אדם(ברטנורא ); כל  בו שמשתמש  המשקולת חוט מפרשים: ("סדריויש 

Nòטהרות "), íéðLø;למשקולת חיבור הם החוט של  טפחים – ÀÅÈÈ
ïéLøç ìL,נגרים של  המשקולת חוט –øNò äðBîL טפחים – ÆÈÈÄÀÈÈÈ

למשקולת; חיבור  הם החוט ïéépaשל ìLשל המשקולת חוט – ÆÇÈÄ
ומגדלים, גבוהות חומות הבונים änàהבנאים íéMîç החוט של – ÂÄÄÇÈ

למשקולת. חיבור ïàkîהם øúé שקבעו הללו  השיעורים מן  יותר  – ÈÅÄÈ
ומשקולת, משקולת בכל  íi÷ìחכמים äöø íà אם אף כלומר – ÄÈÈÀÇÅ

המידה, מן  שלמעלה באורך  החוט את לקיים העודף øBäèרצה – È
המשקולת, נטמאה ואם חיבור, שאינו  בלבד זו לא כלומר  השיעור , על 
כלל טומאה מקבל שאינו  אלא טמא, אינו השיעור על  העודף אותו 

אחרונה "). "משנה ישראל"; ïéøiö("תפארת ìLå ïéãiñ ìL חוט – ÆÇÈÄÀÆÇÈÄ
העושים  ציירים של וכן  הכתלים, את המסיידים סיידים, של המשקולת

למשקולת, זקוקים הם שאף הכתלים, על  ïäLציורים ìk אפילו – ÈÆÅ
לפי הטעם, מבארים יש  למשקולת. חיבור  הוא הרבה, ארוך החוט
מלאכתם, של  חלקים חלקים אלא בוחנים אינם והחרשים שהבנאים

והציירים  הסיידים ואילו שלהם, המשקולת לחוט שיעור  יש הלכך 
המשקולת  לחוט אין  לפיכך אחת, בבת כולו הכותל  את לבחון  צריכים

הכותל גובה לפי שהכל שיעור, ישראל").שלהם ("תפארת 

i y y m e i
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íéðæàî èeç לאחזם כדי באמצעו המאזניים בקנה הקשור החוט – ÙÀÇÄ
בהם, ששוקלים בשעה íéáäæבו  ìL,זהב שוקלי  של  –ìLå ÆÆÈÄÀÆ

áBè ïîbøà éì÷BL,יקרים דברים שהם –GLúBòaöà L– ÀÅÇÀÈÈÈÆÀÈ
שמחמת  למאזנים, חיבור  הוא החוט באורך אצבעות שלוש  של  שיעור
מדוקדקת  היא השקילה הללו  במאזנים ששוקלים הדברים של  חשיבותם

קצר הוא החוט ולכן  ישראל").מאד, åéøçàî("תפארת  ícøwä ãéÇÇËÀÙÅÇÂÈ
שמא  הקת, בראש  ממש  אוחז  שאינו  הקרדום, בקת האוחז  דרך –

היוצא  והחלק ידו , לאחר  מעט מניח אלא מידו, ויפול הקרדום יחליק
היינו  ידו  eixg`n,לאחר  mecxwd ciGLúBòaöà Lשלוש עד – ÈÆÀÈ

חיבור. אינו מכאן  יתיר לקרדום, חיבור הוא éñBéאצבעות éaøÇÄÅ
øBäè çôè :øîBà טפח שיוצא עד  כך כל  ארוכה הקת אם – ÅÆÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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éñBéøîBà:çôè–øBäè. ¥¥¤©¨
‰íéðåðç ìL íéðæàî èeç,íézá éìòa ìL–çôè.åéðôlî ícøwä ãé–çôè.ìBbøtä ãé éøéL–çôè.ãé Ÿ§©¦¤¤§¨¦¤©£¥¨¦¤©©©ª§Ÿ¦§¨¨¤©§¨¥©©©§¤©©

íéðáà éçzôî ìL (ãé ìL) úáwî–çôè. ©¤¤¤©¤§©§¥£¨¦¤©
Âíéønö ìL íéðæàî èeç,úéëeëæ éì÷BL ìLå–íéçôè.øBwnä ãé–íéçôè.ìL ãöònä ãéúBðBéâì–íéçôè. Ÿ§©¦¤©¨¦§¤§¥§¦¦§©¦©©©¦§©¦©©©£¨¤¦§¦§©¦
ãéíéáäæ ìL ñðøwä–íéçôè;ïéLøç ìLå–íéçôè äLGL. ©©ª§¨¤¤¨¦¦§©¦§¤¨¨¦§¨§¨¦
Êïìòîìî ïáøcä éøéL–äòaøà.ãéãaä ãé–äòaøà.Lekð ìL ícøwä ãé–äMîç.ïa ãéLéhtä–äMîç; §¨¥©¨§¨¦§©§¨©§¨¨©©¨¦©§¨¨©©ª§Ÿ¤¦£¦¨©¤©©¦£¦¨

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .éøåî ùøéô êë .øåäè åìåë ãéä ìëå ,åúëàìîì åì ÷éæîù éôì ,ãé
d.eiptln mecxwd ci,åãé øçàì èòî çéðî àìà åãéî ìåôéå ÷éìçé àîù àú÷ä ùàøá ùîî æçåà åðéà åá êåúçì äöåøùë íåãø÷ä ãéá æçåàä êøã

íåùî ,åéøçà ìùå åéðôìù ïéã åæ àááá ùøôî àìã àäå .àáá êãéàá åéøçàî àøå÷ åãé øçàì àöåéäå ,åéðôìî àøå÷ ìæøáì íãàä ãé ïéá ùéù øåòéùäå
:úåòáöà ùìù ïøåòéùã åäðä áéùç àáá êãéàáå ,çôè ïøåòéùã êðä áéùç àëäã.lbxtúåøåö åá úåùòì íéëéøö íéùøçäå .æ"òìá å"ùôîå÷ .äâåçî

:úåìåâò.zawnéìë ìë ïæøâäå úåá÷îå ,àåä àø÷î ïåùìå .úá÷î àø÷ð êë íù ìòå ,íéðáàä úà íéìñåôå íéá÷åð åáå ãç ãçà åùàøù ìæøá ìù ùéèô
ìæøá('æ 'å à íéëìî):.mipa` igztn:íúåç éçåúô ïåùì
e.mixnv lyìëå .íééçôèá ïøåòéùù ïî÷ìã úåãé êðä ìëã àîòè éîð åðééäå .åéãé éúùá ïäá ñôåúù éðôî ,íééçôèá ïøåòéù êðäã àîòèå .øîö éøëåî

:úçà åãéá ïäá æåçàì åëøãù éôì ,çôè ïøåòéùù ïúåà.xewn:øå÷î éåø÷ åá íéø÷ðîù íù ìòå .íéçøä åá íéø÷ðîù ãç ñðøå÷.zepeibl ly cvrnd ci
:ï"éæéøáè åì íéøå÷ éáøòáå .äîçìîá ìéçä éùðà åúåà íéàùåðå ,ìåâò åùàø ,íéçöåøä éìëî éìë àåäå .ïðéñøâ.miadf lyïéñè úåùòì áäæ ìò íéëîä

:ïé÷ã.miyxg lye:ìæøá ìù
f.olrnln oaxcd ixiiyêåúçì ããåçî áçø ìæøá éðùä åùàøáå ,ïáøã éåø÷ àåäå äéîìúì äøôä ãîìî åáù òöøî ïéòë ìæøá åá ùé ãçà åùàø òãøîä
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בקת  שימושו שקשה לפי לקרדום, "יד " חשובה הקת אין ידו , לאחר

טהורה. כולה הקת הלכך כזו ,

מפרש: הרמב"ם אבל  מברטנורא. והרב הר"ש לפי  משנתנו mecxwdבארנו ci
eixg`n,הקרדום של לחור מחוץ היוצא הקת מן  חלק –zerav` yely–

חיבור. אינו  מכאן יתיר xedhחיבור ; gth :xne` iqei iax מטפח שיותר  מה –
חיבור. שהוא טמא, לברזל  הסמוך טפח אבל  חיבור , שאינו  טהור ,

לומר: יוסי רבי צריך לפירושו שהרי הרמב"ם, פירוש על  תמהים יש ברם,
,`nh gthולא.xedh gth:במשנתנו הרמב"ם גרס שאולי  `xne:אלא iqei iax"

."gthבתוספתא הגירסה אמנם my).וכן  iyp` zetqez)
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íéðæàî èeç,הקודמת במשנה שבארנו  כמו –íéðåðç ìL– ÙÀÇÄÆÆÀÈÄ
לשקול מדקדקים ואינם כך , כל יקרים שאינם דברים בהם ששוקלים

או בעין, עין íézáבצמצום, éìòa ìL שבביתם דברים ששוקלים – ÆÇÂÅÈÄ
כך כל  מדקדקים אינם יקרים דברים שוקלים ואפילו עצמם, לצורך

בצמצום ישראל "),לשקול  למאזנים.çôè("תפארת  חיבור  החוט של – ÆÇ
åéðôlî ícøwä ãéהברזל עד  בה האחיזה ממקום בקת שיש  מה – ÇÇËÀÙÄÀÈÈ

mifge`y cva dlek zwd :zncewd dpynd ileya ep`ady ,m"anxd itle)
,(daçôè במפרשים חיבור. אינו מכאן  יתיר  לקרדום; חיבור הוא – ÆÇ

הקרדום, דיני שני  סודרו לא שלפיכך  eixg`n,מבואר, ecie eiptln eci
סדר לפי ההלכות את נקט שהתנא משום זה, ליד  זה אחת, במשנה
אצבעות, שלוש ששיעורם דברים נפרטו  הקודמת במשנה השיעורים:

טפח. ששיעורם דברים – çôèובמשנתנו  ,ìBbøtä ãé éøéL– ÀÈÅÇÇÇÀÆÇ
lebxt, להשמיענו המשנה ובאה לאחיזה, יד  לה ויש  מחוגה, היינו 

היד שיירי  הרי טפח, כשיעור  בה ונשתייר  הפרגול, יד  נשברה שאם
שבפחות  חיבור , אינו  מטפח, פחות בה נשאר  אם אבל לפרגול ; חיבור 

לשימוש  ראוי  הפרגול  אין טוב").מטפח יום ב "תוספות  מובא  (מהר"ם ,

(ãé ìL) úáwî ãéגורסים אינם המפרשים –± "ci ly"ìL ÇÇÆÆÆÇÆ
íéðáà éçzôîבאבנים פיתוחים המפתחים –)zawnoink epiid ÀÇÀÅÂÈÄ

,(mipa` milqete miawep eay cg qpxewçôè;למקבת חיבור  היד של – ÆÇ
:"l`xyi zx`tz" lra yxtne ולא בידו, שיאחזנו כדי  כשיעור  "היינו

במלאכתו". יעכבנו שלא כדי  יותר ,

lebxtd"בענין ci ixiiy"המשנה כאן נקטה למה המפרשים, "ixiiy"?נדחקים
נדחקים  החרחור", "שיירי הדרבן", "שיירי ח): ומשנה ז  (משנה להלן  גם וכן 

"שיירי ". הלשון  בביאור  המפרשים
יד ". "שיירי  לקרות רגילים שכן  לומר, "צריך  כותב: טוב" יום "תוספות בעל 

"שיירי ". בלשון  כן  גם להם שקוראים ובחרחור  בדרבן להלן וכמו
"l`xyi zx`tz" lra"שיירי" לשון  המשנה כאן  שנקטה שממה לי , נראה כותב:

הטפח  ששיעור שווים, שבמשנתנו טפח שיעורי  כל  שאין למדים, נמצאנו 
זה  הרי טפח נשאר אם דווקא הפרגול, יד  כשנשברה אפילו היינו : שבפרגול
אינו מטפח, פחות נשאר אם אבל  מזה; יותר נשאר אם שכן  וכל  חיבור ,
מטפח  פחות מתחילה כשהיה הדין  והוא לשימושו . ראוי  שאינו  מאחר  חיבור ,
רק  ונשתייר שנשברה דבר , של כדרכו נקטה שמשנתנו  אלא חיבור , שאינו 
אבל לו?! ראויה שאינה לפרגול  יד אדם יעשה כלום מתחילה, שאילו  טפח,
אבל חיבור, זה הרי  מטפח בפחות אפילו היינו שבמשנתנו  טפח שיעורי  שאר 
"שיירי ". לשון שייך  לא זה בכגון  לפיכך  מכן. יתיר ולא בלבד , טפח עד  רק

zexdh"אבל ixcq" lraמפרשlebxtd ciאינו מטפח יותר  חיבור , הוא טפח –
סתם, הפרגול " "יד  ולא הפרגול " יד  "שיירי  לשון המשנה ונקטה חיבור .
לא  מלמטה, בין  מלמעלה בין הפרגול ביד  שיעור  ליתן  רוצה שהתנא משום
צריך היד , שנשברה הפרגול , יד בשיירי והיינו  מטפח, יותר ולא מטפח פחות
פחות  ביד  מתחילתו  עשאו אם ברם, טהור . מטפח פחות אבל  טפח, שיישאר 

טמא. מטפח

y c e w z a y
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íéðæàî èeç, ד במשנה שבארנו  כמו –íéønö ìLצמר מוכרי  – ÙÀÇÄÆÇÈÄ
גדולות, חבילות לשקול שדרכם úéëeëæבמשקל , éì÷BL ìLå– ÀÆÀÅÀÄ

זהירות, בה שדרושה הוא íéçôèלמכור, טפחים שני  באורך  – ÄÀÇÄ
ידיים. בשתי  בחוט שאוחזים לפי  למאזניים, øBwnäחיבור  ãé– ÇÇÇ

שמנקרים הריחיים,(migcew)כלי  אבני את חיבור.íéçôèבו – ÄÀÇÄ
שנו: `zg,בתוספתא ecia feg`l ekxcy z`",הקרדום יד  gth;כגון

,eici izya feg`l ekxcy z`e, המקור יד miכגון  igth."ãöònä ãéÇÇÇÂÈ
úBðBéâì ìL ובשעה במלחמה, נושאים שחיילים גרזן מין – ÆÄÀ

ידיים, בשתי  בקתו אוחזים בו הם íéçôèשמשתמשים הקת של – ÄÀÇÄ
íéáäæחיבור . ìL ñðøwä ãéעל בקורנס המכים זהב, צורפי – ÇÇËÀÈÆÆÈÄ

דקים, טסים לעשות חיבור;íéçôèהזהב –ïéLøç ìLåיד – ÄÀÇÄÀÆÈÈÄ
יותר גדול שלהם שהקורנס נפחים, היינו  ברזל , חרשי  של הקורנס

יותר , ארוכה יד  GLíéçôèוצריך  äL מבארים יש חיבור . הם – ÀÈÀÈÄ
מקום  מרחיק לפיכך  חם, הוא עליו  שמכה שהברזל שמפני  הטעם,

הקת שבראש  מהקורנס טפח כשיעור בקת ידיו שתי ("תפארת אחיזת

ישראל").

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äòaøà ,ïìòîìî ïáøcä éøéL שבראשו המרדע מקל  נשבר  – ÀÈÅÇÈÀÈÄÀÇÀÈÇÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Léhtä ìLå–äML.ícøwä ãéøéãò ìLå òewa ìL–äML.ïéúzñ ìL úáwî ãéå–äML. §¤©©¦¦¨©©ª§Ÿ¤¦©§¤¨¦¦¨§©©¤¤¤©¨¦¦¨

,øåáéç ååä åì íéëåîñä íéçôè äòáù øåçøçä ãöì äèîìå ,øåáéç íéáåùç íéçôè äòáøà ïáøãä ãöì äìòîì ,òãøîä ãé øåòéùå .øåçøç åîùå íéùøù åá
:ïáøãä àìå øåçøçä àì àîèð àì äàîåè íù òâð íàå ,øåáéç åðéà øåçøçä ãöì äòáùå ïáøãä ãöì äòáøàî øúåé àåäù äîå .ïî÷ìãë.cicaìæøá éìë

:ãéãá ïäá øôåçä éìëä àø÷ð ïéãéãá ïéåø÷ù úåîåâä íù ìòå .ïäéîéî å÷éæçéù éãë ïìéàä áéáñ úåîåâ íéøôåç åáù.yekp lyìò åá íéùé÷îù ùéèô
:ïúåà íéøáùîå íéðáàä.yiht oa:ùéèô åîù ìåãâäå ,ùéèô ïá éåø÷ ïè÷ä ùéèôä.rewa ly:íéöò åá íéò÷áîù íåãø÷.xecr lyò÷ø÷ä åá íéøôåçù

ïåøãòé øãòîá øùà åîë .äòéøæì(æ äéòùé):.mizzq ly:ïúåà ïéåùîå íéòö÷îäå íéðáà éáöåç
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לצד למעלה ממנו  ונשתיירו בחרישה, הבקר  את בו לכוון הדרבן

חיבור`draxהדרבן אינו  מכאן  פחות לדרבן ; חיבור  הם הרי  טפחים,

כה,ב); לעיל עיין אחרונה"; "משנה  ישראל "; מפרשים ("תפארת  ויש

חיבור, הם לדרבן  הסמוכים טפחים שארבעה שלם, במרדע משנתנו 
לדרבן  חיבור אינם מכאן  זה,(ברטנורא );יתיר  לפירוש מוסיפים ויש 

לשון  המשנה נקטה oaxcd",שלפיכך  ixiiy"סתם oaxcd",ולא ci"
חיבור, אינו טפחים מארבעה שיותר  בלבד זו שלא להשמיענו כדי 

היינו חיבור , אינו טפחים מארבעה פחות אף נשברeixiiya,אלא שאם
אם  אלא לדרבן  חיבור  שייריו  אין הדרבן, לצד חלק ונשתייר  המרדע,

מארבעה  פחות בו  נשתיירו אם אבל  טפחים. ארבעה בהם יש  כן 
מארבעה  פחות אפילו עשייתו  מתחילת ברם, חיבור . אינם טפחים

חיבור טהרות ").טפחים ãéãaä("סדרי ãé שחופרים מעדר כמין  – ÇÇÈÄ

המים בהן  שיתכנסו לאילנות, סביב חפירות zexitgdבו my lre)
zeiexwd– א ד , קטן מועד  במסכת –"o icicadfd xcrnd `xwp "

"cica,("äòaøà. חיבור הם היד של  טפחים –ìL ícøwä ãé ÇÀÈÈÇÇËÀÙÆ
Lekðמתוך רעים עשבים בו  שעוקרים כלומר  בו , שמנכשים – Ä

והירקות ישראל");התבואה "תפארת פטיש(הר"ש ; מפרשים; ויש 

אבנים בו ברטנורא ),שמפוצצים הידäMîç(רמב"ם ; של טפחים – ÂÄÈ
חיבור . Léhtäהם ïa ãé,קטן פטיש  של –äMîç הם טפחים – ÇÆÇÇÄÂÄÈ

Léhtäחיבור ; ìLå,הגדול –äML.חיבור הם טפחים –ãé ÀÆÇÇÄÄÈÇ
òewa ìL ícøwä,עצים בו  שמבקעים –øéãò ìLå שעודרים – ÇËÀÙÆÄÇÀÆÈÄ

הקרקע, את חיבור .äMLבו הם היד  של טפחים –ìL úáwî ãéå ÄÈÀÇÇÆÆÆ
ïéúzñ, שסתתו האבנים את בו  שמחליקים אבנים, מסתתי  –äML ÇÈÄÄÈ

חיבור. אינו  מכאן יתיר  חיבור; הם היד  של  טפחים –

izdw - zex`ean zeipyn
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éñBéøîBà:çôè–øBäè. ¥¥¤©¨
‰íéðåðç ìL íéðæàî èeç,íézá éìòa ìL–çôè.åéðôlî ícøwä ãé–çôè.ìBbøtä ãé éøéL–çôè.ãé Ÿ§©¦¤¤§¨¦¤©£¥¨¦¤©©©ª§Ÿ¦§¨¨¤©§¨¥©©©§¤©©

íéðáà éçzôî ìL (ãé ìL) úáwî–çôè. ©¤¤¤©¤§©§¥£¨¦¤©
Âíéønö ìL íéðæàî èeç,úéëeëæ éì÷BL ìLå–íéçôè.øBwnä ãé–íéçôè.ìL ãöònä ãéúBðBéâì–íéçôè. Ÿ§©¦¤©¨¦§¤§¥§¦¦§©¦©©©¦§©¦©©©£¨¤¦§¦§©¦
ãéíéáäæ ìL ñðøwä–íéçôè;ïéLøç ìLå–íéçôè äLGL. ©©ª§¨¤¤¨¦¦§©¦§¤¨¨¦§¨§¨¦
Êïìòîìî ïáøcä éøéL–äòaøà.ãéãaä ãé–äòaøà.Lekð ìL ícøwä ãé–äMîç.ïa ãéLéhtä–äMîç; §¨¥©¨§¨¦§©§¨©§¨¨©©¨¦©§¨¨©©ª§Ÿ¤¦£¦¨©¤©©¦£¦¨

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .éøåî ùøéô êë .øåäè åìåë ãéä ìëå ,åúëàìîì åì ÷éæîù éôì ,ãé
d.eiptln mecxwd ci,åãé øçàì èòî çéðî àìà åãéî ìåôéå ÷éìçé àîù àú÷ä ùàøá ùîî æçåà åðéà åá êåúçì äöåøùë íåãø÷ä ãéá æçåàä êøã

íåùî ,åéøçà ìùå åéðôìù ïéã åæ àááá ùøôî àìã àäå .àáá êãéàá åéøçàî àøå÷ åãé øçàì àöåéäå ,åéðôìî àøå÷ ìæøáì íãàä ãé ïéá ùéù øåòéùäå
:úåòáöà ùìù ïøåòéùã åäðä áéùç àáá êãéàáå ,çôè ïøåòéùã êðä áéùç àëäã.lbxtúåøåö åá úåùòì íéëéøö íéùøçäå .æ"òìá å"ùôîå÷ .äâåçî

:úåìåâò.zawnéìë ìë ïæøâäå úåá÷îå ,àåä àø÷î ïåùìå .úá÷î àø÷ð êë íù ìòå ,íéðáàä úà íéìñåôå íéá÷åð åáå ãç ãçà åùàøù ìæøá ìù ùéèô
ìæøá('æ 'å à íéëìî):.mipa` igztn:íúåç éçåúô ïåùì
e.mixnv lyìëå .íééçôèá ïøåòéùù ïî÷ìã úåãé êðä ìëã àîòè éîð åðééäå .åéãé éúùá ïäá ñôåúù éðôî ,íééçôèá ïøåòéù êðäã àîòèå .øîö éøëåî

:úçà åãéá ïäá æåçàì åëøãù éôì ,çôè ïøåòéùù ïúåà.xewn:øå÷î éåø÷ åá íéø÷ðîù íù ìòå .íéçøä åá íéø÷ðîù ãç ñðøå÷.zepeibl ly cvrnd ci
:ï"éæéøáè åì íéøå÷ éáøòáå .äîçìîá ìéçä éùðà åúåà íéàùåðå ,ìåâò åùàø ,íéçöåøä éìëî éìë àåäå .ïðéñøâ.miadf lyïéñè úåùòì áäæ ìò íéëîä

:ïé÷ã.miyxg lye:ìæøá ìù
f.olrnln oaxcd ixiiyêåúçì ããåçî áçø ìæøá éðùä åùàøáå ,ïáøã éåø÷ àåäå äéîìúì äøôä ãîìî åáù òöøî ïéòë ìæøá åá ùé ãçà åùàø òãøîä

`xephxa yexit

בקת  שימושו שקשה לפי לקרדום, "יד " חשובה הקת אין ידו , לאחר

טהורה. כולה הקת הלכך כזו ,

מפרש: הרמב"ם אבל  מברטנורא. והרב הר"ש לפי  משנתנו mecxwdבארנו ci
eixg`n,הקרדום של לחור מחוץ היוצא הקת מן  חלק –zerav` yely–

חיבור. אינו  מכאן יתיר xedhחיבור ; gth :xne` iqei iax מטפח שיותר  מה –
חיבור. שהוא טמא, לברזל  הסמוך טפח אבל  חיבור , שאינו  טהור ,

לומר: יוסי רבי צריך לפירושו שהרי הרמב"ם, פירוש על  תמהים יש ברם,
,`nh gthולא.xedh gth:במשנתנו הרמב"ם גרס שאולי  `xne:אלא iqei iax"

."gthבתוספתא הגירסה אמנם my).וכן  iyp` zetqez)

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íéðæàî èeç,הקודמת במשנה שבארנו  כמו –íéðåðç ìL– ÙÀÇÄÆÆÀÈÄ
לשקול מדקדקים ואינם כך , כל יקרים שאינם דברים בהם ששוקלים

או בעין, עין íézáבצמצום, éìòa ìL שבביתם דברים ששוקלים – ÆÇÂÅÈÄ
כך כל  מדקדקים אינם יקרים דברים שוקלים ואפילו עצמם, לצורך

בצמצום ישראל "),לשקול  למאזנים.çôè("תפארת  חיבור  החוט של – ÆÇ
åéðôlî ícøwä ãéהברזל עד  בה האחיזה ממקום בקת שיש  מה – ÇÇËÀÙÄÀÈÈ

mifge`y cva dlek zwd :zncewd dpynd ileya ep`ady ,m"anxd itle)
,(daçôè במפרשים חיבור. אינו מכאן  יתיר  לקרדום; חיבור הוא – ÆÇ

הקרדום, דיני שני  סודרו לא שלפיכך  eixg`n,מבואר, ecie eiptln eci
סדר לפי ההלכות את נקט שהתנא משום זה, ליד  זה אחת, במשנה
אצבעות, שלוש ששיעורם דברים נפרטו  הקודמת במשנה השיעורים:

טפח. ששיעורם דברים – çôèובמשנתנו  ,ìBbøtä ãé éøéL– ÀÈÅÇÇÇÀÆÇ
lebxt, להשמיענו המשנה ובאה לאחיזה, יד  לה ויש  מחוגה, היינו 

היד שיירי  הרי טפח, כשיעור  בה ונשתייר  הפרגול, יד  נשברה שאם
שבפחות  חיבור , אינו  מטפח, פחות בה נשאר  אם אבל לפרגול ; חיבור 

לשימוש  ראוי  הפרגול  אין טוב").מטפח יום ב "תוספות  מובא  (מהר"ם ,

(ãé ìL) úáwî ãéגורסים אינם המפרשים –± "ci ly"ìL ÇÇÆÆÆÇÆ
íéðáà éçzôîבאבנים פיתוחים המפתחים –)zawnoink epiid ÀÇÀÅÂÈÄ

,(mipa` milqete miawep eay cg qpxewçôè;למקבת חיבור  היד של – ÆÇ
:"l`xyi zx`tz" lra yxtne ולא בידו, שיאחזנו כדי  כשיעור  "היינו

במלאכתו". יעכבנו שלא כדי  יותר ,

lebxtd"בענין ci ixiiy"המשנה כאן נקטה למה המפרשים, "ixiiy"?נדחקים
נדחקים  החרחור", "שיירי הדרבן", "שיירי ח): ומשנה ז  (משנה להלן  גם וכן 

"שיירי ". הלשון  בביאור  המפרשים
יד ". "שיירי  לקרות רגילים שכן  לומר, "צריך  כותב: טוב" יום "תוספות בעל 

"שיירי ". בלשון  כן  גם להם שקוראים ובחרחור  בדרבן להלן וכמו
"l`xyi zx`tz" lra"שיירי" לשון  המשנה כאן  שנקטה שממה לי , נראה כותב:

הטפח  ששיעור שווים, שבמשנתנו טפח שיעורי  כל  שאין למדים, נמצאנו 
זה  הרי טפח נשאר אם דווקא הפרגול, יד  כשנשברה אפילו היינו : שבפרגול
אינו מטפח, פחות נשאר אם אבל  מזה; יותר נשאר אם שכן  וכל  חיבור ,
מטפח  פחות מתחילה כשהיה הדין  והוא לשימושו . ראוי  שאינו  מאחר  חיבור ,
רק  ונשתייר שנשברה דבר , של כדרכו נקטה שמשנתנו  אלא חיבור , שאינו 
אבל לו?! ראויה שאינה לפרגול  יד אדם יעשה כלום מתחילה, שאילו  טפח,
אבל חיבור, זה הרי  מטפח בפחות אפילו היינו שבמשנתנו  טפח שיעורי  שאר 
"שיירי ". לשון שייך  לא זה בכגון  לפיכך  מכן. יתיר ולא בלבד , טפח עד  רק

zexdh"אבל ixcq" lraמפרשlebxtd ciאינו מטפח יותר  חיבור , הוא טפח –
סתם, הפרגול " "יד  ולא הפרגול " יד  "שיירי  לשון המשנה ונקטה חיבור .
לא  מלמטה, בין  מלמעלה בין הפרגול ביד  שיעור  ליתן  רוצה שהתנא משום
צריך היד , שנשברה הפרגול , יד בשיירי והיינו  מטפח, יותר ולא מטפח פחות
פחות  ביד  מתחילתו  עשאו אם ברם, טהור . מטפח פחות אבל  טפח, שיישאר 

טמא. מטפח

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéðæàî èeç, ד במשנה שבארנו  כמו –íéønö ìLצמר מוכרי  – ÙÀÇÄÆÇÈÄ
גדולות, חבילות לשקול שדרכם úéëeëæבמשקל , éì÷BL ìLå– ÀÆÀÅÀÄ

זהירות, בה שדרושה הוא íéçôèלמכור, טפחים שני  באורך  – ÄÀÇÄ
ידיים. בשתי  בחוט שאוחזים לפי  למאזניים, øBwnäחיבור  ãé– ÇÇÇ

שמנקרים הריחיים,(migcew)כלי  אבני את חיבור.íéçôèבו – ÄÀÇÄ
שנו: `zg,בתוספתא ecia feg`l ekxcy z`",הקרדום יד  gth;כגון

,eici izya feg`l ekxcy z`e, המקור יד miכגון  igth."ãöònä ãéÇÇÇÂÈ
úBðBéâì ìL ובשעה במלחמה, נושאים שחיילים גרזן מין – ÆÄÀ

ידיים, בשתי  בקתו אוחזים בו הם íéçôèשמשתמשים הקת של – ÄÀÇÄ
íéáäæחיבור . ìL ñðøwä ãéעל בקורנס המכים זהב, צורפי – ÇÇËÀÈÆÆÈÄ

דקים, טסים לעשות חיבור;íéçôèהזהב –ïéLøç ìLåיד – ÄÀÇÄÀÆÈÈÄ
יותר גדול שלהם שהקורנס נפחים, היינו  ברזל , חרשי  של הקורנס

יותר , ארוכה יד  GLíéçôèוצריך  äL מבארים יש חיבור . הם – ÀÈÀÈÄ
מקום  מרחיק לפיכך  חם, הוא עליו  שמכה שהברזל שמפני  הטעם,

הקת שבראש  מהקורנס טפח כשיעור בקת ידיו שתי ("תפארת אחיזת

ישראל").

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äòaøà ,ïìòîìî ïáøcä éøéL שבראשו המרדע מקל  נשבר  – ÀÈÅÇÈÀÈÄÀÇÀÈÇÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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Léhtä ìLå–äML.ícøwä ãéøéãò ìLå òewa ìL–äML.ïéúzñ ìL úáwî ãéå–äML. §¤©©¦¦¨©©ª§Ÿ¤¦©§¤¨¦¦¨§©©¤¤¤©¨¦¦¨

,øåáéç ååä åì íéëåîñä íéçôè äòáù øåçøçä ãöì äèîìå ,øåáéç íéáåùç íéçôè äòáøà ïáøãä ãöì äìòîì ,òãøîä ãé øåòéùå .øåçøç åîùå íéùøù åá
:ïáøãä àìå øåçøçä àì àîèð àì äàîåè íù òâð íàå ,øåáéç åðéà øåçøçä ãöì äòáùå ïáøãä ãöì äòáøàî øúåé àåäù äîå .ïî÷ìãë.cicaìæøá éìë

:ãéãá ïäá øôåçä éìëä àø÷ð ïéãéãá ïéåø÷ù úåîåâä íù ìòå .ïäéîéî å÷éæçéù éãë ïìéàä áéáñ úåîåâ íéøôåç åáù.yekp lyìò åá íéùé÷îù ùéèô
:ïúåà íéøáùîå íéðáàä.yiht oa:ùéèô åîù ìåãâäå ,ùéèô ïá éåø÷ ïè÷ä ùéèôä.rewa ly:íéöò åá íéò÷áîù íåãø÷.xecr lyò÷ø÷ä åá íéøôåçù

ïåøãòé øãòîá øùà åîë .äòéøæì(æ äéòùé):.mizzq ly:ïúåà ïéåùîå íéòö÷îäå íéðáà éáöåç

`xephxa yexit

לצד למעלה ממנו  ונשתיירו בחרישה, הבקר  את בו לכוון הדרבן

חיבור`draxהדרבן אינו  מכאן  פחות לדרבן ; חיבור  הם הרי  טפחים,

כה,ב); לעיל עיין אחרונה"; "משנה  ישראל "; מפרשים ("תפארת  ויש

חיבור, הם לדרבן  הסמוכים טפחים שארבעה שלם, במרדע משנתנו 
לדרבן  חיבור אינם מכאן  זה,(ברטנורא );יתיר  לפירוש מוסיפים ויש 

לשון  המשנה נקטה oaxcd",שלפיכך  ixiiy"סתם oaxcd",ולא ci"
חיבור, אינו טפחים מארבעה שיותר  בלבד זו שלא להשמיענו כדי 

היינו חיבור , אינו טפחים מארבעה פחות אף נשברeixiiya,אלא שאם
אם  אלא לדרבן  חיבור  שייריו  אין הדרבן, לצד חלק ונשתייר  המרדע,

מארבעה  פחות בו  נשתיירו אם אבל  טפחים. ארבעה בהם יש  כן 
מארבעה  פחות אפילו עשייתו  מתחילת ברם, חיבור . אינם טפחים

חיבור טהרות ").טפחים ãéãaä("סדרי ãé שחופרים מעדר כמין  – ÇÇÈÄ

המים בהן  שיתכנסו לאילנות, סביב חפירות zexitgdבו my lre)
zeiexwd– א ד , קטן מועד  במסכת –"o icicadfd xcrnd `xwp "

"cica,("äòaøà. חיבור הם היד של  טפחים –ìL ícøwä ãé ÇÀÈÈÇÇËÀÙÆ
Lekðמתוך רעים עשבים בו  שעוקרים כלומר  בו , שמנכשים – Ä

והירקות ישראל");התבואה "תפארת פטיש(הר"ש ; מפרשים; ויש 

אבנים בו ברטנורא ),שמפוצצים הידäMîç(רמב"ם ; של טפחים – ÂÄÈ
חיבור . Léhtäהם ïa ãé,קטן פטיש  של –äMîç הם טפחים – ÇÆÇÇÄÂÄÈ

Léhtäחיבור ; ìLå,הגדול –äML.חיבור הם טפחים –ãé ÀÆÇÇÄÄÈÇ
òewa ìL ícøwä,עצים בו  שמבקעים –øéãò ìLå שעודרים – ÇËÀÙÆÄÇÀÆÈÄ

הקרקע, את חיבור .äMLבו הם היד  של טפחים –ìL úáwî ãéå ÄÈÀÇÇÆÆÆ
ïéúzñ, שסתתו האבנים את בו  שמחליקים אבנים, מסתתי  –äML ÇÈÄÄÈ

חיבור. אינו  מכאן יתיר  חיבור; הם היד  של  טפחים –

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc migqt(ipy meil)

:`xnbdàéL÷.xen`d aezkdn l`eny ixac lr dyw ok` ± ©§¨
dxezd on d`neh miwynl oi`y ax zhiy lr dywn `xnbd

:llkòîL àz.yxetn `xwnn ax ixac lr `iyew rnye `ea ± ¨§©
uxyn `nhpy qxg ilka xn`p `ldwie)(cl-bl `i `x,'Uxg ilM lke§¨§¦¤¤

lkF`d lMn ,'ebe `nhi FkFzA xW` lM ,FkFY l` mdn lRi xW £̀¤¦Ÿ¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨¦¨¨¤
,`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW`ìëa äúMé øLà ä÷Lî ìëå £¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨§¨©§¤£¤¦¨¤§¨

.'àîèé éìk`nhn `nh qxg ilky ,`id aezkd zernyn zehyte §¦¦§¨
oiae min ici lr exykedy milke` oia ,ekeza xy` lk z`
on llk d`neh lawn epi` dwyny ax xne` ji` ok m`e ,miwyn

:`xnbd zvxzn .dxezdéàî[edn-]'àîèé',miwyna xn`py ©¦§¨
øéLëäcr oky .envra `nhpy `le ,d`neh lawl milke`d z` ¦§¦

zlawl ie`x `ed oi` lk`nd lr miwyn x`y e` min e`eaiy
`eaiy lke` lk ,ax zrcl aezkd zernyn `id jke .d`neh
xiyki ,ilk lka dzyi xy` dwyn lk eilr `eaiy e` ,min eilr

.`nhd qxgd ilk xie` ici lr `nhidl dwynd eze`
y dn `ld :`xnbd dywnøéLëämilke`d z` dwyndàLéøî ¦§¦¥¥¨

déì úòîL àø÷cxn`p oky ,aezkd ixac zligzn eprny xak ± ¦§¨¨§©¥
my,'àîèé íéî åéìò àBáé øLà 'åâå ìëàé øLà ìëBàä ìkî'dnle ¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨

.milke`d z` xiykn dwyny epcnlle xefgl aezkd jxved
:`xnbd zvxznãçxacn el` miaezkn [cg`-]amin,ïéLeìz ©§§¦

ãçåxacn mdn [cg`e-]aminïéøaeçî.rwxwléëéøöemikxvpe ± §©§§¨¦§¦¦
meyn ,el` miaezk ipyïðéòîLà éàc[eprinyn did m`y-] §¦©§§¦©

wx aezkdaminïéLeìz`edy mixne` epiid ,mixiykn mdy §§¦
eäðéáLçàc íeMîrwxwdn mylzy jka dwynl maiygdy ± ¦§©§§¦§

,mdl jixv `edy ezrc z` dlibe ilka m`lineìáàmina £¨
àîéà ïéøaeçîmdy [mixne` epiid-]àì,milke`d z` mixiykn §¨¦¥¨Ÿ

.dwyn miaeyg mpi`y meynàðz éàåmina wx [xn`p eli`e-] §¦¨¨
ïéøaeçî`edy mixne` epiid ,mixiykn mdyéîéé÷c íeMî §¨¦¦§¨§¦

éáéLç eäéézëeãaoey`xd mnewna micner oiicr mdy xg`ny ± §§©§£¦¦
,milke`d z` mixiykne dwynk miaeyg md ixdìáàmina £¨

ïéLeìz,mnewnn exwrpyàîéàmdy [mixne` epiid-]àì §¦¥¨Ÿ
mink cer miaeyg mpi`y meyn ,mixiyknok lr .éëéøö§¦¦

oiae miyelz min oiay ,epcnll el` miaezk ipy [mikxvp-]
.mixiykn mixaegn

:xg` aezkn ax zhiy lr dywn `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©
mixaegn mina xn`p `ld .yxetn `xwnn ax ixac lr `iyew

(el `i my),.'øBäè äéäé íéî äå÷î øBáe ïéòî Cà'`weecy rnyne ©©§¨¦§¥©¦¦§¤¨
miyelz min la` ,d`neh milawn mpi` mixaegn mdy el` min
dxezd on d`neh miwynl oi`y ax ixack `le ,d`neh milawn
,mnvr mind zxdhl aezkd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .llk

`l`,'øBäè äéäé' éàîxdhp mda laehd `nhdy,Búàîehî`ae ©¦§¤¨¦§¨
min `le ,mixdhn dewne oirn in `weecy eprinydl aezkd

.miae`y
xn`py '`nhi'y ,ax zhiya lirl x`eand lr dywn `xnbd

:milke` xykdl miyelz miwyn zeaxl `a dwynaeminïéLeìú§¦
éî[ike-]ïéøéLëî,dxezd on d`neh zlawl milke`øîàäå ¦©§¦¦§¨¨©

[xn` ixde-]ïé÷Lî ,àðéðç éaøa éñBé éaølyàiçaèî úéa ©¦¥§©¦£¦¨©§¦¥¦§§©¨
,dxfrayïëc ïäL ïéic àì,d`neh mdl oi`e [mixedh-]L àlàmb Ÿ©¨¤¥¨¨¤¨¤

ïéøéLëî ïéàmixiykn miyelz miny dfn gkene .milke`d z` ¥©§¦¦
lr minkg exfb `l miycw z`neh repnl ickae ,opaxcn wx
on mixiykn miyelz m` ixdy .exiykiy dxfray miwynd
oic `igahn zia iwynn riwtdl minkg cia gk did ji` ,dxezd

:`xnbd zvxzn .`ziixe`c xykdàîbøéziax ixac z` [yxtz-] ¦§§¨
mixiykn oi` `igahn zia iwyny `pipg iaxa iqeiíc ìòly ©¨

oicn hrnzp zepaxw mc oky .min lr `le ,xiykn epi`y zepaxw
enk ,xykdíãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©

øéLëî BðéàL íéLã÷dnn ,d`neh zlawl milke`d z`øîàpL ¨¨¦¤¥©§¦¤¤¡©
mca(ck ai mixac)'EPlk`Y `l,'íénk epëtLz õøàä ìòo`kne ŸŸ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦

`weecyíénk CtLpL ícelawl miyyeg oi`e ceai`l jlede ¨¤¦§¨©©¦
e ,minl ywed ilkaøéLëî.mzenk ©§¦
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ohwר cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ב בשביעית:דף החורש בדין מחלוקת מביאה LøBçäהגמרא ,øîzéà¦§©©¥

øæòìà éaøå ïðçBé éaø ,úéòéáMa,בדינו ä÷Bì,נחלקו øîà ãç זו שחרישה ©§¦¦©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¤
בלאו, התורה מן ä÷Bì,נאסרה Bðéà øîà ãçå.בלאו נאסרה שלא §©¨©¥¤

במחלוקתם: דנה ש àîéìהגמרא נאמר שמא -a דבריוàòìéà éaø øîà ïéáà éaøã ¥¨¦§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨
éâìôéî÷,נחלקו -ììk øîàpL íB÷î ìk ,àòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc ¨¦§§¥§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨¨¨¤¤¡©§¨

èøôe ,äNòa נאמרììëe èøôe ììëa BúBà ïéðc ïéà ,äNòú-àìa כל לרבות ©£¥§¨§Ÿ©£¤¥¨¦¦§¨§¨§¨
מקומות  משאר שנשתנה כיון שבפרט, מה רק לרבות ופרט בכלל אלא הפרט, שכעין

כלל נאמר ובשביעית לא־תעשה. או עשה  ציווי, באותו והפרט ד)שהכלל כה (ויקרא

פרט כך ואחר לארץ', יהיה ׁשּבתֹון וגו',(שם)'ׁשּבת תזמר' לא וכרמ תזרע לא ׂשד' ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

כלל שוב ה)ואחר־כך כה והפרט (שם עשה הם שהכללים לארץ', יהיה ׁשּבתֹון ְְִֶֶַַָָָ'ׁשנת

תעשה, déìלא úéì ,ä÷Bì øîàc ïàî כ סובר אינו -éaø øîà ïéáà éaøc ©§¨©¤¥¥§©¦¨¦¨©©¦
,àòìéà שלא המלאכות כל את תורה לאיסור ומרבים  וכלל, ופרט בכלל דורשים ולכן ¦¨¨
déìנתמעטו, úéà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe כ סובר -ïéáà éaøc בכלל שדורשים ©§¨©¥¤¦¥§©¦¨¦

המפורשות. המלאכות על רק ולוקה ופרט,

הגמרא: ו àì,דוחה בזה, נחלקו שלא déìיתכן úéì àîìò éleëc אינם שניהם - Ÿ§¥¨§¨¥¥
כ  àòìéà,סוברים éaø øîà ïéáà éaøc ולøétL ä÷Bì øîàc ïàî מובן - §©¦¨¦¨©©¦¦¨¨©§¨©¤©¦

חרישה. ואף המלאכות כל לרבות Cìשלמדים øîà ,ä÷Bì Bðéà øîàc ïàîe לבאר ©§¨©¥¤¨©¨
הרי éãkîשיטתו, -äòéøæ ììëa äøéîæ,פירות מצמיחות ììëaששתיהן äøéöáe ¦§¦§¦¨¦§¨§¦¨§¦¨¦§¨
äøéö÷ ו פרי, קצירת àðîçøששתיהן eäðéáúk àúëìä éàîì צורך לאיזה - §¦¨§©¦§§¨©§¦§©£¨¨
úBãìBzנכתבו, éðäàc øîéîì אלו תולדות שעל ללמד -äãìBzà ,áéiçéîc àeä §¥©§©¨¥¨§¦©©©¨¨

àðéøçà אחרות תולדות על -áéiçéî àì נאסרו שלא .[æ]כיון ©£¦¨Ÿ¦©©
הגמרא: àìבברייתא,àéðúäåנאסרו,àìכי åמקשה Eîøëå òøæú àì EãN' §Ÿ§¨©§¨¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ

ãeîìz ,çeqéëìe Le÷Lé÷ìe øecéòì ïépî ,øenéæå òeøéæ àlà éì ïéà ,'øBîæú¦§¥¦¤¨¥©§¦¦©¦§¦§¦§§¦©©§
,'àì Eîøk' ,'àì EãN' øîBì כלומרìk àìå ,EãNaL äëàìî ìk àì ©¨§Ÿ©§§ŸŸ¨§¨¨¤§¨§§Ÿ¨

ïìéàa ïéâqôî ïéàå ïéãøæî ïéàå ïéîñø÷î ïéàL ïépîe .EîøëaL äëàìî§¨¨¤§©§§¦©¦¤¥§©§§¦§¥§¨§¦§¥§©§¦§¦¨
ìkבשביעית, ,àì EãNaL äëàìî ìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìz©§©¨§Ÿ©§§Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ¨

.àì EîøëaL äëàìî וïìéàa ïéðMòî ïéàå ïé÷øôî ïéàå ïéìaæî ïéàL ïépî §¨¨¤§©§§Ÿ¦©¦¤¥§©§¦§¥§¨§¦§¥§©§¦§¦¨
ìëåבשביעית, ,àì EãNaL äëàìî ìk ,'àì Eîøk' 'àì EãN' øîBì ãeîìz©§©¨§Ÿ©§§Ÿ¨§¨¨¤§¨§Ÿ§¨

EîøëaL äëàìîúçz øãòé àìå ,íéúéfä úçz L÷L÷é àì ìBëé .àì §¨¨¤§©§§Ÿ¨Ÿ§©§¥©©©¥¦§Ÿ©£Ÿ©©
øîBì ãeîìz ,íéðôbì úBiâeò äNòé àìå ,íéî íéò÷ð àlîé àìå ,íéðôbä©§¨¦§Ÿ§©¥§¨¦©¦§Ÿ©£¤¦©§¨¦©§©

,'òøæú àì EãN' וììëa äòéøæ שביעיתäéìà Léwäì ,äúöé änìå ,äúéä ¨§Ÿ¦§¨§¦¨¦§¨¨§¨§¨¨¨§¨§©¦¥¤¨
úãçeéîו  äòéøf äî ,Cì øîBì שהיאàéäL ìk óà ,íøëaLå äãOaL äãBáò ©¨©§¦¨§¤¤£¨¤©¨¤§¤§¤¤©¨¤¦

,íøëaLå äãNaL äãBáò שמרבים ומבואר בשניהם. שאינם מלאכות למעט ויש £¨¤§¨¤§¤§¤¤
חרישה. ואף ובכרם, שבשדה המלאכות כל לאיסור

רק  אסורות נכתבו שלא אלו מלאכות הגמרא: עליהן,ïðaøcîמתרצת לוקים àîìòaואין àzëîñà àø÷e שהובאה והדרשה - ¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨
התורה. מן לדבריהם חכמים שהביאו בלבד סמך היא מפסוק, בברייתא

àúà ék[כשהגיע-]éîéc áø לבבל ישראל שאומר,øîà,מארץ חכם שמעתי ישראל ש ìBëéבארץ לומר אדם ä÷ìéהיית ¦¨¨©¦¦¨©¨¦§¤
úôñBzä ìò,בשביעיתdì áéñðå לכך והביא -àøeèôì àãeîìz,לפטרו לימוד -éàîe àãeîìz éàî àðòãé àìå ©©¤¤§¨¦¨©§¨¦§¨§Ÿ¨©§¨©©§¨©

úôñBz.שהביא הלימוד ומהו ב'תוספת', כוונתו מה יודע ואיני - ¤¤
אמוראים: בזה שנחלקו הגמרא øîà,מביאה øæòìà éaø ל ב'תוספת' החכם מפורש äLéøçכוונת איסורה שאין בשביעית, ©¦¤§¨¨¨©£¦¨

כדלהלן, אותה למדים אלא ÷øîàבתורה, éëäå,החכםìò ä÷ìé ìBëé מלאכתäLéøç משום שנלמדת àéúàcבשביעית, - §¨¦¨¨©¨¦§¤©£¦¨§¨§¨
ììëe èøôe ììkîלעיל גם (ע"א)כמבואר והיינו בתורה, המפורשות וזמירה זריעה שהוא הפרט כעין מלאכה כל לרבות שיש , ¦§¨§¨§¨

i"yx

øåñà éðìéà ééåøáà-meyn iedc
yewyw ixyc i`de ,`geex-epiid
xiq`c i`de ,ilit inezq-epiid

.ipli` iiexa`ìëøîàðù íå÷î
àìá èøôå äùrá ììëäùrú-

) aizkc ,`kd oebk(dk `xwie:
oezay zay ziriayd dpyae"

"ux`l didi-,dyr epiid llk
"xenfz `l jnxke rxfz `l jcy"

-.dyrz `l epiid ,hxtïéðã ïéà
ììëå èøôå ììëá åúåà-lr s`e

`kd oebk ,dixza llk aizkc ab
"oezay zay" :dixza aizkc

oi` :xnelkllk x`yc oic el
dyra elek oiaezky llke hxte
llke hxte llk :xn`c ,e`la e`
,hxtd oirk `l` oc dz` i`
`l` .hxtl incc icin lk iaxnc
li`ed ,hxte llka dil opipiic
,llke hxte llk x`yn dpzypc
dn `l` llka oi` :opixn`

ipd ,hxtay-`pixg` icin ,oi`-
.`lïéáøã åäì úéì àîìr éìåëã

øéôù ä÷åì øîàã ïàî 'åë-
hxte llka opiyxcc ,xn`ck

.llkeàì àðéøçà-yxeg ikdl
.dwel epi`

éîéã áø àúà éë-l`xyi ux`n
.laaløîà-ixn`c zirny

lr dwli leki :l`xyi ux`a
.ztqezäéìr áéñðã úérîùå

àøåèôì àãåîìú-`prci `le
.xeht `le ztqez i`nøærìà éáø

äùéøç øîà-ixw ikdl .ziriaya
on exwir witp `lc ,ztqez dil



רי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc migqt(iyiy meil)

éîc äàîeè`ln ellg lk eli`k xepzd z` ze`xl epl yi `ld ± §¨¨¥
exie`a ielzd uxydn `nhp qxg ilk ixdy ,uxyd z`neha
`ed eli`k uxyd z` mi`exy dfn gkene ,ea rbep epi`yk elit`
,ilkd oteca rbepk aygp `ed ok meyne ,ilkd llg lk z` `lnn

åok m`éàä éåäéz[dze` didz-]útekeza z`vnpdäðBLàø §¤¡¥©©¦¨
:`xnbd zvxzn .envr uxya drbp eli`k ,d`nehldéì øîà̈©¥

,`ax [el-]Czòc à÷ìñ àì,ok xnel jzrca dlrz l` ±àéðúc± Ÿ¨§¨©§¨§©§¨
,ekeza uxyy qxg ilk ,`ziixaa epipy ixdyeäé ìBëé`ny-] ¨§

[eidiíéìkä ìkekeza mi`vnpd zkzn e` ur lyïéànhî ¨©¥¦¦©§¦
[mi`nhp-]ñøç éìk øéåàî`nhpy qxg ilka xn`p ixdy ,df ¥£¦§¦¤¤

uxynxwie)(bl `i `,rnyna milk s`e '`nhi FkFzA xW` lM'Ÿ£¤§¦§¨
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לזריעה. שמסייעת החרישה àøeèôìאת àãeîìz déì áéñðå ממלקות לפטור - §¨¦¥©§¨¦§¨

בתורה, מפורשות שאינן מלאכות שאר והעושה החורש ïkאת íàc עליהם שחייבים §¦¥
éìקשה  änì éèøt éðä ìk המלאכות שהן הפרטים כל את לפרט צריך מדוע - ¨¨¥§¨¥¨¨¦

חרישה  על ולא לוקים, עליהן שדווקא להשמיע כדי ודאי אלא בפסוקים, המפורשות

מלאכות. ושאר

,øîà ïðçBé éaøå ל ב'תוספת' íéîëçהכוונה eôéñBäL íéîé מלאכה בהם לאסור §©¦¨¨¨©¨¦¤¦£¨¦
äðMä Làø éðôì,שביעית ÷øîàשל éëäå,החכםìò ä÷ìé ìBëé מלאכה שעשה ¦§¥Ÿ©¨¨§¨¦¨¨©¨¦§¤©

ה  äðMäלפני úôñBzבזמן Làø משוםàéúàc שנלמדת -îהפסוק לד ן (שמות ¤¤Ÿ©¨¨§¨§¨¦
úaLz'כא) øéöwáe Léøça' כדין התוספת דין ואם־כן בברייתא, להלן כמבואר ¤¨¦©¨¦¦§Ÿ

àøeèôìשביעית. àãeîìz dì áéñðå,ממלקותøîéîì ïðéòáãk שרוצים כפי - §¨¦¨©§¨¦§¨§¦§¦¨§¥©
.(ד.)ïn÷ìלומר  §©¨

הגמרא: ה éàîמבררת äðMäהם Làø éðôlL íéîé משיבה שביעית. תוספת של ©¨¦¤¦§¥Ÿ©¨¨
מ"א)במשנהïðúãkהגמרא: פ"א ïìéà,(שביעית äãNa ïéLøBç éúî ãò לצורך §¦§©©¨©§¦¦§¥¦¨

והפירות  האילנות úéòéáLהשבחת áøò,,תנאים בזה íéøîBà,נחלקו éànL úéa ¤¤§¦¦¥©©§¦
éøtì äôiL ïîæ ìk.השבועות חג לפני מועט זמן והיינו השישית, השנה úéáeשל ¨§©¤¨¨©§¦¥

,íéøîBà ìlä השישית פירות לצורך úøöòäחורש ãò אז שעד השבועות], [-חג ¦¥§¦©¨£¤¤
לאילן. מועילה elàהחרישה éøáãk úBéäì elà éøác ïéáBø÷e שאמרו הזמן - §¦¦§¥¥¦§§¦§¥¥

הלל  בית שאמרו לזמן קרוב שמאי .בית

במשנה שנינו מ"א)עוד פ"ב ïéLøBç:(שם éúî ãòå בïálä äãN ב áøò[-התבואה] §©¨©§¦§¥©¨¨¤¤
äçlä äìëzMî ,úéòéáL אז שעד הגשמים, מחמת שבקרקע [-הלחלוחית] §¦¦¦¤¦§¤©¥¨

השישית. השנה לזריעת מועילה עדיין íéLøBçהחרישה íãà éðaL ïîæ ìëå בשדה §¨§©¤§¥¨¨§¦
כדי  שביעית úBòìãîeבערב úBàL÷î òhéì הוא סימן ודלועים], קישואים [-שדות ¦©¦§¨¦§¨

התבואה. בשדה לחרוש ומותר הלחלוחית, כלתה לא íàשעדיין ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¦
ïk ש נמצא אלו, במעשים תלוי התוספת øeòéLשזמן äøBz äðúð שביעית תוספת ¥¨§¨¨¦

,Bãéa ãçàå ãçà ìëì קודם בזו שהשיעור ופעמים בהם, שוים השדות כל אין שהרי §¨¤¨§¤¨§¨
זה. בשיעור לטעות ויבואו בזו, שישית àlàלשיעור לצורך מותרת äãNaהחרישה ¤¨¦§¥

çñtä ãò íéøîBà ìlä úéáe) úøöòä ãò ïìéàä äãNáe ,çñtä ãò ïálä.( ©¨¨©©¤©¦§¥¨¦¨©¨£¤¤¥¦¥§¦©©¤©

i"yx

,llke hxte llkn `l` dxezd
.lirl opixn`ckàãåîìú áéñðå

àøåèôì-ipd :opixn`ck-.oi`
ïë íàã-.iwl iedcéèøô éðä ìë

-ziriaya xeq`c `icda hixtc
.dxivae dxivw ,xenife drixfäîì

éì-`xninl `l` ?`pngx azkc
rny .'eke dwelc `ed jpd`c

.iwl `l dyixg` :dpiníéîé
äðùä ùàø éðôìù-,ziriay ly

.ziriayd lr ztqez `edy
øéö÷áå ùéøçáî àéúàã-xn`ck

,ziriayl oipr epi` m` :onwl
jnxke rxfz `l jcy" aizk ixdy

"xenfz `l-ziyy oiprl edpz
inp ziriayac ,ziriayl qpkpy

.xeq`ïî÷ì øîéîì ïðéráãë-xnb
.ziy`xa zayn oezay zayìë

éøôì äôéù ïîæ-onf lk :xnelk
elcby zexitl dti dyixgy
.zxvrl aexw inp epiidc ,ziyya

jli`e o`kn la`-iedc ,`l
.ziriay zexit owznkïáì äãù-

.d`eaz lyäçìä äìëúù-
.ziyy dpy ly minybd oilky
dyixg ipdn `zry `idd crc
dlkzyn la` ,ef dpyc drixfl

dgld-ifgnc ,yexgl leki epi`
lk epiidc ,ziriay jxevl yxegk
rhil oiyxeg mc` ipay onf

.ze`ywnäøåú äðúðåãéá ãçàå ãçà ìëì øåréù-exiag mcew yxeg df minrty ,oixeriyl jixac zzp ,xnelk
.ze`ywn rhil



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc migqt(oey`x meil)

:xi`n iax zgked z` yxtl dkiynn `xnbdéàîexn`y [dne-] ©
xi`n iaxíäéøácî'drya ung znexz `nhl xzeny 'epcnl ¦¦§¥¤

df oic gikedl yiy `id ezpeek ,gqt axr ly ziyyéaø éøácî¦¦§¥©¦
.íéðäkä ïâñ àðéðçd`neh siqedl `pipg iax xizdy myky £¦¨§©©Ÿ£¦

xzen ok enk ,ipy ezeyrle opaxc iyily `l` epi`y ycew xyal
mr cgi dztixy ici lr ziyyd drya ung znexz `nhl
`id oiicr ziriayd dryd zligz cry elit`e ,d`nh dnexz

.opaxcn `l` dry dze`a dxeq` dpi`e ,dxezd on zxzen
:xi`n iax ixaca xg` yexit d`ian `xnbdíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦

ïéúéðúî ,àøt÷ øa`nhpy cg` xyaa zxacn [epzpyn-]áàa ©©¨¨©§¦¦§©
e ,àúééøBàc äàîehäa `nhpy xg` xyaa,àúééøBàc äàîehä ãìå ©§¨§©§¨§©©§¨§©§¨

mipdkd obq `pipg iax ixac z` cinrdle wegcl jxev oi`e
.opaxc d`nehd clea `nhpy xyaa epzpynaéàîe[dne-] ©

xi`n iax xn`yíäéøácî'mr dxedh dnexz mitxeyy 'epcnl ¦¦§¥¤
`pipg iax ixacl ezpeek oi` ,gqt axr ly ziyy drya d`nh

e ,mixg` mi`pz ixacl `l` ,epzpyna `aiwr iaxeéaø éøácî¦¦§¥©¦
òLBäé éaøå øæòéìà.df oic giked xg` mewna exn`py ¡¦¤¤§©¦§ª©

:yiwl yix ixac z` zxxan `xnbdéäixac [md dn-]òLBäé éaø ¥©¦§ª©
.epic z` xi`n iax cnl mdnyàîéìéànàäcnly xn`p m` ± ¦¥¨¨

ly df oicnïðúc ,òLBäé éaøzenexz zkqna epipyy ±(g"n g"t), ©¦§ª©¦§©
ãìBpL äîeøz ìL úéáç[rxi`y-],äàîeè ÷ôñ dìqpkpy oebk ¨¦¤§¨¤©¨§¥§¨

e` dnexza rbp m` wtqe ,ziagd z`vnp eay mewnl `nh mc`
.`lätøezä íB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaø[xwtd-] ©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨©©¦§©§¨

,xnzyn epi`y,òðöenä íB÷îa äpçépémc` da rbi `ly ick ©¦¤¨¦§©§¨
,`nh,äpqëé äleâî äúéä íàåuxy dkezl leti `ly ick §¦¨§¨§¨§©¤¨

dilr mixdfen ep` mewn lkn ,d`nh wtq `idy s`e .dp`nhie
.d`nehn dxneylíB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦¨§¨©©¦§

äpçépé òðöenä[dgipdl i`yx-]äúéä íàå ,ätøezä íB÷îa ©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦¨§¨
äplâé äqeëîzeidl dl mxeb `ed jkay elit`e ,dzelbl i`yx - §¨§©¤¨

`l oky .uxy e` `nh mc` rbn ici lr d`neh lawl dlelr
die`xd dnexza `l` d`nehd iptn xenyl dxezd dxidfd
wtq dnexza `le ,dlik`a xq`iz `nhiz m` ixdy ,dlik`l

yedi iax ixacn xi`n iax cnle .dlik`l die`x dpi`y d`nh,r
,gqt axr ly ziyiy drya dxedh dnexz s` `nhl xzeny
dpi`e ,xeriaa zaiige ung xeqi`a dxeq` xak `idy oeikn

:`xnbd dgec .dlik`l die`xéîc éîiax ly epic dnec ike ± ¦¨¥
`ld ,ryedi iax ly epicl xi`níúä,d`nh wtq dnexza [my-] ¨¨

ryedi iax xizdàîìòa àîøbdzgpd ici lr d`neh dl mexbl ± §¨¨§¨§¨
eli`e ,micia dyrn ici lr `l la` ,dielib e` dtxezd mewna

àëäz` `nhl xi`n iax xizd ,ung znexz ztixya [o`k-] ¨¨
dxedhd dnexzdíéãéamr cgi mivrd lr dzgpd ici lr §¨©¦

.ryedi iax ixacn df xzid cnl ji`e ,d`nhd
oicn eixac z` cnl xi`n iaxy zyxtn `xnbd ef `iyew meyn

:ryedi iax ly xg`àlànàäly df oicn ±òLBäé éaøiax cnl ¤¨¨©¦§ª©
.epic z` xi`nïðúcdpyna epipyy -(h"n my),ìL úéáçoiiäîeøz ¦§©¨¦¤§¨

xedhäðBéìòä úba äøaLpL,miaprd z` mikxec eay ilka ± ¤¦§§¨©©¨¤§¨
ed zbd xeaaäðBzçúoii `vnp oiid jtyp ekezly,ïéàîè ïéleç ©§¨¦§¥¦

oilegd oii z` s` xeq`ie `nhi ekezl dnexzd oii leti m`es` , ¦§¨
iaxe xfril` iax ewlgp dlivdl zexyt` oi`y ote`ay it lr

mewn lkn ,jenqa `aeiy itk ryediäãBî[micen-]øæòéìà éaø ¤©¦¡¦¤¤
äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøåzegtd lkl [dnexzdn-] §©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

úéòéáøbeld,äøäèadze` lawie mixedh milk `iaiy ici lr §¦¦§¨¢¨
,oilegd jezl letizy mcew mdaìévéel` milk xg` xfgl eilr ± ©¦

leti mixedh milk `vniy cry elit`e .d`nehn dlivdl ick
mi`nh milka dplawi `l ,mxq`ie oilegd jezl dnexzd on wlg
zlvd jxevl dnexz `nhl xeq` oky ,oilegd z` livdl ick

.oilegdåàì íàådcizre ,mixedh milk `evnl leki epi` m`e ± §¦¨
.epica mi`pz ewlgp ,`nhidle oilegd jezl dlek letil dnexzd

ãøz ,øîBà øæòéìà éaøxeal dnexzdànhúåici lr dil`n ©¦¡¦¤¤¥¥¥§¦©¥
,mi`nhd oilegdãia äpànèé ìàå,mi`nh milka dzlaw ici lr §©§©§¤¨©¨

dnexz `nhl oi`y itl ,xeaay oilegd exq`i ok zngny elit`e
e .cqtdn oileg livdl ick miciaäpànèé óà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥©§©§¤¨

,ãiaxeqi` meyn jka oi`e ,mxq`ze oilegd jezl letz `ly ick ©¨
nhlzklle `nhidl zcner `id jk oiae jk oia ixdy ,dnexz `

dnexz micia `nhl xzen ryedi iax zrcly `vnp .ceai`l
`nhl xzeny xi`n iax cnl el` eixacne ,ceai`l dteqy
`id dxezd ony elit`e ,gqt axr ly ziyiy drya ung znexz
`id opaxcn ixdy ,ceai`l dteqy itl ,dlik`a zxzen oiicr

.xeriaa zaiige dlik`a dxeq`
:`xnbd dywnéëä éàixacn epic z` xi`n iax cnl ok` m` ± ¦¨¦

,ryedi iaxéàäxi`n iax xn`y [dn-]íäéøácî'dyw ,'epcnl ©¦¦§¥¤
e ,ok cnl ryedi iax ixacn wx ixdy ,`edåéøácî'oeyla 'epcnl ¦§¨¨

cigidéì éòaéî'mdixacn' `le ,xnel xi`n iaxl [el did-] ¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .miax oeylaøîà÷ éëä,xi`n iax xn` jk ± ¨¦¨¨©

,eðãîì òLBäé éaøå øæòéìà éaø ìL ïz÷eìçnîmitxey dkldly ¦©§§¨¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨©§
ryedi iaxk dkld ixdy ,ryedi iax zhiyk ,d`nhd mr dxedh
yix ly eyexitk dgiken `xnbd .xfril` iaxk `le ,zexdha

:xi`n iax ixaca yiwlénð à÷écdnn mb wiecn jk ±éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥
aiyde xi`n iax lr iqei iax wlgy ,epzpyn jynda [epipyy-]

,eläãBî[micen-],òLBäé éaøå øæòéìà éaøefe dnvrl ef oitxeyy ¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
iax ixacl `id xi`n iax zpeek mby ,jkn rnyne .dnvrl
iaxe mipdkd obq `pipg iax ixacl `le ,ryedi iaxe xfril`

:`xnbd dwiqn .`aiwrdpéî òîLiqei iax ixacn gken ok` ± §©¦¨
.xi`n iax zpeek jkly

yixk xi`n iax ixac z` yxity sqep `xen` d`ian `xnbd
:yiwlïéúéðúî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëåiax ixac ± §¥¨©©©§¨¨©©¨©£©©§¦¦

`nhpy cg` xyaa mixen` epzpyna mipdkd obq `pipgáàa§©
e ,àúééøBàc äàîehäa `nhpy xg` xyaa,àúééøBàc äàîehä ãìå ©§¨§©§¨§©©§¨§©§¨

dpi`y ziyiy drya ung znexz lr eixacn gikedl oi`e
.opaxcn `l` dxeq`éàîeexne`a xi`n iax zpeek `id dne ± ©

íäéøácî','epcnléøácî[zwelgnn-]òLBäé éaøå øæòéìà éaø ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
dnexz micia `nhl xzen ryedi iax zrcly myky ,z`f cnl
micia `nhl xzen ok enk ,ceai`l zklle `nhidl dteqy
zklede ,dtixyl zcner `idy meyn ziyiy drya ung znexz

.ceai`l
:`ziixan ongp ax ly eyexit lr dywn `axdéáéúéà[dywd-] ¥¦¥

,ïîçð áøì àáø,`ziixaa epipy `ldéñBé éaø øîà,xi`n iaxlïéà ¨¨§©©§¨¨©©¦¥¥
ïBãðäd`nh mr dxedh ung znexz ztixy lyäéàøì äîBc- ©¦¤¨§¨¨

ze`aend `aiwr iaxe mipdkd obq `pipg iax ly zeiecrl
.xen`d oecipl gikedl dvex dz` odny ,epzpynaLokeãéòäLk ¤§¤¥¦

eðéúBaø,mi`nh dnexze miycwl d`neh siqedl xzenyäî ìò ©¥©¨
eãéòä.ung znexz lr mdn cenll lkezy ickaíàjzpeek ¥¦¦

mipdkd obq `pipg iax ly ezecrlãìååa àîèpL øNaä ìò©©¨¨¤¦§¨¦§©
,äàîehä áàa àîèpL øNaä íò BúBà ïéôøBOL ,äàîehämyn oi` ©§¨¤§¦¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨

xya ixdy ,di`xäæxak d`nehd clea `nhpyàîèoick `ed ¤¨¥
,d`nehl iyilyåxya okäæd`nehd a`a `nhpyàîèoick `ed §¤¨¥

xzen iyilyd xyad `nhp xaky meyn `weece ,d`nehl oey`x
e .d`neh el siqedlíà`aiwr iax ly ezecrl jzpeekïîMä ìò ¦©©¤¤

,úî àîèa àîèpL øða BúBà ïé÷éìãnL íBé ìeáèa ìñôpLmyn mb ¤¦§©¦§¤©§¦¦§¥¤¦§¨¦§¥¥
ony ixdy ,di`x oi`å ìeñt äæxp,àîè äæxaky meyn `weece ¤¨§¤¨¥

e .d`neh el siqedl xzen df ony lqtpäîeøúa íéãBî eðà óà©¨¦¦§¨
úàîèpL äîeøzä íò dúBà ïéôøBOL ,äàîehä ãìååa úàîèpL¤¦§¥¦§©©§¨¤§¦¨¦©§¨¤¦§¥

óBøNð Càéä ìáà .äàîehä áàaung znexz gqt axraäéeìzä §©©§¨£¨¥¨¦§©§¨
[dxedh wtq d`nh wtq-],äàîhä íò`ld .el` zeiecr gkn ¦©§¥¨

eäiìà àáé ànLwtqd z` heytie onf xg`l,äpøäèéåxxazie ¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨
mewn lkn dxral jixvy s`e ,micia dxedh dnexz ep`nihy
obq `pipg iax ixacn cenll oi`y oky lke .dze`nhl xeq`
d`nh mr dxedh dnexz sexyl xzeny `aiwr iaxe mipdkd
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רג `xew did` cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
íäéøáãî éàîå.xi`n iaxc Ðàðéðç éáø éøáãî`inc zery yya dxedh dnexzc Ð

iyilyc `eddl,ray zligz cr 'iixe`cn `ixy inp `de ,opaxc `nhe `ziixe`c xedhc

opinhnc `pipg iax opirny`c oeike .opaxcn `xiq`e,`ziixe`c d`neha opaxc d`neh

lke` z` lke` opaxcn dil `nhncopaxcn `xiq`c dxedh dnexz inp opinhn Ð

`lc .`ziixe`c d`nh dnexzc d`neha

`inhn`nhn lke` oi`c ,opaxcn `l` dl

.opaxcn `l` lke`ùé÷ì ïá ïåòîù éáø øîà
odixacn i`nc ,ikd `nwe`l wgcz `l Ð

xn`wcryedi iaxe xfril` iax ixacn Ð

e`le ,xn`w`l` ,xi`n iax i`w oizipzn`

eprny mixteq ixacn :xn`w ikde ,i`w `nlra

oitxeyymixteq edpip o`ne ,'ekxfril` iax Ð

`aiwr iaxe `pipg iaxc zecr i`de .ryedi iaxe

iiexe`l irac icii`e ,gqt iab jiiy `l

`nhd mr xedh ycw mitxeyy.dl hwp Ð

ãìåðù,myl `nh mc` qpkpy oebk ,rxi`y Ð

.rbp `l wtq da rbp wtqäôøåúä.xwtd Ð

äðçéðéíå÷îáòðöåîälr xdfen oiicr Ð

cr) wxta zexekaa yxtn `nrhe .dzxiny

"iznexz zxnyn z`" (dnk,rnyna mizy Ð

ciar `pngx xn`e ,dielz zg`e dxedh zg`

.xeniy dläôøåúä íå÷îá äðçéðé:xnelk Ð

m` yi :xaqwc ,d`neh dl mexbl leki dvx m`

"iznexz"e ,zxeqnldil opirny :`nl` .aizk

`l` die`x dpi`c oeikc ,ryedi iaxldwlcdl

elit` ,inp `de .d`neh dl mexbl leki Ð

.dze` oi`nhne ,`id xeria za dxedhúéáç
äðåéìòä úâá äîåøú ìùzb ly miycr epiid Ð

.dkeza miaprdy ,i"hiin oixewyäðåúçúäåÐ

.ekezl cxei oiidy xea epiidïéàîèoileg Ð

inl e` ,ez`neh inia el oiie`xe ,da yi oi`nh

ef dnexz letz m`e .dxdha oileg lke` epi`y

ekezlifg `le ,`nh rnecn dil ded Ð

`le ,dxedh elit`e dnexz meyn l`xyil

zenaia .dxeq` `id d`nhc oeikc odkl xeknl

rd"a"lxdnexz lke`dy ol `wtp (a,br)

,dfl ,"eplk`z jixrya" :dyra xaer d`nh

.xg`l `le ,ecgi "xedhde `nhd"éáø äãåî
òùåäé éáøå øæòéìàoi`a ewlgpy it lr s` Ð

leki m`y ,jka od oieye oicen ,`tiqa leki

xfgl leki m` ,dxdha ziriax dpnn livdl

lawle oixedh milk xg`dlek cxzy mcew

.beld ziriax dpnid lawie ,oi`nhd jezlìéöé
xfgi Ðl`e ,odixg`dplawiick oi`nh milka

oda dpnn axrzi `ly ,oilegd z` livdl

.exq`iedpnn cxi jk jezay it lr s`emkezlmcqtie`l Ðopi`nhndnexzl dl

.oileg zlvd meynåàì íàådlek `lf` d`nehl seq seqe ,xedh ilk `vni `ly ÐÐ

cxz ok it lr s` :xne` xfril` iaxc .ryedi iaxe xfril` iax ewlgp efa,eil`n `nhze

ciqtie:`nl` .cia dp`nhi :xne` ryedi iax .olivdl ick cia dp`nhi l`e ,oilegd

dteqc oeik ,ryedi iaxlceai`lixy Ðdiienhlgqtae .ciaxi`n iaxe .`py `l inp

.sili ryedi iaxcnïú÷åìçîîåðãîìiaxc ,zexdha ryedi iaxk dkld ixdy Ð

.(a,hp) `rivn `aaa i`pkr ly exepz iptn ezenk dkld reawl `ly eilr epnp xfril`

éîð à÷éãon `id dpi` :iqei iax dil xcdn `wcn ,sili ryedi iaxcn xi`n iaxc Ð

dinwle .dl sili ded ediipin :dpin rny .efa ryedi iaxe xfril` iax dcenc ,dcnd

?dcnd `id dpi` i`n` :jixtéñåé éáø øîàoi` xi`n iaxl Ðdnec oecpd.di`xloecp

odn di`x `ian dz`y mixacl dnec epi` ,el`n cnle oc dz`y ,gqta ung ztixy Ð

?odn cenll lkezy ecird dn lr .eilràîè äæå àîè äæ,`ed `nh ycewa iyily Ð

.`ed `nh enr sxyp `edy oey`xdeåäéìà àáé àîù,dzid dxedh xn`ie ,onf xg`l Ð

ep`nihy rxtnl `vnpey dperh `idy it lr s` .micia dnexzung xeqi` iptn dtix

.micia d`nhl xeq` Ð
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áàá`ziixe`c hwp ikdlc wgvi epiaxl d`xp Ð `ziixe`c d`nehda` `ki`c meyn Ð

.oda `veik daxde ,minrd ux`e ,qxtd ziae ,dcpay zrl zrn oebk ,opaxc d`nehd

`ziixe`c hwpc `delke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl ,icin dpin `wtp `l Ðmewn lknc Ð

iedc ,opaxc d`neh cle xninl irac meyn `l` `ziixe`c hwp `le .opaxcn `l` `nhn `l

.opaxc `weec

ãìåilk oebk :qxhpewd yxit Ð opaxc d`neh

awri epiax axd 'wde .oiwyna `nhpy

iax ixacn xi`n iax sili ikid ok m` :y"pilxe`c

`nhpy ilkn `nhpy ycew xya `d ?`pipg

gkenck ,dxev xeaira `l` sxyp epi` oiwyna

"oinen el` lr" wxtae (mye `,ak) dbibg zkqna

oiwyna `nhpy ilk :xn`wc (mye `,gl zexeka)

eixeg`ncearc ,oixedh eicie epbe`e epf`e ekez Ð

dnexz dilr sexyil `lc `xkid opax eda

xedh did elit` ,xzep dyrpy xg`ne .miycwe

ixnblonwl gkenck ,d`nhd mr etxeyl xzen Ð

,`nlra dpil epiid dxev xeair i` ,edin .(a cenr)

xzep ied `lc ab lr s`yexitle .icin dyw `l Ð

iqei iaxc dcnd on `id dpi` i"yx`lc epiid Ð

epiaxl d`xpe .opaxc d`nehl opaxc xeqi` opincn

opaxc d`neh cleec :wgviiax yxtnck epiid Ð

xi`n iaxe .oiwyna `nhpy xyaa ,`kd dinxi

z`neh :xn`c dinrhl iqei iaxe ,'eke dinrhl

ilkac ab lr s` .`ziixe`c mixg` `nhl miwyn

xeaira `l` miycw oitxey oi` oiwyna `nhpy

dxevlk `lc ,oitxey opaxc d`neh x`ya Ð

xn`c o`nlc :wgvi epiax xne`e .zeey ze`nehd

lke` `nhn lke`l `nwe`l jixhvi` `l Ðlir

`nhl oiwyn xn`c ,iqei iaxl `l` ,cle clea

.`ziixe`c d`neh cle iede ,`ziixe`c mixg`

opaxc d`neh cle iedc xi`n iaxl la``la Ð

`nh `xwirnc ,d`neh ztqez `ki` cle cle

dywd .`ziixe`c `nh oitxeyyk `zyde opaxc

lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl :wgvi epiax

`ziixe`cniyily zgkyn `l iqei iaxl ok m` Ð

erbpy oiwyna iyily rbpy `l` ,`ziixe`c

ok m` .oey`x lke`a`ki` d`neh ztqez i`n Ð

oeikc ?d`nehd a`a `nhpy xyad mr etxeyyk

lke` `nhn lke` oi`c`l` ipy ied `l Ð

on `nhpy oeik ,opaxc ipy ied ikd e`lae ,opaxcn

`l izk`c :wgvi epiax xne`e .dlgz iedc oiwynd

oiwyn `nhn dnexzd lqetd lkc dxifb dxfbp

i`dc :inp i` .lirl izyxitck ,dlgz zeidl

mz epiax yxitck ,dpeale mivra `nhp iyily

zaigc `zyd dil `xiaqe .ycwa iriax iab onwl

`le (k sc migqt) dl ira yiwl yixc ab lr s` ,ipye oey`x dia ipninl ipdn ycewd

.hiyti`

àúééøåàãîã`nhn lke` xn`c o`nl `gipd :wgvi epiax dywd Ð `ed `ilrn xedh

lke`ab lr s` ,opaxcn iyilyn ipy ezeyrl opaxc xeqi` xity sili Ð

siqed dil aiygc oiey mpi` leqte `nhc rnyn lirle leqt enk ied xeqi`cmewn lkn Ð

i`n ,`ziixe`cn lke` `nhn lke` oi` xaqc o`nl `l` .wlgl dil rnyn `l opaxc d`neha

mzeeydl yic xaqw i` ?xaqwipy ezeyrl xzen opaxc xeqi` `di di`x mey `la ok m` Ð

mzeeydl oi`c xaqw i`e .opaxc`l` ,ith sili `lc :xnel yie ?iyilyn sili ikid ok m` Ð

ipy ezeyrl xzen opaxc lwlewn `edy iyilyc `pifgc oeiknopaxc oia wlgl oi` ok m` Ð

xne`e .`nh ezeyrl xzenc `aiwr iaxl `ziixe`c leqtn opaxc `xeqi` opitlie ,`ziixe`cl

iqei iaxl d`nhd mr dielz sexyl oizipzna ryedi iax ixyc `dc :wgvi epiaxepiid Ð

.ipy zeyrl xeq` opaxc iyily diciclc ,`ziixe`c dielz

ãìåyiwl yixc `ail` opiniiwc `kd Ð `ziixe`c d`neh`ziixe`c iyily ogky` `l Ð

ztqez i`ne ,opaxc ipy ied f`e .oiwyn ici lr `l` lke` `nhn lke` oi` xn`c o`nl

`kil dpeale mivr ici lre .izyxitck ,'eke lqetd lkc oiicr dxfb dxfbp `lc :xneljixve ?`ki`

oey`x dia ipninl ycewd zaig ipdn i` (`,el) oilegc ipy wxta irac `ed yiwl yixc ,`nwe`l

`ziixe`c d`neh cle yiwl yix hwpc `de .ipye`ziixe`c hwp :inp i` .ryedi iaxe xfril` iaxc mdixacn iyextl `ki` `ziixe`c d`neh clea xn`p m` elit` :xnelk Ðiaxl elit` `nwe`l Ð

eixacnxi`niax sili opaxc xeqi` `edy zery yya ung oke .ipy ezeyrlxzen opaxc iyily elit` ryedi iaxlla` ,xfril`.ryedi iax lyéøáãîoizipzna ipzc `de Ð ryedi iaxe xfril` iax

.jenqa xn`wck ,xn`w mipdkd obq `pipg iaxn xi`n iaxc xaqe ,irhw iqei iaxc meyn Ð `aiwr iaxe `pipg iaxc dizlinúéáç`nh mc` my qpkpy oebk :qxhpewd yxit Ð d`neh wtq dl clepy
`le
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xew`רד dida cenr eh sc ± ipy wxtmigqt
ìåâéôämiiqn `l` ,`kd jixv `l Ð.`ziixadøúåðäå ìåâéôä.miycw ly ÐàîèäåÐ

e`nhiy odilr exfbc (a,kw) oexg` wxta ol `niiwc ,`nhpy ycew xyait lr s`e .micid z`

mc` `nhn lke` oi`ymeyn ,sebd z` `nhl `le ,micid z` zdin `nhl odilr exfb Ðicyg

ilvre dpedkzia ixn` ,opaxc d`neh ediilr zi`c ,ikd elit`e .mzd opiyxtnck ,dpedk

on mi`nh oi`y xzepe lebit oitxey oi`c i`ny

oky lke .dxezd on `nh `edy d`nhd mr ,dxezd

exyw `l lld zia elit`e .d`nhe dxedh dnexza

.opaxc d`neh xzepe lebitl zi`c meyn `l`

äéì øîàådil ztli ik :xi`n iaxl iqei iax Ð

ryedi iaxcnod oicenc ,dcnd `id dpi` inp Ð

?dcnd `id dpi` i`n` :jixt onwle .efaäãî
àéä äãîåziagd `id dxenb dxedh `dc Ð

ceai`l dteqc meyne ,z`fdixy Ðiienhl.micia

íéöòãjixvy Ðwqidlizy.zewqidú÷åìçî
ùùá.opaxc xeqi` `l` dxedhd lr oi` oiicry Ð

dxezd on xak dxq`py ,raya la`jl oi` Ð

iqei iaxl s` ,lkd ixace ,efn dlecb d`neh

.oitxeyïðçåé éáø øáñ÷ àîéðiaxc oizipznc Ð

,opaxc d`nehd clea `pipg,sili dipin xi`n iaxe

xeqi` dilr zi`c meyne .opgei iax yy hwp `wece

dtxeyl `a m` la` .xi`n iaxc `nrh `ed opaxc

rax`e yngas`e ,oitxey oi`c xi`n iax dcen Ð

,sili `w ryedi iaxcn e`lc .ceai`l dteqc ab lr

meyn mzd ryedi iaxc dinrhce` .oileg cqtd

,sili ryedi iaxcn xi`n iax inp opgei iaxl `nlic

`ed opaxc `xeqi` meyn e`l xi`n iaxc `nrheÐ

iax xn`wc i`de ,rax`e yngl inp oicd `edc

yy opgei.hwp `zlinc `gxe` Ðïéà äéì øîàÐ

iax xn`w i`n` :jixt dinwle .xn`w yy `weece

.dcnd `id dpi` iqeiäéì òééñî àîéðrayac Ð

.iqei iax dcen'åë øúåðå ìåâéôäxn` iqei iax Ð

ixn`c `ed `da :xi`n iaxl dil xn`we ,lirl dil

zg`k oitxyp lld ziaxzepe lebitc meyn Ð

opaxc `xeqi`a la` ,`ziixe`cn ixiq`exy `l Ð

iienhlxeqi`ac ,`din dpin opirny .micia

my `kilc ab lr s`e ,iqei iax dcen `ziixe`c

.dilr d`neh'åë íúä éðàù`l `dn Ð

`riizqinjl `ni` raya elit`e ,opgei iaxl

oi`e li`ed ,`xiq`c ab lr s`e .iqei iax biltc

d`neh my dilrdcenc `de .dil opinhn `l Ð

lebitaxzeped`neh my ediilr zi`c meyn Ð

.opaxcïéìëåà úàîåè äàîèîdlgzne li`ed Ð

mc`l zi`xpdler oi`e ,d`neh zxez dl dcxi Ð

lqtzy cr dpnn.alk zlik`núôøùðåíò
çñôá äàîèä`de .dxedh dnexz `id elit`e Ð

xi`n iax i`c ,dl xn`w iqei iax i`cezt elit` Ð

`kid iqei iax dcenc dpin rnye .ixy `ziilrn

`ziilrn ztl oicd `ede ,`id dlik` za e`lc

.zery rayaéëä éà`pipg iaxcn xi`n iaxc Ð

,iqei iax dil xn`wc xfril` iax dcen i`n ,sili

.ryedi iaxe xfril` iaxcn edi` dil xcdn ,`pipg iaxcn xi`n iax sili `w `däéì øîà÷ éëä`pipg iaxcn ztli `wc `d Ð.dinwl yxtnck ,dcnd on `id dpi` Ð,inp ryedi iaxl elit`e

cia dp`nhi xn`wc ,ziag iab ith lwinc dil opirnycdtixya dcen Ðdtixya lwinc xninl `ki` ike .`ed oileg cqtd meyn mzdc ,oitxey oi`c gqtadielza Ðxninl `ki`c `ed d`nhe

ornyck ,lwincxn`c d`neh wtq dl clepy ziag iab dil.dplbidxedha la` .micia oicd `ede ,`nxb `pze.lwinc xninl `kil Ðéëä éà`id dpi` i`n` ,sili `pipg iaxcn xi`n iaxc Ð

raya iqei iax dcenc zxn` `dc ,xeqi` myl d`neh my oia dil ipy `l iqei iax `de .opaxc d`neh `ki`c mzd ik ,dxedhd lr opaxc `xeqi` `ki` yya `dc !`id dcne dcn ?dcndÐ

dil ipy `lc oeike ,dil ipy `l `nl` .d`neh my dlr `kilc it lr s`e ,`ziixe`c xeqi` `ki`e li`edopi`nhnc xn`c ,`pipg iaxcn xi`n iax sili xity Ð,`ziixe`c d`neha opaxcn d`neh

.`ziixe`c d`neh `nha opaxc xeqi` opinhn inp `kdàëä äéîøé éáø øîàipzwc d`nehd cleea `nhpy xyaa Ð.uxya e`nhpy oiwyna `nhpy oebk Ðäéîòèì øéàî éáø àãæàåÐ

,`ilrn xedh `ziixe`cn dil dede .opaxcn `l` ,oilke` elit`e ,mixg` oi`nhn oi` oiwyn :xn`citxye,yya dxedh dnexz iabe .`ziixe`cn `nhc d`nehd a`a `nhpy xya icda dil

dlr opaxc xeqi` inp `ki`c.`py `l Ðäéîòèì éñåé éáøåoiwync Ðede`nihoia ,ok m` :iieyw`l `ki` dinxi iaxle .`ed `nhe `nhc ,dcnd on `id dpi` jkld ,`ziixe`cn df xyal

dinxi iaxc ,ipira d`xpe !edl opitxy oey`x icda inp `zyde ,ipy dil dede rbp oey`xa `xwirn ?`pipg iax cidqn `w ez`neh el oitiqen i`n ,iqei iaxl oia xi`n iaxlxn`wc clee clee`

x`ede miipy oiwyn edl eedc ,uxya `nhpy ,ilka `nhpy ,oiwyna `nhpy xyaa mlerle .d`nehd cleea ipzc ,oizipznc `pyil xza dizlin hwpe ,i`d ilek wcinl yg `le ,jinq dcedi a

opaxcn ipy dieeyl i` ?iyily xyal oey`x xya i`d dil ipdn `w i`n ,opaxcn `l` lke` `nhn lke` oi`c oeik ,seq seq :iieyw`l `ki` izk`e .ipy ezeyrl xzen iyilyc opirny`e .iyily

oda rbpy oiwyn eli`c ,ded opaxcn ipy inp `xwirn Ð,dil `xiaq iia`k e` `c` axk dinxi iax jgxk lr `l` .dlgz oiyrp od ipy ici lr elit`e ,oey`xa rbp `dc ,opaxcn eid dlgz Ð

`ziixe`c `ilrn xedh `edc opaxc ipyc dpin opirny xi`n iaxle ,`ziixe`c ipy dil opicar opaxc ipyc `pipg iax opirny`e .oda `veik d`neh oiyer miycw ixn`cipy ezeyrl xzen Ð

ztxypy dxedh dnexzl oicd `ede ,`ziixe`c`ziixe`c iyily `edc opaxc ipyc opirny` iqei iaxle .d`nhd mr.dcnd on `id dpi` jkld ,`ziixe`c ipy opicar Ð`piaxe`xwn dil zi`c

aezkd xac `lndl iwene ,dinxi iaxc dil `xiaq `l Ðztqezlodixacn i`ne ,`yixa `pniwe`ck oizipznc opaxc d`neh.ryedi iaxe xfril` iax ixacn Ð
÷ôñ
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,`nh ewitq Ð cigid zeyxa i` :xy` oa wgvi epiaxl dywe .rbp `l i` rbp i` opirci `le

miaxd zeyxa i`ezeyxa zeiag izy oebk :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !xedh ewitq Ð

`lc .dxez xac zeielz odizy `zydc ,rbp odn dfi`a rcei epi`e ,odn zg`a rbpe ,cigid

la` .dheq oirk ,zn` zeidl lekiy xac `l` `nh ewtq cigid zeyxac dheqn opitli

dxedh odn zg` i`cec `kdze`nhl oi` Ð

xifp) "mixifp ipy" wxta opzck ,wtqn odizy

cg` izi`x cg` mdl xn`y mixifp ipy :(`,fp

`nhpy mkn,dxdhe d`neh oaxw oi`ian Ð

,cigid zeyxa d`neh wtq iedc `xnba yxtne

oaxw `iai cg` lkc opixn` `l ikd elit`e

d`neh.odn cg` wx `nhp `l i`cec meyn Ð

àîéðÐ `pipg iax ixacn 'ek opgei iax xaqw

zwelgn xn`wcn dil rnync :qxhpewd yxit

ryedi iaxcn i`c ,yyayya `ixi` i`n Ð

oi`e .ceai`l lif`c oeik ,inp ynge rax`a elit`

yy hwpc `d `nlicc :wgvi epiaxl d`xpe`l Ð

xninl irac meyn `l` ,ynge rax` ihernl

raya la`rax`ac :cere .oitxey lkd ixac Ð

dlik`a ixyc oeikc ,ceai`l lif` `l ynge

:wgvi epiaxl d`xpe !daxd oilke` odl `vni

,oitxey lkd ixac raya la` xn`wcn wiicc

xn`w ryedi iax ixacn i`eolpn ok m` Ð

mzdc dil `xiaqc oeik :iqei iaxl oitxey rayac

s` ,`l `nlra la` ,oileg cqtd `ki`c ip`y

`l raya elit` ,ok m` .ceai`l lif`c ab lr

oitxey rayac `d :xn`z m`e .`nhd mr etxyi

iqei iaxl elit`iax ixacn silic meyn Ð

:xnel yie !`nhd mr leqt sexyl ixyc `aiwr

xi`n iaxc epivn `le ,sili ryedi iaxcnc oeik

`xaqn d`nehn xeqi` silicenll epl oi` Ð

mdixacn i` la` .`nhn xeqi`ixacn epiid Ð

iaxe ,`nhn xeqi` xi`n iax silie ,`pipg iax

dcnd `id dpi` xn`c iqeidil `xiaqc meyn Ð

xeqi` dipin opitli `le ,`ziixe`c d`neh cle

`ziixe`c xeqi` ,raya la` .yya epiidc ,opaxc

.dipin opitli Ð

úôøùðåi`d zencl el d`xp Ð d`nhd mr

oi` yya la` .rayl ceai`l lif`c

dxifb meyn `l` ceai`l lif` `lc oeik .oitxey

.opaxcéáøditeb iqei iax :dyw Ð dinrhl iqei

mixg` `nhl oiwyn z`neh (a,gi) onwl dil zi`

`ziixe`c `kd dil zi`c `de ,opaxczhiya Ð

cere !dinrhl df oi`e ,xn` eax `aiwr iax
:dyw

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

ïéà :íéøîBà éànL úéa ,àîhäå øúBpäå ìebétä©¦§©¨§©¨¥¥©©§¦¥
éàå .úçàk ïéôøNð :íéøîBà ìlä úéáe ,úçàk ïéôøNð¦§¨¦§©©¥¦¥§¦¦§¨¦§©©§¦

øîà÷ òLBäé éaø éøácî øéàî éaø Cúòc à÷ìñ¯ ¨§¨©£¨©¦¥¦¦¦§¥©¦§ª©¨¨©
?íéðäkä ïâñ àðéðç éaøcî éñBé éaø déì øãäî éànà©©©£©¥©¦¥¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
àeäc ,déúòcà åàì éñBé éaø :ïîçð áø déì øîà£©¥©©§¨©¦¥¨©©£¥§
,déì øîà÷ íéðäkä ïâñ àðéðç éaøcî øéàî éaø :øáñ̈©©¦¥¦¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨©¥
:déì øîàå .àðéîà÷ òLBäé éaøcî àðà :déì øîàå©£©¥£¨¦§©¦§ª©¨¨¦¨©£©¥
äãBî àäc ,äcnä àéä dðéà éîð òLBäé éaøì eléôàå©£¦§©¦§ª©©¦¥¨¦©¦¨§¨¤
Bæå dîöò éðôa Bæ óøBOL òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¥¦§¥©§¨§
äcîe äcî ?äcnä àéä dðéà éànàå .dîöò éðôa¦§¥©§¨§©©¥¨¦©¦¨¦¨¦¨

é÷úî .ïéleç ãñôä àkéàc ,íúä éðàL !àéäáø dì ó ¦¨¥¨¨§¦¨¤§¥¦©§¦¨©
déì øîà !íéöòc ãñôä àkéà éîð ïéúéðúî :äéîøé¦§§¨©§¦¦©¦¦¨¤§¥§¥¦£©¥

äaeøî ãñôäì :àáñ àeää¯èòeî ãñôäì ,eLLç ©¨¨§¤§¥§¤¨§§¤§¥¨
¯ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà éñà éaø øîà .eLLç àìŸ¨§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©£¤
¯òáLa ìáà ,LLa¯déì øîà .ïéôøBN ìkä éøác §¥£¨§¤©¦§¥©Ÿ§¦£©¥

ïéúéðúî :ïðçBé éaø øáñ÷ àîéð ,éñà éaøì àøéæ éaø©¦¥¨§©¦©¦¥¨¨¨©©¦¨¨©§¦¦
éàîe ,ïðaøc äàîehä ãìåe ,àúééøBàc äàîehä áàa§©©§¨§©§¨§©©§¨§©¨©©

íäéøácî¯øîà .íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦£©
ïéúéðúî :ïðçBé éaø øîà ,éîð øîzéà .ïéà :déì¥¦¦§©©¦¨©©¦¨¨©§¦¦
éàîe ,ïðaøc äàîehä ãìåe àúééøBàc äàîehä áàa§©©§¨§©§¨§©©§¨§©¨©©

íäéøácî¯ú÷Bìçîe .íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦©£¤
òáLa ìáà ,LLa¯.ïéôøBN ìkä éøácòéiñî àîéì §¥£¨§¤©¦§¥©Ÿ§¦¥¨§©©

ïéà :íéøîBà éànL úéa ,àîhäå øúBpäå ìebétä :déì¥©¦§©¨§©¨¥¥©©§¦¥
.úçàk ïéôøNð :íéøîBà ìlä úéáe ,úçàk ïéôøNð¦§¨¦§©©¥¦¥§¦¦§¨¦§©©
ìebétä :ïðúc .ïðaøcî äàîeè eäì úéàc ,íúä éðàL̈¥¨¨§¦§§¨¦§©¨©¦§©©¦

øúBpäå¯:déì òéiñî àîéì .íéãiä úà ïéànèî §©¨§©§¦¤©¨©¦¥¨§©©¥
ìBëé áìkäå ,íãàì ìBëàlî äìñôðå äLtéòL útä©©¤¦§¨§¦§§¨¦¤¡¨¨¨§©¤¤¨

dìëàì¯úôøNðå ,äöéaëa ïéìëBà úàîeè äànèî §¨§¨§©§¨§©¨¦§©¥¨§¦§¤¤
.àeä àîìòa àøôòc ,íúä éðàL .çñta äàîhä íò¦©§¥¨©¤©¨¥¨¨§©§¨§¨§¨
éaøì éñBé éaø déì øîà÷ éëä ?äãBî éàî ,éëä éà¦¨¦©¤¨¦¨¨©¥©¦¥§©¦

ì÷éî ék ,ì÷éîc òLBäé éaøì eléôà :øéàî¯äéeìúa ¥¦£¦§©¦§ª©§¥¥¦¥¥¦§¨
äàîèe äøBäèa ìáà ,äàîèe¯!àéä äcîe äcî ?äcnä àéä dðéà éànà ,éëä éà .àì §¥¨£¨¦§¨§¥¨Ÿ¦¨¦©©¥¨¦©¦¨¦¨¦¨¦

øéàî éaø àcæàå ,õøL úîçî eàîèpL ïé÷Lîa àîèpL øNáa àëä :äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨¨§¨¨¤¦§¨§©§¦¤¦§§¥£©¤¤§©§¨©¦¥¦
íéøçà ànèì ïé÷Lî úàîeè :øîàc ,déîòèì øéàî éaø :déîòèì éñBé éaøå déîòèì§©§¥§©¦¥§©§¥©¦¥¦§©§¥§¨©§©©§¦§©¥£¥¦

¯íéøçà ànèì ïé÷Lî úàîeè :øîàc ,déîòèì éñBé éaøå ,ïðaøc¯:àéðúc ,àúééøBàc §©¨©§©¦¥§©§¥§¨©§©©§¦§©¥£¥¦§©§¨§©§¨
÷ôñ

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

פסחים. פרק ראשון - אור לארבעה עשר דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc migqt(oey`x meil)

nexz ztixy xeqi`l ztqep dgked `ian iqei iaxd`nh ung z
:dxedhd mrìebétäe` enc z` wexfl daygna hgypy oaxw - ©¦

,enewnl ueg e` epnfl ueg exihwdl e` elke`løúBpäåoaxw - §©¨
,ezxhwd e` ezlik` onf xaryàîhäåmdy ,`nh zepaxw xya - §©¨¥

,dtixyl mi`veie mileqtïéà ,íéøîBà éànL úéamdïéôøNð ¥©©§¦¥¦§¨¦
úçàklebitde ,envr ipta sxyp `nhd xyad `l` ,cgia - §©©

miycw s` `nhl xeq`y meyn ,mnvr ipta mitxyp xzepde
.mze` `nhi xzepde lebitd mr cgi `nhd sxyi m`e ,mileqt

,úçàk ïéôøNð ,íéøîBà ìlä úéáelebit `nhl xeqi` oi`y meyn ¥¦¥§¦¦§¨¦§©©
iax o`kn giked cvike ,mzwelgn x`eaz `ibeqd jyndae .xzepe

:eziiyew z` `ax wiqn .xi`n iax ixack `ly iqeià÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcy ,ongp ax ixack yxtl jzrc lr dlri m`e ±øéàî éaø ©§¨©¦¥¦

d`nhd mr dxedh dnexz mitxeyy epcnl mdixacn' xn`y
,'gqtaòLBäé éaø éøácîmicia dxedh dnexz `nhl xizdy ¦¦§¥©¦§ª©
øîà÷,epic z` cnl -déì øcäî éànà[el aiyd recn-]éñBé éaø ¨¨©©©©§©¥©¦¥

gikedl oi`yîezecríéðäkä ïâñ àðéðç éaøcycew xyaa ¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦
mipdkd obq `pipg iax ixacn `l ixd .ung znexz lr 'iyily'
ezgked z` zegcl iqei iaxl el dide ,eixac z` xi`n iax giked
oial dpia wlgle ,dxaypy dnexz ly ziaga ryedi iax ixacn

.ung znexz
:`ax ziiyew z` uxzn ongp axïîçð áø déì øîà,`axléñBé éaø ¨©¥©©§¨©¦¥

dézòcà åàì,xi`n iax ly ezrc seql cxi `l iqei iax ±àeäc ¨©©§¥§
øáñyî øéàî éaøeixacdéì øîà÷ íéðäkä ïâñ àðéðç éaøcxn`-] ¨©©¦¥¦¦§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨©¥

ok lre ,d`nhd mr dxedh ung znexz mitxeyy gkeny [el
dxeq` dnexz zencl oi`y itl ,di`x myn oi`y el aiyd

.d`nh dnexzlåaeydéì øîà,iqei iaxl xi`n iaxàðà[ip`-] §¨©¥£¨
îeixacàðéîà÷ òLBäé éaøcznexz mitxeyy gikedl [izxn`-] ¦§©¦§ª©¨£¦¨

xfge .mipdkd obq `pipg iax ixacn `le ,d`nhd mr dxedh ung
déì øîàå,iqei iaxòLBäé éaøì eléôàåmicia `nhl xiznd §¨©¥©£¦§©¦§ª©

`nhidl dteqy dnexzäcnä àéä dðéà énðgikedl oi` ok mb ± ©¦¥¨¦©¦¨
,dxedh ung znexz `nhl xzeny eixacnäãBî àäcixdy-] §¨¤

[micenBæ óøBOL òLBäé éaøå øæòéìà éaødxedh dnexz -éðôa ©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¥¦§¥
Bæå ,dîöòd`nh dnexze -.dîöò éðôa ©§¨§¦§¥©§¨

z` zyxtn `xnbdyiwl yix zhiyl ,epzpyna iqei iax zaeyz
:`xnbd zl`ey .ryedi iax ixacn `id xi`n iax zgkedy

éànàå[recn-]äcnä àéä dðéàziaga ryedi iax ixacn gikedl §©©¥¨¦©¦¨
`ld ,dxedh ung znexz lr dxaypy dnexzàéä äcîe äcî¦¨¦¨¦

micia `nhl xizdy ryedi iax ly enrh ixdy .efl ef ozeeydl
oilegd jezl letil eteqy meyn `ed ,xedhd dnexzd oii z`
mb xizdl yi df mrhn ok m`e .ceai`l zklle xeaay mi`nhd
dteq ixdy ,micia dze`nhle d`nh mr dxedh dnexz sexyl

:`xnbd daiyn .ceai`l zklle ung xeqi` meyn sxydléðàL̈¦
íúäoileg jezl letil dteqy dxedh dnexza oicd my dpey ± ¨¨

meyn micia dze`nhl ryedi iax xizdy ,mi`nhàkéàc[yiy-] §¦¨
ïéleç ãñôäzngn mixq`p md jka ixdy ,mkezl dzlitpa ¤§¥¦

milka dlawl exizd df cqtd repnl icke ,dnexzd zaexrz
oi`y ,dxedh ung znexza ok oi`y dn .dze`nhle mi`nh
lr s` ok lre ,d`nhd mr `le dnvr ipta detxyiy jka cqtd

.dze`nhl ryedi iax xizd `l ceai`l zkled `idy it
:xen`d uexizd lr `iyew d`ian `xnbdé÷úîdì ó[dywd-] ©§¦¨

,äéîøé áø,oilegd oii ly cqtd yi dxaypy ziagay myk `ld ©¦§§¨
a ok enkïéúéðúî,dxedh ung znexz ztixy oecipa [epzpyna±] ©§¦¦
àkéà énðyi ok mb-][,íéöòc ãñôäsexyl eilr xeq`p m` ixdy ©¦¦¨¤§¥§¥¦

mnvr ipta mivr jxhvi ,d`nhd mr dxedhd dnexzd z`
yi ryedi iax zhiyl ok m`e .dcal odn zg` lk ztixyl
zkled `idy xg`n ,d`nhd mr cgi dxedhd ztixy z` xizdl

:`xnbd zvxzn .ceai`làáñ àeää déì øîàiaxl [owf eze`-] ¨©¥©¨¨
`weec ,dinxi,eLLç äaeøî ãñôäìryedi iax xizd ok lre §¤§¥§¤¨§

jezl letiz `ly ick mi`nh milka dxedhd dnexzd z` lawl

la` ,mciqtze oilegdèòeî ãñôäìmivr ly,eLLç àìok lre §¤§¥¨Ÿ¨§
sexyl xzen df cqtd meyny ryedi iax ixacn gikedl oi`

.d`nhd mr dxedh ung znexz
xi`n iax zwelgn xe`iaa opgei iax zhiy z` d`ian `xnbd

:epzpyna iqei iaxeú÷Bìçî ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàiax ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©£¤
wx `id iqei iaxe xi`nLLa,gqt axr ly ziyiyd drya ± §¥

ungd znexz z` dry dze`a sexyl xzen xi`n iax zrcly
meyn ,cgi otxeyl xeq` iqei iax zrcle ,d`nhd mr dxedhd
.dze`nhl xeq`e ,dlik`a dxedhd zxzen oiicr dxezd ony

òáLa ìáàdxq`p xak dxedhd dnexzdyk ,ziriayd drya ± £¨§¤©
l ,dxezd on dlik`aïéôøBN ìkä éøácd`nhd mr cgi dze` ¦§¥©Ÿ§¦

oi` oky ,d`nhp xaky dnexz enk `idy meyn ,dze` mi`nhne
oi` ok lre ,ung ly dxez xeqi`n xzei dlecb d`neh jl

.d`nehn dzxiny lr mixdfen
:opgei iax ixac z` zxxan `xnbd,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¦

øáñ÷ àîéðxaeqy xn`p m`d -ïðçBé éaøobq `pipg iax ixacy ¥¨¨¨©©¦¨¨
a mipdkdïéúéðúîmixen`aa `nhpy cg` xyaäàîehä áà ©§¦¦§©©§¨
àúééøBàc,oey`x dyrpeea `nhpy xg` xyaaäàîehä ãìå §©§¨§©©§¨

ïðaøcztqep jkay elit`e ,opaxcn d`nehl iyily dyrpe §©¨¨
.'iyily'd xyal `ziixe`c d`nehéàîexi`n iax xn`y [dne-] ©

íäéøácî'z`f cenll yiy ezpeek ,'epcnlïâñ àðéðç éaø éøácî ¦¦§¥¤¦¦§¥©¦£¦¨§©
,íéðäkäwx `nh did dzr cry ycew xya `nhl xizdy dnny ©Ÿ£¦

ziyiy drya ung znexz `nhl xzeny gikedl yi ,opaxcn
`l` dxeqi` oi` dry dze`ay elit`e ,dxeq` xak `idy meyn
rnyn ,'yya zwelgn' opgei iax xn`y dnn oky .opaxcn
drya la` ,dze`nhl xi`n iax xizd ziyy drya `weecy
dlik`a zxzen oiicr ungd znexzyk ziyingd e` ziriaxd
dteqy elit`e ,dze`nhl xeq`y xi`n iax dcen ,opaxcn mb
ryedi iax ixac meyn epi` xziddy gken ok m`e .ceai`l zkll
xewny gxkda `l` ,ceai`l dteqy dnexz `nhl xzeny
dnexz `nhl xzeny `pipg iax ixacn `ed xi`n iax ly xzidd
xeqi`a opaxcn dxeq`y dnexzl oicd `ede ,opaxcn d`nhy
iax zgked opgei iax zrcl mb ,`ny e` .ziyyd drya ung
dteqy dnexz `nhl xzeny ,ryedi iax ixacn `id xi`n
`ed `l` ,`ed `weec e`l 'yya zwelgn' xn`y dne ,ceai`l
xzen xi`n iax zhiyly ,ziyingde ziriaxd drya oicd
'yya zwelgn' opgei iax hwpe ,ceai`l dteqy meyn dze`nhl

jxcdy meyn.dry dze`a ungd z` xral `id
déì øîà,`xif iaxl iq` iaxïéàopgei iax zrcly ,`ed ok ok` ± ¨©¥¦

mipdkd obq `pipg iax ly ezecrn eixac z` xi`n iax giked
dryn `weec ung znexz `nhl xizde ,ryedi iax ixacn `le
la` ,dry dze`n opaxcn dxeq` xak `idy meyn ,ziyiy
zkll dteqy elit`e ,dze`nhl xi`n iax xizd `l okl mcew
:envr opgei iax mya iq` iax ixack d`ian `xnbd .ceai`l

énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p mb jk ±,ïðçBé éaø øîàiax ixac ¦§©©¦¨©©¦¨¨
a mipdkd obq `pipg,ïéúéðúîmixen` md xi`n iax zrcláàa ©§¦¦§©

íäéøácî' éàîe .ïðaøc äàîehä ãìåe àúééøBàc äàîehä'epcnl ©§¨§©§¨§©©§¨§©¨¨©¦¦§¥¤
,xi`n iax xn`yú÷Bìçîe .íéðäkä ïâñ àðéðç éaø éøácîiax ¦¦§¥©¦£¦¨§©©Ÿ£¦©£¤

`id iqei iaxe xi`n,òáLa ìáà ,LLalìkä éøáciaxl oia - §¥£¨§¤©¦§¥©Ÿ
,iqei iaxl oiae xi`nïéôøBN.d`nhd mr dxedh ung znexz §¦

`ziixad ixacn opgei iax ixack gikedl zywan `xnbd
:lirl e`aedydéì òéiñî àîéì,opgei iax ixacl reiq yi m`d ± ¥¨§©©¥

dnn ,dxezd on dxeq`y dnexz `nhl xzen lkd ixacly
,`ziixaa iqei iax xn`yéànL úéa ,àîhäå øúBpäå ìebétä©¦§©¨§©¨¥¥©©

,úçàk ïéôøNð ïéà íéøîBàlebitd z` `nhl xeq`y meyn §¦¥¦§¨¦§©©
,`nhd xyad mr mztixy ici lr xzepdeíéøîBà ìlä úéáemlek ¥¦¥§¦

.úçàk ïéôøNðziae i`ny zia ewlgp `ly ,myn iqei iax gikede ¦§¨¦§©©
drya dnexza la` ,dxezd on mileqt miycwa `l` lld
xeq`y micen lld zia s` ,opaxcn `l` dxeq` dpi`y ziyiy
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc migqt(ipy meil)

÷ôña clepy d`neh,ïé÷Lîelbx z` `nh mc` hiyedy oebk §¥©§¦
,`l e` ea rbp m` wtqe ,xedh dwynlànhéìz`neh oiprl ± ¦©¥

`ed ixd envr,àîè,dxezd on `id mnvr miwyn z`neh oky ¨¥
wtq la` .`xnegl rxken cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe

miwyníéøçà ànèìxaca `nh dwyn rbp m`d wtq yiyk ± §©¥£¥¦
ewxfe `nh dwyn ey`xay lwn ecia mc` wifgdy oebk ,xg`

,`l e` dwynd mda rbp m`d wtqe ,mixedh zexkk oialøBäè- ¨
` `nhl miwyn z`nehy itl ,mixedh zexkkdwx `id mixg

ef d`neh lr minkg exfb `l oky ,`lewl opaxc wtqe ,opaxcn
.wtqa `le i`cea `l`øîBà øæòìà éaø äéä ïëå ,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§¥¨¨©¦¤§¨¨¥

.åéøáãk¦§¨¨
,øîBà äãeäé éaø,mixg` `nhl miwyn z`neh wtqìkìxac ©¦§¨¥§Ÿ

`ed,àîèiax xaeq oky .milk `nhl oiae ,milke` `nhl oia ¨¥
oiae milke` oia ,dxezd on mixg` mi`nhn miwyny dcedi
d`neh wtq oick ,df oiprl mb wtqa xingdl yi ok lre ,milk

.`nh `edy cigid zeyxa `ziixe`c,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦
`ed wtqd m`ìiab,ïéìëBàoial mi`nh miwyn ektypy oebke §¨¦

zexkkd ,`l e` mda erbp m`d wtqe ,zexkk,ïéàîèmiwyn oky §¥¦
zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on milke` mi`nhn

`ed wtqd m` la` .`nh cigidìiab,íéìkektypy oebke §¥¦
milkd ,`l e` mda erbp m`d wtqe ,milk oial miwynd,ïéøBäè§¦

`le ,opaxcn `l` dxezd on milk mi`nhn mpi` miwyn oky
.i`ced lr `l` wtqd lr minkg exfb

iaxk xaeq xfrl` iaxy `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd
mi`nhn mpi` j` ,dxezd on d`neh milawn miwyny ,xi`n

:mixg`åikøæòìà éaø øáñyeäì úéà ïé÷Lîefi` [mdl yi-] §¨©©¦¤§¨¨©§¦¦§
`idyíìBòa äàîeè,dxezd onàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ± §¨¨¨§¨©§¨

ïé÷Lîì äàîeè ïéà ,øîBà øæòìà éaødxezd onòãz .øwéò ìk- ©¦¤§¨¨¥¥§¨§©§¦¨¦¨¥©
,llk d`neh milawn mpi`y xacl di`xeéøäLzkqna epipy ¤£¥

zeicr(c"n g"t),ìò äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBé] (óñåé) ãéòäabg oin ¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©
enyy'àöî÷ ìià'`edyïëc.dlik`l xyke xedh ±åcird cer ©¨©§¨¨¨§

ïé÷Lî ìòlyàiçaèî úéamigahnd ziaay minde mcd lr ± ©©§¦¥¦§§©¨
mdy ,dxfrayïëcgxkdae .d`neh milawn mpi`e ,mixedh ± ¨¨

exfb `l ycwnae ,opaxcn `id miwyn z`nehy meyn `edy
mi`vnpd miycwd z` e`nhi `ly ick ,d`neh minkg mdilr
did `l ,dxezd on `id miwyn z`neh m` ixdy ,melqtie my

d .xen`d mrhd meyn ycwna mxdhl minkg cia gkxaeqy ix
milawn miwynd oi` mnvr z`neh oiprl s`y xfrl` iax
xaeq xfrl` iaxy `ziixaa epipy ji`e ,opaxcn `l` d`neh
meyn `nh mnvr z`neh oiprl miwyn z`neh wtqy xi`n iaxk

.dxezd on `id miwyn z`nehy
:dziiyew z` `xnbd zyxtnàçéðäxacd oaen ±ìzhiyìàeîL ¨¦¨§§¥

øîàcmdy `igahn zia iwyn lr xfrei oa iqei ly ezecryïëc §¨©¨¨
mzxdh oiprl wx dxn`p ,[mixedh-],íéøçà úàîeè ànèlîm`y ¦§©¥§©£¥¦

,eze` mi`nhn md oi` xg` xaca erbp jk xg`e e`nhpìáà£¨
ïäì Lé ïîöò úàîeèdf itly ,mi`nhp mnvr miwynd -øétL §©©§¨¥¨¤©¦

jkn oi`e ,xi`n iaxk xfrl` iax xaeqy `ziixad zxne` [dti-]
iax giked ixdy .dipyd `ziixaa xfrl` iax ixac lr dxizq
dna yxtl yi ok m`e ,xfrei oa iqei ly ezecrn eixac z` xfrl`
`nhl oiprl wx ezpeeky dxezd on d`neh miwynl oi`y xn`y

.xi`n iax zhiyke ,mdl yi mnvr z`neh la` ,mixg`àlà¤¨
[la`-]ìzhiyøîàc áøzia iwyn lr xfrei oa iqei cirdy §©§¨©

mdy `igahnïëc[mixedh-],Lnî,mdl oi` mnvr z`neh s`e ¨¨©¨
øîéîì àkéà éàîizy oia dxizqd aeyiia xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

oa iqei ixacn eixac z` giked xfrl` iax `ld ,el` zeziixa
milawn mpi` miwyn dxezd on ezhiyly gxkda ok m`e ,xfrei

.llk d`neh
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ziixad dxn`y dn ¨©©©§¨©¦§¨

wx `ed xi`n iax ixack xaeq xfrl` iaxyàãçà,cg` oic lr ± ©£¨

oiwyn wtqy xn`y dna wx xi`n iax ixack xn` xfrl` iaxy
xi`n iax xn`y dn lr `ed wleg la` ,xedh mixg` `nhl
df oiprl mby xaeq `l` ,`nh mwitq mnvr z`neh oiprly
on d`neh milawn mpi` miwyn ezhiyl oky ,xedh mwitq
`xnbd dgec .`lewl opaxc wtqe ,opaxcn wx `l` ,llk dxezd

:df uexizàäåxne` xfrl` iax did oke' [ixde-]øîà÷ 'åéøáãk §¨¦§¨¨¨¨©
rnyn miax oeyla 'eixack'e ,`ziixad `pzéLéôðcmixack ± ¦§¦¦

ixac lkk xfrl` iax xaeqy o`kne .cala cg` xack `le miax
oiae ,dxezd on mnvr z`neh miwynl yiy oiprl oia ,xi`n iax

.dxezd on mixg` mi`nhn mpi`y oiprlãBòå,`xnbd dgecàäå §§¨
ïëå''xne` xfrl` iax didéðz÷oeylne ,`ziixaa `pzd [dpy-] §¥¨¨¥

iax ixac lkk xfrl` iax xaeqe ,`id zg` dhiyy rnyn 'oke'
eixacl el` eixac mixzeq ok m`e ,miwyn z`neh oica xi`n

ok` :`xnbd dwiqn .dipyd `ziixaaàéL÷ixacn ax ixac lr ©§¨
.`ziixad

:`igahn zia iwyna l`enye ax zwelgna dpc `xnbdàôeb± ¨
.xfrei oa iqei ly ezecra l`enye ax zwelgn z` x`ap,øîà áø©¨©

epiid ,mixedh `igahn zia iwyny epipyy dnïëc[mixedh-] ¨¨
,Lnî.llk d`neh milawn mpi`eïëc ,øîà ìàeîLe[mixedh-] ©¨§¥¨©¨¨

wx md.ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîzyxtn ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
:`xnbdøîà áø`igahn zia iwynyïëc[mixedh-],Lnîmeyn ©¨©¨¨©¨

ezhiylyøáñ÷xwir lky xfrei oa iqei [xaeq-]ïé÷Lî úàîeè ¨¨©§©©§¦
n `idéëå ,ïðaøc[xy`ke-]eøæbmdilrïðaøwx ,d`nehïé÷Lîa §©¨¨§¦¨§©¨¨§©§¦
àîìòc,exfb [ycwna `ly]åmle`ïé÷Lîályàiçaèî úéa §¨§¨§§©§¦¥¦§§©¨

dxfrayøeæb àìmiycwd z` e`nhi `ly ick ,[exfb `l-] Ÿ¨
.cqtd icil me`iaie dxfrayïëc ,øîà ìàeîLewx md [mixedh-] §¥¨©¨¨

,ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîmeyn ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
ezhiylyøáñ÷y xfrei oa iqei [xaeq-]ïîöò ïé÷Lî úàîeè`id ¨¨©§©©§¦©§¨

n,àúééøBàcxn`p ixdy(cl `i `xwie)lkA dzXi xW` dwWn lke' §©§¨§¨©§¤£¤¦¨¤§¨
la` ,'`nhi ilMíéøçà ànèìn wx mi`nhn mdøeæb éëå .ïðaøc §¦¦§¨§©¥£¥¦§©¨¨§¦¨

mdilr [exfb xy`ke-]ïðaøwx mixg` e`nhiyàîìòc ïé÷Lîa ©¨¨§©§¦§¨§¨
mle`e ,exfbøeæb àì àiçaèî úéa ïé÷Lîa`ly ick ,ok exfb `l ± §©§¦¥¦§§©¨Ÿ¨

.miycw e`nhiïðaø øeæb àì éëåmdilr minkg exfb `ly dne ± §¦Ÿ¨©¨¨
oiprl wx `ed ,dxfraééenèì[e`nhiy-]ïîöò úàîeè ìáà íéøçà §©¥£¥¦£¨§©©§¨

ïäì Lécia gk oi`e ,dxezd on `id ef d`neh oky ,dxfra mb ¥¨¤
.`ziixe`c d`neh riwtdl minkg

:l`eny zhiy lr `iyew d`ian `xnbdøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©
déøáì àððéç,epal -déì éîø àtt áøc dén÷ì úìééò ék`eazyk ± ¦§¨¦§¥¦¨§©§©¥§©¨¨§¦¥

,el dywz `tt ax iptléî[ike-]ìàeîL øîàzia iwyny ¦¨©§¥
`igahnïëc[mixedh-]ïîöò úàîeè ìáà íéøçà úàîeè ànèlî ¨¨¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨
,ïäì Lédxezd on mi`nh mnvr md m` `ldéø÷[`exwl yi-] ¤¨¤§¥

ïàkcw xyaa xn`py dn z`miy(hi f `xwie)ìëa òbé øLà øNaäå' ¨§©¨¨£¤¦©§¨
,'ìëàé àì àîèelit` ok m` .miycw `nhn `nh xac lky o`kne ¨¥Ÿ¥¨¥

l`eny ixacl mewn lkn ,oileg `nhn epi` dwyny xn`p m`
oky ,miycw `nhl el yi dxezd on `nh envr dwyndy
`nhn `nh xac lke ,`nh xaca erbp ixd miwyna erbpyk
mpi` miwyny okzi ji`e ,xen`d aezkdn gkenk miycw

:`xnbd zvxzn .dxezd on miycw mi`nhndéøa àLéL áø øîà̈©©¦¨§¥
[epa-],éãéà áøc`nhn `nh xac lky df aezkn cenll oi` §©¦¦

,`nhi `le `nh didiy okzi `l` ,miycwéòéáøà äåäc éãéî¦¦©£¨©§¦¦
Lãwaenvr `edy ,miycwa d`nehl iriax oica ep`vny enk ± ©Ÿ¤

uexiz `xnbd dgec .mixg` miycw `nhn epi` mewn lkne `nh
:dfé÷úîdì ó[dywd-],éMà áø`ldéø÷éà àì Lãwa éòéáø`l-] ©§¦¨©©¦§¦¦©Ÿ¤Ÿ¦§¥

[`xwp'àîè'lwn `ed eleqt xewn `l` ,dxeza mewn meya ¨¥
oldl x`eaiy itk ,xnege(:gi)xn`py dn llka epi` ok lre ,

xya z` `nhn epi`e ,'lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade'
la` .ea rbpy miycwdéàäuxy z`neha `nhpy df dwyn ± ©

`ldéø÷éà[`xwp-],'àîè'dzyi xy` dwyn lke' xn`p oky ¦§¥¨¥
dwiqn .miycwd xya z` `nhl el yi ok m`e ,'`nhi ilk lka
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המשך בעמסד קקק



רז `xew did` cenr fh sc ± ipy wxtmigqt
øåäè íéøçà àîèì ,àîè àîèéì ä÷ùî ÷ôñ,ez`neh zligza dwyna wtq clepyk Ð

hyty `nh oebkrbp `l wtq rbp wtq ,oixedh oiwyna elbx,`nhil dwyn wtq edf Ð

d`neh wtq el clepyoi`nh onvr zeidl oiwyn z`neh :xaqwc .wtqd on `nh ÐÐ

,`ziixe`c `witq dil `ied jkld ,'ebe "dzyi xy` dwyn lke" aizkc ,`id `ziixe`c

oebk ,mixg` `nhl dwyn wtq .`xnegledzid

dy`xae ecia lwndwxfe ,oi`nh oiwynoial

drbp `l wtq drbp wtq ,oixedh zexkkddf Ð

diepy `id jk .mixg` `nhl dwyn wtq `ed

.zexdh zkqnaøåäèzexedh zexkkd oze` Ð

,`ed opaxcn mixg` `nhl oiwyn :xaqwc .od

iab aizkc "`nhi" yxec `le ,`ziixe`cn `le

`witq dil `ied jkld ,`nhi oeyla oiwyn

.`lewle ,opaxc`qxibedwyn wtq :`zi` ikd

`nhilmixg` `nhl ,`nh Ð.xedh Ðéáø
øæòìà.opiqxb Ðàîè ìëìdwyn wtq` Ð

xac mey zribp wtq clepyk ,i`w mixg` `nhl

milka df wtq clepy oia ,oi`nh oiwyna xedh

oilke`a clepy oia.wtqn `nh `ed ixd Ð

silie ,dxezd on milk oi`nhn oiwyn :xaqwc

:yixce ,"`nhi ilk lka dzyi xy`"n `nrh

"`nhi"diknqcne .`nhi Ðilklrnyn Ð

.mipdk zxeza dil opiyxc ikde .ilkd z` `nhi

wtq ied ik ,jkld,`ziixe`c `witq dil ied Ð

.`nh ewitq cigid zeyxaeïåòîù éáøå éñåé éáø
ïéàîè ïéìëåàì íéøîåàdf wtq clep m` Ð

oial ektypy oi`nh oiwyn oebk ,milke`a

erbp `l wtq erbp wtq ,zexkkd`wc ,oi`nh Ð

oilke` oi`nhn oiwyn ixaqjkld ,`ziixe`cn

.`nh cigid zeyxa inp wtqíéøåäè íéìëìÐ

oi`nh oiwyn oebk ,milka df wtq clep m` la`

erbp `l wtq erbp wtq ,milkd oial ektypyÐ

`l` ilk oi`nhn oi` oiwyn :ixaqwc ,oixedh

iqei iaxe .exfb `l ewitq lre ,opaxcniaxe

edine ,dcedi iaxk `nhi "`nhi" iyxc oerny

`nhi :oiwxita silick ,`l milkz` `nhl Ð

ilkd z` `nhl `l` epi` e` ,milke`dÐ

.did jk `l :zxn`íìåòá äàîåèÐ

.onvr z`nehl elit`e ,`ziixe`cnøæòìà éáø
ïé÷ùîì äàîåè ïéà øîåàlk dxezd on Ð

dwyn lk" i`de .onvr z`nehl elit`e ,xwir

xykd oiprl onwl dl iwen "dzyi xy`

.oizrnyaòãúdxezd on d`neh mdl oi`c Ð

.onvr z`nehl elit`e ,xwir lkãéòä éøäù
ïëã àöî÷ ìéà ìò øæòåé ïá óñåéeny abg oin Ð

`vnw li`.dlik`l xyke xedh `edy ,okc Ð

ïëã àéçáèî úéá ä÷ùî ìòåly oiwyn lr Ð

okc ody ,minde mcd oebk ,dxfray migahnd ziaipdae ,opaxc oiwyn z`neh :`nl` .d`neh oilawn opi`y Ð`ziixe`c i`c .miycw cqtd meyn exfb `lopax evn ikid Ð

?edpixdhlàçéð àäd`neh odl yi xfrl` iaxl zxn`c `d Ðxfrei oa sqeic okc i`d xn`c l`enyl Ðonvr z`neh la` ,xn`w mixg` `nhln okc Ðivexzl zivn .oda yi Ð

xfrl` iax xn`wc oiwynl d`neh oi` i`dc`dc .xn`w mixg` `nhl Ðezecrn.xn`w mixg` `nhl xfrei oa sqeie ,eixacl di`x `ian xfrei oa sqeicùîî ïëã øîàã áøì àìà
.xn`w onvr z`nehn inp xfrl` iax jgxk lr ,onvr z`nehn elit`e ,xfrei oa sqei xn`w Ðàãçàxi`n iaxc eixack xfrl` iax xn`wc `d Ðiaxc xedh mixg` `nhl` Ð

`nh `nhil la` ,i`w xi`n.opiqxb ikd :dizeek dil `xiaq `l Ðàéù÷ éðú÷ ïëå àä ãåòå øîà÷ éùéôðã åéøáãë àäå.rnyn miax mixac oeyl eixack :xnelk ,iyitpc Ðøáñ÷Ð

.opaxc onvr z`nehl elit` oiwyn z`neh xfrei oa sqei'åë øîà ìàåîùåxy` dwyn lke" on ,onvrl `ziixe`c oiwyn z`neh xfrei oa sqei xaqw Ðíéøçà àîèì ìáà ,"äúùé
mixg` `nhl opax xefb ike .opaxc Ðevn `le ediilr `inx `ziixe`cn `dc ,oda yi onvr z`neh la` ,mixg` `nhl xefb `l `igahn zia oiwyn la` ,`nlra oiwyna Ð

opax.dilwynl'åë òâé øùà øùáäå ïàë éø÷`ziixe`cn oi`nhn oiwyn xn`c oeike ,aizk "`nh lka rbi xy`" miycw iab edin ,oilegc oilke` e`nhn `l oiwync idpe Ð

onvrl.`nha rbp ixd oda rbepd ycew xya Ðäåäã éãéîéòéáøàùãå÷á.ycew `nhn epi`e ,leqt envr `edc Ðàîè éø÷éà àì ùãå÷á éòéáøol witpc `ed xnege lwne Ð

ycew dia rbp ik ,jkld .onwl `leqt dia."`nh lka rbi xy` xyad" dia opixw `l Ð'åë äúùé øùà ä÷ùî ìëå òîù àúon d`neh laiwy qxg ilka irzyn `wc Ð

ekezay oiwyn cg`e ekezay oilke` cg` :xn`w ikdc jzrc `wlq `we .'ebe "`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lke 'ebe lke`d lkn ,`nhi ekeza xy` lk" :azke ,uxydÐ

`nhi `nhi zyxc `lc idpe .e`nhi.enhin `din onvr z`neh edin Ðøùëä àîèé éàîeilr `aiy e` ,min eilr `ai xy` lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk :xn`w ikde Ð

ilk lka dzyi xy` dwynd lk.`nh qxg ilk xie` zngn lke`d `nhie ,xykd eed Ðéìë ìëá.oiyelz oiwyn epiid Ðåäðéáùçàão`lne li`ed Ð`edy ezrc dlib Ð

edfe ,mdl jixv.ozaiygøåäè äéäé øåáå ïéòî êàoixaegne li`ed :opirny`c Ðedpipoiyelz `d .enhin `l Ð.axl `iywe ,d`neh oilawn Ðåúàîåèî øåäè äéäéikde Ð

min dewn xeae oirna `nhd `ai m` :xn`woiae`y `d .lahe li`ed ,xedh didi Ð`l Ðixdhn.dilïéùåìúåéøùëî éî.iaiyg `l oiyelz minc meyn ,dnznc `ed min` Ð

.edpip oiyelz edlekc ,dnzn `l oiwyn x`y` la`íéøéùëî ïéàù àìà`ziixe`cn i`c .`ed opaxc oiyelz xykd :`nl` Ðdilwy o`n Ðiwynn`lc `igahn zia?exykil

àîâøéúoixiykn oi` ipzwc `dl Ð`le ,`igahn zia dwync mc` Ð.min``lc diwt` `pngx miycw mce,xykil.`iig iaxckêôùðùíéîëoi`y ,oileg mc Ðoiygelawl

miycw mc la` .minl ywzi`c ,xiykn Ð ilkalawznmink ceai`l jtyp epi`e ,gafnl epnn jixve ,ilka.minl ywzi` `lc ,xiykn epi` Ð
íã
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iaxlc xi`n iax dcen epi` ike ,xne` `aiwr iaxc `ail` iqei iaxc oeik ?oiwleg dna :dyw

`idda "`nhi `nhi" `icda yixc `aiwr iax `d ?`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn `aiwr

`nhic xi`n iaxl dil `xiaqc :milyexin sqei epiax axd uxize .`aiwr iax yxc meia eac

oiwyn iab aizkcd`neh lawnc dwyne ,xykd epiid Ð`aiwr iax yixccn dil `wtp Ð

oilegae .iyily dyer ipyc ,`nhi oileg iab

lr ,iyily lke` `nhn lke` oi` `nlr ilekl

.oiwyn epiid jgxk

àîìùámixg` `nhln okc xn`c l`enyl

oi` xn`w xfrl` iaxc ab lr s` Ð

xwir lk d`neh odlzxeza i`wc meyn epiid Ð

oilke`l xn`c ,oerny iaxc dizlin` mipdk

.xedh milkl `nh

ãçaizkc `de Ð oixaegna cge oiyelza

"rxf lr min ozei ike" (`i `xwie)`d Ð

zna cgc (mye a,el) oilegc ipy wxta opixn`

cga `xw ol ilbc oeike .ikixve ,uxya cge

mixaegn oiae oiyelz oia welig oi`c ediipinÐ

oa wgvi epiax yxit mixaegne .jci`a oicd `ed

dlrde ,lke`a ewacp oxeaig zryac :xy`

mina ecera rbp m` la` .mind on lke`depi` Ð

dpyn iriax wxt) oixiykn zkqna opzc .xyken

dxrna oepv :(e,xedh `ede ezgicn dcp Ð

mind on `edy lk ezlrd.`nh Ð

àîâøéújixt (a,el) oilegc ipy wxta Ð mc`

xn`w "iwyn" `de :`iepiy `d`

i`d` yiig `l `kde !oiwyn ipy rnync ,c"eia

iwyn i`n iiepyl ivnc meyn ,`kxitdwyn Ð

.`nlrc zexbea (a,cq oiyecw) xn`ck ,`nlrc

.`pixg` `iepiy dil zi`c meyn ,jixt mzde
mc
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רח
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxtmigqt

úéöîúä íã"xtki ytpa (ytpd) `ed mcd ik" aizkc ,dwixfl ie`x epi` Ðmc Ð

ytpdyea d`vei ytpd oi`ye ,xtkn ea d`veiepi` mink jtyp :`nl` .xtkn epi` Ð

.`pipg xa iqei iaxck ,xiyknøéùëî àì ïéìåçá åìéôàã.`nrh yxtnck Ðäìáé÷
ìàåîù éáø äéðéî`yexitl Ðzivnzd mc xiykn `l i`n` `xif iaxn `nrh i`dc

,mc iexw epi`y itl Ðiexwdeiexw mcdwyn

xacna) aizkck;"dzyi millg mce" (bk

xiykne`pniwe`e ,'ebe "dwyn lke" aizkck Ð

mc iexw epi`ye .xykd`.dwyn iexw epi` Ð

äöøåä.onwlck ,uiv dvxnc ,milral oaxw Ð

äöøåä àì ãéæîálk`p oaxw xya zeidl Ð

`qpwc ,mipdkl,extkzp milra la` ,`ed

oeikc ,(`,v) "dax dy`d"a zenaia opixn`ck

`ziixe`cnccifn` inp ivxnopax evn `l Ð

,zdin ipzw .dxfrl oileg izii` lif dil xninl

`nhpy mcoiwyn `edy ,miycw mc `nl` Ð

oiwyn :`nl` .d`neh lawn ,`igahn zia

,`ziixe`c onvr z`nehokcexfrei oa sqeicÐ

.axl `iywe ,`ed mixg` `nhlníìåòì éðùîå
ïðáøã ïé÷ùî úàîåèmc z`neh jde ÐÐ

xfrei oa sqei cird `d jl `iywce ,`id opaxc

`l opax zxifbcxefb`iwyn``igahn ziaÐ

.xfrei oa sqeic dil zil `pz i`dìòå íãä ìò
áìçä ìòå øùáäoia ,mcd `nhpy oia Ð

algd `nhpy oia ,xyad `nhpyuivd Ð

uiv oi`c ,lk`p `nh xya `diy `le .dvxn

xyade"c dyrz `l dgece xdhnrbi xy`

ryedi iaxl `l` ."lk`i `l `nh lka

migqt) "oilev cvik"a xn`c jixhvi`:(`,fr

xya oi` m`ilin ipd :`kd xn`we .mc oi` Ð

dvxn uiv oi`y ,ezvignl ueg xya `viyk Ð

xya `nhp la` .xyad ca`y e` ,`veid lr

mc zwixf mcewmc xizdl eilr dvxn uivd Ð

.dwixflãéæîá ïéá ââåùá ïéáÐlirl ipzc i`de

dvxed `l cifna dvxed bbeyacvik"a Ð

ezwixf la` ,cifna oia bbeya oia ez`neh :xn` cg ,i`xen` da ibilt "oilevbbeya Ð

.`kti` xn` cge ,`l cifna ,oi`ãéçéá ïéácifn ,cigi oaxwa Ðoevxela` ,`ed cg`

lr" zdin ipzwe ,edpip ilin ixz qpe`e bbeye .oevx jiiy qpe` iabe ,cifn jiiy bbey iab

evx `le ,`ziixe`c oiwyn z`neh dpin rnye ,d`neh lawn miycw mc :`nl` ,"mcd

.axl `iywe ,`igahn zia iwyn xdhl opaxïðáøãîiwyn`c `pz i`d xaqwe Ðzia

.sqeik `lce ,xefb inp `igahnïøäà àùðå.aizk uiva Ðíéùã÷ä ïåò úàleqt Ð

oaxwdxiyki`nh eze` oilke`d lr xtkn epi`e ,dvxie`le ,aizk "miycwd oer"c Ð

.mipdkd oeràùåð àåä ïåò äæéàlebit oer m` ?xiykn `ed leqt dfi` Ðxak ixd Ð

xzep oer m`e :mipdk zxeza opiqxb ."dvxi `l" xn`p."aygi `l" xn`p xak ixd Ð

aizkck ,lebit z`xwpy ,enewnl ueg zaygn `ede ,lebit oer m` :eyexit ikde

m`e" :"eidz miyecw"alk`ddl opinwene ,"dvxi `l `ed lebt iyilyd meia lk`i

epnfl uegl oipr epi` m` (a,gk) ipy wxta migafaxak ixd ,enewnl uegl oipr edpz Ð

.opiyxtck ,"eidz miyecw"a "dvxi `l" xn`pzpn lr ehgyy ,xzep zaygn ,xzep oer m`exizedlelk`leepnfl ueg"aygi `l" xn`p xak ixd Ðm`e" Ðlk`dxyan lk`i

aygna :mipdk zxezae migafa opixn`e ,"oxd` z` ev" zyxta 'ebe "iyilyd meia einly gafxacn aezkd iyilyd meia epnfa `ly lek`l"el aygi `l" aizke ,zil `nl` Ð

lebit oer m` :`kti` iqxb `aexe .`zpwz dilxzep oer m`e .`xnbd lka epeyl oky ,epnfl ueg lebitl dil opinwene ,"aygi `l" xn`p xak ixd Ð,"dvxi `l" xn`p xak ixd Ð

`le .ynn xzepa dil 'inwene.okzizaygna `l` "dvxi `l" azk `lc ,`cgenewnl ueguegeynn xzep i` :cere .epnfloaxw ixeyk`l i` ?dvxi `l i`nl Ðcnere xyk ixd Ð

lke`a `l` epi` e` :mipdk zxeza opixn`ck ,xykda enc zecear eyrpy dryn `edegafnxykedy xg`n ?ok xnel xyt` ike ?xacn aezkd iyilyd meiaxfeg!?lqtie`l" m`e

xn`w xzep lke`d xtkzi `l "dvxi"dvxi `l" :cere !?zezixk iaiigl dxtk yi ike Ðuivc xninl jixhvi` in :eze .rnyn oaxwd Ð"miycwd oer" `de ?zxk aiignd lr xtkn `l

xzep i`dle lebit i`dl dil ixwc i`de .`ed xwire ,mipdk zxeza opiqxb `nw `pyilke .milke`d oer `le ,aizk.`xwc `pyil hwpe ,`ed yxcn mipdk zxezc meyn Ðàä:enk Ð

uiv lkeiy miycwd oer jl oi`y ,jgxk lr oiadl jl yi ixd :xnelk .ixdzevxld`neh `py i`ne ,d`neh oer `l` eilrleqtn?oileqtd x`ye `veiøåáöá äììëî äøúåäùÐ

zigcpcoaxw iptndzlwidc oeike .d`neha elit`e ,zaya elit`e ,"ecrena" aizkc ,xeavjkl dlv`uivd dvxi ,uiv `la dlgzkl elv` dxzed `ly ,cigia s` dzlwid Ð

.dilräàîåè ïåò éàîdxtkdy mc `nhp ok m` `l` ievx jixvn oi`c ,mc z`neh e`l Ð.d`neh lawn mc :`nl` ,ea dielzïéöî÷ úàîåè àìunewdy Ðdgpnd z` xizn

xya z`neha ,`l :iiepyl ivnc oicd `ede .ea dielz dxtkd lke ,gafd z` xiznd mck,algedinwe`l dil `gip `l` .mc oi` xya oi` m` :xn`c ,uiv ira ryedi iaxc `ail`e

.lkd ixackùã÷ øùámikln) "ux`a did ycw" oeyl ,uxy Ð`(cioi`iwa m` rcil ,ipy zia oipaa didy ,yeixcl mizy zpya mipdkd z` wcea `iapd ibg dide .d`neh Ð

gkzypy itl .d`neh zeklda.miycwa da ewqrzp `ly ,dleba odnåôðëá òâðåuxydy spk eze`a Ðoey`x `edy spk meyn i`c ,`ed ikd jgxk lre .envr uxyd :xnelk ,ea

,mgld l` rbp envr uxydy ,uxy meyn `l` ?spk hiwpc `ixi` i`ne ,ied oey`x inp cba dilek Ðmgldel`,cifpd" ,lk`n lk l` e` onyd l` oiide ,oiid l` cifpde?"ycwid

,oey`x mglc ?ycewa iriax `edy dfd oexg`d `nhp melk Ðcifpecifp .iriax onye ,iyily oiie ,ipycifpe" enk ,liyaz Ðziy`xa) "miycronye oii .(dk.mikqp ly Ð
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íãdig mc ,ok m` :y"pilxe`c awri epiax axd dywd Ð xiykn epi` mink jtyp epi`y

ieqik miperhc sere,mink jtyp aiyg `l ieqik miperhc oeikc ,mixiykn eidi `l Ð

inp `ni` ,mipniql dnda llka dig ezixn` :(mye a,ct oileg) "mcd ieqik" wxta opixn`c

`l dig mc :`nl` ."mink epktyz ux`d lr" `xw xn` :ipyne !ieqikl dig llka dnda

mc lkc ,`id `kxit e`le !mink jtyp aiyg

oebk ilka elawl jixv oi`e ,ux`l mink jtypd

dig mcoiprl mbe .xykd oiprl minl ywed Ð

`xw ilbc e`l i` ,minl eyiwdl ie`x did ieqik

.`icdl

ïðáøãîivn ded Ð xfrei oa iqei iaxk `lce

xn`c o`nke ,`ziixe`cn `nwe`l

`ziixe`c oiwyn z`neh`nwe`l `gip `l` Ð

`nhp i`n `pz i`d xaqe .opaxcnk ,xykd Ðen

.ax xn`y

ìò(`,gr migqt) "oilev cvik" wxta Ð xyad

lr s` mc yi xn`c ,xfril` iaxl :opixn`

xya oi`y iti`nl .zelik`d lr dvxn uivd Ð

`zkld.dlirn icin iwet`le ,lebta ireaw`l Ð

`l` iz` `lc yxitc qxhpewd yexitk `lce

.ryedi iaxk

ñéøâ éëä`yep `ed lebit oer m` :mz epiax

oer m`e aygi `l xn`p xak ixd

`zi` ikdc Ð dvxi `l xn`p xak ixd xzep

yixcc migafc ipy wxta `icda `pwqna

diyixe .ev zyxtc `kix` `xw cgn ediiexz

"iyilyd meia" aizkc `xwcaygnl iwen Ð

ueg elke`l aygna `tiqe ,epnfl ueg elke`l

`zi` evc `xw i`d` mipdk zxezae .enewnl

zxez it lr `kti` dibd i"yxe .`qxib i`d

`xwn yixc i`ce mzdc ,miyecw zyxtc mipdk

dvxy dn itl zipyp `ziixa dze`e .`hef

l dlgza migafa `xnbdenewnl ueg cenl

dyw zvw miyexitd lkle ,miyecwc `hef `xwn

.`yixa lebit oer hwp i`n`àä`yep epi`

dil wetiz ?dllkn dxzedy il dnl :mz epiaxl dniz Ð dllkn dxzedy d`neh oer `l`

`xwc meyn :mz epiax xne`e .'eke lebit oer i` yxtnck ,ikda `l` `xwl `nwe`l `kilc

"mdl oevxl" `xwc `tiqa aizkc ,mewn meya xzid el yiy xac `l` dvxn `lc rnyn

migaf) i`ny zia wxta opzc ,mikqp zgpnae mipdk zgpna mllkn exzed inp xzepe lebite

.dnaa ellkn xzed enewnl ueg lebitc :cere ,lebit meyn mdilr miaiig oi`c (mye a,bn

meia ellkn xzedy ,l`ny oer `ni` :jixtc (`,dk zegpn) "dax unewd"a rnyn oke

oer :`xw xn` ,mixetkd:xn`w ikde ,jinq "oevxl"`c meyn epiide .eizigce ea didy oer Ð

:ipyne .dnaa ellkn xzedc ,`vei oer `ni`e :inp jixt mzdc :xn`z m`e .oevxl `edy oer

"'d iptl mdl oevxl"enewnl uegc lebita ,ok m`e .`vei `le ,`yep `ed myd iptlc oer Ð

la` ,'d iptl epi` i`ce `veic :xnel yie ?'eke lebit oer m` xn`w i`ne ,ikd `nip inp Ð

`ivedl aygn.dia opixw "myd iptl" Ð
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ïéa ,ïBöøa ïéa ñðBàa ïéa ,ãéæîa ïéa ââBLa ïéa¥§¥¥§¥¦¥§¤¥§¨¥
Léà øæòBé ïa óñBék àìãe ,ïðaøcî !øeaöa ïéa ãéçéa§¨¦¥§¦¦§©¨©§Ÿ§¥¤¤¤¦

.äãéøö"íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðå" :òîL àz §¥¨¨§©§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
ìebét ïBò íà ?àNBð àeä ïBò äæéà éëå¯éøä §¦¥¤¨¥¦£¦£¥

øúBð ïBò íà ,"äöøé àì" :øîàð øák¯øák éøä §¨¤¡©Ÿ¥¨¤¦£¨£¥§¨
äàîeè ïBò àlà àNBð Bðéà àä ,"áLçé àì" :øîàð¤¡©Ÿ¥¨¥¨¥¥¤¨£§¨

åàì éàî .øeaéva dììkî äøzeäL¯?íc úàîeè ¤§¨¦§¨¨©¦©¨§©¨
:òîL àz .íéöî÷ úàîeè ,àì :àtt áø øîà̈©©©¨Ÿ§©§¨¦¨§©

ðëa Lã÷ øNa Léà àOé ïä"Bôðëa òâðå Bãâa ó ¥¦¨¦§©Ÿ¤¦§©¦§§¨©¦§¨
ìk ìàå ïîL ìàå ïéiä ìàå ãéæpä ìàå íçlä ìà¤©¤¤§¤©¨¦§¤©©¦§¤¤¤§¤¨
(Lc÷é) "àì eøîàiå íéðäkä eðòiå Lc÷éä ìëàî©£¨£¦§¨©©£©Ÿ£¦©Ÿ§Ÿ¦§¨

øîàå
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc migqt(ipy meil)

la`ícmiycwCtLð BðéàLceai`l jlede,íénklawzn `l` ¨¤¥¦§¨©©¦
e ,minl ywed `l ,gafnd iab lr wxfidl ick ilkaøéLëî Bðéà¥©§¦

.mzenk
:xiykn epi` miycw mcy opgei iax ixac lr dywn `xnbd

é÷úîdì ó[dywd-]úéöîzä íc éøä ,énà øa ìàeîL áømc ± ©§¦¨©§¥©©¦£¥©©©§¦
,dzzin xg`l oaxwd zndan zzeye dvnznyíénk CtLðc§¦§¨©©¦

,gafnd iab lr wxfp epi`eåok it lr s`øéLëî Bðéàmilke`d z` §¥©§¦
`pipg xa iqei iax ly enrhy okzi `l ok m`e ,d`neh zlawl
jtyp epi`y meyn `ed xiykn epi` `igahn zia ly mcy xn`y

:`xnbd zvxzn .minkàøéæ éaø déì øîà,in` xa l`eny axl ¨©¥©¦¥¨
a eléôàc ,úéöîzä íãì çpäznda,øéLëî àì énð ïéleçok lre ©©§©©©§¦©£¦¦¦©¦Ÿ©§¦
.miycw zndaa xiykn epi`dépéî dìa÷[epnn laiw-]ìàeîL áø ¦§¨¦¥©§¥

énà øa`ed ,xiykn epi` zivnzd mcy dn mrhy ,`xif iaxn ©©¦
xn`py dnn `ed dwynl aygp mcy jkl xewndy meyn

mrla z`eapa(ck bk xacna)llka `ed ok lre ,'dYWi millg mce'§©£¨¦¦§¤
zivnzd mc la` .'dzyi xy` dwyn lke' xykda xn`py dn

meyn ,df ieaix llka epi`àcàðîçø øî(bk ai mixac)÷æç ÷ø' §¨©©£¨¨©£©
.'Lôpä àeä ícä ék ,ícä ìBëà ézìáìwxy ixdäàöBé LôpäL íc §¦§¦£©¨¦©¨©¨¤¨¤©¤¤§¨

,íc éeø÷ Baeli`eíczivnzd,íc éeø÷ Bðéà Ba äàöBé Lôpä ïéàL ¨¨¨¤¥©¤¤§¨¥¨¨
oiprl dwyn aygp epi`e 'dzyi millg mc' llka epi` ok lre

.xykd
mpi` `igahn zia iwyny xaeqd ax ixacl zxfeg `xnbd
,dxezd on dpi` miwyn z`nehy meyn ,llk d`neh milawn

:`ziixan mdilr dywneòîL àz`ziixan di`x rnye `ea ± ¨§©
d`neha axwy oaxw lr carica dvxn uivd .ax ixack `ly

,`ziixaa epipye .milral xtkn oaxwd ok ici lre ,exiykneíc̈
oaxwdB÷øæe àîèpLxacd dyrp m` ,gafnd iab lr,ââBLa ¤¦§¨§¨§¥
äöøeä.dlik`a mipdkl xzen exyay oiprl s` ,oaxwd [xtik-] §¨

dyrp m` la`äöøeä àì ,ãéæîaixd .exya lk`iy oiprl oaxwd §¥¦Ÿ§¨
m`e ,`igahn zia iwynn `edy elit` d`neh lawn oaxw mcy
gxkda ,mixedh mdy el` miwyn lr xfrei oa iqei ly ezecr ok
mpi`y xaeqd ax ixack `le ,mixg` `nhl oiprl wx dxen`
`id mcd z`neh ok` :`xnbd zvxzn .llk dxezd on mi`nhp

wxïðaøcî`l` epi` dvxn epi` cifnay epipyy dne ,ax zrcke ¦§©¨¨
,opaxcnåef `ziixa zxaeqäãéøö Léà øæòBé ïa éñBé éaøk àìã §§Ÿ§©¦¥¤¤¤¦§¥¨

lka dilr exfb `l` ,ycwna miwyn z`neh lr exfb `ly xn`y
ick uiv ievix jixve ,ycwna s` `nhp mc ok lre ,mewn

.exiykdl
r zeywdl dtiqen `xnbd:zxg` `ziixan ax ixac lòîL àz̈§©

,`ziixaa epipy .ax ixack `ly di`x rnye `ea ±õévä äî ìò©¨©¦
ícä ìò ,ävøî,`nhpy zepaxwd lyøNaä ìòåzepaxwd ly §©¤©©¨§©©¨¨

,`nhpyáìçä ìòåzepaxwd lyââBLa ïéa ,àîèpLeïéa ,ãéæîa ïéá §©©¥¤¤¦§¨¥§¥¥§¥¦¥
ñðBàaea ïéa ,ïBöøa ïéáoaxwãéçéea ïéáoaxw.øeaömcy ixd §¤¥§¨¥§¨¦¥§¦

ixack `le ,dwixfl lqtp did uiv ievix ilele ,dxezd on `nhp
:`xnbd zvxzn .llk dxezd on d`neh miwynl oi`y xaeqd ax

wx `id mcd z`neh,ïðaøcî,uiv ievix jixv epi` dxezd on ok`e ¦§©¨¨

äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBék] (óñåéë) àìãelr exfb `ly xaeqd §Ÿ§¥¤¤¤¦§¥¨
.ycwna miwyn z`neh

:ztqep `ziixan ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©
uiva xn`p ,`ziixaa epipy .ax ixack `ly di`x(gl gk zeny),

,oxd` gvn lr dide','íéLãwä ïBò úà ïøäà àNðåuivdy o`kne §¨¨©¥©©£Ÿ§¨¨©£Ÿ¤£©¢¨¦
,`ziixad zl`ey .eilr dvxne zepaxwd leqt z` xiyknéëå§¦

àNBð àeä ïBò äæéà,[dvxn-]íàlr dvxn `edy xn`z,ìebét ïBò ¥¤¨¥¦£¦
mewnl uegn elke`l oaxwd zaxwd zrya odkd ayig m`y
`ed jkae ,dxfrl uegn enc z` wexfl e` exihwdl e` ,ezlik`

,df leqt xiykn uivdy ,elqetøîàð øák éøälebit leqta`xwie) £¥§¨¤¡©
(f hi`ed lebit','äöøé àì.exiykie eilr dvxi uivdy okzi `le Ÿ¥¨¤

eíàxiykn `edy xn`z,øúBð ïBòzrya odkd ayig m`y ¦£¨
enc z` wexfl e` exihwdl e` elke`le ,epnn xizedl daxwdd

,df leqt xiykn uivdy ,elqet `ed jkae ,epnfl uegøák éøä£¥§¨
øîàðxzep leqta(gi f `xwie),'áLçé àì'`le ,dpwz el oi`y ixd ¤¡©Ÿ¥¨¥

xg` leqt epl oi`y xg`n :`ziixad dwiqn .exiyki uivdy okzi
,exiykn uivdy eilr xnel lkepyàäxnel epilr gxkda ixd ± ¨

uivdyBðéà,äàîeè ïBò àlà àNBðdliwdy epivny meyn ¥¥¤¨£§¨
,df xeqi`a dxezdLixdäøzeäd`nehdììkî[dxeqi` llkn-] ¤§¨¦§¨¨

azepaxw,øeaéömiaixwn md ixd mi`nh xeaivd aex xy`k oky §¦
dliwdy epivny xg`ne .d`neha mdizepaxw z` dligzkl
mb dliwd ok enky xnel yi ,xeaiv oiprl d`neh leqta dxezd
mewn lkn ,d`neha axw epi` uiv ievix `lly s`y ,cigi oaxwa

.milral xtkn `ed ixde ,ez`neh leqt lr uivd dvxn
:dziiyew z` `xnbd dwiqnåàì éàîa `l m`d ±úàîeèdíc ©¨§©¨

xtkzy `nhd mcd zwixf z` xiykn uivdy ,xacn aezkd
ixack `le ,dxezd on `nhp mcy o`kn gken ok m`e ,milral
:`xnbd zvxzn .mnvr z`neh s` miwynl oi` dxezd ony ax

àì ,àtt áø øîàa `l` ,aezkd xaic mc z`nehaíéöî÷ úàîeè ¨©©¨¨Ÿ§©§¨¦
`id oaxwd zxtky myky .miwyn `le milke` mdy ,zegpn ly
.gafnd lr dvnew zxhwda `id dgpnd zxtk ok ,enc zwixfa
lr dvxn uivd j` ,dxhwdl leqt `ed ixd unewd `nhp m`e

.milral zxtkn ezxhwde ,exiykne ez`neh
:ax ixaca dxizq dywn `xnbdòîL àzlr `iyew rnye `ea ± ¨§©

eixacn ,llk dxezd on d`neh miwynl oi`y xn`y ax ixac
,mipdkd z` wecal 'd z`n `iapd ibg dehvp oky .xg` mewna

xn`py ,miycw z`neh zeklda mi`iwa md m`d(`i a ibg)dM'Ÿ
le`yl dehvpe .'xn`l dxFY mipdMd z` `p l`W zF`av 'd xn`̈©§¨§©¨¤©Ÿ£¦¨¥Ÿ

mze`(ai a my),ðëa Lã÷ øNa Léà àOé ïä'ìà Bôðëa òâðå ,Bãâa ó ¥¦¨¦§©Ÿ¤¦§©¦§§¨©¦§¨¤
eðòiå ,Lc÷éä ,ìëàî ìk ìàå ,ïîL ìàå ,ïéiä ìàå ,ãéæpä ìàå ,íçlä©¤¤§¤©¨¦§¤©©¦§¤¤¤§¤¨©£¨£¦§¨©©£

.(Lc÷é) 'àì eøîàiå íéðäkäxya ecba spka `yep mc`yk ,xnelk ©Ÿ£¦©Ÿ§Ÿ¦§¨
rbep mglde ,d`nehl oey`x edyere mgla uxyd rbepe ,uxy
mikqp oiia rbep cifpde ,d`nehl ipy edyere [liyaza-] cifpa
,miycw lk`n lka e` mikqp ly onya rbep oiide ,iyily edyere
edeaiyde .mlqete d`nehl iriax mze` dyer `ed m`d

.milqtp mpi`y ,mipdkd
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ינצלו את ימי החנוכה )ובתור הכנה לזה – גם את הימים שלפני חנוכה( להגדיל ולהגביר את העניין של "מבצע תפילין".
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח

מזמן רב שלא נתקבלו הדו"חים שלהם. והלוואי ויהי רצון שיהיה זה סימן שעושים הרבה לטובת כפר חב"ד בכל ענייניו ובגשמיות 
וברוחניות גם יחד ועד שמפני רוב המעשה בזה לא מספיק הזמן כלל לכתיבה והודעה כו'.

ממכתב ימי החנוכה, ה'תשל"ג



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc migqt(iyily meil)

áø øîàå,oldléðäk LazLéàitle ,mzaeyza mipdkd erh ± §¨©©¦§©¥¨£¥
miycwa iriax ixdy ,d`nehl iriax dyrpe onyd lqtp zn`d
xn` mewn lkne ,dxfray onye oiia mixen` ibg ixac ixde .leqt

lirl eixacl el` eixac mixzeqy `vnpe ,mi`nhp mdy ax(.fh)

z` ibg wcay xn`z m` elit`e .opaxcn `id miwyn z`nehy
opaxc d`neha mipdkd,miwyn z`neh zxifb einia dxfbp xake ,

lqtp recn ok m`e ,dxfray miwyna dilr exfb `l mewn lkn
.onyd

:`xnbd zvxznáøì àlà àîòè àeä éãéîzeywdl z`a `ld ± ¦¦©£¨¤¨§©
ixde ,ax zhiy lráøenvràiçaèî úéa é÷Lî''okcéðzdpy - ©©§¥¥¦§§©¨¨¥

dxfray miigahnd zia iwyn wxy ,xfrei oa iqei ly ezecra
z`nehy xg`ny ,dxfray minde migafd mc md el`e ,mixedh

.d`neh minkg mdilr exfb `l ,opaxcn `l` dpi` miwynìáà£¨
àiçaãî éa é÷Lîmiaxwd miwyn mdy mikqp ly oiie ony ± ©§¥¥¦§§©¨

,gafnlànèîwcae ,d`neh minkg mdilr exfby oileg iwynk §©¥
.einia dxfbp xaky ef opaxc d`neha mipdkd z` ibg

wlgpy l`eny zhiyae lirl d`aedy ax zhiya dpc `xnbd
:mzaeyze mipdkl ibg zl`ya eilràôebax ixac z` x`ap - ¨

.l`eny ixac z`e lirl e`aedyéðäk LazLéà ,øîà áøerh ± ©¨©¦§©¥¨£¥
,cifpa rbpy ,oiia erbpy lk`nde onydy mzaeyza mipdkd

.milqtp mpi` ,uxya rbpy ,mgla rbpyàì øîà ìàeîLe§¥¨©Ÿ
éðäk LazLéàzyxtn .ef mzaeyza ewcv `l` mipdkd erh `l ± ¦§©¥¨£¥

,mzwelgn z` `xnbdéðäk LazLéà ,øîà áø,mipdkd erh ± ©¨©¦§©¥¨£¥
lry meynéòéáød`nehleäéépéî àòa Lãwaibg [mze` l`y-] §¦¦©Ÿ¤§¨¦©§

oey`x `ed uxya rbpy mgld oky ,`l e` `ed `nh m`d
onyde ,d`nehl iyily oiide ,d`nehl ipy cifpde ,d`nehl

.d`nehl miiriax md lk`ndedéì eøîàå`edy mipdkd [el-] §¨§¥
.øBäè.leqt ycewa iriax oky ,`ed yeaiy ixde,øîà ìàeîLe ¨§¥¨©

éðäk LazLéà àìlry meyn ,mipdkd erh `l ±ùãwa éLéîç Ÿ¦§©¥¨£¥£¦¦©Ÿ¤
eäéépéî àòa,mze` l`y -déì eøîàå`edy [el-],øBäè`id oke §¨¦©§§¨§¥¨

.iying dyer epi` iriax miycwa s` ixdy ,zn`d
:l`eny lr `xnbd dywnäòaøà áéúëc eðééä áøì àîìLaitl ± ¦§¨¨§©©§¦§¦©§¨¨

,mixac drax` aezka exn`p recn oaen axïîLå ,ïééå ,ãéæðå ,íçì¤¤§¨¦§©¦¨¤¤
.[lk`n lk e`]àlà[la`-]ìzhiyìàeîL,dywdéì àðî äMîç ¤¨§§¥£¦¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .iying xac my didy ibg ixaca xkfen okid ±
áéúk éîmy [xn`p ike-]Bôðk òâðå'n didzy 'mgld l`zerny ¦§¦§¨©§¨

,oey`x e`yre mgla envra rbp spka `vnpy uxydy mixacd
`ldBôðëa òâðå''mgld l`,áéúkmgld rbpy ezernynyäîa §¨©¦§¨§¦§©

.Bôðëa òâpM,oey`x dyrpe etpkay uxya rbp xg` xac ,xnelk ¤¨©¦§¨
e`yre cifpa rbp mglde ,ipy e`yre mgla rbp df oey`xe
lk`na e` onya rbp oiide ,iriax e`yre oiia rbp cifpde ,iyily
mipdkd ewcv ,xedh ycewa iyingy xg`ne .iying e`yre

.mixedh lk`nde onydy mzaeyza
:ibg ixac jyndn ax lr dywn `xnbdòîL àzrnye `ea ± ¨§©

eixg`ly aezka xn`p .ax ixac lr `iyew(bi a ibg),,ébç øîàiå'©Ÿ¤©©
.'àîèé ,eøîàiå íéðäkä eðòiå ,àîèéä ,älà ìëa Lôð àîè òbé íà¦¦©§¥¤¤§¨¥¤£¦§¨©©£©Ÿ£¦©Ÿ§¦§¨
a` dyrpe zna rbpy mc` `ed ytp `nhy ,`xnbd dxaqe
eze`k ,'dl` lka ytp `nh rbi m`' ibg ml`ye .uxyk d`nehd
rbp mglde ,mgla zn `nh rbpy ,uxy z`neha ml`yy xcq
e` onyd `nhp m`d ,lk`n e` onya oiide ,oiia cifpde ,cifpa
ixdy ,oick dzid ef mzaeyze .`nh `edy edeaiyde ,lk`nd

,dywe .ycewa iriax `ed oky ,`nh i`ce onyd df ote`aàîìLa¦§¨¨
ìLazLéà àì énð íúä LazLéà àì àëäcî ìàeîLl`eny itl ± ¦§¥¦§¨¨Ÿ¦§©¥¨¨©¦Ÿ¦§©¥

ef daeyza eyazyd `ly myk oky ,mipdkd zaeyz zpaen
eyazyd `l ok enk ,`nh `edy iriaxd onyd lr oick eaiyde
onydy oick eaiyde uxy z`neh oiprl zncewd mzaeyza

.ycewa iying onyd did my oky ,xedhàlà[la`-]áøìxaeqd ¤¨§©
mzaeyza mipdkd erhe ,ycewa iriax onyd did uxya mby

,edexdiheLazLéàc àëä àðL éàîz`neha o`k dpzyp dn - ©§¨¨¨§¦§©¥

,mzaeyza mipdkd erhy uxyùazLéà àìc íúä àðL éàîe± ©§¨¨¨§Ÿ¦§©¥
onydy oick eaiyd `l` ,erh `ly zn `nha my dpzyp dne

.ycewa iriax lr ml`y zel`yd izya `ld ,`nh iriaxd
:`xnbd zvxznïä ïéàé÷a ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà[eid] ¨©©©§¨¨©©¨©£©§¦¦¥

mipdkd,õøL úàîeèa ïä ïéàé÷a ïéàå ,úî úàîeèawxy exaqe §§©¥§¥§¦¦¥§§©¤¤
`xnbd .uxy z`neh `le ,ycewa iriax dyer zn z`neh

:sqep uexiz d`ian,øîà àðéáøz`neha mi`iwa eid `l mipdkd ©¦¨¨©
e ,llk ycewa iriaxíúäonyd did uxy z`neha [my-],éòéáø ¨¨§¦¦

eli`e .xedh `edy eilr eaiyd ok lreàëäzn z`neha [o`k-] ¨¨
onyd did,éLéìLmc` epi` ibg ixaca xkfend 'ytp `nh' oky §¦¦

.d`nehd zea` ia` `edy ,envr znd `ed `l` zna rbpy
,oey`x `ed cifpde ,d`nehd a` `ed ea rbpy mgldy `vnp
ycewa iyilyy mipdkd ercie ,iyily `ed onyde ,ipy `ed oiide

`nh.
:ibg ixac jyndn l`eny lr dywn `xnbdòîL àz`ea ± ¨§©

eixg`ly aezka xn`p .l`eny ixac lr `iyew rnye(ci a my),
,'åâå 'ä íàð éðôì äfä éBbä ïëå äfä íòä ïk ,øîàiå ébç ïòiå'lM oke ©©©©©©Ÿ¤¥¨¨©¤§¥©©¤§¨©§ª§¥¨

,dywe .'`Ed `nh mW Eaixwi xW`e mdici dUrnáøì àîìLa ©£¥§¥¤©£¤©§¦¨¨¥¦§¨¨§©
'àîè' áéúëc eðééämdici dyrn lr ibg xn`y dn oaen ax itl ± ©§¦§¦¨¥

z` exdihe eyazyp eixacl ixdy ,mi`nh mdy mdizepaxw lre
.`nhdàlà[la`-]ìéànà ,ìàeîLmdici dyrny xn` [recn-] ¤¨¦§¥©©
mpaxwe,àîè:`xnbd zvxzn .d`neh zeklda eyazyp `l ixd ¨¥

dîúî à÷ éäeîúéàlk ike ,el` mixac ibg xn` ddinz oeyla ± ¦§¥¨©§©
ipica md mi`iwa ixd ,md mi`nh mdizepaxwe mdici dyrn

:df uexiz `xnbd dgec .d`nehàäå[ixde-]'íäéãé äNòî ìk ïëå' §¨§¥¨©£¥§¥¤
áéúkzernyna dpi` 'oke' oeyle ,aezkd zligza [xn`p-] §¦

.`zegip oeyl `id `l` ddinz
:xg` uexiz zvxzn `xnbdàîézéàå ,àøèeæ øî øîàyie-] ¨©©§¨§¦¥¨

ok xn`y [mixne`,éMà áød`neh zeklda eyazypy meyn `l ©©¦
onf xg` lry `l` ,'`nh' mdizepaxwe mdici dyrn lr ibg `xw
ipy ziaa mdiyrn z` lwlwl md micizry ,mdilr `apzd

e ,zexiar x`yaíäéNòî úà eì÷ìwL CBzî,`edd onfaäìòî ¦¤¦§§¤©£¥¤©£¤
eáéø÷ä eléàk áeúkä íäéìòmdizepaxw z`,äàîeèamd ixde £¥¤©¨§¦¦§¦§§¨

.oevxl miler mpi`y mi`nh zepaxwk
,xfrei oa iqei ly ezecr xe`iaa ax ixaca oecl zxfeg `xnbd

:eilr wlgpy iel ixacaeàôeblirl e`aedy ax ixacl aeyp ± ¨
.eilr wlgpy iel ixacleéðz áøxfrei oa iqei ixaca [dpy-] ©¨¥

àiçaèî úéa é÷Lî'miigahnd ziaay mcde mind - 'okc ©§¥¥¦§§©¨
`le ,opaxcn `l` dpi` miwyn z`nehy itl ,mixedh dxfray
la` .miycwd z` e`nhi `ly ick el` miwyn lr minkg exfb
ixd ,eiab lr jqpzny mikqp oiie gafnd lr axwy zegpn ly ony

.opaxcn d`neh mdl yie ,dxen`d minkg zxifb llka mdéåìå§¥¦
àðz,xfrei oa iqei ixaca [dpy-]àiçaãî éa é÷Lî'miwyn ± 'okc ¨¨©§¥¥¦§§©¨

onye ,mikqp oiie ,gafnd lr wxfpy mc oebk ,gafnd lr miaxwd
.d`neh milawn mpi` ,zegpn ly

:iel zhiy z` zxxan `xnbdéåììgafnd iwyn lry xaeqd §¥¦
xfrei oa iqei cird,mixedh mdyìàeîLk déì àøéáñ éà àçéðä± ¨¦¨¦§¦¨¥¦§¥

l`enyk xaeq `edy xn`p m` wx ibgl mipdkd zaeyz zpaen
øîàclirl(.fh)dxfrd iwyny ,xfrei oa iqei ixac xe`iaaïëc §¨©¨¨

[mixedh-].ïäì Lé ïîöò úàîeè ìáà ,íéøçà úàîeè ànèlîoky ¦§©¥§©£¥¦£¨§©©§¨¥¨¤
df itlïBLàøa eälek éòâðc dì úçkLîzl`ya yxtl epivn ± ©§©©¨§¨§¦§¨¦

lk e` onyd e` oiid e` cifpd e` mgld erbpy ,ytp `nha ibg
mdy obedk mipdkd edeaiyd jk lre ,envr zn `nha lk`n

.mnvr z`neh dxfrd iwynl yi ixdy ,mi`nhdéì øáñ éà àlà¤¨¦¨©¥
iel [xaeq m` la`-]øîàc áøkdxfrd iwynyïëc[mixedh-] §©§¨©¨¨

,Lnî,dywi ,mdl oi` mnvr z`neh s`edì úçkLî éëéäji` ± ©¨¥¦©§©©¨
`l` .mi`nh onyde oiid eidiy epivnàøéáñ ìàeîLk Cçøk ìò©¨§¨¦§¥§¦¨

déì.l`enyk xaeq iely gxkda ± ¥
axk xaeq l`eny s`y dgiken `xnbdlr xfrei oa iqei cirdy ,
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ריי `xew did` cenr fi sc ± ipy wxtmigqt
áø øîàå.onwl Ðùáúùéàéðäëiwync ,onye oii :`nl` .ycewa iriax exdhy Ðzia

.e`nhine ,edpip `igahnopaxc oiwyn z`neh i`ei`e .ediilr xefb `lc zxn` `d Ð

ze`neha inpibg edl wica `w opaxcibg inia oiwynd lr d`neh xfbp xake ,ipdkl

dlecbd zqpk iyp`n didy `iapdi` oky lke .ynn okc xn` `dc ,axl `iyw Ð

`kil `de .axl `iyw ,irzyn `w `ziixe`ca

sqeik `lce ,opaxcn ,xninlxfrei oaÐ

`xw`cd`neh ediilr zi`c rnync ,bilt `l

.opaxc i` `ziixe`c i` Ðàîòè àåä éãéî
áøì àìàaxl `l` dywn dz` melk Ðax Ð

wica opaxca ibg mlerl .i`d dil `iyw `l

,oiwynd lr d`neh zxifb dxfbp xake ,edl

iywiz `l xfrei oa sqeic `ail` axleaxc Ð

ezecra ipz `igahn ia iwyndwyn ;sqei ly

migahnddwyn la` .mine mc Ð`igacnÐ

oiidgafnd dwyn mdy onydeopax exfb Ð

xcqac ,epiide .ediilr d`nehi`dc ze`neh

`nhn dwyne lke` `nhn lke` `ki` `xw

.da `veik dyer d`neh opaxcnc ,dwynéî
åôðë òâðå áéúëuxydy rnync ,mgld l` Ð

etpka rbpy dn .oey`x ied mglc ,mgla rbp

rbpmgll.ipy mgl dil dedc Ðùôð àîèÐ

d`nehd a` `edy ,zn `nh jzrc `wlq `w

.uxykäìà ìëá:epyxity xcqk Ðzn `nh

.'eke cifpa mgle ,mglaàëäãîàìùáúùéà
exn`ie" aizkck ,`nh iriax dil exn`c Ð

"`nhi`l inp `kd Ð.yazyi`dna edi`e

etpka rbpy.iying ony dil dedc ,edl xn`

xn`c ,axl `l` .xedh dil ixn` ikd meyne

`py i`n ,ediipin `ra iriax inp uxy iab

?xedh dil exn`cúî úàîåèá ïä ïéàé÷áÐ

mirceieiyilydyeid `le ,iriax da dyer

iyily oi`y oixeaqe ,uxy z`neha oi`iwa

.iriax da dyerøîà àðéáø`l Ðoi`iwa eid

ycewa iriaxaycewa iyily ,zn iabe .llk

`xwc ytp `nh i`dc ,ediipin `rae`l Ð

.ytp z`neh :xnelk ,ynn zn `l` ,zn `nh

,a` mgle ,zea` ia` znecifpe,ipy oiie ,oey`x

.iyily onye'åâå øîàéå éâç ïòéåditiq Ð

my eaixwi xy`e mdici dyrn lk oke" `xwc

."`ed `nháøì àîìùáxn`c Ðyazyi`

ipdk.`nh mdici dyrnl ixwc epiid Ð

éäåîúéàà÷äîúîoi`iway xg`n Ðod

`nh mdici dyrn lk ike ,d`neh zeklda

?`edïëå`dinz e`l Ð.rnynåì÷ì÷ù
íäéùòîelwlwiy `apzn did ,onf xg`l Ð

.zexiar x`ya ipy ziaa odiyrnéåììåipzc Ð

,`igacn.e`nhnc onye oii aizk `kde`d

okcc ,l`enyk `zlin `da dil xaq i` `gipr z`neh la` ,od mixg` `nhln okc xfrei oa sqeicoda yi onvxn`wc "dl` lka ytp `nh rbi m`" aizkc i`dl dl zgkyn Ð

"`nhi"erbpc Ðe`le .oey`xa edlek`le ,hwp `nw `xcq`yazyi`dlgzay .ipdkml`yoi`y ,onyl e`nhl leki `l oiidy iptn ,`nhi `l oexg`d lr el exn`e ,xcqd lr

ia oiwyn`igacn.`nhi :dil exn`e ,dfa e` dfa e` :xnelk ,dl` lka envr `nhd rbi m` ml`y seqale ,xac mey oi`nhnúçëùî éëéä ùîî ïëã øîàã áøë äéì øáñ éà àìà
äì`iyw `l diteb axl `nlya ?`xwc `nhi i`dl Ð.`iyw iell `l` .`igahn ipz edi`c Ðìàåîùìåyixte ,yazyi` `l xn`c Ðiyingc meyn dizlinldnc ,onyd ded

etpka rbpyded iriax i` `d ,aizk.mixg` oi`nhn oiwyn :`nl` .dlaw oiid onc ab lr s`e ,`nh ded ony i`d Ðàçéð àäezecra `pz i` Ðla` ,`igahn dwyn sqei ly

e`nhn inp ipixg` elit` `igacn dwyniyingc meyn ,yeaiy ied `lc i`d xn`e lirl dizlinl yixtc epiid Ðoii ded i` `d .iying dil ciar `l iriax `edy oiide ,ded

iyily,ielk `igacn `pz i` `l` .iriax dil ciar ded Ð!ciar `l onyl iyily ,ipy oii ded i` elit` ?ded iyingc meyn lirl yixtc `ixi` i`néá é÷ùîàéçáãî:xnelk Ð

mine dwixfl mc oebk ,gafn my lr oi`xwp ycew ly el` lkonye jqpl oiie.zegpnlíéðôá åàîèðù.gafnl cer oiie`x oi`y ,`veia elqtpe ,uegl o`ivede ,dxfra ÐïéøåäèÐ

z`eapk oi`nh i`ce onvr ode ,mixg` `nhl dlgzn d`neh zxez odl dcxi `l ixdy ,mixg` `nhln.ibgõåçá åàîèð ìáàmiptl oqipkde ,odilr `igacn my `diy mcew Ð

oz`nehc .mixg` `nhl elit`e ,oi`nh Ðine ,oda dcxi xak?driwtdéðéà.rxtnl oz`neh legz opixn` `le ,"oixedh uegl o`ived" ipzwc ,jixt `yix` Ðïîå÷îá àìàÐ

.miptaíéðôì ïñéðëäå õåçá åàîèð éèåòîì àìuxznck Ðe`nhpyk `l` rnyn ikdc ,`zlinc `tiqa `pyil`lc meyne .onewnadiniiq`yextl`de :dil jixt ,`zlinc

.`l eze ,oixedh onewna ody onf lk rnync ,xn`w onewna
ïáø)
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yexit "didi lk`n lk l`e"c `py i`nc :mz epiaxl dywe .'eke cifpd l` mglde

l` :`nil ?etpka rbpy dna uxzl l`eny wgc dnl :cere ?mlekn xzei ,lk`n lk l` e`

iriax mzd `piax yxtnc :cere ?spk uxyl aezkd `xew dnl :cere .`wec lk`n lk

d`nehd a` dyrp mgldy iyily `kd ,ycwa

dcp) "zltnd"a ol `niiw `de ,zna rbepyk

dewna dxdh el oi`y xac lkc (a,gkepi` Ð

dyrp oi`c xnel yi ,edin !d`nehd a` dyrp

d`nehd a`,milke mc` `nhl `weec epiid Ð

oiwyne oilke`l la`.d`nehd a` dyrp Ð

dyrpe spka rbp uxydc :mz epiax yxtne

jpdn cge ,cifpd l` e` mgld l` spkde ,oey`x

onyd l` e` oiid l`lk l`e" ,dyly ixd Ð

"lk`nlk`n spk xcq hwpe .drax` ixd Ð

lk`n dwyn`veik dyriy hwpinl ira `lc Ð

etpka aizkcn wiic l`enyle .ea.yng ixd Ð

iyily `kd xn`c `piaxl xity iz` `zydeÐ

lk oick ,d`nehd a` dyrp zna rbepd spkdy
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ריב
`xew dida cenr fi sc ± ipy wxtmigqt

ïéàîè íéìëá øîåà ïåòîù (ïáø)z`neh :lirl xn`c ,dinrhl oerny (oax) Ð

,mixg` `nhl dwyn wtq iab `ipzck .mixg` `nhl elit`e ,`ziixe`c oiwyn

oilke`a :xne` oerny (oax)iwyna jkld ,`nh Ðopax evn `l `igahn zia

.edpixedhlïéøåäè ò÷ø÷ámbxzn onwle Ð`ki`ce ,min` dil`ki`c ,ziriax

dlr dewn zxezoihgnl,zexepive

aizkck .d`neh ilawn `l `ziixe`cnc

`xwie)ziriaxe ."xedh didi min dewn" (`i

mirax` aizk ikc ,`ziixe`cn dewn `ied

d`qz`"n ol `wtpc ,iaizkc `ed mc`a Ð

"exya lkla` ,oda dler eteb lky min Ð

eqkziy ick `l` jixv oi` miphw milkl

`lc dl ixinb `xnb ziriaxn xivae .mina

`nlrac oeike .dewn iedinl aiyg

elhac `ed opaxe ,enhin `l `ziixe`cn

zegta milk eliahi `ly dewnc ziriax

xyr :(`,gl) xifpa opixn`ck ,d`q mirax`n

ziriax `ki` `de :opikxte ,od zeiriax

,opax elhac ,`iddc dpin xa :opipyne !dewnc

lk :llkd df :inp `ipze ."oipin dyly" wxta

ea laeh mc`yexfbe .ea oilaeh milke mici Ð

dnk lk ,rwxway oiwynd lr s` d`neh

`igahn iab `kde .d`q mirax`n xiva iedc

.mixedhe ,`ziixe`c` denwe` Ðàúëìä
äì éøéîâ.e`nhin `lc ,ipiqn Ðïðéøîâ éî

äðéî.`ziixe`c e`l oiwyn x`y z`nehc Ð

`ziixe`c `id elit` zxn` `dixinb Ð

ikide ,oixedhc ipdamrh xfril` iax iziin

?`kdn dizlinlïåòîù éáø àäåmeync Ð

xn`w `ziixe`c oiwyn z`neh dil `xiaqc

oi`nh milka `kdoiwyn x`yac meyn Ð

`ziixe`coixedhc `ed rwxwae Ðmeyn Ð

cdkld e`l :`nl` .opaxc oiwyn x`y iab

i`c .`tt axl `iywe ,`ed ipiqn dynl

`id `zkldx`y iabc ,milka il dn Ð

?rwxwa il dn ,`ziixe`c oiwynàéù÷
ïðéñøâike ,`id `zlin e`l `tt axc `d Ð

dxn`xekf did `le ,dizrc` e`l Ð

zeipynl.elldúøîàã àä àôô éáø øîà
oixedh rwxwa oerny iaxl Ðepy `l Ð

.xaegna odilr dewn my `ki`c ,min `l`

íã ìáà,milkl rwxw oia welig ea oi` Ð

iaxle .rwxwa s` `ziixe`c dicic d`nehc

xfrei oa sqeic okc xnzi` ik oernymin` Ð

.opiyxtck ,ziriax iedc ,xnzi` ediicegl

úåøåðéöoieehy Ð.adf mdaåäá úéì ìáà
úéòéáø,dewnl efg `l `ziixe`cnc Ð

xaegna s` oi`nh `ziixe`cneinp ikd Ð

oiwyn z`neh xeriy ol `niiwce .oi`nh

ziriaxaÐla` ,mixg` `nhl ilin ipd

onvrlzexdha opzck ,ody lka oi`nh Ð

`xnba dl opiziine ,(b dpyn iyily wxt)

hgqy zn `nh :(a,bl) "dry lk"coeik ,'ek

.dviaka z`nhp dpey`x dth dzviyøîåà äãåäé éáø øî øîàmixg` `nhl dwyn wtq iab Ði`ce :`nl` .milkl elit`e ,`nh lkl Ðozribp,`ziixe`cn milk `nhn

opinhncn.edcic wtqíäì ùéùíéøåçàêåúåoiie`xy Ð.odixeg`ae okeza oda ynzydlïéôåöøî.xer ly Ðïé÷ùîá åàîèðùoz`nehc Ð`ed opaxe ,milkl `ziixe`c e`l

eab `nhp m`y ,`xikid opax eda icare .d`nehd a` ody dafe af dwyn meyn eda xefbc`lc ,`ziixe`c e`l d`neh jdc ercilc ikid ik ,ekez `nhp `l Ðetxyldnexz dilr

ezecra (`,gl) zexekaa opixn`ck ,miycwe.ywr ia` diwfg lyõøù úîçî ìáà.`ziixe`c oz`nehc Ðäãåäé éáø åá øæç.lirlc `iddn Ðíéãé úîçî ïéàáä ïé÷ùîá àäÐ

e`nhiy odilr exfbe ,mzq mici lr zeipy ze`neh minkg exfbydlgz zeidl oiwyn.`ed opaxc `idde Ðéëä éà`nhp gky` `lc ,'eke "uxy zngn e`nhp la`" ipzc `d Ð

erbpa `l` ekez `nhp eabenvr uxya.oiwyn elit` opirnyil Ðïéìëåàá ìáà.`ziixe`cn oilke` oi`nhn oiwync ,dil `xiaq oerny iaxe iqei iaxk Ðøéàî éáøëxn`c Ð

.opaxcn `l` oilke` elit` `nhin `läøô.oileg ly e` gaf ly Ðäúúùùúàèç éî.dirna ocera dehgye Ðàîè äøùáelit` oi`nhn z`hg inc ,odn d`neh zlawny Ð

xacna) aizkck ,milke mc`" (hi.'ebe "dcpd ina rbepde
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ìáà`l miycw mcc ,milka elit` ith xdhl yi mca ,daxc` :xn`z m`e Ð `l mc

ikdc :xnel yie !xiykn oi` mink jtyp epi`y lirl opixn`ck ,minl ywzi`

mc la` :eyexit.el lqtpy gaf e` ,oinen ilra e` oileg mc oebk ,`nhnc `kid Ð

àìàyiy :wgvi epiax xne` o`kn Ð zexepive oihgn eda liahdl ifgc ziriax iedc

`l` leqt epi` ae`y eleky dewnc wcwcl

opaxcnokc ody `igahn zia oiwync ,lr Ð

`le ,minl mc oia biltncn ,oiae`y od jgxk

liahdl ifgc xn`e .oixaegnl oiae`y oia biltn

`ztqeza `ipz ,cere .zexepive oihgn eda

owix egipdy dewn :(ipy wxt) ze`eewn zkqnc

`ln e`vneopaxc `witqc meyn epiide ,xyk Ð

,melk ea did `ly rnyn inp owixe .`lewl

zxeza `ipzc `de .xqg egipdy xn`w `lcn

szka `ln elit` leki "xeae oirn j`" mipdkÐ

miny icia oirn dn ."oirn" xnel cenlzs` Ð

`nlra `zknq`c xnel jixv .miny icia dewn

xyk ae`y elekc oeik :xn`z m`e .`ed

yie ?llk dai`ya opax exfb i`n` ,`ziixe`cn

ileah`l iz` `nlic eh` dai`y exfbc :xnel

leahl xeq` i`ce ilkd jezac `pna

elha inp ikc :wgvi epiax xne`e .`ziixe`cn

`l oirnc `edy lk mewn lkn dewnc ziriax

lka xdhn oirnc mipdk zxeza opzcn ,elha

dewnc `de d`q mirax`a dewnde `edy

ziriax elhiac xzal epiid d`q mirax`a

dywd .`edy lka xdhn oirnc ipzw ikd elit`e

wxta xn`c :dnly epiax axd mya wgvi epiax

ewlgy dewn iab (`,ak dbibg) "ycewa xneg"

`rx` `dc ,cepd zxtetyk opirac rcz lqa

mewna d`q mirax` opirae ,`lglgn ileglg

`l` jiiy `l `lglgn ileglg `rx`e ,cg`

mzde .cg` mewna d`q mirax` opirae ,oirna

ok `l m`c ,zegta dler eteb lky xaca ixiin

.opiqxb ikd ?jixv di`x dn Ðàîèðekez

qxb oke Ð ekez `nhp `l eab `nhp eab `nhp

ok epic inp shy ilk lkc ab lr s`e .i"yxlkn Ð

meyn oitevxne oiwye zezqke mixk hwp mewn

iax :`tiq ipzwc .`weec ipda bilt xi`n iaxc

mixeg` el yi ze`xaez el yiy lk xne` xi`n

eyexit ze`xaez .'eke ze`xaez el oi`ye ,jeze

miqpkn oirk ,aiaq oditl dty zexitzf`c Ð

oic el yie ,xg` cva ynzydl oze` oiktdn oi`

`nhp `l eab `nhp m`y oiprl jeze mixeg`

shy ilk x`y enk ,ekez.
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íéìka :øîBà ïBòîL ïaø¯ò÷øwa ,ïéàîè¯.ïéøBäè ©¨¦§¥©¥¦§¥¦©©§©§¦
ïé÷Lî úàîeè øîàc ïàîì eléôà :àtt éaø øîà£©©¦©¨£¦§©§¨©§©©§¦

àúééøBàc¯.dì éøéîb àúëìä àiçaèî úéa é÷Lî §©§¨©§¥¥¦§©©¨¦§§¨§¦¦¨
àlàå :àtt áøì ïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà£©¥©¨§¥§©¨©§©©¨§¤¨
,øwéò ìk ïé÷Lnì äàîeè ïéà :øæòéìà éaø øîàc àä̈§¨©©¦¡¦¤¤¥§¨©©§¦¨¦¨
ìò äãéøö Léà øæòBé ïa óñBé ãéòä éøäL ,òãz¥©¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©

dì éøéîb àúëìä éàå .ïëc àiçaèî úéa é÷Lî¯ ©§¥¥¦§©©¨¨¨§¦¦§§¨§¦¦¨
àäå :éLà áøì àðéáø déì øîà ?dpéî ïðéøîb éî¦¨§¦©¦¨£©¥¨¦¨§©©¦§¨
,àéðúc ,àúééøBàc ïé÷Lî úàîeè øîàc ,ïBòîL éaø©¦¦§§¨©§©©§¦§©§¨§©§¨

íéìkì :íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø¯,ïéøBäè ©¦¥§©¦¦§§¦©¥¦§¦
ïéìëBàì¯íéìka :ïBòîL ïaø øîà÷ àëäå .ïéàîè ¨¨¦§¥¦§¨¨¨¨©©¨¦§©¥¦

¯ò÷øwa ,ïéàîè¯àéä àúëìä éàå .ïéøBäè¯äî §¥¦©©§©§¦§¦¦§§¨¦©
:àtt áø øîà .àéL÷ ?ò÷øwa él äî íéìka él¦©¥¦©¦©©§©©§¨¨©©©¨

ïéøBäè ò÷øwa zøîàc àä¯,íéî àlà eðL àì ¨§¨§©§©©§©§¦Ÿ¨¤¨©¦
,úéòéáø éåäc àlà ïøîà àì ,éîð íéîe .àì íc ìáà£¨¨Ÿ©¦©¦¨£©©¤¨§¨¥§¦¦
éåä àì ìáà ,úBøBpéöå ïéèçî déa ìéaèäì éæçc©£¦§©§¦¥§¨¦§¦£¨¨¨¥

úéòéáø¯.ïéàîèìkì :øîBà äãeäé éaø" :øî øîà §¦¦§¥¦¨©¨©¦§¨¥©Ÿ
ïé÷Lî úàîeè äãeäé éaø øáñc àøîéîì ."àîè̈¥§¥§¨§¨©©¦§¨§©©§¦
íéìkä ìk :ïðúäå ?àúééøBàc íéìk úàîeè ànèì§©¥§©¥¦§©§¨§¨§©¨©¥¦
ïéwOäå úBúñkäå íéøkä ïBâk ,CBúå íéøBçà ïäì LiL¤¥¨¤£©¦¨§©¨¦§©§¨§©©¦

BëBz àîèð ,ïéôeöønäå¯Bab àîèð ,Bab àîèð¯àì §©©§¦¦§¨¦§¨©¦§¨©Ÿ
íéøeîà íéøác äna :äãeäé éaø øîà .BëBz àîèð¯ ¦§¨¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
õøL úîçî eàîèð ìáà ,ïé÷Lî úîçî eàîèpL¯ ¤¦§§¥£©©§¦£¨¦§§¥£©¤¤

éàå .BëBz àîèð Bab àîèð ,Bab àîèð BëBz àîèð¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨§¦
,àúééøBàc íéìk ànèì ïé÷Lî úàîeè Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨§©©§¦§©¥¥¦§©§¨
úîçî àîèð él äî ,ïé÷Lî úîçî àîèð él äî©¦¦§¨¥£©©§¦©¦¦§¨¥£©
éaø Ba øæç :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?õøL¤¤¨©©§¨¨©§¥¨©©¦

àä .øãä àì íìBòì :øîà àðéáø .äãeäé¯ïé÷Lîa §¨¨¦¨¨©§¨¨£©¨§©§¦
àä ,íéãé úîçî ïéàaä¯úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ©¨¦¥£©¨©¦¨§©§¦©¨¦¥£©

eàîèpL íéøeîà íéøác äna" éðúcà ,éëä éà .õøL¤¤¦¨¦©§¨¥©¤§¨¦£¦¤¦§§
íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì ,"ïé÷Lî úîçî¥£©©§¦¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦

íéøeîà¯ïé÷Lîa ìáà ,íéãé úîçî ïéàaä ïé÷Lîa £¦§©§¦©¨¦¥£©¨©¦£¨§©§¦
õøL úîçî ïéàaä¯àzøåeçî àlà !BëBz àîèð Bab àîèð ,Bab àîèð BëBz àîèð ©¨¦¥£©¤¤¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨¤¨§©©§¨

ïéìëBàa ìáà ,déa øãäc àeä íéìkî :eäì àéòaéà .äãeäé éaø Ba øæç :àøwéòî ïéðLãk¦§¨¦¥¦¨¨¨©©¦§¨¦©§¨§¦¥¦©£©¥£¨§¨¦
áø øîà ?øéàî éaøk ,déa øãä éøîâì :àîìéc Bà .déì àøéáñ ïBòîL éaøå éñBé éaøk§©¦¥§©¦¦§§¦¨¥¦§¨§©§¥£©¥§©¦¥¦¨©©

úàhç éî äúúML äøt ,òîL àz :÷çöé øa ïîçð¯:øîBà äãeäé éaø ,àîè døNa ©§¨©¦§¨¨§©¨¨¤¨§¨¥©¨§¨¨¨¥©¦§¨¥
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc migqt(iyily meil)

,øîBà ïBòîL [éaø] (ïáø)mi`vnp miigahnd zia iwynykajez ©¦¦§¥§
íéìkmd ixd,ïéàîègk oi`e ,dxezd on `id miwyn z`neh oky ¥¦§¥¦

mdyk la` .el` miwyn xdhl minkg ciaò÷øwamd ixd ©©§©
,ïéøBäèdxezd on d`neh mdl oi` rwxwl mixaegn miwyn oky §¦

`ly ick ,dxfra d`neh minkg mdilr exfb `le ,opaxcn `l`
zia iwyny `nw `pz ixacn x`ean ixd .miycwd z` e`nhi
iwyn lry xaeqd iel ixack `le ,ax ixack mixedh `igahn

.mixedh mdy xfrei oa iqei cird `igacn zia
`igahn zia iwyn ly mzxdh zaiqy `xnbd dhwp dzr cr
el` miwyn lre ,opaxcn `l` dpi` miwyn z`nehy meyn `id
xg` mrh x`an `tt ax j` .miycw cqtd meyn minkg exfb `l

:`igahn zia iwyn zxdhløîàc ïàîì eléôà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¦§©§¨©
,àúééøBàc ïé÷Lî úàîeèmewn lknàiçaèî úéa é÷Lîdxfray §©©§¦§©§¨©§¥¥¦§§©¨

c meyn ,mixedhdì éøéîb àúëìäipiqn dynl dklda epcnly ± ¦§§¨§¦¦¨
.mixedh mdy

:`tt ax ixac lr dywn `xnbdïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©¨¨
àlàå ,àtt áøìyxtz ji` [ok m`-]àä[dn z`-]éaø øîàc §©¨¨§¤¨¨§¨©©¦

øæòìàlirl d`aedy `ziixaa(.fh)dxezd ony ,äàîeè ïéà ¤§¨¨¥§¨
,øwéò ìk ïé÷Lîì,xn`e eixacl di`x xfrl` iax `iadeòãz §©§¦¨¦¨¥©

,`ed jkyé÷Lî ìò äãéøö Léà øæòBé ïa [éñBé] (éñåé) ãéòä éøäL¤£¥¥¦¥¤¤¤¦§¥¨©©§¥
àiçaèî úéamdyïëcon miwyn z`neh dzid eli`e ,[mixedh-] ¥¦§§©¨¨¨

.el` miwyn xdhl minkg cia gk did `l dxezdéàå[m`e-] §¦
c jixackdì éøéîb àúëìämdy epcnl ipiqn dynl dkldny ± ¦§§¨§¦¦¨

,mixedhdpéî ïðéøîb éîx`y z`nehy mdn cenll xyt` ike ± ¦¨§¦©¦¨
dxezd on `id m` elit`y zxn` ixd ,opaxcn `l` dpi` miwyn
giked ji`e ,mixedh mdy el` miwyna dkld dxn`p mewn lkn

.eixack xfrl` iax myn
:`tt ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdáøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©

ïBòîL éaø àäå ,éMà`edøîàcyïé÷Lî úàîeè`id.àúééøBàc ©¦§¨©¦¦§§¨©§©©§¦§©§¨
àéðúc,`ziixaa epipy oky -,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaøxy`k §©§¨©¦¥§©¦¦§§¦

`ed wtqd m` ,`l e` mixg` e`nih m`d miwyna wtq clep
ìoipr,íéìkerbp m` wtqe ,milk oia mi`nh miwyn ektypy oebk §¥¦

milkd ,`l e` mda,ïéøBäèwx milk mi`nhn miwyny meyn §¦
mle`e .wtqa `le i`cea `l` ef d`neh minkg exfb `le ,opaxcn

`ed wtqd m`ìoipr,ïéìëBàoia mi`nh miwyn ektypy oebk §¨¦
zexkkd ,`l e` mda erbp m` wtqe ,mgl zexkk,ïéàîèmeyn §¥¦

`ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on milke` mi`nhn miwyny
.`nh cigid zeyxaeok meynøîà÷ àëä[o`k xn`-][éaø] (ïáø) ¨¨¨¨©©¦

ïBòîLmi`vnpy `igahn zia iwyny ,lirl d`aedy ezhiyl ¦§
ajezíéìkmdïéàîècia gk oi`e dxezd on mz`nehy meyn §¥¦§¥¦

mi`vnp mdyk wxe ,mxdhl minkgò÷øwamd ixd,ïéøBäèmeyn ©©§©§¦
iwynae ,opaxcn `l` mi`nh mpi` rwxway miwyn x`y mby

.ef d`neh minkg exfb `l `igahn ziaéàåax ixack [m`e-] §¦
mewn lkn dxezd on `id miwyn z`neh m` elit`y ,`tt

àúëìäipiqn dynlàéä,mixedh `igahn zia iwynyél äî ¦§§¨¦©¦
mdykíéìkaeél äîmdyk,ò÷øwamxdhl yi ote` lka `ld ©¥¦©¦©©§©

miwyn x`yay ote`a elit`e ,mda dxn`py dkldd meyn
:`xnbd dwiqn .dxezd on `id d`nehdàéL÷lr dyw ok` - ©§¨

z` xn`yke ,odiptn eixac migcpe el` zeziixan `tt ax ixac
oze` xkf `l eixac.

zia iwyny ,`ziixaa oerny iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd
:mixedh rwxway `igahnúøîàc àä ,àtt áø øîàxn`y dn ± ¨©©¨¨¨§¨§©

`igahn zia iwyny oerny iaxò÷øwamdeðL àì ,ïéøBäèok ©©§©§¦Ÿ¨
àlàa,íéîdewn zxez mdl yi rwxwl mixaegnd min oky ¤¨©¦

xn`p oky ,d`neh lawn epi`y(el `i `xwie)dewn xFaE oirn K`' ,©©§¨¦§¥
ok m` `l` mc` zliahl xyk dewn oi`y s`e .'xFdh didi min©¦¦§¤¨
zliah oiprl dewn aygidl ick mewn lkn ,d`q mirax` ea yi
ekixvd minkgy `l` .dxezd on df xeriya jxev oi` milk
ea oi`y dewn jkitl ,milk zliah oiprl s` d`q mirax` xeriy

d`neh lawn `ed ixde ,opaxcn dewn oic epnn lha ,df xeriyk
zxez mdn lhal minkg exfb `l dxfray mina j` .mdixacn
milawn mpi`y dxezd on mpick mze` exi`yd `l` ,dewn

.miycw e`nhi `ly ick ,d`nehìáàaícrwxw iab lr `vnpy £¨¨
dxfrdàìlawn `ede ,dewn zxez el oi` oky ,oerny iax xdih Ÿ

.dxezd on d`neh
:`tt ax xn` ceråa s`ïøîà àì énð íéîmd dxfrd rwxway §©¦©¦Ÿ£¨¨

,mixedhàlàwxéåäcly xeriy mda [yiyk-]úéòéáø,beld ¤¨§¨¥§¦¦
meyncdf xeriyéæç`ed [ie`x-]déa ìéaèäìmiphw milk [ea-] §£¦§©§¦¥

kúBøBpéöå ïéèçî,dxezd on dewn zxez ea yie ,adf mda mieehy §¨¦§¦
`ly dxez oic lr dxfrd rwxway mind z` minkg ecinrde

.d`neh elawiìáàm`éåä àìxeriy mina [did-],úéòéáøon s` £¨Ÿ¨¥§¦¦
,llk dewn zxez mdl oi`e milk zliahl miie`x mpi` dxezd

md dxfrd rwxwa s` ok lre.ïéàîè§¥¦
lirl d`aedy dcedi iax zhiya oecl zxfeg `xnbd(.fh)oica

:mixg` `nhl miwyn z`nehøî øîà,`ziixaa lirl `aed ± ¨©©
,øîBà äãeäé éaøxg` xaca erbp mi`nh miwyn m`d wtq yiyk ©¦§¨¥

,ede`niheìkì`ed oipr,àîèoiae ,milke`a erbp wtq m` oiae §Ÿ¨¥
,eixacn gkene .mi`nh milkde milke`d ,milka erbp wtq m`
,dxezd on eze` mi`nhn md ixd ilka miwynd erbp i`ce m`y
zeyxa `ziixe`c d`neh wtq oky ,ilkd `nhp wtqa s` ok lre

`nh cigid:`xnbd dywn .àøîéîìxnel xyt` ike ±éaø øáñc §¥§¨§¨©©¦
äãeäéyíéìk úàîeè ànèì ïé÷Lî úàîeèn `id,àúééøBàc §¨§©©§¦§©¥§©¥¦§©§¨

[àéðúäå] (ïðúäå),`ziixaa epipy ixde ±ïäì LiL íéìkä ìk §¨©§¨¨©¥¦¤¥¨¤
CBúå íéøBçàmciva mbe iniptd mciva mb yeniyl miie`x mdy ± £©¦¨

,ipevigdïéôBöønäå ïéwOäå úBúñkäå íéøkä ïBâk[xer iwy-] §©¨¦§©§¨§©©¦§©©§¦
,mdiciv ipyn mda ynzydle mktedl xyt`yàîèðaBëBz± ¦§¨

,el` milkn cg` ly iniptd eciva d`neh drbp m`àîèðs` ¦§¨
Bab àîèð .Bab,ipevigd eciva d`neh drbp m` la` ±àîèð àì ©¦§¨©Ÿ¦§¨

íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà .BëBzmilkd jez `nhp `ly ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
k wx ,maba d`neh drbpykïé÷Lî úîçî eàîèpLmipey`x mdy ¤¦§§¥£©©§¦

dxezd on oky ,opaxcn wx `id el` milk z`neh oky .d`nehl
iwde ,d`nehd a`n `l` `nhp ilkd oi`ef d`neha minkg el

mdy xkip didiy ick ,xen`d ote`a mkez `nhi `ly oiprl
jxck ,mda erbpy dnexze miycw etxyi `le ,opaxcn wx mi`nh

.dxezd on mi`nhd dnexze miycw mitxeyyìáàm`eàîèð £¨¦§§
õøL úîçîm` oia ,dxezd on milk `nhne d`nehd a` `edy ¥£©¤¤

,Bab àîèð BëBz àîèðm` oiae.BëBz àîèð Bab àîèð ¦§¨¦§¨©¦§¨©¦§¨
:dziiyew z` `xnbd dwiqnCzòc à÷ìñ éàåjzrca dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨
dcedi iax zrcly xnelíéìk ànèì ïé÷Lî úàîeè`id §©©§¦§©¥¥¦

nél äî ,àúééøBàcm`àîèðeab,ïé÷Lî úîçîeél äîm`àîèð §©§¨©¦¦§¨¥£©©§¦©¦¦§¨
,õøL úîçîok m`e ,dxezd on ilkd `nh mipte`d ipya `ld ¥£©¤¤

:`xnbd zvxzn .ekez s` `nhi eab `nhpykøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äãeäé éaø Ba øæç ,ìàeîLmilky dpey`xd `ziixaa xn`y dnn §¥¨©©¦§¨

d`neh wtq oick mi`nh md ixd ,miwyn ici lr e`nhp m` wtqy
oiwyn oi`y meyn ,mixedh mdy zexedl aye ,`ziixe`c
minkg exfb `le ,cala opaxcn `l` dxezd on milk mi`nhn

.wtq lr `le d`neh i`ce lr `l`
:sqep uexiz d`ian `xnbdøãä àì íìBòì ,øîà àðéáøxfg `l - ©¦¨¨©§¨Ÿ£©

e .dxezd on milk mi`nhn miwyny eixacn dcedi iax eaàä̈
`l miwyna ilkd ab `nhp m`y dipyd `ziixaa xn`y [dne-]

mab `nhpy ote`a wx `ed ,ekez `nhpíéãé úîçî ïéàaä ïé÷Lîa§©§¦©¨¦¥£©¨©¦
,mici mda erbpy ici lr e`nhp miwyndy ±mnvr miwyndy

z` lhp `ly mc` lr minkg exfby .opaxcn `l` mi`nh mpi`
.d`neh meya erbp `lyk elit` ,d`nehl zeipy eici eidiy eici
d`nehl mipey`x miwynd miyrp ,miwyna micid erbp m`e

dxt zkqna epipy oky .opaxcn(f"n g"t)z` lqetd xac lky ,
z` `nhiy minkg exfb ,zelehp opi`y mici df llkae ,dnexzd
oi`y xg`ne .[d`nehl mipey`x-] dligz mze` dyrie miwynd
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc migqt(iriax meil)

xaky meyn ,dxya z` mi`nhn mind oi`,äéòîa eìèaixdy ¨§§¥¤¨
.mdilr z`hg in my oi` aeye ,z`hg inl miie`x mpi` xak

:`xnbd dgikenCzòc à÷ìñ éàåwxy xnel jzrca dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨
îmi`nhn miwyny dndéa øãäc àeä íéìk,dcedi iax ea xfg - ¦¥¦©£©¥

k ,ïéìëBàa ìáàzhiyéñBé éaødéì àøéáñ ïBòîL éaøåiax xaeq ± £¨§¨¦§©¦¥§©¦¦§§¦¨¥
ok m` ,milke` mi`nhn miwyn ezhiyle ,dcedieìèa éànà©©¨§

mindéøîâì äéòîa`ld .dxya z` mi`nhn mpi`eéäð[mpn`-] §¥¤¨§©§¥§¦
äøeîç äàîeècmilke mc` `nhl d`nehd a` lyeànèî àì §§¨£¨Ÿ§©§

in my mdn lha xaky itl dxtd irnay mind [mi`nhn-]
gkn mewn lkn ,z`hgäl÷ äàîeèd`nehl oey`x lyàäéî §¨©¨¦¨

eànèéðelqtpy cr ixdy .xyad z` `nhl mdl yi mipt lk lr ± ¦©§
oky lke ,z`hg in oick mda rbepd xac lk `nhl miie`x eid
erbpy dnn dlecb dribp jl oi` ixdy ,mnvr z` e`nihy
oey`x miyrp md ixd z`hg in my mdn rwtpyke .mnvra
xg`l s` milke` `nhl mdl yi ok m`e ,ef dribp zngn d`nehl
.z`hg ina erbpy miwyn x`y oick z`hg in zeidln elqtpy
eixacn ixnbl ea xfgy gken ,xyad z` dcedi iax xdihy jkne
`nhn dwyny oerny iaxe iqei iaxk xaeq epi`e ,mipey`xd
dxezd on lke` mi`nhn mpi` miwyny xi`n iaxk `l` ,lke`
minkg exfb `l dxtd irnay miwyn lr j` .opaxcn `l`

.giky `l xac mdy meyn ,e`nhiy
:`xnbd dgec'äéòîa eìèa' éàîezpeek ,dcedi iax xn`yénð ©¨§§¥¤¨©¦

y jkl wx [ok mb-]äøeîç äàîehî eìèampi`e z`hg in ly ¨§¦§¨£¨
,milke mc` mi`nhnìáàaäl÷ äàîeèdwyn z`neh ly £¨§¨©¨

oey`xeànèîmd ok` ±lr `xnbd dywn .xyad z` mi`nhn §©§
,dxeng d`nehn wx mind z` xdhn dcedi iax m` `ld :ef digc

ììkî[gken-]àn÷ àpúceilr wlegdøáñyäøeîç äàîeèly ¦§¨§©¨©¨¨©§¨£¨
z`hg inénð[ok mb-]eànèîokzi `l ixde ,mind [mi`nhn-] ©¦§©§

c ,ok yxtlàä[oky-]éðz÷ 'àîè døNa',`nw `pz ixaca ¨§¨¨¨¥¨¨¥
milke mc` `le ,mindn `nhp lke` `edy xyad wxy rnyne
`ld z`hg in ly dxeng d`neh mda yi m`e ,mda mirbepy

.mi`nhp mina mirbepd milke mc`y xnel el did
dpynd :`xnbd zvxzndlekixacnéøeqçå ,àéä äãeäé éaø ¨©¦§¨¦§©¥

éðz÷ éëäå àøqçéîyi jke ,dxiqg `id eli`k dzepyl yi ± ¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepylíéøác äna .àîè døNa úàhç éî äúúML äøẗ¨¤¨§¨¥©¨§¨¨¨¥©¤§¨¦

íéøeîàgkn wx ,mixg` mi`nhn dirnay mindyäl÷ äàîeè £¦§¨©¨
,mi`nhn md oey`x dwyn lyìáàgknäøeîç äàîeèin ly £¨§¨£¨

md z`hgàì.mi`nhnLokeìèa ,øîBà äãeäé éaømindäéòîa Ÿ¤©¦§¨¥¨§§¥¤¨
,d`nehl mipey`x `l` mpi`e z`hg in zxeznmpi` ok lre

.mda erbpy milke mc` `le ,cala dxya z` `l` mi`nhn
,dxen`d dpynd ixacn dgkedl ztqep digc d`ian `xnbd

:dxezd on lke` `nhn epi` dwyn dcedi iax zrclyéMà áø©©¦
íìBòì ,øîàdcedi iax zrcleìèamind,éøîâì äéòîampi`e ¨©§¨¨§§¥¤¨§©§¥

dwyny xaeq `edy okzi mewn lkne ,llk xyad z` mi`nhn
`ed mi`nhn dirnay mind oi`y dne ,dxezd on lke` `nhn

c íeMîdxtd mze` dzzyy xg`ldéì äåä[mind miyrp-] ¦§£¨¥
çeøñ ä÷Lîz`neh ea zbdep oi`e ,llk dwyn my ea oi`y ©§¤¨©

miwyn z`neha xn`p oky .miwyn(cl `i `xwie)xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤
dizyl ie`x epi`y gexq dwyny o`kne ,'`nhi ilM lkA dzXi¦¨¤§¨§¦¦§¨

.dwyn aygp epi`
lirl `ziixaa iqei iax zhiy z` x`al zxfeg `xnbd(:fi)oica

:`ziixaa epipy .miwyn z`neh,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦
wtqd m` ,xg` xac `nih m`d eilr miwteqn ep`y `nh dwyn

`edìe`nhiy oiprïéìëBàmilke`d ixd,ïéàîèdwyny meyn §¨¦§¥¦
cigid zeyxa `ziixe`c d`neh wtqe ,dxezd on lke` `nhn

`ed wtqd m` la` .`nhìe`nhiy oipr,íéìkmilkd ixd §¥¦
,íéøBäè,opaxcn `l` dxezd on ilk `nhn dwyn oi`y meyn §¦

.wtqd lr `le i`ced lr `l` minkg exfb `leøa øa äaø øîà̈©©¨©©
døîà Baø àáé÷ò éaø úhéLa éñBé éaø ,Lé÷ì Léø øîà äpçdkldl ©¨¨©¥¨¦©¦¥§¦©©¦£¦¨©£¨¨

,efLéøãcz`neha xn`py dn z` `aiwr iax [yxec oky-] §¨¦
milke`,'àîèé'zernynaïðúc .'àîèé'dheq zkqna epipy oky ± ¦§¨§©¥¦§©

(:fk),íBia Ba,`iypl dixfr oa xfrl` iax dpnzpyàáé÷ò éaø Løc ©¨©©¦£¦¨
uxy z`neha xn`py dn z`(cl-bl `i `xwie),øLà Nøç éìk ìëå'§¨§¦¤¤£¤

'åâå íäî ìBtélMn .ExFAWY FzF`e `nhi FkFzA xW` lM FkFY l` ¦¥¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¦§¦¨
xW` dwWn lke ,`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW` lk`d̈Ÿ¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨§¨©§¤£¤

.'`nhi ilM lkA dzXiilkl ltepyke ,d`nehd a` `ed uxydy ¦¨¤§¨§¦¦§¨
lke`d z` dyer ilkde ,d`nehl oey`xl eze` dyer `ed ixd
ixd ,`aiwr iax xn`e .d`nehl ipyl ekezay dwynd z` e`

df aezkøîBà Bðéà`edy `nhd ilkd jezay lke`d lr,'àîè' ¥¥¨¥
àlàeilr xne` `ed,'àîèé'zernyna eze` yexcpy ick'ànèé' ¤¨¦§¨§©¥

.íéøçàjkaeãnéìaezkdøkk ìòdyrpe `nhd ilkl ltpyéðL £¥¦¦¥©¦¨¥¦
,d`nehlLe erbna xg` xac `nhn `edäNBòl eze`éLéìL ¤¤§¦¦

s` d`nehl.ïéleçaxn`py dn z` `aiwr iax yxcy myke §¦
zernyna '`nhi 'ebe lk`i xW` lk`d lMn' milke` z`neha¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¦§¨
dwWn lke' miwyn z`neha xn`py dn z` yexcl yi ok ,'`Ohi'§©¥§¨©§¤
ly exewn o`kne ,`Ohi zernyna '`nhi ilM lkA dzXi xW £̀¤¦¨¤§¨§¦¦§¨§©¥

.dxezd on milke` `nhn dwyny iqei iax
:`xnbd zl`ey .iqei iax ixac z` zxxan `xnbdéëéä àëäå§¨¨¥¦

Léøcseqa xn`py '`nhi'd z` iqei iax yxec ji` dwyna o`k ± ¨¦
dwyn `le ,lke` `weec mi`nhn mdy ,miwyn oipra aezkd

,eyxec `ed jk :`xnbd daiyn .milk e` xg`øLà ä÷Lî ìëå'§¨©§¤£¤
,'àîèé éìk ìëa äúMéyànèéqxgd ilk jeza `vnpy dwynd ¦¨¤§¨§¦¦§¨¦§¨

oiprl `nhdànèìa lk`n [`nhiy-],ïéìëBà úàîeèmiwyn `le §©¥§©¥§©¨¦
:dzaeyz z` `xnbd zyxtn .milkeøîBà äzà`id dpeekdy ©¨¥

ànèìa lke`Bà ,ïéìëBà úàîeè[`ny-]Bðéà`aànèì àlà §©¥§©¨¦¥¤¨§©¥
a mixg` miwynïé÷Lî úàîeè,:`xnbd zvxzn .milke` `le §©©§¦
äéä Ck àì zøîà.aezkd z` jk yxtl okzi `ly ,xnel jl yi ± ¨©§¨Ÿ¨¨¨

:`xnbd zl`eyäéä Ck àì éàîdwyny yxtl okzi `l recn - ©Ÿ¨¨¨
:`xnbd daiyn .dwyn `nhnäàîeè eðéöî àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¨¦§¨

da àöBik äNBòL`l` ,ezenk xg` xac `nhn `nh xac oi` ± ¤¨©¥¨
,lke` `nhn lke` oi`e ,lke` `nhn dwyne dwyn `nhn lke`

.dwyn `nhn dwyn oi`e
`le lke` wx `nhn dwyny jkl xg` gxkd d`ian `xnbd

:dwynàø÷c déôebî ,øîà àðéáølirl `aend [aezkd sebn-]énð ©¦¨¨©¦¥¦§¨©¦
c gxken [ok mb-]úøîà úéöî àìy [xnel leki jpi`y-]'àîèé' Ÿ¨¥¨§©¦§¨

`nh `edy epcnll `a dwyna xen`dànèìxg` dwyn §©¥
a.ïé÷Lî úàîeèmeynCzòc à÷ìñ éàcjzrca dlri m`y ± §©©§¦§¦¨§¨©§¨

y xnelàôéñc 'àîèé'`ed dwyn iabl [aezkd seqa xn`py-] ¦§¨§¥¨
,ïé÷Lî úàîeè ànèìs` ixdàLéøc 'àîèé'zligza xn`py-] §©¥§©©§¦¦§¨§¥¨

`ed lke` iabl [aezkdénð-]oiprl [ok mb,ïé÷Lî úàîeè ànèì ©¦§©¥§©©§¦
ok m`eeäðéázëéðå eäðéáøòéðdwyne lke` axrl dxezl dl did ± ¦¨§¦§§¦§§¦§

aezkle ,cgiìëå ,íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëBàä ìkî'¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦§¨
,'àîèé éìk ìëa äúMé øLà ä÷Lîeéøz[ipye-]'àîèé'exn`py ©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨§¥¦§¨

,dwynl cg`e lke`l cg` ,df aezka,éì änì'`nhi'a ic `ld ¨¨¦
.mdipyl cg`àlày gxkdaàLéøc 'àîèé'[aezkd zligzay-] ¤¨¦§¨§¥¨

`ed lke`a xn`pyànèìa dwyn `weec,ïé÷Lî úàîeèe'àîèé' §©¥§©©§¦¦§¨
àôéñc`ed dwyna xn`pyànèìa lke` `weec,ïéìëBà úàîeè §¥¨§©¥§©¨¦

cg` lkl '`nhi' azkp ok lr ,mpica dfn df md mipeyy xg`ne
.envr ipta mdn

wtqy milk ,iqei iax zrcly ,lirl d`aedy `ziixaa epipy
`nhn epi` dwyny meyn ,mixedh md ixd dwyn ici lr e`nhp
.wtqd lr minkg exfb `le ,opaxcn wx `l` dxezd on ilk

:`xnbd dywn .iqei iax ly exewn z` zxxan `xnbdàîéàå§¥¨
`ed dwyna xn`py '`nhi'y,íéìkä úà ànèìiax xaeq recne §©¥¤©¥¦

milk xdih ok meyne ,opaxcn `l` milkd z` `nhn epi`y iqei
:`xnbd daiyn .miwyna e`nhp wtqyåikàeä øîBçå ì÷ åàì §¨©¨¤

,xnel yi `ld ,milk `nhn epi` dwynyéìk äîeoey`x ©§¦
d`nehl,ä÷Lî ànènLok it lr s`eïéà`edéìk ànèî,xg` ¤§©¥©§¤¥§©¥§¦
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רטו ezny in` cenr gi sc ± iyily wxtmigqt
äéòîá åìèádcedi iaxl dil zi` i`e .odilr ony cer oi`e ,z`hg inl oiie`x opi`c Ð

a` `nh ied `lc oiprl z`hg in zxezn ilhac idp ,lke` e`nhn `nlra oiwyn

xya `nhl ,oiwyn x`yk ediilr `kil in `nh dwyn my ,milke mc` `nhl d`nehd

z`neh epiidc ,df xya `nhln elit` ixnbl dirna elha i`n`e ?lke` `edy df

e`nhn `l dxeng d`nehc idp ?dlw oilke`

jeza oda milke mc` erbp m`mirnd`dc Ð

odilr z`hg in my oi`oebk ,dlw d`neh Ð

,edpip `nlra oiwyn `dc !e`nhl xyad z`

zngn e`nhipc ediipin rwt `l d`neh mye

oirbep ody dnn dlecb dribp oi`c ,onvr

edl eed ,ediipin z`hg in my lif` ike .onvra

:dpin rny `l` !z`hg ina erbpy oiwyn

uegac oeike .dia xcd edlekne`nhn `l

`lc `zlinc `kd ,opaxcn `l` oilke` oiwyn

`giky.xefb `l Ðäøåîç äàîåèmc` Ð

dlw d`neh .milke.oilke` Ðàîè äøùá àäå
øîà÷:`pz `le ,xyad z` `l` `nih `lc Ð

milke mc`oirbepd.oi`nh odaäàîåè ìáà
äøåîçmc` `nhl odilr ony oiicr `diy Ð

oda rbepd:xne` dcedi iaxy ,i`nhn `l Ð

.z`hg in zxezn dirna elhaøîà éùà áø
éøîâì íìåòì`nlra dwyn my elit`c Ð

`ipze .gexq dwyn dil dedc ,ediilr `kil

ilk lka dzyi xy` dwyn lke" :mipdk zxeza

"`nhiecinlz iqei iax :gexq dwynl hxt Ð

lr `ad"a zenaia `ipzck ,did `aiwr iax ly

iax `ay cr ,mny mlerd dide :(a,aq) "eznai

el`e .mdl d`pye mexcay epizeax lv` `aiwr

,iqei iaxe ,dcedi iaxe ,xi`n iax :odiaxe

.reny oa xfrl` iaxe ,oernyàîèé ùéøããÐ

oi`nh oilke` iab aizkcinp edi`e ,`nhi Ð

oi`nh oiwyn iab aizkc "`nhi" yixc.`nhi Ð

íåéá åáepiny meia Ðxfrl` iax z`dixfr oa

.ze`iyplåëåú ìà íäî ìåôé øùà`ipze Ð

oileg) "oihgey lkd"a`ly it lr s` :(a,ck

exie`a dlzp `l` ,rbp,oey`x ilk dil ded Ð

ded .ilkd zngn "`nhi ekeza xy` lk" aizke

`nhi `l` `nh xne` epi`e ,ipy lke` dilÐ

.`nhi dia yexcléðù øëë ìò ãîéì`dc Ð

lkn" dixza aizkck ,oilke`a irzyn `xw

ilkd jeza did `ede ,"lk`i xy` lke`dÐ

s`e ,iyily dyer ipy xkk :`nl` ."`nhi"

xninl `kil `de .aizk `nzq `xwc .oilega

iedilc ,uxyd on d`neh oilawn eay oilke`c

,d`neh ilnc o`nk ilk xie`eedipelke`

oey`xexie`ay milk s` ok m`c Ð,e`nhi

oiwxtaeipy jgxk lrc `icda dl opiyxtn

z` `nhny ,dlawn `ed ilkd one ,`ed

,ea `veik dyer xkk :izrny ip`e .iyilyd

dil zi`ei`e .lke` `nhn lke` `aiwr iaxl

,`icda dl ogky` `lc meyn ,ok xnel xyt`iyw` ik ,ok m`e .xn`p wgcd ici lre

,"lke` `nhn lke` oi` `de" lirlwigcediytpdnwe`e`nh opaxcniaxk `nip Ð

onwle .ezecr lr zecr siqede dia ixii` diteb `aiwr iax `dc ,dil `xiaq `aiwr

ivn `le ,did jk `l xn`wcdiegcldyer d`neh epivn `l :df mrh ici lr `l`

da `veikepivn ixd Ð!`aiwr iaxl"`nhi" `edda onwl xn` `icda :cere`nhl Ð

.ea `veik lke` `le ,oiwynd z`àëäå`le ,ea `veik dwyn `nhl `le ,lke` `nhl dil iwenc ,iqei iax dil yixc ikid ,lke` `nhnc iqei iax xn`wc ,oiwync "`nhi" iab Ð

?ilkéìë ìëá äúùé øùà ä÷ùî ìëå`nhi dia yixce ,"`nhi" i`w dlr `dc .qxg ilk ly ekeza dfd dwynd did m` Ð.lke`d z` `nhl Ðàöåéë äùåòù äàîåè åðéöî àì
äá.ea `veik dyer oi`e `nh `edc xninl ,"`nhi" `pixw ikdlc ,onwl opixn`ck Ðêúòã à÷ìñ éàå"`nhi"e ,xn`w miwyn `nhl ,`xwc ditiqa dwyna aizkc "`nhi" i`d Ð

lke` iab aizkc `yixcaizkdc ,dinwl dil inwen oiwyn `nhl jgxk lr Ðlke` ihernl jixhvi`cne .ea `veik dyer oi`e ,`nh `ed :opixn`e ,"`ed `nh" `xw i`dn lirl

edpiaxril ?il dnl `nhi `nhi ok m` .i`nhn oiwync llkn Ðedpiazkpe.'ekàîéàå`tiqc "`nhi" Ð?xedh milkl iqei iax xn`w i`n`e ,milkd z` `nhl Ðéìë äîåÐ

dfd dwynd z` `nihy"lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk" onwl xn`ck ,ilkd z` `nhl lkei `l Ðoiwyne oilke` Ðmi`nhinxie`n mi`nhin milk oi`e ,qxg ilk xie`n

ilk zngn oi`ay ,el` oiwyn .qxg ilk.'ek oic epi` Ðéìë úîçî íéàáä ïé÷ùî åàîèî àì éë àîéàå`l ik `ni`) ,ilk `nhn dwyn oi`c ol `wtpc `ed xnege lw i`dac Ð

uxya erbpy oiwyn la` ,ilk zngn oi`ad oiwyn ilin ipd (ilk oiwyn e`nhn.ede`nhi Ð
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àämilke mc` la` ,dxya `wec rnyn Ð ipzw `nh dxyaelqtpc meyn epiide ,`l Ð

dxeng d`neh odn dgxtc oeik :xn`z m`e .zrcd gqida`l dlw d`neh elit` Ð

eteqy lk :(`,dw migaf) "mei leah" wxtae (`,`p dcp) "oniq `a" wxta opixn` `dc !e`nhl

dxeng d`neh `nhlcera `wec epiide .uxya rbp eli`k aiyge ,uxy xykd ira `l Ð

ie`x oi`yk la` ,dxeng d`neh `nhl eteqy

dxeng d`neh `nhl xak,xykd ira Ð

iab (a,br oileg) "dywnd dnda" wxta opixn`ck

dn dil ipdn `lc ,igd on xa`n yxetd xya

,eia` mr didyk dxeng d`neh `nhl eteqy

xyken dieyloi` epnn yxity xg`lc oeik Ð

ip`yc :xnel yie !dxeng d`neh `nhl ie`x

yniyyk ,mzdopixn`ck ,yniy ur dyrn Ð

jkle (`,hkw my) "ahexde xerd"ayxityk Ð

z`hg in la` .xykd ira eia`nediy jixv Ð

dxeng d`neh `vnpe ,dizyl dlgzn oiie`x

oiie`x eidiy mrhn `l` ,ur dyrn epi` odly

.d`fdl oiie`x eid `l xg` oiprac .mc` ziizyl

elqtpyk s` ,jkle.oiwyn z`neh dgxt `l Ð

åìèádita mcera la` Ð dirna.elha `l Ð

wxt) dxt zkqna opixn`c ab lr s`

z`hg in oilqet zeterd lkc (b dpyn iriyzÐ

,yecw mcew ixiin mzdc :wgvi epiax xne`

(`,bp oihib) "oiwfpd"a qxhpewd yxitck milqtpe

.dk`ln meyn e` ilka ozeig `dzy opirac

eteq edl aiygcn ,yeciw xg`l ixii` `kde

dk`lne ,dxeng d`neh `nhlxg` zlqet dpi`

:(c dpyn iriax wxt) dxt zkqna opzck .yeciw

.xt` okezl oziy cr oda zlqet dk`ln ,min

"dcp inl" aizkcn dl sili (`tiqae)md xake Ð

dirna elhae .dcp inl.zrcd gqid meyn Ð

`nrh yxtn (ipiny wxt ze`eewnc) `ztqezae

"zxnynl" aizkc meyn wgvi epiaxce`vi Ð

odn dzzyy li`ed ,zxnynl mpi`y el`

.dxtdàìÐ da `veik dyer d`neh epivn

`nhi onwl opiyxcck :qxhpewd yxitoi`y Ð

iqxb `lc mixtq zi`e .da `veik dyer d`neh

"epivn `l" oeyle ,onwlrnync ,ok rnyn `l Ð

epiax yxtne .zernynn ,ol `wtp `nlrnc

,da `veik dyer d`neh epivn `l :wgvi

."`ed `nh"n (`,ci) lirl opiyxcck

àðéáøÐ zxn` zivn `l `xwc ditebn xn`

`l oiwyn z`nehl jzrc `wlq i`c

il dnl ipnif ixz ,`nhi cg `l` aezklÐ

.da `veik dyer d`neh oi`y ihernl

äîåoiwyn :xn`z m`e Ð oiwyn `nhny ilk

lw i`dn lke` e`nhi `l lke` zngn oi`ad

`nhi `l oiwyn zngn `ad lke` oke ,xnege

,xnege lw xity ciar `kdc :xnel yie ?oiwyn

epi`y lw `edy meyn ,ilk `nhn oi`y ilk dnc

d`nehd a`,ilk `nhn d`nehd a` `edykc Ð

lke` `nhn lke` oi`y dn la` .ith iliwc ilk zngn mi`ad oiwyn oky lkeitl epiid Ð

e`nhn `lc olpn ,zna rbpy ilk zngn mi`ad oiwyn :xn`z m`e .ea `veik dyer oi`y

uxya `xw i`dc :xnel yie !ilk `nhn zna rbpy ilkc iz` `l ilkc xnege lwnc ?ilk

zna rbpy ilka erbpy oiwyn la` ,aizk.aizk `l Ð
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eznyרטז ina cenr gi sc ± iyily wxtmigqt
éáéúë éî õøù úîçî ïéàáä ïé÷ùî éðùîå.'ziixe`a Ðoiwynn,ez`c `ed ilk zngn

itlic `ed ediipinc oeike .'ek dneoiwync oicd on oi`ad ,uxya erbpy oiwynl eic Ð

`nhn oi` el` dn .oecpk zeidl ,ilka erbpyilk oi.ilk oi`nhn oi` el` s` Ðàîèé
àùéøã.`aiwr iax dil yixc ikid ,lke` iab Ðìëåà àîèîù ä÷ùî.lirl oxn`ck Ð

`nhn oi`y lke` :oxn`ck ilk `nhn epi`

oic epi` ,da `veik dyer d`neh oi`c ,lke`

dipin xnege lw inp xninl ivnc oicd `ede .'ek

ilk dn :ikd `nipc .oiwyn iab oxn`ck ,diae

dfd lke`d z` `nhny,ilk `nhn epi` Ð

xcdc meyn `l` .'ek ilk zngn `ay lke`

ilin ipd :`ni`e ,lirlck xninl dil jixhvn

`ad lke` la` ,ilk zngn `ad lke` Ð

uxy zngnslinl dil `gipe .ilk `nhl Ð

uxya erbp `py `lc eda `pniwe`c ,dwynn

ilkd on e`nhp `py `l.ilk e`nhn `l Ðéëå
øåîç ìëåà àîéúdwyn eli`c ,dwynn ÐÐ

`nhn zxn`w lke` eli`e ,dwyn `nhn oi`

ilk `nhn dwyn oi`c ab lr s` ,jkld .dwyn

.ilk `nhn lke` `di Ðàåää`pniwe`c Ð

dwyn `nhl lke`c `nhi i`d`xneg Ð

oilelrc ,`id oiwync.d`neh lawlïéàã àîèé
äá àöåéë äùåò`nhi opiyxc `zyd :xnelk Ð

ediiexza opixwc i`de ,`nhi`nhijcnll Ð

lke` lke` oebk ,ea `veik `nhn oi`c herin

.dwyn dwyneàåädizeekc lke`e ,`herin Ð

.hrnn `wãçÐzngn oi`ad oiwyn ihernl

,oiwyn `xw i`da iaizk `lc ab lr s` ,uxy

rbpy elit` rnync 'ebe "rxf lr min ozei ik"c

eabipy xg`l uxy oda,lke`a ilb edin Ð

.dwynl oicd `edeúîçî ïéàáä ïé÷ùîá ãçå
éìëzngn oi`aa ixii` ,lirlc `nhi `edd Ð

.ilkéñåé éáø àì àáø øîà àäå,onwlc Ð

xnege lw yixccmixetk xqegnndl xaq Ð

,oilega iyily dyer ipy `diy `aiwr iaxk

iziinc i`na iqei iaxk dl xaq `aiwr iax `le

xqegnn xnege lwn ycewa iriax onwl

dizline .mixetkaxe iy` ax deyxt `axc

iqei iaxl dil zi`c oeike .jenqa onwl `pdk

`ziixe`c mixg` oi`nhn oiwyngkyn `l Ð

`nhi yixcc ,"`nhi"n `l` di`xjgxk lr Ð

oia `dc .oilega iyily dyer ipy dil zi`

oiwync `nhi oia oilke`c `nhiipy` Ð

.iaizkäøîà åáø àáé÷ò éáø úèéùá`dl Ð

`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`neh xn`c

iaxc `ail` ,`nhi `nhi yxcnl dil irain Ð

.oilke` iab dil yixcc dxn` `aiwrxn`we

`nhi `nhi `aiwr iax yixce li`ed :iqei iax

.`ziixe`c mixg` oi`nhn oiwync dil zi` Ð

oiwyn z`neh dil `xiaq `l iqei iax la`

`nhi yixc `le ,`ziixe`c mixg` `nhl

.`nhiéáøë äéì øáñ àì éñåé éáø àîìùá
àáé÷ò.oilega iyily dyer ipyc Ðàéðúã

ìåñôù ùãå÷á éòéáøì ïééðî éñåé éáø øîàäîåøúá øúåîù íéøåôë øñåçî äî àåä ïéãå
dlre lah .i`xwn (a,cr) "lxrd" wxt zenaia opitlick Ðaixrd ,xyrna lke` Ð

eyny."miycwd on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae" aizkck ,dnexza lke` Ðøåñà
ùãå÷ámzd silick Ðxtke"n"dxdhe odkd dilr.eiykr cr d`nh `idy llkn Ðäîåøúá ìåñôù éùéìùdne :mei leahn xnege lwa ol `wtpe ,`aiwr iaxc` ibiltc opaxl Ð

oilega xzenc mei leahoilega leqty ipy ,dnexza xeq` Ðycewae ,"oiwcea mindy myk" wxta ,dheq zkqna .dnexza iyily dyriy oic epi` Ðiriax da dyriy `ed oic

.mixetk xqegnn xnege lwnäøåúä ïî ùãå÷á éùéìù åðãîìå`l eze iyily dyer dnexz dn :oecpk zeidl oicd on `al eic `niz `lce Ð.`l eze iyily dyri ycew df s` Ð

xnege lw `z` ike ,iyily epcnl dxezd onc ,xnege lw ol jixhv` `l iyily meyncjxtinc `kidc ,(`,dk) ipy wxt `nw `aaa ol `niiwc .`z`c `ed iriaxl Ðxnege lwÐ

.eic opixn` `l
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åàìåxnege lwn slip :xn`z m`e Ð ilk zngn oi`ad oiwyn dne iz`w xnege lwn

uxy zngn `ad lke` dne :lke`cditeb uxy ,oiwyn `nhn Ð.oky lk `l Ð

,ilk `nhn lke` oi` jgxk lrc :xnel yie !ilk `nhn lke` oiae oiwyn oiac `nip `zyde

`nhn oi`e lke` `nhny ,ilk zngn oi`ad oiwync xnege lwn .uxy zngn `a elit`

lke` `nhn oi`y ,uxy zngn `ad lke` .ilk

["`nh `ed"n].ilk `nhi `ly oic epi` Ð

åéãaxd dywd Ð oecpk zeidl oicd on `al

oi`ad oiwyn eidi ok m` :y"pilxe`c awri iax

.ilk zngn oi`ad oiwynk ,miipy uxy zngn

.miipy eedc eic ipd`e ,enhnc xnege lw ipd`e

`nw `aa) "lbxd cvik"a opixn` `peeb i`dkc

lw ipd` `nil :zna utnc xnege lw iab (a,dk

z`nehn iwet`l eic ipd`e ,axr z`nehl xnege

lw ipd` :inp opixn` wfipd xvga oxw iabe .dray

epiax xne`e !etebnl eic ipd`e ,mly wfpl xnege

rbpy icin ogky` `l `kdc ,dyw `lc :wgvi

oey`x didi `ly uxyala` .wlgl oi` jkld Ð

`l` didi `ly ea rbepd xac ogky` ,zn iab

etebn mly wfpe .qxg ilke milke` oebk ,oey`xÐ

`ki`c meyn uxzl oi` la` .edpip ilin ixz

oi`y milke mc` dne :ikd xnege lw xninl

qxg ilk xie`n `nhinoiwyn ,uxyn `nhin Ð

qxg ilk xie`n `nhiny`nhiny oky lk `l Ð

gkenck ,eic xninl `ki` inp `zydc .uxyn

.(my) "lbxd cvik"aéëåxeng lke` `niz

lke` oi`c slinl ivn ied Ð oiwyn `nhnc

lke` `nhny ilk dne :xnege lwn ilk `nhnÐ

lke` `nhn epi`y lke` ,ilk `nhn oi`epi` Ð

.ilk `nhi `ly oicåäîåoilawny ozelilr

izk`c :wgvi epiaxl dniz Ð xykd `la d`neh

edl ipdn `l ozelilr `dc xnege lw ied `l

.edl ipdn lke` oiprle ,oiwynn d`neh lawl

`l dwync silic lirle .xeng lke` ok m`

ilk `nhn,lke`n xnege lwa slinl ivn `l Ð

ilk `nhn oi`e dwyn `nhny`lc dwyn Ð

lke`c olpn `teb `idc oky lk `l dwyn `nhn

,lke`n xeng oiwync :cere ?ilk `nhn `l

xnege lw carinl ivn `l `kde .lke` `nhnc

ilk `nhn oi` lke` `nhny ilk dnc ,lirlck

lknc .oky lk `l ilk zngn `ad lke` Ð

?olpn uxy zngn `ad lke` ,mewn

äîådil zi`c o`n elit` Ð mixetk xqegn

xnege lw jxtinc `kid elit` ,eicdcen `kd Ð

.mixetk xqegnn iyily opitli epivn dnac

melk dyer epi`y ,`ed iyilyk mixetk xqegnc

.iyily lka oicd `ede .ycewa lqete ,dnexza

xninl jiiy `le ,`kdc xnege lw mil` jkld

`l eze iyily mzd dn :eiceze iyily o`k s` Ð

.`l

åðãîì`iadl dil `gip Ð dxezd on iyily

iyily yxcinl ivn dede ,`xwn

ikdlc :yxit i"yxe .mei leahn xnege lw ycewl

d on epcnlc ,`zyd la` .eic `niz `lc ,dxezd on iyily epcnl xninl jixhvi`dxez

.xnege lw jxtinc meyn ,eic opixn` `l Ð
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úîçî ïéàaä ïé÷Ln äîe ?éúà÷ øîBçå ìwî åàìå§¨¦©¨¤¨¨¥©©§¦©¨¦¥£©
éìk¯õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lî ,ïéànèî¯ §¦§©§¦©§¦©¨¦¥£©¤¤

.ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic !?ïkL ìk àìŸ¨¤¥©©¨¦©¦¦§©¦
Léøc éëéä àLéøc àîèé¯øLà ìëàä ìkî" ¦§¨§¥¨¥¦¨¥¦¨¨Ÿ¤£¤

àîèé "àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé¯ànèì ¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨¦§¨§©¥
Bà ,ïé÷Lnä úà ànèì øîBà äzà .ïé÷Lnä úà¤©©§¦©¨¥§©¥¤©©§¦
:øîBçå ì÷ zøîà ?éìkä úà ànèì àlà Bðéà¥¤¨§©¥¤©§¦¨©§¨©¨¤

ìëBà ànènL ä÷Ln äîe¯,éìk ànèî Bðéà ©©§¤¤§©¥¤¥§©¥§¦
ìëBà ànèî ïéàL ìëBà¯ànèé àlL ïéc Bðéà ¤¤¥§©¥¤¥¦¤Ÿ§©¥

àîèé íéi÷î éðà äî àä !éìk¯úà ànèì §¦¨¨¨¦§©¥¦§¨§©¥¤
àéøéà éàî .äàîeè ìa÷ì ïéìeìò ïäL ,ïé÷Lnä©©§¦¤¥£¦§©¥§¨©¦§¨
déì ÷Btéz ,äàîeè ìa÷ì ïéìeìòc íeMî ïé÷Lî©§¦¦©£¦§©¥§¨¥¥
àîéz éëå :øîà÷ éëä !àðéøçà écéî àkéìc íeMî¦§¥¨¦¥©£¦¨¨¦¨¨©§¦¥¨

éìkì déénèéð ïé÷Lî ànèîc ,øeîç ìëBà¯àeää ¤¨¦§©¥©§¦¦©§¥©§¦©
ìa÷ì ïéìeìò ïé÷Lîc íeMî ,àeä ïé÷Lîc àøîeç§¨§©§¦¦§©§¦£¦§©¥

ïúìéìò àéä äîe .äàîeè¯àlL äàîeè ïéìa÷nL §¨©¦£¦¨¨¤§©§¦§¨¤Ÿ
àîèé .øLëäa¯àëäî ,da àöBik äNBò ïéàc §¤§¥¦§¨§¥¤©¥¨¥¨¨

ìôðå òøæ ìò íéî ïzé éëå" :à÷ôð íúäî ?à÷ôð̈§¨¥¨¨¨§¨§¦ª©©¦©¤©§¨©
"àeä àîè åéìò íúìápî¯äNBò ïéàå ,àîè àeä ¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¥§¥¤

!da àöBik äàîeè,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ãç §¨©¥¨©§©§¦©¨¦¥£©¤¤
ïðéòeîLà éàc ,éëéøöe .éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ãçå§©§©§¦©¨¦¥£©§¦§¦¦§¦©§¦©

éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîa¯ìáà ,éøéîç àìc íeMî §©§¦©¨¦¥£©§¦¦§¨£¦¦£¨
éøéîçc ,õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa¯äNBò àîéà §©§¦©¨¦¥£©¤¤©£¦¦¥¨¤

ìå .da àöBik äàîeèúîçî ïéàaä ïé÷Lî ïðéòîL §¨©¥¨§©§§¦©©§¦©¨¦¥£©
àúléî !éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lî ïkL ìëå ,õøL¤¤§¨¤¥©§¦©¨¦¥£©§¦¦§¨

øîBçå ì÷a àéúàc¯.àø÷ dì áúëå çøèdéì øîà §©§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨£©¥
øáñ éñBé éaø àì :àáø øîà àäå ,éLà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦§¨¨©¨¨Ÿ©¦¥¨©
øîà !éñBé éaøk øáñ àáé÷ò éaø àìå ,àáé÷ò éaøk§©¦£¦¨§Ÿ©¦£¦¨¨©§©¦¥¨©
àì déìå ,døîà Baø àáé÷ò éaø úèéLa éñBé éaø :déì¥©¦¥§¦©©¦£¦¨©£¨¨§¥¨
àîìLa :àðäk áøì éLà áø déì øîà .déì àøéáñ§¦¨¥£©¥©©¦§©¨£¨¦§¨¨
éaø øîà àéðúc ,àáé÷ò éaøk dì øáñ àì éñBé éaø©¦¥¨¨©¨§©¦£¦¨§©§¨¨©©¦
,àeä ïéãå ?ìeñt àeäL LãBwa éòéáøì ïéépî :éñBé¥¦©¦¦§¦¦©¤¤¨§¦

äîeøza øzenL íéøetk øqeçn äîe¯,LãBwa ìeñt ©§©¦¦¤¨©§¨¨©¤
äîeøza ìeñtL éLéìL¯éòéáø äNòiL ïéc Bðéà §¦¦¤¨©§¨¥¦¤©£¤§¦¦

ìwî éòéáøe ,äøBzä ïî LãBwa éLéìL eðãîìå .LãBwa©¤§¨©§§¦¦©¤¦©¨§¦¦¦©
äøBzä ïî éLéìL .øîBçå¯òbé øLà øNaäå" :áéúëc ¨¤§¦¦¦©¨¦§¦§©¨¨£¤¦©
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc migqt(iriax meil)

uxyn e`nhpy miwyneåikéúà÷ øîBçå ìwî åàìmpi` ike ± §¨¦©¨¤¨¨¥
,ilkn e`nhpy miwynn xnege lwa micnlpïéàaä ïé÷Lî äîe©©§¦©¨¦

[e`nhpy-]éìk úîçîuxyn `nhpyïéàaä ïé÷Lî ,ïéànèî ¥£©§¦§©§¦©§¦©¨¦
ïkL ìk àì õøL úîçîok m`e .mi`nhn mdyïécä ïî àaì Bic ¥£©¤¤Ÿ¨¤¥©©¨¦©¦

ïBcpk úBéäìxack zeidl xnege lwa cnlpd xacl el ic ± ¦§©¦
mi`ad miwyny myk jkitl .epnn xeng zeidl `le ,cnlnd
uxya e`nhpy miwyn ok enk ,milk mi`nhn mpi` ilk zngn

.milk mi`nhn mpi` mdn micnlpy
milke` z`neh oica `aiwr iax zhiya oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`ey .mixg` `nhlàLéøc 'àîèé'zligza xn`py - ¦§¨§¥¨
,`nh lke` oiprl aezkdLéøc éëéä.`aiwr iax [eyxec ji`-] ¥¦¨¦

,eyxec `ed jk :`xnbd daiynàáé øLà ìëàé øLà ìëBàä ìkî'¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨Ÿ
àîèé ,'àîèé íéî åéìòoiprlànèì[`nhiy-].ïé÷Lnä úàdywn ¨¨©¦¦§¨¦§¨§©¥§©¥¤©©§¦

:`xnbdøîBà äzà`id lke` z`nehyBà ,ïé÷Lnä úà ànèì ©¨¥§©¥¤©©§¦
[`ny-]Bðéà`nh.éìkä úà ànèì àlà:`xnbd zvxznzøîà ¥¤¨§©¥¤©§¦¨©§¨

n ilk `nhn epi` lke`y ,xnel jl yi -ä÷Ln äîe .øîBçå ì÷©¨¤©©§¤
éìk ànèî Bðéà ìëBà ànènL,lirl x`eankànèî ïéàL ìëBà ¤§©¥¤¥§©¥§¦¤¤¥§©¥

,ìëBàikeàä .éìk ànèé àlL ïéc Bðéàa [`l`-]íéi÷î éðà äî ¤¥¦¤Ÿ§©¥§¦¨¤£¦§©¥
d z` [cinrn-]'àîèé'oiprl eyxtl yi gxkda ,lke`a xn`py ¦§¨

,ïé÷Lnä úà ànèìmeyn miwyn `nhn lke`yïéìeìò ïäL §©¥¤©©§¦¤¥£¦
lwpa [micner-].äàîeè ìa÷ì.jenqa mixacd ex`eaie §©¥§¨

:`xnbd dywnàéøéà éàîxn`py '`nhi'y [xnel jixv dnl-] ©¦§¨
`nhiy oiprl yxtzn lke`aíeMî ïé÷Lîef `xaqcmiwyn ©§¦¦§

àðéøçà éãéî àkéìc íeMî déì ÷etéz ,äàîeè ìa÷ì ïéìeìò`ld ± £¦§©¥§¨¦¥¦§¥¨¦¦©£¦¨
ea cinrdl xyt`y xg` xac mey oi`y meyn z`f cenll yi
`nhi ezernyn `aiwr iax zrcly ,lke`a xn`py '`nhi'd z`§©¥
,dwynn xnege lwd meyn milk `nhn epi` ixdy ,mixg`
zvxzn .miwyn `nhn `edy jkl `id aezkd zpeeky gxkdae

:`xnbdøîà÷ éëä,ovxzd zpeek `id jk ±àîéz éëåxn`z m`e - ¨¦¨¨©§¦¥¨
y meyn ,dwynn xnege lwd z` zegcløeîç ìëBàjka dwynn ¤¨

,ïé÷Lî ànèîcok lre ,dwyn `nhn epi`y dwyna ok oi`y dn ¦§©¥©§¦
lke` mewn lkn ,ilk `nhn epi` dwyny elit`déénèéð[`nhi-] ¦©§¥

,éìkìoky .xnege lwd lr `kxit ef oi`y aiydl yiàeää[dn-] ©§¦©
ly `xneg dpi` dwyn `nhn lke`y '`nhi'n epyxcy

`l` ,milke`dìa÷ì ïéìeìò ïé÷Lîc íeMî ,àeä ïé÷Lîc àøîeç§¨§©§¦¦§©§¦£¦§©¥
,äàîeèxeng dwyny ixd .lke` ici lr mi`nhp md ok lre §¨

`nhn epi` lke`y oky lk ,ilk `nhn epi` dwyn m`e ,lke`n
.ilk

xzei d`neh lawl milelr miwyn dna yxtl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .milke`nïúìéìò àéä äîemd dnae ,miwyn ly ©¦£¦¨¨

jka :`xnbd daiyn .milke`n xzei `nhidl mixdnnLmd ¤
øLëäa àlL äàîeè ïéìa÷nmilke`a ok oi`y dn ,xg` xac ly §©§¦§¨¤Ÿ§¤§¥

mcew exyked ok m` `l` d`neha rbn ici lr mi`nhp mpi`y
.mdilr miwyn zlitpa okl

mi`nhn mpi` miwyne milke`y jkl sqep xewn d`ian `xnbd
xn`py dnn :`xnbd zyxtn .mda `veik `edy xac'àîèé'¦§¨

yexcl yi ,uxyn `nhpy ilkn e`nhpy dwyne lke`aïéàc§¥
d`nehäNBò`edy xg` xacäa àöBikyxecy s` oky .`nh ¨©¥¨

z`ixwy xg`n mewn lkn ,'`nhi' zernyna '`nhi' `aiwr iax§©¥
dwyne lke`y s`y ,herin mb da yi ,'`nhi' `id ef daiz¦§¨
`veik `edy xac mi`nhn mpi` mewn lkn ,mixg` mi`nhn

.dwyn `nhn dwyn `le lke` `nhn lke` oi`e ,mda
ike :`xnbd dywnà÷ôð àëäîdpi` d`nehy [cnlp o`kn-] ¥¨¨¨§¨

,da `veik dyerà÷ôð íúäîdnn `ed df oic xewn `ld ± ¥¨¨¨§¨
uxy z`neha xn`py(gl `i `xwie)ìôðå òøæ ìò íéî ïzeé éëå'§¦©©¦©¤©§¨©

,'àeä àîè åéìò íúìápîlirl d`aedy `ziixaa epipye(.ci), ¦¦§¨¨¨¨¨¥
`weecy ,hrnl `a '`ed'y'àeä'[lk`nd ,rxfd]å ,àîèmle`ïéà ¨¥§¥

da àöBik äàîeè äNBò`edy xg` xac `nhn `nh lke` oi` ± ¨§¨©¥¨
:`xnbd zvxzn .xg` lke` xnelk ,ea `veikãçipyn cg` ± ©

y cnll `a ,el` miherinïéàaä ïé÷Lîa[e`nhpy-]õøL úîçî §©§¦©¨¦¥£©¤¤
lke`a xn`p dnn oky .da `veik dyer d`neh oi` envr
xac `nhn epi` lke`y myn hrnzpe ,'`ed `nh' uxya `nhpy
uxyn e`nhpy miwyn lr s` epcnl ,ea `veik `edy xg`
.xg` dwyn xnelk ,mda `veik `edy xg` xac mi`nhn mpi`y

ãçåxn`p '`nhi' ly ipyd herinde ±ïéàaä ïé÷Lîa[e`nhpy-] §©§©§¦©¨¦
éìk úîçîdwyn mi`nhn mpi`y cnll ,uxy zngn `nhpy ¥£©§¦

:dvexiz z` `xnbd zyxtn .xg`éëéøöemiherin ipy mikxvpe ± §¦¦
meyn ,el`ïðéòeîLà éàcwx aezkd [eprinyn did m`y-] §¦©§¦©

éìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîamixne` epiid ,miwyn mi`nhn mpi`y §©§¦©¨¦¥£©§¦
`edyéøéîç àìc íeMîmpi` ixdy ,mz`neh [dxeng `ly-] ¦§Ÿ£¦¦

,d`nehl miipy `l`éøéîçc õøL úîçî ïéàaä ïé÷Lîa ìáà£¨§©§¦©¨¦¥£©¤¤©£¦¦
,d`nehl mipey`x mdy meyn mz`neh [dxengy-]àîéà¥¨

y [mixne` epiid-]da àöBik äàîeè äNBòs` mi`nhn mdy ± ¨§¨©¥¨
.mda `veik `edy xg` xac

:`xnbd dywnìåïðéòîL`nh' herin z` wx aezkd [eprinyie-] §©§§¦©
a xn`py '`edõøL úîçî ïéàaä ïé÷Lî`veik miyer mpi`y ©§¦©¨¦¥£©¤¤

,mdaey cnlp mdnïkL ìëyéìk úîçî ïéàaä ïé÷Lîmilwd ¨¤¥©§¦©¨¦¥£©§¦
.mda `veik miyer mpi` mdn:`xnbd zvxznàéúàc àúléî¦§¨§¨§¨

àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷agxeh xnege lwa cnlpy xac s` ± §©¨¤¨©§¨©¨§¨
mi`ad miwyn lr cnll ,'`nhi' azkp ok lre ,eazeke aezkd
df oic cenll xyt`y elit` ,miwyn mi`nhn mpi`y ilk zngn

.uxy zngn mi`ad miwynn
lirl yiwl yix ixac z` xxal zxfeg `xnbd(`"r)iqei iaxy ,

ok xn` ,dxezd on `id milke` `nhl miwyn z`nehy xaeqd
`nhpy lke`a xn`py '`nhi'y ,eax `aiwr iax zhiy it lr
ipye ,'`nhi' eyexit ,d`nehl ipy `ede uxyn `nhpy ilkn§©¥

:`xnbd dywn .oilega iyily dyer,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦
,`aiwr iax zhiya mixen` iqei iax ixacy okzi ji`øîà àäå§¨¨©

àáé÷ò éaøk øáñ éñBé éaø àì ,àáø,oilega iyily dyer ipyy ¨¨Ÿ©¦¥¨©§©¦£¦¨
éñBé éaøk øáñ àáé÷ò éaø àìåleqta oc `edy xnege lw eze`a §Ÿ©¦£¦¨¨©§©¦¥

z`nehy iqei iax xaeqy xg`ne .oldl `aeiy itk ,ycewa iriax
dnn `ed df oic xewne ,dxezd on `id milke` `nhl miwyn
gxkda ,'`nhi' zernyna dwyna xn`py '`nhi' yxcpy§©¥
dwyna xn`p '`nhi'd ixdy ,oilega iyily dyer ipyy xeaqiy
eli`e .d`nehl ipy `l` epi`y uxya rbpy ilka rbpy lke`ae
epi` ipyy xaeqe `aiwr iax lr wleg iqei iaxy `ax ixacl
`aiwr iax zyxc z` yxec `edy okzi `l ,oilega iyily dyer

.dxen`d
:`xnbd zvxzndéì øîàmpn` ,`piaxl iy` ax [el-]éñBé éaø ¨©¥©¦¥

døîà Baø àáé÷ò éaø úèéLaipy `edy dwyny ef drenyl §¦©©¦£¦¨©£¨¨
'`nhi' zernyny myky xn`e ,dxezd on lke` `nhn ,d`nehl
xn`py '`nhi'l oicd `ed ,mixg` '`nhi' `id milke`a xn`py§©¥

,mixg` '`nhi' `id ezernyny miwynadéì àøéáñ àì déìå± §©¥§¥Ÿ§¦¨¥
`nhn epi` dwyn ezhiyl `l` ,ok xaeq epi` envr `ed mle`e
zernyna '`nhi'd z` yxec epi`e ,cala opaxcn `l` mixg`

.mixg` '`nhi'§©¥
:lirl e`aedy `ax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àîìLa ,àðäk áøì éMày `ax xn`y dn oaen ±øáñ àì éñBé éaø ©¦§©©£¨¦§¨¨©¦¥Ÿ¨©
,àáé÷ò éaøk dì.xg` mewna iqei iax ixacn ok gxken ixdy ¨§©¦£¦¨

àéðúc,`ziixaa epipy oky -éòéáøì ïéépî ,éñBé éaø øîàd`nehl §©§¨¨©©¦¥¦©¦¨§¦¦
àeä ïéãå ,ìeñt àeäL LãBwaoky .xnege lwn `ed df oic xewn ± ©¤¤¨§¦

zcleia xn`p(f-e ai `xwie)`iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE' ,¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦
crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW oA UaM¤¤¤§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥
xg`l s`y ixd .'dxdhe dilr xRke 'd iptl Faixwde ,odMd l ¤̀©Ÿ¥§¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨§¨£¨
zxzip dpi`e ,miycw oiprl d`nh `id oiicr dzxdh ini e`lny
`ede .dizepaxw z` `iazy cr ycwnl dqipkae miycw zlik`a
z` e`iad `ly onf lky ,zepaxwa eaiigzpy mi`nhd lkl oicd
miycwa mixeq` md ixd ,dxtk mixqegn md oiicre mdizepaxw
yi ok m`e .mrbna miycwd z` md milqet oke ,ycwnl dqipkae
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc migqt(iying meil)

.'ìëàé àì àîè ìëaixdyïðé÷ñò àì éîxacn df aezk oi` ike ± §¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¨§¦©
xyaa mbéðLa òâðclka rbi' xn`p `ld ,iyily dyrpe d`nehl §¨©§¥¦

qxg ilka xn`p oky ,'`nh' llka `ed d`nehl ipy s`e ,'`nh
d`nehl oey`x `edy(bl `i `xwie)o`kne ,'`nhi FkFzA xW` lM'Ÿ£¤§¦§¨

gken ok m`e .'`nh' `xwp ipy dyrpe ilkdn `nhpy lke`y
ixd iyily dyrpe ipya rbp m`y ,ycew xyaa xen`d aezkdn

leqt mle`e .leqt `edéòéáø`l` ,aezka yxetn epi` ycewa §¦¦
exewnøîBçå ìwî,mixetik xqegnnïðéøîàãkx`azpy itk ± ¦©¨¤¦§¨§¦©
lirl(.gi).

:`aiwr iax lr wleg iqei iaxy ezgked z` iy` ax wiqnéàå§¦
Czòc à÷ìñiqei iaxy xnel jzrca dlri m`e ±àáé÷ò éaøk øáñ ¨§¨©§¨¨©§©¦£¦¨

,oilega mb leqt d`nehl iyilyyénð éðúéðmby zepyl el did ± ¦§¥©¦
äîeøúa éòéáøelit`y mei leahl dn oky .xnege lwn leqt §¦¦¦§¨

`edy iyily ,dnexz leqt `ed mewn lkn oilegl xedh `edy
.ziriax dzeyrle dnexz leqtl el yiy oky lk oilega leqt

es` leqtl yi df itlLãBwa éLéîçxqegnl dn oky ,xnege lwn £¦¦©¤
leqt `ed mewn lkn dnexzl xedh `ed elit`y mixetik
leqtl el yiy oky lk dnexza leqt `edy iriax ,miycwl
`l` iqei iax lqt `ly jkne .d`nehl iying mzeyrle miycw
iax lr wleg `edy gxkda ,ycewa iriaxe dnexza iyily
miipy miwyne milke`a xn`py '`nhi'd z` yxec epi`e ,`aiwr

.xedh oilega iyilyy xaeqe ,'`Ohi' zernyna§©¥
:ezl`y z` iy` ax miiqnàlày `ax xn`y dnàì àáé÷ò éaø ¤¨©¦£¦¨Ÿ

k øáñyxcy xnege lw eze`éñBé éaøiyily leqtl mei leahn ¨©§©¦¥
leqtl mixetik xqegnn iqei iax yxcy xnege lwke ,dnexza

,ycewa iriaxïìðîiax yxecy okzi `ld ,df xac el oipn ± §¨¨
iyinge dnexza iriax mb ezngn lqet ok`e df xnege lw `aiwr

:`xnbd daiyn .ycewadéì øîàm` ixd ,iy` axl `pdk ax ¨©¥
iriax mb lqete ,df xnege lw yexcl yiy `aiwr iax xaeq

okzi `l ,ycewa iyinge dnexzaéðúéìå àpz èénzLéì àìc- §Ÿ¦§©¦©¨§¦§¥
y dpyiy `ziixaa e` dpyna `pz mey `vni `lyäîeøza éòéáø§¦¦©§¨

LãBwa éLéîçå,mileqtå,`id in zhiy l`yz xy`kàîéð ©£¦¦©¤§¥¨
zhiyy [aiyp-]àéä àáé÷ò éaøef dhiyk epivn `ly xg`ne .ef ©¦£¦¨¦

nge dnexza iriax `aiwr iax zrcl s`y gken ,mewn meyaiyi
xnege lwd z` yxec epi`y gxkda ok m`e ,mixedh ycewa

.xen`d
:`pdk ax zii`x lr iy` ax dnzCBîñðå íe÷éð éëäà ïðàåm`d ± §£©©¨¦¥§¦§

e` dpyn mey ep`vn `ly meyn ike ,jenqpe cenrp ep` jk lr
yi ,mileqt ycewa iyinge dnexza iriaxy dpeyd `ziixa
xaeqe ,iqei iax ly xnege lwd lr wleg `aiwr iaxy gikedl

ok lr .mixedh ycewa iyinge dnexza iriaxy÷ôð[`vi-]áø §©©
àîéz éàå ,éMà`viy [mixne` yie-]çkLàå ÷c ,àðäk áø- ©¦§¦¥¨©©£¨¨§©§©

iyinge dnexza iriax xdhn `aiwr iaxy yexita `vne wcwce
n ,ycewaïðúc àädbibga dpyna epipyy dnn ±(:k),óøöî éìkä ¨¦§©©§¦§¨¥

.LãBwì BëBúaM äî úàdaixr jeza ycew ilk`n ipy eid m`y ¤©¤§©¤
rbpe ,dfa df erbp `le xg` cva `vnp mdn cg` lke ,dkex`
,xg`d cvay lke`d mb `nhp ,cg` cvay lke`a `nh mc`
`nhp m`y ,cg` xacl aygidl mdipy z` sxvn ilkdy meyn
oiprl wx xn`p ilk sexiv ly df xnege .elek `nhp ezvwn

,miycwì àì ìáàoipr.äîeøz,ef dpyn ly dkynda epipy cere £¨Ÿ§§¨
å ,ìeñt LãBwa éòéáøäåokäîeøza éLéìMä.leqtàéiç éaø øîàå §¨§¦¦©¤¨§©§¦¦©§¨§¨©©¦¦¨

î ,ïðçBé éaø øîà àaà øagkBæ äðLî úéðLð àáé÷ò éaø ìL Búeãò ©©¨¨©©¦¨¨¦¥¤©¦£¦¨¦§¥¦§¨
.ilk sexiv ly[ïðúc] (àéðúã)zeicr zkqna epipy oky ±g"t) ¦§©

(`"n,éñBäàáé÷ò éaø ólr cirdlúìBqä,zegpnd lyålr ¦©¦£¦¨©¤§
äðBáläå úøBèwä,gafnd lr mixhwen zeidl micnerdålr ©§¤§©§¨§

íéìçbä,gafnd lyíàLe ilk jeza migpen eidíBé ìeáè òâð ©¤¨¦¤¦¨©§
,ïlek úà ìñt ,ïúö÷îameyn `ede .cala erbn mewn z` `le §¦§¨¨¨©¤¨

milgbd e` dpeald e` zxehwd e` zleqd lk z` sxvn ilkdy
.elek `nhp epnn zvwn `nhp m`y ,cg` xacl ekezay

df `ed `aiwr iaxy ixd :ezii`x z` [`pdk ax e`] iy` ax wiqn
ly dteqay jkne ,dbibga dpyna iepyd ilk sexiv oic ycigy
rnyn ,leqt ycewa iriaxy epipy ezhiya diepyd dpyn dze`

ïéà éòéáøla` ,leqt ±éLéîçycewaàìepipyy dnn oke .leqt §¦¦¦£¦¦Ÿ
rnyn ,leqt dnexza iyilyyïéà éLéìLla` ,leqt -éòéáø §¦¦¦§¦¦

dnexzaàìiriaxy `aiwr iax xaeqy xg`ne .leqtdnexza Ÿ
xnege lwd z` xaeq epi`y gxkda ,mixedh ycewa iyinge
lirl `ax ixacke ,mixetik xqegne mei leahn iqei iax yxcy

(:gi).
miycwa ilk sexiv ezhiyly ,opgei iax ixacn dgiken `xnbd
on `edy xaeqd oipg iax lr df oica wlgpe ,opaxcn `l` epi`
`ed dbibga dpynd xewny opgei iax xn`y dnn :dxezd

,`aiwr iax ly ezecrnY øáñ÷ àîìàoicy xaeq `edy gken ©§¨¨¨©
óeøéön wx `ed ilkïðaøc`aiwr iax cird ixdy .dxezd on `le ¥§©¨¨

el` ixde ,mlek e`nhp mzvwn e`nhp m`y dpeale milgb lr mb
zaig' meyn `ed mz`neh xwir lke ,dwyn e` lke` mpi`
`ed sexiv oic xewn lky xg`ne .opaxcn `l` dpi`y 'ycewd
df oicy jkl xewn epl oi` ,opaxc d`neh mb dllkay ef zecrn
dxezd on dz`neh xwiry zleqa s` ok m`e ,dxezd on `ed

.opaxcn wx dtxvn ilkdåc `vnpàâéìôlr opgei iax [wlegy-] §§¦¨
eixacøîàc ïéðç éaøcyóeøéön `ed ilkL ,àúééøBàcokøîàð §©¦£¦§¨©¥§©§¨¤¤¡©

mi`iypd zepaxwa(ci f xacna),'úøè÷ äàìî áäæ äøNò úçà ók'©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤
y o`kneókaM äî ìk äNò áeúkäl,'úçà'zvwn `nhp m`y ©¨¨¨¨©¤©©©©

.dlek d`nhp zxehwdn
:ycwna d`neha minkg elwdy `lew d`ian `xnbdíúä ïðz± §©¨¨

zeicr zkqna my epipy(b"n a"t),mipdkd obq `pipg iax cird ,ìò©
èçîd`nhøNáa úàöîpL,miycwïékqäL,hgna rbpyíéãiäå ©©¤¦§¥¦§¨¤©©¦§©¨©¦

,hgna erbpy odkd lyå ,úBøBäèmle`.àîè øNaäm`eúàöîð §§©¨¨¨¥¦§¥
hgndLøta,oaxwd znda ly [d`eva-],øBäè ìkä.xyad mbe ©¤¤©Ÿ¨

eeðéëæ ,àáé÷ò éaø øîà,epl `id dpwze geixe daehe zekf -ïéàL ¨©©¦£¦¨¨¦¤¥
,Lc÷na íéãé úàîeèdxezd ony .miycw cqtd rpnp jkay itl §©¨©¦©¦§¨

lr d`neh minkg exfb j` ,d`nehd a`n `l` `nhp mc` oi`
zelehp opi`y mici mzq lr elit`e ,d`nehl oey`xa erbpy mici
,d`nehl zeipy eidiy ,ozlihp xg`l odn ezrc giqdy e` ,mina
ici z` `nhl epl did ok meyne .miycwe dnexz zelqet od ixde
z`neh lr minkg exfb `ly `l` ,hgna ozribp zngn odkd
epl `id dpwze zekfy ,`aiwr iax xn` jk lre .ycwna mici
ycew xyan d`neh zrpnp jka oky ,ycwna dilr exfb `ly

.miycw cqtd icil mi`a ep` oi`e ,mici ea erbpy

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

בימים מאירים ובהירים אלו הנני לאחל למר ולכל בני ביתו שיחיו שיהיה להם בכל ענייניהם . . גם כהוראת ימי חנוכה "על פתח ביתו 
מבחוץ" – שגם בפעולותיו מחוץ לביתו, כלומר, בעסקנות ציבורית והפצת נר מצווה ותורה אור בכלל, יהיה מוסיף בנר ואור מיום ליום.
ממכתב ימי החנוכה, ה'תשל"ג



ריט ezny in` cenr hi sc ± iyily wxtmigqt
éðùá òâð éàã éîð òîùî àì éî àîè ìëá`nh `xwp ipy `dc Ðxy` lk" Ð

iriaxe ,iriax `le dnexzl iyilya iqei iaxl dil opirnyc `zyde ."`nhi ekeza

iying `le ycewl`nhi yixc `le ,oilega iyily dyer ipy dil zil jigxk lr Ð

dil zi` i`c .`nhimei leah dne :mei leahn xnege lwa dnexza iriaxl diziil Ð

oilega xzenyleqty iyily ,dnexza leqt Ð

oilegaeice !?dnexza iriax dyriy oic oi` Ð

`dc ,xnege lw jixtn ok m`c ,xninl `kil

`wtpc ikid ik `xwn ol `wtp dnexzl iyily

iyinge ,xnege lwa iriaxe .oilega iyily ol

i`ce `l` .mixetk xqegnn xnege lwa ycewa

.oilega iyily dyer ipy iqei iaxl dil zil

éñåé éáøë äì øáñ àì àáé÷ò éáø àìà
ïìðîlw inp dil zi` `aiwr iax `nlic Ð

xnege lw i`da dil iziine ,iqei iaxc xnege

.ycewa iyinge dnexza iriaxäéì øîàm` Ð

`l ike ,dfd xaca miwleg yic `zi`hinzyil

!?`zkec cga dnexza iriax ipzile `pz mey

ipn jl iywiz ike.`id `aiwr iax `nip Ð

dil zil i`ce `l`xnege lw `aiwr iaxl

xecc `kxit meyn ,wgvi epiaxcxn`ck ,oexg`

xdhl oexg` xec cizr :(a,fk) dheq zkqna

lwa eze` oi`nhn ep`y ,dnexza iyilyd z`

:jixt oexg` xece .oxn`ck ,mei leahn xnege

mei leahl dnjkld .d`nehd a` oky Ð

oilega iyily dil zi`c ,inp `aiwr iaxl

ith dlrn mey iziin `l Ðlwa dnexzl

,iyilye .`kxit `d meyn ,mei leahn xnege

oilega oia dnexza oia`xwn ol `wtp Ð

inp ycewa iriaxe .`nhi `nhi yixcc ,`icda

xyade"n"`nh lka rbi xy`opiwqr `l in Ð

`dc .iyilya rbpcyixce li`ed ,`aiwr iaxl

,`nh ixwi`c iyily ogky` ,`nhi `nhi

uxy :ikd iriax icil ycew iz`c dl zgkyne

`aiwr iaxl `dc .lke` dwyne ,dwyn lke`e ,lke` ilke ,oey`x dil dede ilk `nih

mixetk xqegnn xnege lwa iziin `l ycewa iyinge .`ziixe`c oiwyn z`nehÐ

mixetk xqegnl dn :jxtinl `ki`cxi`n iaxl ol `irane .d`nehd a` oky Ð

,inp iqei iaxle .dxezd on xg` xac oi`nhn oi` oiwync `icda exn`c ,xfrl` iaxe

dil `xiaq `l dilc `pniwe`cilk uxy ?iriax icil `a ycew zgkyn ikid ÐÐ

lke` ilke .oey`x ieddwyn lke`e .ipy ied Ð?iriax icil `ai j`ide .iyily ied Ð

zelrn iab dl ipzwc ,rcze .opaxcn `l` dl zgkyn `l jigxk lrc il d`xpe

xneg"cyngn edfe .edpip opaxcn edlekc mzd ol `niiwc (a,k dbibg) "ycewa

.`ziixe`c d`nehc `xxc edl zil zepexg` yng ,mzd xn`e .`id zepexg`d zelrn

iqei iaxl iyily lke`e .`lf` opaxcn iqei iaxc `zrnyc `ibeq inp dheq zkqnae

ycewa iyily epcnle lirl xn`wc ,ycewaoi`e li`ed ?dlaiw okidn ,dxezd on

lke` `nhn dwynda `veik dyer d`neh dil `xiaqe ,dlaiw lke`n jigxk lr Ð

`nhi `nhi iyxc `lc oeik ,dwyn `nhnc lke`e .miycwa`veik dyer epi`e `nh `ed :opiyxce ,'ebe "rxf lr min ozei ike" `xw i`dn e`l i` ,edl `wtp `kidn `prci `l Ð

ea `veik ihernl `xw jixhvi`cne ,ea:`niz ike .mixg` `nhnc llkn Ð"`ed `nh"mixg` `nhn epi`e `nh `ed ixd Ð`kidne ,`nh aezkle ,dipin `xw wezyl ok m` Ð

`zvxzk oizipzn `nwezin `l ez ,iqei iaxl ipixg` i`nhn `l oiwyne li`ed :`iyw i`e ?mixg`l d`neh ol izizuixzcxcde ,dinrhl iqei iax `cf`e ,lirl dinxi iax

dinrhl iqei iax `cf`e `pniwe` ikc .iywiz `l !`id dcne dcn ?dcnd `id dpi` i`n` :dzkecl oiiyew,`pniwe` `aiwr iaxc `ail` iqei iaxc oizipzn `dc `nrh xza Ð

`aiwr iaxc oilke`c `idda dil `xiaq `l xn`c `de ,oiwyn iab `nhi `nhi dil zi` iqei iaxc izrny ip`e .dilr `zriiq opiziin `dn `dc ,`nhi `nhi yixccoxn` Ð

xn`c xi`n iaxl ,edine .zeaeyz dnk iptn ecinrdl xyt` i`e .lke` dwyne ,dwyn lke`e ,lke` ilk ,ilk uxy :iriax icil `a dz` eiykre .da `veik dyer d`neh oiprl

`ziixe`c e`l mixg` `nhl oiwyn z`neh `icda.opaxcn `l` iriax dl zgkyn `l Ðêåîñð éëäà ïðàå`aiwr iaxc `nip ,`pz ogky` `lc meyn Ð.xnege lw dil zil

çëùàå ÷ã.iying `le iriax `aiwr iax xn`c ,`icda Ðåëåúáù äî óøöî éìëäo`kn ycew ilke` dae dkex` daixr Ðilke`e`nh rbpe ,dfa df oirbep oi`e ,o`kn ycew

ipyay oilke`d ikd elit`e ,opaxcn elit` ilk `nhn oi` lke`e .rbp `l ilkae cg` y`xay oilke`ami`nh diy`x.otxvn ilkdy Ðåúåãòî.ezecr ici lr Ðéñåäàáé÷ò éáø ó
.zecra Ðäðåáìíéìçâåedpip oilke` e`lc ab lr s` Ðycewd zaig Ðozxykn`ieyne.(`,dl) "dry lk" wxta ,lke` edlïìåë úà ìñôi`c .ekezay dn ilk sxvn :`nl` Ð

zlgbc idp ,iccd` irbpc meyn`l ez dzxag la` ,dzxag z` `nhn da rbpy`inhnilkdc ef dpyn zipyp zecr eze`ne .d`n cr iriaye iyy dil ded ok m`c Ð,sxvn

dnexza iyily .dil zil iying `aiwr iaxc :`nl` .leqt ycewa iriax :`icda ipzweiriax ,oi` Ð,izrny xg` oeyla .iqei iaxc xnege lw `aiwr iaxl dil zil `nl` ,`l Ð

cxei.ecinrdl xyt` i`e ,medz iwnrlïðáøã óåøéö øáñ÷ àîìà,`id dytp itp`a `zlin Ðzipyp `aiwr iax ly ezecrn opgei iax xn`cnilkc sexiv opgei iax xaqw `nl` Ð

zelrn iab ipzwc ycewl`l` edpip d`neh ileaw ipa e`l dpeale milgbc ,`ed opaxcnc `aiwr iax ly ezecrn .opaxcn `l` ,`ed `ziixe`c e`l Ðxn`c ab lr s`e .opaxcn

ale mivr zeaxl "xyade" :xndpe.`id opaxcn dlrnc (my) "dry lk"a opixn` Ðàâéìôå.oipg iaxc` opgei iaxc Ðúçà óë.`ed ycewc ,aizk zxehwa Ðíúä ïðú:zeicra Ð

.dia ded d`neh i`n hgn i`d yxtn dinwle .`nh xyade ,oixedh da erbpy odk ly micide da rbpy oikqdy ,ycew xyaa z`vnp m`y ,zeicr x`y mr cird hgnd lreåðéëæ
úåëæ

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

éðúéð`aiwr iaxk dl xaq i` xninl ivn dedc oicd `ede Ð dnexza iriax inpÐ

`xwc ditebn ?mixetk xqegnn ycewa iriax xnege lwa iiezi`l jixhvi` i`n`

ikid ik "'ebe `nh lka rbi xy` xyade" o`k ixw oilega `nh iyilyc oeik ,dil opirny

.iyily oiprl `zyd opiyxccàìycewa iyinge dnexza iriax ipzile `pz hinzyil

oiwyn z`neh xn`c o`nlc :qxhpewd yxit Ð

opaxc mixg` `nhlycewa iriax zgkyn `l Ð

dl zgkyn dpeale mivr ici lre .opaxcn `l`

`irainc xnel dvxe .lirl izyxitck .xity

oey`x dia ipninl ycewd zaig ipdn i` dil

ipyeyxity dne .lke` `nhn lke`c xeaqi Ð

xneg" wxta zelrn iab dl ipzwcn :qxhpewd

`id opaxc ok m` (mye a,k dbibg) "ycewa

iaxk `nwe` `dc .wgvi epiaxl d`xp oi` Ð

iriax jgxk lr ,`nhi `nhi yixc edi`e ,`aiwr

rbi xy` xyade" o`k ixwc ,`ziixe`c ycewa

xn`c `de .oipg iaxl `ziixe`c inp sexive ."'ebe

zil zepexg` zelrn yng (a,`k my) dbibga

`ziixe`c d`neh `xxc edll`ppg epiax Ð

dil qxb i` elit`e .`ziixe`c qxb `likd Ð

`ly ,`ziixe`c d`neh `xxc edl zil :eyexit

.d`nehd on oiwegx ody itl ,d`nhl aezkl did

yxit cere .mixedh zeidl mdl did oicd onc

`wtp `nhi `nhi yixc `lc o`nc :qxhpewd

`nh" jixhvi`cn mixg` `nhn lke`c dil

.da `veik dyer d`neh oi`y ihernl "`ed

xa `c` axle iia`l `gipd :wgvi epiax xne`

xac `ln `xwn xn`c `piaxl la` ,dad`

aezkddedc ,miycwl `ed `z` `nlic Ð

lka rbi xy` xyade"n oda `veik oiyer `pin`

."`nhàîìàyexit yi Ð opaxc sexiv xaqw

,opaxc sexivc `aiwr iaxl wiicc yxtny i"yxn

`dc ,milgbe dpeall d`neh oi` `ziixe`cnc

oilawny dn `id opaxc dlrnc ,edpip lke` e`l

ixw inp mzdc ,di`x df oi`e .dlrn dl ixw (`,dl migqt) "dry lk" wxtae ,d`neh

wxta yixcck ,`ziixe`c iedc ab lr s` ,miycwa lke` ezxtk `iadl dlrn dl

"xyade"c (a,el) oilegc ipy wxta gken `icdac :cere .(a,cr zenai) "lxrd"zeaxl Ð

.`ziixe`c xykn ycewd zaigc dpin mzd gkenc ,`id `zknq` e`l dpeale mivr

xt` lr `yix ipzwc `dn opaxc sexivc wiicc yexita dbedy enk wgvi epiaxl d`xpe

zvwna `nh rbp m`y ,z`hgycew epi` z`hg xt`y ,opaxcn edfe .elek z` `nih Ð

ipzwe .dxt xt`a oilren oi`y (mye `,ap zegpn) "zlkzd" wxta gkenck ,leg `l`

`aiwr iax siqed.`yix enk ,opaxc iedc rnyn ÐïéàùÐ ycwna mici z`neh

meyn i`e !zrcd gqid oda oi` `d ?`nh zeidl mdl did i`n` :wgvi epiaxl dniz

zeipy zeidl mici `nhn dnexzd lqetd lk (mye `,ck) dbibgc `xza wxta xn`c

ixii` dnexzd zelqety mici edpd `de ?exfb meia ea ediiexz jixt `w i`n ok m` Ð
mzqa
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eznyרכ ina cenr hi sc ± iyily wxtmigqt
zekfdaehegeixeepl `id dpwzecqtdn`nhil ycwna mici zxfb dxfbp `ly ,miycw

xa e`lc dil inwen hgn i`dc .mc` `nhn oi`y xacaiienhueg eli`c .`ed mc`

.zeipwqr mici meyn ,onzq elit` edc lk d`neha mici mi`nhn ycwnlàîéðå,inp Ð

oilega eli`c .dxezd on `nhn oi`y xaca opaxcn ycwna milk z`neh oi`y epikf

`ziixe`cnc ab lr s`e ,d`neh dia opax xefb

xedh:xac xyr dpeny iab opzck Ðmilke`de

oikq :ipzw `kde ,oiwyna e`nhpy milkde

.xedhåðùð íéìë úøéæâ íãå÷ íéãé`nhil Ð

ecirdyke .opaxcndxfbp `l oiicr ef zecr

jkitl ,opaxc milk z`neh lr minkg zxifb

ycwna milk z`neh oi`y epikf xnel lkei `l

.i`ed `l inp `nlra elit` `zry `iddc Ð

íåéá åá,oexb oa diwfg oa dippg ziilra Ð

z` oilqet el` :opzc ."zayd ze`ivi"a

.dnexzdøôñämeyn `nrh yxtn mzde Ð

mr mixtqd z` oigipn eidy ,mixtq zpwz

,dnexzdmixakre.mze` milke`íéãéäåÐ

.mici zlihp `la dnexza rbp m` ,onzq elit`

ìåáèäåíåé!`id `ziixe`c `d :jixt mzde Ð

.mei leah o`kn inq :ipyneàáø øîà àìàÐ

e`nhiy opaxcn milkd lr dxfbp xak i`ce

gpde .oiwyn `kil `kd edine ,oiwyna

eyg `ly oilega elit`c ,oikq z`nehl

ociqtdld`neh `kd eda `kiiy `l Ð.oikql

?ede`nhiy ,i`na rbpc oikq i`dcxya `l

ilk `le lke` oi`c ,e`nhl oileki oi` hgn `le

elit` milk oi`nhn d`nehd a` epi`y

lr d`neh mdixacn minkg exfb `le ,opaxcn

e`nhiy `l` milkddwyn meyne ,oiwynd on

.dafe afäéúãéáò éàî.xya `nhnc Ð÷ôñ
èçîin lye ,xedh i` `nh i` opirci `l Ð

.dzid÷ôñ ìòïé÷åøäe` af ly `ny xnel Ð

.od dcp lyoiwexe,mc` `nhl od d`nehd a`

`xwie) aizkc."afd wexi ike" (ehàîè ìù èçî
úîa` envr hgnde ,d`nehd a` `edy Ð

.llgk `ed ixd axgc ,d`nehd:jixt dinwle

odk ly eteb s` ?oixedh micide oikqd i`n`

yny axrde dliah jixve ,`ed `nh

.`ziixe`cøîà ïéáà éáøá éñåé éáømlerl Ð

dxt dzidy oebke ,hgn wtqdneqgd`ae

,iz` `nlrn i`cec .milyexil uegn

dqpkpyncwtq edl eedc ,dzrla `l myl

.mixg` zenewn ly milkïåéìòä ÷åù ìùÐ

z` `nhl `ly ,oi`nh oivawzn eid my

.mdixiagáæ ÷æçúéàã áâ ìò óàåedepi`xy Ð

`lc opirny` ,wex ea `vnpy df weya xaer

.oizipznn eprny `l i`d ilekc ,exfbêøãá
äìéáèä úéáì ïéãøåé åéä úçàjxca oilere Ð

.zxg`oi`vnpdjxcadcixidi`nc ,oi`nh Ð

dvex dide ,eid oi`nh `l` ?mzd era

,oliahdl.epnn eltpeíéøåäè äéìò êøã.oliahdy Ð'åë àôéñ àîéà êéîòèìå`tiqne ,ikd `yixn wcinl `ki`c .dpin rnynl `kil `dne Ð,lirlc i`xen` jpd opirny`e .ikd

exfb `l ixn`coixedh dilr jxc ipzwc `tiqe .xedh xird lkc `d ,oi`nhnc `ed dcixi jxca ipzwc .`wec `yixc Ðweciz `l Ð`ziifb iwet`l `l` ,oi`nh xird lkc `d dpin

,dilra wtq dcixia eltp wtq ,eid oi`nh dlgzn ixdy ,wtqn oi`nh edpde ,oiler minrte ze`ean oze` jxc oicxei eidy minrte ,dilre dcixi jxcl jenq eidy miphw ze`ean Ð

`wtqnee`nhp `l wtq e`nhp wtq ,milk x`y la` .d`nehn iwtp `l.wtqn odilr exfb `l Ðììçë àåä éøä áøç øî øîàã ïåéë,d`nehd a` `edy ,zn z`neha drbp efe Ð

?zexedh micide oikqd i`n`e .d`nehd a` hgnd mb dyrpeàîèéì éîð íéìëå íãàilke ilk mc` oia ,mc` z` mc` oia ilk z` ilk oia ,milke mc` `nhn d`nehd a` lkc Ð

z`f" dyxta .mc`zwg.ixtqa "dxezdø äøæòàéä íéáøä úåùewitqc miaxd zeyxa d`neh wtq dl `iede ,erbp `l wtq df hgna erbp wtq ,oikqe mc`e .d`nehl Ð:xedh

opikxteàîè å÷éôñ éåä ãéçéä úåùø àädil opiqxb i`e .`ed l`yil zrc ea oi`y xac ickn :`l` .hgn i`d :opiqxb `le .oikqd `ed l`yil zrc ea oi`y xac `d Ðikd Ð

hgnc zecr i`d ickn :opiyxtnd`nh wtqd lre cigid zeyx dheq dn :opixnb dheqn d`neh wtq lkc .'ek l`yil zrc ea oi`y in lke ,oikqd `ed l`yil zrc ea oi`y xac Ð

e`l m` d`nhp m` l`yil zrc da yi dheq dn ,dpine .`nh ewitq cigid zeyxa ze`neh wtq lk s` Ð,rbp `l wtq uxya rbp wtq ,mc` oebk ,l`yil zrc ea yiy lk s` Ð

oilekiy zrc ea yicel`eylrcei epi` `ede rbp m`.`nh ewitq Ðíãà éãéá äàáähgna oikqd ea rbp m`e ,da weqr did mc` Ðzeyx dxfr m` ,jkld .ea rbp mc` ici lr Ð

cigid.`nh ewitq Ð
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zeipy zeidl mici `nhn dnexzd lqetd lkc mici edpde .mici mzqa`l` epi` Ð

`l` ,dbibgc `idd dpi` i`ce dxifb jdc :wgvi epiax uxize !dbibga gkenck ,miycwl

zeipy eidiy mici mzq` exfbyk `nzqnoey`xa zerbepd mici lr `nzqn ok enk exfb Ð

oey`x `edy hgna erbpy mici ipd ,jkld .zeipy eidiy`l` ,zeipy zeidl mdl did Ð

.ycwna mici z`neh oi`càîéðåz`neh oi`

dnn :wgvi epiaxl dniz Ð ycwna milke mici

oiwynn i` ?`nhil ilkl el didoiwyn `d Ð

,`id `aiwr iaxc :xnel yie !okc `igahn zia

,`ziixe`c mixg` `nhl oiwyn z`neh :xn`c

,el d`xp oi` dfe .okc `diy dil zil ok m`

:xn`z m`e .milk `nhln okc eidi `aiwr iaxlc

epikf `aiwr iax xn` ik `nlic`l oiicr Ð

xak ycwl micic dxifbe ,milkc dxifb dxfbp

(mye `,eh) zayc `nw wxta opixn`ck ,dxfbp

yie !dnexzl exfb edpi`e ,ycewl xfb dnlyc

,xac xyr dpnya epiid milkc dxifbc :xnel

:xn`z m`e .`aiwr iaxl encw xac xyr dpnye

?ycwna milk z`neh oi`y `xnbl dil `pn

s` milk lr exfb xac xyr dpnya `nlic

xedh oikqdy ipzwc `de .ycwna`idd Ð

ly ezecrn didy ,xac xyr dpny mcew zipyp

`zi` m`c :xnel yie .mipdkd obq `pipg iax

milkd lr d`neh xac xyr dpnya exfbc

ycwna,mewn meya `icda ipzinl dil ded Ð

xedh oikqdy ipzwc `iddc opirny`lmcew Ð

.zipyp dxifb

åäééåøúdniz Ð exfb meia eaycewl micic :

`aiwr iaxc :xnel yie !xfb dnly

ikde .ycgn dzidy ,i`w xac dxyr dpny`

mici ipica ewqryk ,xac xyr dpnya :xn`wÐ

.ycwna mici z`neh xefbl evx `léàäoikq

.oiwyn `la ixiinc dil `xiaqe Ð i`na rbpc

ïéàdcedi axc dil zile Ð ilk `nhn ilk

ilk `eddc zn `nh hgna dl iwenc

dzidy oebk xn`c iqei iaxk `l` ,ilk `nhn

.dneqg dxtàäÐ `nh ewitq cigid zeyxa

miaxd zeyxa `nwe`l jixhvi` `d :dniz

.`nh cigid zeyxa ewitqc ,mici meyn

éãëî`ed l`yil zrc ea oi`y xac hgn i`d

hgn i`d yexit Ðd`nehac ,hgna rbpy ilk Ð

`nhind `l` ,l`yil zrc ea `diy opira `l

ok `l m`c .dicegl,uxye zn z`neh lk Ð

.xedh ewitq `di ,cigid zeyxa elit`

øîàåiiez`l ivn ded Ð 'eke opgei iax

dcpay zrl zrnc (a,d dcp) ipync ,ixirfc

oi` ayene akync ab lr s` ,ayene akyn dyer

dze` ze`yep dizexagyk ,l`yil zrc ea
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eäééåøz àäå :àáø øîà .eðLð íéìk úøéæb íãB÷¤§¥©¥¦¦§¨©¨¨§¨©§©§
,íBé ìeáhäå ,íéãiäå ,øôqä :ïðúc ,eøæb íBia Ba©¨§¦§©©¥¤§©¨©¦§©§
:àáø øîà àlà !ïé÷Lna eàîèpL íéìkäå ïéìëBàäå§¨¨¦§©¥¦¤¦§§©©§¦¤¨¨©¨¨
.ànèî àì éîð ïéleça eléôàc ,ïékñ úàîeèì çpä©©§§©©¦©£¦§¦©¦¨§©¥

øNaa òâðc àîéìéà ?éàîa òâðc ïékñ éàä¯àä ©©¦§¨©§©¦¥¨§¨©©¨¨¨
èçna òâðc àlàå ,éìk ànèî ìëBà ïéà¯ïéà àäå ¥¤§©¥§¦§¤¨§¨©©©©§¨¥

àîéð éà ?dézãéáò éàî èçî éàä .éìk ànèî éìk§¦§©¥§¦©©©©£¦§¥¦¥¨
èçî ÷ôñ¯éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø :øîzéà àäå §¥©©§¨¦§©©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦

,íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìò eøæb àì :øîà ãç ,àðéðç£¦¨©¨©Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦
øîà !íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àì :øîà ãçå§©¨©Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦¨©
àîè èçî Bì äãáàL ïBâk :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©§¤¨§¨©©§¥
ïBâk :øîà ïéáà éaøa éñBé éaø .øNaa døékäå ,úî¥§¦¦¨©¨¨©¦¥§©¦¨¦¨©§
,àôeb .íéìLeøéì õeçî äàáe äîeñç äøt äúéäL¤¨§¨¨¨£¨¨¨¦¦¨©¦¨
eøæb àì :øîà ãç ;àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨©¨©Ÿ¨§

,íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìòìò eøæb àì :øîà ãçå ©§¥¨¦¤¦¨©¦§©¨©Ÿ¨§©
.àðéðz íéìk ,àðéðz ïéweø .íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ§¥©¥¦¤¦¨©¦¦§¥¨¥¦§¥¨
íéìLeøéa ïéàöîpä ïéweøä ìk :ïðúc ,àðéðz ïéweø¦¨¥¨¦§©¨¨¦©¦§¨¦¦¨©¦
áb ìò óà ,àëéøö àì !ïBéìòä ÷eL ìMî õeç ,ïéøBäè§¦¦¤¨¤§¨§¦¨©©©
íéàöîpä íéìkä ìk :ïðúc ,àðéðz íéìk .áæ ÷æçzéàc§¦©§©¨¥¦¨¥¨¦§©¨©¥¦©¦§¨¦

äìéáhä úéáì äãéøé Cøc ,íéìLeøéa¯àä .ïéàîè ¦¨©¦¤¤§¦¨§¥©§¦¨§¥¦¨
àîìòc¯éîòèìå !ïéøBäèäiìò Cøc :àôéñ àîéà ,C §¨§¨§¦§¦©§¦¥¨¥¨¤¤£¦¨

¯àîìòc àä .ïéøBäè¯,à÷åc àLéø :àlà .ïéàîè §¦¨§¨§¨§¥¦¤¨¥¨©§¨
ïBâk :øîàc ,áøìe .àúééæb é÷Btàìe ,à÷åc åàì àôéñå§¥¨¨©§¨§©¥©§¨¨§©§¨©§
øîàc ïåék ,øNaa døékäå úî àîè èçî Bì äãáàL¤¨§¨©©§¥¥§¦¦¨©¨¨¥¨§¨©

"áøç ììça" :øî¯íéìëå íãà ,ììçk àeä éøä áøç ¨©£©¤¤¤¤£¥§¨¨¨¨§¥¦
úeLø äøæò úøîBà úàæ :éLà áø øîà !àîhéì éîð©¦¦¨¥¨©©©¦Ÿ¤¤£¨¨§
,íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ déì äåäå ,àéä íéaøä̈©¦¦©£¨¥§¥§¨¦§¨©¦

íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëå¯àä .øBäè B÷éôñ §¨§¥§¨¦§¨©¦§¥¨¨
ãéçiä úeLøa¯èçî éàä ,éãkî .àeä àîè B÷éôñ ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¦©©©

¯ïéàL øác ìëå ,àeä ìàMéì úòc Ba ïéàL øác̈¨¤¥©©¦¨¥§¨¨¨¤¥
ãéçiä úeLøa ïéa íéaøä úeLøa ïéa ìàMéì úòc Ba©©¦¨¥¥¦§¨©¦¥¦§©¨¦
éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ éåäc íeMî !øBäè B÷éôñ§¥¨¦§¨¥§¥§¨©¨¨¦¥
íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ :ïðçBé éaø øîàå ,íãà̈¨§¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc migqt(iying meil)

:`xnbd dywnàîéðåepikf ,xnel el did `ld ±íéãé úàîeè ïéàL §¥¨¤¥§©¨©¦
,Lc÷na íéìëåe`nhpy milk lr mby ,siqedl el did ,xnelk §¥¦©¦§¨

.ycwna d`neh minkg exfb `l dxezd on m`nhn epi`y xacn
lr minkg exfby `l` ,d`nehd a`n wx `nhp ilk dxezd ony
did oikql s` ok m`e .milk `nhiy d`nehd cle `edy dwyn

hgndn `nhpy xyad lry miwynd zngn `nhidljkne ,
`l ycwnay gken ,xedh oikqdy mipdkd obq `pipg iax xn`y
iax xn` mici z`neh lr wx recn ,ok m`e .milk z`neh lr exfb
lr mb ok xn` `le ,ycwna dilr exfb `ly epikfy `aiwr

:`xnbd zvxzn .milk z`nehàîézéàå ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¦¥¨
z`f xn`y [mixne` yie-]úøéæb íãB÷ íéãé ,àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨©¦¤§¥©

eðLð íéìkmilk z`neh lr exfby iptl mici z`neh lr exfb - ¥¦¦§
dxn`p mipdkd obq `pipg iax ly ef zecre ,miwyna erbpy
iax did leki `l ok lre ,milk zxifb mcewe mici zxifb xg`l
ixdy ,ycwna milk z`neh oi`y epikf ef zecrny xnel `aiwr

.ef d`neh dbdp `l oilega s` dry dze`a
:df uexiz `xnbd dgeceäééåøz àäå ,àáø øîàzexifb izy ixde - ¨©¨¨§¨©§©§

,milk z`nehe mici z`neh ,el`eøæb íBia Ba,odilrïðúcixdy ± ©¨§¦§©
miaf zkqna epipy(a"in d"t),dnexzd z` oilqet el` ,øôqä- ©¥¤

,miaezke mi`iap dxez ly mixtq c"kn cg`íéãiäåopi`y §©¨©¦
,zelehpíBé ìeáhäåaixrd `l oiicre ez`nehl lahy `nh - §©§
,eynyìkäå ïéìëBàäå.ïé÷Lîa eàîèpL íézexifbd lk ixde §¨¨¦§©¥¦¤¦§§§©§¦

ji` ,ok m`e ,cg` meia mdilr exfby mixac g"in od ef dpynay
.milk z`neh iptl dxfbp mici z`nehy okzi

:xg` uexiz `ax uxzn ef digc meyn,àáø øîà àlàxak i`ce ¤¨¨©¨¨
iax cirdy drya mi`nh miwyna e`nhiy milk z`neh dxfbp

j` ,ef zecr mipdkd obq `pipgïéleça eléôàc ,ïékñ úàîeèì çpä©©§§©©¦©£¦§¦
ànèî àì énðoikqd oi` mcqtdl yeygl oi`y oilega mb ixdy ± ©¦Ÿ¦©¥

xyad lr miwyn eid `ly itl ,ef zecr dxn`p eay ote`a `nhp
ixdy .`nhidl dna oikql el did `l ok lre ,hgnd ea d`vnpy

éàîa òâðc ïékñ éàä,`nhiy icka rbp dna df oikq ±àîéìéà ©©¦§¨©§©¦¥¨
[xn`z m`-]øNaa òâðc,hgnd ici lr `nhpyàä[ixd-]ïéà §¨©©¨¨¨¥

éìk ànèî ìëBà.opaxcn elit`àlàå,xn`z dnòâðcoikqd ¤§©¥§¦§¤¨§¨©
àäå ,èçîae ,d`nehd a` dpi` hgnd [ixde-]éìk ïéàoey`x §©©§¨¥§¦

d`nehléìk ànèîilk oi` dxez oicn oky .opaxcn elit` xg` §©¥§¦
d`nehd cle lr minkg exfb `le ,d`nehd a` ici lr `l` `nhp
`aiwr iax xn` `l ok lr .dwyn `edy clea `l` ilk `nhiy
oilega mb ixdy ,ycwna milk z`neh oi`y eprny ef zecrny

.xen`d ote`a `nhp oikqd oi`
`xnbd,xyad `nhp dzngny hgnd z`neh `id dn zxxan

zl`ey .dxen`d dpyna mipdkd obq `pipg iax ly ezecrk
:`xnbdéàä[dze`-]èçî,xyaa d`vnpydézãéáò éàîdn - ©©©©£¦§¥

z` z`nhn `id recne ,da yi d`neh efi` ,xnelk ,diyrn
.xyadàîéð éàa xaecny [xn`p m`-]èçî ÷ôñm`d reci oi`y ¦¥¨§¥©©

zeidl minkg dilr exfby ,dzid in lye dxedh e` d`nh `id
md m`d reci oi`y mi`vnpd milk wtq oick d`nehl oey`x

.`l e` mixedhåc ,ok yxtl xy` i` ixdøîzéà àäxn`p ixdy ± ©¨¦§©
,yxcnd ziaaàðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaøwtqa zekld exn` ©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨

.d`nehãçmdn [cg`-],øîàwex lr d`neh minkg exfby s`y ©¨©
e` af ly wex `ed `ny ea yeygl yiy ,`ed in ly reci oi`y
mewn lkn ,milke mc` `nhne dxezd on d`nehd a` `edy dcp

eøæb àìd`nehãçå .íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìòmdn [cg`e-] Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦§©
,øîà,d`nehl oey`x eaiygdl `vnpd ilk mzq lr exfby s`y ¨©

mewn lkn.íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àìhgn wtq ,ok m`e Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦
daixwy miycw zndaa xaecn ixdy ,xyad z` d`nhn dpi` ef

.ef hgn drla mye ,milyexia
:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàhgna zxacn dpynd ¨©©§¨¨©©

e ,d`nh i`ce `idyèçî Bì äãáàL ïBâkly,úî àîèici lry §¤¨§¨©©§¥¥
,ezenk d`nehd a` dzyrp zn `nha dzribpåjk xg`døékä §¦¦¨

dze` `vnykøNáad`nhd hgnd `id efy d`xe ,oaxwd ¦§¨
:xg` uexiz d`ian `xnbd .el dca`yéaøa éñBé éaø[iax oa-] ©¦¥§©¦

,øîà ïéáàe ,`id dn reci oi`y hgna xaecn mlerläúéäL ïBâk ¨¦¨©§¤¨§¨
däøthgnd da d`vnpyäîeñç,dita,íéìLeøéì õeçî äàáejke ¨¨£¨¨¨¦¦¨©¦

uegn ef hgn drla gxkdae ,dehgyy cr meqg dityk dx`yp
mdilr exfby milyexil uegn milk wtqk dpic ok lre ,milyexil

.xyad z` d`nhn `ide ,d`neh
miwex wtq oica ,lirl e`aedy mi`xen`d ixaca dpc `xnbd

:milyexia milk wtqeàôebiaxe xfrl` iax ixac mvrl aeyp - ¨
.mze` x`ape `pipg iaxa iqeiãç ,àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨©

mdn [cg`-]ãçå .íéìLeøéaL ïéweøä ÷ôñ ìò eøæb àì ,øîà̈©Ÿ¨§©§¥¨¦¤¦¨©¦§©
mdn [cg`e-].íéìLeøéaL íéìkä ÷ôñ ìò eøæb àì ,øîàdywn ¨©Ÿ¨§©§¥©¥¦¤¦¨©¦

wtqa `ld :`xnbdàðéðz ïéweømilyexiay dpyna epipy xak ± ¦§¦¨
wtq lr oke ,mixedh mdàðéðz íéìkdpyna epipy xak - ¥¦§¦¨

.el` mi`xen` ixaca yecigd edne ,mixedh md milyexiay
wtq :dpey`xd dziiyew z` `xnbd zyxtnàðéðz ïéweø¦§¦¨

,[epipy-]cixdïðzmilwy zkqna(`"n g"t),ïéàöîpä ïéweøä ìk ©§©¨¨¦©¦§¨¦
ìMî õeç ,ïéøBäè íéìLeøéaa mi`vnpd miwexdïBéìòä ÷eLly ¦¨©¦§¦¦¤¨¤§

z` `nhl `ly ick mi`nhd mivawzn eid myy meyn ,milyexi
.`nh mc` ly `ed wexd `ny yeygl yie ,mixedhd mdixag

:`xnbd zvxznàëéøö àìel` mi`xen`n cg` jxved `l ± Ÿ§¦¨
y ycgl `l` ,mixedh milyexiay miwexy eprinydláb ìò óà©©©

÷fçúéàc[wfgedy-]áæa af xary epi`xy -ea `vnpy wey eze` §¦§©©¨
ly ewex `ed `ny eyyg `le milyexia elwd ok it lr s` ,wex

.df yecig eprny `l milwya dpynd ixacn oky .afd
wtqa `ld :dipyd dziiyew z` `xnbd zyxtníéìkxakàðéðz ¥¦§¦¨

,mixedh md milyexiay [epipy-]cixdïðzdpyna(a"n my),ìk ©§©¨
,íéìLeøéa íéàöîpä íéìkäa e`vnp m`Cøcd,äìéáhä úéáì äãéøé ©¥¦©¦§¨¦¦¨©¦¤¤§¦¨§¥©§¦¨

md ixd.ïéàîèmicxei zg`a ,mikxc izy dliahd zial eidy §¥¦
dcixid jxca e`vnpy milke ,epnn mixfege miler dipyae eil`
mcew eca`e ,mz`nehn mxdhle mliahdl ick myl e`aed i`ce
jxca `weec :dpynd ixacn `xnbd zwiicn .mlaehl ewitqdy

,mi`nh milkd dcixiàîìòc àäxird x`ya e`vnp m` la` ± ¨§¨§¨
md ixd,ïéøBäèmixen`d mi`xen`dn cg` jxvp dnl ok m`e §¦

:`xnbd zvxzn .mixedh milyexia milk wtqy eprinydl
éîòèìeCm` `weecy dpynd ixacn wiicl yiy jzhiyl `ld ± §©§¨

,mixedh md dcixi jxca e`vnpàôéñ àîéàx`ae xen` ok m` ± ¥¨¥¨
a milkd e`vnp m` ,dpynd ixac seqa epipyy dn z`Cøcdäiìò ¤¤£¦¨

md ixd dliahd zian.ïéøBäè,jtidl myn wiicl yi ixde §¦
mzqd ony meyn ,mixedh md dilrd jxca e`vnp m` `weecy

,exdhpe elahedy xg`l eca`àîìòc àämd [xird x`ya la`-] ¨§¨§¨
,ïéàîècg` gxkdae ,`tiqd weicl xzeq `yixd weicy `vnpe §¥¦

wtq lr dpynd ixacn gikedl oi` ok m`e ,`weeca epi` mdn
.llk milyexia milkàlàe`aedy mi`xen`dn cg` eprinyn ¤¨

d ixacy ,lirlàLéømd 'mi`nh dliahd zial dcixi jxc' ¥¨
aå ,à÷åãd ixacàôéñmd 'mixedh dilr jxc'åàìa,à÷åã`l` ©§¨§¥¨¨©§¨

.mixedh mdy milyexi lka mi`vnpd milkl oicd `ededn
`l` d`a `l 'oixedh dilr jxc' `tiqd dhwpyàúééæb é÷etàì± §©¥¨§¨¨

ly dcixide dilrd ikxcl mikenqd miphwd ze`eand z` hrnl
minrtle dliahd zial mda micxei minrtly ,dliahd zia
.mi`nh my mi`vnpd milkdy eprinydle ,epnn mda miler
mcew dliahd zial mkxca eca` m`d mda wtzqdl yi oky
meyn j` ,mzliah xg`l epnn dxfg mkxca e` elahedy
mzwfg lr wtqn mcinrdl epilr ,mi`nh eid i`ce dligzay

.milyexiay milkd x`yk mxdhl oi`e ,m`nhle dpey`xd
hgn iabl ,zeicra dpyna ax ly exe`iaa oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .xyaa z`vnpyøîàc áøìezxacn dpyndy §©§¨©
e ,i`cea d`nhd hgnaèçî Bì äãáàL ïBâka drbpyúî àîè §¤¨§¨©©§¥¥

døékäåz`vnpy hgnd `id efy,øNaan `ldøî øîàc ïåék± §¦¦¨©¨¨¥¨§¨©©
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc migqt(iyiy meil)

,äéìò ïéìàùðeilr le`yl jixv milrade ,`nh ilkd xnelk ¦§£¦¨¤¨
e .eilr didi dn ,oic ziaaeléôà`ed wtqdyéìëaxedhìò çpenä £¦¦§¦©¨©

,ò÷ø÷ éabea wqer epi` mc`d s`e ,l`yil zrc ilka oi`e ©¥©§©
ecia uxyd z` mc`d wifgd `l` ,uxyd l` e`iadle ekiledl
,`nh `ed cigid zeyxa mewn lkn ,ilkd lr e`iad m` wtqe

koic,ìàMéì úòc Ba LiL øáãwtq `a eci lry mc`dy itl §¨¨¤¤©©¦¨¥
oi`y ,uxzl iy` ax jxved jkitl .l`yil zrc ea yi d`nehd
dzid eli` ixdy ,miaxd zeyx `id dxfrdy meyn `nhp oikqd
cigid zeyxa d`neh wtq oick `nhp oikqd did ,cigid zeyx

.l`yil zrc ea yiy xaca
.lirl d`aedy zeicra dpynd ixac z` xxal dkiynn `xnbd
oikqd ,oaxwd xyaa d`nh hgn d`vnp m`y :dpyna epipy

,zexedh micide.àîè øNaäåmpi` milke` `ld :`xnbd dywn §©¨¨¨¥
,mdilr miwyn z`ia ici lr exyked ok m` `l` d`neh milawn

eéàîa øMkúéàc øNa éàä.d`neh zlawl xyked dna df xyae ± ©¨¨§¦§©©§©
øMkúéàc àîéð éàxykedy xn`p m` -íãa,ezhigyàäå[ixde-] ¦¥¨§¦§©©§¨§¨

BðéàL íéLã÷ íãì ïépî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦©¦§©¨¨¦¤¥
øéLëî,d`neh zlawl milke`d z`øîàpLmca(ck ai mixac)àì' ©§¦¤¤¡©Ÿ
ìëàz,'íénk epëtLz õøàä ìò ep`weecy o`kneíénk CtLpL íc Ÿ§¤©¨¨¤¦§§¤©¨¦¨¤¦§¨©©¦

e ,minl ywedøéLëî,d`neh zlawl milke`d z` mzenkåmle` ©§¦§
zepaxw mcíénk CtLð BðéàL,gafnd lr wxfp `l`øéLëî Bðéà ¤¥¦§¨©©¦¥©§¦

oaxwd xyay okzi `l ,ok m`e .dwynl aygp epi`y meyn ,mink
.ezhigy mc ici lr xykedàlàå,xn`z dnøMkúéàc §¤¨§¦§©©

xyad [xykedy-]àiçaèî úéa é÷Lîamiigahnd ziaay mina ± §©§¥¥¦§§©¨
,mda gcedy dxfrayàäå[ixde-],àðéðç éaøa éñBé éaø øîà §¨¨©©¦¥§©¦£¦¨

ïëc ïäL ïéic àì ,àiçaèî úéa é÷Lî,mixedh mdy cala ef `l - ©§¥¥¦§§©¨Ÿ©¨¤¥§¨
L àlàs`ïéàmdïéøéLëî.d`neh zlawl milke`d z` ¤¨¤¥©§¦¦

:xyad xyked dna xxal `xnbd dkiynnàlàå,xn`z dn §¤¨
øMkúéàc[xykedy-],LãBwä úaéçazeaiagy epicia dkldy §¦§©©§¦©©¤

,dlik`l miie`x mpi`yk elit` lke`l mze` daiygn miycwd
ne`l ixde ,dwyn xykd `la s` d`neh milawn md df mrh

,'leqt' `le '`nh xyad' xn`p dpynay oeik ,ok yxtl okzi
e ,mixg` `nhl mb `id '`nh' zernyneøeîéàep`y dn ixde ± ¥

xnel milekidéì àéðäîc[dlireny-]LãBwä úaéçz` xiykdl ¦§©§¨¥¦©©¤
wx `ed ,d`neh zlawl miycwddéôeb éìeñtéàìlqtiy oiprl ± §¦§¥¥
j` ,ez`neh zngn envr ycewdénð éðLå ïBLàø déa àðîéîì± §¦§¨¥¦§¥¦©¦

epnn dpnpy oiprl mb eze`nhl ycewd zaig el dliren ike
rbi xy`ky ,mixg` `nhie d`nehl ipye oey`x ly xcq d`lde
edyrie xg` xac `nhi ,oey`x dyriie d`nehd a`a ycewd
`nhiy oiprl mb ycewd zaig el dlireny xn`z m`e .ipy

ok m` ,mixg`èBLôézdn z` ef dpynnéòác[wtzqpy-]Léø ¦§§¨¥¥
úBçðî ìL ãéøö ,Lé÷ìea rbp `ly dgpn zleq ly yai yeb ± ¨¦¨¦¤§¨

,ycewd zaig ici lr `l` xyked `le ,dgpna llapy onyd
eidiy oiprl mb d`neh lawn `ed m`déðLå ïBLàø Ba ïéðBî¦¦§¥¦

,mixg` `nhieàì Bàla` ,envr `ed lqtiy oiprl `l` xyked Ÿ
`nh xyady dpynd dzpyy dn mrh m`e .mixg` `nhn epi`
dpnn gikedl yi `ld ,ycewd zaig meyn `ed mixg` `nhl
oica yiwl yix wtzqd ji`e ,mixg` `nhn s` zegpn ly cixvy

.df
:dpynd ixaca xg` xe`ia `xnbd d`ian ef `iyew meynøîà̈©

,ìàeîL øîà äãeäé áø`ed ,`nh xyady dpyna epipyy dnïBâk ©§¨¨©§¥§
äúéäLeføäpa døéáòäå ,íéîìL éçáæ ìL äøt,dzewydl ick ¤¨§¨¨¨¤¦§¥§¨¦§¤¡¦¨©¨¨

,dzhigy xg`l dpnn dxer z` hiytdl gep didiy liaya
åjk xg`ä÷Lî ïééãòå ,dèçLxdpd in lyäéìò çôBèzrya §§¨¨©£©¦©§¤¥©¨¤¨

zrya xyad lr xerdn min elti `ly okzi `le ,dzhigy
.d`neh zlawl xyad z` mixiyknd mde ,xerd zhytd

m` :dpyna epipy .zeicra dpynd ixac jynda dpc `xnbd
úàöîðhgndLøta,dirn jezay dndad ly [d`eva-]ìkä ¦§¥©¤¤©Ÿ

øBäèixdy ,gle jx yxta xaecny `xnbd dxaqe .xyad s`e ¨

df itle .lirl x`eank ,dzhigyl jenq xdpa dze` dwyd
:`xnbd dywnøcäéðåd [xefgie-]Løthgnd ici lr `nhpy §¤§©¤¤

déénèéðå[`nhie-],øNaì`nhn dwyne ,eilr dwyn zxez ixdy §¦©§¥©¨¨
:`xnbd zvxzn .lke`à áø øîà,äáäà øa àãzxacn dpynd ¨©©£¨©©£¨

äáò Løôauexiz d`ian `xnbd .dwyn zxez el oi`y [yai-] §¤¤¨¤
:sqepàîéz eléôà ,øîà éMà áøxaecny [xn`z m`-]äkø Løôa ©©¦¨©£¦¥¨§¤¤©¨

,d`neh lawn `ed oi` mewn lkn ,dwynl aygpyéåäc íeMî¦§¨¥
[`edy-]çeøñ ä÷Lîdn llka epi`y xg`ne ,dizyl ie`x epi`y ©§¤¨©

xn`py(cl `i `xwie)epi` ,'`nhi ilM lkA dzXi xW` dwWn lke'§¨©§¤£¤¦¨¤§¨§¦¦§¨
.d`neh lawn

dxen`d uxy z`neh xcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:d`nehl iyily cr ,dxezaúLL áøc dén÷ àpz éðzcg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©¥¤

.ef `ziixa zyy ax iptl [zeziixa zepyl libx didy] minkgd
ïé÷Lîe ,ïé÷Lnä úà ànèî õøLuxydn e`nhpy el`úà ïéànèî ¤¤§©¥¤©©§¦©§¦§©§¦¤

éìëe ,éìkädfïéìëBàäå ,ïéìëBàä úà ànèîelldúà ïéànèî ©§¦§¦§©¥¤¨¨¦§¨¨¦§©§¦¤
ìL eðãîìå .ïé÷Lnä,õøLa úBàîeè Lcr zkynp ez`nehy ©©§¦§¨©§¨Ÿ§§¤¤

dyer ipyy ,`aiwr iaxk ef `ziixa zxaeqe .d`nehl iyily
.oilega mb iyily

itl `ld :ef `ziixa eiptl dpyy `xen`l zyy ax el xn`
,jzqxibéðä`ziixaa miiepyd el` mixac ±ïä äòaøà`le ¨¥©§¨¨¥

d ixdy ,dylyrbpy ilkde ,oey`x `ed uxya rbpy dwyn
rbpy dwynde ,iyily `ed ilka rbpy lke`de ,ipy `ed dwyna

`aiwr iax zhiyl s`e .iriax `ed lke`a(.gi lirl)z` yxecd
,mixg` '`nhi' zernyna miipy dwyne lke`a xn`py '`nhi'd§©¥
,oilega iyily dyer ipyy `l` miaezka ep`vn `l mewn lkn
,ok gken dnvr `ziixad ixacne .iriax dyer iyilyy `le

`l` .'uxya ze`neh yly epcnle' dixac seqa dzpy ixdyæBb
àLéøc ïé÷Lîzipyy miwynd z` `ziixad ixacn jezg ± ©§¦§¥¨

ilkd z` `nhn uxyd ,`ziixad dxn` jke ,dixac zligza
milke`de ,miipyl milke`d z` dyer ilkde ,oey`x edyere
ipyy eprinydl `ziixad d`ae ,miiyilyl miwynd z` miyer

.`aiwr iax zhiyk ,oilega iyily dyer
`ziixad ixacn jezgl zi`x dn :zyy ax z` `xen`d l`y

,dixac zligza exkfedy miwynd z`æBb ,äaøcàz` [jezg-] ©§©¨
dàôéñc ïé÷Lîixaca zepyl yi jke ,dixac seqa exkfpy ± ©§¦§¥¨

ilkde ,ilkd z` miwynde ,miwynd z` `nhn uxyd ,`ziixad
z` mi`nhn el` milke`y seqal dpyz l`e .milke`d z`
.oilega iriax dyer iyilyy miaezka epivn `l oky ,miwynd
oiwyne' `ziixad ixac zligza qexbl xyt` i` :zyy ax eaiyd

c meyn ,'ilkd z` oi`nhnïçkLà àìmey [epivn `l-]àpz Ÿ©§§¨©¨
øîàcyéìk ïéànèî ïé÷Lî,dxezd onàlàwxäãeäé éaøok xn` §¨©©§¦§©§¦§¦¤¨©¦§¨

lirl `ziixaa(.fh),å`ed s`déa øãäitk ,eixacn [ea xfg-] §£©¥
lirl `xnbd dgikedy(:fi),`ziixad ixaca ok qexbz m`e .

miwynd z` wegnl yi gxkda ok lre ,dpcinrz in zhiya
.seqal exkfpy miwynd z` `le ,dligza exkfpy

:uxyn ze`ad d`nehd zebxcn yly xcql oniq d`ian `xnbd
éðîéñåàúééæð ,Cxkiy ziiyr xcq ,xnelk ,xkiy ly ziag ± §¦¨¨¨§¨¨

mi`nhpd mixacd xcqa drhz `ly ick ,oniql jl didi mixery
dligz ,xkiyd iyer ly mkxc `id jky .uxy z`neha dfn df
xg`e ,lke` mdy mixeryd z` ea mipzep jk xg`e ,ilk migipn
cr uxyd `nhn eay xcqd `ed ok enke .mind z` ea mipzep jk
rbp lke`de ,lke`a rbp ilkde ,ilka rbp uxyd ,d`nehl iyily

.dwyna
:uxy z`neh xcqa oecl dkiynn `xnbdíúä ïðzmy epipy ± §©¨¨

milk zkqna(d"n g"t),øepza àöîpL õøLonf eze`ae ,qxg ¤¤¤¦§¨§©
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ziyrpäiðL,d`nehløepzäL éðtîdyrpe uxydn `nhpälçz §¦¨¦§¥¤©©§¦¨
:`xnbd dywn .dipyl ekezay ztd z` dyer `ede ,[oey`x-]
éìîc ïàîk øepz éàäì éæçéðå ,àáøì äáäà øa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©©£¨§¨¨§¤¡¥§©©§©§¨¥
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רכג
ezny in` cenr k sc ± iyily wxtmigqt

äéìò ïéìàùð:xg` oeyl .l`yil zrc da yi eli`k ,dze` `nhl dl opiayg :xnelk Ð

dilr oil`yp :xwir efe .eilr `dz dn oic zial oil`ypogxk lra oil`yp edi milra Ð

dliaya.dlr `dz dn ,oic zialò÷ø÷ éáâ ìò çðåî éìë àåä åìéôàås` :xnelk Ð

`diy wqer mc` did `l eae ,l`yil zrc ea oi` wtqd ea clepy df xedh ilkc ab lr

d`neha weqr mc` la` ,ecia e`iane ekilen

`l wtq ilka rbp wtq ,ecia uxy `yep didy

rbp.`nh ewitq ,`ed cigid zeyx m` Ðéàä
øùëúéàã øùáéàîáira ivn inp ikd Ð

i`na "`nh lka rbi xy` xyade" ,`xw`

?xykzi``hiyt `xwc xya xninl `ki`e

lk`p minly ly xyac ,`aeh xykd `ki`c

eze` oigicn mye ,mc` lkle xird lka

oilyanednda la` .`aeh xykd `ki`e ,eze`

dxyaa z`vnpy efmewna dxfra hgn

okidne ,dhigyepi` dnc ?xykd xyad law

.'ek opgei iax xn` `a` xa `iig iaxcn xiykn

àéçáèî úéá ä÷ùîdgcedy Ðepi` oda

.xiyknùãå÷ä úáéçá øùëúéàã àìàzaig Ð

ol `niiwc ,d`neh icil `eal dzxykn ycewd

ycewd zaig oileg zhigyc ipy wxtadeeyn

.d`neh ileawl lke` dlïåùàø äéá éðîéîì
éðùåxyad :ipzwc ,mixg` `nhn `ed `diy Ð

.leqt xyad ipzw `le ,`nhéîðm` .dinza Ð

`nh ipzwcn heytiz ok`nhn rnyn Ð

heytiz ,ycewd zaig xykd meyn mixg`

.oileg zhigya yiwl yix iracìù ãéøö
úåçðîly yai Ðmyl rbp `ly mewn ,zegpn

.onyãéøöxtey iab el dnece .yai oeyl Ð

e` dar e` wc elew did :(a,fk dpyd y`x)

minly igaf ly dxt hwp ikdl .cixvitl Ð

wqrzne ,milral xyade xerdyxerd zetil

dxiarne ,xyadeoiwyne ,dhigyl jenq xdpa

opixn`ck ,hiytdl dgep `dzy ick dze`

.dviac `neiqaäéìò çôåè ä÷ùî ïééãòåi`e Ð

lk xyad lr dwynd on leti `ly xyt`

.hytd zrya `edyøãäðåùøô`wlq `wc Ð

dwyd ef drya ixdy ,eilr dwyn zxez jzrc

.dze`ùøôáäáò.`ed dwyn e`lc Ðïé÷ùîä úà àîèî õøùsilick ,ilk oi`nhn uxy zngn e`ay oiwyne .lirlck ,ilkn xnege lwn Ðlka"n`nhi :xaq `we ."`nhi ilk

xfegc dipin silie ,`nhi `nhi i`dl inp dia yixce .dia xcdc inwin dcedi iax dl yixc dedck ,dwynd on ilkdoi`nhn milkc eda ogky`ck ,oilke`d z` `nhne df ilk

"lke`d lkn `nhi ekeza xy` lk"n`l edine .'ek oiwynd z` oilke`e .qxg ilk xie`n lke`d `nhpy rnyn Ð`vxzin`nhnc `xw xn`wc ilk zngn `ad lke` i`dc ,`id

dwynepivn ded `kdne ,dfl dfne dfl dfn zkled d`nehc rnync ,uxya ze`neh yly epcnl ipz `pze .uxy zngn `aa `l` ,i`w dwyn zngn `ad ilkn e`l Ðdikxtinl

.`id `ide ,rax` aiyg `we yly ipzwc ,ith zyxetn ,izixg` `iyew dil iyw`c `l` .dizlinlïé÷ùîä úà ïéàîèî ïéìëåàå`nhi ,oilke` iabc `nhi yixcc Ðoilke` `nhl Ð

,hwp ediipin `cg `l` ,`nhi `nhi dil zi`c oeik ,oilke` oi`nhn oiwyne ,oiwynd z` `nhn ilke ipzinl ivnc oicd `ede .`aiwr iax dil yixcck ,oiwyndediieexzeivn `l

oilke`d z` oi`nhn oilke`d on e`ay oiwyne ,oiwynd z` oilke`e ,oilke`d z` `nhn ilk `nipc ,ipzinl.iriax dyer iyily dil dedc `aiwr iaxl elit` ,`xwa `zil `dc Ð

lke"c"dzyi xy` dwynÐekez``nhi `nhi zyxc ike .ilkd on d`neh dfd dwynd laiwy ,i`w qxg ilkciriax dyer iyily la` ,dipin zgkyn iyily dyer ipy izk` Ð

.dipin ztli `lïééåä äòáøà éðädwyn `nhn ilk zngn `ad lke` aizk ikc ,`xwa dil zgkyn `l iriax dyer iyily Ðilka `l` ,aizk dwyn zngn `ad ilka e`l Ð

.yly ipze rax` aiyg diteb `pze .uxy zngn `adæåâàùéøã ïé÷ùîjezg Ðod oke .dwynd z` lke`e ,lke`d z` ilkde ,ilkd z` `nhn uxy :`ni`e ,mipey`xd oiwyn

.opiyxtck ,hwp ediipin `cge .lke` dwyne ,dwyn ilke ,ilk uxy inp ipzinl ivnc oicd `ede .iyily dyer ipye ,`nhi `nhi yixcc `ed `aiwr iaxe .`xwna oixecqediieexzc

opirny`l `z` `de .ipznl ivn `l.oilega iyily dyer ipyc Ðæåâ äáøãààôéñã ïé÷ùî,ilk dwyne ,dwyn uxy :`ni`e Ðlka"n,dcedi iax dil yixc dedck "`nhi ilk

i`ce lke`c ab lr s`e .aizk `l iriaxc meyn ,ipziz `l `tiqc oiwyne .`nhi ilkc `nhi i`dl dia yexc lke` ilkedwyn `nhn,diipzz `l `kd Ðiyily `kdc lke` i`dc

.i`ed'åë àðú ïçëùà àì äéì øîà?dinwez o`nk yexcz ikd i`e Ðêéðîéñå.oxcqa drhz `ly Ðàúééæðxg`e ,lke` jk xg`e ,ilk oipzep dlgz .oixery xky ilihn xcq Ð

.dwyn jkøåðúá àöîðù õøùzta rbp `le Ðxepzdy iptn ,opaxl oileg mi`nhn mpi`e ,d`nehl ipy ekezay ztd Ð,uxyd on d`neh laiw xepzd .dlgzztde.xepzd on

äééæçéìåäàîåè éìîã ïàîë øåðú éàäìrbp `ly it lr s` ,uxyd on `nhn qxg ilk xie` ol `niiwc oeik Ð.e`nhne ea rbp `l `dc ,`ed d`neh ilnc o`nk `nl` Ðiedize

.uxya zrbep el`k zt inpíéìëä ìë åäé ìåëéoevigd xie`a uxye ,qxg ilk jeza oezp shy ilk m` Ðxy` lk" aizkc meyn ,`nh ekezay zkzn ilk e` ur ilk `di leki Ð

."`nhi ekeza
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àìok uxiz lirlc ,mc` `nebxz iiepyl ira `l Ð oixiykn oi`y `l` okc ody oiic

oixiykn oi`y dfe .wgec zngnyixcc ,oixiykn `l miyelzc dil `xiaqc meyn Ð

dil `xiaqe ,xykda `xw cg `l` `kile xykd `le ynn `nhi oiwyn iab aizkc `nhi

.oiyelzan oixaegna ith inwe`làìàzaig i` :xn`z m`e Ð ycewd zaiga xykzi`c

`wtp i`n ipye oey`x dia ipninl `ipdn ycewd

oi`e okc `igahn zia oiwyn i`dc dpin

dnkl jixhvi`c :wgvi epiax xne`e ?oixiykn

zaig eda jiiy `lc ,dxfra oi`iany mixac

dxfra oilke`y oileg e` mixekia oebk ,ycewd

`zi`ck ,raeyd lr gafde dgpnd lek`l ick

.(a,`k zegpn) "dax unewd"aúòùáådhigy

i`c :qxhpewd yxit Ð dilr gteh dwyn oiicr

,d`xp oi`e .xyad lr xerd on leti `ly xyt`

.oixiykn `l oiyelze oiyelz dil ied ok m`c

ynn `nhi l`eny yixcc oeikcg `l` `kil Ð

ikdle .mixaegna dl iwen `edde ,xykda `xw

xdpa dxiarde hwpon xykd irac meyn Ð

ici lrc :wgvi epiax xne`e .xaegn `edy xdpd

oileg) "ahexde xerd"ac ,xyad xyked xerd

ilekl la` ,xiykdl ci yi i` ibilt (a,giw

xiykdl xney yi `nlrmin e`a xerd lkae Ð

.mixaegn mcera
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עוד זאת, שעל ידי זה נעשים חיים מאירים.

ממאמר זאת חנוכה, ה'תשל"ד



eznyרכד ina cenr k sc ± iyily wxtmigqt
ìëåàä ìëî äéì êéîñå øîåì ãåîìújl izxn`y "ekeza xy` lk" i`d :xnelk ÐÐ

dil aiyg d`neh ilnc o`nk i`e .jl izxn` lke`aoeviglzrbep d`neh z`vnp Ð

eaba"`nhi ekeza xy` lk" dpin rny `l` .eabn `nhn shy ilke ,shy ilk lyÐ

opirny`e .`nhnc `ed ilk zngnd`neh ilawnc `ed oiwyne oilke`c ,`xwclen

`wtp `wexit i`dne .`l ilk la` ,d`nehd

oey`x ilk oi`c ogky`c `d `zkec lka ol

,ilk oi`nhn oiwyne oilke` oi`e ,ilk `nhn

.xnege lwn lirl silicka` epi`y inp mc`e

uxyae dlap z`neha rbep oebk ,d`nehdÐ

" aizkc ,ilk `nhn `lmzlapa rbepde

`yep iab la` .micba qeak aizk `le ,"`nhi

aezkd zxifb Ð`nhny `yn z`neha `id

`le ,`yn zrya eilry micba `nhl mc`

cle :`nl` .o`kn xg`l oi`ad micba

ueg ,ilk `nhn `l d`nehd`nhnzn

el epivn `l mc` oke .d`nehd a` `edy

oebk ,d`nehd a`n `l` dxezd lka d`neh

af ici lre ,rxf zakye dlape uxy ici lr

eizepiirne,eqxcnedizepiirne dcp ici lre

,dqxcne.zn `nh ici lreúçàë ïäéúùÐ

.gqta unga d`nhe dielza'åë åäðéîøåÐ

.d`nhd mr dielz elit` sxyi j`id ipzwe

òùåäé éáøã àáéìàå àéä ïåòîù éáø ïéúéðúî
iax xn` :ipzwck ,dxn` iqei iax `ziixae Ð

oi` ,iqeioecpdoizipzn `de :jixt onwle .'ek

iqei iax xn` :opzc ,dl xn`w inp iqei iax

.dcnd `id dpi`äéåìú äîåøú ïéôøåùå
äøåäèå äàîèåxi`n iax .cgia lkd Ð

oitxeyy epcnl mdixacn :xn`c ,dinrhl

.opiqxb ikd :gqta d`nhd mr dxedh dnexz

äøåäè ìò òùåäé éáøå øæòéìà éáø å÷ìçð àì
ìòå äéåìúä ìò ïéôøåù ïéàù äàîè ìòå

ïéôøåùù äøåäèäwfged `le li`edc Ð

d`neh.micia `nhnk d`xp oi` Ðäî ìò
äàîèä ìòå äéåìúä ìò å÷ìçðli`edc Ð

zi`ce d`neh dl oi`e`nhn `id ixd Ð

oeik :xaq ryedi iaxe .xfril` iaxl micia

dielzc`id.dzxiny lr xdfen dz` i` Ð

äîåøú éîøàçñéôà`nlrc dnexz Ð

.`gqitc dnexz`ïäéúù òùåäé éáø øîà éîå
úçàë.micia dielz `nhl xzenc Ðíéãéá

àì.`id dielzc ab lr s`e Ðàäipzwc Ð

,ryedi iaxc `ail`e `id iqei iax ,`l micia

j`id op`e ,xn` ikd inp `gqitc dielz iabc

.d`nhd mr dielz elit` sexypéîð ïéúéðúî
íéöò ãñôä àëéàiqei iax xn`w i`n`e Ð

?`lc ryedi iaxc `ail`'åë øæòéìà éáø äãåî
,i`w `pwqn` Ðm``cxz e`l.`nhzeonwle

!dil iran xfril` iaxl ryedi iax dcen :jixt

`ly ecen edlekc ony iab ipzw mewn lkn

oileg onyc ,oileg cqtd meyn micia dp`nhi

axrzpymeyn xfle odkl exq`i oda dnexz

,`ed hren cqtdc meyn .dnexzc d`neh

tnck.wilcdl ie`xc yxàéä àúìéî åàìÐ

ixde ,aiyg `l.eciqtdâåìî ïéúåùxknpy Ð

oitlfne ,rlqabeln,selifl mirlq izya bel zepwl gep .mizya xknpdezepwln,eziizyl lefa oii gwi xiyr epi`y ine ,dizyl.selifl xweia oiie ,rlqa belùãçáegix oi`c Ð

.selifl ie`x oi`e ,scepäì÷ú éãéì äéá éúàm` Ðepdyi,oyiiziy cr elv`iz`izynl.dipinóåìæìäéì éòá÷.dinza !?dil inx qe`n ilkae ,aeh egix el `diy jixve Ðäì÷úå
äîöòxeq`e ,dl opiyiig i` Ðiiedyl.`id i`pz `l i`ìáç êôùú`nlic ,slfl `le ,cgi jtyz :xnelk .dliag oeyl Ðslfnc`ilwiz` meia ea elit` ilw.dizynläãùá

ìáç êôùúdp`iaiy opixn` `l `de .dcya oitlfn oi`y Ðziaa,etlfl.dlwz icil dia iz` ikdc`céøîàã àëéàådiidyl Ðzial dcyd on `d ik (opiyiig `l) zhrenÐ

.'ek lag jtyz ycga `l` ,opiyiig `léñåé éáøá ìàòîùé éáø øîà.did i`ny ziae lld zia xg` mipy dnk Ðåì åøîà.exec ipa Ð
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc migqt(iyiy meil)

øîBì ãeîìz(bl `i `xwie),',FkFY l` mdn lRi xW` Uxg ilM lke ©§©§¨§¦¤¤£¤¦Ÿ¥¤¤
éîñå ,'àîèé BëBúa øLà ìkdéì Ceixg`ly aezka(cl `i my),ìkî' Ÿ£¤§¦§¨§¨¦¥¦¨

ìëBàäef zekinqne .'`nhi min eilr `Fai xW` lk`i xW` ¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨
`weecy ,rnynànhî ìëBà[`nhp-]îa `vnpd uxyéìk øéåà ¤¦©¥¦£¦§¦

,ñøç,'`nhi FkFzA xW` lM' xn`p eilr wxeíéìkä ìk ïéàå ¤¤Ÿ£¤§¦§¨§¥¨©¥¦
.ñøç éìk øéåàî ïéànhîeli`k ilkd z` mi`ex oi`y di`x o`kne ¦©§¦¥£¦§¦¤¤

`nhp did ekeza `vnpy ilkd s` ,ok m`y ,uxya `ln `ed
`nhp ilkd jezay xacd `l` .envr uxya rbpy ink ,eabn
z`vnpd ztd jkitle .envr uxyd zngn `le ilkd zngn

.d`nehl dipy `l` dpi` ,qxgd xepza
,iqei iax xn` ,dpyna epipy .epzpyn z` x`al zxfeg `xnbd
axr ly ziyiy drya mitxeyy ryedi iaxe xfril` iax micen
`ly icka ,dnvr ipta d`nhe dnvr ipta dxedh dnexz gqt
wtq-] dielz dnexza `l` ewlgp `le .dxedhd z` `nhl
,dnvrl efe dnvrl ef sxyz ,xne` xfril` iaxy .d`nhe [d`nh
z` `nhl xeqi` oi`e ,zg`k odizy etxyi ,xne` ryedi iaxe

:`xnbd dywn .zi`ce d`neha dielzdàçñét éîø àcñç áø©¦§¨¨¥¦§¨
àçñétàdnexz oica epzpynn ,ryedi iax zrca dxizq dywd ± ©¦§¨

,oipr eze`a `ziixa lr gqt axraépLîejke .ef dxizq uxize ± §©¥
,dywdéî[ike-]òLBäé éaø øîàz` mitxeyyïäézLdielzd-] ¦¨©©¦§ª©§¥¤

[d`nhdeeäðéîøe ,úçàk`ziixaa epipyy ,zeywdl yi `lde - §©©§¦§
iaxe mipdkd obq `pipg iax ixacn gikedl ywia xi`n iaxy
axra d`nh mr dxedh dnexz sexyl xzeny ,epzpyna `aiwr

e .gqtøîàeléñBé éaø,xi`n iaxl,äéàøì äîBc ïBãpä ïéàixdy ¨©©¦¥¥©¦¤¨§¨¨
eãéòä äî ìò ,eðéúBaø eãéòäLkztixyl jkn cenll lkezy §¤¥¦©¥©¨¥¦

,ung znexzíàobq `pipg iax ly ezecrn gikedl jzpeek ¦
mipdkdøNaä ìòmiycw lyïéôøBOL ,äàîehä ãìåa àîèpL ©©¨¨¤¦§¨¦§©©§¨¤§¦

,äàîehä áàa àîèpL øNaä íò BúBàxya `ldå àîè äæxyaäæ ¦©¨¨¤¦§¨§©©§¨¤¨¥§¤
,àîèd`neh ztqep jkay elit` cgi mtxeyl xzen ok lre ¨¥

dnexz sexyl xizdl myn cenll oi`e ,clea `nhpy xyal
e .d`nh mr dxedhíàikedl jzpeek`aiwr iax ly ezecrn gìò ¦©

ïîMädnexz lya ìñôpLrbnøða BúBà ïé÷éìãnL ,íBé ìeáè ©¤¤¤¦§©§§¤©§¦¦§¥
,úî àîèa àîèpLony `ldìeñt äæez`neh zngn envraåxp ¤¦§¨¦§¥¥¤¨§

,àîè äæeyyg `l ,leqt onyd did okl mcew s`y xg`ne ¤¨¥
mr dxedh sexyl xizdl myn cenll oi`e ,d`neh el siqedl

,xn`e iqei iax siqed .d`nhúàîèpL äîeøúa íéãBî eðà óà©¨¦¦§¨¤¦§¥
áàa úàîèpL äîeøzä íò dúBà ïéôøBOL ,äàîehä ãìåa¦§©©§¨¤§¦¨¦©§¨¤¦§¥§©

,äàîehä.d`neh dilr mitiqen ep` jkay elit`eCàéä ìáà ©§¨£¨¥¨
eléôà óBøNðdnexzäàîhä íò äéeìz`ld ,gqt axraàáé ànL ¦§£¦§¨¦©§¥¨¤¨¨Ÿ

eäiìàonf xg`líøäèéå`vnpe ,dzid dxedh dielzdy xn`ie ± ¥¦¨¦©£¥
sexyl xeq`y oky lke .dnexz `nhl xeqi`d lr epxary
dxral jixve ceai`l zkled `idy s` lr ,d`nhd mr dxedh
,iqei iax ixaca ef `ziixaa ok m` x`ean .ung xeqi` meyn
xn`p epzpyna eli`e ,d`nh mr dielz mitxey oi` lkd ixacly
.zi`ce d`neha d`nhle cgi otxeyl xzen ryedi iax zrcly

épLîe`id mi`pz zwelgn ,ef dxizq lr `cqg ax uxize ± §©¥
.ryedi iax zhiyaàäsexyl xzeny dpyna epipyy dn ± ¨

zrc `id ef ,d`nh mr dielz dnexzéaøc àaélàå ïBòîL éaø©¦¦§§©¦¨§©¦
.òLBäéeàä`id ef ,cgi otxeyl xeq`y `ziixaa epipyy dne ± §ª©¨
zhiyøNò äòaøà ,àéðúc .òLBäé éaøc àaélàå éñBé éaøoqipaìçL ©¦¥§©¦¨§©¦§ª©§©§¨©§¨¨¨¨¤¨

ìkä úà ïéøòáî ,úaMa úBéäì[ungd lk z`-],úaMä éðôlî ¦§©©¨§©£¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨
ïéôøBNåcgiúBàîè úBîeøze.øéàî éaø éøác ,úBøBäèe úBéeìz §§¦§§¥§§¦§¥©¦¥¦

meyn gqt axra ung znexz `nhl xzeny ,epzpyna ezhiyke
.ceai`l dteqy,øîBà éñBé éaømitxeyäéeìúe ,dîöò éðôa äøBäè ©¦¥¥§¨¦§¥©§¨§¨

éaø e÷ìçð àì ,ïBòîL éaø øîà .dîöò éðôa äàîèe ,dîöò éðôa¦§¥©§¨§¥¨¦§¥©§¨¨©©¦¦§Ÿ¤§§©¦
L ,äàîhä ìòå äøBähä ìò òLBäé éaøå øæòéìàlkd ixaclïéà ¡¦¤¤§©¦§ª©©©§¨§©©§¥¨¤¥

ïéôøBNewlgp `l oke .cgiL ,äøBähä ìòå äéeìzä ìòlkd ixacl §¦©©§¨§©©§¨¤
ïéôøBOmitxeyyk ,d`neha dielzd dwfged `ly xg`ny ,cgi §¦

dxedhd z` mi`nhny enk d`xp xacd oi` dxedhd mr dze`

.micia,øîBà øæòéìà éaøL .äàîhä ìòå äéeìzä ìò ,e÷ìçð äî ìò©¨¤§§©©§¨§©©§¥¨¤©¦¡¦¤¤¥
a Bæ óøOézipta Bæå dîöòipt,dîöòoi`e li`edy ,cgi otxyi `le ¦¨¥¦©§¨§¦©§¨

`ed ixd d`nhd mr cgi dtxeyyk ,zi`ce d`neh dielzl
,micia d`nhn,øîBà òLBäé éaøåetxyi,úçàk ïäézLmeyn §©¦§ª©¥§¥¤§©©

ok m` ep`vn .dxdha dxnyl dielz dnexza mixdfen ep` oi`y
m` ryedi iax zhiya oerny iaxe iqei iax ewlgpy ,ef `ziixaa
ax uxiz df it lre .d`nh mr dielz gqt axra sexyl xzen
ixd ,epzpyna ryedi iax xizdy dny ,lirl dxizqd z` `cqg
`id ryedi iax zrcl dxq`y `ziixade ,oerny iax zhiyk df

.iqei iax zhiya
:`cqg ax uexiz lr `xnbd dywn,àéä éñBé éaø ïéúéðúî àäå§¨©§¦¦©¦¥¦

`id dpi` iqei iax xn`' da xn`py itk ,oerny iax ixac `le
mr dielz mitxey ryedi iax zrcly da epipy ji`e ,'eke 'dcind

:`xnbd zvxzn .d`nhøéàî éaøì éñBé éaø øîà÷ éëäxizdy ¨¦¨¨©©¦¥§©¦¥¦
dnexz elit` `nhl xeq` izhiyl ,d`nh mr dxedh sexyl

e ,dielzì÷éîc òLBäé éaøc àaélàå ïBòîL éaø eléôàztixya £¦©¦¦§§©¦¨§©¦§ª©§¥¥
,gqt axra dnexzì÷éî ékwx ,lwd izn ±aztixyäàîèe äéeìú ¦¥¥¦§¨§¥¨

,zg`kàì äàîèe äøBäèa ìáà.zg`k otxeyl xizd £¨¦§¨§¥¨Ÿ
:ryedi iax zrca ztqep dxizqäîeøz éîø àðéðç éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨

àçñétàdnexz oipra eixacn ,ryedi iax zrca dxizq dywd - ©¦§¨
,gqt axra dnexz oipra eixac lr ,dpyd lk lyépLîeuxize ± §©¥

,dywd jke .ef dxizqéî[ike-]òLBäé éaø øîàiabl epzpyna ¦¨©©¦§ª©
z` mitxeyy d`nhe dielz,úçàk ïäézL`nhl xzeny epiide §¥¤§©©

,micia dielz,eäðéîøezenexza epipyy(g"n g"t),äîeøz ìL úéáç §¦§¨¦¤§¨
LíB÷îa úçpeî äúéä íà ,øîBà øæòéìà éaø ,äàîeè ÷ôñ da ãìBp ¤©¨§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨©©¦§

ätøezä,xnzyn epi`y [xwtd-]íàå ,òðöenä íB÷îa äpçépé ©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦
,äpqëé äleâî äúéälkn ,d`nh wtq `idy s`e .`nhiz `ly ick ¨§¨§¨§©¤¨

.dxneyl mixdfen ep` mewnúçpeî äúéä íà ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¦¨§¨©©
,äplâé äqeëî äúéä íàå ,ätøezä íB÷îa äpçépé ,òðöenä íB÷îa¦§©§¨©¦¤¨¦§©§¨§¦¨§¨§¨§©¤¨
lr mixdfen ep` oi`y ,d`neh dl mexbl i`yx dvx m` ,xnelk
ici lr `weecy ,ryedi iax ixaca x`eane .dielz dnexz zxiny

ïéà àîøbmewna dgipdl oebk ,dielzd z` `nhl xzen ,[ok±] §¨¨¦
d`nhl la` ,dzelbl e` dtxezdàì íéãéa,ryedi iax xizd §¨©¦Ÿ

d`nhle d`nh mr dielz sexyl epzpyna xizd ji` ok m`e
.miciaépLîe,`pipg iaxa iqei iax uxize ±àäepipyy dn ± §©¦¨

zhiy `id ef ,micia dielz `nhl xzeny epzpynaïBòîL éaø©¦¦§
,òLBäé éaøc àaélàeàäxzeny zenexza dpyna epipyy dne ± ©¦¨§©¦§ª©¨

zhiy `id ef ,`nxb ici lr wx d`nhléaøc àaélà éñBé éaø©¦¥©¦¨§©¦
,òLBäéd`nhd mr dtxeyl xq` gqt axra dielza s`y §ª©

itk ,micia d`nhle.lirl d`aedy `ziixaa epipyy
:ryedi iax ixaca ztqep dxizqäîeøzà äîeøz éîø øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨¥§¨©§¨

lka dnexz oipra eixacn ,ryedi iax zrca dxizq dywd ±
,df oipra xg` mewna eixac lr ,dpyd zeniépLîeuxize ± §©¥

,dywd jke .ef dxizqéî[ike-]òLBäé éaø øîàici lr `weecy ¦¨©©¦§ª©
ïéà àîøbla` ,dielz dnexz `nhl xzen ±,àì íéãéaepipyy itk §¨¨¦§¨©¦Ÿ

,lirl d`aedy zenexza dpyna,eäðéîøedpyna epipyy §¦§
dixg`y(h"n g"t my),úéáçoiiäðBéìòä úba äøaLpL äîeøz ìL± ¨¦¤§¨¤¦§§¨©©¨¤§¨

,miaprd z` mikxec eay mewnaïéàîè ïéleç äézçúåzbd xeaae ± §©§¤¨¦§¥¦
m`e ,`nh oileg oii `vnp ,uawzne cxei oiid ekezly dpezgzd
s` ezaexrza xeq`ie ,dnexzd oii `nhi ekezl dnexzd oii leti¨
dnexzd oiin livdl zexyt` oi` m`y it lr s` ,oilegd oii z`

mewn lkn ,jenqa `aenk ryedi iaxe xfril` iax ewlgpäãBî¤
[micen-]äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨

zegtd lkl [dnexzdn-]úéòéáøbeldäøäèamilk `iaiy ici lr §¦¦§¨¢¨
,dplawie mixedhìévé.mixedh milk xg` xfgl eilre ,dxdha ©¦

oilegd jezl daex letz mixedh milk `vniy cry it lr s`e
xeq`y itl ,mi`nh milka dplawi `l mewn lkn ,epxq`ze

.cqtdn oileg zlvd jxevl dnexz `nhl,åàì íàåleki epi`y §¦¨
lawi m`e ,mi`nh milka wx `l` ,mixedh milka llk dlivdl
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המשך בעמסד פה



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc migqt(ycew zay meil)

úòøëä ïéàdric.úòøëî úéLéìLmewn lkay s` ,xnelk ¥©§¨©§¦¦©§©©
ixack dkld ,mdipia rixkne iyilyd `ae mi`pz ipy ea ewlgpy
zial i`ny zia oia drxkd dpi` jzrc mewn lkn ,rixknd
dcy mdixaca lld ziae i`ny zia mixikfn eid eli` oky .lld
,lag jtyz dcya oiae ziaa oia i`ny zia mixne` eide ,ziae
did ,selif dyriz ziaa oiae dcya oia mixne` eid lld ziae
iax didyke ,dlwz yyga `id mzwelgny mdixacn rnzyn
,lld ziak ziaae i`ny ziak dcya xne` iqei iaxa l`rnyi
ziae i`ny zia z`f exikfd `ly xg`n j` .drxkd ef dzid
zngn `id mzwelgne dlwz yyga llk ewqr `ly rnyn ,lld
dcya xqe`e ziaa xiznd l`rnyi iaxy `vnpe ,xg` mrh
dn edfe .drxkd dpi`e ,`id ziyily dhiy ,dlwz meyn

lirl `xnbd dxn`y(:k)miyyeg m`d `id mi`pz zwelgny
,dlwzl llk miyyeg oi` l`rnyi iax ly eixagly ,dlwzl
l`rnyi iaxl eli`e ,lld ziae i`ny zia zrca ex`iay itk
,dcya xnelk] daexn onfl didya dlwzl yeygl yi iqei iaxa

[ycg oiia mixne` yie.
oii ziaga ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgnl zxfeg `xnbd
i`e ,mi`nh oilegl letil zcnere ,dpeilrd zba dxaypy dnexz

:mixedh milka dlivdl xyt`ú÷Bìçî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨©£¤
ote`a wx `id ,ryedi iaxe xfril` iaxäìôpLdnexz d`qìjez ¤¨§¨§

,ïéàîè ïéleç äàñ äànî úBçtoilega dlha dpi` dnexzd f`y ¨¦¥¨§¨¦§¥¦
iax xizd df cqtd repnl icke ,ixnbl micqtp mde mzxqe` `l`

.mi`nh milka dnexzd z` lawl ryediìáàm`äìôðd`q £¨¨§¨
dnexzäàîìd`q,ïéàîè ïéleçlãøz ìkä éøácmkezl dnexzd §¥¨¦§¥¦¦§¥©Ÿ¥¥

,ãia äpànèé ìàå ,ànhúå,oilega dlha dnexzd df ote`a oky §¦©¥§©§©§¤¨©¨
zxzene ,dligzn eidy mi`nhd oilegd oick zaexrzd oice
xeq` lkd ixacl ,oilegl cqtd oi`y xg`ne .mixfl mb dlik`a

.mkezl letiz `ly icka micia dnexzd z` `nhl
:`pipg iaxa iqei iax ixacl zriiqn `xnbdúéáç ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¦

äézçúå ,äðBéìòä úba äøaLpLéaø äãBî ,ïéàîè ïéleç äàî ¤¦§§¨©©¨¤§¨§©§¤¨¥¨¦§¥¦¤©¦
,ìévé äøäèa úéòéáø äpnî ìéväì ìBëé íàL ,òLBäé éaøì øæòéìà¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨©¦

.ãia äpànèé ìàå ànhúå ãøz åàì íàå§¦¨¥¥§¦©¥§©§©§¤¨©¨
'xfril` iax dcen' `ziixaa epipyy dny ,dzr dxaq `xnbd
dcen dxdha ziriax livdl leki epi` m`y ,dixac seq lr aqen
lk ixdy ,micia dp`nhi `le `nhize cxzy xfril` iax
dywn df itle .livdl leki epi`y ote`a `id dpyna mzwelgn

:`xnbdéàäef oeyl ±'òLBäé éaøì øæòéìà éaø äãBî'dhwpy ©¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
`ld ,ddenz `ziixad,déì éòaéî 'øæòéìà éaøì òLBäé éaø äãBî'¤©¦§ª©§©¦¡¦¤¤¦¨¥¥

,micia dnexzd z` `nhl dpyna xiznd `ed ryedi iax ixdy
xeq`y xfril` iaxl `ed dceny xnel dkixv `ziixad dzide
zvxzn .dcbpk miwlg d`n oilega yiy ote`a micia d`nhl

:`xnbd,Ceôéà ,àáø øîàiax dcen' `ziixaa zepyl yi ok`e ¨©¨¨¥¦§
.'xfril` iaxl ryedi

:sqep uexizCeôéú àì íìBòì ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøz` ©¨§¥§©§ª©¨©§¨Ÿ¥
aqen epi` 'xfril` iax dcen' epipyy dn oky ,`ziixad zqxib
`l` ,micia dp`nhi `l dxdha livdl leki epi` m`y dteq lr
xedh ilka dnexzdn ziriax livdl leki m`y ,dzligz lr

e ,livi,ïðé÷ñò éàîa àëälivdl lekiy ote`aøBäè BëBzL éìëa ¨¨§©¨§¦©¦§¦¤¨
àîéúc eäî .àîè Baâåxfril` iax zrclyøBæâéðea lawi `ly §©¨¥©§¥¨¦§

dnexzd z`äîeøza Bab òâð àîìéc,dp`nhieïì òîLî à÷ ¦§¨¨©©©§¨¨©§©¨
epi` micia dnexz `nhl xqe`d xfril` iax elit`y ,`ziixad

,jkl yyeg`ziixad dxn` ok lre ,df ilka dlawl xizn `l`
.'ryedi iaxl xfril` iax dcen'

øùò äòáøàì øåà êìò ïøãä

äòù ìë ¯ éðù ÷øô
,eizeklde ung xeqi`a eaex ,gqtd ipiipra wqer exwir ,df wxt

.xexn zlik` zevnae ,dvn zlik` zevn ipica mb j`

äðùî
wx `l xq`p ,exeqi` onfa ung .` :zekld izy ex`eai ef dpyna
iax zwelgn .a .d`pdd xeqi` ihxte .d`pda mb `l` ,dlik`a

.ung xeria zevn meiw cvik minkge dcedi
øzenL äòL ìkmc`dìBëàì,ungìéëàîung `edäiçì äîäaì ¨¨¨¤¨¤¡©£¦©§¥¨©©¨
øëBîe ,úBôBòìåung xeknl f` xzen oke -øzeîe ,éøëpìmc`d §¨¥©¨§¦¨

Búàðäam` j` .ungd onBpîæ øáòzlik` xzid onf xaryn ± ©£¨¨¨©§©
,xeqi`d zry dribde ungøeñàmc`dBúàðäa.ungd onås` ¨©£¨¨§

,íéøéëå øepz Ba ÷éqé àì.ungdn jka dpdpy oeik Ÿ©¦©§¦©¦
,gqta l`xyi zeyxa ung `vni `le d`xi `ly xeqi`d caln
ewlgpe .ezeyxn gqt axra ungd z` xral dzeiv dxezd

:ef devn miiwi cvik mi`pzdàlà õîç øeòéa ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¦¨¥¤¨
,íéøîBà íéîëçå ,äôéøNzniiwzn devndóàm`øøôîz` §¥¨©£¨¦§¦©§¨¥

ungdçeøì äøBæå,gexa eze` xftne -ìéhî Bàungd.íiì §¤¨©©¦©¨

àøîâ
lirl dpyna(:`i),exeriae ung xeqi` onfa zehiy yly epipy

:dpyna epipy .epizpyn dzpyp in zrck zxxan `xnbdäòL ìk̈¨¨
ìéëàî ìBëàì øzenL,jkn rnyn :`xnbd zwiicn .'eke dndal ¤¨¤¡©£¦

àä[la`±].ìéëàî Bðéà ,ìBëàì øzeî BðéàL äòL ìkzl`ey ¨¨¨¨¤¥¨¤¡¥©£¦
:`xnbd,df itlàîéì,xnel epl yi m`d -éaøk àìc ïéúéðúî ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦

éàc ,äãeäézrck dpynd m` ik ±,äãeäé éaødpyna epipy ji` §¨§¦©¦§¨
,lik`dl xzen lek`l xzeny drya wxyLîç àkéà àäixde - ¨¦¨¨¥

ziyingd dryd z` yiìëBà Bðéàczrcl ung lke` epi` f`y ± §¥¥
,dcedi iaxåok it lr s`ìéëàî.ezndal ef dryaïðúcdpyna §©£¦¦§©

,lirlïéìëBà ,øîBà øéàî éaøungLîç ìkly zepey`x zery ©¦¥¦¥§¦¨¨¥
,gqt axrïéôøBNåedfy ,zery yng xnb xg`l ungd z` §§¦

ïéìëBà ,øîBà äãeäé éaø .LL úlçúaungòaøà ìk,zeryïéìBúå ¦§¦©¥©¦§¨¥§¦¨©§©§¦
Lîç ìknga mibdep ,ziyingd dryd lke ±`l ,'wtq'k u ¨¨¥

,ungdn zepdil wx xzen `l` ,eze` mitxey oi` mb j` ,milke`
ïéôøBNåeze`LL úlçúadrya ,dcedi iax itly `vnp .zery §§¦¦§¦©¥

.epnn zepdil `ed xzen ok it lr s`e ,ung lke` epi` ziying

.lik`n epi` lek`l xzen epi`y dryay dxaq epzpyn eli`e
.xi`n iax zrck epizpyn ok m`

:`iyewa `xnbd daiynéàî àlàåepzpyn ,xn`z dn `l`e ± §¤¨©
zhiyaàéä øéàî éaøxzen lek`l xzeny drya wx okle ,diepy ©¦¥¦¦

,wcwcl yi ik ,jk `l gken dpynd oeyln mle` .lik`dléàä± ©
dpynd ly ef oeyl'ìéëàî ìBëàì øzenL äòL ìk'dpiy recn ¨¨¨¤¨¤¡©£¦

,lek`l 'xzen' oeyl hwp ,mc`d zlik` iably ,epeyla `pzd
ixd ,'lik`n' wx azke dpiy ezndal lik`dl iabl eli`eìk'¨

,déì éòaéî 'ìéëàî ìëBàL äòL.mixacd ipya zg` oeyl ,xnelk ¨¨¤¥©£¦¦¨¥¥
ezpeeky d`xp ,mdipya zg` oeyl hwp `le `pzd dpiyy jkne
ipyd s` ,lek`l xzen cg`dy dryay ,mc` ipa ipin ipyl
`l epizpyn ok m` .dndal lik`dl xzen dlik`a xeq`y

.xi`n iax zrcl mb zayein
:`xnbd zayiinïéúéðúî ,àleò øa äaø øîàzrckìàéìîb ïaø ¨©©¨©¨©§¦¦©¨©§¦¥

ïðúc ,àéä,dpynd dze` jynda,øîBà ìàéìîb ïaøung ilk`n ¦¦§©©¨©§¦¥¥
lyòaøà ìk ïéìëàð ïéleçly ung eli`e ,zepey`x zeryäîeøz ¦¤¡¨¦¨©§©§¨

lk`pìkdryïéôøBNå ,Lîçungd z`øîà÷ éëäå .LL úlçúa ¨¨¥§§¦¦§¦©¥§¨¦¨¨©
,dpyna `pzd,ìBëàì øzenL äòL ìklr dpeekdïäkxzeny ¨¨¨¤¨¤¡Ÿ¥

äîeøúas` ,ziying dry lk epiidc ,ung lyìéëàî ìàøNéda ¦§¨¦§¨¥©£¦
ly ung,úBôBòìå äiçì äîäaì ïéleçdrya l`xyi xq`p `ly ¦©§¥¨©©¨§¨

.ez`pda `le ,ungd zlik`a `l` ef
digl dndal lik`n lek`l xzeny dry lk' :dpyna epipy

:`xnbd dywn .'zeterleàðúéîì éì änì ,äîäa àðúéîì éì änì̈¨¦§¦§¨§¥¨¨¨¦§¦§¨
äiç`lde ,dig mbe dnda mb hxtl epeyla `pzd jix`d recn - ©¨

:`xnbd zvxzn .odn zg` zepyl icàëéøö,odizy zepyléàc §¦¨§¦
àðzwx,äîäa,lik`dl xzen dnda `weecy xnel mewn did ¨¨§¥¨

meyndì éæç àøéiLî éàcep`xi ,ungdn xiiyz m` s`y ± §¦§©§¨¨¥¨
ripvdl dndad jxc oi`y oeik ,exeqi` onf mcew epxraie milrad
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רכז ezny in` cenr `k sc ± iyily wxtmigqt
úòøëî úéùéìù úòøëä ïéàexikfd `l lld ziae i`ny ziay .ef `id ziyily zrc Ð

oia mixne` i`ny zia :ikd exn` eed i`c .llk dlwzl opiyiig iedipc mzrc zelbl

dz`e ,selif dyriz dcya oia ziaa oia mixne` lld ziae ,jtyz lag dcya oia ziaa

ziaa :xnele rixkdl `a,lld ziak Ðdcyala` .drxkd `ied ,i`ny ziak Ð

dcye zia exikfd `lc ,`zyd`nrh Ð

l`rnyi iaxe .dlwz meyn e`le ,`ed `pixg`

.i`pz epiide ,dlwzl yiigú÷åìçîiax Ð

d`nn zegtl dltpy ,ryedi iaxe xfril`

d`nn zegt dpezgzd zba yiy .mi`nh oileg

icqte oda dliha dnexz oi`c ,mi`nh oileg

la` .dlhal d`ne cg` jixv dnexzc ,ixnbl

dpezgza eidef enk zeiag d`n ,oileg d`n

dnexz ly`l lkd ixac Ðd`nhili`ed ,cia

icqt `le,oda dler dnexzc ,oilegefgeinia

.xfl `xwirnck d`neh'åë øæòéìà éáø äãåî
,i`w `pwqn` jzrc `wlq `w Ðm`"`,"e`l

:jixt ikdle ,`ed e`l m`a ediizbelt `dc

iaxl cia dp`nhi lirl xn`c ryedi iax dcen

dil irain ,cia dp`nhi `l xn`c ,xfril`

.ipzinlàîè åáâå øåäè åëåúù éìëái`de Ð

:ipzwc ,`yix` `l` ,i`w `tiq` e`l "dcen"

dxdha ziriax livdl leki m`elit`e ,livi Ð

ekez ,ekeza ef ziriax livdl `a `edy df ilk

xfril` iaxl dil opirny`e .`nh eabe xedh

cia dp`nhi l` xn`cxzenc `ed dcen Ð

eab rbp `nlic opiyiig `le ,dfa livdl

`nhpy ilkae .micia dl `nhne dnexza

,dl zgkync `id opaxc oz`nehc oiwyna

oiwyna eixeg` e`nhpy ilk :`ipzckeixeg` Ð

e` epf` e` epbe` e` ekez ;oi`nh.oixedh eici Ð

øùò äòáøàì øåà êìò ïøãä

äðùîìéëàî ìåëàì øúåîù äòù ìëÐ

`iiwecl`d :wecizc ,jixhvi`

lek`l xzen epi`y drynxzen epi` Ð

.lik`dløåðú åá ÷éñé àìåíéøéëåÐ

!`id d`pd inp `d ,`hiyt :jixt `xnba

àøîâäéì éòáî ìéëàî ìëåàù äòù ìëÐ

ipyil ixza dl hwpc `zyd la`rnyn Ð

ixz`cikdc ,xninl `kil `de .i`w ixab

,dxezd on lek`l xzeny dry lk :xn`w

,opaxcn elit` lik`nmwezizeiaxc `ail`

dcedion lek`l xzenc ,yy `ki` `dc Ð

.lkd ixacl lik`dl xeq`e ,dxezdéëä àìà
äòù ìë øîà÷mc` meyl xzid yiy Ð

lek`lezndal lek`l xeq`d s` lik`n Ð

.'ekéà äîäáàøééùîäéì éæçdkxc oi`y Ð

dinpe dcleg oebk ,dig la` .ripvdllezgeÐ

.ripvdl okxcäéç àðú éàå`id `pin` ded Ð

i`c meyn ,`ticr`rpvn `xiiyn`le ,dl

."d`xi la"a dilr xaräéúòãà åàìåelhal Ð

exral eilr devn :ixaqwc ,gqtd `eaiy mcew

.miiw `diy `le ,mlerd on
éáø
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ïéàlld ziae i`ny zia exikfd `le li`ed :qxhpewd yxit Ð zrxkn ziyily zrxkd

lr s` d`xp wgvi epiaxle .dlwz meyn `le `ed `pixg` `nrh ok m` ,dcye zia

drxkd aiyg `l dlwz meyn i`ny ziac `nrhc abozrc mipey`xd elib `ly itl Ð

lirl :qxhpewd yxit oke .dcy cg`e zia cg` mdixaca exikfd `ly ,dcyl zia oia wlgl

ilewc `idde .`ed rixkn e`l l`ilnb oax iab

okend on `ly oiae okend on oia zeiplhnÐ

on oia :xne` ryedi iax .xfril` iax ixac ,`nh

`aiwr iax ,xedh okend on `ly oiae okend

okend on :xne`okend on `ly ,`nh Ð,xedh Ð

a,hl zay) "dxik" wxta dil aiyge(mye

drxkdryedi iaxe xfril` iax elib ixdy Ð

.okend on `ly oiae okend on oia wlgl jiiyc

(a,bn zekxa) "oikxan cvik" wxtc `idde

oax xn`we ,onyd lr mikxan i`ny zia xn`wc

ony ,rixk` ip` :l`ilnbepikfe egixl epikf Ð

qcd ,ezkiql.epikf `l ezkiql ,epikf egixl Ð

e`l .rixknd ixack dkld :opgei iax xn`we

mrh ozepe yxtn `l` ,`ed xenb rixknc meyn

`ed rixkn i`c ,rcze .eixacljxved dnl Ð

opgei iax xn` xak `d ?ezenk dkld weqtl

dyw zvwe .rixknd ixack dkld :"dxik" wxta

ziyily drxkd `ixi` i`n `kdc ,df yexitl

e`l cinlz zrxkdc dil wetiz ?drxkd oi`y

(a,hl zay) "dxik" wxta xn`ck ,`id drxkd

zrxkd :yxit l`ppg epiaxe !`aiwr iax`

ziyilycinlz zrxkd epiidc ,iyily xec Ð

."dxik" wxta xn`ck

øùò äòáøàì øåà êìò ïøãä

ìëxeq`e .d`pda xeq` epnf xar Ð dry

qtez oi`c ,oixzen einc Ð xkn m`e ,xeknl

oxkn :(a,ep) oiyecwc ipy wxta opzck ,einc z`

.zycewn ± odinca yciwe

àîéìitl s` Ð dcedi 'xk `lc oizipzn

ikd `l` ,dcedi 'xk `iz` `l `pwqnd

'xk `l` dcedi 'xk `lc oizipzn `nil :xn`w

.iz` `l inp xi`n 'xkc :wiqne !xi`n

éàåoi`e ± dl `rpvnc meyn dig opirny`

ol `wtp oinhi lac Ð oinhi la meyn xaer

okid reci oi`y oeik ,ievn df oi`e ,`vni `ln

nw wxta rnyn oke .`edike :jixtc ,(a,e) `

`lc dnk lkc :rnyn .dlhail Ð dl zgkyn

epax dywd .d`xi laa xar `l Ð zgkyn

digl lik`dl ixy ikid :mdxa` oa oeyny

dn :(a,h) `nw wxta opz `d ?oinhdl dkxcy

dcleg lehz `ly ick ,`rpiva epgipi Ð xiiyny

xeq`y oky lke .eixg` dwica jixv `die ,eipta

dclegl dig oia wlgl yie !mdipta ozil

i`d ilek `rpvn `l `iddc ,mizaa milcbnd

.oiwcqae mixega zpnehd dcleg enk

éà÷å.elhia `l m` :yexit Ð d`xi laa dilr

iz` `nlic :xninl ivn dedc oicd `ede

.dipin lkinl
iax
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eznyרכח ina cenr `k sc ± iyily wxtmigqt
çúåë øîåà äãåäé éáøixexit ea oipzep Ð.ung meyn xeq`e ,mglíåé íéùìùÐ

.i`ny ziak dil `xiaqcipde .ea oiliahn `l` eze` oilke` oi`y ,xdn lk`p epi` dfe

mei miyly,xeria zaeg eilr lgy dryn Ð.gqtd zeklda oil`eyynåúàðäá øúåîå
jzrc `wlq `w Ðdry`:i`w lek`l xzenyàèéùô,xkene lik`n zxn` `dc Ð

.d`pd epiid'åë àëéøö àìxzen i`de ÐÐ

xg`l`mcew dti xe`a ekxgy oebke ,i`w onf

.ezi`xne enrh lhay ,epnføåñà åðîæ øáò
ïðáøã úåòùì äàðäáopiqxb `le .opiqxb ikd

,'irny`l jixhvi` gqta elit` `dc .`hiyt

lk d`pda ixyc ililbd iqei iax `ki` `dc

.onwl ,drayïðáøã úåòùìepnf i`d :xnelk Ð

ziyy dry elit`e ,rnyn ezlik` onf Ð

opaxcn `l` exeqi` oi`ys` xeq` ied Ð

.d`pdaúåòù ùùîyy zlgzn jgxk lr Ð

`ziixe`cn xeq`c ,yy xg`l i`c .rnynÐ

oiycwn oi`c `hiyt ?opirny`l `z` i`n

.d`pd ixeqi`aéèéçàúéðãøå÷.od zeyw Ð

e`a m` ,ikd elit`eyygleltpy oebk ,ung

min odilr.xeq` Ðàèéùôzxn` `dc Ð

.ez`pda xeq`ìëàé àì`pixwcn Ðlk`i `l

mey icil `iand xzid ea `di `l rnyn Ð

mzqe .dlik`ze`pda md dlik` icil,ze`

.lk`n xac minca gwelyêì èåøôéù ãò
åá áåúëähxty jxck ,d`pd xzid Ðjl

,"elk`z `l" `l` da aezk did `ly .dlapa

xekn e`" :aizkck ,d`pda dxizdl jxvede

,opiqxb `l dxikna ixkpl dpizpa xbl ."ixkpl

`ipzc dlapa jl hxty jxck :opiqxb ikd `l`

.'ekeøåëî åà äìëàå äððúú øâì øîåì ãåîìú
yexc inp ixkpl iab oke .xb` dil yexc Ð

."ixkpl xekn e` dlk`e dppzz"ïáúëë íéøáã
dpxkni `le ,ixkpl dppzi `l :dzevn jk Ð

.xblåàxn`w xi`n iaxk i`e .welig oeyl Ð

ediiexze xb` ediiexzc ,`xwixkp``l Ð

."e`" aezkpéøëðã äøéëîì øâã äðéúð íéã÷äì
el dpzil xb yi m` Ðzncew ezpizp Ð

dzxiknlxb i`de .ixkpl,xn`w ayez xba Ð

lke`e ,dxf dcear cearl `ly eilr laiwy

.zelapåúåéçäì äååöî äúà øâaizkc Ð

`xwie)xb" :(dkayeze."jnr igeàéä àøáñÐ

dpizpy oircei ep` `xaqnzeigc ,zncew xbl

devn i`n ,ixkpl dxikn la` .devn xbd

,wlgl `xw jixhvi`e ?`ki`xeq`leozil

.xbl dlap xeknle ,ixkpl dpznaàîìùáÐ

xi`n iaxc `ail` eda` iaxl,slinl ivn Ð

oixeqi` lk `d ,dlap ixyinl `xw jixhvi`cn

i` ,`kd ik "lk`z `l" eda aizkc dxezay

hixt xcd `l`xzid edaod oixeq` Ð

.d`pdae dlik`aàìà`ail` eda` iaxl Ð

n ,dcedi iaxcdlapc hxt i`d `nlic ?dil `p

e`l Ðdiixynljixhvi` `lc ,`z` d`pda

xble dxikna ixkplc xnele xingdl `l`

diazk `l i`c .dpizpalk `pin` ded Ð

.da zexzen ze`pdäéì à÷ôðeda` iaxl Ð

,dcedi iaxc `ail`eazkcndtxha`l"

."eze` oekilyz alkl" da hrine ,"elk`z
åúåà
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éáøwgvi epiaxc :mz epiax mya wgvi epiax xne` Ð gzek ipin lke gzek xne` dcedi

ipelt ly gzek `edy mirceie eilr eilra myc meyn gzeka xq`e ,lld ziak iz`

iax xqe` okle .iebl l`xyi exkn gqtay exaqi :inp i` .ieb ici lr gqta exkny exaqie

migqt) "mixaer el`" yixa yxtnc ,mz epiaxl s` xity iz`e .iebl gzek xeknl dcedi

.gqta gzek zedydl xzenc (`,an

åëøçepnf xg`l s` d`pda xzen epnf mcew

oiprac ,alkl lek`ln lqtpy oebke Ð

wxta dytiry ztc `inec ,ixy ied `l xg`

.(a,eh) `nwøáòÐ `hiyt d`pda xeq` epnf

ililbd iqei iax `dc ."`hiyt" qxb `l i"yx

:yxtl oi`e .dray lk d`pda ung ixye ,bilt

`yixc `weicn d`pda xeq`c "`hiyt"jxcc Ð

`lc :cere .eixac z` letkl zenewn dnka `pzd

`hiyt jixtc d`xpe .xity ipyn`pzc meyn Ð

xeq` `nl` ,ung oitxeyc (a,`i) `nw wxta

,etxeyl jixv oi` ililbd iqei iaxlc .d`pda

.iebl epxkni e` ealk iptl epvixi `l`

éãäámeyn Ð dipin ipdzil dil sixywc

ext` dtixya ung xn`c ,dcedi iaxlc

lk :(`,cl) dxenzc `xza wxta `ipzc ,xzen

icda ,jzrc `wlq `we .xzen oxt` oitxypd

dil sixywcoi`c ,opaxl la` .dipin ipdzil Ð

wxta opixn`c ,mixawpd on iede ,dtixya ezevn

xeq` oxt` dxenzc `xzaedcicl `hiyte Ð

.epnn zepdil xeq` dil sixywc icdac

ìë`di :xn`z m`e Ð lk`i `l xn`py mewn

lk ik" :aizk `dc ,zxka gqta ungn dpdp

inp ikd oi` :`niz ike !"dzxkpe ung lke`m` Ð

iaxl diwfg oia `ki` i`n :irac ,(a,bk) onwl ok

eda`epiax xne`e !`d ediipia `ki`c `nil Ð

lk`z `le lk`i `lc :wgvi`l"n opitli Ð

`l"n opitli `l "lke` lk ik" la` ,"elk`z

."elk`z

áåúëéìÐ xekne dlk`e dppzz `pngx

ded `l ikd azk ied i`c rnyn

`aa) "jyp edfi`"a oke .xi`n iaxk `l` opiyxc

opixn`c `de .ziaxze jyp iab (`,`q `rivn

iqei iaxk jzrc `wlq i` ,opaxe :(a,al) oiyecwa

ililbdmewz daiy iptn" :`pngx aezkil Ð

"owf ipt zxcde mewz zxcdemeyn epiid Ð

jiiy `l ipt oeyle ,iptn` jiiy `l zxcde oeylc

xex` z`y" drxkd odl oi`c i`xw jpde .mewz`

(`,ap `nei) "mwe micweyn xgnmpipr oi` Ð

la` ,zgzl` e` lirlc` i`w ivn mzdc ,o`kl

ieb` e` dicegl xb` iniiw ivn `l ediiexz `kd

i`pz ibilt (`,ck 'c) migafc ipy wxtae .dicegl

"ozpe erav`a z`hgd mcn odkd gwle" iab

dpizp` `le dgiwl` erav` iwenc `ki`Ð

,eiptlc dgiwl` i`w `xwc dihytc meyn

,dgiwl` `le eixg`lc dpizp` dl iwenc `ki`e

mcn zgwle" `pixg` `zkeca zgkync meyn

i`wc "jrav`a gafnd ,zepxw lr zzpe xtd

meyn ,ediiexz` dl iwenc `ki`e .dpizp` rav`

dpizp`e ,`xwc `hytk dgiwl` dil rnync

.`pixg` `xwa gkenck inp

àîìùáinp xi`n iaxl :dniz Ð xi`n iaxl

inecw`l jixhvi` `dc ,dywi

ded `l i` ,i`cec :wgvi epiax uxize !xbc dpizp

xwir lk `xw azk"e`" azk ded `l i` ,"xekne dlk`e dppzz" :dpizp azkc `zyd la` .inecw`l `xaqn opirci ded Ðazkil jixve .micwdl jixv oi`y yxcinl `z`c `pin` ded Ð

azk ded `l i`c ,iebe xb inpxb `l`dicegl ieb aezk ded i`e ,iebc dpizp ihernl `z`c `pin` ded Ð.xbc dxikn ihernl `z`c `pin` ded Ð
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äøéëîa øâì ,äøéëîa éBâìe äðéúða øâì àlà éì ïéà¥¦¤¨§¥¦§¦¨§¦§¦¨§¥¦§¦¨

éøòLa øLà øbì" :øîBì ãeîìz ?ïépîBà äpðzz E ¦©¦©§©©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨
äpðzz" :øîBì ãeîìz ?ïépî äðéúða éBâì ."øëî̈Ÿ§¦§¦¨¦©¦©§©¦§¤¨
ãçàå øb ãçà :øîBà úàöîð ."éøëðì øëî Bà dìëàå©£¨¨¨Ÿ§¨§¦¦§¥¨¥¤¨¥§¤¨
éaø .øéàî éaø éøác ,äðéúða ïéa äøéëîa ïéa ,éBb¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦
éBâìe äðéúða øâì ,ïáúëk íéøác :øîBà äãeäé§¨¥§¨¦¦§¨¨§¥¦§¦¨§
Cúòc à÷ìñ éà ?äãeäé éaøc àîòè éàî .äøéëîa¦§¦¨©©§¨§©¦§¨¦¨§¨©£¨

øéàî éaø øîàãk¯øLà øbì" àðîçø áBzëéì ¦§¨©©¦¥¦¦§©£¨¨©¥£¤
éøòLaòîL ?éì änì "Bà" "øëîe dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ¨¨¦§©

"Bà" :øéàî éaøå .ïáúëk íéøáãì dpéî¯íéc÷äì ¦¨¦§¨¦¦§¨¨§©¦¥¦§©§¦
éøö àì àä :äãeäé éaøå .éBâc äøéëîì øâc äðéúðC §¦¨§¥¦§¦¨§§©¦§¨¨Ÿ¨¦

äzà éà éBâå ,BúBéçäì äåeöî äzà øâc ïåék ,àø÷§¨¥¨§¥©¨§ª¤§©£§¦©¨
BúBéçäì äåeöî¯éøö àìàîìLa .àeä àøáñ ,àø÷ C §ª¤§©£Ÿ¨¦§¨§¨¨¦§¨¨

ïéa äøéëîa ïéa ,éBb ãçàå øb ãçà øîàc ,øéàî éaøì§©¦¥¦§¨©¤¨¥§¤¨¥¦§¦¨¥
éøèöéàcî .äðéúðaäàðäa äìéáð àøLéîì àø÷ C¯ ¦§¦¨¦§¦§§¦§¨§¦§¨§¥¨©£¨¨

ïéa äìéëàa ïéa ïéøeñà äøBzaL ïéøeqéà ìk àä̈¨¦¦¤©¨£¦¥©£¦¨¥
àeä ïáúëk íéøáãì øîàc ,äãeäé éaøì àlà .äàðäa©£¨¨¤¨§©¦§¨§¨©¦§¨¦¦§¨¨

àúàc¯ïéøeñàc déì àðî äøBzaL íéøeqéà ìk àä ©£¨¨¨¦¦¤©¨§¨¥©£¦
,"Búà ïeëéìLz áìkì"î déì à÷ôð ?äàðäa©£¨¨©§¨¥¦©¤¤©§¦Ÿ
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc migqt(ycew zay meil)

çzek ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøixexit ea mipzepy dpiab lk`n ± ©¦§¨¤§¥¨¥¨
,ung meyn xeq`e mglåokøBkîì øeñà ,çzek éðéî ìëixkpl §¨¦¥¨¨¦§

ìL,çñtì íãB÷ íBé íéLoi`y oeik ,xdn lk`p epi`y meyn §Ÿ¦¤©¤©
on jkitle ,lk`nd z` ea miliahn `l` envr ipta eze` milke`
aiigy ,i`ny ziak dcedi iax xaqe .gqtd cr dlki `l mzqd
okle ,xeqi`d onfa mlera didi `le ,ely ungd xreaiy mc`d
onfa mlera didi i`cey oeik ,gzekd xeknl dcedi iax xq`

.xeqi`d
xeknl xzeny epcnll 'ixkpl exkene' milina oiekzp `pzde
mixqe`d i`ny zia ixacn `ivedle ,ynn xeqi`d onf cr ixkpl
`xiza oa dcedi iax ixacn oke ,gqtl aexw ixkpl ung xeknl

.gzeka ok xqe`d
:dpyna epipyøzeîemc`däàðäad`xp eheyta .ungdn ¨©£¨¨

dywn ok lre ,dlik`a xzen oiicr `edy dryl `pzd zpeeky
:`xnbdàèéLt`pzd dpy xak ixdy ,d`pda xzen `edy §¦¨

exkenle dndal ung lik`dl xzen dry dze`ay ,mcewn
.d`pda xzeny dpye xfg dnle .d`pd epiidc ,ixkpl

:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l`BëøçLung xiardyk - Ÿ§¦¨¤£¨
f dyre ,ed`xne enrh lhay cr jxgpe ,y`a dfz`Bpîæ íãB÷¤§©

,ung zlik` xeqi` lyïì òîLî à÷ådfa `pzdøîàc ,àáøãk §¨©§©¨¦§¨¨§¨©
,àáøm`BëøçunglBpîæ íãB÷,xeqi`d lyøzeîung eze` ¨¨£¨¤§©¨

Bpîæ øçàì eléôà äàðäaon lhay meyn ,xeqi`d zrya elit` - ©£¨¨£¦§©©§©
xzene' milina ycgl dpynd d`a dfe .ed`xne enrh ungd
xzen xeqi`d onfa elit` `l` ,xzidd onfa wx `ly ,'ez`pda

.epnf mcew ekxg m` ,d`pda
:dpyna epipyBpîæ øáò`ed ixd ,ungd xzid ly.Búàðäa øeñà ¨©§©¨©£¨¨

:`xnbd dywnàèéLt,d`pda xeq` zery yy xg`l ungy §¦¨
:`xnbd zvxzn .erinydl dpynd dkxved dnleàëéøö àìŸ§¦¨

`l` ,df oic eprinydlìïðaøc úBòLungd xeqi` day dryl - §¨§©¨¨
dryay epcnlle ,gqt axr ly ziyy drya xnelk ,opaxcn wx

.d`pda mb minkg edexq` ef
:d`pda ungd xeq` ziyy dry zligzny dgiken `xnbd
Lc÷îä ,ïðçBé éaø øîà ,óñBé øa àéiç áø øîà ,ìãéb áø øîàc§¨©©¦©¨©©¦¨©¥¨©©¦¨¨©§©¥

gqt axra unga dy`äìòîìe úBòL LMîdry zligzn - ¦¥¨§©§¨
,opaxcn xeq` ungdy ziyyeléôàdyciw m`àúiðcøe÷ éhéça £¦§¦¥§§¦¨¨

`ed wtqe min odilr e`ay [hxx` ixda zegnevd zeyw mihg-]
,evingd `nyïéLec÷ì ïéLLBç ïéàzycewn dpi`y ,xnelk ,el` ¥§¦§¦¦

ungd opaxc drya s`y ixd .d`pda zexeq` ody meyn ,llk
.d`pda xeq`

:dpyna epipyíéøéëå øepz Ba ÷éqé àìå.exeqi` onf ribdyn §Ÿ©¦©§¦©¦
:`xnbd dywn,àèéLtxeq` ungdy dpyna epipy xak `ld ik §¦¨

dpdp `ed jka ixdy ,ea wiqi `l mby i`ce ok m`e ,d`pda
:`xnbd zvxzn .df oic zepyl `pzd jxved recne ,ungdnàìŸ

àëéøö`l` ,df oic zepylàc äãeäé éaøìøîepzpynaïéà §¦¨§©¦§¨§¨©¥
zevn miniiwnàlà õîç øeòéaici lr,äôéøNjkitleà÷ìñ ¦¨¥¤¨§¥¨¨§¨

äãeäé éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòcy,äôéøNa Búåöîok m` ©§¨¨¦¨¦§¨©©¦§¨¦§¨¦§¥¨
éøN à÷c éãäadépéî éðäúéì déì óeztixy zevn meiw ick jez ± ©£¥§¨¨¦¥¦§£¥¦¥

.ezwqda d`pda xzen ungd didiïì òîLî à÷,ok xacd oi`y ¨©§©¨
.ea wiqdl xeq` dcedi iax itl s` `l`

dpc `xnbd .d`pda xeq` ungd ,xeqi`d zryay ,dpyna epipy
:gqta ungn d`pd xeqi`l xewnd dnõîçì ïépî ,äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¦©¦§¨¥

L çñta`edøîàpL ,äàðäa øeñà(b bi zeny),'õîç ìëàé àì'jkn ©¤©¤¨©£¨¨¤¤¡©Ÿ¥¨¥¨¥
y rnyn ,'lk`i `l' oeyla dlik`d xeqi` z` aezkd hwpyàì ¥¨¥Ÿ

Ba àäémeyøzéäicil d`iand d`pd,äìéëàd`pd ,mzqd one §¥¤¥£¦¨
.lk`n ixac einca dpewe exken `edy ,dlik` icil `iaz ungdn
zwiicn ,eda` iax lr el` eixaca wlgp diwfgy zx`an `xnbd

:diwfg ixacn `xnbdàîòèmeyn wx `ed ,d`pda xeq` ungy ©£¨
àðîçø áúëcoeyla ung xeqi` z`'õîç ìëàé àì'yxc jkne §¨©©£¨¨Ÿ¥¨¥¨¥

,jkn rnyn .dlik`l d`iand d`pdl dpeekdy diwfgàì àä̈Ÿ

áúkoeyla weqtd'ìëàé àì'xeqi` ly zxg` oeyla `l` ¨©Ÿ¥¨¥
,dlik`àðéîà äåäwxòîLî äìéëà øeqéàla` ,aezkd ixacn £¨¨¦¨¦£¦¨©§©

òîLî àì äàðä øeqéà.jkn,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc àâéìôe ¦£¨¨Ÿ©§©§¦¨§©¦£¨§¨©©¦£¨
íB÷î ìkdxezaøîàpLoeyla dlik` xeqi` ea,'ìëàé àì'e`àì' ¨¨¤¤¡©Ÿ¥¨¥Ÿ

,'ìëàúe`äàðä øeqéà ãçàå äìéëà øeqéà ãçà ,'eìëàú àì' Ÿ©ŸŸ§¤¨¦£¦¨§¤¨¦£¨¨
òîLî[a],d`pda oiae dlik`a oia xeq`l `ay ,ezernyn -ãò §©§©©

áeúkä Eì èøôiL,zxzen d`pddy yxetnaEì èøtL Cøãk ¤§¨¥§©¨§¤¤¤¥©§
äìéáðax`eaiy itk ,d`pda zxzene dlik`a `l` dxeq` dpi`y ¦§¥¨

z`f lkae ,'elk`z `l' `l` dliapa xn`p `ly s`e .jenqa
x`yay gken ,dz`pd z` yexita xizdl dxezd dkxved
s` ,zxzen d`pddy yxetn `le ,dlik` xeqi` xn`py zenewn
xeq` ungdy yexcl jxvedy diwfg ixacae .dxeq` d`pdd

hwpy jkn d`pdax`yay xaqy gken ,'lk`i `l' oeyl aezkd¥¨¥
iax ixack `lye ,d`pd xeqi` llkp `l ,dlik` xeqi` zepeyl

.eda`
:dliapa d`pd xzid oipra dzpypy `ziixa d`ian `xnbd

,àéðúcdxeza xn`p(`k ci mixac)øLà øbì ,äìáð ìë eìëàú àì' §©§¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤
éøòLa.'åâå 'éøëðì øBëî Bà ,dìëàå äpðzz Eweqtd oeylnéì ïéà ¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨§¨§¦¥¦
cenllàlàdliapd z` zzl l`xyil xzedyäðéúða øâì ¤¨§¥¦§¦¨

,[dpzna±]äøéëîa éøëðìe,l`xyil xzed `l ,iebl zzl eli`e - §¨§¦¦§¦¨
z` zzl epiidc ,jtidl la` .melyz zxenz el xeknl `l`

dliapdäøéëîa øâì,melyz zxenzïépî,xzenyøîBì ãeîìz §¥¦§¦¨¦©¦©§©
éøòLa øLà øbì','øBëî Bà äpðzz Ez` ep` miyxec ,xnelk ©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨¨

xbd lr mb `l` ,jk xg` xkfpd ixkp lr wx `l 'xekn e`' milnd
dliapn d`pd oiprle .xeknl `ed i`yx mdipyle ,mcew xn`pd
dxkenl i`yxy `l` weqta eprny `l ,ixkpl dpxqniy ici lr

zzl la` ,eläðéúða éøëðì,[dpzna-]ïépî,xzenyøîBì ãeîìz §¨§¦¦§¦¨¦©¦©§©
,'éøëðì øBëî Bà dìëàå äpðzz'lr mb 'dppzz' dlind z` yexcpe ¦§¤¨©£¨¨¨§¨§¦

.eixg`l xkfpd ixkpdéøëð ãçàå øb ãçà ,øîBà úàöîðl xzenzz ¦§¥¨¥¤¨¥§¤¨¨§¦
dliapd z` mdléaø .øéàî éaø éøác .äðéúða ïéa äøéëîa ïéa¥¦§¦¨¥¦§¦¨¦§¥©¦¥¦©¦

,øîBà äãeäé`l` ,jk weqtd z` yexcl oi`ïáúëk íéøác- §¨¥§¨¦¦§¨¨
dliapd z` zzl xzeny ,`xwn ly eheytkøâìwx,äðéúða §¥¦§¦¨

éøëðìewx,äøéëîadxkenle ixkpl dpzna dzzl xeq` la` §¨§¦¦§¦¨
.xbl minca

zxxan .xi`n iax lr dcedi iax wlgp recn zx`an `xnbd
:`xnbdäãeäé éaøc àîòè éàîdaiyn .xi`n iax lr wlgp recne ©©£¨§©¦§¨
:`xnbdCzòc à÷ìñ éàoicdy,øéàî éaø øîàãke`' milnay ¦¨§¨©§¨¦§¨©©¦¥¦

dpeekd 'dlk`e dppzz' milinae ,xb lr mb dxezd zpeek 'xekn
ok m` ,ixkp lr mbéøòLa øLà øbì' àðîçø áBzëéìäpðzz E ¦§©£¨¨©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨

øBëîe dìëàådlinde ,'e`' dlind `ll 'ixkpl'Bà'drnyny ©£¨¨¨
welig oeyl,éì änì`l`dpéî òîLzpeeky dcedi iax ixack ¨¨¦§©¦¨

aezkd,ïáúëk íéøáãìxb oia wlgl 'e`' dlindn epcnly oeik ¦§¨¦¦§¨¨
ixkple dpzna xbl `weec `l` dliap zzl xzed `l ,ixkpl

.dxikna
:`xnbd zxxanøåøéàî éadaiyn .dcedi iax zxaq lr aiyi dn §©¦¥¦

dlindy ,xaq xi`n iax :`xnbd'Bà'epcnll ,dazkpíéc÷äì§©§¦
éøëðc äøéëîì øâc äðéúðz` el zzl devn ,xb epiptl yi m`y - §¦¨§¥¦§¦¨§¨§¦

xzen ,xb epiptl oi`yk la` .ixkpl dxkenl `le dpzna dliapd
:`xnbd zl`ey .dpzna elit`e ixkpl dpziläãeäé éaøåaiyi dn §©¦§¨

:`xnbd daiyn .jk lràäxbl dpizp micwdl yiy df oic ± ¨
,dcedi iax zrcl ,ixkpl dxiknléøö àìàø÷ C,eprinydlïåék Ÿ¨¦§¨¥¨

øâcayezäeeöî äzàdxezd onBúBéçäì,eqpxtle ewifgdl - §¥©¨§¤§©£
xn`py(dl dk `xwie).'KOr ige aWFze xB'åmzq eli`éøëð`ly ¥§¨¨©¦¨§¨§¦

dxf dcear cearl `ly envr lr laiwéà[oi`-]äeeöî äzà ¦©¨§¤
,BúBéçäìjkitléøö àìàø÷ Cik ,xbd z` micwdl epcnllàøáñ §©£Ÿ¨¦§¨§¨¨

,àeämey oi` ixkpl dxikna eli`e ,devn yi xbl dpizpa ixdy
xeq`l ick ,oazkk mixacl 'e`' azkpy gxkda jkitl .devn

.ixkpl dpizpe xbl dxikn
:`xnbd dywn ,eda` iax ixaca oecl zxfeg `xnbdàîìLa- ¦§¨¨
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c"agרל i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çCBzî ïéánL ét ìò óà ,"äøáòL úaLa éðBìt øác úéNò àì òecî" úaMä øçà éøëðì øîBì øzîª¨©§¨§¦©©©©¨©©Ÿ¨¦¨¨¨§¦§©¨¤¨§¨©©¦¤¥¦¦
íeìk Cëa ïéà ¯ äàaä úaLa epNòiL BðBöøL åéøác[hn,ìça ïk Bì øîBàL ïåék[pBæ Búøéîàa ïéàå , §¨¨¤§¤©£¤§©¨©¨¨¥§¨§¥¨¤¥¥§Ÿ§¥©£¦¨

éeeö (æîø) íeL[`päàaä úaLa dúBNòì[apBîöòî ïk ïéáî éøëpäL àlà ,[bp. ¤¤¦©£¨§©¨©¨¨¤¨¤©¨§¦¥¦¥¥©§

1

2

3

dkld ixe`ia
íåìë êëá ïéà [èî לנכרי אמירה "איסור משום לא -

דבר". "ודבר משום ולא בשבת",
ìåçá [ð ממצוא" משום בזה אין בחול לו כשאומר -

המלאכה  את בפירוש מזכיר אפילו דבר" ודבר חפצך
משום  אסור בשבת כך לו אומר אם אבל פלוני", "דבר

דבר" ודבר חפצך לנכרי 87"ממצוא "אמירה משום או ,
כציווי  נחשבת בשבת כזו שאמירה כיון .88שבות"

éååéö æîø [àð מרומז ציווי או מפורש ציווי -89.
äàáä úáùá [áð,בשבת לעשותה ציווי שום כשאין -

ישראל  בשליחות ולא מעצמו עושה שהנכרי .90נחשב

åîöòî ïë [âð בשבת לנכרי רמז דיני סיכום -91:.à רמז
לעשות  בשבת) (וכלֿשכן השבת קודם ציווי בדרך

אסור  - (בלא á.,92בשבת בשבת ציווי בדרך רמז
מותר  - השבת לאחר לעשות המלאכה) â.,93הזכרת

לעשות  המלאכה) (בהזכרת בשבת ציווי בדרך רמז
אסור  - השבת קודם ã.,94לאחר ציווי בדרך שלא רמז

הזכרת  ללא וכלֿשכן המלאכה (בהזכרת השבת
מותר  - בשבת לעשות שלא ä.,95המלאכה) בשבת רמז

- בשבת לעשות המלאכה) הזכרת (בלא ציווי בדרך
.96מותר 

zetqede mipeiv
אף 87) לו, הנצרכת המלאכה את בפירוש הזכיר שהרי

(ראה  שליחות משום בזה ואין ציווי בדרך זה היה שלא
סד, ע' שי (מנחת עליו שהקשו ומה עז. אות יוסף זכרון
שמותר  לה סעיף להלן מהמבואר א) ביאור לשבתך מכון
מלאכה  לעשות לנכרי שאומר כגון בפירוש מלאכה להזכיר
כשהזכרת  דווקא דבר" "ודבר שאיסור משום הוא לעצמו,
יח, הערה כדלעיל ישראל של החול לעסקי קשורה המלאכה
לומר  שמותר סכ"ה רסג בסי' מהמבואר לחלק יש וכן
עבורו. מלאכה לעשות שבת עליו קיבל לא שעדיין לישראל
בזה  אין בשבת כן לו כשאומר גם בשוע"ר זה ביאור ולפי

בלבד. דבר" "ודבר אלא לנכרי ושליחות "ציווי" משום
שאף 88) כה אות כאן שוע"ר על השלחן ביאורי ראה

כשהיא  החול, בימות כציווי נתפסת אינה כזו שאמירה
(סי' אליהו מחזה ובשו"ת כציווי, נתפסת היא בשבת נאמרת
תמיד  נחשבת וכו' מדוע שאמירת ביאר בֿג) סימנים לח
לעשותה  ציווי זה הרי בשבת לו שכשאומר אלא ציווי, כדרך
אין  ציווי, בזה שיש אף בחול לו כשאומר משא"כ בשבת

הבאה. בשבת לעשותה ציווי בזה
ל  "למה לנכרי בשבת לומר מותר בשוע"ר, זה ביאור א ולפי

והוא  במכוניתך", אותי לקחת שעברה שבת במוצאי באת
(וכן  שבת במוצאי היהודי את להסיע מתבקש שהוא יבין
יש  הקודמת בהערה למבואר אך ס"ט), פ"ל בשש"כ הוא

דבר". "ודבר משום בזה
אמירה 89) איסור ולעניין ו, סעיף לעיל המובאת כדוגמא

בין  חילוק כל אין לחומרא לנכרי שליחות שמשום  לנכרי
דבר". "ודבר לעניין משא"כ מרומז, או מפורש ציווי

(תחלת  לעיל כי במוסגר הובאה "רמז" שתיבת לומר ויש
ורמז  ברור, רמז לנכרי: ברמז גדרים שני הובאו ז) סעיף
כשהוא  שנאסר אלא מותר היה עצמו שמצד ברור שאינו
וכו' מדוע אמירת היתר ובנדו"ד כלשהו, ציווי עם בשילוב
ברור  רמז כאן אין שעברה השבת על שכשמדבר משום הוא

"מבין  הסעיף: בתחלת (כדמשמע בעלמא דברים סיפור אלא
כציווי  נחשב אינו עבר בלשון שציווי וכן דבריו"), מתוך
אלא  ציווי"), שום זו באמירתו "אין במילים: זאת (שולל
הו"א  גם לשלול הוסיף) (או צריך אם הסתפק שבמוסגר
לשבת  שמתכווין הנכרי הבנת בצירוף העבר על שציווי

ציווי". כ"רמז נחשבים הבאה
היה 90) לו אך בשבת, לנכרי אמירה באיסור נכלל ולא

לנכרי  "שליחות משום אסור היה ציווי בלשון לו אומר
וברמז. בחול לו אמר אפילו לחומרא"

שאסור 91) פעמים לנכרי, לרמוז מותר כאשר שגם יצויין
כגון  בו למחות אפילו שצריך ופעמים ממעשיו ליהנות
לעיל  פרטים כמה ונתבארו הגוף, הנאת בו שיש בדבר

ז. סעיף על בהערות
אין 92) ציווי בדרך שכשהוא לח אות לעיל המבואר ע"פ

ממש  דיבור לבין תנועה) ידי על (אפילו רמז בין חילוק
לביתו, לבוא הנכרי על מצווה אם סל"ג להלן (וראה

לעשות). עליו מלאכה איזו מעצמו יבין יבוא וכשהנכרי
אלא 93) כאן שאין עה, ובהערה ז סעיף לעיל כמבואר

מפורש  דיבור אלא נאסר ולא וכו', חפצך ממצוא משום
בלבד.
מג.94) אות כדלעיל דבר" "ודבר משום
המחאה 95) בעניין מב אות לעיל וראה צ, הערה כדלעיל

וההנאה.
ואם 96) סז, הערה לעיל וראה מעצמו, העושה כנכרי דינו

נחשב  הרמז ידי על אם לעיין יש קבלן או שכירו הנכרי
רמז  ולגבי עז), אות יוסף זכרון (ראה לשבת מלאכתו כקובע
שלשיטת  צט הערה להלן ראה וכו' עשית לא מדוע של

במהדו"ב  לא מהר"ם 'מדוע רמז למסקנא) שם פסק (וכן
מבארים  שיש פח הערה ולעיל כציווי, קצת נחשב עשית'
לו  כשאומר משא"כ כציווי, הוא נחשב שבשבת בשוע"ר

בחול.
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2

3

dkld ixe`ia
ìàøùé ìù [ãð של בחפצים נעשית כשהמלאכה -

כיון  מעצמו, עושה אפילו בנכרי למחות יש ישראל
ולא  רואהו וכשישראל מישראל, רשות ליטול שצריך
ואינו  ישראל של רצונו שזהו מבין הנכרי בו, מוחה

ישראל  לדעת כעושה אלא מעצמו" כ"עושה .97נחשב
ìéâø àìà [äð עושה שלא וודאי מעצמו העושה נכרי -

הנאה  שיקבל לו ברור כן אם אלא בחינם .98זאת

äàðä úáåèá [åð שנה (שכיר ישראל של שכירו נכרי -
(להשלים  מעצמו בשבת מלאכה העושה כקבלן) שדינו
בשבת, שיעשה להניחו אסור - ישראל עבור קבלנותו)
השבת  מעבודת היחידי המרוויח הוא הישראל כי
בשבת), יעשה לא אם הנכרי שכר לנכות לו (שאסור
מעבודת  מרוויח הנכרי גם כן אם אלא להתיר ואין

.99השבת 

zetqede mipeiv
בתרא.97) מהמהדורא עא הערה לעיל וראה
לנכרי 98) לבוא יתכן כיצד לבאר כדי "רגיל" הלשון

ששואלו  והיינו וכו'", עשית לא "מדוע לו ולומר בעלמא
של  שכירו לנכרי שהכוונה או כרגילותך, עשית לא מדוע
וכמבואר  מעצמו שעשה דבר כל על תוספת שמקבל ישראל
לחוש  אין הנאה טובת לקבל שרגיל וכיון צט, הערה להלן

כמוכרח. קצת שנראה לזה כלל
רבינו 99) שיטת שם המובא (וראה סי"א רמד סי'

צריך  אין ישראל של שכירו כשהנכרי שגם בתרא במהדורא
הוא). אף שירוויח

שמהמשך  תמה כה) (אות שוע"ר על השולחן ביאורי ובס'
משמע  הנאה") בטובת לו לעשות רגיל ("אלא כאן ההלכה

קצץ  שלא משום הייתה ישראל של בשכירו המחאה שחובת
בעשייתו. מרוויח שאינו מחמת ולא שכר לו

כפי  מהר"ם שיטת ע"פ פירש מה) (ציון לשוע"ר ובציונים
וד"ה  נמי והכי ד"ה רמג (לסי' בתרא במהדורא שמבוארת
לומר  היתר אין לעולם ישראל של שבשכירו מהר"ם) והנה
שכשהוא  כיון מעצמו, בעושה אלא וכו'" עשית לא "מדוע
דוקא, בשבת לעשות קצת מוכרח הוא זו אמירה ע"י שכירו
מתפרשת  אינה וכו'" "מדוע אמירת שכירו כשאינו משא"כ
היית  לא בוודאי כי כלומר שאלה דרך אלא וגערה כאזהרה
טובת  לקבל יותר הנכרי בטוח אדרבה וא"כ טרחך, מפסיד
בחפצים  כשעושה להקל לו היה דא"כ שצ"ע אלא הנאה,

מהר"ם). (כדעת ישראל של

•
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·È בלא המזון ברכת ומברך יחידי מיסב הוא אם ...ואף
יש  המזון ברכת אחר מיד יקדש אם מקום מכל כוס
מיד  ויאכל יחזור כן אם אלא חובתו ידי יוצא שאינו אומרים
מה  וא"כ שלאחריו שבת סעודת במקום הקידוש שיהא
היה  שהרי צריכה שאינה ברכה היא המזון ברכת שבירך
ואף  השניה אכילה אחר שיברך המזון בברכת ליפטר יכול
יוכל  שבדיעבד לפי ולאכול לחזור צריך שאין אומרים שיש
הרי  מיד אחריה שכשיקדש כבר שאכל סעודה על  לסמוך
מכל  החול סעודת שהיא אע"פ סעודה במקום קידוש זה
לבא  שלא ליזהר צריך הראשונה לסברא לחוש כדי מקום

כך. לידי

ויחזור  ויקדש מפה יפרוס אחרונים מים שנטל אע"פ אלא
שבת  סעודת במקום הקידוש שיהא כדי מעט ויאכל

ברכת שלאחרי  ויברך אחרונים מים ויטול יחזור ואח"כ ו
כן  לעשות שצריך עדיין ידיו נטל לא אם שכן וכל המזון
הספיק  שלא אלא יום מבעוד סעודתו גמר שכבר אע"פ

הקידוש: זמן שהגיע עד המזון ברכת לברך

‚È אפילו הקידוש זמן שהגיע אחר לברך והתחיל עבר ואם
בברכת  שבת של יזכיר לא משחשכה לברך התחיל
יום  מבעוד בחול שגמר הסעודה על שמברך דכיון המזון
תוך  עד סעודתו משך אם אבל שבת של בה יזכיר האיך
בברכת  שבת של להזכיר צריך רשאי שאינו אע"פ הלילה
קדושת  עליו חלה שכבר קידש לא שעדיין אע"פ המזון

מאליה. שבת

סעודתו  וגמר וקידש מפה פירס שאם לומר צריך (ואין
החמיר  אם אפילו המזון בברכת שבת של להזכיר שצריך
וגם  הקידוש זמן שהגיע קודם יום מבעוד וקידש מפה ופירס
עליו  חלה שקידש דכיון יום מבעוד המזון ברכת מברך

שבת): קדושת

* * *
„È ואמרו יום מבעוד הסעודה גמר אחר שותין שהיו שנים

זמן  עדיין הגיע שלא אע"פ היום קידוש ונקדש בא
לחזור  רוצים ואם שיקדשו עד לשתות עליהם נאסר הקידוש
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ולברך  לחזור הם צריכים רשאים שאינם אע"פ ולשתות
משתיה  דעתם הסיחו לקדש שאמרו שכיון הגפן פרי בורא
על  לברך צריכים אינם מיד מקדשים אם אבל שיקדשו עד
לא  זו באמירה שהרי למעלה שנתבאר כמו קידוש של כוס

קידוש: של מכוס דעתם הסיחו

ÂË עבר או שכח אם קידוש קודם לטעום שאסור אע"פ
מיד  לקדש צריך גמורה סעודה אכל אפילו וטעם
יברך  ולא שיקדש עד משנזכר כלום לטעום לו ואסור שנזכר
וכן  יין על כבר בירך אם קידוש של כוס על הגפן פרי בורא
כבר  בירך אם המוציא לברך צריך אין הפת על מקדש אם
הפת  על המוציא לברך צריך אין הכוס על מקדש אם ואף
שגמר  אחר נזכר (ואם למעלה שנתבאר כמו אח"כ שאוכל
שיהא  כדי הקידוש אחר עוד לאכול צריך אין סעודתו
הסעודה  שאכל דכיון שלאחריו שבת סעודת במקום הקידוש
שבת  סעודת נקראת היא הרי השבת שנכנס אחר משחשכה

שבת). סעודת במקום קידש הרי אחריה וכשמקדש

המוציא  פרוסת שטעם קודם המוציא שבירך אחר נזכר ואם
מ  לטעום ויצטרך היין על יקדש כדי לא קידוש קודם הפת

ואף  הפת על יקדש אלא לבטלה המוציא ברכת תהא שלא
לפניו  שיביאו עד להמתין וצריך משנה לחם לפניו אין אם
לו  שיביאו להם ולומר לדבר יצטרך אם ואף הפסק זה אין
שנתבאר  וכמו הסעודה לצורך שהוא כיון כלל הפסק זה אין

קס"ז: בסימן

ÊË השבת לכניסת סמוך לקדש המובחר מן שמצוה אע"פ
או  שכח ואם הלילה כל מצותו עיקר נמשך מקום מכל
היום  כל למחר תשלומין לו יש בלילה קידש ולא עבר
ענין  שאינו ויכולו פרשת מלבד לילה של הקידוש כל ויאמר
הקב"ה: של מלאכתו גמר היתה שבלילה לפי ביום לאמרה

* * *
ÊÈ יום מבעוד ומסודר ערוך להיות צריך שהשלחן אע"פ

מביאים  אין מקום מכל ר[ס]"ב בסימן שנתבאר כמו
שבא  ניכר שיהא כדי הקידוש אחר עד הסעודה למקום אותו
מפה  עליו לפרוס צריך קידוש קודם הביאו ואם שבת לכבוד
כאלו  שיתראה כדי קידוש אחר עד כאן אינו כאילו לכסותו

שבת. לכבוד עתה הובא

כל  קטנים שלחנות להם שהיו בימיהם אמורים דברים במה
ולהביאם  להפסיק טורח להם היה ולא לפניו שלחנו אחד
וטורח  גדולים שלנו ששלחנות עכשיו אבל קידוש אחר
נוהגין  לסעודה קידוש בין ולהפסיק הקידוש אחר להביאו
עד  הפת לכסות מפה ולפרוס קידוש קודם לכתחלה להביאו
הפת  על שמקדש בין היין על שמקדש בין הקידוש אחר
שתהא  כדי השלחן על הפת תחת מפה גם  שתהא וצריך
וטל  מלמעלה טל עליו שהיה למן זכר מפות שתי בין הפת

מלמטה:

ÁÈ של ובין יום של בין לילה של בין קידוש של כוס
המזון  ברכת של כוס שטעון הדברים כל טעון הבדלה
מלא  ויהיה מבפנים וידיחנו מבחוץ ושישטפנו שלם שיהיה
ידיו  בשתי ויקבלנו פגום היין יהיה ולא גדותיו כל על יין

עיניו  ויתן טפח השלחן מעל ויגביהנו לבדו בימינו ויאחזנו
קפ"ג: בסימן שנתבאר כמו ממנו דעתו יסיח שלא בו

ËÈ ולאמרו לחזור צריך הכנסת בבית ויכולו שאמר אע"פ
ביתו  ובני בניו להוציא כדי קידוש קודם הכוס על
הגפן  פרי בורא יברך ואח"כ עדיין אמרוהו שלא הקטנים
בתוך  אומרו קידוש קודם לאמרו שכח ואם קידוש וברכת

הכוס. על הסעודה

בסימן  שנתבאר מטעם ויכולו אמירת בשעת לעמוד וטוב
(מטעם  לישב טוב יותר הקידוש ברכת בשעת אבל רס"ח
המנהג  נתפשט אלו במדינות אבל רצ"ו) בסי' שנתבאר
שאמרוה  מאחר כי ויכולו פרשת אמירת בשעת אף לישב
בשעה  לעמוד כך כל מקפידין אין מעומד הכנסת בבית כבר
קצת  עומדים מקום ומכל ביתו ובני בניו להוציא שאומרה
השם  שנרמז ה"שמים ו"יכולו ה"ששי י"ום כשמתחילין

תיבות. בראשי

עולה  נר פעמים ב' כי בנרות עיניו ליתן טוב וכשמתחילין
ממאור  מת"ק אחד שנוטלת גסה לפסיעה רפואה והיא ת"ק
עיניו  ליתן צריך הקידוש ברכת בשעת אבל אדם  של עיניו

למעלה: שנתבאר כמו בכוס

* * *
Î כוס אלא יום ושל לילה של לקידוש יין לו שאין מי

אפילו  (או מלאים יהיו לא כוסות לב' יחלקנו ואם אחת
יהיה  לא כוסות לב' יחלקנו שאם אלא מלא אינו זה כוס אם
עליו  ויקדש אחת בכוס כולו יניחנו אחת) בכל יין רביעית
מכולו  עכשיו בו כשיטעם פגום כולו יהיה שלא וכדי בלילה
נזהר  ויהא שיטעמנו קודם אחר לכלי מעט ממנו ישפוך
שאין  מרביעית שיטעום כדי רביעית זה בכוס נשאר שיהא
מה  לתוכו יחזיר ואח"כ מרביעית פחות ברכה של כוס
בסי' שנתבאר כמו מפגימתו מתוקן הוא ובזה האחר שבכלי

קפ"ב.

לב' יחלקנו שאם אלא עכשיו גם מלא אינו זה כוס (ואם
מעט  ממנו ישפוך אחת בכל שלמה רביעית יהיה לא כוסות
ממנו  ישפוך ולא לתוכו יחזירנו שיטעמנו ואחר קידוש קודם
(עיין  הברכה בזיון שהוא (מפני הטעימה קודם הקידוש אחר
בין  להפסיק שלא וגם ר"ו) בסי' שנתבאר כמו רצ"ו) סי'
לא  אם אף מלא הכוס יהיה שלא כיון בחנם לטעימה ברכה

הקידוש. קודם כלום ממנו ישפוך

או  מזוג שאינו יין בצמצום יין רביעית אלא לו אין ואם
מרווחים  רביעית רוב כשני לו שאין אלא משהו יותר אפילו
למחר  ימזגנו הרבה למחר לו נחסר בלילה שותה וכשהוא
לשתיה  ראוי שיהא והוא רביעית על שיעמוד עד במים
כמו  הגפן פרי בורא עליו לברך ראוי שיהא בענין זו במזיגה

ר"ד:ש  בסי' [נ]תבאר

‡Î מוטב כן לא שאם להבדלה אחר כוס לו כשיש זה וכל
עליו  שיקדש ממה הפת על ויקדש להבדלה שיניחנו
ומכל  הפת על מבדילים שאין להבדיל מה על לו יהיה ולא
הוא  שהשכר במקום עליו להבדיל שכר לו יש אם מקום
קודם  יום של קידוש ואפילו להבדלה יניחנו לא מדינה חמר
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רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

מדינה  חמר שהוא השכר על להבדיל כשאפשר להבדלה
על  מקדשין שאין אומרים יש יום של אפילו שבקידוש לפי
ער"ב  בסי' שיתבאר כמו מדינה חמר שהוא אע"פ השכר

עליו. שמבדילים מודים הכל ובהבדלה

הבדלה  הכנסת בבית אבל בביתו ביחיד אמורים דברים במה
מוציא  אינו הכנסת שבבית שבקידוש לפי לקידוש קודמת
קידוש  על ומערערים חולקים יש וגם חובתו ידי אדם שום
הכל  לדברי מצוה היא הבדלה אבל רס"ט בסי' כמ"ש זה

רצ"[ה]: בסי' כמ"ש יין לו שאין מי להוציא

* * *
·Î יין המשייר מהם ואחד הבא העולם מנוחלי שלשה

ומונע  יין מעט לו שיש דהיינו להבדלה מקידוש
בלילה  שמקדש דהיינו אומרים ויש הבדלה בשביל שתייתו
ולהבדלה  יום של לקידוש כוס באותו שישתייר גדול כוס על
שותה  הסעודה ובתוך למעלה כמ"ש מפגימתו אותו ויתקן

כן: לנהוג וטוב אחר יין

‚Î על ויברך לסעודה ידיו יטול הכוס על שקידש אחר
יקדש  לא קידוש קודם ידיו ונטל שכח ואם ידים נטילת
שהפת  דעתו גילה זו שבנטילה לפי הפת על אלא היין על
זה  על חולקין ויש החביב על לקדש וצריך מיין לו חביבה
הקידוש  קודם ידיו ליטול יכול לכתחלה שאפילו ואומרים
שהוא  כיון לסעודה ידים נטילת בין מפסיק הקידוש ואין
וכן  [האחרונה] (הראשונה) כסברא והעיקר הסעודה לצורך
שיתבאר  כמו פסח מליל לבד אלו במדינות פשוט המנהג
שלא  עצמו על להחמיר שרוצה מי מקום ומכל תע"ג בסי'
על  בידו מוחין ואין עושה הוא יפה הקידוש אחר עד ליטול

המנהג  על הכל.שעובר כדברי אעשה לומר יכול כי

כי  ידים נטילת אחר בחמין הכוס למזוג אסור הכל ולדברי
הפסק  זה והרי יותיר ולא יחסר שלא גדול דקדוק צריך
בלבדה  השפיכה שאפילו ליזהר טוב ולכתחלה הדעת והיסח

ידים: נטילת קודם תהיה לכוס מהקנקן

„Î מלא ולא לוגמיו כמלא מהכוס שיטעום צריך המקדש
בפיו  אחד לצד מסלקו שאילו כל אלא ממש לוגמיו
בינוני  באדם רביעית של רובו והוא לוגמיו מלא ויראה
ומכל  שלו לוגמיו כמלא שיהיה צריך גדלו לפי והגדול
כמלא  אינו שעדיין אע"פ מרביעית יותר צריך אין מקום

לוגמיו:

‰Î טעם אם מהמסובין אחד וטעם המקדש טעם לא אם
אין  אבל חובתן ידי כולם יצאו ממש לוגמיו כמלא
אחד  שיהנה שצריך לפי לוגמא למלא מצטרפת שנים שתיית
אינה  לוגמיו ממלא ובפחות ברכה של כוס משתיית מהם

הנאה. של שתייה נקראת

של  מכוס כולם שיטעמו המובחר מן מצוה מקום ומכל
יין  לו שיש מי אך לכולם לוגמיו מלא צריך אין אבל ברכה
למחר  השאר ויניח כשיעור בלבד אחד שיטעום מוטב מעט

להבדלה. או לקידוש

לוגמיו  כמלא עצמו המקדש טעם לא שאם סוברים והגאונים
וראוי  לוגמיו כמלא אחד כל המסובין שטעמו אע"פ יצא לא
אבל  בקידוש אמורים דברים במה לכתחלה לדבריהם לחוש

הגאונים  מודים כוס הטעונים הדברים כל ובשאר בהבדלה
כמלא  מהמסובין אחד בטעימת די לכתחלה שאפילו

לוגמיו:

* * *
ÂÎ חוזר בדבור הפסיק שטעם וקודם הכוס על קידש

אבל  ולקדש לחזור צריך ואינו הגפן פרי בורא ומברך
לחדר  זה מחדר שיצא (או) זה כוס משתיית דעתו הסיח אם
יוצא  ואינו ולקדש לחזור צריך למקומו שחזר אע"פ אחר
לטעימת  בינו שהפסיק כיון הראשון בקידוש חובתו ידי

לחדר: מחדר מקום בעקירת (או) הדעת בהיסח הכוס

ÊÎ אחר כוס לו יביאו עליו שקידש כוס נשפך אם וכן
לשתות  בדעתו היה לא אם הגפן פרי בורא עליו ויברך
הסיח  לא אם ולקדש לחזור צריך ואין הקידוש אחר יין עוד

בינתיים. מקום בעקירת הפסיק ולא דעתו

של  שנפשו (כיון הכוס ונשפך השכר על בשחרית קידש ואם
כוס  להביא צריך שאין להקל יש בשחרית) בשכר קצה אדם
חובתו  ידי יוצא שאפילו אומרים יש שהרי עליו לברך אחר
רע"[ב]: בסימן שיתבאר כמו הפת על המוציא שמברך במה

ÁÎ יין שהוא כסבור מים מלא כוס על קידש אם אבל
שאין  בענין הוא אם אף היין על ולקדש לחזור צריך
בדעתו  שהיה כגון הגפן פרי בורא ולברך לחזור צריך
ר"ט  בסימן שנתבאר וכמו הקידוש אחר יין עוד לשתות
על  אמרו וזה היין על הקידוש לומר חכמים שתקנו דכיון

ולקדש. לחזור צריך המים

רביעית  לפניו היה המים על שקידש בשעה אם מקום ומכל
לשתות  מוכן אצלו הספסל על או השלחן על אחד בכלי יין
ולקדש  לחזור ולא הגפן פרי בורא לברכת לא צריך אינו אזי
על  קידש כאילו זה שהרי שלפניו המוכן מן מיד ישתה אלא
מכל  בידו שיאחזנו צריך קידוש של שכוס שאף ההוא היין

בדיעבד: מעכב זה אין מקום

ËÎ שלפני יין לכוסות המקדש מכוס לשפוך צריך אין
היו  כן אם אלא בשמיעה חובתן ידי היוצאים המסובין
שיטעום  קודם וכוס כוס לכל לשפוך צריך הוא שאז פגומין
מצוה  שזהו פגומין שאינן מכוסות כולם שישתו כדי הוא

המובחר: מן

Ï הם אם המקדש שיטעום קודם המסובים יטעמו לא
או  ריקנים שבידם לכוסות ממנו ששופך לכוסו זקוקים
רשאים  פגומים שאינן יין כוסות להם היו אם אבל פגומים
בסי' זה כל שנתבאר כמו המקדש שישתה קודם לשתות

ק"צ:

היין: שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

* * *
נשתנה ‡ שלא אע"פ רע שריחו היין על מקדשים אין

א  כלל עליו לחמיצות שמברכים יין וטעמו ריחו לא
מאוס  בכלי שהיה מחמת קצת שמסריח רק הגפן פרי בורא

פניך. הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו כן פי על אף

אין  שעכשיו פי על אף שנתגלה היין על מקדשין אין וכן
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c"agרלד i`iyp epizeax zxezn

כן  פי על אף בינינו מצויים נחשים שאין לפי בגילוי נזהרים
מגולה  עמד לא אם מקום ומכל וגו' לפחתך נא הקריבהו
אלו  במדינות בפרט כך כל להקפיד אין מועטת שעה אלא
אין  והסגנים הפחות שגם לפי כך כל מצוי היין שאין

וטעמו: ריחו נמר כן אם אלא בדיעבד כך על מקפידים

ענבים · של אשכול אדם וסוחט עליו מקדשין מגתו יין
המובחר  מן מצוה מקום ומכל היום קידוש עליו ואומר

יותר: משובח שהוא ישן ביין

קמחין ‚ בו שיש אע"פ חבית שבפי יין על מקדשים
לו. אפשר אם הקמחין להעביר תחלה שיסננו ובלבד

לפי  עליו מקדשים אין לבן קרום עליו יש אם מקום ומכל
שטעמו  ויין חומץ ונעשה טעמו בו פג כבר הסתם שמן

פרי  בורא ואפילו עליו מקדשים אין יין שריחו אע"פ חומץ
אם  אבל ר"ד בסי' שנתבאר כמו עליו מברכים אין הגפן
פרי  בורא עליו מברכים חומץ שריחו אע"פ יין שטעמו ידוע
מקום  ומכל הטעם אחר הולך שהכל עליו ומקדשים הגפן
ליקח  ולא עליו לקדש טוב יין לברור המובחר מן מצוה

חומץ: ריחו יהיה שמא כי שבמרתף יין מסתם אפילו

„: תע"ב בסי' שיתבאר כמו עליו מקדשים לבן יין

בו ‰ שיש פי על אף החבית שבשולי יין על ומקדשים
מצוה  מקום ומכל מתוק יין ועל שחור יין ועל שמרים

עליו: לקדש ביותר המשובח היין לברור המובחר מן

מקדשין: יין איזה על ערב סימן ב חלק
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ziciqgd dyxtd - ayie zyxt 'xe` dxez'

ּדחנּוּכה  יֹומי ּבכסליו 1ּבכ"ה §§¦§¥¥©£¨

d"kAdMEpgc inFi eilqkA2'כּוmipei EqpkPWMW .3 §§¦§¥¥©£¨¤§¤¦§§§¨¦
lkidl'וכּו`l mEgSpe i`pFnWg ziA zEkln ExaBWkE , ©¥¨ְ§¤¨§©§¥©§¨¦§¦§Ÿ

onW lW cg` KR `N` E`vn'כּו'g mEraw zxg` dpWl . ¨§¤¨©¤¨¤¤¤§¨¨©¤¤§¨
A miaFh minid`cFde lNd4. ¨¦¦§©¥§¨¨
oipr oiadllNdoipred`cFd. §¨¦¦§©©¥§¦§©¨¨

xkf zFxp wilcdl df qpA EpTY dOl ,oiadl mbe§©§¨¦¨¨¦§§¥¤§©§¦¥¥¤
onW lW cg` KR E`vOW WCwOl'כּוoM EpTY `le , ©¦§¨¤¨§©¤¨¤¤¤§Ÿ¦§¥

?miQp x`WA¦§¨¦¦

?d`cFde lNdl zFxp oipr dn ,mbe§©¨¦§©¥§©¥§¨¨

aizkC ,`Ed oiprd K`(bk ,e ilWn)dxFze devn xp" : ©¨¦§¨¦§¦¦§¥¥¦§¨§¨
xF`'כּוÎziaAW dxFpOd oipr x`al miCwdA oaEie ."§¨§©§¦§¨¥¦§©©§¨¤§¥

l"fx Exn`W ,WCwOd5!?Kixv `Ed dxF`l ike" ".כּו': ©¦§¨¤¨§©©§¦§¨¨¦

aizM dPde(g ,l dEvY)oiA ,zFxPd z` oxd` zFlrdaE" : §¦¥§¦§©¤§©£©£Ÿ¤©¥¥
"dPxihwi zFxPd z` FaihdA xwAa"E "dPxihwi miAxrd̈©§©¦©§¦¤¨©Ÿ¤§¥¦¤©¥©§¦¤¨

(f ,mW)zFxPd 'f lM wilcn did dliNAW .6xgnlE , ¨¤©©§¨¨¨©§¦¨©¥§¨¨
iaxrOd xp `N` wilcn did `le .maihnE mpXcn§©§¨¥¦¨§Ÿ¨¨©§¦¤¨¥©©£¨¦

.miIqn did FaE ligzn did EPOOW ,iXW xp `EdW¤¥¦¦¤¦¤¨¨©§¦¨¨§©¥

:oiprde§¨¦§¨

1

2

3

4
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18

(1):elqkA d"kA ligzOd xEACdxFYd xF` .FzNgzA dxF` ixrW[dMEpg]xEAC ¦©©§¦§§¦§¥©£¥¨¦§¦¨©¨£¨¦

] df ligzOdyc ± grx cEOr a KxM ziW`xA.[.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± ©©§¦¤§¥¦¤¤©¦§§©©§

miwxR iW`x .irvn`d x"Enc` zgPd iR lr d`xPM `Ed EpiptNW xn`Od gqFp©©©£¨¤§¨¥©¦§¤©¦©¨©©§¨¤§¨¦¨¥§¨¦

iW`x zniWxn wiYrn ci azkA `vnp ,df xn`On d`xPM ,irvn`d x"Enc`n¥©§¨¤§¨¦©¦§¤¦©£¨¤¦§¨¦§©¨©§¦¥§¦©¨¥

d"kA" ligzOd xEACA dMEx`A x`Azp xn`Od .b"qwz ± a"qwz zpXn miwxR§¨¦¦§©©©£¨¦§¨¥¨£¨§¦©©§¦§

qRcp ± (`"twz ± c"rwz mipXd oiA xn`PW) irvn`d x"Enc`n "elqkA§¦§¥¥©§¨¤§¨¦¤¤¡©¥©¨¦¦§©

irvn`d x"Enc` ixn`n ± sqFp xE`iA ,h"nyz z"dw Fnvr iptA qxhpEwA§§§¥¦§¥©§§¨¥¨©©§¥©§¨¤§¨¦
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

שבין ÙÂÓ‰Â˙(יז) בהפרש רואים שאנו מה הוא לזה
שהתינוק  רואים שאנו להיות לזקן תינוק
אותו  לזוז שא"א ביותר חזקים הטבעיים מדותיו הקטן
שמדות  וחיה הבהמה כמו בלבו שמתאווה מדבר
נולד  מקרוב שזה מצד והוא כו'. ביותר חזקי' שלהם
בחומר  בנפשו שנטבע בטבע בבטן מתולדתו ובא
השכל  וכח גדול ותוקף בחיזוק ובשרו בדמו מדותיו
מאד  קטנות בבחי' היא עדיין הצורה שהיא שבמוחו
לעצור  יוכלו לא אלה סיבות מב' ע"כ גדולה ובחלישות
הקטן  בדעתו התינוק שידע אף מה לדבר תאותו רצון
בזה. אותו וישכילו ויודיעו לנפשו המזיק ברע למאוס
מדותיו  על לגבור שבו השכלית בנפש כח אין עכ"ז
שמוטבעים  כמו הן שבלבו המדות ע"כ כלל הטבעיים
רק  כלל ודעת שכל פי על שלא ומתנהגים הנפש בעצם
יותר  הרבה הן שחזקי' ממש הנפש בעצם שהן כמו
ולזאת  כנ"ל. הנפש בעצם שהוא כמו גם השכל מכח
התינוק. למדות ולהכניע ולהחליש לבטל אדם יוכל לא

כ  בשנים גדול  באדם אבל (וכן כנ"ל). לפרקי' שיתגברו
לבבו  טבע כפי מה דבר שיתאוה אף בדעתו גדול אדם
בסברות  שישכילוהו מיד המדה ולהחליש להכניע יוכל
ויבטל  בלבו יתחרט לו ורע מזיק הדבר שזה וטעמי'
מצד  הרי וא"כ כו'. וכל מכל לגמרי שבלבו התאוה
ועוד  למדותיו. להכניע יוכל שבגדול השכל כח גדלות
יתחלשו  שמיד השכל כח אל נכנעי' יותר שמדותיו
על  שליט שהמוח עד השכל כח הוראת מצד ויכנעו
שלהם  שמדות ובהמ' בתינוק משא"כ כנ"ל. תמיד לבו
לומר  א"א ואמנם הנ"ל. מטעם יותר ותקיפים חזקים
יותר  מציאותם בעצם חלושים בשנים שבגדול שמדות
נטבעו  כבר הטבעיי' מדותיו שהרי התינוק ממדות
ישתנו  שלא יותר תקיפי' (ואדרבה מתולדתו. בנפשו
שהגם  בתינוק משא"כ להיפוכו). מדבר ויוחלפו
ולשנות  להחליף יכול אבל וחזקי' קשים שמדותיו
תקיפים  שאינם מצד בנקל פיתוי ע"י להיפוכו רצונו
המדות  וגדלו שיגדל עד בנפש הקטנו' מצד כנ"ל בעצם
מצד  (ולא כו'. ללאו מהן יחליף ולא יותר הטבעיים
זה  הפרש ימצא שבמדות הדעת וקטנות הדעת גדלות
בקטנות  המדות עצם מצד אלא לגדול קטן בין
כח  נגדל בשנים שבגדול לפי הוא הטעם אך וגדלות).

נכנעים  הטבעיים מדותיו ע"כ יותר ושכלו דעתו
תוקף  מחמת להיפוכו מדבר להטותם מיד ומתחלשים
וכל  לו ומזיק הרע דבר שזהו שישכיל ושכל הדעת
על  לשלוט יותר השכל כח יתחזק בשנים יותר שיגדל
המוח  שבזקנים רואים שאנו כמו הטבעיי' המדות
זקנים  שדעת מצד מבנערים יותר הלב על שליט
חלישות  מצד לא אבל יותר. בחוזק בהן נתיישבת
שרש  שהרי מבנערים יות' בזקנים הטבעיות המדות
תקיפים  בזקנים גם הטבעיים המדות מהות עצם
יותר  הנפש בעצמות מציאותם בעצם יותר וחזקים
הטבעי' הנפש הוא הדם כח שנחלש פי על (אף כנ"ל.
ביותר  הטבעיים המדות גידול מצד אבל יותר. בזקנים
ביותר  הקשה הארז כמו יותר ותקיפי' קשים הן בזקנים
קטן  ואילן הרך הקנה משא"כ ביותר רב זמן כשיגדל
שהוא  וצורה מחומר שכלול באדם יובן זה ובכל כו').
תיקון  בחי' שהוא וב"ן מ"ה בחי' (שהוא ונה"ב. נה"א
לשכל  מיד נכנעים הטבעיים שמדות כמשי"ת). ותוהו
מ"ה  ענין שהוא אדם שנק' שבנה"א האלקית והשגה
השכל  כח שיגדל וכל כנ"ל. הלב על שליט שהמוח
המדות  טבע מתחלשים יותר יותר האלקית והשגה
כו'. דגופא חולשא דנפשא תוקפא וכמאמר שבגופו.

בעצמות ועכ"ז יותר גבוה הטבעיות המדות עצם שרש
התפעלות  והוא אדם דבחי' הצורה מן שלמעלה הנפש
וחזקים  תקיפי' שהן הדעת מן שלמעלה באה"ר המדות
שמדות  כמו כנ"ל. וחכמה השכל מן יותר הרבה
ה'. תושיע ובהמה אדם וז"ש כו'. מאד חזקים הבהמה
ממדות  יותר דבהמה מדות בבחי' יתירה מעלה ויש
שמעלה  עד כו' בהמות כו' ואני וכמ"ש דאדם. שכליי'
בהמה  הבשר ומאכל הקרבנות מן וראיי' אדם. לנפש
מצד  וזהו במ"א. כמ"ש כו' השכל כח ומוסיף שמחי'
הבהמות  קדמו וע"כ מאדם שלמעלה הבהמה שרש
בחי' ועכ"ז כו'. דמע"ב מאמרות בעשרה לאדם וחיות
וכמו  בהמה דבחי' לב"ן מברר דאדם דחכ' מ"ה
ואמנם  כנ"ל. בחומר הצורה כמו הלב על שליט שהמוח
שרש' מצד לנה"א להעלות בנה"ב כח יש הבירור אחר
השכל  מן יותר שגבוה דאדם מ"ה מבחי' שלמעלה

(כמשי"ת): בס"ג ששרשו ב"ן בחי' והוא

miwl` `xa ziy`xa
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•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ גם חשוכא ברישא הוא מה מפני צ"ל עדיין
המלכים, ואלה דכתיב והענין עולם. של בברייתו
מתקן, ברודים אצי' נקודים, תהו קדמאי' מלכי' ז'
אינה  צפונית רוח כענין נשלם, שלא מה התיקון ועיקר
ע"ד  הי' שבשרשן שהגם דתהו גבורות בחי' מסובבת,
יכול  הי' לא תוקפן מצד אמנם ספי', בכל תגבורת
תגבורתן  גם ולכן כלל, התכללות שום בהם להיות
חד  הוא השמאל קו שבתיקון כדוגמת שזהו י"ל בכלל
הוא  היחוד כי נתייחדו, לא ולכן העלאות, הכל קציר,
לזולתו, פנימיות שפע שיומשך פנימיות השפעה לצורך
גם  נתייחדו שלא וי"ל הכל, שעלו בתהו כן לא
האריז"ל  בכתבי (ע' הקדום, לשרשו עלה כ"א בעלייתן

וה"מ). ובפ"מ, הפסוקי' בשער

‰Ê·Â,נתברר שכבר מה הוא שבי"ע במ"א מ"ש יובן
וא"כ  ובי', מיני' שבירר דס"ג יו"ד ע"י הכוונה
ג"כ  העבודה מצד תיקון צריכים הם גם באמת לפ"ז
בו  שהי' ענין זהו בשבה"כ שנפל מה אך וצ"ע. עכ"פ
בירור  ע"י שהרי מעט רק ומ"מ התהו, מעלת התוקף
שיוצא  מה יובן ובזה מצ"ע. נתעלו לא הנ"ל דיו"ד
צריך  והמותר הטוב, חלק מעט רק הבירורי' בעניני
גם  ומ"מ תקנתן, זהו שבירתן חרס כלי ל"ת כענין דחי'
כדאי  ולזה ברודים, על יתי' מעלה לו יש קטן הניצוץ
כזאת, היתה למה כן לא דאם בגוף, הנשמה ירידת הוא
דס"ג  יו"ד ע"י נתעלו לא למה חשוב, חלק כ"א ואם
הי' שבתחילה כמו כן ולהיות כנ"ל. שצ"ל אלא עצמו
ענין  מרומז צ"ל בהבנין לכן לבנות, ע"מ בכוונה סותר
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רמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא  האדם כי ולהיות עכ"פ. הקדימה במעלת הסתי'
כמו  ומ"מ קודם, בא היצה"ר בו גם לכן קטן עולם

באדם. גם להיות יכול כן רע יגורך לא שבאצי'
˙ÏÚÓÂ לידי בא ידו שעל י"ל נה"ב, שמברר מה

שהם  בזה התהו מעלת שיהי' היינו תגבורת,
הם  וחיות שבהמות בגשמיות וכמו החיות, תגבורת
כעין  שזהו שנדמה עד חזקי' ומדותיהם יותר חזקי'
בו  שיש דאדם דתיקון ששכל לפי זהו ובאמת עקשות,
כלל, דתהו מדות להשיג יכול אינו דעשי' דמל' נפש רק

גב  נתייחדו ובחי' לא לכן שאשר בתהו שהי' עצמה ורה
זה  הרע, מציאות שנסתעף י"ל מזה אשר למטה, ונפלו
נמשך  ומזה כו', ששבירתן חרס כלי ע"ד לשבר צריכים
עי"ז  בשמחה מקבלם כשהאדם אמנם קשי'. דיני' ח"ו
וע"י  הטוב, חלק מתעלה להיות שיכול מה כל מעלה
מה  ומזוני חיי בבני התאוה עצם היינו הרע את ששובר

זו  שגם באמת שהוא כמו וחושב טוב, שזהו שנדמה
החסד  תגבורת התהו מעלת לו נמשך עי"ז לטובה
ה' וישב ולכן ומזוני, חיי בני בהשפעות גם עד"מ
מדה"ר  וגדולה מרובה, טובה מדה כי למשנה לאיוב

שלאחרי'.
ÔÎÏÂ ישראל כל עם ג"כ עצמו את משה כלל בק"ש

שלכן  בישראל, זו בחי' הממשיך הוא כי להיות
בחי' הממשיך מקור הי' שהוא משה זה בשגם ארז"ל
אחד  ה' שלע"ל מה ג"כ זהו א"כ לטובה, זו דגם זו
שתלוי  אלקינו ה' הוא עכשיו שנכתב כמו נק'
כמו  למתוק המר תקרובת ענין באופן בעבודתינו,
חלו  ויחל באמרו כ"ז פעל משה ולכן בשרשו. שהוא
להורות  למטה גם המים והמתיק ישראל, של מרירותן
זה  טוב השפעת מטה למטה גם נמשך עבודה שע"י

התוכחה. אחר בא שזהו בפו"מ מתוק יעשה שמר
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ד' בכל המלחמה. נצחון על החג  קבעו לא ומדוע הרבים, ברחמיך צ"ל מדוע שאלות:
אסתר. ע"י – מדי גלות דניאל. ע"י – בבל גלות בה'. באמונתם ישראל עמדו הגלויות
שקיעת  אחר צ"ל חנוכה נר שבטים. י"ב ע"י – אדום גלות ובניו. מתתיהו ע"י – יון גלות

החשך. את מאירים דקדושה חום ע"י דלעו"ז, חום – החמה

*‰z‡Â",צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּביד  וזדים כּו', ּדינם את ּדנּת ריבם את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָרבּת
רּבים, הרחמים ענין מהּו להבין וצרי ."תֹורת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָעֹוסקי
ּדהלא  הּדין, מּׁשּורת ולפנים ּפלאי ּדבר ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹּדמׁשמע
ּבידי  ּונתּונים מסּורים יהיּו ׁשהּזדים ּכן, מחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַהּדין
והּנה  רּבים. הרחמים ענין מהּו ּכן ואם ,ּתֹורת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָעֹוסקי
נּצּוח  הּוא הא' ענינים, ב' יׁש הרי ּדחנּכה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֻּבהּנס
היה  ּדזה הּיונים, את נּצחּו ּׁשּיׂשראל מה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמלחמה,
ׁשּמצאּוהּו ׁשמן ׁשל ּדפ הּנס הּוא והב' ּכסלו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָּבכ"ד
אּלא  להדליק ּבֹו היה ולא ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹחתּום
ּבכ"ה  היה וזה ימים, ח' מּמּנּו והדליקּו אחד ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלילה
וצרי הּמלחמה, נּצּוח הּוא העּקר הרי ּדלכאֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּבכסלו.
ּפ מציאת זכרֹון על והּׂשמחה החג הקּבע לּמה ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻלהבין
עּקרית  הּסּבה ׁשהּוא הּמלחמה נּצּוח על ולא ׁשמן ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל
היא  ּדמצוה מצוה, היא חנּכה נר והנה הּׁשמן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלמציאת
עם  ּומתאחד מתחּבר הּמצוה ּׁשהּמקּים מה וחּבּור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָצוּתא
הרי  ּבּמצות ולכן ,יתּבר הּמצוה לעׂשֹות והּגֹוזר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהמצּוה
אׁשר  הּמצות ויׁשנם לעׂשֹותם, ה' צּוה אׁשר הּמצות ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיׁש
ה', מצוֹות הם ּכאחד ּוׁשניהם לעׂשֹותם, ׁשּלא ה' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹצּוה
הם  ּדמצוֹות ּומקֹום, ּבזמן מגּבלת היא ּומצוה מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻוכל
הּוא  ּכזה ּדבאפן ּדוקא, ּבדּיּוק הּוא והרצֹון העליֹון, ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹרצֹון
ׁשּמגּבלת  חנּכה, נר ּבמצות וכן אחר, ּבאפן ולא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֻֻרצֹונֹו
והּזמן  מּבחּוץ, ּביתֹו ּבפתח הּוא ּדהּמקֹום ּוזמן, ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָּבמקֹום
אז  החּמה ּדבׁשקיעת החּמה, מּׁשּתׁשקע הּוא חנּכה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּדנר
ׁשּבת  לנר ּדֹומה ואינֹו חנּכה, ּדנר הּמצוה מתחיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהּוא
החּמה  ׁשקיעת קדם ׁשהם ׁשּבּמקּדׁש ּדמנֹורה הּנרֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹו
מּׁשּתׁשקע  ּדוקא ּדמצותּה חנּכה ּבנר ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדוקא,
מצוֹות  מהז' היא חנּכה ּדנר הּמצוה ּוכללּות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻהחּמה.
הּמצות  מּספר מׁשלימים ּדרּבנן מצוֹות ּדהז' ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּדרּבנן,
מּסיני, למׁשה נאמרּו מצוֹות ּתרי"ג ּדהּנה ."ּתר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָלמסּפר

מצו  ּבחינת והז' ענין ׁשהּוא "ּתר למסּפר מׁשלימים ֹות ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ

ּבעבֹודה  וענינֹו ּבכלל, החנּכה חג ענין ּולהבין ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכתר.
ּכמֹו הּנׁשקפה זאת "מי ּכתיב ּדהּנה הּוא, האדם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבנפׁש
ואמרּו ּכּנדּגלֹות", איּמה ּכחּמה ּברה כּלבנה יפה ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁשחר,

ׁשל רז"ל ּדברים "ד' טו): ּפרׁשה ׁשמֹות רּבה (מדרׁש ְְְִִֶַַַָָָָָָ
מלכּיֹות  ׁשּבד' מלכּיֹות, ד' ּכנגד ליׂשראל ּכאן יׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשבח
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבאמּונתֹו עמדּו יׂשראל על ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעמדּו
ּכמֹו הּנׁשקפה זאת 'מי ׁשּנאמר מּנין, ּבבל ּבמלכּות ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהּוא.
אי' ׁשּנאמר לּׁשמׁש מׁשּתחוה היה נבּוכדנּצר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשחר',
ׁשֹוחר  היה ודנּיאל ׁשחר', ּבן הילל מּׁשמים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנפלּת
לּה ּפתיחן 'וכּוין ׁשּנאמר הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומתּפּלל

הג'א ּבעּליתּה (ׁשהם וצהרים ּובקר ערב ירּוׁשלים' נגד ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ׁשֹוחר  היה ולּמה וערבית), מנחה ׁשחרית ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּתפּלֹות
יׂשראל, על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּירחם ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומתּפּלל,
ּתפּלה  (ּדהּנה רצֹון' יבּקׁש טֹוב 'ׁשֹוחר ׁשלמה אמר ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹֹועליו
והּוא  רצֹון, יהי ּבענין וכּידּוע חדׁש, רצֹון ְְְְְְִִִַַַַָָָָָממׁשי
ּדכל  ּדאֹורייתא מצוה היא ּדתפּלה חדׁש, רצֹון ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָלהמׁשי
יּתן  אׁשר יתּבר לֹו ויתחּנן ה' אל יתּפּלל מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאחד
וׁשלֹום  חס ואם וכּו', רפּואה לֹו ויׁשלח ּברוח ּפרנסתֹו ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָלֹו
ענין  זהּו הּנה לּצלן, רחמנא ּגזרה איזה האדם על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנגזרה
ּוכמאמר  הּגזרה, לבּטל ׁשמים רחמי לעֹורר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּתפּלה
ּדעל  הּגזרה", רע את מעבירין ּוצדקה ּותפּלה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ּותׁשּובה
ּולבר החֹולים את לרּפאת חדׁש רצֹון נמׁש הּתפּלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹידי
ּדכאׁשר  טֹוב, ׁשֹוחר וזהּו מרּבה, ּבהׁשּפעה הּׁשנים ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻאת

ּכדבעי  ּתפּלב מתּפּלל עּקר הּנה רצֹון אז יבּקׁש ּכי הּוא תֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
מדי, ּבמלכּות כּלבנה יפה חדׁש). רצֹון ּולהמׁשי ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָלעֹורר
החׁש ּברקיע נראית הּלבנה אין אם ּבּלילה מֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹאּתה
ּכיון  הּמדינה, ּתֹו אפּלּו להּל יכֹול אדם ואין ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָּבעֹולם
ּכ ,ּבּדר ּומהּלכין ׂשמחין הּכל ּברקיע נראית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּלבנה
להרֹוג  להׁשמיד יׂשראל על ׁשּגזרּו אחׁשורֹוׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּבימי
'לּיהּודים  ׁשּנאמר ליׂשראל והאירה אסּתר ּובאה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּולאּבד,
ּבמלכּות  כּלבנה' 'יפה ּכתיב לכ וׂשמחה', אֹורה ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָָָהיתה
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קסג.*) ע' תרפ''ו המאמרים בספר נדפס

בעלייתו.א. לו פתוחים שצריך.ב.וחלונות כפי



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

אם  סנדריאּוס יון, ּבמלכּות ּכחּמה ּברה כּו'. ְְְְִֵַַַַַָָָָָָמדי
כּו', נקרא 'ּגּבֹור' והּׁשמׁש ׁשמּה, 'חּמה' ְְְִִִֶֶַַָָָאֹוליאּוס
ּבֹורחים  הּכל הּׁשמׁש, נגד לעמד יכֹול מי ּתּמּוז ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבתקּופת
הּכל  יון ּבמלכּות ּכ מחּמתֹו', נסּתר 'ואין ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּמּנּו
ׁשל  ּבאמּונתֹו עמדּו ּובניו הּכהן ּומּתתיהּו מּמּנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּברחּו
ׁשל  האכלּוסין מּפניהם ּוברחּו הּוא ּברּו ְְְִִֵֶֶַָָָָֻהּקדֹוׁש
להם  אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וכן ּכּלן, ונהרגּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאנטיֹוכּוס
החּלׁש לרמחים, ּומזמרתיכם לחרבֹות אּתיכם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ'ּכּתּו
וגֹו', ה'' אֹויבי כל יאבדּו 'ּכן ואֹומר אני', ּגּבֹור ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹיאמר
ּבאדֹום, ּכּנדּגלֹות איּמה ּכחּמה'. 'ּברה ּׁשּנאמר מה ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלקּים
ּבמלכּות  עֹומדת ׁשהיא לפי איּמה, ׁשמּה נקרא ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻלּמה
ּדחילה  רביעאה חיוה 'וארּו ׁשּנאמר אימה, לּה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש

ותּקיפא' י"ב ג ואימתני מֹוצא אּתה ּכּנדּגלֹות, איּמה מהּו . ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
חּוץ  לעמד יכֹולים הּׁשמים ׁשאין ּכׁשם ׁשּברקיע, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּזלֹות
מי"ב  חּוץ לעמד יכֹול העֹולם אין ּכ מּזלֹות ֲִִֵַַָָָָָֹמי"ב
עֹומדים  ּדיׂשראל הּוא זה מּכל ּדהּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשבטים".

יון  ּדגלּות מלכּיֹות, ּבד' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְֱֶֶַַָָָָָָֻּבאמּונתֹו
יון  ּדגלּות איּמה, נקראת אדֹום וגלּות חּמה ְְְְֱֲִִֵֵַָָָָָָֻנקראת
"וחם  ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ּדלעּמת חּמה ׁשהיא חּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנקראת
ׁשל  הּדם ּורתיחת רעֹות ּדתאוֹות החם ׁשהּוא כנען", ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹאבי
הּוא  חנּכה נר ׁשּמצות וזהּו הרע. והּיצר הּבהמית ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּנפׁש
הגּברת  ידי על ׁשהּוא זה ּדלעּמת החּמה, ׁשקיעת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֻאחר
ּדוקא  ואז ּכחּמה, ּברה ענין ׁשהּוא ּדקדּׁשה, ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻהחּמה

הח  את להאיר חנּכה נר ּדמּתתיהּומדליקין וזהּו .ׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבאמּונתֹו עמדּו ּובניו ְֱֵֶֶַַָָָָָָֹהּכהן
אנטיֹוכּוס, ׁשל האכלּוסין מּפניהם ּוברחּו נפׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֻּבמסירּות
אׁשר  רּוחנית מלחמה ׁשהיא לפי לדֹורֹות חג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻוהקּבע
עֹומדים  ודֹור ּדֹור "ּבכל ּוכמאמר ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְְֲִֶַַָָָָָיׁשנה
הרע  ויצר הּבהמית ּדנפׁש ׁשהחם מּידם", כּו' ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעלינּו
החם  הגּברת ידי ועל קטּנה, העיר את לכּבׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹרֹוצה
אֹור  ּומאיר הרע נדחה האלקית, הּנפׁש ׁשל ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּדקדּׁשה

קטּנה. ּבהעיר ְְִַָָָּתֹורה

מקור  – אלקים האורות, מקור – הוי' ונרתקה. שמש בדוגמת הם ואלקים הוי' שמות
בריאת  ולכן האור. את לגלות יכולים הם האור, את מעלימים שהכלים ע"י דוקא הכלים.

הוי'. דשם הבלי־גבול האור על שמסתיר אלקים שם ע"י היא העולמות

¯e‡·e'ה ּומגן ׁשמׁש "ּכי ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְִִִִֵֵֶֶָָָ
ה' אלקינּו הוי' הּוא הוי' והּנה וכּו'. ְְֱֱֲֲִִֵֵָָָָֹֹאלקים"
הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים ולכן טבע, הּוא אלקים ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד,

חד  ּכּלא הּוא ואלקים ה' ּכי ּולהבין לידע ּבכדי ,ד ּדהּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
איז  ּבאמת אז הוי', הּוא הּטבע ׁשהּוא האלקים ֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואׁשר

אלקּות  אֹוי ּבּׁשמׁשה טבע ּדהּנה ּומגן, מּׁשמׁש זה יּובן , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
הּׁשמׁש, ּגלּגל הב' הּׁשמׁש, עצם הא' ּדברים, ב' ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיׁש
אׁשר  חּמה, הּנקרא והּוא הּׁשמׁש ונרּתק הּמגן ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
וידּוע  ואלקים, הוי' ּבחינת הּוא למעלה מּזה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּדגמא
הּכלים, מקֹור אלקים וׁשם האֹורֹות מקֹור הּוא ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹּדהוי'
על  ּומעלימים מגּבילים ׁשהם ידּוע הּנה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָוהּכלים
אֹותּיֹות  ּוכמֹו האֹור, את מגּלים ׁשהּכלים הגם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָהאֹורֹות,
אנּו האֹותּיֹות ידי על ׁשהרי הּׂשכל, את ׁשּמגּלים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּׂשכל
ׁשהם  מּובן ּגּופא מּזה מקֹום מּכל הּׂשכל, את ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָיֹודעים

הּׂשכ  עצם על אֹור מעלימים ּגּלּוי היה לא ּכן לא ּדאם ל, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לגּבי  העלם הּוא הּגּלּוי ּדאמּתית וכּידּוע ידם, על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׂשכל
ּומעלתֹו ּדאמּתּותֹו לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָהמקּבלים,

הינּו ּבעצמּותֹו, ׁשהּוא ּכמֹו רק הּוא ּכח ּכל  ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹהעצמי
הּנה  ּבעצמּותֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּכח ּדכל ּבכלי, ׁשּמתלּבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹקדם
ּדבר  ּובכל ׁשהּוא, ּכמֹו העצמּות ּגּלּוי ּבבחינת הּוא ְְְְִִִֶַַָָָָָׁשם
אם  ּכי למּטה ּגּלּוי ּבגדר אינֹו ׁשהּוא ּכמֹו העצמּות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּנה
אז  הּנה ּבכלי מתלּבׁש ּדכאׁשר ּבכלי, ּכׁשּמתלּבׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדוקא
התּפּׁשטּותֹו רק ונׁשאר האֹור עצם ּומתעּלם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמתצמצם
יּובן  ּכן ואם כּו', למּטה מאיר הּוא ואז האֹור ְְְִִֵֵֶַַָָָׁשל
מעלימים  הם אלקים ׁשם ּבחינת ׁשהם הּכלים ְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹּדבחינת
ׁשם  ידי על הּוא העֹולמֹות ּבריאת ולכן האֹור, עצם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
אלקים", ּברא "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ְְְֱֱִִִֵֶַָָָָֹֹאלקים
מּזה  ׁשּיהיה ּכלל הּנבראים ּבער אינֹו הוי' ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדעצם
ּומקֹום, ּבזמן מגּבלים הם ּדעֹולמֹות העֹולמֹות, ְְְְִִִֵַַָָָָָֻהתהּוּות
הוה  היה הּוא ּדהוי' והגם הּזמן, מן למעלה הּוא ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹוהוי'
היה  הּוא ּבהוי' אמנם זמן, הּוא ויהיה הוה ּדהיה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹויהיה,
על  רק ולזאת הּזמן, מן למעלה ׁשהּוא ּכאחד ויהיה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהוה
האֹור  ׁשל וההסּתר ההעלם ּבחינת ׁשהּוא אלקים ׁשם ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹידי

העֹולמֹות, ׁשל ההתהּוּות הּוא זה ידי על ְְִִֵֵֶֶַַַָָהּנה

בשביל  הוא ההעלם ודיבור. ממחשבה משל מהכלים. הסתר יותר היא המפסקת הפרסא
הגילוי.

e‰ÊÂ ּבחינת נעׂשּו הּכלים חיצֹונּיּות ּדמּבחינת ¿∆ְְְֲִִִִִִֵַַַַ
אצילּות  ּבין הּמפסקת הּפרסא ּוכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָהּפרסאֹות,
יֹותר  והסּתר העלם ּבחינת ׁשהּוא עׂשּיה, יצירה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלבריאה

מסּדרים, ּבלּתי אֹותּיֹות הם ּדהּפרסאֹות הּכלים, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻמּכמֹו
האֹור  עצם על מעלימים ׁשהם היֹותם עם הּכלים ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדהּנה
האֹותּיֹות  ּכדגמת והּוא אֹותֹו מגּבילים הם ּבזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻאׁשר
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הרי  מקֹום מּכל אבל הּׂשכל, עצם על ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמעלימים
"אֹותּיֹות  ּוכמאמר הּׂשכל, את מגּלים ְְֲִִִֵֶֶַַַַָהאֹותּיֹות
אֹותּיֹות  אבל מסּדרים, ּבאֹותּיֹות זהּו אמנם ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻמחּכימֹות",

מסּד ׁשהם הּבלּתי קמיע ׁשל האֹותּיֹות ּוכמֹו רים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
הּוא  וכן ּבהם, הּכמּוס האֹור על ּומכּסים ְְְִִִֵֶַַַַָָָמסּתירים
רּבּוי  ויׁש הּכלים, מּכמֹו יֹותר מסּתירים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבהּפרסאֹות
הׁשּתלׁשלּות  סדר וכל ּומסּתירים, הּמעלימים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּפרסאֹות
ּדבאמת  והגם אלקים, ׁשם מּבחינת הּוא ְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹהּפרסאֹות
ׁשההסּתר  אם ּכי וׁשלֹום חס אמּתי הסּתר אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָההסּתר
מחׁשבה  הּנפׁש מּלבּוׁשי זה ויּובן הּגּלּוי, ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּוא
ועּקר  ּתכלית הּוא הּזּולת אל ּגּלּוי ׁשהּוא ּדהּדּבּור ְְְְִִִִִֶֶַַַַַודּבּור,
"יֹותר  עקיבא רּבי ּוכמאמר הּמׁשּפיע, ׁשל ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּכּונה
ּדכל  והינּו להניק", רֹוצה הּפרה לינק רֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּׁשהעגל
ּכמֹו הענין אמּתית יבין ׁשהּתלמיד הּוא הּמׁשּפיע ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָּכּונת
ּבמחׁשבה, רק הּוא הענין ּדאמּתת וידּוע ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָׁשהּוא,

אׁשר  ּבכדי אמנם הּׂשכל, מחׁשבת ׁשהּוא ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבמחׁשבה
והדרגה  סדר ידי על הּוא ּגּלּוי לידי יבֹוא הּׂשכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמחׁשבת
ּבא  ואז ׁשּבּדּבּור, ּומחׁשבה ׁשּבּמחׁשבה, ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָּדדּבּור
מּובן  ּכן אם המקּבל, אל ּבגּלּוי ׁשּבּמחׁשבה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמחׁשבה
ּבבחינת  יּובן מּזה והּדגמא הּגּלּוי. סּבת הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻׁשההסּתר
ׁשּזהּו האֹור על מעלימים ׁשהם ספירֹות ּדעׂשר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּכלים
ספירֹות  ּדעׂשר ּבהּכלים ׁשהּוא ּוכׁשם הּגּלּוי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַּבׁשביל
כן  ּכמֹו הּנה אֹור, הּגּלּוי הּוא ּבהם ׁשהּכּונה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדאצילּות,
הּנמׁשכים  וההעלמֹות הּפרסאֹות ּבכל ּגם ּבאמת ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּוא
להיֹות  ׁשּיּוכל ּבכדי רק הּוא ׁשהּכּונה אלקים, ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּׁשם
יאיר  ּבמדרגה ּתחּתֹון ּׁשהּוא ּבמה ּדגם למּטה, ּגם ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָהאֹור
ׁשּמאיר  הּפרסא ׁשּלפני ּדהאֹור והינּו אֹור, ּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבֹו
ׁשּמבאר  ּוכמֹו מּמּנה, למּטה הּפרסא ידי על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹונמׁש

ּב וּירא ּפרׁשת אֹור" הּמתחיל [מאמר]ּב"תֹורה ּדּבּור ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
ּבסֹופֹו. אלּיהּו" ְִֵַָָ"ּפתח

ברא  בראשית ולכן אלקים. שם ע"י אבל מהווה, מלשון – הוי' צינור שם כמו אלקים,
ואלקים  "הוי' וזהו הוי'. דשם לאור צינור כמו הוא אלקים שם כך מהנהר, מים המוביל

חד". כולא

‰Óe ּבאמת הּנה אלקים", ּברא "ּבראׁשית ּׁשּכתּוב «ְֱֱִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
לׁשֹון  הּוא ּדהוי' הוי', ׁשם מּבחינת הּוא ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָההתהּוּות
הוי' ּדמּׁשם אלקים, ׁשם ידי על ׁשהּוא אּלא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמהּוה,
אי  הרי מקֹום מּכל ויהיה, הוה היה ׁשהּוא הגם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו
ׁשם  ידי על אם ּכי ּבפעל ההתהּוּות ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאפׁשר
ּדר על והּוא המהּוה, הּוא הוי' מקֹום מּכל אבל ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאלקים,
וחּיֹוהי  "איהּו הּמתחיל ּבדּבּור הּקדׁש ּבאּגרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּמבאר
מאין  ּבֹורא ידם ועל ׁשּבהם ּדאצילּות, הּכלים ּבענין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחד"

הרי ּב[זה]ליׁש, ּבחינת רק הּוא ּבֹורא אבל ידם, ועל הם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּגם  הרי כּו', מל ה' מל ה' ׁשּכתּוב, וזהּו כּו'. הוי' ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשם
ועתיד, הוה עבר ׁשהּוא ,וימל מל מל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבבחינת
ּדוקא  הוי' ׁשם הרי אלקים, ׁשּמׁשם ההתחּלקּות ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבחינת
ידם  ׁשעל צּנֹורֹות ּכמֹו ּבזה והּמׁשל כּו', ּבהם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמאיר
ּגם  ּבאים הּמים הרי ּדאז הּגדֹול, מהּנהר הּמים ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָנמׁשכים
הּצּנֹורֹות  ּבלא עצמֹו מּצד ּדהּנהר ּביֹותר, קטּנים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹּבכלים
הּמים  נמׁשכים הּצּנֹורֹות ידי ועל הּכלים, את ׁשֹוטף ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיה
הּנהר  מי הם מקֹום ּומּכל ּׁשהּוא, מה לפי ּכלי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבכל
ּבתכלית  הּמים ימׁשכּו הּצּנֹור ידי על אם וגם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֻעצמן,
ידי  על מראיתן ׁשּיׁשּתּנה ואף ּבעּקּום, אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָהּצמצּום
הּוא  כן ּוכמֹו מּמׁש, הּנהר מי הם מקֹום מּכל ְִִֵֵֵַַַָָָָָהּצּנֹור,
הוי', ּדׁשם להאֹור צּנֹור ּכמֹו ׁשהּוא אלקים ׁשם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹּבבחינת
ּדׁשם  וצרּוף אֹות ׁשּכל אלקים, ּדׁשם האֹותּיֹות ענין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹּדזהּו

מה  מקֹום מּכל כּו', מיחד צּנֹור ּבחינת הּוא ְְֱִִִִַַָָָֹֻאלקים
הוי' ׁשם ּבחינת הּוא אלקים ּדׁשם ּבהאֹותּיֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָֹּׁשּנמׁש
הסּתר  זה ּדאין חד, ּכּלא ואלקים ּדהוי' וזהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּדוקא,
ּכן  ּגם מאיר ההסּתר ידי ׁשעל אם ּכי וׁשלֹום, חס ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאמּתי
מסּתיר  אלקים ׁשּׁשם מּפני מקֹום מּכל רק כּו', הוי' ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשם
להיֹות  יכֹול הרי זה הסּתר ידי ׁשעל עד ּפנים ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
את  מרּגיׁש הּנברא ואין אלקי אֹור מאיר ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבהּנברא

הס  זה ׁשאין אף הרי ׁשּבֹו, האלקי ׁשהרי האֹור אמּתי, ּתר ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
האלקי, האֹור את להרּגיׁש יכֹול הּוא העבֹודה ידי ְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹעל
מהמ"ח  ולכן ּפנים, ּכל על הסּתר זה הרי מקֹום ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּכל
רּבּוי  ידם על נמׁש אלקים ּדׁשם אחרֹונים ְְֱֲִִִִִֵֵַַָָָֹצרּופים
ענין  ׁשהּוא חם", ּבני "אדמת ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָההׁשּתלׁשלּות
מּׁשם  אלקים הּׁשם את ׁשּמפרידים כנען", אבי ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ"וחם
ּומגן  ׁשמׁש "ּכי וזהּו לעּקר. ההסּתר את ּומחּׁשבים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהוי'
על  המכּסה הּׁשמׁש ונרּתק ּדמהּמגן אלקים", ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהוי'
ּדהוי' ּבענין ּולהבין לידע יכֹולים אנּו עצמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשמׁש
עצם  על מכּסה הּׁשמׁש ׁשּגלּגל ידי ּדעל ּדכׁשם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹואלקים,
העּקר  הרי זה עם אבל ּבעֹולם, להתקּבל יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשמׁש
ּבהוי' הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, עצמֹו הּׁשמׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
רק  האֹורֹות, מקֹור ׁשהּוא הוי' ׁשם הּוא ּדהעּקר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹואלקים,
מקֹור  ׁשהּוא אלקים ׁשם ידי על הּוא ּבפעל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹֹׁשההתהּוּות

ִֵַהּכלים.

הפסוק  פי' אלקים. משם ששרשו והנרתק המגן היינו חמה, עובדי – העולם אומות
האומרים  העולם לאומות בה', המאמינים ישראל בין החילוק דעת, יזרו חכמים שפתי
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‰p‰Â ׁשהם זרה, עבֹודה עֹובדי הם העֹולם אּמֹות ¿ƒ≈ְֲֵֵֵֶָָָָָֻ
חּמה", "עֹובדי ונקראים לּׁשמׁש, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָמׁשּתחוים
ּבסּבּובּה, חּמה ּדהינּו ב עּמּוד קצז ּדף ּבּׁשל"ה ְְְְְִַַַַַָָָָֹּומבאר
ה' חלק "אׁשר נאמר זה ׁשעל הּׁשמׁש, ונרּתק מגן ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ׁשהּניח  רׁש"י ּופרׁש הּׁשמים", ּתחת העּמים לכל ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאלקי
מּׁשם  ׁשרׁשֹו ונרּתק ּדהּמגן והינּו לטעֹות, מקֹום ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלהם
ׁשם  על ּומכּסה הּמעלים ההסּתר ּבחינת ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹאלקים

לעּקר, ההסּתר ׁשחֹוׁשבים טֹועים הם ּובזה הם הוי', ולכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לקּבל  ּבכדי הּׁשמים צבא וכל וירח לּׁשמׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמׁשּתחוים
ּדּבּור  ּב(מאמר) ּׁשּמבאר מה (ועּין הׁשּפעה איזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהם
איתא  ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור .("הּמארי "ּכל ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמתחיל

"על  ּפסּוק על ּתילים רׁשעים ּבמדרׁש יקּומּו לא ּכן ְְְִִִִֵַַַָָָֹ
'ׂשפתי  ז) סו (מׁשלי הּכתּוב ׁשאמר "זהּו וגֹו', ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמׁשּפט"
יזרּו חכמים ׂשפתי כן', לא ּכסילים ולב דעת יזרּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹחכמים
ּבכל  הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּממליכים יׂשראל אּלּו – ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָדעת
כן  לא ּכסילים ולב וׁשחרית; ערבית ׁשמֹו ּומיחדים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַֹיֹום
ּבלּתי  עצמֹו (מניע אבטֹומטֹוס ׁשאֹומרים הּמינין אּלּו –ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָ

ּכּונת  זּולת ּבמקרה הּבא ּדבר על מֹורה וגם אֹותֹו, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמניע
אני  לרׁשעים: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר העֹולם. הּוא ְֲִִֵַַָָָָָָָּפֹועל)
ּכתיב  ּבראׁשית מעׂשה (ּדבכל ּב"כן" העֹולם את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבראתי
לא  ּכן על לזאת כן", "לא אֹומרים ואּתם כן") ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ"ויהי
ּדהּצּדיקים  ורׁשע, צּדיק הם ּוכסיל חכם והּנה כּו'. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָיקּומּו"
הם  ּבּתֹורה ּׁשּנאמר מה ּדכל "ּכן", אֹומרים יׂשראל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
הם  והּכסילים ּכן, ׁשהּוא ׁשלמה ּבאמּונה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָמאמינים
ׁשלמה, אמּונתם ׁשאין והינּו כן", "לא אֹומרים ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹהרׁשעים
עד  כן", "לא אֹומרים הם ּבּתֹורה הּנאמר ּדבר ּכל ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָֹועל
"לא  ולכן אנֹוׁשי, ּדׂשכל ׂשכלי וחּיּוב ּבמֹופת ידעּו ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶָֹאׁשר
אבל  ּתקּומה, להם אין ּדהרׁשעים כּו', רׁשעים" ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָיקּומּו
להּקדֹוׁש ממליכים ׁשהם דעת", יזרּו חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ"ׂשפתי
והּנה  וערבית. ׁשחרית יתּבר ׁשמֹו ּומיחדים הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָּברּו
ּפרּוׁש הא' ּפרּוׁשים, ב' ּבזה יׁש הרי דעת" "יזרּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָּבפרּוׁש
ענין  יזרּו ּפרׁש צּיֹון ּובמצּודת יכּתירּו, לׁשֹון יזרּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָרׁש"י

נוהּו" על "יזרה ּכמֹו יח)ּפּזּור, חכמים (אּיֹוב "ׂשפתי וזהּו , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּדעת. את יפּזרּו וגם ּדעת, יכּתירּו דעת", ְְְְְִֶַַַַַַַַַָָיזרּו

לשמש  השתחוו ולכן הארץ, על להשגיח ית' לפניו השפלה שזו אומרים העולם אומות
אלקא  ליה קרו ורק בביטול, להיות רצו לא אחאב של דורו דרכם. עובר השפע כי ולירח,

ולאשרה. לבעל והשתחוו דאלקיא,

ÔÈ·‰Ïe אֹומרים העֹולם אּמֹות ּדהּנה הּוא, הענין זה ¿»ƒְְְִִִֵֶָָָָֻ
אבל  ּכבֹודֹו", הּׁשמים על הוי' ּגֹוים ּכל על ְֲֲִִַַַַָָָָָָ"רם
הרי  ּבּה אׁשר וכל הארץ ּכמֹו הּׁשפלים ּבעלּולים ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשּגיח

יתּבר  לפניו הׁשּפלה את היא ה' עזב אֹומרים ולכן , ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
הּכֹוכבים  הם הּמּזלֹות ּביד עליה מּלהׁשּגיח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהארץ
חּמה  ענין ׁשּזהּו חּמה הּגלּגל ּכי להיֹות אמנם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָוגלּגליהם,
ׁשמׁש ּתבּואת "מּמגד נאמר עליה הּנה ּכּנ"ל, ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבסּבּובּה
ׁשאנּו ּוכמֹו הּצמיחה, ׁשּפֹועלים ירחים" ּגרׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּומּמגד
הירקֹות  ּכמֹו הּלבנה מּקר הּגדלים ּדברים ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹרֹואים
ולכן  החּמה, מחם הּגדלים ּתבּואֹות ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹוכדֹומה,

הּׁשפע  הֹול ּבם ּדר ּכי להיֹות וירח לּׁשמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהׁשּתחוּו
אחאב  ׁשל ּבדֹורֹו ּכי והגם הּגׁשמּיים, ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָלהצמיח
הּׁשמים  צבא וכל וירח הּׁשמׁש ׁשל ׁשּפעּלתם ּכן ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻידעּו
מּכל  ּבם, ּדר הּׁשֹופע מאלקּות אם ּכי עצמם מּצד ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאינם
ידי  על הּוא ׁשּבקדּׁשה הׁשּפעה ּכל ּכי להיֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻמקֹום
לזאת  הּבּטּול, ּבבחינת להיֹות רצּו לא והם ּדוקא, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּבּטּול

ּדאלקּיא  אלקא ּבׁשם רק הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ,ו קראּו ְְְֱֱֵֶַַַָָָָָָָ
ּדׁשמׁשא  זה לעּמת ׁשהם ולאׁשרה לּבעל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻוהׁשּתחוּו

ּכֹוכבים ז וסהרא  עֹובדי ׁשל ועבֹודתם הׁשּתחואתם ּכדגמת ְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
מה, ּדבר למציאּות אֹותם ׁשּמחּׁשבים לפי ְְְְְִִִִֶַַַָָָּומּזלֹות

גם  שמובדל ובארץ, בשמים הקדוש – באמת אבל טענתם. מתוך ניכרת האומות טעות
השמש  ישראל. שומר ובפרט למטה, ומשגיח השפלה. זו שמים גם ולגביו מ"שמים"

הקב"ה. של כלים רק והם בחירה, בעלי אינם והירח

‰aq‰Â את ה' עזב ּכי ואֹומרים ׁשּטֹועים הּוא לזה ¿«ƒ»ְְִִִֶֶֶַָָ
טענתם, מּתֹו נּכר טעּותם ּובאמת ֱֲִִֶֶֶַָָָָָָָהארץ,
הּוא  הרי הּׁשמים, ּבער יתּבר הּוא אם ּנפׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדמּמה
היא  והארץ לרּום ּדהּׁשמים ּדהגם ּכן, ּגם הארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבער
וארץ  ׁשמים הרי מקֹום ּומּכל הּׁשמים, לגּבי חרּדל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּכגרּגר

ּדהּׁשמים  ּומקּבל, מׁשּפיע ׁשּכתּוב הם ּכמֹו לארץ מׁשּפיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הרוה  אם ּכי כּו', הּׁשמים מן והּׁשלג הּגׁשם ירד ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"ּכאׁשר
ּבּׁשמים  והּקדֹוׁש ּכתיב ּדבאמת אּלא כּו', הארץ" ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

והינּו מהּׁשמים, ּומבּדל קדֹוׁש יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובארץ,
ואת  הּׁשמים "את מקֹום ּומּכל ּכלל, לגּביו ּבער ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
מֹודים  הם ּגם הלא ׁשּבּׁשמים ּדכׁשם מלא", אני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהארץ
ּבער אינֹו הּוא ּגם ׁשּבאמת עליו, יתּבר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדהׁשּגחתֹו
כּו', לגּביו הׁשּפלה זהּו ּבּׁשמים והׁשּגחתֹו ּכלל, ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָהעצמּות
ׁשּכתּוב: ּוכמֹו ּכן, ּגם הארץ על מׁשּגיח הּוא כן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ּובארץ", ּבּׁשמים לראֹות הּמׁשּפילי לׁשבת, ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ"הּמגּביהי
מּבחינת  מעלה ׁשּלמעלה לׁשבת ׁשּמגּביהי מּׁשּום ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדדוקא
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ּבּׁשמים  ּכביכֹול עצמֹו את מׁשּפיל הּוא הרי וארץ, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשמים
עליֹון  ׁשהאֹור ּדכל וכּידּוע מּטה, למּטה להׁשּגיח ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּובארץ
לא  "הּנה ּדכתיב וזהּו ּביֹותר, למּטה לירד ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹיֹותר
"ּכבׂשה  רז"ל ואמרּו יׂשראל", ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹינּום
הּׂשכל  ּפי על ׁשאינֹו מתקּימת", והיא זאבים ע' ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַאחת
רֹואה  הרי מּיׂשראל ואחד אחד וכל ּכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּדעת
יׂשראל, ּבנׁשמֹות וזהּו כּו', חּוׁשית ּבראּיה ה' ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָהׁשּגחת
אלקי  אֹור ּבהׁשּגחת ׁשהּוא ודבר ּדבר ּבכל כן ְְְְְֱִֵֶַַָָָָָָֹּוכמֹו

מיני ׁשּמׁשּגיח ּבכל ּפרטית ּובהׁשּגחה ּופרט ּפרט ּכל על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מד  חי צֹומח ּדּבּור ּדֹומם ּב(מאמר) ׁשּמבאר מה (ועּין ּבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

הּוא  ּדהוי' הּוא ּדהאמת הּנ"ל), "הּמארי "ּכל ְְֱֲֲִִֶַַַַַַַָָָָהּמתחיל
מן  ׁשּבא האֹור ּכדגמת אֹותם ּומחּיה הּנבראים ּכל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהמהּוה
רק  הּוא חּמה ּגלּגל ׁשהּוא והּנרּתק הּׁשמׁש, מאֹור ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָעצם
הּוא  וכן ּבעֹולם, להתקּבל האֹור ׁשּיּוכל ּבכדי ּומכּסה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמגן
ּבכדי  הּוא אלקים ּדׁשם ּדהּצרּופים ואלקים, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּבהוי'

והּגּלּוי, האֹור לקּבל וׁשּיּוכל הּיׁש מציאּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיתהּוה
הּוא  הּנהר מי את קּבלתם ּדאפן הּקטּנים הּכלים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּכדגמת
לאחר  ּדגם הּפרסאֹות ּבענין וכן ּדוקא, הּצּנֹורֹות ידי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָעל
המהּוה  ׁשהּוא הוי' מּׁשם הּוא האֹור הרי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּפרסאֹות

ּדר  ההׁשּפעה ׁשעֹובר ּומה כּו', הרי ּומחּיה וירח הּׁשמׁש  ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
להּגרזן  ׁשבח ׁשּיׁש נאמר האם ּבֹו, החֹוצב ּביד ּכגרזן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹזה
עץ, ּבנין ּבֹו ׁשּבֹונים קרּדם אֹו ּבהר אבנים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהחֹוצב
הּגרזן  אֹו הּקרּדם ׁשּבנה המפאר הּבנין את ראה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּיאמרּו
עליהם  הּלז וׁשבח ּתאּור ענין ּכלל נֹופל אינֹו הלא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּלזה,
וחֹוצב  להּבֹונה אם ּכי הּלזה ׁשבח להם לא ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהיֹות
הּׁשמים, צבא וכל והּירח הּׁשמׁש זה ּדר על וכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהם,
ּדברים  ּוצמיחת חּיּות הּמׁשּפיעים הּמה הן ּכי היֹות ְְְֱִִִִִִֵֵַַַַָָעם
ּכמֹו רק והם ּכלל, ּבחירה ּבעלי אינם הם אבל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּגׁשמּיים,
ּדר ׁשּפֹועל ּכביכֹול הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אּמנּותֹו ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּכלי

כּו'. ּכרצֹונֹו ְִָּבם

הגילוי, בשביל – ההסתר הוי'. שמש על המסתיר והנרתק המגן מפני – האומות טעות
לתענוגי  מתאוים ולכן מאלקות, העולם את מפרידים האומות לבא. לעתיד גם שיהיה

העולם.

˙aÒÂ הּכֹוכבים ׁשּמחּׁשבים העֹולם אּמֹות ׁשל טעּותם ¿ƒ«ְְִִֶֶַַָָָָָֻ
וזהּו ונרּתק, הּמגן מּצד הּוא לעּקר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּומּזלֹות
היה  ּדאם לטעֹות, מקֹום להם ׁשהּניח כּו' חלק" ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ"אׁשר
ּכלל, לטעֹות ׁשּי אינֹו ּבגּלּוי הוי' ׁשמׁש ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמאיר
טֹועים  הם הרי ּומסּתיר מכּסה ׁשהּנרּתק מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאבל
ּכֹוכבים  ּבידי הארץ את ה' עזב ואֹומרים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּומפרידים,
ׁשההסּתר  ּומבינים יֹודעים יׂשראל נׁשמֹות רק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּומּזלֹות.
ּבׁשביל  אּלא אינֹו ההסּתר ׁשל עּקרֹו וכל אמּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאינֹו
ידי  על ּכי יֹותר ועֹוד חד, ּכּלא אלקים הּוא והוי' ְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּגּלּוי,
לנׁשמֹות  לבֹוא ּדלעתיד ּבהּגּלּוי הּגּלּוי אמּתּיּות יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָזה
את  חֹוׁשבים העֹולם אּמֹות להבּדיל אבל ּדוקא, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻיׂשראל
כנען", אבי הּוא "וחם וזהּו מה, ּדבר למציאּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָההסּתר

הּטבעי, החם ּבא מּזה ּבסּבּובּה לחּמה עֹובדים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהם
הּזה  עֹולם ותענּוגי הּתאוֹות אחרי ּׁשּנמׁשכים מה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּדהינּו
את  מפרידים ׁשהם זה ידי ׁשעל נפרד, יבּקׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדלתאוה

ּתע  לכל מתאּוים הם הרי מאלקּות העֹולם,העֹולם נּוגי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
והאֹור  האלקי מאֹור מׁשּפע ׁשהּכל האמת לפי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּדהּנה
ּבהאֹור  רצֹונֹו ּכל להיֹות צרי הרי העּקר, ה ּוא ְְְֱֲִִִִֵָָָָָָֹהאלקי
הּוא  הרי הּפרּוד מחמת אבל העֹולם, ּבגׁשמּיּות לא ְְֱֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָֹֹאלקי
וירח  לׁשמׁש ּומׁשּתחוים העֹולם, ּגׁשמּיּות אחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנמׁש
מה  ּדבר למציאּות אֹותם ּומחּׁשבים הּׁשמים צבא ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָוכל
עֹובדי  נקראים ולכן ידם, על הׁשּפעתם לקּבל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָורֹוצים
ּומכּבדים  לדבר אֹותם ׁשּמחּׁשבים לפי ּומּזלֹות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָּכֹוכבים

ָאֹותם.
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היצר־10הגמרא  "אומן". בשם ליצר־הרע קוראת
ובהנהגה, בחינוך האמיתי המוכשר האומן הוא הרע
לעבור  האדם את מביא הוא אלה ובכשרונותיו

עבירה.
איך  מיוחדת, גישה ליצר־הרע יש אנשים סוג לכל
משיכה  כוח לו יש אחד כל כלפי לידיו. אותו לקבל

בקירוב  אותו ולכבוש קרבנו את למשוך במה מיוחד
ביותר. הגדול

ניתנות  בלתי היצר־הרע של האומנות דרכי
את  מתאים הוא ובשקריו בחניפותיו בכתב, לתיאור
אנשים  אל המדבר יצר־הרע אותו אחד. לכל עצמו
לפתח  תורה, לומדי רבנים ואל מתונים, מבוגרים
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ללמוד, מיכולתם וההתגאות הכבוד יצר את בהם
קולות  יחדשו למדנותם שבגודל אותם ולפתות
הצדקות  בעלי בין אל זוחל יצר־הרע אותו והיתרים,
המודרניות  בישיבות עונג בהם ומכניס תורה ואוהבי
הסוחרים  עולם על משפיע יצר־הרע ואותו המסוות,
באמצעות  הטהרה ולחילול שבת לחילול היהודי

מזוייפים. והבהרות הסברים
הדרו  בכל הגשמי העולם את ברא הקב"ה
השונים, ביצורים  בכל הטבע הדרת יופי ותפארתו,
העופות  ביותר, היפים המטעים הנוצצות, החן אבני
 השונים והחיות הדגים ביופיים, המרשימים
להם  ושיהיה ללמוד האפשרות את לאדם הנותנים

ברוך־הוא. הבורא בגדלות מושג־מה
בעולם, וברא שיצר מה כל שאת רוצה  הקב"ה
יש  דבר ולכל ברוך־הוא, הבורא לעבודת היהודי ינצל

ברוך־הוא. לבורא והלל שבח ברכה, של נוסח
המאמר  על הסבר גדול, מאמר ישנו ברשימותיי
הר"ר  המפורסם והגאון הצדיק שאמר העמוק
עם  הפרישות טובה אסטראפאליער: נ"ע שמשון

אדם  בני בתוך וההתבודדות .11הבריות,
אין  והתבודדות שפרישות הוא, המאמר של תוכנו
הוא  המלים שפירוש סבור, שהעולם כפי משמען,
והתבודדות  פרישות של המשמעות אלא כפשוטן,
הכוונה  היא וזאת הנכון, במובנו דבר כל לנצל היא

אדם. בני עם והתבודדות הבריות, עם פרישות של
הארצי, העולם של הכללי והתפארת ההדר אך,
על  בו להשפיע ליצר־הרע רב  חומר שבו מקום הוא

חטא.קר  לאנשי ולעשותם בנותיו
כי  היצר־הרע, של מידיו בטוח אינו אחד אף
לקבל  והאמצעים הכוחות כל את מגייס היצר־הרע
החוצפה  בו יש מקום, ובכל אחד כל את לידיו
ומפני  הגדולה. התנגדותם אף על לצדיקים, להתחנף
רשותו  ניתנה בו סכנה, מקום הוא הארצי שהעולם
יהודי  כל אל לגשת ולשטן ליצר־הרע הקב"ה של
לכן  אבינו, אברהם כמו ביותר הגדול לצדיק אפילו
בשם  בגוף הנשמה גילוי את החסידות תורת מציינת

הנשמה". "ירידת
גילוי  את אכן מציינת החסידות תורת אמנם
ההסבר  את אך הנשמה", "ירידת בשם בגוף הנשמה
"ירידה  בביטוי החסידות תורת נותנת והברור הקצר
על־ידי  לנשמה שיש שהירידה כלומר עליה", צורך

והתעלות. עליה לשם היא בגוף, התגלותה
הבעל־שם־ מורנו של הגדול מאבקו לכל, ידוע

בעולם  להתגלות רצה לא שהוא השמים, עם טוב
הבורא  בעבודת דרך ומורה ישראל כמנהיג  היהודי
עם  רבנו משה של להתאבקותו בדומה ברוך־הוא,
השליחות  את עצמו על לקבל רצה כשלא השי"ת

מצרים. מגלות ישראל גואל להיות הקדושה
לתלמידיו  שאמר מהבעל־שם־טוב, אימרה ישנה
יהודי  קשות הוכיח שהוא אירע כאשר המבוגרים,
שעבר, עבירות רשימת ביחידות בפניו ומנה מוכסן,
במלים  שלו התוכחה דברי את ביטא והבעל־שם־טוב

למוכסן. מאד שהכאיבו קשות,
למרות   למוכסן הבעל־שם־טוב של דיבורו אופן
אמר  זאת שכן שמעו, לא הם העבירות רשימת שאת
דברי  את אך ביחידות, למוכסן הבעל־שם־טוב

מאד. אותם התמיה  שמעו הם התוכחה
על  מתפלאים שהתלמידים הבין הבעל־שם־טוב
ולבצע  להתגלות נאלצתי להם: ואמר הקשים, דבריו
לולא  השמים, מן עלי שהטילו הקדושה השליחות את
העוברים  על להתנפל ביער האורב גזלן הייתי זאת

ושבים.
זו  לא הרי אותם, שומעים שכאשר דברים ישנם
למצילת  גורמים הם אלא להבינם, שאי־אפשר בלבד
מסר  שמילדותו וצדיק גאון ישראל, מנהיג  אזנים:
אשר  ישראל, כלל לטובת ועבודה תורה על נפשו
מידת  את לנטוע רבות התייגע  רבות שנים במשך
עשרות  בלבבות ביותר העדין במובנה ישראל' 'אהבת
לא  שאם עצמו, על יאמר כזה אדם מישראל, אלפים

גזלן. היה  כבעל־שם־טוב מתגלה היה
את  לתלמידיו הבעל־שם־טוב תירץ זה במאמר
כלומר, למוכסן. שאמר הקשים הדברים על תמיהתם
וכאשר  ברורים, דברים להשמיע צריך ישראל מנהיג 
הגדולה  בחומרה לדבר עליו לכך, צריכה השעה
יחידים, של המדומה בכבוד להתחשב מבלי ביותר,

הרבים. בטובת רק
רבי  התנא לכל, הידוע ישראל' וה'אוהב החסיד

אומר  נוגע 12עקיבא הדבר כאשר בדין". מרחמין "אין
סוגי  כל להרחיק מוכרחים התורה, מן דין לבצע
בתורה  לרבים נוגע הדבר כאשר ביחוד הרחמנות,
וקשה  מחזק חזק להיות ההכרח מן המצוות, ושמירת

הרבים. טובת את לבצע השי"ת ובעזרת מקשה,
של  לב  עצמו כלפי להיות צריך ישראל למנהיג 
שלו  הקודש עבודת את במסירות־נפש לעשות גזלן,
ממש  ישראל ואהבת שמים ביראת תורה בהרבצת
עצמו, בכבוד להתחשב לא וברוחניות, בגשמיות
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מוכרחים  הכרחי, הדבר וכאשר ובזמנו, בבריאותו
הזולת. כלפי גם וחזק תקיף להיות

ורצון  חזק לב  להיות צריך ישראל למנהיג  אכן,
סכנה  של בשעות גם המצבים, בכל גדול. ברזל
את  ממש בפועל לבצע עליו ביותר, הגדולים וקשיים
ונמסרה  עליו, שהוטלה הקדושה השליחות
להיות  ישראל' 'מנהיג  מוכרח זה ובגלל לאחריותו,

הזולת. כלפי גם אלא עצמו כלפי רק לא גזלן
כשמדברים  ברורים. דיבורים לדבר מוכרחים
ובהיר, ברור באופן לדבר יש המשפחה, טהרת אודות
במסוה  בזה לדבר מסויימים רבנים של כנוהגם שלא
באופן  לדבר צריכים רבנים פילוסופיות. גישות של
ערוך', וב'שולחן בגמרא בחומש, שכתוב מה על ברור
בצורה  ולספר יהודיים, חיים להיות צריכים איך
את  ידעו והמאזינות המאזינים שכל ומדוייקת בהירה
בספרים  כתוב אודותם ושגעון חולי של המר העונש
הטהרה  דיני על שומרים שאינם אלה כלפי הקדושים

תורה. כדין
מדברים  כאשר ברורים. דיבורים לדבר מוכרחים
ובהיר  ברור באופן לדבר מוכרחים חינוך, אודות
ילדים  ילדיהם, את למסור שעליהם ידעו שכולם
המורים  בהם כשרים, תורה בתלמודי ורק אך וילדות,

ומצוות. תורה שומרי הם והמורות
תקוה  להיות יכולה כאלה, תורה מתלמודי

יהודים. ישארו שילדיהם
ברור  באופן לדעת מוכרחים ונשים, אנשים כולם,
הם  והמורות המורים בהם התורה שתלמודי
תפילין, מניחים אינם שבת, מחללי במוצהר, חילוניים
אפיקורסים  המשפחה, טהרת על שומרים אינם
הם  שלהם התורה תלמודי הרי  וכופרים מינים

שמד. של בתים
בבתי  בימותיהם מעל לדבר  צריכים רבנים
את  המוסרים שההורים ברבים ולהודיע הכנסת,
ילדיהם, את מובילים  תורה תלמודי באותם ילדיהם

לשמד. עצמם, שלהם בידיים
תשובה  בהלכות אומר שני 13הרמב"ם שישנם

המצוות  את מקיימים שאינם רשעים א) רשעים: סוגי
לעשות. שאסור מה בעשותם וחוטאים לעשותן, שיש
עבירה  כל על בגהינום אותם מענישים אלה רשעים
לעולם  חלק להם יש מכן ולאחר התורה, דין כפי
וכופרים. אפיקורסים מינים שהם רשעים ב) הבא.
חטאם  שכן הבא, לעולם חלק להם אין אלה רשעים

הגהינום. מן יצאו לא שלנצח כל־כך גדול

מין, של המשמעות בהרחבה מסביר הרמב"ם
שכופרים  אלה היינו  מין וכופר. אפיקורס
העולם. את מנהיג  אשר יחיד בורא של במציאותו
בנביאים, מאמינים שאינם אלה היינו  אפיקורס
כופר  אדם. בני ממעשי יודע הקב"ה שאין ואומרים
התורה  את נתן שהקב"ה הכופרים אנשים היינו 
שאינם  אלה שבעל־פה, התורה ואת שבכתב
מאמינים  שאינם ואלה המתים בתחיית מאמינים

צדק. גואל המשיח בביאת
התורה  תלמודי של והמורות, המורים המנהיגים,
אפיקורסים  הם בעבירות, מהדרים כשרים, הבלתי
להחטיא  המחפשים נמרוד של נכדיו וכופרים, מינים
בלתי  אנשים בידי בשרשה, יהדות ולעקור הרבים את

ישראל. ילדי של חינוכם מוסרים אלה נאמנים
ילדיהם  את המוסרים ונשים, אנשים אלה, כל
לדעת, צריכם הלא־כשרים, התורה בתלמודי
בתי  שיחריבו ישראל שונאי ר"ל יגדלו, שילדיהם
מצבות  וישברו יהודיים קברים יהודיים, כנסת

יהודיות.
ובנות, בנים ילדיהם, את  המוסרים ההורים
שכרם  את יקבלו הבלתי־כשרים. התורה בתלמודי
תלמודי  באותם שנתחנכו הם ילדיהם מידי המר
בלי  להבדיל, בהמות כמו קבורים ישארו שהם תורה,

"יזכור". בלי קדיש,
האיטליז  כמו מקום לתפוס צריך היהודי ה'חדר'
והמשקאות  המאכלים כל וכמו לכל־הפחות, היהודי

הרבנים. על־ידי נקבעת שכשרותם
לנהל  שמתפקידם הרבנים, וועד הרבנים אגודת
מוטלת  עליהם ואשר במדינה, היהודית הדת חיי את
יחיו, ישראל עדת בקהל המתרחש לכל האחריות כל
עליהם  מוטל  והמצוות התורה שמירת שטחי בכל
תלמודי  כל של מפורטת רשימה לסדר קדוש חוב
כשרים  תורה תלמודי אלו ברבים ולפרסם התורה,

בלתי־כשרים. ואילו
והבלתי־כשרים  הכשרים התורה, תלמודי רשימת
מוכרחת  הרבנים, וועד הרבנים אגודת שיסדרו
ובאנגלית, באידיש היהודי, העם המוני בין להתפרסם

מודעות. ועל־ידי העיתונות על־ידי
אלפי  בעזה"י, תציל, כזו, שרשימה הדבר בטוח

השמד. מבתי ובנות, בנים ישראל, ילדי
בהקשר  עליכם המוטל את תעשו שלא עד רבנים!
תלמודי  של נכונה רשימה ולפרסם הכשר לחינוך

הכ  המכשלה התורה מוטלת  והבלתי־כשרים שרים
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המלאה  האשמה מוטלת עליכם ידיכם, תחת הזאת
השמד. לבתי המובלים של

אליכם  ופונה נכבדה, ועידה אליכם, מדבר אני
ותבקשו  מכיריכם, לכל תמסרו האחוואית: בבקשתי

למכיריהם: הדברים את ימסרו הם שגם מהם
תורה  לתלמודי ילדיהם את שמוסרים ההורים
תפילין, מניחים אינם ומורות, מורים המורים, בהם
מובילים   וטהרה כשרות שבת, על שומרים אינם
ובלי  קדיש בלי ישארו והם לשמד, ילדיהם את

"יזכור".
אותם  ותמסרו משמד, ילדיכם את הצילו הורים!
המורים  המנהלים, בהם כשרים, תורה בתלמודי רק

ומצוה. תורה שומרי והמורות,
כולם, על־ידי תבוצע, זו שבקשתי מקווה אני

ביותר. הטוב באופן
מצוה  של שמחה על־ידי זכה ז"ל הקדוש האר"י

ביותר  הנעלות על־אנושיות וידיעות ,14להשגות
'אהבת  על־ידי לכך זכה הבעל־שם־טוב ומורנו
רבן' בית של ל'תינוקות אהבה ועל־ידי בכלל, ישראל'

בפרט.
מנשקים  והיינו הלואי אמר: נ"ע ממזריטש המגיד
היה  שהבעל־שם־טוב אהבה באותה התורה ספר את

אל  אותם מוביל כשהיה הקטנים הילדים את מנשק
ומה'חדר'. ה'חדר'

מאמינים, בני מאמינים קדוש", "עם הם יהודים
מניעות  מיני כמה ישנם כל, בפי שגור שמים שם
לבני  אך שצריך, כפי היהדות שמירת על המקשים
ולהתעורר  האמת את לקלוט פתוח לב  יש ישראל

הטהורה. האמת את להם כשאומרים
ה'תניא' בעל  הזקן רבנו אל בא אחד חסיד
בבריאות  הקשה מצבו על והתאונן  ערוך' וה'שולחן
רפואה  ישלח שהשי"ת נצרך הוא באמרו: ובפרנסה,
לפריעת  לפרנסה, זקוק הוא ביתו, ולבני ולאשתו לו

ביתו. את לתקן וכן שלו, צאצא לחתן עליו חובות,
הרבי: לו אמר

צריכים  מה ועל צריך, שאתה מה כל אומר אתה
אומר. אינך  אותך

ולשם  מי "על ולהתבונן להתעמק שיש זו, אימרה
 הזה" לעולם באתי מה "לשם אותי", צריכים מה
יהודים, עשרות אלפי הרבה הבזק במהירות הקיפה
והמצוות  התורה לחיבת לבותיהם את ועוררה

ישראל'. ול'אהבת
אמיתית  תורתית לקריאה פתוח היהודי הלב 

ישראל'. ול'אהבת ומצוות לתורה לוהטת
.(`weeil`a ,g"pxz)
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יצחק.14) עבדי ויחפרו ד"ה תו"א

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dwcv ilrae miplczy - `"n wxt jynd

שכנא  לשלום כשמלאו שלמה. ורפאל הבכור, שכנא, שלום בנים: שני היו ושרה אברהם לר'
מקרוב  שיכיר כדי והחולים, העניים בבתי בביקוריה  איתה אימו אותו לקחה שנים ארבעֿעשרה
בבית  ביקור כדי תוך בנה, על מצווה הייתה תכופות, היהודיים. ההמונים של הקשים חייהם את
כי  לו מסבירה הייתה היא גילו. בן הילדים, אחד בגדי עם בגדיו את להחליף ענייה, משפחה
עניים, בבני "היזהרו אמרו: ז"ל חכמינו שכן ממנו, יותר גדול למדן להיות עשוי זה עני ילד

זו. ברוח חינכה השני , בנה שלמה, רפאל את גם תורה". תצא שמהם

לקיום  והקדישו בנו מיוחד בית לעניים. מחסה ובית לחכמים וועד בית היה בווילנא ביתם
ר' הראה לא זה עם יחד בביתם. אכסניה תמיד מצאו חכמים תלמידי אורחים. הכנסת מצוות

ובצניעות. בפשטות לבוש היה הגדול עשרו ולמרות אחר, מישהו על עליונות מעולם אברהם

אצלו  שביקרו ואצילים, מלוכה אישי עם היכרות קשרי אברהם ר' גם קשר אביו בעזרת
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טוב  לגמול גם אברהם ר' מסוגל היה כך מסחר. בענייני השיגו תכופות רבים יהודים לאנשים. ות
בריכות  קמח, טחנות מרזח, בתי חכירת לשם או מסחר לצרכי האצילים לחצרות גישה באמצעותו
עברו  אברהם ר' של בתיווכו שלמות. ואחוזות פרדסים שדות, לחכור הצליחו רבים דגים. לציד
והיישובים  הכפרים אל וסידור, פרנסה קשיי להם היו שם הגדולות, הערים מן יהודים ואלפי מאות

בקלות. הסתדרו בהם הקטנים

לספק  כיצד חדשה: בעיה נוצרה הכפר, אל העיר מן זו, מתנועה כתוצאה שדווקא אלא
ולדאוג  לילדיהם, חינוך לספק כיצד המתאימים, הרוחניים צרכיהם את והעיירות הכפרים ליהודי
סכום  שמעון ר ' תרם אלה פעולות לצורך היהודיים. הציבור מחיי ינותקו לא  הכפריים שהיהודים 

מאד. חשובה מטרה בכך ראה שכן גדול, כסף

בבקשת  אליו פנה שאציל מקרה בכל שלו. בדרכו ליהודים לסייע המשיך מצידו אברהם ר'
והיה  בעבודתו מאד מצטיין היה כזה יהודי ענייניו. למנהל יהודי ימנה שהלה התנה - הלוואה
שזימן  על אברהם לר' טובה הכיר שהאציל מובן בעסקיו. מאד ירוויח שהאציל כך לידי מביא
זה  מצב האצולה. חוגי בכל טוב ושם טובות פרנסות היהודים השיגו זו בדרך היהודי. את לו
והוקמו  היהודית האוכלוסייה גדלה וכך בכפרים, להשתקע נוספים ליהודים האפשרות את יצר
הרוחני. מצבם גם אלא היהודים של הגשמי מצבם רק לא הוטב זו בדרך גדולות. קהילות בכפרים

לקיים  מנת על גדולים סכומים להם העניק קטנים, ילדים אברהם ר' של בניו כשהיו עוד
לנהל  להם איפשר הוא בשוק. עניים לרוכלים  קטנים סכומים ולהלוות חסדים, גמילות בהם
המציאות  עם פנים אל פנים להפגישם וכדי וחסד צדקה בענייני לחנכם כדי אלה פעולות בעצמם

העם. בחיי

רבע  הועיד בצוואתו שנה. וחמש שמונים בגיל נפטר הגדול, והנדיב השתדלן שמעון, ר'
אברהם. ר' בנו עם בהתייעצות ארצות", ארבע "ועד את החלוקה על בהפקידו לצדקה, מרכושו 
של  דרישתה לפי ברם, כפול. חלק מנחיל הוא כשלבנו ולבנותיו, לבנו השאיר רכושו שאר את
לבניית  ובעיקר, צדקה, לענייני הנוסף החלק את בעלה חילק אברהם, ר' של אשתו הצדקנית שרה
תלמוד  ובתי לישיבות וסיוע המדרש, בתי עבור ספרים רכישת תורה, ספר כתיבת כנסת, בתי

לילדים. תורה

של  ורפאל שכנא שלום משפחות כשבגרו בנות עם אותם שידך אברהם, ר' של בניו שני מה,
לרווחה  פתוחים היו בתיהם  התורה. והרבצת צדקה לענייני התמסרו כהוריהם , הם, וגם מיוחסות ,

לחכמים. וועד כבתי ושימשו סיוע, לקבלת נזקק לכל

עצמו  אברהם ר' ואילו אביהם, עסקי את בהדרגה לידיהם הבנים שני קיבלו הזמן במשך
המסועפים, עסקיהם בניהול טרודים שהיו אף הבנים, גם וצדקה. תורה לענייני ויותר יותר התמסר
לזולת, ועזרה צדקה בפעולות עסקו נשותיהם גם וסיוע. צדקה בענייני לעסוק פנאי לעצמם מצאו

צדקה. לענייני כולה המשפחה  עצמה הקדישה כך חותנתם. שרה, של והדרכתה בעידודה

בעבודת  ייחודית דרך הייתה שלמה, רפאל ור' שכנא שלום ר' האחים, משני אחד לכל
והמרווח, המוסק בביתו הקרים החורף בלילות לשבת מסוגל היה לא שכנא שלום ר' הצדקה.
כסף  כשצרור ווילנא של הדלים סמטאותיה אל יוצא היה כך משום מקור. קופאים העניים כאשר
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פורץ  והקור סדוקים שהקירות מצא כאן האביונים. בבתי תיקון בטעון מתבונן היה הוא בידיו.
חולה  אדם שוכב פה לחם, וכאן בגדים חסרים כאן הגג. דולף ושם להסקה תנור אין פה דרכם,
בלילות  הדרוש. את לתקן כדי כסף מקום בכל השאיר שכנא שלום ר' עבודה. מחוסר אדם ושם
הנזקקים. לבתים הסיוע את יותר מאוחר שלח - לו שהתגלו הצרכים לכל הצרור הספיק לא בהם

כיֿאם  מכיסו, בתרומות הסתפק לא הוא כזו: הייתה שלמה, רפאל ר' אחיו של הנהגתו
רצונו  כפי לתוכה ישלשל אחד שכל וביקש לבית, מבית הפתחים, על צדקה קופת עם חזר פשוט,
שבא  זה הוא העשיר שלמה שרפאל העובדה מן דעתך הסח אומר: היה הוא אפשרויותיו. וכפי

יעזור. והקב"ה אפשרויותיך, כפי פרוטות, לי תן הקבצן. שלמה רפאל את לפניך ראה אליך.

מן  יותר המעשה "גדול ז"ל: חכמינו מאמר את לזה בהקשר מזכיר היה שלמה רפאל ְֶַַר'
צדקה  מתן מאשר יותר צדקה, לתת הזולת על להשפעה שישנה העדיפות בדבר העושה",
מן  יותר הקב"ה לפני חביבות הרבים מן הנאספות הפרוטות כי אומר היה עוד כשלעצמו.
עלֿידי  בעבודתֿצדקה, לעסוק גם צריך אדם אומר, היה בכלל, היחיד. עלֿידי הנתרמים הרובלים 
תושבי  בפני שלמה רפאל ר' כונה זה כל בגלל צדקה. בנתינת להסתפק ולא תרומות, איסוף

העשיר". "הקבצן בשם ווילנא

בקופת  שאסף לכסף השווה סכום מכיסו פעם מדי שלמה רפאל ר' הוסיף אמו, בקשת לפי
הכסף  כל שלה. מכיסה דומה סכום האם, שרה עצמה, היא הוסיפה אף יותר מאוחר הצדקה.

מ  למטרה להעליל נוצל הכמרים הרבו שבה תקופה זו הייתה שבויים. פדיון במינה: יוחדת
רב  כסף דרוש והיה שונות, האשמות בצל רבים יהודים אפוא, אז, היו יהודים. על עלילות

והצלחתם. להגנתם

המיוחדת  במסורת להחזיק המשיכו בניהם טובה. בשיבה נפטרו הצדקנית ושרה אברהם ר'
מפורסמות. תורניות משפחות עם שידכו צאצאיהם את הנפלאה. המשפחה של

היו  כבר הפולנים, לבין הרוסים בין מלחמה של למרכזה ווילנא נקלעה כאשר תט"ו, בשנת
בניהם  עלֿידי ונוהל הארץ כל פני על התפשט שלהם המסחר בימים. ובאים זקנים האחים שני
שיוכלו  כדי היהודים, לכל נסיעה עגלות האחים סיפקו לווילנא הקוזקים התקרבו כאשר ונכדיהם.

ומשפחותיהם. הרבנים היו אלה בעגלות שהועברו הראשונים מהעיר. להימלט מועד בעוד

הייתה  זו אחוזה שווינציאן. ליד אחוזה לו שהייתה וולקוב, הרוסי האציל מן עזרה קבלו האחים
וולקוב. עלֿידי נרכשה שלמה רפאל ור' שכנא שלום ר' של ובתיווכם פולני לאציל בעבר שייכת
אותו  שכנעו גם המשפחה למסורת ובהתאם נוחים. בתנאים כספים האחים לו הלוו אף זה לצורך
יפה  וניהל טיפח האחים, עלֿידי וולקוב לרשות שהועמד זה, יהודי האחוזה. כמנהל יהודי למנות
לאחים  תודה אסיר וולקוב היה האלה הסיבות מכל לבעליה. נאים רווחים והביא האחוזה את

עתה. להם לעזור לכן ושמח מווילנא,

מרכבות  וולקוב שלח ווילנא, את כבשו שהקוזקים לפני אחד יום תמוז, כ"ב שלישי, ביום
שלמה  רפאל ור' שכנא שלום ר' ומשפחותיהם. האחים שני את לאחוזתו  בהן להביא כדי לווילנא 
הש"ך) (בעל כהן שבתי ורבי רבק'ס משה רבי ווילנא גאוני אך היהודים, משאר להיפרד רצו לא

וולקוב. לאחוזת לנסוע להם הורו

בווילנא  השריפה אש. למאכולת היה מהעיר גדול חלק לווילנא. חזרו אלול חודש באמצע
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רפאל  ור' שכנא שלום ר' שלמים. הצדקה בעלי האחים בתי נותרו נס בדרך יום. שבעהֿעשר נמשכה
במיוחד  בתים, לבניית גדול סכום נתנו הם ההרוסה. העיר של מחדש בבנייה להתחיל הזדרזו  שלמה

העניים. בשביל

בהלווייתו. השתתפו ולאֿיהודים יהודים רבבות שכנא. שלום ר' נפטר האחים מבין ראשון
לדעת  נוכח זמן כעבור אך שלו, הצדקה בעבודת המשיך שלמה רפאל ר' העשיר", "הקבצן אחיו ,
למעלה  שנהג כפי הצדקה קופת עם הפתחים על רגליו לכתת שוב מסוגל ואינו מדי זקן הוא כי
ווילנא  העיר ונכבדי נגידי של אסיפה והזמין שלמה רפאל ר' עמד ביומו. יום מדי שנה מ40ֿ
את  למכירה להם והציע הקדושה, בעבודתו להמשיך כדי מדי חלש הוא כי להם והסביר

לצדקה. שיינתן ביותר, גדול סכום תמורת זו, מצווה על לו שיש ה"חזקה"

מכיסו  לתת בכוחו אין כי אמר אך זו, חזקה לרכוש הסכים כהן ירחמיאל ר' הווילנאי הנגיד
עבור  הנדרש הסכום את לשלם וגם הפתחים, על ללכת מוכן הוא הנאסף. לסכום דומה סכום
רפאל  ר' בקופה. הנאסף הסכום מגודל חמישית רק ייתן שמכיסו בתנאי אך ה"חזקה", רכישת
ולכן  הנאסף, לסכום מקביל סכום השלמת כולל כולה, ה"חבילה" למכירה שמוצעת אמר שלמה
להשלים  שהתחייבו יהודים ששה עוד באסיפה נמצאו ברם, ירחמיאל. ר' של לתנאי הסכים לא
פני  על כהן ירחמיאל ר' הלך שנה שלשֿעשרה משך ואכן, החמישיות. ארבע שאר את מכספם
לבית. מבית פרוטות אסף וכך בידו, העשיר" "הקבצן של הצדקה כשקופת ווילנא וחצרות חוצות 
החמישית  את מכספו והוסיף בפנקס, הסכום את רשם הכסף, את ספר הביתה, בחזרו ערב, מדי
מכיסם  הוסיפו מדויק חישוב ולאחר האחרים היהודים ששה התאספו שבוע כל בסוף המקבילה.

הנותרות. החמישיות ארבע את

נחום  ר' האורחים, ושני ווילנא , תושבי על עז רושם השאירה שלמה רפאל ר' של פטירתו
ומעשי  ממעשיו התפעלותם את לעצור יכלו לא מנמירוב, העילוי ירוחם, זכריה ור' הנסתר טוביה 
שפחות  להחזיק יהודים על האוסרת השלטונות פקודת לווילנא הגיעה זמן אותו משפחתו.
דבר  אדרבה, כיֿאם רעה, גזירה - זו בפקודה ראו לא ווילנא קהילת ראשי נכריות. ומיניקות

ליהודים. טובות תוצאות שיביא
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ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

שי' צבי מנחם מו"ה הרב

וברכה. שלום

בו  אשר העבר, לחודש מז' מכתבו הגיעני אלו ימים

ולומדים  חמד, בחורי ישיבת יסדו כי בשמעי שמחתי

אאמו"ר  כ"ק נשיאינו הוד מאת המסודר בסדר דא"ח,

דא"ח  הוא חוזר ואשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

וכוננו  ידידינו התחזקו שי'. אנ"ש לפני בשבתו שבת מדי

ישפיע  הטוב והאל ימינו. ואורך חיינו זה כי נכונה ישיבה

וירבה  בגו"ר, מרובה פרנסה שפע כאחב"י בתוך לכם

ד' ויהי' עבודה, ושוקדי תורה מופלגי בתלמידים גבולם

בגו"ר. מעלה מעלה ויעלו עמהם אלקינו

מו"ר. בן והדו"ש, כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

לא  ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואףֿעלּֿגב

הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּתׁשמע

אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלבין

ׁשל  נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָלעׂשֹות

(ראה  הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאדם

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º
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-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²

:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´
:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´

úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´
:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬

:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤
éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬



iyyרנח ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©®̈¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−
:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«
ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´

:äàøî äôéå øàú-äôé óñBé¥½§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«

¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½



רנט iriay - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו
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ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מּדּוע וֿז)גֹו' .(מ, ְִֵֶַַַָ

הנהגתֹו ּומאֹופן ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה,

נפלאה: הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְִִִֵָָָָָאּתם,

ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי יֹוסף מארץ ונמּכר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ללא  האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד,

ׁשּבמּצ לחׁשֹוב אפׁשר היה ועֹון, "ּברֹוגז"ּפׁשע יהיה ּכזה ב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׂשריו  אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

האסּורים. ּבבית ְֲִִֵָהֹוׁשיבֹו

זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואםּֿכן

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכן,

ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹורר

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים

ּפרעה  ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא

התענין  וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם

הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם וׁשאל  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּצבם,

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול

ׂשרי  ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודוקא

ּבׁשנֹות  ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּפרעה,

ָָָהרעב.

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

øéèôîçéøreö-ïa ìàðúð áéø÷ä éðMä íBia©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤®̈
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ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מּדּוע וֿז)גֹו' .(מ, ְִֵֶַַַָ

הנהגתֹו ּומאֹופן ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה,

נפלאה: הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְִִִֵָָָָָאּתם,

ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי יֹוסף מארץ ונמּכר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ללא  האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד,

ׁשּבמּצ לחׁשֹוב אפׁשר היה ועֹון, "ּברֹוגז"ּפׁשע יהיה ּכזה ב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׂשריו  אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

האסּורים. ּבבית ְֲִִֵָהֹוׁשיבֹו

זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואםּֿכן

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכן,

ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹורר

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים

ּפרעה  ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא

התענין  וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם

הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם וׁשאל  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּצבם,

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול

ׂשרי  ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודוקא

ּבׁשנֹות  ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּפרעה,

ָָָהרעב.

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה
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ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מּדּוע וֿז)גֹו' .(מ, ְִֵֶַַַָ

הנהגתֹו ּומאֹופן ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה,

נפלאה: הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְִִִֵָָָָָאּתם,

ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי יֹוסף מארץ ונמּכר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ללא  האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד,

ׁשּבמּצ לחׁשֹוב אפׁשר היה ועֹון, "ּברֹוגז"ּפׁשע יהיה ּכזה ב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׂשריו  אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

האסּורים. ּבבית ְֲִִֵָהֹוׁשיבֹו

זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואםּֿכן

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכן,

ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹורר

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים

ּפרעה  ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא

התענין  וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם

הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם וׁשאל  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּצבם,

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול

ׂשרי  ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודוקא

ּבׁשנֹות  ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּפרעה,

ָָָהרעב.

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה
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äòáL úçà ïáà-ìò òLBäé§ª½©©¤¬¤©©−¦§¨´

íéðéòìàeää ïéðaä ìò àeä-Ceøa íB÷nä úàî úBaø úBøéîLçzôî éððä ¥®̈¦¦§¦©¥¥©¨¨©©¦§¨©¦«§¦¯§©¥´©
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.äëàìnä ìòézLîe úBàáö ýåýé íàðéúBøéñäåãçà íBéa àéää-õøàä ïåò-úàæàå ,çìñà íéîãBwä úBðBåòå ãBò eàèçé àì æà ékàeää íBia é : ©©§¨¨§ª¸§Ÿ̈´§¨½©§¦²©£¦¦¤£¬Ÿ¨¨«¤©¦−§¬¤¨«¦¨Ÿ¤¤§©£©§¦¤§©§¨©´©À
ìëéää ãñeiLúBàáö ýåýé íàðçèáì eðkLz æàäðàz úçz-ìàå ïôb úçz-ìà eäòøì Léà eàø÷zìäáBhä áBøî déøtî ìBëàìå dlöa úáL ¤©©¥¨§ª¸§Ÿ̈´§¨½¨¦§§¨¤©¦§§−¦´§¥¥®¤©¬©¤−¤§¤©¬©§¥¨«¨¤¤§¦¨§¤¡¦¦§¨¥©¨
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:äðàz úçz-ìàå ïôb úçz-ìà¤©¬©¤−¤§¤©¬©§¥¨«
ãàéðøéòéå éa øácä Càìnä áLiå©¾̈¨©©§−̈©Ÿ¥´¦®©§¦¥¾¦

:BúðMî øBòé-øLà Léàkáøîàiå §¦−£¤¥¬¦§¨«©´Ÿ¤
äàø äzà äî éìàáéúëøîàéåéø÷øîàå ¥©½¨¬©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿

dlâå dlk áäæ úøBðî äpäå éúéàø̈¦´¦§¦¥´§©Á¨¨̧ª¹̈§ª¨´
äéìò äéúøð äòáLå dLàø-ìò©ŸÀ̈§¦§¨³¥«Ÿ¤̧¨¨¤½¨
øLà úBøpì úB÷öeî äòáLå äòáL¦§¨³§¦§¨¸«¨½©¥−£¤¬

:dLàø-ìòâãçà äéìò íéúéæ íéðLe ©Ÿ¨«§©¬¦¥¦−¨¤®¨¤¨¸
:dìàîN-ìò ãçàå älbä ïéîéîã ¦¦´©ª½̈§¤−̈©§Ÿ¨«

éa øácä Càìnä-ìà øîàå ïòàå̈©̧©¸¨«Ÿ©½¤©©§¨²©Ÿ¥¬¦−
:éðãà älà-äî øîàìäCàìnä ïòiå ¥®Ÿ¨¥−¤£Ÿ¦«©Â©Â©©©§º̈

zòãé àBìä éìà øîàiå éa øácä©Ÿ¥¬¦¸©Ÿ́¤¥©½£¬¨©−§¨
:éðãà àì øîàå älà änä-äîåïòiå ¨¥´¨¥®¤¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«©©¹©

-ìà ýåýé-øác äæ øîàì éìà øîàiå©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§Ÿ̈½¤
ék çëá àìå ìéçá àì øîàì ìáaøæ§ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ§½Ÿ©¦´

:úBàáö ýåýé øîà éçeøa-íàæ-éî ¦§¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦«
øLéîì ìáaøæ éðôì ìBãbä-øä äzà©¨¯©©¨²¦§¥¬§ª¨¤−§¦®Ÿ

öBäåïç úBàLz äLàøä ïáàä-úà àé §¦¸¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈§ª¾¥¬
:dì ïç¥−¨«

`xenl iy
.Búðàúe Bðôb úçz Léà ,çèáì eáLz øîBìk(á,dLàø ìò dlâå §©¥§¨¤©¦©©©§§¥¨§ª¨©Ÿ¨

.ïîMä äéä dáe .ìâò ìBãb ìôñ äàøîk ïéòî äéä dLàø ìò ìònîäòáLå ¦©©©Ÿ¨¨¨©§¨§©§¥¥¤¨¨Ÿ¨¨¨©¤¤§¦§¨
,äéìò äéúBøðíäaL íéìkä íä ,äéúBøð äòáL eéä äøBðnä éð÷ ìò ¥¤¨¨¤¨©§¥©§¨¨¦§¨¥¤¨¥©¥¦¤¨¤

.øéàäì ïîMäå úBìéútä,úB÷öeî äòáLå äòáLeéä øðå øð ìëì ©§¦§©¤¤§¨¦¦§¨§¦§¨¨§¨¥§¥¨

ïîMäL íépè÷ úBøBpö äòáL íéàä¦¦§¨¦§©¦¤©¤¤

ìëì úB÷öeî ïúBà Cøc älbä ïî áæ̈¦©ª¨¤¤¨¨§¨

.øðå øð(â,äéìò íéúéæ íéðLe ¥¨¥§©¦¥¦¨¤¨
úBðìéà éðL eéä äøBðnä ìöà¥¤©§¨¨§¥¦¨

.íäa íéìãb íéúéfäL(ãäî ¤©¥¦§¥¦¨¤¨
,éðãà älàíéúéfäL äf äî ¥¤£Ÿ¦©¤¤©¥¦

ìà àa ïîMäå ,íäéìàî íé÷ñîð¦§¨¦¥£¥¤§©¤¤¨¤

.åéìàî úBøpä(åìà 'ä øác äæ ©¥¥¥¨¤§©¤
,øîàì ìáaøæEì ïîéñ äæ §ª¨¤¥Ÿ¤¦¨§

òøfî àaL çéLnä Cìî ìò çéèáäì§©§¦©©¤¤©¨¦©¤¨¦¤©

.ìáaøæ,çëá àìå ìéçá àì §ª¨¤Ÿ§©¦§Ÿ§Ÿ©
àì úBnàä ìò BzìLîî ,øîBìk§©¤§©§©¨ªŸ

àìå íéaø íéìiç úBàáö éãé ìò äéäz¦§¤©§¥¦§©¨¦©¦§Ÿ

.äîçìîa íLaëé BòBøæ çëaíà ék §Ÿ©§¦§§¥§¦§¨¨¦¦
,éçeøaéìaî úBnàa ìLîé àeä §¦¦§Ÿ¨ª¦§¦

î çøèøîBìk ,éçeøa ÷øå ,äîçì Ÿ©¦§¨¨§©§¦§©

úBéäì úBnàä áìa ïzà øLà éðBöøa¦§¦£¤¤¥§¥¨ª¦§

.BzòîLîì íéøñå Bì íéòðëð(æéî ¦§¨¦§¨¦§¦§©§¦
,ìBãbä øä äzàâBb Cìî äzà ©¨©©¨©¨¤¤

päLãîòì ìBãb øäk Eîöò áLBç E ¤¦§¥©§§§©¨©£Ÿ

çk äî ,çéLnä Cìnä ìL Bkøãa§©§¤©¤¤©¨¦©©Ÿ©

.Ea Lé,øLéîì ìáaøæ éðôì ¥§¦§¥§ª¨¤§¦Ÿ
õøàk äéäz çéLnä Cìnä ìeîì§©¤¤©¨¦©¦§¤§¤¤

ìëez àìå ,úel÷a øáòì øBLéî¦©£Ÿ§©§Ÿ©

.áekò íeL úBNòìúà àéöBäå ©£¦§¦¤
,äLàøä ïáàäçéLnä Cìnä ¨¤¤¨Ÿ¨©¤¤©¨¦©

äáeLçäå äáBhä ïáàä úà àéöBé¦¤¨¤¤©¨§©£¨

.Lc÷nä úéa ïéða ãBñéa dçépäì§©¦¨¦¦§©¥©¦§¨

,dì ïç ïç úBàLzòîMé æà §ª¥¥¨¨¦¨©

eøîàéå eðòé ílkL ,úBàeLz ìB÷§¤ª¨©£§Ÿ§

,"áø ïç dì Lé úàfä ïáàì äpä"¦¥¨¤¤©Ÿ¥¨¥©

.ãàî ãò äáeLçå äáBè àéä ék¦¦¨©£¨©§Ÿ
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æà äéäiL:àäî ìò äðekä òãé àìå ,úîãBwä äàønä úà ïéáä àì àéápä ¤¦§¤¨©¨¦Ÿ¥¦¤©©§¤©¤¤§Ÿ¨©©©¨¨©©

äîcøúå äðéLa ìôð ïk ìòå ,íéðéò äòáL dçzt çzôiL øîàMáLiå ¤¨©¤§©¥©¦ª¨¦§¨¥©¦§©¥¨©§¥¨§©§¥¨©¾̈¨
éa øácä CàìnäéðòéðäBúðMî øBòé-øLà Léàk éðøéòéåeäàøiå ©©§−̈©Ÿ¥´¦®¡¦¨¦©§¦¥¾¦§¦−£¤¥¬¦§¨«©©§¥

äðBLàøä äàønä Leøét àeäL úøçà äàøîäzà äî éìà øîàiå á : ©§¤©¤¤¤¥©©§¤¨¦¨©Ÿ́¤¥©½¨¬©−̈
äàøäàeápä äàøîaáéúëøîàéå Ÿ¤®§©§¥©§¨¨«Ÿ©¿

úøBðî äpäå éúéàø øîàå éø÷¨«Ÿ©¿¨¦´¦§¦¥´§©Á
dlk áäæáäæ äúéä äøBðnä ìk ¨¨̧ª¹̈¨©§¨¨§¨¨¨

dlâåäéä dáe ìBâò ìBãb ìôñ ïéîk §ª¨´§¦¥¤¨¨¨¨¨

ïîMädLàø-ìòäøBðnä éð÷ éLàøa ©¤¤©ŸÀ̈§¨¥§¥©§¨

äéúøð äòáLåïéðúBpL ïéëéæa ïéîk §¦§¨³¥«Ÿ¤̧¨§¦¨¦¦¤§¦

dëBúì äìéútäå ïîMääéìò ©¤¤§©§¦¨§¨¨¤½¨
úB÷öeî äòáLå äòáLøð ìëì ¦§¨³§¦§¨¸«¨½§¨¥

ïîMäL íépè÷ úBøBpö äòáL ïéàa øðå̈¥¨¦¦§¨¦§©¦¤©¤¤

úB÷öeî ïúBà Cøc älbä ïî áæúBøpì ¨¦©ª¨¤¤¨¨©¥−
â :dLàø-ìò øLàéúéàø ãBòå £¤¬©Ÿ¨«§¨¦¦

íéðLeéðìéàíéúéæeãîòäéìò §©¬¦¦¨¥¥¦−¨§¨¤®¨
,äøBðnä ìöàälbä ïéîéî ãçà ¥¤©§¨¤¨¸¦¦´©ª½̈

ïòàå ã :dìàîN-ìò ãçàå§¤−̈©§Ÿ¨«¨©̧©¸
ìB÷ éúBîéøäCàìnä-ìà øîàå £¦¦¨«Ÿ©½¤©©§¨²

éðãà älà-äî øîàì éa øácä©Ÿ¥¬¦−¥®Ÿ¨¥−¤£Ÿ¦«
æBîøì älà eàa äî ìòïòiå ä : ©¨¨¥¤¦§©Â©Â©

éìà øîàiå éa øácä Càìnä©©§º̈©Ÿ¥¬¦¸©´Ÿ¤¥©½
zòãé àBìäìékNz Eîöòî àìä £¬¨©−§¨£Ÿ¥©§§©§¦

úòãìîàì øîàå älà änä-ä ¨©©¨¥´¨¥®¤¨«Ÿ©−¬Ÿ
éðãàúòãì ézìkNä àìïòiå å : £Ÿ¦«Ÿ¦§©§¦¨©©©©¹©

äæ øîàì éìà øîàiåäøBðna Bîk ©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§¨

æîø àeäå ,Bîöòî äNòð ìkäL¤©Ÿ©£¤¥©§§¤¤

ììáaøæ-ìà ýåýé-øácCìnä ìò ¦§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−©©¤¤

ìáaøæ òøfî àaä çéLnäøîàìæà ©¨¦©©¨¦¤©§ª¨¤¥®Ÿ¨

'ä úâäðä äéäzàìå ìéçá àì ¦§¤©§¨©³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ
éçeøa-íà ék çëáBcáì 'ä çeøL §½Ÿ©¦´¦§¦½¤©§©

ìBLîéå âéäðé:úBàáö ýåýé øîà ©§¦§¦§¨©−§Ÿ̈¬§¨«
æøîàé âBb Cìî ìòäzà-éî ©¤¤Ÿ©¦«©¨¯

äzàL áBLçzLìBãbä-øäãBîòì ¤©§¤©¨©©¨²©£

ìáaøæ éðôììëeé ìáì çéLnä éðôa ¦§¥¬§ª¨¤−¦§¥©¨¦©§©©

äéäz Bìeîì ék ïë àì ,øBáòìøLéîì ©£Ÿ¥¦§¦§¤§¦®Ÿ
øBáòé ì÷áeöBäåàéçéLnä Cìîe §©©£§¦¸¤¤©¨¦©

àéöBéäLàøä ïáàä-úàeòéîLé æàå ,ãéúòä úéa ïéða ãBñéa dçépäì ïBLàøäúBàLzøîàì äéîäådì ïç ïçílë éðéòa áø ïç dì Lé äfä ïáàì: ¦¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈¨¦§©¦¨¦¦§©©¦¤¨¦§¨©§¦§ª¾§¤§¨¥Ÿ¥¬¥−¨«§¤¤©¤¥¨¥©§¥¥ª¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤



רסד

ú"åîùì áùéå úùøôì äøèôäâ-á ÷øô ñåîò

áåìL-ìr ýåýé øîà äkìàøNé érLt äL µŸ¨©´§Ÿ̈½©§Ÿ¨Æ¦§¥´¦§¨¥½

óñka íøëî-ìr epáéLà àì äraøà-ìrå§©©§¨−̈´Ÿ£¦¤®©¦§¨³©¤̧¤Æ

:íéìrð øeára ïBéáàå ÷écöæ-ìr íéôàMä ©¦½§¤§−©«£¬©«£¨¦«©«Ÿ£¦³©

Léàå ehé íéåðr Cøãå íélc Làøa õøà-øôr£©¤̧¤Æ§´Ÿ©¦½§¤¬¤£¨¦−©®§¦´

íL-úà ìlç ïrîì äørpä-ìà eëìé åéáàå§¨¦À¥«§Æ¤©©«£½̈§©¬©©¥−¤¥¬

:éLã÷ç-ìk ìöà ehé íéìáç íéãâa-ìrå ¨§¦«§©§¨¦³£ª¦Æ©½¥−¤¨

`xenl iy
(å,epáéLà àì äòaøà ìòåBáéLäì ãBò éìò ïéà éòéáø òLt ìò §©©§¨¨Ÿ£¦¤©¤©§¦¦¥¨©©£¦

.ìeîb Bì áéLälî í÷éø,÷écö óñka íøëî ìòíéøëBî eéä íéðicä ¥¨¦§¨¦§©¦§¨©¤¤©¦©©¨¦¨§¦
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.Bðéc ìòa ãiî,ïBéáàå.Búòøì ïBéáàä ïéc íéhîe,íéìòð øeáòa ¦©©©¦§¤§©¦¦¨¤§§¨¨©£©£¨¦
íéhî eéä ãçL èòîa elôà ,øîBìk§©£¦¦§©Ÿ©¨©¦

.ïécä úà(æøôò ìò íéôàMä ¤©¦©Ÿ£¦©£©
,õøàíéëìBä íúBéäa íúôéàL ìk ¤¤¨§¦¨¨¦§¨§¦

.õøàä øôò ìò,íélc Làøa ©£©¨¨¤§Ÿ©¦
éàì Cíélcä ìL íäéLàø ìò èìL ¥¦§Ÿ©¨¥¤¤©©¦

.íúBà ìæâì,ehé íéåðò Cøãå ¦§Ÿ¨§¤¤£¨¦©
.ãçLa íðéc ehé íéåðò ètLîe¦§©£¨¦©¦¨§Ÿ©

(ç,íéìáç íéãâa ìòåìòå §©§¨¦£ª¦§©

eáiçL elàî ïBkLîì eç÷ìpL íéãâa§¨¦¤¦§§§©§¥¥¤¦§

ì íúBàíðéc ÷ñt éôì ílL ¨§©¥§¦§©¦¨

.ãçLîä,ehéì íîöò ehéúáL ©§ª¨©©©§¨¨¤¤

.äañäa,íéLeðò ïééåäð÷pL ïéé ©£¦¨§¥£¦©¦¤¦§¨
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åìL-ìr ýåýé øîà äkìàøNé érLt äLíéèáMä úøNò ìL µŸ¨©´§Ÿ̈½©§Ÿ¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¤£¤¤©§¨¦

íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ-äãBáòa eàèçLäraøà-ìråàeäå ñîçä ¤¨§©£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦§©©§¨−̈¤¨¨§

éòéáøäóñka íøëî-ìr epáéLà àìä úà ãçBL ìL÷écöBðeãa ¨§¦¦´Ÿ£¦¤®©¦§¨³©¤̧¤Æ¤©¤©©¦½§

äâéøäìïBéáàåBðéc íéôiænLøeáraìL éåLa ãçBL:íéìrðæíéôàMä ©£¦¨§¤§−¤§©§¦¦©«£¬©§Ÿ¦¤©«£¨¦«©«Ÿ£¦³
õøà-øôr-ìrúç÷ì íéáàzä ©£©¤̧¤Æ©§¥¦¨©©

eç÷ì äæå ,ìcì LiL õøà úøák èòîä©§©¦§©¤¤¤¥©©§¤¨§

íélc LàøaBLàø eúøkL éãé ìò §´Ÿ©¦½©§¥¤¨§Ÿ

éðiãå éãò åéìò eøkNé ék ,eäeâøäiå©©©§¦¦§§¨¨¥¥§©¨¥

ø÷Líéåðr CøãålçäíéLehé ¤¤§¤¬¤£¨¦−©©¨¦©®
íúBà âBøäì éãk úåî ètLî íðeãì§¨¦§©¨¤§¥©£¨

äørpä-ìà eëìé åéáàå Léàå§¦´§¨¦À¥«§Æ¤©©«£½̈
dnò úBðæì äñøBàîäìlç ïrîì ©§¨¨¦§¦¨§©¬©©¥−

éLã÷ íL-úàíäì ézøîàL ¤¥¬¨§¦«¤¨©§¦¨¤

:eéäz íéLBã÷çíéãâa-ìrå §¦¦§§©§¨¦³
íéìáçälàî ïBkLîk íéç÷ìpä £ª¦Æ©¦§¨¦§©§¥¥¤

,íéèôBMä ìL íètLîa íéáøñîä©§¨§¦§¦§¨¨¤©§¦

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©¨§¨§©¥©©¨

.miwlg 2Îe zFwc 51 ,xwFAA 4 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦
.daFhl Epilr `Ad ,iriaxd mFiA ,zah Wcg W`xŸŸ¤¥¥©¨§¦¦©¨¨¥§¨
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:íäéäìà úéa ezLé íéLeðr ïééå çaæî¦§¥®©§¥³£¦Æ¦§½¥−¡«Ÿ¥¤«

èøLà íäéðtî éøîàä-úà ézãîLä éëðàå§¨̧Ÿ¦¹¦§©³§¦¤¨«¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½£¤̧

íéðBlàk àeä ïñçå Bäáb íéæøà dáâk§³Ÿ©£¨¦Æ¨§½§¨¬Ÿ−¨«©¦®

:úçzî åéLøLå ìrîî Béøt ãéîLàåééëðàå ¨«©§¦³¦§Æ¦©½©§¨«¨−̈¦¨«©§¨«Ÿ¦²
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' דחנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין

 הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצרכי ציבור

 באמונה וכו' מוה"ר שמואל דוד שי' ומוה"ר

יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

בנועם שמעתי כי ביום ד' הבע"ל עתידה להתקיים בבית ידידנו הוו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור 

וכו' הר"מ שי' וועקסלער אסיפה מיוחדת לדון על דבר סיוע ממשי לעבודת המרכז לעניני חינוך.

מוסג"פ העתק מכתב שכתבתי לפני ימים אחדים לאסיפה מעין זו למען המרכז לעניני חינוך 

מחנה ישראל וקה"ת שנתקיימה בניו-יארק. ממכתב זה יראו מה היא השקפתי ודעתי ובקשתי ביחס 

לעבודה זו ולחובה ולזכות אשר ביד כל אחד ואחת להשתתף בעבודה זו להחזקת והרחבת עבודת ג' 

המוסדות האלה. ובודאי יפרסמו תוכן מכתבי הנ"ל בין המשתתפים באסיפה הנ"ל אשר זכו לקחת 

חבל בעבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וכן בכל מקום אשר יביא תועלת.

שיצאו  הטובים  ומהפירות  זו  אסיפה  של  הממשיות  מהפעולות  בקרוב  לשמוע  מקוה  והנני 

מזריעה טובה זו וגידולי' בעתיד. ובטח יודיעו גם שמות כל המשתתפים.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

 ב"ה,  ז' דחנוכה, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור וכו' מוה"ר... שי'

שלום וברכה!

כל הוצאות  לפני אשר מהנכון שיהיו באה"ק איזה מקומות מרכזיים שיתרכזו בהם  הציעו 

שהופיעו לאור על ידי קה"ת, בתור אולמי קריאה בעד הקהל.

והנה בכלל הנני מסכים לזה, אלא איני רוצה להכנס לתוך פאליטיק, ולכן הנני רוצה לשמוע 

חוות דעתו בזה, לאן ולמי - ולאיזה מוסד משלנו - לשלוח את הספרים.

בברכה וכבוד,

מנחם שניאורסאהן
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7:437:508:538:579:449:4910:2710:3112:1912:2215:5515:5416:3516:3515:3616:50אוקראינה, קייב )ח(

7:497:549:149:189:5910:0410:4610:4912:4412:4716:4316:4317:1617:1616:2217:30איטליה, מילאנו )ח(

6:016:048:308:339:019:0410:0410:0712:3612:3818:0918:1218:3318:3617:5418:46אקוואדור, קיטו )ח(

5:345:348:248:259:079:0910:2110:2313:2113:2419:5820:0220:2820:3219:4220:45ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:066:068:588:589:499:5111:0611:0814:1414:1721:0721:1221:4321:4820:5422:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:127:178:528:569:339:3710:2310:2612:2812:3016:4316:4417:1517:1616:2517:28ארה״ב, בולטימור )ח(

7:067:118:438:469:249:2810:1310:1712:1712:2016:2816:2917:0117:0216:1117:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:067:118:438:479:259:2910:1410:1712:1812:2016:2916:2917:0117:0216:1117:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:477:529:219:2410:0310:0710:5110:5512:5312:5617:0017:0017:3317:3416:4217:47ארה״ב, דטרויט )ח(

7:047:089:019:049:369:4010:3010:3312:4312:4517:2317:2417:5017:5117:0518:02ארה״ב, האוסטון )ח(

6:446:488:348:379:119:1510:0310:0712:1312:1616:4316:4417:1217:1316:2617:25ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:546:588:579:009:319:3510:2610:2912:4212:4517:3017:3217:5717:5817:1318:09ארה״ב, מיאמי )ח(

7:047:098:398:439:219:2510:1010:1312:1312:1616:2216:2316:5516:5616:0417:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:297:349:079:109:489:5210:3710:4112:4112:4416:5316:5417:2617:2616:3517:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:047:098:398:429:219:2510:0910:1312:1212:1516:1916:2016:5316:5316:0117:06ארה״ב, שיקגו )ח(

5:525:548:328:349:069:0810:1310:1612:5712:5918:5619:0019:2119:2518:4119:35בוליביה, לה-פס )ח(

8:318:389:389:4210:3010:3511:1311:1713:0413:0616:3516:3417:1717:1716:1717:32בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:308:369:389:4210:3010:3411:1211:1613:0413:0616:3716:3717:1917:1816:1917:34בלגיה, בריסל )ח(

5:125:137:577:598:338:359:439:4512:3212:3518:4918:5319:1119:1518:2919:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:025:037:467:488:228:249:319:3412:2012:2218:3118:3418:5719:0118:1619:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:517:578:569:019:499:5410:3110:3512:2212:2415:5415:5316:3416:3415:3616:50בריטניה, לונדון )ח(

8:098:169:079:1110:0310:0810:4310:4712:3012:3315:5115:4916:3516:3515:3416:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:028:089:039:089:5810:0210:3910:4312:2812:3015:5515:5416:3716:3615:3416:52גרמניה, ברלין )ח(

8:098:169:209:2410:1110:1510:5410:5812:4712:4916:2416:2317:0417:0416:0517:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:087:537:558:318:339:419:4412:3312:3618:5719:0119:1819:2218:3619:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:597:029:109:139:429:4510:3910:4213:0013:0218:0018:0218:2618:2817:4418:38הודו, מומבאי )ח(

6:546:579:059:089:389:4110:3510:3812:5612:5817:5817:5918:2318:2517:4118:35הודו, פונה )ח(

7:177:238:368:409:249:2810:0910:1312:0512:0815:5315:5216:3116:3115:3416:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:117:168:478:519:299:3310:1810:2112:2212:2416:3216:3217:0517:0516:1417:18טורקיה, איסטנבול )ח(

7:277:329:109:149:509:5310:4010:4312:4612:4917:0517:0617:3617:3716:4817:49יוון, אתונה )ח(

7:367:428:579:019:449:4810:2910:3312:2612:2916:1616:1516:5316:5315:5717:07מולדובה, קישינב )ח(



ער

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב - 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
6:577:019:079:119:409:4310:3710:4012:5713:0017:5717:5918:2318:2417:4118:34מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:344:367:247:258:278:299:479:5013:0313:0620:1320:1720:5320:5819:5921:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:416:458:418:449:169:1910:1010:1312:2512:2717:0917:1017:3617:3716:5217:48נפאל, קטמנדו )ח(

7:217:279:009:049:419:4510:3110:3412:3512:3816:4916:4917:2117:2216:2917:34סין, בייג'ין )ח(

6:546:579:229:259:539:5610:5510:5813:2613:2818:5719:0019:2119:2418:4119:33סינגפור, סינגפור )ח(

7:307:378:338:379:269:3110:0810:1211:5712:0015:2415:2316:0716:0715:0516:23פולין, ורשא )ח(

5:355:388:138:158:458:489:519:5412:3212:3418:2418:2718:4818:5218:0819:02פרו, לימה )ח(

8:078:139:329:3510:1710:2211:0411:0713:0213:0516:5616:5617:3317:3316:3817:47צרפת, ליאון )ח(

8:298:359:449:4810:3310:3811:1811:2113:1213:1516:5616:5617:3317:3316:3617:48צרפת, פריז )ח(

5:525:558:178:208:488:519:499:5212:1812:2017:4317:4618:0718:1017:2818:19קולומביה, בוגוטה )ח(

7:377:429:079:119:519:5510:3810:4212:3912:4216:4416:4417:1517:1616:2317:29קנדה, טורונטו )ח(

7:207:268:458:499:319:3510:1710:2112:1612:1816:1216:1216:4716:4715:5317:01קנדה, מונטריאול )ח(

6:396:448:288:319:069:109:5710:0112:0712:0916:3416:3517:0317:0416:1617:16קפריסין, לרנקה )ח(

9:049:119:5510:0010:5410:5911:3311:3713:1713:2016:3016:2917:1717:1616:1117:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:438:519:309:3410:3010:3511:0811:1212:5112:5316:0216:0016:4716:4615:3817:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:537:599:139:1710:0110:0510:4610:5012:4212:4516:3116:3117:0917:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:588:049:189:2210:0610:1010:5110:5512:4712:5016:4116:4017:1317:1316:1717:27שוויץ, ציריך )ח(

6:296:328:458:489:179:2010:1610:1912:3912:4217:5017:5218:1418:1617:3318:26תאילנד, 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

            
 



רעי

   

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים

   
: מברכי הנרות הדלקת לפני 

            
            

: ומברכי  מוסיפי השנה ) הראשונה   בפע  כשמדליקי (או  הראשו בערב 

          
: אומרי הנרות הדלקת לאחר

          
            

            
          



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

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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