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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçáe Eúàö-øîLé ýåýéEàB ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

.áë÷
:ÌÈÏ˘Â¯È· Â˘Ú˘ ÌÈÒÈ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È Á·˘Ó ¯¯Â˘Ó‰ ¯ÙÒÓ

àéì íéøîàa ézçîN ãåãì úBìònä øéL¦¬©©«£À§Å̈¦¬−¨©§¦§«Ÿ§¦´¦®
:Cìð ýåýé úéaáéøòLa eðéìâø eéä úBãîòC ¥−§Ÿ̈´¥¥«−«Ÿ§¨´©§¥®¹¦§¨©À¦

ìLeøé:íâdl-äøaçL øéòk äéeðaä íìLeøé §«¨¨«¦§«¨©¬¦©§¨®§¹¦À¤ª§¨¨¬
:åcçéãúeãò dé-éèáL íéèáL eìò íML ©§¨«¤¨̧¨¶§¨¦¿¦§¥−¨¥´

ì úBãäì ìàøNéì:ýåýé íLäeáLé | änL ék §¦§¨¥®§¹ŸÀ§¥´§Ÿ̈«¦³¨̧¨¨«§´

:ãåc úéáì úBàñk ètLîì úBàñëåeìàL ¦§´§¦§¨®¦¹§À§¥´¨¦«−©«£
éáäà eéìLé íìLeøé íBìL:CæCìéça íBìL-éäé §´§«¨¨®¦¦¹§À̈«Ÿ£¨«¦§¦¨¬§¥¥®

éúBðîøàa äåìL:Cç-äøaãà éòøå éçà ïòîì ©¹§À̈§©§§¨«¦−§©©©©´§¥®̈£©§¨
:Ca íBìL àpèeðéäìà ýåýé-úéa ïòîì −̈¨´¨«−§©©¥§Ÿ̈´¡Ÿ¥®

:Cì áBè äL÷áà£©§−̈´¨«

נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
א-ב – אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם הוי' עושה שמים וארץ

עזרה בכל מצב
ב. כאשר יהודי נמצא במעמד ומצב של גלות, מתעוררת אצלו שאלה “מאין יבוא עזרי", 
והמענה הוא “עזרי מעם הוי' עושה שמים וארץ". כלומר, מכיון שהקב"ה הוא “עושה )שמים 
דברך   – נצב בשמים  דברך  הוי'  “לעולם  וכתורת הבעש"ט5 עה"פ6  הווה,  – בלשון  וארץ(" 
שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו', תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע 
השמים . . )כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן, היו כל השמים אין 
כן  ישראל"7,  היתה “בשביל  הרי כשם שתחילת הבריאה  כלל(".  היו  כלא  והיו  ואפס ממש 
גם עתה, השמים והארץ וכל צבאם הם “בשביל ישראל". ואם כן אין לו סיבה לדאוג, שכן 
“עזרי מעם הוי'". ועוד זאת, מאחר שה' הוא “עושה שמים וארץ" הרי גם ה"שמים והארץ" 
לו  ומסייעים  עוזרים  )“וארץ"(  ובגשמיות  )“שמים"(  עניני העולם, ברוחניות  )שכוללים כל 

בכל הענינים.
וענין זה )שכל עניני העולם עוזרים ומסייעים ליהודי כפי צרכיו( הוא כבר עתה, בזמן 
הגלות, שהרי הקב"ה תמיד “עושה שמים וארץ", אבל השלימות שבזה יהי' בגאולה האמיתית 

והשלימה, כאשר “והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך"8, תיכף ומיד ממש9.

5( שעהיוה"א בתחילתו.
6( תהלים קיט, פט. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.

7( פרש"י בראשית א, א.
8( ישעי' מט, כג.

9( משיחת ליל ג' דחה"ס ה'תשמ"ג.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי  מפתח  

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

 ג   .......................  קכב  ,אקכ  תהליםמזמורי   )ב

  מים רבים  ה "ד מאמר  ) ג

 ה  .................  ה"כ, ה'תשד' מרחשוןשבת פרשת ח, 

  בת פרשת ח,  ששיחת   )ד

 יב  ....................................  ה " כה'תשד' מרחשון 

 כב  .............ו, ג ט  ךכר פרשת חשיחות -לקוטי   )ה

 כח  ............  ד , וט  ךכר פרשת ח ותשיח -י לקוט  )ו

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל  )ז

 לא  ..  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 לב  ............  פרשת ח   – לה ומשיחאו קוט גלי  )ח

  לג  .........  פרשת ח לשבוע  יומיחומש   י רעושי  )ט

 סב  ..............פרשת ח לשבוע  תהלים י רועיש  )י

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו  )יא

 סג  ...................................  פרשת ח לשבוע  

 ע  ..............  פרשת ח לשבוע ם" וי םהיו"  חלו  )יב

 עג  ....................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה  ) יג

 ם"מבר ירועיש

 עו   ...........  פרשת ח לשבוע  ,םולי ם  קירפ' ג –  )יד

 סאק  ...... פרשת ח לשבוע    ,ליום  דחפרק א –  )טו

 קעט  .........  פרשת ח ע בולש ,תוו צמהפר ס –  )טז

  ובים  תם וכייאב  )יז

 קפד.................  יב רק פ דברי הימים ,זכפרק  אל זקיח

  ה/ביכוריםערלת מסכ –משיות   ) יח

 קפו ...........................................  קהתי אור יב

 קצג  .....................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי  )יט

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )כ

 קצד  .................................... יב ק  ף ד עד ט ק  ףמד

  ביאורים עם   דרים תמסכ  )כא

 רי  .............................................ד  ףד  עד ב  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 כבר  ............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו ן ערולחוש  ) כג

  רכב  ........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    מר ה' הן עם אחדויא אור הרתו  )כד

 כהר  ..........................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור  )כה

 כטר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ירממא  )כו

 לר  ....................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות  )כז

 רלא  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כח

 לאר  ..................................... "ב שרה"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ  )כט

 לבר  ......................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  ) ל

 לג ר  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 רלד  ................................  ב לקפרק  ת וכרו זה ספר  )לא

  ודש  ק  ותרגא  )לב

 רלו   ..............................................  צ "יהרי מו ר "ומאד

 רלח   .........................  חומש לקריאה בציבור    ) לג

 מהר  ..........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי  )לד

 מו ר  .....................  פרשת ח לשבוע ים מזוח ל  ) לה

 זמר  .......  קודש  שבתל תור קת ל דהצות סדר מ  ) לו
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ÌÈÓ האהבה את לכּבֹות יּוכלּו לא ר ּבים «ƒְְֲִֶַַַָָֹ

יׁשטפּוה  לא הּזקן 1ּונהרֹות רּבנּו ּומבאר , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ

ּדפרׁשתנּו אֹור' סדרה)2ּב'תֹורה חסידיׁשע (ּדי ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

הּפרנסה  טרדֹות ּכל הם רּבים" ְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּמים

זה  ּכל ועם כּו', הּזה עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוהּמחׁשבֹות

ּבחינת  ׁשהיא האהבה", את לכּבֹות יּוכלּו ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ"לא

מּיׂשראל  נפׁש ּבכל ׁשּיׁש המסּוּתרת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאהבה

הּקּב"ה  לאהבת ּבנֹוגע (ועלּֿדרֿזה כּו' ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבטבע

לא  הּנ"ל רּבים" וה"ּמים יׂשראל), ְְְְִִִִֵַַַַַָֹלנׁשמֹות

אהבה  ּבבחינת ּתמיד מּלהיֹות לכּבֹותּה ְְְְֲִִִִִַַַָָָיּוכלּו

נעׂשה  הּנ"ל רּבים" ה"ּמים עלֿידי ואדרּבה, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָכּו'.

ה"ּמים  נקראים ׁשּלכן ּבעבֹודה, עילּוי ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹוספת

נח" "מי ּבׁשם ניחא 3רּבים" מּלׁשֹון - נח , ְְְִִֵֵַַַַָֹֹ

עילּוי.4ּדרּוחא  ּתֹוספת נעׂשה ׁשעלֿידם ּכיון , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחר  ּבמקֹום (המבאר הּידּוע מּמים 5וכּמׁשל ( ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ

את  ׁשּמֹונעת סתימה יׁש ׁשּכאׁשר כּו', ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָההֹולכים

ּכׁשּמצטּברים  סֹוףּֿכלֿסֹוף הּנה הּמים, ְְְִִִִִֵֶַַַָהילּו

ּבֹוקעים  ׁשהּמים ּבלבד זֹו לא הּנה מים, ְְִִִִִִֵֶַַַַֹריּבּוי

הּסתימה  ׁשעלֿידי אּדרּבה, אּלא הּסתימה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

ׁשּגם  ועד יֹותר, ּבתֹוקף הּמים הילּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַנעׂשה

ּומֹוסיפה  הּמים עם זֹורמת עצמּה ְְִִִִֶֶַַַַָָָהּסתימה

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה הּמים. הליכת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַּבתֹוקף

על  ּדקאי הּנ"ל, רּבים" ּד"מים ּוסתימה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלהעלם

ּבפרט, הּפרנסה וטרדֹות ּבכלל הּבהמית ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָנפׁש

האהבה  למדרגת הּנׁשמה ּבאה עלֿידם ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּדוקא

"מאד .6ּד"בכל ְְִֶָֹ
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ואילך. 288 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ ז.1)*) ח, ואילך.2)שה"ש ג פרשתנו.3)ח, הפטרת - ט. נד, נח,4)ישעי' זח"א ראה

ה. פ"ל, ב"ר ואילך.5)ב. 244 ע' תרצ"ז שמג. ע' תרצ"א סה"מ ג. צא, מסעי ה.6)לקו"ת ו, ואתחנן
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השירים': ב'שיר נאמר

‡Ï ˙B¯‰e ‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»¿»…
‰eÙËLÈ1, לאש נמשלה לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני אהבת כלומר, ƒ¿¿»

ויבטלו  ישטפו לא נהרות וגם אותה יכבו לא  רבים מים שגם וחזקה גדולה

‰Ô˜fאותה, ea¯ ¯‡·Óe¿»≈«≈«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a חסידות מאמרי ספר ¿»

בחומשים  התורה פרשיות על שלו

ושמות פרשת e˙L¯Ùc2בראשית ¿»»»≈
Ò„¯‰נח ÚLÈ„ÈÒÁ Èc) פרשת ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿»

החסידית  ¯ÌÈa")השבוע ÌÈn"L∆«ƒ«ƒ
‰Ò¯t‰ ˙B„¯Ë Ïk Ì‰≈»ƒ¿««¿»»
ÌÏBÚ ÈÈÚaL ˙B·LÁn‰Â¿««¬»∆¿ƒ¿¿≈»

'eÎ ‰f‰ את ומייגעות שמטרידות «∆
מסור  להיות קשיים לו וגורמות האדם

ה', Ê‰לעבודת Ïk ÌÚÂ למרות ¿ƒ»∆
רבות eÏÎeÈשהטרדות ‡Ï"…¿

‡È‰L ,"‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ¿«∆»«¬»∆ƒ
‰·‰‡‰ ˙ÈÁa'לה˙¯zeÒÓ‰ ¿ƒ«»«¬»«¿∆∆

ונסתרת  נעלמת היא כלל שבדרך

Ï‡¯NiÓ LÙ ÏÎa LiL∆≈¿»∆∆ƒƒ¿»≈
'eÎ Ú·Ëa'ה מאהבת בשונה ¿∆«

התבוננות  ידי על ו'נולדת' שמתעוררת

האדם Ú‚Baשל ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿≈«
˙BÓLÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡Ï¿«¬««»»¿ƒ¿

Ï‡¯NÈ בשלימותה נשארת היא שגם ƒ¿»≈
ה"מים  שבגלל למרות נפגמת ולא

ה' את לעבוד מתקשה האדם רבים"

‰Ï"pכראוי), "ÌÈa¯ ÌÈn"‰Â¿««ƒ«ƒ««
הזה  העולם וענייני הפרנסה טרדות

d˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï אש את …¿¿«»
כל  של בלבו המסותרת לה' האהבה

lÓ˙ÈÁ·aיהודי „ÈÓz ˙BÈ‰ ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«
ונרגשת‡‰·‰ eÎ'.גלוייה «¬»

,‰a¯„‡Â שה"מים בלבד זו לא ¿«¿«»
אלא  האהבה את יכבו לא רבים"

שמחזק  לגורם יהפכו הם להיפך,

כי לה' האהבה את ≈¿»È„ÈŒÏÚומגביר
Ï"p‰ "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ דווקא ««ƒ«ƒ««

לעבודת  וההתמסרות ה' שאהבת בגלל

מניעות  על להתגבר צורך עם היא ה'

ÈeÏÈÚועיכובים ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ
"Á ÈÓ" ÌLa "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL ,‰„B·Úa3, »¬»∆»≈ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈≈…«

‡Áe¯c ‡ÁÈ ÔBLlÓ - Á4, של נחת ש'מים' לכך והטעם רוח, …«ƒ¿«¿»¿»
המורה  לשון חיובי, בכינוי נקראים ה' לעבודת מפריעות שלכאורה טרדות

הוא ועונג, נחת ÈeÏÈÚעל ˙ÙÒBz ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ÔÂÈk הצורך כי ≈»∆«»»«¬∆∆∆ƒ
ה' בעבודת ולהשתדל להתאמץ לאדם גורם ועיכובים מניעות על להתגבר

שאת. ביתר ה' ««»¿ÏLnÎÂובאהבת
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰) Úe„i‰5 «»««¿…»¿»«≈

החסידות  ÌÈnÓבתורת (ƒ«ƒ
ÌÈÎÏB‰‰וזורמים¯L‡kL ,'eÎ «¿ƒ∆«¬∆

‰ÓÈ˙Ò LÈ ומעצור סכר כמו ≈¿ƒ»
ÌÈn‰ CeÏÈ‰ ˙‡ ˙ÚBnL∆««∆ƒ««ƒ

נעצרת, ŒÏkŒÛBÒוהזרימה ‰p‰ƒ≈»
ÌÈÓ ÈeaÈ¯ ÌÈ¯aËˆnLk ÛBÒ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הסכר, Ïa·„מאחורי BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
‰ÓÈ˙q‰ ˙‡ ÌÈÚ˜Ba ÌÈn‰L∆««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

לסכר, מבעד «∆‡l‡וזורמים
‰ÓÈ˙q‰ È„ÈŒÏÚL ,‰a¯c‡«¿«»∆«¿≈«¿ƒ»

CeÏÈ‰ ‰NÚזרימתÌÈn‰ «¬∆ƒ««ƒ
¯˙BÈ Û˜B˙a המים זרימת מאשר ¿∆≈

הסכר, שנבנה ÌbLלפני „ÚÂ¿«∆«
dÓˆÚ ‰ÓÈ˙q‰ או אבנים אותם «¿ƒ»«¿»

מפני  מעצור ששימשו עצמם עפר

החזק  בזרם נסחפים המים זרימת

עצמה ‰ÌÈnוהסתימה ÌÚ ˙Ó¯BÊ∆∆ƒ««ƒ
˙ÎÈÏ‰ Û˜B˙a ‰ÙÈÒBÓeƒ»¿∆¬ƒ«

ÌÈn‰ הזרם עם הנסחפים הדברים ««ƒ
ונמצא מגב  הזרימה, עוצמת את ירים

שאינו  רק לא עצמו המונע שהדבר

מגביר. אלא ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מונע
‰ÓÈ˙Òe ÌÏÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿∆¿≈¿ƒ»

Ï"p‰ "ÌÈa¯ ÌÈÓ"c של ¿«ƒ«ƒ««
וההעלמות  והעיכובים המניעות

ה', עבודת על ≈«¿È‡˜cוההסתרים
היא  האמורים רבים" ב"מים הכוונה

ÏÏÎaעל ˙ÈÓ‰a‰ LÙ עצם ַ∆∆««¬ƒƒ¿»
היא  בהמית נפש יש שלאדם העובדה

ה' לעבודת והפרעה מניעה כבר

Ë¯Ùa ‰Ò¯t‰ ˙B„¯ËÂ שהם ¿ƒ¿««¿»»ƒ¿»
וחמורה, גדולה יותר עוד מניעה

Ì„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL המניעות עלֿידי ∆«¿»«»»
‰ÓLp‰והעיכובים ‰‡a בסופו »»«¿»»
דבר ‰‡‰·‰של ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«»«¬»

"E„‡Ó ÏÎ·"c6.גבול ללא "מאד", של באופן אהבה ƒ¿»¿…∆
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כללי  מפתח  

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

 ג   .......................  קכב  ,אקכ  תהליםמזמורי )ב

  מים רבים  ה "ד מאמר) ג

 ה  .................  ה"כ, ה'תשד' מרחשוןשבת פרשת ח, 

  בת פרשת ח,  ששיחת )ד

 יב  ....................................  ה " כה'תשד' מרחשון 

 כב  .............ו, ג ט  ךכר פרשת חשיחות -לקוטי )ה

 כח  ............  ד , וט  ךכר פרשת ח ותשיח -י לקוט)ו

  ה"גהר "קלכ רה ותה  לע ק חצי יו ל  טקויל)ז

 לא  ..  "ל  זצ ןה אסרוא יש  צחקיי  ול  'ר  ובלק מה ח"הרה

 לב  ............  פרשת ח   – לה ומשיחאו קוט גלי)ח

  לג  .........  פרשת ח לשבוע  יומיחומש   י רעושי)ט

 סב  ..............פרשת ח לשבוע  תהלים י רועיש)י

    ה)(מוג יא הת  רפסב  יםרשיעו)יא

 סג  ...................................  פרשת ח לשבוע  

 ע  ..............  פרשת ח לשבוע ם" וי םהיו"  חלו)יב

 עג  ....................  ם "מברב וןילע  תי מיו  הכלה) יג

 ם"מבר ירועיש

 עו   ...........  פרשת ח לשבוע  ,םולי ם  קירפ' ג –)יד

 סאק  ...... פרשת ח לשבוע    ,ליום  דחפרק א –)טו

 קעט  .........  פרשת ח ע בולש ,תוו צמהפר ס –)טז

  ובים  תם וכייאב)יז

 קפד.................  יב רק פ דברי הימים ,זכפרק  אל זקיח

  ה/ביכוריםערלת מסכ –משיות ) יח

 קפו ...........................................  קהתי אור יב

 קצג  .....................................  מא יוכת מס  יעקבן  עי)יט

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ)כ

 קצד  .................................... יב ק  ף ד עד ט ק  ףמד

  ביאורים עם   דרים תמסכ)כא

 רי  .............................................ד  ףד  עד ב  ףמד

  :"ד חביאי  ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח)כב

 כבר  ............................................  זקן "ר האדמו

  פסח ת ך הלכו ן ערולחוש) כג

  רכב  ........................  קן ז ה אדמו"ר  יומיוח רב  לפי ל

    מר ה' הן עם אחדויא אור הרתו)כד

 כהר  ..........................................  זקן הר ו"מ אד 

    םיחי תתור)כה

 כטר  .......................................  צעי אמר ה"מואד

  ותיך מצ ך רד – צ"צה ירממא)כו

 לר  ....................................  דק"צ  חמה"צ  ר "דמוא

  ג ואל תרל" שמ רתות)כז

 רלא  .......................................  ש הר"ומ  מו"ר דא

    "בהמשך תער –המאמרים  ספר)כח

 לאר  ..................................... "ב שרה"ר מומואד

  תרפ"ט  –ם ימאמר ר הספ)כט

 לבר  ......................................  ''צ והריימ ''ר דמו א

  ק ה"בל תש"הה'-ד"שה'תת ושיחהר פס) ל

 לג ר  ......................................  צ '' יי רהמו ר 'מו'דא

 רלד  ................................  ב לקפרק  ת וכרו זה ספר)לא

  ודש  ק  ותרגא)לב

 רלו   ..............................................  צ "יהרי מו ר "ומאד

 רלח   .........................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 מהר  ..........  דשוק- בתשת חמלהתורה   תאקרי)לד

 מו ר  .....................  פרשת ח לשבוע ים מזוח ל) לה

 זמר  .......  קודש  שבתל תור קת ל דהצות סדר מ) לו



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dו ,oeygxn 'c ,gp zyxt zay

‰p‰Â ׁשה"ּמים ּבלבד זֹו (ׁשּלא לזה הּדר ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

אּלא  האהבה, את יכּבּו לא ְֲִֶֶַַַָָָֹרּבים"

– היא יֹותר) עמּוקה אהבה ׁשּיעֹוררּו ְְְֲֲִֵֶַַַָָָאּדרּבה,

הּתבה" אל ּבתבֹות 7"ּבא ּולהּכנס לבא הינּו, , ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

האהבה.8הּתפּלה  ענין ּפֹועלת ׁשּתפּלה ּכיון , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העבֹודה' ּב'קּונטרס ּבאריכּות ׁשעיקר 9וכּמבאר , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּפּולחנא  ּדלית האהבה, ענין הּוא ְְְֲֲִֵַַָָָָָָהעבֹודה

ּדרחימּותא  הּיראה 10ּכפּולחנא ׁשענין (והינּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

יראה  ׁשהרי ּדוקא, הּתפּלה לעבֹודת ׁשּי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו

עבֹודת  ואילּו הּיֹום, ּכל להיֹות (ויכֹולה) ְְְֲִִִִַַָָָצריכה

האהבה). ענין את לעֹורר היא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּתפּלה

טעּות CÈLÓÓeב) וזהּו ׁשם: אֹור' ּב'תֹורה «¿ƒְְֶָָָ

ׁשאין  ׁשּבדעּתם עסקים' ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָה'ּבעלי

אהלים', ה'ּיֹוׁשבי ּכמֹו ּכלּֿכ להתּפּלל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹיכֹולים

להתּפּלל  יכֹולים ׁשהם הּוא, נהפֹוך אּדרּבה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָּכי

ּדוקא  החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ּכי ְְִִִֵֶַַָָֹיֹותר,

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו 11כּו'. ְְִֶֶֶֶֶַַַָֹ

יׁש עסקים' 'ּבעלי ׁשּגם וימיםֿטֹובים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבׁשּבת ֹות

עבֹודת  ענין מּוטל עליהם הּנה ּפנאי, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלהם

ׁשּבכדי  ּומּובן, עז. ויתר ׂשאת ּביתר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּתפּלה

 ֿ וימים ּבׁשּבתֹות הּתפּלה עבֹודת להיֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּתּוכל

ּבימי  ּגם זֹו עבֹודה ׁשּתהיה ּבהכרח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָטֹובים,

יאכל  ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח "מי ּדוקא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחֹול,

ּכפׁשּוטּה,12ּבׁשּבת" ּדׁשּבת לאכילה ּבנֹוגע ּוכמֹו , ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ׁשּיכּות  יׁשנּה ׁשהרי ּדׁשּבת, לּתפּלה ּבנֹוגע ּגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ

ּכמבאר  ּדׁשּבת, ּוסעּודֹות ּדׁשּבת ּתפּלֹות ְְְְְִֵַַַָָָֹּבין

ּברכֹות 13ּבחסידּות  ּבדּוגמת הן ּדׁשּבת ׁשהּתפּלֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

החֹול  ּבימי ׁשּגם מּובן, ּומּזה הּסעּודֹות. ְִִֵֶֶַַַַָעל
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א.7) ז, יח. ו, פרשתנו הפסוק לשון ט,8)ע"פ שם תו"א וש"נ. ס"ט. הוספות תשס"ד) קה"ת, (הוצאת טוב שם כתר ראה

ואילך.9)א. פ"ג א.10)פ"א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר א.12)ס"א.11)ראה ג, קדשים.13)ע"ז קדשי אכילת מצות דרמ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊÏ C¯c‰ ‰p‰Âכך לידי ÌÈn"‰Lלבוא „·Ïa BÊ ‡lL) ¿ƒ≈«∆∆¿∆∆…ƒ¿«∆««ƒ

"ÌÈa¯הזה העולם וענייני הפרנסה טרדות ‰‡‰·‰של ˙‡ eaÎÈ ‡Ï «ƒ…¿«∆»«¬»
e¯¯BÚiLלאלוקות, ,‰a¯c‡ ‡l‡עצמן והמניעות ‡‰·‰ההפרעות ∆»«¿«»∆¿¿«¬»

¯˙BÈ ‰˜eÓÚ זה בלעדי שיש ‰z·‰"מכפי Ï‡ ‡a" Y ‡È‰ (7, ¬»≈ƒ…∆«≈»
Òk‰Ïe ‡·Ï ,eÈ‰ בעומק «¿»…¿ƒ»≈

הפנימית של B·˙a˙ובכוונה במילים ¿≈
‰lÙz‰8‰lÙzL ÔÂÈk לפי , «¿ƒ»≈»∆¿ƒ»

התקשרות  שלה, הפנימית המשמעות

המתפל  האדם של אל והתחברות ל

הוא ברוך ומעוררת ÏÚBt˙הקדוש ∆∆
nÎÂ·‡¯את .‰·‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»¿«¿…»

Ò¯Ëe˜'a ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ¿¿¿∆
'‰„B·Ú‰9, הרש"ב הרבי מאת »¬»

‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL העיקרית הנקודה ∆ƒ«»¬»
ה' עבודת של ÔÈÚוהמרכזית ‡e‰ƒ¿«

הזוהר‰‡‰·‰, ÈÏc˙וכדברי »«¬»¿≈
‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c10 עבודה שאין ƒ¿ƒ»
האהבה  כעבודת ונעלית) (חשובה

‰‡¯i‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â)'ה יראת ¿«¿∆ƒ¿««ƒ¿»
‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ CiL BÈ‡≈«»«¬««¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ‰‡¯È È¯‰L ,‡˜Âc«¿»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»

ÌBi‰ Ïk ˙BÈ‰Ï (‰ÏBÎÈÂ) ואין ƒ»ƒ¿»«
לעורר  כדי התפילה בעבודת צורך

ה', יראת של רגש eÏÈ‡Â¿ƒו'להוליד'
¯¯BÚÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»ƒ¿≈

‰·‰‡‰ ÔÈÚ נעלה ‡˙ ענין שהוא ∆ƒ¿«»«¬»
של  רגש לידי להגיע קשה ויותר יותר,

ליראה). מאשר לה' אהבה

'¯B‡ ‰¯B˙'a CÈLÓÓe (·«¿ƒ¿»
הזקן eÚË˙לאדמו"ר e‰ÊÂ :ÌL»¿∆»

'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa'‰ מאוד הטרודים ««¬≈¬»ƒ
הזה העולם «¿»¿∆ÌzÚ„aLבענייני

בטעות ÌÈÏBÎÈהסבורים ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
Ïlt˙‰Ïובהתעוררות ŒÏkבכוונה ¿ƒ¿«≈»

Ckמידה ‰'È·LBiבאותה BÓk »¿«¿≈
'ÌÈÏ‰‡ בענייני טרודים שאינם …»ƒ

העסקים, בעלי כמו Èkƒהעולם
,‡e‰ ÍBÙ‰ ,‰a¯c‡ ההיפך «¿«»«¬

הנכון דווקאÌ‰Lהוא העסקים Ïlt˙‰Ïבעלי ÌÈÏBÎÈ בהתעוררות ∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
הלב העסקים,BÈ˙¯ובכוונת בעלי CBzÓמאשר ‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È Èk ≈ƒƒ¿»ƒ

‡˜Âc CLÁ‰ להגיע יכול ועיכובים מניעות עם שמתמודד מי דוקא ולכן «…∆«¿»
גבוהה יותר בדרגה בתפילה ה' '.eÎלעבודת

'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ11 לאדמו"ר התניא שבספר ¿∆««∆»¿ƒ∆∆«…∆
Ì‰Ïהזקן LÈ 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' ÌbL ÌÈ·BËŒÌÈÓÈÂ ˙B˙aLaL∆¿«»¿»ƒƒ∆««¬≈¬»ƒ≈»∆

È‡t,העולם בענייני טרודים אינם הם גם וחגים שבתות בימי ‰p‰שהרי ¿«ƒ≈
Ì‰ÈÏÚהעסקים בעלי N‡˙על ¯˙Èa ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ÏËeÓ ¬≈∆»ƒ¿«¬««¿ƒ»¿∆∆¿≈

ÊÚ ¯˙ÈÂ יושבי" על מאשר יותר עוד ¿∆∆»
כל  התפילה בעבודת שעוסקים אוהל"

השבוע. È„ÎaLימות ,Ô·eÓe»∆ƒ¿≈
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ÏÎezL∆«ƒ¿¬««¿ƒ»

ÌÈ·BËŒÌÈÓÈÂ,כראוי ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ
Ìb BÊ ‰„B·Ú ‰È‰zL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆ƒ¿∆¬»«

‡˜Âc È¯‰L ,ÏBÁ‰ ÈÓÈa אמרו ƒ≈«∆¬≈«¿»
ז"ל Úa¯·חכמינו Á¯hL ÈÓ"ƒ∆»«¿∆∆

"˙aLa ÏÎ‡È ˙aL12, היינו «»…«¿«»
מערב  הכנה דורשים השבת שענייני

ÏÈÎ‡Ï‰שבת, Ú‚Ba BÓÎe¿¿≈««¬ƒ»
dËeLÙk ˙aLc דורשת שהיא ¿«»ƒ¿»

השבת, לפני הכנה Ìbומחייבת Ck»«
˙aLc ‰lÙzÏ Ú‚Ba היא שאף ¿≈««¿ƒ»¿«»

השבת, לפני הכנה ומחייבת דורשת

בשבת  התפילה שעבודת כדי ולכן

בעבודת  לעסוק יש כראוי, תהיה

החול בימות גם ≈¬∆È¯‰Lהתפילה
˙eÎiL dLÈ ומהות בתוכן פנימית ∆¿»«»

aLc˙העניינים ˙BlÙz ÔÈa≈¿ƒ¿«»
¯‡·Ók ,˙aLc ˙B„eÚÒe¿¿«»«¿…»

˙e„ÈÒÁa13˙aLc ˙BlÙz‰L «¬ƒ∆«¿ƒ¿«»
ÏÚ ˙BÎ¯a ˙Ó‚e„a Ô‰≈¿¿«¿»«

˙B„eÚq‰'מצותיך ב'דרך וכמבואר «¿
"כמו  צדק': ה'צמח לאדמו"ר

לברך  צריכים היו כהנים שבאכילת

המשכת  יהיה זה ידי שעל כדי תחלה,

להמשיך  כח לו ושיהיה סוף, אין אור

שיוכל  כדי כן כמו האכילה. ע"י

תענוג  את שבת עונג ע"י להמשיך

להתפלל  מקודם צריך הנ"ל עליון

תפלה  בלא בשבת יאכל שאם בכוונה.

ויתפשט  כלום, יעשה לא בכוונה

בחיצוניות  המאכל של הגשמי התענוג

בתפלה  תחלה יתעורר כאשר זולתי ...

כמו  העליון. העונג את באכילתו אח"כ ימשיך אזי בכוונה, התפלה בקריאת

דתפלה  הקריאה בשבת כן כמו תחלה, הברכה דכהנים הזבח בבשר שהיה

השבת  שסעודות כשם – ולענייננו בשבת") האכילה מצות על ברכה  כמו הוא

הכנה  דורשת שבת של התפילה עבודת גם כך השבת, מלפני הכנה דורשות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז 'ebe miax min

'ּבעלי  אצל (ּגם הּתפּלה עבֹודת להיֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָצריכה

להם  ׁשאין ּכיון החֹול, ׁשּבימי  אּלא ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעסקים').

,ּכלּֿכ ּבזמן ּבאריכּות אינּה העבֹודה אזי ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָּפנאי,

לֹומר  [ויׁש ּבכּונה מעט טֹוב הּכּונה, היא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָוהעיקר

ּגם  להיֹות צריכה ּבּזמן) (ּגם אריכּות קצת ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָאׁשר

ּכיון  הּתבה, לפני ירדּו לא ורק החֹול, ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּבימי

ּגם  ׁשּיֹוציאּו עד ּכלּֿכ להארי יכֹולים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשאינם

ׁשּיׁש ּכאּלּו ׁשּיׁשנם ּדכיון חֹובתם, ידי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאחרים

אֹו 'מלּמדים' ּכמֹו יֹותר, להארי ּפנאי ְְְְְֲִִֵֶַַַָלהם

ׁשהם  מּוטב הרי אביהם', ׁשלחן על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֻ'סמּוכים

הּתבה]. לפני העֹוברים ְְְִִִֵֵַָָיהיּו

‰fÓe יֹוׁשבי' ׁשאצל נֹוספת, הֹוראה מּובן ƒ∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

מקֹום  אין מּלכתחילה הּנה ְְִִִִֵֵַָָָֹאהלים'

עסקים' 'ּבעלי אצל ׁשרק והינּו, ּכזֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָלטעּות

להתּפּלל  יכֹולים ׁשאין טעּות להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָיכֹולה

'יֹוׁשבי  אבל אהלים', ה'ּיֹוׁשבי ּכמֹו ְְְֲִֵֵַָָָָֹּכלּֿכ

ׁשאדם  אף ּגּופא, אצלם אפילּו הּנה ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאהלים'',

עצמֹו אצל ּכזֹו.14קרֹוב טעּות להיֹות יכֹולה לא , ְְְִֵֶַָָָָֹ

מאריכים  ׁשאינם אהלים' 'יֹוׁשבי יׁשנם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹואם

ׁשאין  יֹודעים הּנ"ל אֹור' מה'ּתֹורה הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּתפּלה,

להארי צריכים ׁשאינם ּכזֹו לטעּות מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנתינת

ׁשּכיון  ׁשחֹוׁשבים ּכאּלּו ּׁשּיׁש ּומה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּתפּלה.

ואין  ּבּתפּלה מאריכים ׁשאינם זמן מׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכבר

עם  ׁשּמסּכימים ראיה זֹו הרי זה, על ְְֲִִִִֵֶֶַַָָמֹוחים

עלֿידי  מאז, הּדבר הּובהר ּכבר הרי ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָהנהגתם,

מקֹום  נתינת ׁשאין אֹור', ּב'תֹורה הּזקן ְְִֵֵֵֶַַַָָָרּבנּו

רּבנּו ּובין ׁשּבינֹו ענין זה והרי ּבזה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלטעּות

ער  זאל - להנהגתֹו טעמים לֹו יׁש ואם ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּזקן.

היא  טענתֹו אם הּזקן, רּבנּו עם אֹויס'טענה'ן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָזי

אּלא ׁשאינּה אֹו ּתירּוץ, הּוא אמנם [ואם אמתלא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ההּמנעּות  על זאת לנּצל ּבמקֹום הּנה - זי אֹויס'טענה'ן ׁשּביכלּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכזה

ואכן  כּו']. ּבחסידּות הבנה ּתֹוספת על זאת לנּצל מּוטב הּתפּלה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמעבֹודת

ּבמיעּוט  זאת לפעֹול ׁשּיכֹולים ׁשחֹוׁשבים ואּלּו ּבזמן. אריכּות להיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָֹצריכה
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וש"נ.14) ע"ב. ריש כה, יבמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החול. ימות של התפילה ‰ÏBÁבעבודת ÈÓÈa ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ≈«

Ìb) ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆאפילו'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' Ïˆ‡ ¿ƒ»ƒ¿¬««¿ƒ»«≈∆«¬≈¬»ƒ
בפרנסתם). טרודים החול ÔÈ‡Lשבימות ÔÂÈk ,ÏBÁ‰ ÈÓÈaL ‡l‡∆»∆ƒ≈«≈»∆≈

È‡t Ì‰Ï,בתפילה ÔÓÊaלהאריך ˙eÎÈ¯‡a dÈ‡ ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡ »∆¿«¬«»¬»≈»«¬ƒ«¿«
,‰ek‰ ‡È‰ ¯˜ÈÚ‰Â ,CkŒÏk»»¿»ƒ»ƒ««»»

‰eÎa ËÚÓ ·BË לפתגם בהתאם ¿«¿«»»
שלא  מהרבה בכוונה מעט "טוב

‡L¯בכוונה" ¯ÓBÏ LÈÂ] על אף ¿≈«¬∆
היא  החול בימות האריכות שעיקר פי

בזמן, אריכות דוקא ולאו הלב בכוונת

(Ìbמכלֿמקום ˙eÎÈ¯‡ ˙ˆ¿̃»¬ƒ«
ÈÓÈa Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (ÔÓfa«¿«¿ƒ»ƒ¿«ƒ≈

e„¯È ‡Ï ˜¯Â ,ÏBÁ‰ בעלי «¿«…≈¿
פנאי להם שאין ≈¿ÈÙÏƒהעסקים

ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ÔÂÈk ,‰·z‰«≈»≈»∆≈»¿ƒ
CkŒÏk CÈ¯‡‰Ï כזו רבה במידה ¿«¬ƒ»»

È„È ÌÈ¯Á‡ Ìb e‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¬≈ƒ¿≈
el‡k ÌLiL ÔÂÈÎc ,Ì˙·BÁ»»¿≈»∆∆¿»»≈
¯˙BÈ CÈ¯‡‰Ï È‡t Ì‰Ï LiL∆≈»∆¿«¿«¬ƒ≈
העסקים, בעלי להאריך שיכולים מכפי

'ÌÈ„nÏÓ' BÓk לתלמידים מורים ¿¿«¿ƒ
B‡ואברכים ÏÚבחורים ÌÈÎeÓÒ'¿ƒ«

'Ì‰È·‡ ÔÁÏL צריכים ואינם À¿«¬ƒ∆
לפרנסתם, ËeÓ·לדאוג È¯‰ עדיף ¬≈»

ÈÙÏ ÌÈ¯·BÚ‰ eÈ‰È Ì‰L∆≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈
‰·z‰ עם אבל העסקים, בעלי ולא «≈»

להאריך  צריכים העסקים בעלי גם זאת

החול. בימות גם לפחות קצת בתפילה

‰fÓe לעיל חובתם מהאמור אודות ƒ∆
התפילה  בעבודת לעסוק עסק בעלי של

ÙÒB˙,באריכות ‰‡¯B‰ Ô·eÓ»»»∆∆
‰p‰ 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' Ïˆ‡L∆≈∆¿≈…»ƒƒ≈
˙eÚËÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»≈»¿»

BÊk בתפילה,שאינם להאריך יכולים »
ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜¯L ,eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆«¬≈

'ÌÈ˜ÒÚבפרנסתם ÏBÎÈ‰הטרודים ¬»ƒ¿»
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ˙eÚË ˙BÈ‰Ïƒ¿»∆≈¿ƒ

CkŒÏk Ïlt˙‰Ï של מידה באותה ¿ƒ¿«≈»»
‡‰ÌÈÏ',אריכות È·LBi'‰ BÓk¿«¿≈…»ƒ

‰p‰ ,''ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' Ï·‡¬»¿≈…»ƒƒ≈
‡Ùeb ÌÏˆ‡ eÏÈÙ‡,עצמםÛ‡ ¬ƒ∆¿»»«

BÓˆÚ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡L14 ∆»»»≈∆«¿
עלול  אישיות ופניות נגיעות ובגלל

eÚË˙לטעות, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï…¿»ƒ¿»

BÊk.מלכתחילהÌÈÎÈ¯‡Ó ÌÈ‡L 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' ÌLÈ Ì‡Â »¿ƒ∆¿»¿≈…»ƒ∆≈»«¬ƒƒ
‰lÙza,מה ÔÈ‡Lמשום ÌÈÚ„BÈ Ï"p‰ '¯B‡ ‰¯Bz'‰Ó ‰p‰ «¿ƒ»ƒ≈≈«»««¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˙È˙מלכתחילהCÈ¯‡‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L BÊk ˙eÚËÏ ¿ƒ«»¿»»∆≈»¿ƒƒ¿«¬ƒ
‰lÙza.בתפילה להאריך עליהם בוודאי el‡kאלא LiM ‰Óe «¿ƒ»«∆≈»≈

ÌÈ·LBÁL בטעות¯·kL ÔÂÈkL ∆¿ƒ∆≈»∆¿»
ÔÓÊ CLÓארוכה ‡ÌÈתקופה ∆∆¿«≈»

ÌÈÁBÓ ÔÈ‡Â ‰lÙza ÌÈÎÈ¯‡Ó«¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈ƒ
‰È‡¯ BÊ È¯‰ ,‰Ê ÏÚ«∆¬≈¿»»

Ì˙‚‰‰ ÌÚ ÌÈÓÈkÒnL שלא ∆«¿ƒƒƒ«¿»»»
בתפילה, ‰e·‰¯להאריך ¯·k È¯‰¬≈¿»¿«

ea¯ È„ÈŒÏÚ ,Ê‡Ó ¯·c‰«»»≈»«¿≈«≈
ÔÈ‡L ,'¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰«»≈¿»∆≈
,‰Êa ˙eÚËÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿»»∆
ea¯ ÔÈ·e BÈaL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆ƒ¿»∆≈≈«≈

Ô˜f‰ רבינו כלפי אחריותו כלומר, «»≈
המחאה. מאי דבר ללמוד לו ואין הזקן

ÌÈÓÚË BÏ LÈ Ì‡Â סיבות ¿ƒ≈¿»ƒ
להאריך B˙‚‰‰Ïוצידוקים שלא ¿«¿»»
CÈÊבתפילה ¯Ú Ï‡Ê -»∆ƒ
ÒÈB‡Ô'‰ÚË' את להשמיע עליו ¿«∆

ו'להסתדר' ¯eaטענותיו ÌÚƒ«≈
,Ô˜f‰ולבחון B˙ÚËולברר Ì‡ «»≈ƒ«¬»

ıe¯Èz ÌÓ‡ ‡È‰,אמיתי וצידוק ƒ»¿»≈
‡Ï˙Ó‡ ‡l‡ dÈ‡L B‡∆≈»∆»¬«¿»

חובתו ממילוי Ì‡Â]¿ƒוהתחמקות
BzÏÎÈaL ‰Êk ‡e‰»∆∆ƒ»¿

CÈÊ Ô'‰ÚË'ÒÈB‡ את לטעון ¿«∆ƒ
- עצמו את ולהצדיק ≈p‰ƒ‰טענותיו

˙‡Ê ÏvÏ ÌB˜Óa היכולת את ƒ¿¿«≈…
נימוקים  ולהרצות טענות לטעון שלו

˙„B·ÚÓ ˙eÚn‰‰ ÏÚ««ƒ»¿≈¬«
˙‡Ê ÏvÏ ·ËeÓ ,‰lÙz‰ את «¿ƒ»»¿«≈…
נימוקים ולהשמיע לטעון »ÏÚהיכולת

.['eÎ ˙e„ÈÒÁa ‰·‰ ˙ÙÒBz∆∆¬»»«¬ƒ
ÔÎ‡Â למעשה˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÈ¯‡גם רק ÔÓÊaבתפילה ולא ¬ƒ«¿«
הלב. בכוונת

ÌÈÏBÎiL ÌÈ·LBÁL el‡Â¿≈∆¿ƒ∆¿ƒ
˙‡Ê ÏBÚÙÏ על שפועלים מה את ƒ¿…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dר ,oeygxn 'c ,gp zyxt zay

אּלא  ּכן, האמת אין - ּבכּונה מעט טֹוב ְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָזמן,

ּבּכּונה, ּגם חסר אזי ּבזמן, ממעטים ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכאׁשר

אריכּות  הּדֹורׁשת ּבהתּבֹוננּות צֹור יׁש ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַּובאמת

ּב'אּגרת  הּזקן רּבנּו מּדברי והראיה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזמן.

ׁשעה 11הּקדׁש' ער" ּבּתפּלה להארי ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

זאת  לפעֹול יכֹולים היּו ואם לפחֹות", ְְְְֱִִִֶָָָֹּומחצה,

ּובפרט  - ּדֹורׁש הּזקן רּבנּו היה לא זמן, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּבמיעּוט 

זאת  ועֹוד זמן. אריכּות ּדוקא - ּכזה ְְְְֲִֶֶַַָָֹּבתֹוקף

מאריכים  אינם הם ׁשאם אהלים', ל'יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבנֹוגע

ׁשּלמדים  אחרים על ּגם ּפֹועל זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבּתפּלה,

ׁשּיׁש15מהם  אהלים' ה'ּיֹוׁשב אם ּובקלֿוחמר: , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

מי  הרי - מסּוים זמן ּבמׁש מתּפּלל ּפנאי, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלֹו

זמן  ּבמׁש ּתפּלתֹו להיֹות יכֹולה ּפנאי, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשאין

מּזה. ִֶָָקצר

'ּבעלי LÈÂג) הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְֲִִֵֵַַָ

רּבים), (לׁשֹון אהלים' ו'יֹוׁשבי ְְְֲִִִֵַָָֹעסקים'

יחיד). (לׁשֹון אהל' ו'יֹוׁשב עסק' 'ּבעל ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹולא

הּזקן  רּבנּו ּׁשּכתב מה זה ׁשאין ׁשאף ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובהקּדמה,

ּבחר  צדק' ׁשה'ּצמח ּכיון מּכלֿמקֹום ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו,

ו'לּקּוטי  אֹור' ּב'תֹורה והדּפיסם אּלּו ְְְְִִִֵֵַָָָ'הּנחֹות'

אׁשר 16ּתֹורה' ּובפרט ּבדּיּוק. ּבוּדאי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ

צדק' ּדה'ּצמח הּקדׁש' מהם 17(ּכ'אּגרת הרּבה ( ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

והּגיהם. עליהם עּיּונֹו עין ּבעצמֹו ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׂשם

חסידּות. עלּֿפי רּבים, לׁשֹון אהלים', 'יֹוׁשבי ּׁשּכתּוב מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּוביֹותר

הם  ׁשהעסקים לפי זה הרי רּבים, לׁשֹון עסקים' 'ּבעלי ּׁשּנאמר מה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבׁשלמא

הרּב רׁשּות ענין ׁשּזהּו העֹולם, ּדפרּודא ּבעניני טּורי '(יֹוׁשבי)18ים, אבל , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אחת  ּתֹורה היא הּתֹורה הרי ּתֹורה, ׁשל אהלים על ׁשּקאי ׁשל 19אהלים', ענין , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ּבמה הּבאּור ּבהקּדם ויּובן רּבים. לׁשֹון 'אהלים' נאמר ולּמה 20אחדּות, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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בענין 15) מתבונן שהוא יחשוב שהרואה כדי הטלית, תחת שעה  חצי לישון אפילו שכדאי אומרים, היו שפעם כך , כדי ועד

שלכתחילה  (אף הזולת על הפעולה שתהי' להשתדל יש - אצלו חסר כאשר גם כלומר: כן. הוא גם יעשה זה ובגלל עמוק,

- מנחם תורת (ראה הידוע כהסגנון - להיות צריך ובהשומעים").הרי בי שיפעול "יה"ר וש"נ): שנד. ע' ריש היומן רשימת

מוגה. בלתי מהנחה א.16)- אדר יד יום" "היום ואילך. תקסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש הועתקה 17)ראה

שבט. ג יום" ב"היום הועתק שלד. ע' ח"א הזקן אדמו"ר באגרותֿקודש - ולאח"ז לדרמ"צ. המו"ל תניא 18)בהקדמת ראה

ועוד.19)ספל"ג. מט. יב, כז.20)בא כה, תולדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התפילה אריכות ÔÓÊ,ידי ËeÚÈÓa זמן בתוך אך כדבעי הלב כוונת ידי על ¿ƒ¿«
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˙‡Ê ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ התפילה את ¿ƒƒ¿…
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בתפילה, להאריך צריכים לא הם

·LBi'‰ Ì‡ :¯ÓÁÂŒÏ˜·e¿«»…∆ƒ«≈
,È‡t BÏ LiL 'ÌÈÏ‰‡…»ƒ∆≈¿«
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È‡t BÏ ÔÈ‡L ÈÓ È¯‰ והוא ¬≈ƒ∆≈¿«
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הללו. המאמרים של בלשונות
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,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'¿≈…»ƒ¿«ƒ
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¯Ó‡ ‰nÏÂ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¿¿»»∆¡«
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·e˙kL20אבינו ÚÈÂ˜·ביעקב ∆»¿«¬…
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט 'ebe miax min

רּבֹותינּו ּופרׁשּו אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹויעקב

ּגם 21ז"ל  ׁשּמרּמז עבר, ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל אהל ֹו ְְֳֳֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכפי  ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֶֶֶַַָָָעל

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'ּצמח ׁשאהלֹו22ׁשּמבאר ְְֳֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה  ּדכל ׁשּבכתב, ּתֹורה על קאי - ׁשם ְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

על  קאי - עבר ׁשל ואהלֹו הּקּב"ה, ׁשל ְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמֹותיו

עלינּו" "עֹובר מּלׁשֹון ׁשּבעלּֿפה, ׁשהּוא 23ּתֹורה , ְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּומּלׁשֹון  ׁשּבכתב. ּתֹורה וגילּוי המׁשכת ְְְְְִִִִֶַַַָָָענין

עסקים' ה'ּבעלי ל"טעּות ּבנֹוגע אֹור' ְְֲֲִֵֵַַַַָָָה'ּתֹורה

ּכמֹו ּכלּֿכ להתּפּלל יכֹולים ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבדעּתם

אהלים' 'יֹוׁשבי א ֹודֹות ׁשּמדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹהּיֹוׁשביֿאהלים",

'ּבעלי  אֹודֹות ּכמֹו סגנֹון ּובאֹותֹו ְְְְֲִִִֵַּבסמיכּות

והינּו, ּכּונה. אֹותּה ּׁשּבׁשניהם מּובן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעסקים',

לא  היא הּכּונה עסקים' ל'בעלי ׁשּבנֹוגע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדכׁשם

רּבים) (לׁשֹון עסקים ּכּמה להם ׁשּיׁש למי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָרק

ּכ אחד, עסק רק להם ׁשּיׁש למי ּגם אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדוקא,

מקֹום  אין (ׁשאצלם אהלים' ל'יֹוׁשבי ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּגם

רק  לא היא הּכּונה ּכּנ"ל) לטעּות, ְְְִִִַַַַַַָָָָֹמּלכתחלה

ׁשּבכתב  ּדתֹורה האהלים ּבׁשני ׁשּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹלמי

רק  ׁשּיֹוׁשב למי ּגם אּלא ׁשּבעלּֿפה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָותֹורה

רק  הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו הינּו, אחד, ְְִֶֶֶַַַָָֹּבאהל

ּבּתֹורה  אֹו לבד ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה אחד, ְְְֶֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

מקֹום  אין אצלם ּגם הּנה לבד, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבכתב

ּבין  החלּוק והּנה, הּנ"ל. לּטעּות ְְְִִִִֵֵַַַַַָָמּלכתחלה

ׁשּתֹורה  הּוא, ׁשּבעלּֿפה לּתֹורה ׁשּבכתב ְְִֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה

עםֿהארץ  אפילּו ולכן אֹותּיֹות, עיקרּה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבכתב

הּתֹורה  ּברּכת מבר - קאמר מאי ידע ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשּבכתב  ּבּתֹורה לקריאה ּתֹורה 24ּבעלּיתֹו ואילּו , ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ

הּסימן  ואדרּבה, האֹותּיֹות, ּכלּֿכ נֹוגע ולא והּׂשגה, הבנה עיקר ּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבעלּֿפה

והינּו, ׁשּלֹו. ּבאֹותּיֹות הענין מבאר ּכאׁשר ּדוקא הּוא ּבטֹוב הענין את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהבין

לֹומר  אדם "חיב ּובכלל ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּגם האֹותּיֹות ׁשמירת להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּצרי

רּבֹו" עדין,25ּבלׁשֹון הּׂשיג ׁשּלא ענינים וכּמה ּכּמה עֹוד יׁש הרב ּבלׁשֹון ּכי , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל, הענינים ּכל ּבזה ּכלּולים יהיּו לא ׁשּלֹו, ּבּסגנֹון רק הענין את ידע ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואם
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Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯Ùe ,ÌÈÏ‰‡ ·LBÈ Ìz LÈ‡21 בהם שהאהלים ƒ»≈…»ƒ≈¿«≈«

הם  אבינו יעקב Ú·¯,ישב ÏL BÏ‰‡Â ÌL ÏL BÏ‰‡ בתי שהיו »√∆≈¿»√∆≈∆
בהם, למד ויעקב התורה ללימוד בלשון Ên¯nLמדרש 'אהלים' הביטוי ∆¿«≈

nL·‡¯רבים ÈÙk ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÚ Ìb««»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆¿ƒ∆¿»≈
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰22- ÌL ÏL BÏ‰‡L «»∆»√∆≈
È‡˜הכוונה,·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÚ »≈«»∆ƒ¿»

ז"ל  חכמינו ‰Bz¯‰כמאמר ÏÎc¿»«»
BÏ‰‡Â ,‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»¿»√

È‡˜ - ¯·Ú ÏLהכוונהÏÚ ∆≈∆»≈«
ÔBLlÓ ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆ƒ¿

"eÈÏÚ ¯·BÚ"23, הכתוב כלשון ≈»≈
לבעלה  אמרה השונמית שהאשה

קדוש  אלוקים איש "כי אלישע אודות

בא  כלומר תמיד", עלינו עובר הוא,

אלינו, ‰ÎLÓ˙ומגיע ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«
ÔBLlÓe .·˙ÎaL ‰¯Bz ÈeÏÈ‚Â¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿
˙eÚË"Ï Ú‚Ba '¯B‡ ‰¯Bz'‰«»¿≈«¿»
ÌzÚ„aL 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa'‰««¬≈¬»ƒ∆¿«¿»

בטעות  ÌÈÏBÎÈהסבורים ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
CkŒÏk Ïlt˙‰Ï באותה באריכות ¿ƒ¿«≈»»

‰ÌÈÏ‰‡ŒÈ·LBi",מידה  BÓk¿«¿≈…»ƒ
È·LBÈ' ˙B„B‡ ¯a„nL∆¿«≈¿≈
B˙B‡·e ˙eÎÈÓÒa 'ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿ƒ¿
ÈÏÚa' ˙B„B‡ BÓk ÔB‚Òƒ¿¿«¬≈

Ì‰ÈLaM Ô·eÓ ,'ÌÈ˜ÒÚ יש ¬»ƒ»∆ƒ¿≈∆
eÈ‰Â,ל'מאמר' .‰ek d˙B‡»«»»¿«¿

ÈÏÚ·'Ï Ú‚BaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿≈«¿«¬≈
˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ««»»ƒ…«
ÌÈ˜ÒÚ ‰nk Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«»¬»ƒ
Ìb ‡l‡ ,‡˜Âc (ÌÈa¯ ÔBLÏ)¿«ƒ«¿»∆»«
„Á‡ ˜ÒÚ ˜¯ Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«≈∆∆»
ומעורר  ממריץ ה'מאמר' אותם וגם

בתפילה, Ú‚Baלהאריך Ìb Ck»«¿≈«
ÌÏˆ‡L) 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'Ï¿¿≈…»ƒ∆∆¿»
˙eÚËÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ»¿»
בתפילה, לחשוב צריכים שאינם

˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ (Ï"pk««««»»ƒ…«
ÌÈÏ‰‡‰ ÈLa ·LBiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»…»ƒ
ŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»¿»∆¿«

‰t להאריך חייב הוא שדווקא ∆
LBiL·בתפילה, ÈÓÏ Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ∆≈

,eÈ‰ ,„Á‡ Ï‰‡a ˜«̄¿…∆∆»«¿
˜¯ ‡e‰ ‰¯Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»«

·˙ÎaL ‰¯Bza B‡ „·Ï ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ,„Á‡ ÔÙB‡a¿∆∆»«»∆¿«∆¿««»∆ƒ¿»
Ï"p‰ ˙eÚhÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÌÏˆ‡ Ìb ‰p‰ ,„·Ï¿«ƒ≈«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ»«»««
על  רק מוטלת לא באריכות ולהתפלל התפילה בעבודת לעסוק החובה כלומר,

לסוג  ששייך מי כל על גם אלא התורה חלקי בשני שעוסקים אהלים' 'ישבי

הוא  אם גם אהלים' 'יושבי של זה

בתורה. אחד בחלק רק עוסק

˜eÏÁ‰ ,‰p‰Âההבדל‰¯Bz ÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈»
‰tŒÏÚaL ‰¯BzÏ ·˙ÎaL∆ƒ¿»«»∆¿«∆
d¯˜ÈÚ ·˙ÎaL ‰¯BzL ,‡e‰∆»∆ƒ¿»ƒ»»

,˙Bi˙B‡,עצמן ÔÎÏÂהמילים ƒ¿»≈
Ú„È ‡lL ı¯‡‰ŒÌÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«»»∆∆…»«

¯Ó‡˜ È‡Ó יו הוא שאיננו מה דע «»»«
שבכתב  בתורה הקורא כלומר אומר,

המשמעות  את אפילו מבין ואיננו

- המילים של ≈«¿C¯·Óהפשוטה
B˙iÏÚa ‰¯Bz‰ ˙k¯aƒ¿««»«¬ƒ»

·˙ÎaL ‰¯Bza ‰‡È¯˜Ï24, ƒ¿ƒ»«»∆ƒ¿»
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz eÏÈ‡Â¿ƒ»∆¿«∆
‡ÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰ d¯˜ÈÚƒ»»¬»»¿«»»¿…

,˙Bi˙B‡‰ CkŒÏk Ú‚B אין ≈«»»»ƒ
למילים, מיוחדת «»¿»¿a¯„‡Â‰,חשיבות

ÔÓÈq‰ וההוכחה˙‡ ÔÈ·‰L «ƒ»∆≈ƒ∆
·BËa ÔÈÚ‰ טובה וקליטה בהבנה »ƒ¿»¿

¯‡·Ó ¯L‡k ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¬∆¿»≈
˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰במיליםBlL »ƒ¿»¿ƒ∆

ששמע.ואינו  המילים על בדיוק חוזר

˙¯ÈÓL ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒƒ¿¿ƒ«
˙Bi˙B‡‰המילים‰¯Bza Ìb »ƒ««»

Ì„‡ ·ÈÁ" ÏÏÎ·e ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿»«»»»
"Ba¯ ÔBLÏa ¯ÓBÏ25Èk , «ƒ¿«ƒ

‰nk „BÚ LÈ ·¯‰ ÔBLÏaƒ¿»«≈«»
‚ÈO‰ ‡lL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿»ƒ∆…ƒƒ

‡˙התלמיד  Ú„È Ì‡Â ,ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ≈«∆
,BlL ÔB‚qa ˜¯ ÔÈÚ‰ כפי רק »ƒ¿»««ƒ¿∆

שלו  ובהבנה בשכל נקלטו שהדברים

Ïk ‰Êa ÌÈÏeÏk eÈ‰È ‡Ï…ƒ¿¿ƒ»∆»
Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ השיג לא ,שעדיין »ƒ¿»ƒ««
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dי ,oeygxn 'c ,gp zyxt zay

חלק  עלּֿכלּֿפנים ׁשהּׂשיג לכ הּסימן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

ּבאֹותּיֹות  הענין מבאר ּכאׁשר הּוא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמהענינים

ההֹוראה  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ּדוקא. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

לׁשֹון  אהלים", "יֹוׁשבי אֹור' ה'ּתֹורה ְְְִִֵַָָֹמּלׁשֹון

להתּפּלל  ׁשּבכדי החֹוׁשבים יׁשנם ּדהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָרּבים.

ּדוקא, מאמרים ּבריּבּוי צֹור יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבאריכּות

וכּו'. ּבעּיּון לימּוד עלֿידי ּבטֹוב אֹותם ְְְְְִִִֵַָָּולהבין

אצלֹו החסידּות לימּוד סיּבֹות מּכּמה ּכאׁשר ְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאבל

עמּוקה, הבנה ללא ּד'למגרס', ּבאֹופן רק ְְְְֲֲִִֶַָָָָֹהּוא

ׁשּי אינֹו אזי - חסידּות ריּבּוי למד לא ְֲֲִִֵַַַַָָֹוגם

ׁשאפילּו ההֹוראה, ּבאה זה ועל הּתפּלה. ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודת

והינּו, ּבלבד, ׁשּבכתב ּדתֹורה ּבאהל ׁשּיֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

לאֹופן  ועד ּד'למגרס ', ּבאֹופן חסידּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשּלֹומד

אצלם  ּגם הּנה - אֹותּיֹות אמירת עלּֿדר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

לטעּות, מקֹום ׁשאין ּבאֹופן ּגמּורה, ְְְְִִֵֶֶָָָּבפׁשיטּות

אּלּו ּכמֹו הּתפּלה ּבעבֹודת לעסֹוק ְְְֲֲִִֵֶַַַַָׁשּיכֹולים

ּדתֹורה  ּבאֹופן הּוא ׁשּלהם החסידּות ְְֲִִֶֶֶֶַָָׁשּלימּוד

הּיֹוׁשב  זה וגם כּו'. ּובהעמקה ּבעּיּון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבעלּֿפה,

עמּוקה  הבנה לֹו ׁשּיׁש ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאהל

ּוכמאמר  הּתפּלה, לעבֹודת מּוכרח - ְְְֲֲִַַַַַַָָָּבּתֹורה

ז"ל  לי26חכמינּו אין האֹומר כּו',ּכל ּתֹורה אּלא ֲִֵֵֵֶַָָָָָ

ּכן  ּגם ּתפּלה .27ּכיֿאם ְִִִֵַָ

את e‰ÊÂד) לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים ¿∆ְְִִֶַַַֹ

ּבעבֹודת  העסק ׁשעלֿידי גֹו', ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָהאהבה

'ּבעלי  אצל והן אהלים' 'יֹוׁשבי אצל הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּתפּלה,

ה"ּמים  ׁשּמתּבּטלים ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹעסקים',

רק  לא ׁשּיׁשנם המבלּבלֹות, הּטרדֹות ּכל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹרּבים",

'יֹוׁשבי  אצל ּגם אּלא עסקים' 'ּבעלי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאצל

ׁשעלֿידי  לעיל, ּכאמּור אּדרּבה, אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהלים',

ּבעבֹודה. עילּוי ּתֹוספת נעׂשה רּבים" ֲֲִִִֶֶֶַַַַָָה"ּמים

 ֿ ׁשּסֹוףּֿכל הּכתּוב ּבסּיּום ׁשּכתּוב מה ּגם ְְִֶֶֶַַַָָָוזהּו

ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן ׁש"אם ּכ לידי רּבים" ה"ּמים מביאים ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָסֹוף

אֹור' ּב'תֹורה הענין ּכמבאר גֹו', ּבֹוז - "מאד "ּבכל אהבת - ועד 28ּבאהבה" . ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹֹ
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א.26) ה, ויקרא לקו"ת ב. קט, יבמות פי"ב.27)ראה החיים עץ קונטרס אֿב.28)עיין יו"ד, ב. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·‡ להיות צריכה שבעלֿפה בתורה גם שכאמור ולמרות זה עם יחד ¬»

מכלֿמקום  הרב, לשון של האותיות' CÎÏההוכחה‰ÔÓÈq'שמירת «ƒ»¿»
‚ÈO‰L הבין ÌÈÈÚ‰ÓלפחותÌÈtŒÏkŒÏÚשהתלמיד ˜ÏÁ ∆ƒƒ«»»ƒ≈∆≈»ƒ¿»ƒ

˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰ ¯‡·Ó ¯L‡k ,‡e‰במילים.‡˜Âc BlL «¬∆¿»≈»ƒ¿»¿ƒ∆«¿»
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
‰¯Bz'‰ ÔBLlÓ ‰‡¯B‰‰«»»ƒ¿«»
ÔBLÏ ,"ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ" '¯B‡¿≈…»ƒ¿

c .ÌÈa¯ÌÈ·LBÁ‰ ÌLÈ ,‰p‰ «ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿ƒ
Ïlt˙‰Ïבטעות È„ÎaL∆ƒ¿≈¿ƒ¿«≈

ÈeaÈ¯a C¯Bˆ LÈ ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈ¯Ó‡Óחסידות Âc˜‡,של «¬»ƒ«¿»

È„ÈŒÏÚ ·BËa Ì˙B‡ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»¿«¿≈
Ï·‡ .'eÎÂ ÔeiÚa „eÓÈÏƒ¿ƒ¿¬»
„eÓÈÏ ˙BaÈÒ ‰nkÓ ¯L‡k«¬∆ƒ«»ƒƒ
˜¯ ‡e‰ BÏˆ‡ ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆¿«
‰·‰ ‡ÏÏ ,'Ò¯‚ÓÏ'c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ¿»¿…¬»»
ÈeaÈ¯ „ÓÏ ‡Ï Ì‚Â ,‰˜eÓÚ¬»¿«…»«ƒ

˙e„ÈÒÁיחסית מעט ‡ÈÊאלא - ¬ƒ¬«
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ CiL BÈ‡≈«»«¬««¿ƒ»

‰‡¯B‰‰ ‰‡a ‰Ê ÏÚÂ מדיוק ¿«∆»»«»»
רבים  לשון אהלים' 'יושבי הלשון

לא  נאמרה בתפילה להאריך שההוראה

בעיון, רבים מאמרים שלמד למי רק

Ï‰‡aאלא ·LBiL ÈÓ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ∆≈¿…∆
,eÈ‰Â ,„·Ïa ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¿«¿
ÔÙB‡a ˙e„ÈÒÁ „ÓBlL∆≈¬ƒ¿∆
‡e‰L ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,'Ò¯‚ÓÏ'cƒ¿ƒ¿»¿«¿∆∆

˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡ C¯cŒÏÚ אפילו «∆∆¬ƒ«ƒ
חזרה  של בצורה חסידות שלומד מי

מהבנה  רחוק והוא בלבד מילים על

עיוני ולימוד ‡ˆÌÏטובה Ìb ‰p‰ƒ≈«∆¿»
ומוחלט  eËÈLÙaƒ¿ƒ˙מוסכם

ÌB˜Ó ÔÈ‡L ÔÙB‡a ,‰¯eÓb¿»¿∆∆≈»
˜BÒÚÏ ÌÈÏBÎiL ,˙eÚËÏ¿»∆¿ƒ«¬
el‡ BÓk ‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»¿≈
Ì‰lL ˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈlL∆ƒ«¬ƒ∆»∆
ŒÏÚaL ‰¯B˙c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»∆¿«
.'eÎ ‰˜ÓÚ‰·e ÔeiÚa ,‰t∆¿ƒ¿«¬»»

'יושבי  הלשון מדיוק ללמוד יש ועוד

אהלים':

‰¯B˙c Ï‰‡a ·LBi‰ ‰Ê Ì‚Â¿«∆«≈»…∆¿»
‰·‰ BÏ LiL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆≈¬»»

‰¯Bza ‰˜eÓÚ לחשוב אל יטעה ¬»«»
הוא  גם אלא – בכך «¿Á¯ÎeÓשדי

Ï"Ê eÈÓÎÁ ¯Ó‡ÓÎe ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ26ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ Ïk «¬««¿ƒ»¿«¬«¬»≈«»»≈≈
'eÎ ‰¯Bz ‡l‡ ÈÏ,"לו אין תורה לימוד Ì‡ŒÈk"אפילו שמלבד צריך ƒ∆»»ƒƒ

תהיה  Ôkבאריכות lÙz‰התורה Ìb27. ¿ƒ»«≈
e‰ÊÂ („,'B‚ ‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ ¿∆«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»

˙„B·Úa ˜ÒÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»≈∆«¬«
È·LBÈ' Ïˆ‡ Ô‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈≈∆¿≈
ÈÏÚa' Ïˆ‡ Ô‰Â 'ÌÈÏ‰‡…»ƒ¿≈≈∆«¬≈

,'ÌÈ˜ÒÚ לעיל שהוסבר כפי ¬»ƒ
הסוגים  כל על מוטל שהדבר באריכות

Ïa·„האמורים BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ«ƒ
האהבה  אש את לכבות המאיימים

‰B„¯h˙לאלוקות, Ïk»«ƒ¿
˙BÏaÏ·Ó‰,'ה מעבודת ומונעות «¿«¿¿

ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜¯ ‡Ï ÌLiL∆∆¿»…«≈∆«¬≈
È·LBÈ' Ïˆ‡ Ìb ‡l‡ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ∆»«≈∆¿≈

'ÌÈÏ‰‡ שאצלם המניעות שגם …»ƒ
באריכות, מתפילה למנוע עלולות

יתבטלו, המניעות שכל אומר והפסוק

,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡k ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»»»¿≈
"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««ƒ«ƒ
‰„B·Úa ÈeÏÈÚ ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ»¬»
על  ולהתגבר להתאמץ הצורך עצם כי

לתוספת  דבר של בסופו מביא המניעות

התפילה. בעבודת

ÌeiÒa ·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿ƒ
ÛBÒŒÏkŒÛBqL ·e˙k‰ אחרי «»∆»

המניעות  כל על להתגבר המאמץ

"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ««ƒ«ƒ
עצמן Ì‡"Lהמניעות Ck È„ÈÏƒ≈»∆ƒ

B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆»≈
ÏÎa" ˙·‰‡ - "‰·‰‡a¿«¬»«¬«¿»
¯‡·Ók ,'B‚ ÊBa - "E„‡Ó¿…∆«¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ÔÈÚ‰28,ולהלן) »ƒ¿»¿»
בחינת  הוא "ביתו מהביאור: מקצת

הון  בית. יבנה בחכמה [ככתוב] חכמה

טעמי  בחינת ... פנימיות הוא ביתו

העליון  עדן גן בחינת והוא התורה

איש  בחינת איש יתן ואם ... ותחתון

להיות  חכמה בחינת שלהיות מלחמה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יי 'ebe miax min

קטּנה" לנּו ּד"אחֹות להענין מביא ׁשהּוא 29ׁשּזה , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

מדרגה  ׁשהיא ּד"אחֹותי", ההתאחּדּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָענין

האהבה  לאחרי ׁשּגם והינּו, ּביֹותר, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָנעלית

נֹוסף  הּנה מדרגֹות , ּכּמה יׁשנן "מאד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּד"בכל

לאהבה  ּבאים רּבים" ה"ּמים ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָלזה

לּדרּגא  ּגם עלֿידּה ּבאים ּכּנ"ל, "מאד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּד"בכל

(ּבסּיּום  ׁשּכתּוב למה ׁשּבאים ועד ְְְֲִִִֶֶַַַָָּד"אחֹותי".

ּבּה"29הּכתּוב  ׁשּידּוּבר "ּבּיֹום ׁשּידּוּבר 30) - ְְֶֶַַַַָָ

הּדרּגא  היא ּבּתפּלה ׁשענינֹו ּומאליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּמילא

(וימׁשי) יּגיד (רק) ּופי ּתפּתח ׂשפתי ְְְְְִִִִַַַַָָּד"אדנ"י

"אּתמר"31ּתהּלת" ּבחינת זה הרי ּובּתֹורה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

מּמילא  ׁשּנלמד איתמר, ׁשּכתּוב 32מּלׁשֹון ּכמֹו ,33 ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּקֹורא  אחרי ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני .34ּתען ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ
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ח.29) שם, ב.30)שה"ש יו"ד, ג. ט, שם תו"א תרכ"ח.31)ראה שפתי אד' ד"ה וראה יז. נא, בלקו"ת 32)תהלים כמבואר

ב). כה, ב. (כב, נשא קעב.33)פ' קיט, ובכ"מ.34)תהלים ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לח, סוכה ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ע"י  והוא בלבד והארה זיו בחינת רק הוא השגה בבחינת השכינה מזיו נהנין

זיו  חכמה בחינת להיות שיוכל עד הצמצומים רבוי הוא מלחמה איש בחינת

פרס  לקבל מנת על שלא כו'. חפצתי לא ועמך הנ"ל אהבה בחי' אבל השכינה

... יתברך ועצמותו למהותו ועמך אם כי וכו' העליון עדן גן הבא עולם היינו

מהותו  בחינת למשוך יוכל ואיך

וזהו  ... המצוות עלֿידי הוא ועצמותו,

גן  בחינת ביתו הון כל את איש יתן אם

ותחתון העליון טעמי עדן חכמה בחינת

בחינת  רק שהוא לו יבוזו בוז התורה

לא  ועמך באהבה אבל בלבד והארה זיו

למהותו  למדותיו, ולא אליו ... חפצתי

יתברך"). ועצמותו

ÔÈÚ‰Ï ‡È·Ó ‰fL „ÚÂ¿«∆∆≈ƒ¿»ƒ¿»
"‰pË˜ eÏ ˙BÁ‡"c29 האמור ¿»»¿«»

השירים', ב'שיר העניין בהמשך

˙ecÁ‡˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««ƒ¿«¿
אלוקות  עם ה' את העובד היהודי

È‰L‡במדריגה ,"È˙BÁ‡"c«¬ƒ∆ƒ
,eÈ‰Â ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈¿≈¿«¿
ÏÎ·"c ‰·‰‡‰ È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»«¬»ƒ¿»

"E„‡Ó אם" בפסוק מדובר עליה ¿…∆
לעיל, כאמור באהבה", ביתו הון כל את איש B‚¯„Ó˙,יתן ‰nk ÔLÈ∆¿»«»«¿≈

‰·‰‡Ï ÌÈ‡a "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÏ ÛÒB ‰p‰ƒ≈»¿∆∆«¿≈««ƒ«ƒ»ƒ¿«¬»
"È˙BÁ‡"c ‡b¯cÏ Ìb d„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ,Ï"pk "E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆««»ƒ«»»«««¿»«¬ƒ

מאודך". מ"בכל יותר עוד (ÌeiÒaהנעלית ·e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
·e˙k‰29"da ¯ae„iL ÌBia" (30‡ÏÈnÓ ¯ae„iL - «»«∆¿«»∆¿«ƒ≈»

BÈÚL ,ÂÈÏ‡Óe,ממילא הדיבור ‰b¯c‡של ‡È‰ ‰lÙza ≈≈»∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ««¿»
"E˙l‰z (CÈLÓÈÂ) „ÈbÈ (˜¯) ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È"„‡"c31 ¿¿»«ƒ¿»ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆

ידי  על מהפתיחה כתוצאה ממילא,

‰¯Èהקדושֿברוךֿהוא, ‰¯Bz·e«»¬≈
‰Ê שלא כדבר ממילא, הדיבור ענין ∆

האדם, ובכוח האדם מצד נעשה

ÔBLlÓ "¯Óz‡" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
¯Ó˙È‡ של הפנימי התוכן וזהו ƒ»»

איתמר", ביד הלוים "עבודת הכתוב

‡ÏÈnÓ „ÓÏpL32 כמבואר) ∆ƒ¿«ƒ≈»
הוא  איתמר "ופירוש תורה': ב'לקוטי

שאיתמר  התורה אותיות צירופי בחינת

שהוא  שבגמרא איתמר מלשון הוא

(בלשון  כו', מאליו הנלמד דבר לשון

געווארן  גילערינט איז עס אידיש

איתמר  לשון שהוא נלמד] [הדבר

שכתוב  כמו והוא ממילא) שנלמד

אשר  ודברי וגו' בפיך דברי ואשים

ה' דבר שהוא וגו' בפיך שמתי

,("... בפיו שמדבר בהלכה e˙kL·המלובש BÓk33ÈBLÏ ÔÚz ¿∆»««¿ƒ
,E˙¯Ó‡הוא תורה ‰Bw¯‡שהלומד È¯Á‡ ‰BÚk34 הם שאלה היינו ƒ¿»∆¿∆«¬≈«≈

אחריו. ואומר עונה שהלומד ה' דברי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zeaezk(oey`x meil)

zecyd ilran cg` lk minkg zrcly ,epizpyn ly oecipl
`l ,el xnele ztwend dcyd lra z` zegcl leki zetiwnd
leki yxei lk o`k s`e ,jxc el zzl `le jxcd jl dca` iwlga

.xg`d yxeid lv` `vnp dly lwcdy dprha dzegcldéì øîà̈©¥
éiaà,sqei axléîc éî,epizpynl dnec df dxwn ike -íúä- ©©¥¦¨¥¨¨

,epizpynaãçå ãç ìkmirazpdndéì éçãî éöîzegcl leki - ¨©§©¨¥©§¥¥
jxc jl did `l mlerny dprha ,mixg`d mirazpl raezd z`

eli`e ,ipyd cva `l` df cvaàëä,lwcd ly dyrna ,o`k ± ¨¨
àeä eäééab àì÷écmiqkpd lk oky ,mzeyxa `vnp lwcd ixd ± ¦§¨©©§

,deya eaiigzd mleke ,lwc zal zzl d`eevd zrya cgia eid
,jky oeike .dzegcl mileki mpi` jk xg` ewlgy s`eéàî©

eäéézðwz.zrk zeyrl mdilr dn ,xnelk ,mzpwz dn -eáúéì ©©§©§¥§
àLéøî eâìôéìå eøcäéìå ,àì÷éc dì,miqkpdn lwc dl epzi ± ¨¦§¨§¥©§§¦§§¥¥¨

.ycgn miqkpd z` ewlgie exfgie

* * *

:dnec oipra dyrn d`ian `xnbdeäì øîàc àeäädyrn ± ©§¨©§
,ezzin zrya eiyxeil xn`y mc`aúøáì àì÷éccg` lwc ± ¦§¨¦§©

e .izal ozpiáéëL,[zne-]àì÷éãc ébìt éøz ÷éáLåxi`yde - ¨¦§¨¦§¥©§¥§¦§¨
szey did mday milwc ipy xnelk ,milwc i`vg ipy ezyexia
evxe .ezeyxa eidy mitqep minily milwc caln ,mixg` mr
daexn mzgxh oky ,el` mi`vg ipy mzeg`l zzl mig`d

.cigi lwc xy`ndéì àéL÷ à÷å éMà áø áéúéiy` ax ayi ± ¨¦©©¦§¨©§¨¥
,df oecipl zkiiyd dl`ya dywzdeébìt éøúì éLðéà eø÷ éî¦¨¦§¥¦§¥©§¥

'àì÷éc' éì÷éc,'lwc' milwc i`vg ipyl miyp` mi`xew m`d - ¦§¥¦§¨
mi`vg ipy mig`d dl epziy dfa a`d z`eev miiwzz ok m`e

,el`àì Bà,'lwc' mya mipekn mpi` lwc i`vg ipyy e` - Ÿ
.mly lwc dl zzl mig`d miaiige,éMà áøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§©©¦

éëä[jk-]éøúì éLðéà eø÷ ,àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà ¨¦¨©£¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨¨¦§¥¦§¥
c ébìt,'àì÷éc' éì÷é,el` mi`vg ipy dl zzl mig`d milekie ©§¥¦§¥¦§¨

.mdia` z`eev z` jka miniiwne
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נשיאינו ‡. רבותינו פתגם התורה.1ידוע פנימיות תורה", של "יינה ישנו התורה על רש"י שבפירוש ,
שב  מובן תורה כמוֿכן שמבאר כפשוטו, פירש"י של ענינו זהו שהרי שבתורה, הפשט ישנו רש"י פירוש

שבפשט. פשט שזהו להבין, יוכלו ב"חדר" הלומדים ילדים שגם עד מקרא, של כפשוטו וכתובים נביאים

שבהשקפה  ואף הסוד. וחלק הפשט חלק שבתורה: החלקים שני ישנם רש"י שבפירוש אומרת, זאת
ובמכלֿשכן  והדרוש, הרמז מחלק אפילו רחוק הסוד חלק שהרי הפשט, מחלק הסוד חלק מאד רחוק ראשונה

יחד. - ופשט סוד - הקצוות שני רש"י בפירוש מתאחדים אףֿעלֿפיֿכן, הפשט, מחלק רחוק שהוא

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי - בזה הפסוק 2והביאור יצרתיו3על ג'"בראתיו על  דקאי עשיתיו ", אף
האצילות  לעולם בנוגע  ואילו ועשיה , יצירה  בריאה עולם עולמות  עם ומה השאלה: נשאלת מיד (שהרי 

"אף" שתיבת תורה', ב'לקוטי  מבאר מרבההאצילות?) - ריבוי שענינה ה - כתובה עולם והיכן אצילות.
את שמרבה "אף" ה תיבת כיעולם דוקא, ב"עשיתיו" אלא ב"יצרתיו", או ב"בראתיו" לא - עולם אצילות

ד'ה  כנגד שהם שבתורה, וסוד דרוש רמז פשט בענין מובן כן וכמו דוקא. בעשיה "לוקחים" אצילות
שכנגד שבתורה הסוד שחלק ה עולמות, הפשט אצילותעולם חלק עלֿידי דוקא לוקחים עולם 4- שכנגד ,

-5העשיה  ודרוש לרמז (בנוגע אדמו"ר . מו"ח כ"ק מקבלה 6מביא מדרוש,7דיעה למעלה הוא שרמז ,
ב  הוא וסוד העשיה, בעולם הוא שפשט הדבר פשוט וסוד, לפשט בנוגע ה אבל .8אצילות)עולם

פירושי  עוד שישנם אף בפירושו, לכוללם מסויימים חז"ל במאמרי רש"י של שבחירתו מובן, ומזה
חז"ל שמדרשי מפני היא - אלו פסוקים על שבהם.`elחז"ל הסוד את וגם הפסוקים של הפשט את מבארים

הזקן  אדמו"ר לפתגם מתאים הרמז 1וזה חלק - הסוד. חלק שזהו תורה", של "יינה הוא שפירש"י ,
שבפירוש  וענין ענין שבכל הדבר ברור והסוד, הפשט חלק אבל  רש"י, בפירוש שיהיו מוכרח אין והדרוש,

והסוד  הפשט חלק ישנם .9רש"י

הפסוק ·. בדורותיו",10על היה תמים צדיק איש  נח נח  תולדות הפירושים "אלה שני רש"י :11מביא

בדורא) שאפילו בהל'ely"לשבח", פוסק שהרמב"ם [וכפי הפכי באופן עליו להשפיע עלול שהיה ,
שדבר 12דיעות  לבדו, ולהישאר למדבר אפילו ממנה לברוח עליו רעה, בסביבה נמצא שאדם שבשעה ,

הטבע, היפך שהוא דבר אפילו לעשות צריך ואףֿעלֿפיֿכן האדם, טבע היפך הוא לבד) (להישאר זה
ביותר] קשה במלחמה צורך יש מהסביבה, מושפעים להיות שלא כדי כי רעה, בסביבה יהיה שלא ובלבד

היה שאילו ו"כלֿשכן צדיק, נשאר  יותר".- צדיק היה צדיקים בדור

נחשבב) היה "לא צדיקים של בדור אבל צדיק", היה דורו לפי צדקותו "לגנאי, לגבי (א) כי: לכלום",
של  ההשפעה מצד באה היתה נח, של צדקותו (ב) גםֿכן לומר ויש לכלום. צדקותו נחשבת הדור, של

הדור.

"לגנאי". הפירוש מביא שרש"י מה להבין וצריך

מכריח  מקרא של ופשוטו מקרא, של פשוטו לפרש בא רש"י כי מובן, - "לשבח" הפירוש שמביא מה
היה", תמים "צדיק  לומר יכול היה הכתוב (שהרי מיותרת היא שבפשטות "בדורותיו", תיבת לפרש שיש
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 279 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה המו"ל, ע"י מ"מ ציוני איזה
שבט).1) כט יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
בלק.2) ר"פ
ז.3) מג, ישע'
שם4) שמביא ד, ה, ויקרא לקו"ת עשיתיו"ראה ד"אף  הענין

דפנימיות השייכות 1לענין  ע' ח"ה (מלקו"ש למקרא התורה
.(3 הערה

חכם 5) אבי"ע: כנגד שג"ז - בהגש"פ הבנים מסדר ולהעיר

שם). (מלקו"ש כו' רשע
א.6) תשעא, ח"ד לקו"ד
מ"ב.7) פ"א הנשמות חיוב מס' מ"ח
(8.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן גם ראה
הדברים 9) "כל בראשית: לפ' האורה מלבוש להעיר

אמת". ושניהם ונסתר נגלה בהם יש שבפרש"י
פרשתנו.10) ריש
א.11) קח, שבסנהדרין
רפ"ו.12)
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ונוסף  "בדורותיו"), ההוספה ללא "תמים", התואר או "צדיק" התואר בתנ"ך מקומות בכמה שמצינו כפי
לברכה" צדיק ד"זכר הענין ישנו לעיל 13לכך מביא שרש"י חז"ל 10(כפי דרשת רש"י מביא ולכן ,(

בברכה); (הוספה "לשבח" היינו ש"בדורותיו"

לשבח  זאת לדרוש אפשר שהרי מקרא, של פשוטו מצד מוכרחת אינה - "לגנאי" הדרשה אבל
"לגנאי"? הפירוש את רש"י מביא מדוע ואםֿכן, לברכה"), צדיק ל"זכר גם (ומתאים

הוראה  לשון - התורה שבכללות זה על נוסף שכן, האדם. בעבודת מזה ההוראה מהי להבין, צריך 14גם

לעיל), (כאמור התורה פנימיות בו שיש רש"י בפירוש בפרט זה הרי הוראה, ענין בכל להיות צריך -
שכתובשענינה וכמו  ה', בעבודת להוראה שמביאה ועבדהו15הוא אביך אלקי  את שלם""דע ,16בלב

- התורה פנימיות לימוד עלֿידי שבאה - אלקות ויראה ,שידיעת אהבה שלם ", בלב ל "ועבדהו מביאה 
באמצעות  רק להשיגם  בארוכה שאפשר מבואר שלכן התורה, פנימיות לימוד שעלֿידי אלקות ידיעת

החיים' עץ עלֿידיֿזה 17ב'קונטרס שדוקא כיון אלה, בדורותינו ובפרט התורה, פנימיות בלימוד ההכרח
התורה, פנימיות בו שיש רש"י, שפירוש מובן, הנ"ל ומכל ויראה. לאהבה בעבודת באים להוראה מביא

"בדורותיו"? תיבת על מביא שרש"י חז"ל מדרשות ההוראה מהי להבין וצריך האדם.

יותר:)‚. וגדולה כללית קושיא בהקדים (ויובן

תדבר  שהתורה יתכן איך מובן: אינו "לגנאי", היא "בדורותיו" בתיבת התורה שכוונת הפירוש לפי
הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו הרי נח? של אותיות 18בגנותו שמונה הכתוב "עיקם שלכן ,

אפילו 19כו'" שיהיה, מי של בגנותו לדבר רוצה אינה שהתורה גופא, נח בפרשת והוראה ענין שזהו -
ענין  כלֿכך היה לא שאז מתןֿתורה, קודם נאמר זה פסוק מזו: ויתירה טמאה. בהמה של בגנותה לא
תורה  מתן  לאחרי  שרק אלא בפועל, טומאה אז היתה לא שהרי "טמאה"), כתוב היה אם (אפילו הגנות

נח?! של בגנותו תדבר שהתורה היתכן ואםֿכן, כו'". הכתוב "עיקם זאת ובכל טמאה, הבהמה תהיה

שבתורה, בסיפורים רק הוא מגונה, דבר לומר שלא בכדי כו'" הכתוב "עיקם שהכלל בהקדים, ויובן
הלשון  שנאמר ראה, ופרשת שמיני בפרשת כמו מקומות, וכמה בכמה מצינו ולכן בהלכות. לא אבל

ברור  באופן לומר צריך והלכה הלכה, אודות מדובר ששם כיון טהור", "אינו ולא .20טומאה,

ב" שלmwirהפירוש באופן נכתב שהענין כפשוטו, הוא באופן הכתוב" ולא מוסתר, ובאופן עקמומיות
להיות צריכה הלכה והרי וגלוי, הלכה ישר להיות צריכה כך פסוקה, הלכה להיות שצריכה כשם ברורה.

ברורה. הוראה שתהיה ובלבד מגונה, דבר אפילו אומרים ברורה, תהיה שההלכה וכדי ברורה.

כיון  כו'", הכתוב "עיקם שם מכלֿמקום (כנ"ל), הוראה ישנה התורה בסיפורי שגם ואףֿעלֿפי
בגלוי, אינן שההוראות כשם ולכן, סיפורים. הם כי בגילוי, - גלויות הוראות אינן שבסיפורים שההוראות

גלוי. שאינו לשון להיות יכול הלשון גם כך

נוגע  שזה דכיון - "לגנאי" שהכוונה להפירוש (גם) "בדורותיו" אומרת שהתורה מה יובן עלֿפיֿזה
ההוראה. את לפרש בהכרח אזי (כדלהלן), ה' בעבודת להוראה

אור'„. ב'תורה הזקן רבינו שמבאר כפי - היא המבול מפרשת ההוראה פרשה"21כללות (ה"חסידישע
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ז.13) יו"ד, משלי
(בשם 14) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
ט.15) כח, הימיםֿא דברי
(תניא 16) בפע"ח מ"ש להבין ד"ה בקו"א מש"כ ע"פ ומובן

ב). קנו,
ואילך.17) פי"א
א.18) קכג, ב"ב
שם).19) ב"ב בפרש"י (הובא א ג, פסחים
ב)20) ג, (פסחים בגמרא שמקשה לא ומה מי "ובאורייתא

לפרש  בהכרח טמא", שכתוב כתיב ממה היא הגמרא שקושיית
זוmixetiqa"טמא" קושיא באה שלכן .seqal דאם השקו"ט. כל

ממה היא שהקושיא אינונאמר בהלכות, גם  בכלל טמא שכתוב
כיוןllkמובן  מזה להקשות הו"ל ומיד תיכף שהרי -`lny,זה
d`n שנמצא הקושיא צ"ל לאח"ז ורק בתושב"כ, ויותר פעמים
mrtדזה ועכצ"ל וכו'. לא l`מרכב ד"מי מזה אלא לי', קשיא

- mewnכתיב" meyaשאינו) בסיפורים גם -gxken בהם להיות
ברור). לשון

נקי  וארוך מגונה קצר דשווין המהרש"א לפי' הנ"ל: על נוסף
בענין נקי ארוך ל' מקום בשום אשתמיט לא למה -dkldc?

חט"ו  אג"ק גם וראה ואילך. 26 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה
וש"נ. שעו. ע'

בלקו"ת21) - ובאריכות פרשתנו. שם ריש (אוה "ת  שם  לג"פ 
ואילך). א תרט , ג) (כרך
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התיבה" אל גו' "בא להיות שצריך - השבוע) ועלֿידיֿזה 22של ו)התפלה, (התורה תיבות בתוך להיכנס ,
כדלקמן) וכו', הפרנסה (דאגות המבול מי הזידונים, ממים .23ניצלים

מישראל  אחד ולכל מקום, ובכל זמן בכל הוא - נצחית) (שהיא התורה הוראות ככל - זה וענין
העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל שהרי שיהיה, מצב באיזה כל 24במיוחד, שבשביל ,

היא  העולם בריאת שהרי יחיד, כל עבור הם והוראותי' התורה שגם מובן, ומזה העולם. כל נברא יחיד
התורה" דרך 25"בשביל שביל, - הפירוש לפי אחד 26(ובפרט כל בשביל הוא שהעולם כשם ואםֿכן, ,(

וכמדובר  במיוחד. מישראל אחד כל בשביל היא העולם, ותכלית כוונת התורה, גם כך במיוחד, מישראל
הוי' "אנכי נאמר שלכן פעמים מצרים"jiz`vedאשר `jiwlכמה יחיד 27מארץ בלשון אמר 28, שהקב"ה ,

lklcg`.במיוחד מישראל אחד כל בשביל היה שמתןֿתורה כיון וגו'", אלקיך הוי' "אנכי מישראל,

התיבה" אל "בא להיות צריך אצלו שגם מנח, ללמוד שעליו לו אומרים איך לטעון: יכול יהודי אבל
כך  יותר), טוב בדור היה אם ומכלֿשכן צדיק, היה בדורו (ואפילו תמים" "צדיק היה נח הרי - וכו'

יכול כיצד לנח; להשתוות הוא יכול איך ואםֿכן, הטבע), היפך (כנ"ל, הכלל מן יוצא להינצל ed`שהיה
הזידונים? ממים

היה  "ואילו "בדורותיו", רק תמים" "צדיק היה נח שגם (לגנאי), "בדורותיו" התורה אומרת ולכן
נחשב היה לא אברהם של ודרגאmelklבדורו ,"ef יש ובמילא (כדלהלן), אצלו גם שייכת "צדיק" של

מנח. הוראה ללמוד ביכלתו

.‰. ש"יש "בדורותיו", בתיבת הפירושים משני ההוראה שדורשים וזוהי ויש לשבח אותו דורשים .
לגנאי": אותו

את  מגלה רש"י שפירוש כיון שניהם, את רש"י מביא ולכן ה', בעבודת הוראה הם הפירושים שני
פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר ומר לעיל). (כאמור שלם" בלב ל"ועבדהו המביאה התורה, פנימיות

שונים: מצבים) - אדם באותו (או סוגים לשני הוראות שהן כיון

שאצלו  כיון התיבה", אל גו' ד"בא הענין לכל זקוק שאינו לטעון, יכול - וכו' צדיק אודות כשמדובר
הגמרא  מדברי ובמכלֿשכן הזידונים, מים מלכתחילה שולטת 29אין גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי

" אפילו שייך cinlzבהן", אינו (ובמילא עצמו החכם הוא, ובמכלֿשכן בגיהנם), להיות (והמחוייב חכם"
גיהנם). המחייבת שטות לרוח

נח שאפילו - לשבח "בדורותיו" מהפירוש ההוראה ישנה זה ואפילוועל תמים " "צדיק שהיה
התיבה ". אל  גו' ד"בא לענין זקוק היה  "בדורותיו",

הי  הנ"ל צדיק הוראה היה שנח - השני מהפירוש היא אדם בני לרוב ההוראה ואילו כו'; לצדיקים א
לרוב  שייכת צדיק של זו ודרגא המושאל, בשם רק אלא צדיק, ענין אמיתית זה שאין דורו, ערך לפי רק

צדיק" תהי אותו "משביעין שהרי - אדם יש 30בני בודאי אותו", ש"משביעין וכיון אחד, כל על נאמר
שבתניא  צדיק לפירוש ואפילו זאת. לקיים הכח השבועה 31לו את לקיים הכח ישנו זו במדריגה גם הרי -

צדיק  שזהו רשע", תהי "ואל השבועה: של השניה המחצית את לקיים ועלֿכלֿפנים, כו'". צדיק "תהי
המושאל  באריכות.32בשם בתניא כמבואר אחד, כל ביכולת  יש בודאי -

ומתן  משא לו (ושיש דורו בני רוב כי צדיק, בודאי עתה הוא הרי דורו, לפי "בדורותיו", זאת, ומלבד
המבול, ממי ההוראה הגיעה שאליו גופא הא הנה בניֿישראל, בין ואפילו העולם, אומות הם עמהם)

זה. מענין כלל יודעים שאינם שנשבו תינוקות ישנם שהרי לעילוי, כבר נחשב

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

א.22) ז, פרשתנו
ו,23) (שם מלמעלה" תכלינה אמה ד"אל לענין שבאים ועד

" ר"ת "אמה" - -dלךnלקינו`טז) מנחם תורת (ראה עולם"
מוגה.רשימת בלתי מהנחה - וש"נ). קעז. ס"ע היומן
(במשנה).24) סע"א לז, סנהדרין
בראשית.25) ר"פ פרש"י
סרנ"ו.26) ס"ה. כש"ט ראה

ו.27) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
רפו).28) (רמז עה"פ יל"ש ראה
וש"נ.29) בסופה. חגיגה
ב.30) ל, נדה
פ"י.31) פ"א.
פ"א.32) שם ראה
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ולא  מהמבול, עצמו את הציל התיבה", אל גו' "בא שקיים עלֿידי שנח, כשם מנח: ללמוד עליו ולכן
שכתוב  כמו העולם, כל את גם אלא עצמו, את שהציל 33רק מזו, ויתירה אתך", בניך ונשי ואשתך "ובניך

הפסוק  בהמשך שכתוב כמו כו', חיים בעלי הכח,34גם מישראל אחד לכל יש גם כך - גו'" החי "ומכל
הרמב"ם  וכפסק העולם, כל ואת עצמו להציל ביכלתו הזידונים, המים על הבט פעולה 35שמבלי שעלֿידי ,

זכות. לכף העולם כל ואת עצמו את מכריע אחת טובה

חדש  עולם שראה איתא שבנח, ולעשות 36וכשם חדש, עולם לבנות מישראל אחד כל של בכחו יש כך ,
יתברך. לו דירה ממנו

***

.Âאלא - תמוה רש"י פירוש גם ישנו הסדרה לסיום שבתחילת בסמיכות פירש"י שעל הוא, שהחילוק
מתעכבים  לעיל) (שנתבאר  לדורשו הסדרה שאפשר בשעה לגנאי" אותו "דורשים מדוע לבאר מפרשים

פירש"י על אבל לבארו.df"לשבח"; שיתעכב מי עתה לעת מצאתי  לא ,

"חצרמות" תיבת שהשם 37על הוא, בזה הפשוט הפירוש אגדה". דברי מקומו, שם "על רש"י: מפרש
מקומו". שם "על הוא גם נקרא ולכן נמצא, היה שבו המקום שם אלא האדם, של שם אינו "חצרמות"

אגדה". ב"דברי מקורו זה שפירוש רש"י, אומר זה ולאחרי

מובן: ואינו

נשיאינו - רבותינו הפליאו כמה עד הידוע לפי השל"ה 1ובפרט שכתב וכמו רש"י, פירוש 38במעלת

ומובא  מופלאים", "ענינים ישנם רש"י" של ודבור דבור ש"בכל אליו), הקודמים גם רש"י 39(וכן אשר
צריכים  בודאי פירושו, על כלֿכך התייגע רש"י ואם התורה; פירוש שכתב קודם תעניות תרי"ג התענה

להתייגע  -אנו

מ'מדרש א) הוהֿליהֿלמימר - משמעות להם שיש השמות לפרש (באם בפירושו? רש"י התכוין מה
"נעמה"40רבה' בשם צריך 41גם שלכן עצמו, האדם של שמו שזהו לפרש הקושי מהו גם) בזה. וכיוצא

ש" ואף - מקומו"? שם "על "דקלה"xvgלפרש הרי למקום, בכללות שייך ועוד 42" עצים. ליער, שייך
כהנה.

זה  לפני מביא שרש"י מה מובן,43בשלמא זה הרי עצמו", ומקטין עניו ש"היה "יקטן", שם על הטעם
הוא  ליקטן בנוגע והפירוש לעיל), (כאמור האדם בעבודת הוראה שהם ענינים בפירושו מביא רש"י כי
המשפחות  כל להעמיד זכה לכך עצמו ומקטין עניו ש"היה לפי שיקטן, שכשם האדם, בעבודת הוראה

במדרש  כדאיתא ביותר, הצעיר שהיה אף משפחות), (י"ג קודם 44הללו" שהיה אף "מקטין", - (ועוד
בפשט  וגם עלֿאחתֿכמהֿוכמה. מתןֿתורה), (ולאחרי עצמו את מקטין שהוא גדול - כו') מתןֿתורה

בניו. ונפרטו נמנו בו שרק - ל"יקטן" בנוגע ביאור דרוש

מפרש  שרש"י מה מובן פירושם 45וכן או מקורם את לפרש בא לא שרש"י [אף פרס" זו - "ותירס
- אגדה] בדברי שנתבארו אלו האומות, בשאר גם זאת לפרש צריך היה כן, דאם האומות, שמות של

זה  לפני רש"י שכתב למה בהמשך בא שזה לבאר 46כיון ובכדי שני", בית יפת מבני שהיה כורש "שבנה
המדרש  דברי את רש"י מביא יפת, מבני כורש היה והרי 47איך פרס", "זו - יפת מבני שהיה - ש"תירס"

פרס  מלך היה .48כורש
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יח.33) ו, פרשתנו
יט.34) שם,
ה"ד.35) פ"ג תשובה הל'
ח.36) פ"ל, ב"ר
כו.37) יו"ד, פרשתנו
א.38) קפא, שבועות מס'
בתחלתו.39) המור צרור בערכו. לחיד"א שה"ג
ג.40) פכ"ג, ב"ר

כב.41) ד, בראשית
כז.42) שם, פרשתנו
כה.43) שם,
ז.44) פל"ז, ב"ר
ב.45) שם,
כז.46) ט, שם
א.47) שם, ב"ר
לדוד.48) משכיל גם ראה
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פירוש, לחפש מכריח מה מובן: אינו - "חצרמות" אודות  המדרש פירוש את מביא שרש"י מה אבל
מזה? ההוראה ומהי

אגדה"ב) "דברי מסיים: שרש"י מה להבין צריך מבלי 49גם הפירוש, את לומר יכול היה רש"י הרי -
. (ש"יש הסדרה בתחלת בפירושו כמו לפירושו. המקור וכן לציין "לגנאי"), או לשבח" אותו דורשים .

הוא  זה שפירוש לציין רש"י צריך כאן דוקא מדוע הפירושים. מקור את מציין שאינו מקומות, בכמה
אגדה"? "דברי

.Ê שהפירוש כיון מקומו", שם "על הוא ש"חצרמות" מפרש שרש"י לומר, אפשר היה בפשטות
הברכה? היפך שהוא שם לתינוק שנותנים היתכן מובן: אינו עצמו) האדם של שם (שזהו כפשוטו

היו  הם שהרי - וכו' ועמורה סדום מלכי של לשמות בנוגע שמתרצים כפי לתרץ אפשר אי וכאן
השם) בוחר שהאב המנהג עלֿפי השם, את הוא נתן הסתם שמן חצרמות, של (אביו יקטן אבל רשעים,
איך  ואםֿכן, הראוי. כפי בעניניו שהתנהג ומובן רש"י), מדברי (כנ"ל עצמו" ומקטין עניו "היה הרי -

כזה? שם שנתן יתכן

ביקטן. תלוי אינו המקום שם והרי מקומו", שם "על שזהו - רבה ממדרש הפירוש רש"י מביא ולכן

שהוא אומר שרש"י מה  מתורץ  אינו זה פירוש שלפי זאת  מלבד השם אבל, הרי - אגדה" מ"דברי
ענין  אפילו זהו ואדרבה, "חצרמות". לא אבל הברכה, היפך הוא - "מות" הברכה: היפך אינו "חצרמות"

הגמרא  כדברי ה', כו'",50בעבודת יודע אדם "וכי השאלה: ונשאלת מיתתך", לפני אחד יום "שוב
בזוהר  איתא יותר) (ועוד וכן כו'". "שוב האדם אצל יהיה שתמיד היא הכוונה שאכן מתרצת, 51והגמרא

ש" בציור הם עומדים ויומא" יומא ש"כל חסידי" nei`ש"זכאי `edd."מיתתך" הוא "

.Á רבה במדרש הם - רש"י שמביא אגדה" אוכלים 52"דברי שהן מות, חצר ששמו הוא "מקום ושם: ,
יום". בכל למיתה ומצפים פפייר כלי ולובשים כרישים

זה שהיה הארץ"mcewואף היו 43ש"נפלגה לא אףֿעלֿפיֿכן - בגשמיות מרובה השפעה היתה שאז ,
ללבו  בנוגע והן לאכילה בנוגע הן בגשמיות, מלשון "מונחים" - (חצר פשוטים דברים אכלו אלא שים,

להיפטר  יוכלו מתי - הנ"ל) (כזוהר  יום" בכל  למיתה ו"מצפים פשוטים, לבושים ולבשו עשב) חציר,
עולםֿהזה  מתאוות .53לגמרי

המוסגר):- מאמר (בתור למעשה והוראה

אחר  - יותר ועוד יקרים, לבושים אחר לרדוף זו, שבמדינה מההנהגה להיפך בדיוק היא זו הנהגה
בחסידות  מבואר מחסידות: מפורשת" "ראיה זה על לו שיש (באמרו הבית יותר 54קישוטי יקר שבית

עבור  בעליֿחוב נעשים זה שבשביל עד גדול), בהידור להיות הבית קישוטי צריכים ובמילא, מלבוש,
הבית. קישוטי לו שיהיו ובלבד עיסקא), בהיתר כי (אם ריבית לאחוזי צמודה הלוואה

ידו" "כמתנת להיות צריכה צדקה נתינת לו. שאין טוען - צדקה אודות ואין 55כשמדובר רכושו, לפי ,
שלו, כסף זה אין - הבית קישוטי עבור נוטל מניין מאי, אלא לו. אין שאכן אמיתית, שטענתו ויתכן לו.

זרים! כספים הם לשלם שמוסיף האחוזים וכן זר, כסף אלא

"חיי רק אלא עולם", "חיי שאינו ענין בשביל לו כדאי זה שעה"56שעה"וכל ב"חיי אפילו ועוד: ,
כי זמני, דבר שעה", "חיי רק זה הרי יהיה שלו שבביתו השכנה, בשביל רק זה הרי לכך שזקוק מה כל

נראה  איך תראה שהשכנה בשעה שהרי זמני, דבר אלא אינו גופא זה וגם השכנה. מבבית יותר "יפה"
חלילה, וחוזר אליו, אחרֿכך יחזור וכך יותר, יפה להיות צריך שאצלה לבעלה, בטענות תבוא ביתו,
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יט.49) ד, בבראשית ועד"ז
א.50) קנג, שבת
א.51) רכ, ח"א
ח.52) שם, ב"ר
(אבות 53) כו'" מת כאילו מאה "בן במרז"ל הידוע כפי'

וש"נ). .187 ע' חי"ב התוועדויות - מנחם תורת וראה ספ"ה.
ובכ"מ.54) ד. צח, ברכה לקו"ת
ראה.55) ס"פ
וש"נ.56) ב. לג, שבת
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חיל" אל מחיל להלוות 57"ילכו ומפסיקים רחמנאֿלצלן, ("קרעדיט") ה"אשראי" את מאבד שהוא עד ,
המוסגר. מאמר כאן עד - לו.

ומבלי  ותאוה, קנאה של ענין כלל אצלם היה שלא - ב"חצרמות" שהיתה מההנהגה ההוראה וזוהי
- הלבושים וגם פשוטים, מאכלים אצלם היו כנ"ל, בגשמיות מרובה השפעה להם שהיתה כך על הבט

פשוטים. היו - דבית המקיף את גם כולל שלבוש

שי  בשעה השאלה: "ויבעט"נשאלת יהיה שלא מבטיחים איך - "וישמן" מרובה, השפעה והמענה 58ש ?
ההנהגה  באופן כשמתנהגים אבל רחמנאֿלצלן, "ויבעט" נעשה אזי "וישמן", של באופן שזה בשעה זה: על

ד"חצרמות". באופן מתנהגים מרובה, השפעה כשיש גם הנה - עצמו" ומקטין עניו "שהיה יקטן, של

שמקומו  מצד הוא זה שם אלא נקרא, היה שבו שם סתם זה אין מקומו": שם "על מפרש שרש"י וזהו
הרמב"ם  שכתב כמו או נהגו, שכך במקום היה (שהרי זו בהנהגה שהתנהג היינו "חצרמות", 59הוא
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וכמאמר והביטול), מצא הקטנות "לא בסופה) (עוקצין המשנה

כלי בלתי הקב"ה (מהנחה השלום" אלא לישראל ברכה מחזיק
מוגה).
וש"נ.62) סע"א. פז, שבת ראה
כט.63) יו"ד,
פתיחה64) לאוואוט) (להרא"ד נקי  קב  כלל ראה שמות לסדר

יח.
יד.65) ב, בראשית
ב.66) יו"ד, כתובות
יא.67) שם,
ב.68) פט"ז,



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

d"kyz'dיר ,oeygxn 'c ,gp t"y zgiy

מאחיהם באחד מצינו שלא כיון - ו"אשור" ל"כוש " בנוגע ועלֿפי מה ֿשאיןֿכן מקומם, שם על שנקראו
העתיד". שם על המקרא ש"כתב מהם מוכרח לכן הוריהם, עלֿידי בו שנקראו השם זה הרי מקרא של פשוטו 

.‡È כנ"ל שלם" בלב ל"ועבדהו להביא שצריכה זה, רש"י שבפירוש התורה מפנימיות ההוראה - כנ"ל
היא: -

בקנאה צריכ  וכו', הלבושים המאכלים, בתאוות "מונחים" להיות לא - ד"חצרמות" ההנהגה להיות ה
וכו'. פשוטים ולבושים פשוטים מאכלים של בסדר להתנהג אלא וכו',

ומקטין  עניו ש"היה "יקטן", של העבודה להיות צריכה - כזו בדרך שיתנהגו כאלו ילדים לחנך ובכדי
עצמו".

וכדברי  הזה, בעולם פירותיה אוכלין גם - הבא לעולם רוחני שכר שמביאה זאת מלבד - זו והנהגה
הללו". המשפחות כל להעמיד זכה "לכך רש"י:

***

.·È.'גו רבים מים דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È בתניא ברדיו 69השיעור שבתֿקודש במוצאי ללמד ה' בעזרת מא,70שיתחילו פרק התחלת - הוא ,
פעמים. וכמה וכמה זיך"), קאכט מען וועלכן ("אין בלהט עוסקים שבו ענין אודות מדובר ָששם

ובלבבך  בפיך מאד הדבר אליך ש"קרוב איך מבואר שבהם פרקים ארבעים כבר שלמדו לאחרי
בגילוי 71לעשותו" מבוארים שאינם נפלאים, ענינים - ועד חדשים, ענינים נתבארו שבו מא, לפרק מגיעים ,

שלפניו). בפרקים המבואר על חדש דבר בו שיש פרק, בכל הוא כן - (ובכלל הקודמים בפרקים

מלכות  עול וקבלת יראה שזהו ושרשה", ועיקרה העבודה "ראשית לידע שצריך - הוא הפרק התחלת
"מניח  הרי מקום, בכל נמצא שהקב"ה שאףֿעלֿפי - לזה שמביאה ההתבוננות מהי ומבאר שמים.

בכלל". ישראל עמו על מלכותו ומייחד  ותחתונים העליונים

ישנם  שהרי - הדרוש ככל המתבונן) האדם (את עדיין "תופסת" אינה כשלעצמה זו התבוננות אבל
בלעדיו, גם ירבו, כן יהודים, כלֿכך הרבה נוגע ומה יתברך, מלכותו ומייחדים עול עליהם שמקבלים

אחד עוד שהקב"השיהיה בפרט", "ועליו - הזקן רבינו מוסיף זה ועל בפרט? הוא -. מלכותו ."מייחד
hxta eilr ש נוגע ;"`ed.יתברך מלכותו עול עליו יקבל

מכלל  בלבד אחד פרט רק ישראל, מכלל חלק שהוא כפי היינו בפרט" ש"ועליו לחשוב יכולים ועדיין
ביותר, גדול

רק - לא קאי "ומייחד" ותיבת - יחיד מלשון "ומייחד", אומר שהרי כן, אינה הלשון שמשמעות אף
" על גם אלא בכלל", ישראל עמו נוגעe"על יחיד שכל מובן, שמזה - בפרט" envrעליו cvn רק לא ,

מהכלל  חלק שהוא כפי לפרט היא שהכוונה בדוחק לפרש אפשר אבל מהכלל. חלק היותו -מצד

זה), מטעות להוציא וגם לדבריו, (ראיה הזקן אדמו"ר מוסיף להיות ikולכן שצריכה הסיבה -
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סכ"ג 69) דאשתקד מרחשון בדר"ח נח, ש"פ שיחת גם ראה
שם  ואילך). 211 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם (תורת ואילך

וש"נ. .119 ע' חל"ט
ע'70) ח"מ התוועדויות - מנחם תורת (ראה ידוע ובהקדמה:

רע, תערובות יש דבר בכל אלא במוחלט, טוב שאין וש"נ) .224
וכן  טוב. יש דבר בכל אלא במוחלט, רע  אין - ובמכ"ש - וכמו"כ
תושבי' שרוב במדינה אנו נמצאים (שהרי ל"עיתונים" בנוגע הוא
ועוד  זמן וביטול לבלבול שגורמים שאע"פ עיתונים), קוראים
גם  בהם שיש מוכרח קיום) להם שיש גופא (מזה הרי וכו', יותר
זה  ש"ק שבמוצאי ב"עיתון" מודעה נדפסה ולדוגמא: טוב.

שלולי  כזה ליהודי גם הדבר יגיע ועי"ז ברדיו, תניא שיעור מתחיל
מנצל  הי' ובמילא זה, לימוד אודות יודע הי' לא בעיתון הקריאה
עבור  לכלֿהפחות או בלתיֿרצויים, ענינים עבור זו שעה מחצית
תניא, שיעור ברדיו ישמע הנ"ל מודעה ע"י ואילו הרשות, עניני
יחד  עליו, הדברים יפעלו ובודאי התעוררות, ודברי חסידות דברי
(ראה  הידוע כהלשון השיעור, אומר על וגם השומעים, כל עם
הדברים  "שיפעלו וש"נ) שנד. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת

מוגה). בלתי (מהנחה ובהשומעים" בי
יד.71) ל, נצבים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יט d"kyz'd ,oeygxn 'c ,gp t"y zgiy

ש"efהתבוננות משום היא ,aiigולכן העולם", נברא בשבילי לומר שהקב"ה aiiegnאדם להתבונן אחד כל
. מלכותו בפרט"."מייחד עליו .

הוא  - בתניא כאן מביא הזקן שאדמו"ר - העולם" נברא בשבילי לומר אדם "חייב ז"ל רבותינו ציווי
דסנהדרין  ד פרק סוף התניא 24במשנה גליון על ה'צמחֿצדק' אדמו"ר שמציין הנ"ל 72(כפי ובמשנה .(

הזקן  שאדמו"ר ומזה כדלהלן. ישראל) מכלל פרט בתור (ולא יחיד בתור מישראל אחד כל על מדובר
על  מלכותו" "מייחד שהקב"ה היא, שכוונתו להדיא מוכח בפרט", ל"ועליו בקשר המשנה לשון מביא

בתור מבניֿישראל אחד .cigiכל

.„È עולם" הוא מישראל אחד שכל כו'" ללמדך יחידי האדם נברא "לפיכך נאמר: הנ"ל במשנה
העולם". נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד כל "לפיכך ומסיים: מלא",

הדמיון: מהו - מובן אינו ולכאורה

עליונים  על לא לסמוך, מי על לו היה ולא "יחידי", היה שהרי מלא", "עולם היה אכן - הראשון אדם
יהודי  אודות כשמדובר אבל הקב"ה; של מלכותו ענין כל את לפעול לבדו צריך והיה תחתונים, על ולא
הבריאה  כוונת את הממלאים בלעדיו, גם ירבו, כן מישראל, וכמה כמה כשישנם שלאחריֿזה, מהדורות
אחרים? עלֿידי גם להתמלא יכולה הכוונה הרי בשבילו, זה הרי העולם" ש"נברא שמה לומר אפשר איך -

" - ואדרבה הראשון. לאדם אחד כל דומה זה בענין לא! המשנה: ש"נברא jkitlאומרת לכך הסיבה :"
נברא  ובשבילו מלא", "עולם שהוא ידע הבאים מהדורות אחד שכל בכדי "ללמדך", היא יחידי" האדם
נוגעת  אחד כל של עבודתו גם כך יחיד, בתור נוגעת היתה הראשון אדם של שעבודתו וכשם העולם.

מהכלל). חלק היותו מצד רק (ולא יחיד בתור

.ÂË:נוספת הוראה מתקבלת מזה

בחלק רק - אבל יחיד, בתור עבודתו נוגעת שאמנם לחשוב, אדם נוגע elyיכול זה שגם (אלא בעולם
כולו. העולם לגבי לא אבל מהכלל) חלק שהוא לפי רק ולא כיחיד

הראשון: לאדם דומה שהוא אומרים, זה ועל

לעולם בנוגע רק ולא כולו, העולם לכל נוגעת היתה הראשון אדם של שעבודתו לגבי dfכשם אלא ,
בעולמות  גם העולמות, בכל עליה פעל שמים מלכות עול עליו שקיבל שעלֿידיֿזה העולמות, כל
בעולם  ואפילו העולמות בכל ירידה הראשון אדם גרם הדעת עץ חטא עלֿידי ולהיפך, העליונים,

רע"73האצילות  יגורך "לא שבאצילות החטא,74[דאף פעל שם גם מכלֿמקום חטא, שם נוגע מה ואםֿכן, ,
קער") ("א הזזה עלֿידי ואחד: אחד כל בנוגע גם כך - הראשון] באדם תלויים היו העולמות שכל ַכיון
העולמות  כל את מכריע - טובה פעולה עלֿידי גיסא, ולאידך העולמות, בכל ירידה פועל כראוי, שאינה

הרמב"ם  בפסק (וכמרומז זכות עילוי.35לכף בהם ופועל (

.ÊË"עליו נצב הוי' "והנה אשר  שיתבונן  (שם), הזקן רבינו .75וממשיך

שלאחריו  שלפניו, בדורות המחברים (כדרך משתמש הזקן שאדמו"ר לומר, היה אפשר בפשטות
בעצמו, שכתב ענינים על הזקן מאדמו"ר שישנם מהביאורים אבל, מליצה. בדרך הפסוק בלשון ושבדורו)

ובכוונה. בדיוק זה הרי הפסוקים, לשונות מביא שכאשר רואים,

הקודש' 'אגרת על הביאור ישנו הם), מועטים (שבכלל שלו מאמרים על הזקן מרבינו הביאורים בין
האגרת  את וכשלומדים שונים. מפסוקים בלשונות מלאה זו אגרת והסתלקות. פטירה בענין זך, סימן
אמנם  להם יש אלו לשונות האגרת. לתוכן הלשונות פרטי בין השייכות נראית לא הביאור), (ללא עצמה
של  השייכות אבל כו', געשמאק") א ("מיט עריבות מתוך חודר זה הרי לב בשימת וכשלומדים ַַהמשך,
הביאור  את כשלומדים ואילו וכו'. שבהם התיבות בפרטי ולא בכללות, רק נראית האגרת, לתוכן הלשונות
ביאור. בו ומוסיפה שבאגרת הענין לתוכן מתאימה הכתובים, מלשונות תיבה שכל איך רואים האגרת, על
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לז.72) ע' לתניא והערות בקיצורים נדפס
ג.73) פט, מסעי בלקו"ת הובא - האריז"ל בכתבי כדאיתא

וש"נ.74) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
יג.75) כח, ויצא
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שבכתב  לתורה נחשבת היתה לא עלֿכלֿפנים הזקן אדמו"ר שבחיי הקודש', ל'אגרת בנוגע - זה וכל
תורה  היה הזקן אדמו"ר בחיי שגם עצמו, התניא לספר בנוגע ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה החסידות. תורת של

החסידות  תורת של שבמקום 76שבכתב עד בתניא, אות בכל הזקן רבינו דייק כמה עד הידוע לפי ובפרט ,
וא"ו  בלא או (המוסיף) וא"ו עם לכתוב אם שבועות ששה במשך התבונן - מא בפרק הוא אף - .77אחד

להשתמש  שרוצה מפני זה אין עליו", נצב הוי' "והנה הכתוב לשון כאן מביא שכאשר מובן, ומזה
כאן. מדבר שאודותיו בענין ביאור מוסיף שזה מפני אלא פסוק, של  בלשון

.ÊÈ במדרש מצינו עליו", נצב הוי' "והנה הפסוק אמוראים:78על שני עלֿידי שנאמרו פירושים ב'
יעקב". על עליו אמר וחד השמימה"), מגיע ש"ראשו הסולם על ניצב (שהקב"ה סולם על עליו אמר "חד

השני  הפירוש לפי - היא "עליו" בתיבת שכוונתו ברור הרי הסולם, על מדובר לא בתניא שכאן וכיון
המתבונן. האדם על -

חולם  ופרעה  אלקיהם, על מתקיימין "הרשעים שם: במדרש מבואר - יעקב על קאי ש"עליו" הפירוש
היאור  על עומד מתקיימין 79והנה אלקיהם הצדיקים, אבל עליו".80, נצב הוי' והנה שנאמר עליהם,

הוי' "והנה של בהבנה אלקיהם" על מתקיימין "הרשעים של הענין מוסיף מה מובן: אינו ולכאורה
פסוק על המדרש מביאו (שלכן עליו" )?dfנצב

שבפסוק  "עומד" וכמו "עומד", כמו הוא ד"נצב" שהפירוש המדרש מבאר שבכך לומר, צריך כן ועל
היאור": על עומד "והנה

המדרש וכלשון - פרעה וקיום שעמידת הוא, היאור" על עומד ד"והנה מהיאור."oiniiwzn"התוכן היו -

שממנו 81כידוע - מפני היא  לנילוס  עבדו שהמצרים  לכך  שלמעלה שהסיבה ושר מזל - (מהמלאך
באמת  היה כן אלא מרומה, דבר היה לא זה וענין השפעתם. קיבלו "אלקיהם") הנקרא הנילוס) (עלֿידי
האמת  ואילו עצמו, בכח משפיע שהנילוס במחשבתם התבטאה (וטעותם מהנילוס השפעתם שקיבלו -

החוצב). ביד כגרזן אלא שאינו -היא

"צדיקים  יעקב, על כביכול ומתקיים נצב ש"הוי'" - עליו" נצב הוי' ב"והנה הפירוש גם הוא וכן
הצדיקים. על הוא אלקות של כביכול שהקיום עליהם", מתקיימין אלקיהם

מפרשים "אלקיהם82יש  ענין  שמבארים  - בחסידות המובאים מארז"ל - עלֿדרך עליהם" 83מתקיימין

המדרש  מאמר (ועלֿדרך כח" ש"מוסיפין רק זהו אבל מעלה". של בגבורה כח בפירוש 84"מוסיפין -
בהרוכב). עליה (רק) פועלת ש"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות - עליו" נצב הוי' "והנה הנ"ל הפסוק
של  כביכול שהקיום (כנ"ל) מובן היאור", על עומד מ"והנה הדוגמא מביא שהמדרש מזה הרי כאן, אבל

מהווה  לשון - צדיקים.85"הוי'" על הוא -

עליו ", נצב הוי' "והנה  הפסוק בלשון הזקן רבינו כאן משתמש של ולכן שהקיום בזה, שכוונתו
מלך  הקב"ה נעשה דוקא עלֿידו שמים. מלכות עול עליו שמקבל יהודי על "עליו", הוא יתברך 86מלכותו

בפועל). כן נעשה - כולו" העולם על "מלוך ובקשתו: תפלתו ֿ ידי (על

דברך הוי' ש"לעולם שזה עליו", נצב הוי' "והנה אלקות 87בשמים"avpוזהו של שהקיום היינו, ,
מלך" "נצב "נצב": תיבת פירוש שזהו - הקב"ה של ומלכותו "88בעולם, זה הרי -eilr."
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וש"נ.76) ואילך. רסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
וש"נ.77) רלו. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ג.78) פס"ט, ב"ר
מקץ.79) ר"פ
(80oiniiwznהוצאת בב"ר גם הוא כן שם - תיאודורֿאלבק

וצילום  תרל"ח (ווילנא, רא"ם בהוצאת אבל ד). פפ"ט, לקמן (וכן
נוסחאות  בחילופי שם כו' תיאודור הוצאת (ראה ועוד ממנה)

"מתקיים". - והערות)
וש"נ.81) .14 ע' חט"ז לקו"ש ראה

כאן.82) מת"כ פי'
לג.83) פ"א, איכ"ר
ו.84) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
רפ"ד.85) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
מלך"86) עליך תשים "שום ענין ג "כ יז,וזהו שופטים (פ'

להלן), בהפרק שמובא - לו טו אין השימה שלפני - שפירושו
ועתה miynמלך `ed.ד צ, מסעי לקו"ת ראה - מלך עצמו על

פט.87) קיט, תהלים
מח.88) כב, מלכיםֿא
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נברא בשבילי לומר אדם ש"חייב זה, לפני שכתוב למה בהמשך בא זה העולמות mlerdוענין שכל ,"
גם  אלא העולמות, רק שלא מוסיף, ולאחריֿזה בארוכה), (כנ"ל מישראל אחד כל של בעבודתו תלויים

רבה' ב'בראשית כהפירוש וגם מהווה, לשון - עליו".89"הוי'" "נצב - בריותיך" לכל אדון שאתה "הוי' :
ידו  על בעולם ומתקיים עומד כביכול .90הכל

.ÁÈ אם ולב כליות ובוחן עליו "ומביט הוא: גדול ועיקר - ענין עוד הזקן רבינו מוסיף כן לאחרי
ecaerהאדם כיצד להקב"ה כביכול שנוגע היינו, אותו:caerכראוי",

מלכותו  עליו מקבל שהוא בכך תלויים "הוי'", גם ועד העולמות, שכל אמת הן לחשוב: יכול יהודי
מלכותו  עול עליו מקבל שבזה בהתעוררות, ישראל" "שמע אויס") ("שרייט שמכריז בכך די אבל יתברך,

כרצונו. להתנהג יכול ואחרֿכך יתברך,

אם ולב כליות ובוחן עליו "מביט הקב"ה לא! אומרים: זה כעבודת ecaerועל היא עבודתו אם - "
הפסוקים, שבעת כל עם "למנצח" אומר השנה שבראש בכך די לא עניניו. ובכל תמיד שעובד עבד

בשופר" כו' ("שתמליכוני שופר תקיעת עלֿידי הקב"ה את "שמע 91וממליך מכריז הכיפורים ביום ;(
ומכוו  האלקים" הוא "הוי' שם", "ברוך רוקד ישראל", ושמחתֿתורה ובשמיניֿעצרת נפשו; למסור ן

ושעה, שעה ובכל ויום יום בכל הנהגתו על מביטים אלא התורה, עם ושמח

ללבישת- ההכנה להיות צריכה  איך דוגמא ומביא שממשיך תפילין וכפי לבישת והרי ותפילין, טלית
ושמחתֿתורה  בשמיניֿעצרת ולא הכיפורים, ביום לא השנה, בראש לא החול, בימות דוקא -היא

הוי'ecaer"אם - גם ועד העולמות, כל קיום תלוי כו') יום שבכל (העבודה בזה ודוקא כראוי",
עליו". ש"נצב

.ËÈ:נוסף עיקרי ענין הזקן רבינו וממשיך

. מלכותו "מייחד (שהקב"ה ההתבוננות כל של - כן" "ועל - אדם ה"בכן" ש"חייב בפרט"; עליו .
הוא  כראוי") עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו "ומביט עליו" נצב ש"הוי' העולם"; נברא בשבילי לומר

וביראה", באימה לפניו לעבוד ש"צריך -

"כעומד - ויראה" "אימה המלך":iptlואיזו

הנמצא כאדם ורקzpicnaלא שבהם enyהמלך, העולמות, בכללות הוא שכן עליו, נקרא המלך של
" ושמים"ecedרק ארץ ,92על

כבודו"- - הארץ כל "מלא לפניֿזה: זה בפרק שכתוב ולא 93וכמו "כבודו", רק יש שבעולם היינו, ,
" שהרי שלו, (כנ"ל)gipnהעצמיות ותחתונים" -העליונים

"כעומד הוא יהודי יתברך,iptlאבל עצמותו לפני המלך",

שסיפר  הסיפור וכידוע לגמרי. אחר באופן היא ויראה האימה אזי - עצמו המלך לפני וכשעומדים
אדמו"ר  מו"ח גדול 94כ"ק פחד עליו נפל המלך, אל הליכתו במחשבתו צייר האחוזה אדון שכאשר ,

שנתעלף. עד כלֿכך

וכידוע  שמחה, גם להיות צריך ויראה, האימה עם יחד בשמחה 95אמנם להיות צריכה ה' שעבודת
גדר" פורצת ש"שמחה ה',96דוקא, לעבודת המפריעות וההגבלות המדידות כל את מסירה שמחה ;

לבב. וטוב ובשמחה כראוי" "עובדו - המלך" "לפני ובעמדו
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ד.89) פי"ז,
(90) "אלקינו הברכות: בנוסח הפירוש ואחר f"ireוכידוע

ד). צא, שם לקו"ת (ראה העולם" מלך זה)
וש"נ.91) סע"א. טז, ר"ה
יג.92) קמח, תהלים

ג.93) ו, ישעי'
ואילך.94) א קסד, ח"א בלקו"ד נדפס
ובכ"מ.95) פכ"ו. תניא בסופן. לולב הל' רמב"ם ראה
ועוד.96) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
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הפסוק  לומדים 1מן ישבותו" לא ולילה "יום

ויום 2בגמרא  שנאמר: מיתה, חייב ששבת "עכו"ם :

זוהי  שלהן אזהרה מר, ואמר ישבותו, לא ולילה
רבינא: "אמר הגמרא: מוסיפה מכן לאחר מיתתן".

ורש"י  בשבת", שני מחדש,3אפילו שרבינא מסביר,

שהוא  "בשבת רק חלה אינה ישבותו" "לא שהאזהרה
בו  ששובתים בשבת אחד או לישראל, שביתה יום

שלא 4הנוצרים" להו, אסר קא בעלמא "מנוחה אלא ,
שביתה". בר שאינו יום ואפילו ממלאכה יבטלו

הרמב"ם  מדברי שביתת 5אבל על שהאיסור נראה,

מפני  איננו החול" מימות ביום "אפילו נח בני
ש"אין  מפני אלא להו", אסר קא בעלמא ש"מנוחה

לעצמן  מצוות ולעשות דת לחדש אותן מניחין
אפילו 6מדעתן" ששבת "עכו"ם ההלכה מתקיימת לכן .

במקרה  רק מיתה" חייב החול... מימות ביום

שלשיטת  מובן, מזה שבת". כמו לעצמו ש"עשאהו
אסור  נח לבני היא: ישבותו" ב"לא הכוונה הרמב"ם

שבת" "כמו אחר ביום לנהוג וכן שבת .7לשמור

בין  הקשר מהו הרמב"ם: שיטת לפי להבין, וצריך

"לא  של הפשוטה המשמעות לבין נח לבני זו אזהרה

– העולם בסדרי והפסק ביטול יהיה שלא ישבותו",
ולילה"? ויום וקציר... "זרע

להו  אסר קא בעלמא ש"מנוחה רש"י פירוש לפי
הענינים: שני בין הקשר מובן ממלאכה" יבטלו שלא

ולכן יהיה, כפי `xeqלא ושביתה. הפסק שום שיהיה,
בעצמו  רק 8שרש"י מתכוון אינו ישבותו" ש"לא מפרש

העונ  יהיה לשש לא שבהן – וכו' וקציר זרע – ות
לא  אצלם שגם האדם, לבני גם אלא והפסק, ביטול

ממלאכה. שביתה תהיה

לבני  ישבותו" "לא שהאזהרה הרמב"ם, לדעת אבל
על `dppiנח אלא מלאכה, וביטול שביתה של ענין על

מסויים יום אזהרה zaykקביעת בין הקשר מה קשה: ,
ef לגבי ישבותו" "לא של הפשוטה המשמעות לבין

וקציר...". "זרע

.·
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במדרש  גם מובא ישבותו" מ"לא זה על 9לימוד
את 10הפסוק  לכם נתן ה' כי הם 11"ראו ואלה השבת",

אמרו, מכאן לעכו"ם. ולא נתנה "לכם המדרש: דברי
שאינן  דיים לא – השבת את וישמרו עכו"ם יבואו אם

מיתה  שחייבים אלא שכר, יום 12מקבלים שנאמר: ,
אומר  הוא וכן ישבותו, לא בני 13ולילה ובין ביני :

– כנגדו יושבת ומטרונא יושב למלך משל ישראל...
חייב". ביניהם העובר

לגבי  ישבותו" "לא בין קושר המדרש (אמנם,
את  לכם נתן ה' כי "ראו לבין אין 11zaydעכו"ם אך ,"

שהכוונה  אלא הש"ס, עם מחלוקת כאן שיש הכרח
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כב.1) ח, פרשתנו
סע"ב.2) נח, סנהדרין
רבינא.3) אמר ד"ה
ה"ט:4) פ"י מלכים הל' לרמב"ם ובכס"מ הש"ס). חסרונות (ס' כצ"ל

בו  ששובתים בע"ש או לישראל בשבת.. ופרש"י.. שני.. אפילו
הש"ס. חתימת לאחרי התחילה הישמעאלים דדת א) וצ"ע: הישמעאלים.

בש"ס נקט למה וי"ל.ipyב) בשבת.
שם.5)
כרש"י 6) סובר הרמב"ם שגם שם, מלכים הל' וכס"מ ברדב"ז

דוקא  שזהו מוסיף, שם שהרדב"ז [אלא להו" אסר קא בעלמא ש"מנוחה
לא  במקרה ממלאכה בטל אם אבל למנוחה לעצמו יום אותו כ"שקבע
דבר  של "כללו הרמב"ם לשון מהמשך כי צ"ע, לפענ"ד אבל מתחייב"],
רמ"ה  היד כפירוש מוכח כו'" מצות ולעשות דת לחדש אותן מניחין אין
שבת  בקובע תורה משנה בספר לה מוקים "והרמב"ם.. שם: סנהדרין

שנמצא ealnלעצמו zc dcea מניחין "שאין שם: סנה' מאירי גם וראה ."
כבפנים. – חג" מתורת בו לשבות לעצמו חג יום ולקבוע בו לחדש אותו

ואילך). סע"ד (קיג, שם מלכים להל' ישראל בחמדת שקו"ט וראה
מימות 7) ביום אפילו ששבת "עכו"ם – הרמב"ם לשון מפשטות כי

בפ"ע, דין (לא הוא החול" מימות ביום ד"אפילו שהדין מוכח, – החול"
מ"לא  שנלמד השביעי), (ביום ששבת דעכו"ם בהאיסור פרט כ"א)

.64 הערה לקמן וראה ישבותו".
סנהדרין 8) מהרש"א חדא"ג וראה ששבת. עכו"ם ד"ה שם סנהדרין

ששבת). עכו"ם (סד"ה שם
כא.9) פ"א, דב"ר וראה יא. פכ"ה, שמו"ר

כט.10) טז, בשלח
ע'כ 11) בשלח (אוה"ת בדא"ח בכ"מ הובא וכן שם. בשמו"ר "ה

"את". תיבת ליתא בכתוב אבל ועוד). תרנהֿז תרנ,
הדפוסים 12) ובכל תפ"ה, אמשטרדם שס"ג, ווינציאה בדפוס הוא כן

שנשמטו  ממנה) וצילום תרל"ח. (ווילנא, ראם בהוצאת לבד – שראיתי
"וכו'". במקומם ובא מיתה" שחייבים "אלא התיבות

יז.13) לא, תשא
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על רק איננה לעכו"ם" ולא נתנה השבת,meiב"לכם
על אלא –oipr(השביעי), מנוחה של יום – השבת

בשבת" שני "אפילו הגמרא: כדברי שהוא, יום ).14בכל

האיסור  קיים אינו המדרש שלדעת מובן, זה לפי

יבטלו  שלא בעלמא... ב"מנוחה ששבת גוי של

יום  לקיים להם שאסור אלא רש"י, כדעת ממלאכה",
הרמב"ם. כדעת שבת", "כמו

דעת  לבין הרמב"ם שיטת בין הבדל יש אבל
"כמו  יום לקיים האיסור קיים הרמב"ם לפי המדרש:

ולעשות  דת בה לחדש אותן מניחין ש"אין מפני שבת",

שענין  מפני זה איסור קיים המדרש לפי ואילו מצוות".
נח  לבני ולא לישראל, רק נמסר .15השבת

לשאלה  (בנוסף המדרש לפי גם להבין צריך
"לא  לבין לשבות האיסור בין הקשר על א' שבסעיף

כלֿכך  מושלל השבת ענין מדוע כפשוטו): ישבותו"

אחר. ביום אפילו לשבות להם אסור אשר עד נח, מבני
השביעי  ביום אלקים "ויכל של הענין ואדרבה:

השביעי..." ביום וישבות עשה אשר איננו 16מלאכתו .
אלא  וכדומה, מצרים יציאת כמו לישראל, דוקא קשור

כולה  להשתייך 17לבריאה צריכה השבת היתה כך ואם ,

נח  לבני נח 18גם שלבן להיפך, היא, ההלכה והנה ,
בשבת! לשבות אסור

שביתה  על נצטוו ישראל יותר: אף גדולה התמיהה
חידוש  אמונת בנפשותינו "לקבוע כדי בשבת, ממלאכה

אלא 19העולם" ח"ו, קדמון איננו שהעולם להאמין –

זו  לא נח, בני ואם הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי נברא
שאינם אלאmiaiigבלבד שבת, mdlלשמור xeq`

יוצא,20לשמרה  –mirpeny21 האמונה את מהם

העולם! בחידוש

.‚
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שבשינוי  ולהסביר, להקדים יש זאת, להבין כדי
קצוות: שני ישנם המבול לאחר בעולם שנתהווה

את  העולם קיבל המבול שלאחר רואים, אחד מצד
שזהו  ישבותו", "לא של ה"תוקף" ואת ההבטחה,
בעת  שהרי בריאתו, בעת העולם מצב לגבי חידוש
עשה  אשר כל את אלקים ש"וירא למרות – הבריאה

מאד" טוב שעלֿידי 22והנה באופן זה כל נברא –
העולם, סדרי של הפסקה להיות היתה יכולה החטאים

אמחה..." עשה... כי ה' "וינחם היתה: שאכן .23כפי
הקדושֿברוךֿהוא  נשבע המבול, לאחר וכרת 24ואילו

יהיה  לא האדם, בני בהתנהגות תלות שללא ברית,
העולם. בסדרי וביטול הפסק

חולשה  היתה המבול שלאחר מוצאים, שני מצד
הרמב"ן  כלשון ולדוגמא, היו 25בעולם, המבול "עד ,

וחסור". הלוך ימותם "הלכו המבול ומאז באורך", ימיהם

.„
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הוא: לכך ההסבר

התורה  בשביל נברא "התנה 26העולם תנאי כדי (עד
את  יקבלו אם בראשית... מעשה עם הקדושֿברוךֿהוא

"עליונים"27תורתי" בין איחוד היא תורה מתן וכוונת ,(
בעולם 28ל"תחתונים" להיות צריכים היו לפיכך .

מתן  בשעת – שאחרֿכך כדי ו"תחתונים", "עליונים"
תורה" אלפים "שני בתקופת לכן, קודם ואף ,29תורה,

שתי  של האיחוד ייווצר – לתורה ההכנה התחילה שבה
והעליונים  לעליונים יעלו ש"התחתונים אלו, דרגות

לתחתונים". ירדו
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על 14) קאי דבפשטות אמרו", "מכאן הוא המדרש שלשון ובפרט
יוסף  עץ שם. סנהדרין לע"י איתן אהבת וראה שם. בסנהדרין הסוגיא

שם. לשמו"ר
בין 15) לתווך יש – שם) (ובשוה"ג 64 בהערה לקמן המבואר וע"פ

והמדרש. הרמב"ם שיטת
ב.16) ב, בראשית
יוכיח.17) סמבטיון ה): פי"א, ב"ר ב. (סה, סנהדרין וראה
משה 18) וידי תואר יפה ב. תקיא, ג') (כרך בראשית אוה"ת גם ראה

שם. לשמו"ר
לאֿלב.19) מצוה חינוך
שג"ז 20) אף – כנ"ל שבת" "כמו החול מימות יום לעשות אפילו או

שם. לשמו"ר תואר יפה ראה – העולם חידוש על אות
פתח 21) בתחלתו): עה"ת בפרש"י (הובא ממחז"ל אשר להעיר

מאמינים  או"ה שגם מוכח כו' להם אומרים כו' או"ה כו' משום בבראשית
ג), (רפד, ימים ששת ד"ה סידור וראה פט"ו. ח"ב במו"נ וצע"ק בזה.

מאין]. יש דבריאה הענין משיגים אוה"ע חסידי [שגם ועוד
לא.22) א, בראשית
וֿז.23) ו, בראשית
ב.24) קיד, זח"א וראה א. רטו, בזח"ג הוא (וכן כא ח, נח פרש"י

כאן. אוה"ח שם). וחדא"ג (וברא"ש א לו, ועוד).שבועות
בסופו.25) ע' תיקון תקו"ז יז. יז, לך פרש"י וראה ד. ה, בראשית
ד.26) פ"א, ב"ר וראה א. א, בראשית ורמב"ן רש"י
וש"נ.27) א. פח, שבת
ג.28) פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
א.29) ט, ע"ז סע"א. צז, סנהדרין
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המבול: בזמן שינוי חל בעולם אלו דרגות ובשתי
כפי  במצב קיים – בכללות – העולם היה המבול לפני
כפי  "למטה", מצד – ולאחריו "למעלה", מצד שהוא

להלן. שיוסבר

.‰
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הפסוק  לאות 30על והיתה בענן נתתי קשתי "את
המפרשים  שואלים הארץ", ובין ביני הקשת 31ברית :

תופעה השמש zirahהיא קרני כאשר נוצרת היא ,
כיצד  כך, ואם העננים. מן מסויים באופן משתקפות
תופעה  עונים: והם ברית"? "אות להוות יכולה היא
מסויים  במצב והעננים השמש קרני המצאות זו, טבעית
הקדושֿברוךֿהוא  ברא כקשת, נראות הקרנים שבו

המבול. לאחר

העננים  וגם יותר, גשמי העולם היה המבול לפני
הארץ" מן יעלה מ"אד יותר 32(הנוצרים חומריים היו (

לא  ולכן השמש, אור את ולהקרין לקבל יכלו ולא
נזדכך  שהעולם לאחר רק קשת. של מציאות היתה
פחות  יותר, ו"עדינים" זכים העננים גם נעשו יותר,
ולהקרין  לשקף יכולים שהם כך כדי עד וגסים, עבים

השמש. אור של הגוונים את

היה  המבול לפני ברוחניות: גם הדברים הם (כך
שייך  היה "לא אשר עד המדרגה", "בשפל העולם

הארץ 33בירור" את "לטהר – המבול היה זה ומפני .34

הבירורים" עבודת שיהיה ).31בכדי

כי  הארץ", ובין ביני ברית "אות היא הקשת לפיכך
בארץ. שנתהוו והזיכוך הטהרה מתבטאים באמצעותה

.Â
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בא  הארץ" את "לטהר המבול הרי להבין: וצריך
הארץ  ותמלא הארץ... "ותשחת המבול שבדור מפני

,35חמס"

ש"גם  אדם),36וכיון (של בלבם" נתן העולם את

חומרי  נעשה העולם שגם לכך האדם בני חטאי גרמו
ביותר  וטומאה37וגשמי ,ef– המבול לירידת גרמה

רק  נוצרה הקשת שמציאות לעיל, האמור לפי ואילו
זכים  בכלל) (והעולם העננים נעשו אז כי המבול, לאחר
הטומאה  מן רק לא טהרה פעל שהמבול יוצא, – יותר

של leandוההשחתה xecנזדכך הוא אלא ,xzei מאשר
מאשר iptlהיה יותר ואפילו המבול, דור של החטאים

אז (שהרי הבריאה בתחילת קשת,l`היה היתה
כדלעיל). העולם, זיכוך על המצביעה

.Ê
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בזה: והביאור

מצד  העולם שלימות היתה לא הבריאה בתחילת
מצד  אלא עצמו, העולם של ומציאותו תכונותיו

`edÎjexaÎyecwd iciÎlr ez`ixaעל עולם –e`elin
`xap"38.z`ixa."מילואו "על של באופן היתה העולם

להגיע העולם של יכולתו envrאך cvn,לזיכוך
המבול  באמצעות רק טבע 39נוצרה הקדושֿברוךֿהוא :

להזדכך  ביכולתו שיהא בעולם, חדשה תכונה
מעצמו. ולהתעלות

מציאות  נתהוותה אז שדוקא לכך הסיבה וזוהי
העננים  ומן השמש מקרני נוצרת הקשת אמנם, הקשת:
ולא  – בעננים בעיקר תלויה היווצרותה אך ביחד,
הן  שכשלעצמן הוי'" "שמש בבחינת השמש בקרני
דוקא  נוצרים הקשת צבעי שהרי – בצבען פשוטות

האדים מן המתהווים העננים onבאמצעות milery
ux`d כדי עד מזוככים הארץ מן העולים והאדים ,

באמצעותם. השמש אור השתקפות

נתחדשה  עצמה מצד הארץ לזיכוך שהיכולת וכיון
קשתי  "את של הענין אז דוקא היה לכן המבול, לאחר
מן  (הנוצר בענן טבע הקדושֿברוךֿהוא בענן": נתתי
מן  יעלה שה"אד כלומר, הקשת, ענין את הארץ)

השמש. אור דרכו ויראה זך יהיה הארץ",
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יג.30) ט, פרשתנו
ואילך.31) א תרמח, ג') (כרך פרשתנו באוה"ת בפרטיות ראה
ו.32) ב, בראשית
ואילך.33) סע"א תרנב, שם אוה"ת וראה תרנ"ד. קשתי את סד"ה

פ"ג. קשתי את ד"ה נח פ' הרמון פלח
רע"א).34) י, ואילך. סע"ג (ח, פרשתנו ריש תו"א גם ראה
יא.35) ו, פרשתנו
ב.36) קצה, זח"א יא. ג, קהלת

שם.37) אוה"ת
ז.38) פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר ראה
פרש"י 39) ב. נט, (סנהדרין המבול אחרי עד בשר הותר לא שלכן

(פסחים  בשר" לאכול אסור "ע"ה ע"ד – ג) ט, פרשתנו כט. א, בראשית
מגשם" הבשר "כי כו'", הבשר את להעלות יכול שאינו "מפני ב), מט,
צז, ברכה ג. לו, תצא שם וראה ע"ב. ריש לג, ג. לא, בהעלותך (לקו"ת

ובכ"מ). ד.
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הראשוני  הקב"ה רצון מדוע מובן לעיל האמור לפי
"וירא  הבריאה שבסיום העובדה (וכן העולם את לברוא

מאד  טוב והנה עשה אשר כל את מנע 20אלקים לא (
האדם  רעת "רבה כאשר "אמחה..." הגזירה את
ברית, הקב"ה כרת המבול לאחר ואילו בארץ",
מחשבה  לידי שיביא במצב העולם יהיה שאפילו

לעולם" ואבדון חשך יכרת 40"להביא "לא – זאת בכל ,
בשר..." :41כל

מילואו  על ש"עולם שהעובדה מפני לעיל, כאמור
ולא  הבורא, עלֿידי בריאתו אופן מעצם נבעה נברא"
העולם  את הרחיקו אשר החטאים, גרמו לכן מעצמו,
וההתעלות  שהזיכוך כזו, לירידה ורצונו, הבורא מן

אפשרי. כלֿכך היה לא שלו

כלֿכך, העולם נתקלקל המבול דור בחטאי וכאשר
אפשרות  היתה ולא חמס", הארץ "ותמלא אשר עד

והתעלות, לזיכוך עצמו העולם מצד

הפנימית  הסיבה נח 42(שזוהי שתוכחת לכך
מי  את עליכם מביא הוא "הקדושֿברוךֿ ואזהרתו

לתשובה 43המבול" המבול דור את עוררו ),44לא

את  עשה כי ה' "וינחם – לקיומו טעם היה לא אז
ויאמר... העולם `dgnהאדם... ירידת עלֿידי (כי "...

רצון  ממנו נסתלק מהקדושֿברוךֿהוא והתרחקותו
הבורא).

אפשרות  בעולם נוצרה המבול, לאחר זאת לעומת
הוא  כאשר וגם עצמו, מצד העולם והתעלות זיכוך של
(ע"י  להתעלות יכול הוא ביותר, ירוד במצב שרוי
"ולא  של הברית אז נכרתה ולפיכך התשובה), עבודת
מצב  בכל – מבול..." עוד יהיה ולא בשר... כל יכרת

שרוי. העולם שבו

.Ë
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שנגרמו  הקצוות ששני מובן, האמור לעולם לפי

ישבותו" "לא של ה"תוקף" אחד מצד – המבול לאחר

סותרים  אינם – וחסור" הלוך ימותם "הלכו שני ומצד
אשר  נקודה מאותה נובעים הם להיפך, אלא, לזה, זה

לפני  "מלמטה": העולם קיום – המבול לאחר נתחדשה

רצון מצד העולם קיים היה "חפץ xead`המבול אשר ,
המבול  עלֿידי הארץ טהרת חידוש ולאחר הוא". חסד

מצד  תמיד העולם את הקדושֿברוךֿהוא מקיים
והזיכוך .mleray45הטהרה

אחד, מצד הללו: הקצוות לשני גורמת זו נקודה

עצמו העולם שהקדושֿברוךֿהוא,ie`xנעשה לכך
" izipyשהוא `l"46,eze` miiwi הוא קיומו ולכן ,

העובדה  עצם שני, מצד ישבותו". "לא של באופן
העולם  את הקדושֿברוךֿהוא מקיים המבול שלאחר

mlerdמצדו ly של באופן ה"חלש", לקיומו גורמת ,

למגבלות  בהתאם וחסור", הלוך ימותם "הלכו
העולם  כשקיום המבול, לפני שהיה כפי ולא הנבראים,

שאז  הקדושֿברוךֿהוא של חסדו מפני ורק אך היה

זהר" ב"תקוני כנאמר באורך", ימיהם שאריכות 47"היו ,
של  מסוג אלקית והשפעה מ"המשכה" נבעה הימים

אנפין"). ("אריך אפים" "ארך

.È
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המבול, שלפני התקופה – אלו תקופות שתי

שלאחריו, והתקופה "מלמעלה", קיים היה כשהעולם

לתקופה  הכנה היו – "מלמטה" קיים היה כשהעולם
כהכנה  התחיל, שבה תורה", אלפים "שני של שלישית

תורה, ו"תחתונים".cegi`dלמתן "עליונים" בין

יצחק  את ילדו ושרה שאברהם לכך ההסבר זהו
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יד.40) ט, פרשתנו פרש"י
יא.41) שם, פרשתנו
(42.59 הערה 97 ע' לקמן גם ראה
יד.43) ו, פרשתנו פרש"י אֿב. קח סנהדרין
הגזירה 44) עי"ז שבטלה ועד בתשובה נתעוררו וקין שאדה"ר ואף

dhnl נולד קין גם (שהרי לג"ע שייכותם מצד שזהו י"ל – ספכ"ב) (ב"ר
העולם. מן שלמעלה א) ד, בראשית פרש"י – בג"ע

דורות 45) הכ"ו ד(כל) א) קיח, (פסחים שארז"ל ממה סתירה לזה אין

וראה  דרגות. כו"כ גופא בזה כי – הקב"ה של בחסדו ניזונו מ"ת קודם
.50 הערה לקמן הנסמן

דוד 46) מלכות בענין ג) עב, (תו"א מהמבואר ולהעיר ו. ג, מלאכי
כי מבחי' שאין l`ש"נלקחה ב: תשסד, ד') (כרך וירא [ובאוה"ת אדם

בחי' היא דוד שבחי' לפי שניתי].. לא הוי' אני שינוים ונעוץ zeklnבזה
בסופן". תחלתן

בסופו.47) ת"ע
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– ושרה שנה, מאה בן – (אברהם זקנתם לעת דוקא
שתי  של האיחוד התבטא בכך כי שנה), תשעים בת

נתמעטו  אברהם ש"בימי למרות הללו. התקופות

ועד 48השנים" שמנח דורות בעשרה מאשר יותר אף ,
נבעה 49אברהם  לא לעולם האלקית שההשפעה מפני ,

מדרגה  אלא מהעולם, הנעלית אפים" "ארך מדרגת אז
העולמות  לדרגת ביחס אף 50שהיא ילדו , הם כן ֿעלֿפי

המבול, לפני כרגיל שהיה כפי זקנתם, בעת יצחק את

בעולם, המצבים ושני התקופות שתי של האיחוד
בלידת  בגלוי התבטא ו"תחתונים", "עליונים" של

התורה, את קבלו שבניו כיהודי, שנולד הראשון יצחק,
התבצע "עליונים lretaשעלֿידיֿזה בין האיחוד

ל"תחתונים".

.‡È
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"תחתונים" – העולם את לחבר יוכלו שישראל כדי
"עליונים", – מהעולם הנעלית האלקית הדרגה עם –

של  ענין בו שיש באופן מלכתחילה העולם נברא
dziay.הבריאה ממלאכת

הפסוק  על רש"י שאומר ביום 51כפי אלקים "ויכל

– שבת באת מנוחה, חסר העולם היה "מה השביעי":
שמלאכת  – המלאכה" ונגמרה כלתה מנוחה, באת

הסתיימה  לא בראשית ימי בששת שנעשתה הבריאה
בריאת ה"מנוחה"ze`ivnעם עלֿידי אלא העולם,

)xcrd השביתה עלֿידי בו שנקבעה מציאות),

הבריאה  .52ממלאכת

של  הענינים עצמם על חוזרים שבוע שבכל וכיון

בראשית  ימי שבעת של הראשון, לכן 53השבוע ,
"מנוחה". של ענין שבת בכל בעולם מתהווה

.·È
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הימים, מששת נעלה בשבת המנוחה שענין כיון אך
העולם  מציאות שבהם, איננו 54והבריאה והעולם ,

מקומות  במספר כמוסבר – לכך היא 55"כלי" שהשבת
גלוי  באופן ה"מנוחה" ענין "נמשך" לכן הזמן, מעל
הבדל  אין בחיצוניותו ואילו העולם, בפנימיות רק וניכר

החול  ימי לבין שבת .56בין

ה"תחתונים" בין המחברים היהודים, אצל
מתבטא במציאותם.ielbaהשבת`xeל"עליונים"

את גם משנה בשבת היתירה שהנשמה rahכידוע,
משקר zindadהנפש אינו הארץ עםֿ גם (ולכן
הגוף 57בשבת  של בטבע ואפילו .59הגשמי 58),

זמן  של במגבלות המוגבל העולם, בכלל ואילו
מ"מנוחה") (ההיפך ב"תנועה" הכרוכות אינו 49ומקום, ,

לדרגה  הקשור המנוחה, ענין בגלוי בו להאיר יכול
ומקום  לזמן .60שמעל

.‚È
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בשבת, לשבות יכול אינו נח שבן לכך הסיבה זוהי
החול: מימות אחר ביום שבת" "כמו לנהוג ואפילו

המדבר) מין (כולל שהעולם היא, הבריאה כוונת
ועשיית  "תנועה" בו שתהיה מנוחה", "חסר יהא
בעולם  ומקום זמן של למציאות הקשורים מלאכה
יכניסו  זה עולם ושבתוך בראשית, ימי בששת שנברא

העולם  ממציאות הנעלית בשבת המנוחה את .61ישראל

התנהגותו  אופן את משנה נח בן כאשר ולפיכך,
הענין  את בעולם "ליצור" רוצה שהוא מפני מבריאתו,
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יז.48) יז, לך פרש"י
(49.25 הערה לעיל בהנסמן ראה
שם.50) 25 והערה 73 ע' לקמן ראה
ב.51) ב, בראשית
פ"מ.52) (להמהר"ל) ישראל תפארת בארוכה ראה
שחוזרין 53) ההיקף ימי שהן פ"י: תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה ראה

.55 בהערה בהנסמן וראה חלילה.
ז:54) פי"א, ב"ר וראה מצרים. בלי נחלה סע"א: קיח, שבת ראה

העולם את ירש שבת.. שמירת בו שכתוב במדה"."יעקב שלא
ע'55) ברכה פו. ע' שבועות אוה"ת סע"א. כה, שה"ש לקו"ת

ובכ"מ. שם. השמיני ביום ויהי ד"ה א'תתצט. א'תתצא.
הוא 56) שבשבת דזה (וש"נ), 221 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה ראה

חיצוניות רק היינו העולמות, חיצוניות בחי'daygndעליית לא אבל ,
מבחי' שהן מכיון השבת, ביום השפעות ישנן [שלכן עצמה הדיבור

המחשבה)]. מבחי' שהוא המן (משא"כ הדיבור

הערה 57) 19 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה רפ"ד. דמאי ירושלמי
.24

פי"א,58) (ב"ר כו' בשבת אדם של פניו אור דומה שאינו וכמחז"ל
ס"ח). סס"ב אה"ע שו"ע נ"כ וראה ועוד. יתרו מכילתא ב.

שבת 59) שבליל הרופאים, חכמי גדולי מן אחד ע"ז שהעיד "כמו
העונג  אור הארת מחמת הישראל, שביד בדופק גדול  שינוי יש ויומו

א). תרלב, ויקהל (תו"ח כו'" דיחידה העצמי'
המשמר 60) כל שמו.. ושבת אחד.. "תבלין א) (קיט, משבת ולהעיר

(17 הערה (כנ"ל מסמבטיון להעיר אבל כו'". משמר ושאינו כו' שבת
בתחילתו). שבת ע' קה"י (ראה ועוד

אלפים61) "שני התחלת – אברהם את dxezוגם שמר – כנ"ל ,"
השקו"ט  וידוע ה. כו, תולדות פרש"י וש"נ. ד. פס"ד, (ב"ר השבת

לשבות). לו מותר הי' איך במפרשים
שמירת  בו כתוב שאין "אברהם :(54 הערה (דלעיל מב"ר ולהעיר
בו  שכתוב יעקב שם).. פרש"י – משמרתי" וישמור אלא ("בפירוש שבת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כז ireayd cenild xefgn t"r - gp zyxt - zegiyÎihewl

מציאותו, את מאבד הוא – מיתה חייב הוא שבת, של
זהו נברא jtiddכי שלשמה התכלית .62מן

שביתת  איסור על שהאזהרה לכך ההסבר גם זהו
כפשוטו, המדבר, – ישבותו" ב"לא נרמז בשבת נח בני
– שבת על ולא וקציר...", מ"זרע פשוטה שביתה על
"לא  של תוצאה היא נח מבני שביתה שלילת כי
המבול  שלאחר כיון העונות: לשש בקשר ישבותו"

עוצמתו  בשיא יהא שהעולם הקדושֿברוךֿהוא קבע
לכן  – ישבותו" "לא של לאופן עד החזק, 63וקיומו

שבת  של הענין את העולם אל להכניס לבןֿנח ,64אסור

סותר  שזה מפני המציאות, מן והנעלה מוגבל הבלתי
לא 65לעולם  הוי' מ"אני כביכול, נובע, שהוא כפי ,

.66שניתי"

(c"kyz ,`"kyz gp t"y zegiyn)
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הכנה  רק זהו ויצחק ד"אברהם א) (קכו, שרה חיי אוה"ת ראה – כו'"
עיי"ש. כו'", יעקב ע"י הי' הזיווג ועיקר (דמ"ת) הזווג לבחי'

רמט.62) אופן עמוקות מגלה שם. סנהדרין מהר"ל חדא"ג גם ראה
ישבותו")63) "לא (וציווי המבול קודם תקופות: ב' גופא שבזה אלא

לא עדיין אז –xq`p המבול לאחרי עלי'); נצטוו שלא (אלא שבת שביתת
שהעולם  אף המבול, לפני כי – ישבותו" "לא ממש"נ לשבות שנאסרו –
אז  שעד מכיון מ"מ העולם, מן שלמעלה השבת לבחי' "כלי" הי' לא
השבת  בחי' אין לכן בפנים), (כנ"ל "למעלה" מצד הי' העולם קיום

כשנמשך המבול, לאחרי משא"כ הבריאה; מן ד"לא swezdמושללת
להתקבל  יכולה שאינה רק (לא השבת בחי' אז הרי בהבריאה, ישבותו"

כ"א – שבו ה"למטה" מצד שקיומו כיון ממנה.zllyen(yבעולם, היא
ד"עכו"ם 64) שהטעם שם) מלכים (הל' הרמב"ם מ"ש ג"כ וזהו

אותן מניחין ש"אין לפי הוא כו'" zcששבת ycgl לעצמן מצות ולעשות
ישבותו" ד"לא התוקף מצד כי – ישבותו" ל"לא ושייכותו כו'", מדעתן

שלמעלה  ומצוה "דת" של ענין מב"נ נשלל – העולם במציאות תוקף –
העולם. מן

שלמעלה  ענין (בגילוי) היא דשבת שהמנוחה בפנים, המבואר [ועפ"י
מצות  לשאר ו)שבת (ת"ת מצות שבין החילוק גם מובן העולם, ממציאות

מצוה לעשות שרצה נח ש"בן שכר x`ynהתורה, לקבל כדי התורה מצות
ת"ת  משא"כ ה"י), שם (רמב"ם כהלכתה" לעשותה אותו מונעין אין

כהלכתן לעשותן שאסורים –lkaושבת שכר")* לקבל "כדי (אפי' ענין
העולם, מן שלמעלה ענין על מורה וקיומן עשייתן עצם אלו, מצות ב' כי
ולהעיר  שכר"). לקבל "כדי היא כוונתם אם (גם לב"נ אסור קיומן ולכן
מצות  שאר אבל כו' עמנו מבני שהוא כמי נראה שזה שם: סנה' ממאירי

כו']. הימנו מונעין אין
בתחילתו.65) ענגל) (להר"י האוצר בית גם ראה
בס'66) – קנו ע' תרס"ו (המשך טבעית שבהנהגה המעלה ע"ד

בתחלתו). לח שער העקדה

"a od oillkp dxe`kly s` ± ("'ek zayy m"ekr ..dxeza wqry m"ekr") r"ta exq`p el` zevn 'ac mrhd edfy (*ellkzevn zeyrle 'ek oze` oigipn oi` xac ly
oixeq` od ik ± "'ek ezrcn onvrllkaea ycgl eze` oigipn oi`y" :my ixi`n d`xe .((my f"acx) "'ilr dehvpy exne`a" wx oixeq` zevnd x`y k"`yn) ote`

zeevn 'ad el`a `wec"y ,my 'dpq `"yxdn b"`cgn mb xirdle ."'ek ypril ie`x ..dxeza wqr m` oicd oke ..epnid oirpen oi` zevn x`y la` ..bg mei reawle
.y"iir ,l`xyil zeqxe`n od el` zeevn 'ay itl ,"eziiyra dzin aiigl df jtid m"ekrd lv` ..(zaye dxez)

ireayd cenild xefgn t"r - gp zyxt - zegiyÎihewl
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.y"iir ,l`xyil zeqxe`n od el` zeevn 'ay itl ,"eziiyra dzin aiigl df jtid m"ekrd lv` ..(zaye dxez)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc mixcp(ycew zay meil)

l`eny ixaca yxtl xyt` i`y `xnbd dwiqn el` zeiyew gkn
xaeqy meyn ,'jl mreh ip`y jl lke` ip`y' miiqiy jixvdy
,ok `l gken zeziixad on xen`ky ,xcp epi` cegl 'ipxcen'ay

.xg` ote`a l`eny ixac z` `xnbd zyxtn ok lre
,`xnbd zvxznàlàjk,ìàeîL øîà,epizpynn rnyny dn ¤¨¨©§¥

,xzen exiag la` ,xq`p `ed wx 'jnn ipxcen'ayàîòèmrh - ©£¨
meyn ,xacd'Eì ìëBà éðàL' øîàce`'Eì íòBè éðàL'sqepa §¨©¤£¦¥§¤£¦¥§

ok lre .'jnn ipxcen' ezxin`løeñàc àeäcala `ed `wec - §¨
,xq`påeli`,øzeî Bøéáçjk lr dxen 'lke` ip`y' oeyld oky §£¥¨

,exiag z` `le ,envr z` xeq`l epevxy
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המשך ביאור למס' נדרים ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc mixcp(iyiy meil)

,'xcp xecpl' weqtd on mixcpa zeci yexcl leki `ed oi` ,dfk
`ziixad zhiy `id jk xen`ke] ,zexifpn ywidl ribdl jixv

.[lirl dxen`ddéì úéìc ïàîì àlàly llkd z` el oi`y inl - ¤¨§©§¥¥
ìk äøBz äøac','íãà éða ïBLoeylk `idy oeyl zelitk s` `l` ¦§¨¨¦§§¥¨¨

,dyw ok m` ,oeyld xezii z` dpnid yexcl yi ,mc` ipaéàä©
déì ãéáò éàî 'øãð øBcðì'weqtay oeyld ltk mr dyri dn - ¦§¤¤©¨¦¥

oic z` df oeyl ltkn cenll xyt` ezhiyl mpn`y .'xcp xecpl'
zeci cenll ozipy xg`n ,jka jxev oi` j` ,mixcpa zeci

dfi`e ,zxg` dyxcl diept ef zelitky `vnpe ,zexifpl ywiddn
.dpnn cnel `ed dyxc

dpey ote`a miweqtd z` yxec df xn`c o`nc ,`xnbd daiyn
'xcp xecpl' weqtd z`y .lirl dxen`d `ziixadndéì Léøc̈¦¥

[eze` yxec-]úBNòìly mpic z`íéøãðk íéøãð úBãéxcepk - ©£¨§¨¦¦§¨¦
.xcpd lge ,oeyld zenlya,íéøãðì úeøéæð Léwîemdn cenll ©¦§¦¦§¨¦

weqtd z`e .zexifpa s` liren zeci oicy'øéfäì øéæð'iept x`ypy ¨¦§©¦
.dyxcl eldéì Léøc`edy [eze` yxec-]ãnìî ¨¦¥§©¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כר

gp zyxt zegiyÎihewlc dgiy eh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

È„Â‰ÈÏ ‰˙‡¯Â‰Â "Ì„‡ ·È·Á" ‰˘Ó‰

במשנה  חיבה 1נאמר בצלם, שנברא אדם "חביב :

שנאמר  בצלם, שנברא לו נודעת כי 2יתירה בצלם 3:

האדם". את עשה אלקים

שמכך  כך, על אומר טוב" יום "תוספות בעל

לנח  שנאמר בצלם.." "כי הפסוק את מצטטת שהמשנה
לבני  גם היא הכוונה אדם..." שב"חביב מובן, ולבניו,

בכלל.4נח  אדם לבני ,

אשר  המשנה, בלשון השינוי את מסביר הוא בכך

בתואר משתמשת היא זה אחרים `mcבחלק ובחלקים ,

"חביבין אומרת האחרים l`xyiהיא בחלקים כי ,"
("נקראו  ישראל אצל רק הקיימות מעלות על מדובר

המעלה  ואילו חמדה"), כלי להם "ניתן למקום", בנים
בכללו. המדבר מין אצל קיימת בצלם" "נברא של

לישראל  הוראות שהיא אבות במסכת מובא זה ענין

מסקנה ממנו יש כי אותה l`xyilבעבודתם, אשר ,
הרמב"ם  של פסקו לפי מסביר רבינו 5הוא משה "ציוה :

לקבל 6(ע"ה  העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי (
אלו  מצוות לקיים ועליהם נח", בני שנצטוו מצוות

בתורה" הקב"ה בהן שצווה "הכרע 7"מפני מפני ולא ,

הדעת".

בצלם" שנברא אדם "חביב המשנה באה זאת ואת

את  לחייב יהודי ויכול צריך כיצד לישראל, להורות
להם, הקב"ה מצוות את לקיים העולם" באי "כל

"שנברא  חביבותם, את להם מסביר שהוא עלֿידי

קונו" רצון לעשות עליו "מוטל כן על ואשר .8בצלם",

.·

¯˙ÂÈ ‰ÏÚ "ÌÏˆ" ˙‚¯„ Y Ï‡¯˘È Ïˆ‡

היא  הכוונה שב"אדם" זה פירוש לפי שגם מובן,
כולו  המדבר את 9למין גם כוללת זו שמילה ברור ,

מתאים  וזה בצלם". "נברא בודאי אשר היהודי,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הנפש 10לפירושו היא ש"צלם" ,

נח, בני אצל והן יהודים אצל הן שישנה השכלית
שנברא  אדם "חביב – המשנה בדברי הלשון וכפילות
מכוונת  – בצלם" שנברא לו נודעת יתירה חיבה בצלם,

"צלם" של הסוגים בצלם"11לשני שנברא אדם "חביב :
האנושי", מין "שבכללות השכלית הנפש על מוסב

הנפש dxiziו"חיבה על מוסב בצלם" שנברא לו נודעת
שבישראל, המין zilrpdהשכלית של הצלם מן

בכללו. האנושי

בענין  שווה צד קיום עובדת מעצם זאת, למרות
של  הצלם שגם מובן, נח, לבני ישראל בין ה"צלם"

icedid והשונות לו רק המיוחדות מעלותיו מפני איננו
הזירוז  (כי המיוחדים תפקידיו ומפני נח מבני לגמרי
האחרים  בחלקים ישנו אלה תפקידים למילוי
למקום... בנים שנקראו ישראל "חביבין שבמשנה:
בני  עם עבודתם מפני אלא חמדה") כלי להם שניתן

.12נח 

בעבודה גם שבן efכלומר, העובדה רק לא חשובה ,
קונו", רצון לעשות עליו "מוטל ולכן בצלם" "נברא נח
"צלם" בחינת קיימת היהודי שאצל העובדה גם אלא
האנושי  המין של ה"צלם" מן נעלית היא כי אם

בכללותו.

אדם  "חביב של הענין בין הקשר מהו להבין יש

מי"ד.1) פ"ג אבות
ו.2) ט, פרשתנו
שם.3) למשניות נוסחאות שנויי וראה אדה"ז. בסדור כ"ה
שם.4) לאבות שמואל במדרש בארוכה השקו"ט ג"כ ראה
ה"י.5) פ"ח מלכים הל'
ליתא.6) לפנינו וברמב"ם בתוי"ט. כ"ה
וראה 7) העולם". אומות "חסידי נק' אז (שדוקא הפרק בסוף שם

ו). סעיף לקמן
שם.8) בתוי"ט הובא שם. לאבות רש"י לשון

מתאים 9) – בנ"י על רק קאי פי' שלכמה שם, ומד"ש תוי"ט ראה
אדם". קרויין "אתם רע"א) סא, (יבמות להכלל

חביבין 10) ד"ה שבועות אוה"ת (ועוד). פ"א תש"ב אדם חביב ד"ה
(ע"פ  כאן תוי"ט וראה ז"ל). החסיד בשם המד"ש (ע"פ בתחלתו ישראל

ועוד. בתחלתו). המו"נ
רפ"ד.11) שם אדם חביב ד"ה
ואילך)12) (ספ"א שם אדם חביב בד"ה בארוכה מהמבואר להעיר

n"kae דוקא שעי"ז לנפה"ב, נפה"א בין הממוצע היא השכלית שנפש ,
בירור .a"dtpהוא
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לקי  צריך נח שבן בצלם", מפני שנברא קונו" "רצון ים
ישראל  אצל שגם הענין לבין בצלם", "נברא שהוא

יותר  נעלה באופן כי (אם זו וחביבות מעלה קיימת

לו...")? נודעת יתירה "חיבה

.‚
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מדברי  לעיל שצוטטה ההלכה מובנת אין כן
העולם  באי כל את "לכוף ציווי לישראל שיש הרמב"ם,

להביא  מכך, יותר ואף נח" בני שנצטוו מצוות לקבל

"הכרע  מפני יהא לא נח בני של המצוות שקיום לכך
הקב"ה בהם ש"ציווה מפני אלא dxezaהדעת",

ע"י d"rוהודיענו epiax dyn נצטוו מקודם נח שבני

קיום  קשור מדוע מאוד: תמוה לכאורה כי בהן",
תורה? ולמתן לישראל נח בני מצוות

של  שרצונו להסביר, היה ניתן לישראל הציווי לגבי
את  לעבוד כולו העולם את "יתקן שהיהודי הוא ה'

העולם"13ה'" באי "כל את לחייב ישראל על ולכן ,
צריכים מדוע מובן, לא אך קונם, רצון את ipaלקיים

gp הקב"ה בהם ש"ציווה מפני מצוותיהם את לקיים

dxeza"ע"ה רבינו משה ע"י מפני 14והודיענו ולא ,
זאת ציווה oey`xdשהקב"ה mc`l 15וכדומה?

כולל  מצוותיהם, כל את לקיים ישראל של חובתם
בהם שנצטוו מילה),iptlהמצוות (כמצות תורה מתן

בסיני  ע"ה רבינו למשה ה' ציווי מפני כי 16רק מובנת, ,

בם  בחר אז אשר בישראל מהותי שינוי חל תורה במתן
אבל 17הקב"ה  מצוותיהם; בכל גם שינוי חל ולפיכך

נח  בני של הקשר תורה 18מהו מתן שלפני תורה, למתן

הראשון, לאדם ה' ציווי מפני המצוות את קיימו הם
ש"ציווה  מפני לקיימן צריכים הם תורה מתן ולאחר

ע"ה" רבינו משה ע"י בתורה... הקב"ה ?19בהן

.„
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כ"ק  של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
אדמו"ר  –20מו"ח "צלם" – השכלית הנפש יתרון על

האנושי  המין של השכלית נפש פני על ישראל של

מורגש  ישראל של השכלית שבנפש המסביר בכללו,
טבעי, אנושי שכל שזהו למרות מיוחד, רוחני עידון

הנפש  לעומת רוחנית לעדינות "דיבוק" לו ויש

כמוסבר  יותר. מגושמת שהיא הגוי של השכלית
מקומות  את 21במספר מביא חיצוניות חכמות שלימוד

מסויימת  גסות ואף עצמית, ישות הרגשת לידי האדם
וכו'.

לברר  הוא השכל של תפקידו מובן: לא לכאורה,

להתעלות  השכל צריך ולכן דבר, שבכל ה"אמת" את
היא  העולה האדם "רוח... – האישיות הנטיות פני מעל

היורדת 22למעלה  הבהמה ש"רוח חיים, כבעלֿ שלא ,
נח  בני של השכלית שהנפש ייתכן, ואיך למטה", היא

לידי  אותו ומביא האדם את מורידה להיפך, היא,

גסות?

הקשור  שכל – הבהמית הנפש של השכל לגבי

"הרגש היא שמהותן – להבין envr"23למידות ניתן ,
וגסות. עצמית ישות הרגשת לידי להביא יכול שהוא

הנפש `dppiאבל zilkyd היא אלא למידות, קשורה

ומדוע  וכדומה, התכונה חכמת כלימוד בלבד, שכל
שכל וגסות?dfיגרום ישות להרגשת

מעל  להתעלות השכל של יכולתו הוא: לכך ההסבר
ובנטיותיו  בעצמו האדם התחשבות מאיֿ נובעת עצמו

הוא שבנפש lhaznהאישיות, השכל ולפיכך ,

עצמית  ישות שהם עולם בעניני העוסק ,22השכלית,
שאיננה  ומציאות, ישות הרגשת בו אף נעשית

הראויה. להתעלות להגיע מאפשרת
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ר"ח 13) מכתב וראה משיח. גבי – ספי"א מלכים הל' הרמב"ם לשון
קה"ת  בהגש"פ (נדפס שם ובהערות תשל"ח ניסן וי"א תשל"ב ניסן

תרצב). תרלז, ע' תשמ"ו
תלמודית 14) אנציקלופדי' וראה רפ"ט. שם רמב"ם ב. נו, סנהדרין

ואילך), שמט (ע' ב"נ .p"yeע'
תורה 15) דברי או ממשה הקבלה לולא כי שכוונתו, לומר ודוחק

הציווי ע"ד בכלל ידוע אין הקודמת) שבהערה רמב"ם .x"dc`l(ראה
מפני עשאן אם "אבל פ"ח) (בסוף שממשיך מה rxkdוצע"ק

zrcd.לאדה"ר ה' ציווי מפני עשאן אם גם שולל ואינו ,"
(להפר"ח)16) חיים מים ובפי' דחולין. ספ"ז להרמב"ם פיה"מ

ב"נ) (גבי הרמב"ם למ"ש המקור ג"כ דזהו שם, מלכים הל' לרמב"ם

וכו'". אותן שיקבל "והוא
ס"ד.17) ס, סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בסיני 18) ונשנית לב"נ שנאמרה מצוה "כל א) נט, (סנה' שאמרו והא

dxn`p dfle dflהציווי מצד בזה מחוייבים שב"נ הכוונה אין – "ipiqa,
מב"נ להנך שקלינהו ד"לא iniiwכ"א edl iniiwcke לזה ד"ה שם (רש"י "

נאמרה). ולזה
בארוכה.19) 132 עמ' חכ"ו ואילך. 146 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
פ"א.20) שם אדם חביב ד"ה
ועוד.21) ואילך. פ"ב תש"ט משה ויאמר ד"ה
כא.22) ג, קהלת
ועוד.23) פ"ג. שם משה ויאמר ד"ה ראה
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בעניני  עוסקת היהודי של השכלית הנפש גם אמנם
לא  מסויים, רוחני עידון לה יש זאת בכל אך העולם,
אלקית, נפש יש שליהודי מפני אלא עצמה, מצד
הנפש  את גם מביאה שהיא העולם, מן הנעלית
השכלית  בנפש יש לכן התבטלות. לידי שלו השכלית

שכל שזהו למרות תכונות: שתי היהודי `iyepשל
האלקי. העידון מן משהו בו יש בטבעו,

.‰
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שהובא  המשנה על שהפירוש להסביר, ניתן בכך
אדם 6לעיל  שב"חביב אדמו"ר, מו"ח כ"ק מדברי

המין  של השכלית לנפש היא הכוונה בצלם" שנברא
שנברא  לו נודעת יתירה ו"בחיבה בכלל, האנושי
רמוז  ישראל, של השכלית לנפש היא הכוונה בצלם"

עצמה: במשנה

האדם  חביבות – בצלם" שנברא אדם "חביב
"חיבה  בצלם"; ש"נברא העובדה בעצם מתבטאת

dxizi גם לו יש – כלומר – בצלם" שנברא לו נודעת
עצמית  חיבה יותר, נעלית בראוהו 24dllbayחיבה
זוהי בצלם" "נברא אלקים: החיבה d`vezבצלם של

היתירה.

של  "צלם" לבין נח בני של "צלם" בין ההבדל זהו
יהודי:

– השכלית הנפש מן נובעת נח בני של חביבותם
ל"צלם" הקשורה ישראל חביבות ואילו שבו, – הצלם
היא  החביבות להיפך אלא ה"צלם" בגלל אינה

שהוא מפני הצלם: להם שניתן לכך –icediשהביאה
הוא  לפיכך – בצלם שנברא לו, נודעת יתירה חיבה
אז  ודוקא השכלית. הנפש לו ניתנה בצלם, נברא
התכונה  לו ויש השכלית, הנפש של השכל גם מושלם

למעלה". היא העולה האדם "רוח... של

.Â
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את  לכוף צריך שיהודי הרמב"ם, לפסק ההסבר זהו
נח": בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי "כל

אי  כראוי, תהיה המצוות בקיום בןֿנח שעבודת כדי
הנפש  כי שלו, הדעת" "הכרע על להסתמך אפשר

גסות  לידי להביאו עלולה שלו צריך 25השכלית אלא ,
יהודי, ע"י יכוון הדבר כאשר ליהודי. זאת לקשר
יוכל  מושלם, הוא שלו – השכלית הנפש – שה"צלם"
העולה  האדם "רוח... של מצב להיווצר בןֿנח אצל גם

למעלה". היא

בצלם" שנברא אדם "חביב של הענין קשור לכן
שנברא  לו נודעת יתירה "חיבה של לענין נח) (בן
ה"צלם" ששלימות לדעת נח בן על כי (יהודי), בצלם"

היהודי. של ב"צלם" תלויה שלו

של  תוצאה הוא ישראל בני של שה"צלם" וכיון
התוצאה  על הגורם משפיע אלקית, נפש בעל היותו
כדלעיל, ההתבטלות, תכונת קיימת השכלית בנפש וגם
המכלילה  נח, בן של עבודתו שלימות תלויה לפיכך
מפני  מצוותיו בקיום העולם", אומות "חסידי בין אותו

הקב"ה בהן ע"יdxezaש"ציווה epiaxוהודיענו dyn
d"r תורה במתן הגילוי מן כתוצאה מקיימן הוא – "26,

בנים  נקראו – העצמית לחביבותם ישראל זכו כאשר
חמדה. כלי להם וניתן למקום

אם  אבל הרמב"ם: דברי המשך גם מובן [בכך
העולם  אומות מחסידי אינו הדעת... הכרע מפני עשאן

`le27mdinkgn" הוא מדוע תמוה: לכאורה כי ."`l
mdinkgnהכרע "מפני מקיימן הוא אם ,"zrcd– ?"

בישראל  תלותו בהכרת חדור בןֿנח אין כאשר אלא,
גם  פגם נגרם תורה, ].elkyaובמתן

.Ê
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הנקודה  את להבין אפשר לעיל האמור לפי
של  הראשון מחלק הלשון כפילות שבין המשותפת
ישראל  "חביבין – שלה האחרים החלקים לבין המשנה
שנקראו  להם נודעת יתירה חיבה למקום, בנים שנקראו
חמדה, כלי להם שניתן ישראל חביבין למקום... בנים

חמדה": כלי להם שניתן להם נודעת יתירה חיבה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק מסביר אלו חלקים בשני 11גם

שונות: דרגות לשתי מכוון חלק שבכל הלשון שכפל
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(24– לו" ש"נודעת בזה היא יתרה שהחיבה פירשו, במפרשים
צע"ק  זה ע"פ אבל ע"ש. כו', וחיבתו מעלתו לו ופירסם גילה שהקב"ה

(ועד"ז כפל בצלם" שנברא לאדם נודעת יתרה "חיבה דהול"ל הלשון,
באופן  ושזה המעלה, (עצם החיבה עניני ב' כולל שזה והג'), הב' בבבא

לו"). ד"נודעת
בהשמטת 25) – בצלם" "נברא המשנה דלשון כאן, תוי"ט גם ראה

ע"ש  אלקים", מידיעת באמת חסרים שהם "לפי הוא – "אלקים" תיבת
באורך.
פירושים 26) ליקוט וראה .76 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש גם ראה

מח). (ע' פ"א לתניא
הגירסא27) "dvetpdכ"ה גרסי כו"כ אבל מחכמיהם"`l`בדפוסים.

.11 הערה תושב גר ע' בסופו, ב"נ ע' תלמודית: באנציקלופדי' (נסמן

המשך בעמוד קפק
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לי

שמות י, ב – ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את 
אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם 

וידעתם כי אני ה'

נח

דוקא במכת ארב"ה )בגי' ד' פעמים "בן"( כתוב "ולמען 
תספר באזני בנך ובן בנך", דהנס דגאולת מצרים הוא 

לידת בנים, וזהו והגדת לבנך וכו'

וההגדה  סיפור  וגו'.  בנך  באזני  תספר  ולמען1 
דיציאות מצרים הוא לבנים דוקא2 כמ"ש3 והגדת לבנך 
הבן  כאן5  נשתנה  ומה  כו',  בנך  ישאלך  כי  והי'4  כו', 
כו',  תורה  דברה  בנים  ארבעה  כנגד6  וכמאמר  שואל, 
והנס  בנים,  לידת  הוא  מצרים  וגאולת  דיציאת  דהנס 
דיציאת מצרים הי' בחודש ניסן – חדש7 האביב, והוא 
ג"כ ענין הולדת בנים, אביב הוא8 א"ב י"ב, א"ב הוא 

השלשה אבות, י"ב הוא הי"ב שבטים וכו'.
וכתיב ולמען תספר באזני בנך ובן בנך כו', וכתוב זה 
במכת ארבה ביחוד, )וכן ביואל9 בארבה כתיב שיספרו 
לבנים, ועיין במדרש רבה פ'10 בא(, כי ארבה11 הוא ד' 

1( מבאר ומקשר כאן כמה דברים:
א( דדוקא במכת "ארבה" נאמר "ולמען תספר לבנך וגו'".

ב( מכת ארבה הוא המכה ה"שמיני".
ג( ב"יצחק" כתוב הלשון "ארבה", כמ"ש "וארבה את זרעו".

ד( "יצחק" בגימטריא "ארבה".
ם הוי', – בחי' "שמיני". ה( יצחק בגי' שמונה פעמים ׁשֵ

למעלה:  מלמטה  )והוא  ה"שמיני".  ספירה  הוא  "בינה"  בחי'  ו( 
מלכות, יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה(. ראה הערה 15.
ראה  בארץ".  "ופרינו  כתוב  זרעו"(  את  )"ארבה  ב"יצחק"  דוקא  ז( 

הערה 11.
2( ראה לעיל סי' ט, דבניגוד לגזירת פרעה דהי' אם בן הוא והמתן 
יציאת  דגאולת  הנס  הי'  תשליכוהו,  היאורה  הילוד  הבן  וכל  אותו, 

מצרים לידת בנים עי"ש.
3( בא יג, ח.

4( שם פסוק יד.
הבן שואל  וכאן  שני  כוס  לו  מזגו  ד'  י' משנה  פרק  ראה פסחים   )5

אביו מה נשתנה.
6( נוסח ההגדה.

7( בא יג, ד.
8( אבי"ב הוא נוט' א"ב – יב. ראה הביאור לקמן סי' פז.

ספרו  לבניכם  עליה  יואל...  אל  הי'  אשר  ה'  "דבר  ד  ג.  א,  יואל   )9
ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר, יתר הגזם אכל הארבה וגו'".

יג, ד: ולמען תספר באזני בנך. גלה הקב"ה  10( שמות רבה פרשה 
באזני  תספר  ולמען  ברמז  משה  וכתב  עליהן  יביא  מכה  מה  למשה 
בנך. זו מכת ארבה כמה דתימא )יואל א( עליה לבניכם ספרו. עי"ש.

וז"ל: בענין הארבה איתא  11( וראה אור התורה פ' בא עמוד רמט 

פעמים בן12.
יצח"ק  וכמו  מבינה,  הנמשך13  הח'  המכה  והוא 
יצח"ק,  את  לו  ואתן  זרעו  את  וארב"ה  עליו14  שכתוב 

ויצחק בחי' בינה15 בגי' ח' פעמים16 הוי'.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיט

ברבות שבפסוק ולמען תספר באזני בנך מרומז הארבה כמ"ש ביואל 
סימן א' עליה לבנים יספרו והכלי יקר הביא זה בשם הרמב"ן, והקשה 
למה דוקא גבי ארבה נאמר לבנים יספרו. אך הענין כמ"ש במ"א ע"פ 
זרע רב תוציא השדה כו' יחסלנו הארבה דהקללה הוא על ס"מ אשר 
יאסוף  וממשיכים השדה אך לא  ניצוצי קדושה לתוכו  חוטף הרבה 
מהם כלום לעצמו כי יחסלנו הארבה היינו בחי' הגבורה דקדושה, כי 
ארבה גימט' יצחק וכמ"ש בלקו"ת פ' שמיני שז"ס וארבה את זרעו 
ואתן לו את יצחק ע"ש ור"פ בא, ובחי' זרע רב הנ"ל היינו מה שנפל 
משם ב"ן, )כי עשו אמר יש לי רב בחי' ריבוי טורי דפרודא ויאכלנו 
הארבה וארבה את זרעו דקדושה ע' נפש שכולם לשון יחיד ויחן שם 
ישראל וקיבל היהודים וזהו כל רבי מארץ ישראל יחוד הריבוי( אך 
הכל יחסלנו הארבה. ארבה ד"פ ב"ן כנגד ד' בנים דברה תורה כו' 
)ובד"ה יפה שיחתן של עבדי אבות נתבאר שד' בחי' ב"ן הנ"ל הם 
שבשם  אבי"ע  א"נ  שבאצילות,  דאבי"ע  ב"ן  ד'  ואפ"ל  אמהות,  ד' 
עי"ש  עכ"ד.  כו'(  דב"ן  אצילות  כתר שבמלכות  דאצילות שרה  ב"ן 

כל הביאור.
12( "ארבה" )וגם "יצחק"( בגי' 208, וכן ד' פעמים "בן" )4 × 52( = 

208. ד' פעמים "בן" כנגד ה"ארבעה בנים".
13( ראה אור התורה וארא ע' רכח. מובא לעיל סי' נה הערה 3. ספר 

המאמרים – בשעה שהקדימו ה'תער"ב חלק ב ע' א'פח.
14( יהושע כד, ג. "ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך 
אותו בכל ארץ כנען וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק". ראה תורת 
ה'תשמ"ח   .48 הערה   355 עמוד  ח"ב  ה'תשמ"ז  התוועדויות  מנחם 

עמוד 106.
יט,  עמוד  ב  חלק  מלוקט  המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ראה   )15
ובהנסמן שם. אור התורה פרשת תולדות תתיז, א ואילך וז"ל: יצחק 
פנימי'  היינו  שהענין  לע"ל  שיתגלה  עליון  ותענוג  הצחוק  הו"ע 
]דרושים  בלק"ת  כמ"ש  בבינה  הוא  עתיק  התגלות  הנה  כי  עתיק... 

לר"ה נז, א[ סד"ה יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, ע"ש.
ידוע  וז"ל:  סט  עמוד  ומחז"ל  תנ"ך  על  ליקוטים  יצחק,  לוי  לקוטי 
שבינה היא ספירה הח', וכמו יצחק שהוא בחי' בינה )וגבורה( הוא 
גימטריא ח' פעמים הוי'. משא"כ יעקב – הז' תחתונים, הוא גימטריא 

ז' פעמים הוי', ע"ש.
ועיין ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' א הערה 12.

16( יצח"ק )וכן "ארבה"( בגי' 208, וכן שמונה פעמים הוי' )8 × 26 
.208 )=

סי'  סוף  לעיל  וראה  יצחק,  בחי'  "בינה",  לבחי'  מרמז  שמונה  וזהו 
לב, דבחי' בינה הוא "ריבוי", ובתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים 
בש"ס ע' כא דזהו מ"ש ביצחק דוקא )תולדות כו, כב( "ופרינו בארץ" 

עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נחלב
ו, ט – אלה תולדת נח נח איש צדיק וגו'

א. אלה תולדות, ו' פרשיות מתחילין ראשי פרקים בא' 
אלה  בחוקותי,  אם  פקודי,  אלה  נח[,  תולדות  ]אלה  כמו 
ו' פרשיות שפסוק  וכן  נצבים,  מסעי, אלה הדברים, אתם 
וישלח מסיימת אלוף, פרשת  האחרון מתחיל בא' פרשת 
בהר סיני מסיימת את שבתותי, אם בחקותי מסיים אלה 
אלה  מסיים  מסעי  אלה  ה',  אני  מסיים  לך  שלח  המצות, 
אלפים  ו'  להודיעך  ידו,  כמתנת  איש  מסיים  ראה  המצות, 

שנה הווה העולם.
ד' פרשיות מתחילין באלה וב' מתחילין אם, אתם, להודיעך 
ד' אלפי תורה וימות המשיח שילמדו תורה וב' אלפים תוהו 
בלא תורה כן ב' פרשיות פסוק אחרון מתחילין אלה והד' ענין 
הם אלה אלה אם אלה  ו' פרשיות  התחלת  וכשתמנה  אחר, 
אלה אתם בגימטריא עדו"ת נאמנ"ה )עיין תהלים יט, ח( לומר 

עדות ה' נאמנה על זה שו' אלפא הוה העולם.
פירוש הרוקח

נח  לחיי  שנה  מאות  שש  בשנת   – יא  ז, 
ביום  לחדש  יום  עשר  בשבעה  השני  בחדש 
וארובות  רבה  תהום  מעינות  כל  נבקעו  הזה 

השמים נפתחו

ב. מבואר בדרושי חסידות ש"בתיבת נח הי' דוגמת ומעין 
וכל הבהמות  כל החיות  היו  נח  לבוא, שהרי בתיבת  לעתיד 
יחד, ועכ"ז לא עשו רעה זה לזה כלל ולא השחיתו זה לזה, 
 .  . יחד בתיבה  . הכל   . גר זאב עם כבש  שנמצא גם עכשיו 
קדשי1,  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  שלא  לבוא  לעתיד  מעין 
"תיבת נח היא מ"ם סתומה שבפסוק2 לםרבה המשרה, ולכן 
שם ולשלום אין קץ, וגר זאב עם כבש כו'"3, היינו, שפרשת 

נח קשורה עם תכלית השלימות דלעתיד לבוא.
ועל פי זה יש לומר, שמה שכתוב במדרש4 שנח "עולם 
כפשוטו,  העולם  חידוש  על  רק  )לא  קאי   – ראה"  חדש 
לבוא,  דלעתיד  החידוש  על  גם  אלא(  המבול,  לאחרי 
"השמים החדשים והארץ החדשה", וכדאיתא במדרש5 על 
הכתוב6 "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם גו'", 

"כימי עולם כימי נח".
מאתי  חדשה  “תורה  בתורה,  החידוש  גם   – זה  ולפני 

תצא":
על הפסוק7 "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו 
כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו" – איתא 
תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  "ובשית  בזהר8: 
דחכמתא לעילא ומבוע דחכמתא לתתא וכו' וסימנך בשנת 

1( המשך וככה תרל"ז פרק צה.

2( ישעי' ט, ו.

3( אור התורה פרשתנו )כרך ג תרע, א.

4( בראשית רבה פרשתנו פ"ל, ח.

5( ויקרא רבה פ “ז, ד. איכה רבה בסופו. ועוד.

6( מלאכי ג, ד.

7( פרשתנו ז, יא.

8( חלק א קיז, א.

המבול  שהתחלת  היינו,  וגו'",  נח  לחיי  שנה  מאות  שש 
)"נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו"( 
האחרונים,  בדורות  התורה  פנימיות  גילוי  להתחלת  רומז 
לאחרי חצות דאלף הששי, "כמ"ש האריז"ל דדוקא בדורות 
עד  החכמה"9,  זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו 
לגילוי באופן ד"יתפרנסון"10, הבנה והשגה, בתורת חסידות 
לשלימות  עד  חוצה",  מעיינותיך  ד"יפוצו  ובאופן  חב"ד, 

ההפצה חוצה בדורנו זה.
 – התורה  דפנימיות  הגילוי  לשלימות  נעשה  זה  וענין 
"תורה חדשה מאתי תצא", לימוד פנימיות התורה על ידי 
דעה  הארץ  מלאה  "כי  היעוד  יקויים  שאז  צדקנו,  משיח 
את ה' כמים לים מכסים"11, די"ל, שדוגמת זה הי' גם בזמן 
בהתחלת  )כמו  במים  מכוסה  הי'  כולו  שהעולם  המבול, 
הבריאה שהי' "כל העולם כולו מים במים"12(, ע"ד ובדוגמת 

תכלית השלימות ד"כמים לים מכסים" לעתיד לבוא13.
ספר השיחות ה'תשמ"ח

לראות  מאתו  היונה  את  וישלח   – ח  ח, 
הקלו המים מעל פני האדמה

הפרשה  זאת  כל  כן  גם  רמזו  וגו'.  היונה  את  וישלח  ג. 
על העתיד וכן אמרו במדרש הנעלם )תקו"ז תכ"א מה, ב( 
כי בענין היונה רמוזים הגליות וכנסת ישראל היא משולה 
ליונה דכתיב )שיר השירים ב, יד( יונתי בחגוי הסלע, ובעונה 
)ירמי' טו, א( שלח מעל פני.  ונתגרשה כדכתיב  נשתלחה 
וזהו וישלח את היונה מאתו בגלות בבל ולא מצאה היונה 
מנוח לכף רגלה שהכביד מלך בבל עולו עליהם וכתיב שם 

)ירמי' יג, טז( ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף.
ותשב אליו אל התיבה שחזרה בתשובה וקבלה. וזהו וישלח 
ידו ויקחה כדכתיב )יחזקאל א, ח( וידי אדם מתחת כנפיהם, 
יון.  בגלות  היונה  את  שלח  ויוסף  כבראשונה  לחטוא  חזרה 
ותבא אליו היונה לעת ערב שחזרה בתשובה. ולפי שגלות יון 
החשיך פניהם של ישראל כשולי קדירה, אמר לעת ערב לפי 
שחשך עליהם היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית טרף בפי' 
שהם  זית  בשמן  המשוחים  הכהנים  רוח  השם  שהעיר  לולי 

חשמונאי ובניו כמעט אבדה שארית ישראל...
הוא  רביעי  גלות  וגלתה  כבראשונה  לחטוא  חזרה  אח"כ 
את  וישלח  אחרים  ימים  שבעת  עוד  וייחל  וזהו  אדום,  גלות 
היונה בגלות אדום ולא יספה שוב אליו עוד היא מעצמה אלא 
את  אקים  כדכתיב  מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  שהקב"ה 
סוכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל 
שפירושו לא תוסיף קום מעצמה אלא שהקב"ה יסייעה ויתן 
לה יד. וזהו אקים את סוכת דוד, וזהו ולא יספה שוב אליו עוד 

מעצמה לפי כובד הגלות והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור14

9( אגרת הקודש סימן כו )קמב, ב(.

10( תקו"ז ת"ו בסופו. ראה לקוטי שיחות חלק כד עמוד 631 הערה 53. וש"נ.

11( ישעי' יא, ט. רמב"ם סיום וחותם ספר הי"ד.

12( בראשית רבה פ"ה, ב. וראה שם, א. לקוטי שיחות חלק ל ע' 61.

13( ראה בארוכה לקוטי שיחות שם ס"ה ואילך.

14( ר' אברהם סבע ז"ל, ממגורשי ספרד.
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i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á ,Á ˙„ÏBz ‰l‡∑ הֹואיל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒִ
ּבׁשבחֹו סּפר ׁשּנאמר:והזּכירֹו, י), צּדיק (משלי "זכר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַ

ּתֹולדֹותיהם  ׁשעּקר ללּמד אחר: ּדבר ׁשל לברכה". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טֹובים  מעׂשים קח)∑ÂÈ˙¯„a.צּדיקים, יׁש(סנהדרין ֲִִִִַַ¿……»ֵ

היה  ׁשאּלּו ּכלֿׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמרּבֹותינּו
אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבדֹור

ׁשל ,לגנאי  ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְִִִִֶַַָָָָ
לכלּום  נחׁשב היה לא ‡˙ÌÈ‰Ï‡‰Œ.אברהם, ְְֱִֶַָָָָָֹ∆»¡…ƒ

ÁŒCl‰˙‰∑ אֹומר:ּובאברהם כד)הּוא "אׁשר (לקמן ƒ¿«∆…«ְְֲֵֶַָָ

אבל  לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹהתהּלכּתי
מאליו  ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה ∑‰˙‰Cl.אברהם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָƒ¿«∆

ּבלׁשֹון עבר לׁשֹון  ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו מׁשּמׁשת ּכבד , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
אחד: ּבלׁשֹון ּולׁשעבר יג)להּבא התהּל",(שם "קּום ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעבר. נח", התהּל" יב)להּבא. א "התּפּלל (שמואל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ
להּבא. ,"עבדי ח)ּבעד א אל (מלכים והתּפּלל "ּובא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבראׁשֹו ׁשהּוי"ו אּלא עבר, לׁשֹון הּזה", הֹופכֹוהּבית ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.להּבא  ְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ctwzz'a zxb` ,i jxk ycew zexb`)

ּבזה  [ר]ז"ל ודרׁשּו ּבדֹורֹותיו", היה "צּדיק הּכתּוב čְְִֶַַַָָָָָָעל
ּב'ּתֹורה  הקׁשה וכן והקׁשה אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
לֹומר  יׁש – נ"ח. ּבן אברהם היה נח ּכׁשּמת ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלמה',

ּבּדֹור "ּבדֹורֹותיו" דהּכּונה ׁשּלֹוׁשּלֹוּבזה הּפרנס ׁשהּוא הינּו , ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וכּו' ּופרנסיו ּדֹור רז"ל וכלׁשֹון פס"ו)ּומנהיגֹו, .(ויק"ר ְְְְְִִַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gp zyxt eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

לבין  נח ׁשל התנהגּותֹו ּבין ההבדל את מסּביר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹהזֹוהר
אח  ׁשהיּו ּבעא הצדיקים "לא דֹורֹו על התּפלל לא ׁשנח ריו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

נח", "מי ּבכינּוי המּבּול מי מכּונים ולכן עלמא", על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹרחמין
היּו (=ׁשּבֹו עלמא" על רחמי ּבעי דלא ּתלין, הוּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ"ּדביּה

הצדיקים  ואילּו העֹולם), על רחמים ּבקׁש ׁשלא ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּתלּויים,
ּכפי  דֹורם, ּבני ּבׁשביל נפׁשם את מסרּו אחריו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבאּו
מּספר נא מחני אין "ואם אמר רּבינּו ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמֹוצאים

ּכתבּת". ְֲֶָָָאׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 19 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gp lW Fzwcv¦§¨¤Ÿ©

ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
היה  ׁשאּלּו ּכל־ׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבדֹור
היה  לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹלפי

לכלּום רש"י)נחׁשב ובפירוש ט. (ו, ְְִֶָ
טעמייהּו מאי להבין: צרי לגנאי' ּדֹורׁשים ה'יׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָּבדעת
ּבהמה  ּבגנּות ׁש"אפילּו ּובפרט לׁשבח, ולא לגנאי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדדרׁשינן
לא  ׁשהּתֹורה ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה הּכתּוב" ּדּבר לא ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹטמאה

נח? ׁשל ּבגנּותֹו ְְִֵֶַַֹּתדּבר
ּבלׁשֹון  מדּברת אינּה ׁשהּתֹורה - זה ּכלל ּבזה: הּטעם לֹומר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הלכה, ּבדבר מה־ּׁשאין־ּכן הּתֹורה; לסּפּורי רק מתיחס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמגּנה

ׁשהיא  הגם ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון הּתֹורה מׁשּתּמׁשת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשם
הּברּורה  ּבּלׁשֹון להאמר צרי הלכה ּפסק ּכי נקּיה, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלׁשֹון

למעׂשה. ּבנֹוגע לטעֹות מקֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר,
- "ּבדֹורֹותיו" הּתבה ּבהֹוספת ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבפעל: להנהגה ּבנֹוגע טעּות לׁשלל הּתֹורה מתּכּונת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלגנאי,
לא  ׁשּצדקתֹו ּכ על הּמֹורים נח ּבהנהגת ענינים ּכּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹמצינּו

ּבׁשלמּות ז)היתה ז, ובפרשתנו ט. ו, רש"י בפירוש ולכן,(ראה , ְְְִֵֵָָָ
היה  נח, ׁשל צדקתֹו ּבתאּור מסּתּפקת היתה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּומּׁשּום  הּבלּתי־רצּויֹות, אּלּו מהנהגֹות וללמד לטעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹמקֹום
ׁשהנהגֹות  לנּו להֹורֹות "ּבדֹורֹותיו", ּתבת הּכתּוב מֹוסיף ְְְִִֵֶַַַָָָָָהכי

מהן. ללמד ואין רצּויֹות, ּבלּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֹאּלּו
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:gp zn xW`M g''pi dxez ©£¤¥Ÿ©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpלד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 279 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dqpxRd zFcxHn dlSd©¨¨¦¦§©©§¨¨

ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי לגנאי. אֹותֹו ׁשּדֹורׁשין יׁש - ְְְְִִִִֵֶַַָָָּבדֹורֹותיו

לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ט.ואּלּו (ו, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש

לא  טמאה ּבהמה "ּבגנּות אפילּו הרי הּדבר: ּתמּוּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלכאֹורה
הּכתּוב" א)ּדּבר קכג, בתרא בבא ּבּתֹורה (ראה נכּתבה ּומּדּוע ְְִִֶַַַַָָָ

נח? ׁשל ְֶַֹ"ּגנּותֹו"
ללּמדנּו הּכתּוב ּבא ּגּופא ׁשּבזה לֹומר צרי על־ּכרח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

למעׂשה. הּנֹוגע ְְֲִֵֶַַַָענין
אדמּו"ר  מבאר הּתבה" אל "ּבא הּפסּוק על הּדברים: ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבאּור

אֹור" "ּתֹורה ּבּספר אׁשר (פרשתנו)הּזקן ּכאן מרּמז ׁשהּכתּוב , ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּפרנסה  "טרדֹות על הרֹומזים הּמּבּול, מּמי להּנצל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכדי
אל  ולּכנס "לבֹוא" צרי הּזה" עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמחׁשבֹות

והּתפּלה. הּתֹורה ּתבֹות - ְְִֵֵַַַָָָה"ּתבה"
ׁשּנכנס  ידי על הּמּבּול מּמי נּצל ׁשּנח זה לחׁשב: האדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעלּול
ׁשּנמצא  מי א ּתמים, צּדיק היֹותֹו מּפני הּוא הּתבה, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאל
מ"ּמי  להּנצל יכֹול הּוא ׁשּגם יאמר מי נחּותה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבדרּגה

והּתפּלה? הּתֹורה לתיבֹות "ּכניסה" על־ידי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּמּבּול"
היה  "לא אברהם ׁשל ׁשּבדֹורֹו לגנאי, נח את ּדרׁשּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹולכן
ּבדרּגת  אינֹו אם ּגם אחד, ׁשּכל להׁשמיענּו לכלּום", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשב
ּכניסה  על־ידי הּזידֹונים הּמּבּול מּמי להּנצל יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"צּדיק",

והּתפּלה. הּתֹורה ְְְִֵַַָָלתיבֹות

(é)ìL çð ãìBiå-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤
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i"yx£˙ÁMzÂ∑ ערוה ּכֹוכביםלׁשֹון נז)ועבֹודת ,(סנהדרין «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ
ּכמֹו:( ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָספרים

ז) ּתׁשחיתּון"(דברים ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ∑ספרים (ּגזל ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְִֵָָ

ׁשּנאמר: ג)אחרים: ּבכּפיהם"(יונה אׁשר החמס .)"ּומן ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(áé)-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑ נזקקין - ועֹוף חּיה ּבהמה, מינן אפּלּו .לׁשאינן ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈

:õøàä-úà¤¨¨«¤
i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑ זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֵֶַָָָ

ּבאה  אנּדרלמּוסיא ּכֹוכבים, והֹורגת ועבֹודת לעֹולם ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָ
ורעים  ÒÓÁ.טֹובים ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ נחּתם לא ְִִָƒ»¿»»»∆»»ְֶַֹ

ּדינ  על ם ּגזר קח)הּגזלאּלא ּכמֹו∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ְִֵֶַַַָָָ∆»»∆ְ

ÈÂ˙י  ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ· ‡˙Ïz Á „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

õøàä úçMzå (àéiWp` mrHd . ©¦¨¥¨¨¤©©©©§¥
lke .il `hgY iM ux` oke .ux`d̈¨¤§¥¤¤¦¤¡¨¦§¨

mrh iM mixnF` Wie .E`A ux`déðôì ¨¨¤¨§¥§¦¦©©¦§¥
íéäìàäiM Exn` mixg`e .`iqdxtA . ¨¡Ÿ¦§©§¤§¨©£¥¦¨§¦

mixacaE xzQA EzgWPW mrHd©©©¤¦§£©¥¤¦§¨¦
.mXd m` iM mrci `NW miQkn§ª¦¤Ÿ§¨¨¦¦©¥
ipA oFWlM dxAC dxFYdW il` aFxTde§©¨¥©¤©¨¦§¨¦§§¥
carM mirnFXd EpiaIW KxC lr mc`̈¨©¤¤¤¨¦©§¦§¤¤
.EP`xi `le FAx iptl dxar dUrIW¤©£¤£¥¨¦§¥©§Ÿ¦§¤

dGd mFwOA midl`d iM mixnF`de§¨§¦¦¨¡Ÿ¦©¨©¤
:dnE`n Exn` `l Wcw Fpi`ñîç. ¥Ÿ¤Ÿ¨§§¨¨¨

miWPd mB zgwe ,wWre lfbA§¤¤§Ÿ¤§©©©©¨¦
:dwfgAai dxez §¨§¨

áéék ì''æ eðéðBîã÷ eøîàM äîe (©¤¨§©§¥¦
Bkøc úà øNa ìk úéçLä íòè. ©©¦§¦¨¨¨¤©§

zEre ,FYclFY KxC xnW `l ig lMW¤¨©Ÿ¨©¤¤©§§¦¥
dnE .`Ed oFkp ,rEcId rEhPd aizPd©¨¦©¨©©¨©¨©
,minA EzigWdW EWxC WxC cAkp¦§¨¨Ÿ¨§¤¦§¦§©¦

mdinin xW`ke .minA mXd mpce§¨¨©¥§©¦§©£¤¥¥¤
mzigWdW miOd Eid oM ,zgYnE lrOn¦©©¦©©¥¨©©¦¤¦§¦¨

:mAbi dxez ¨
øNa ìk õ÷ øîàiå (âé:sEBd `Ed . ©Ÿ¤¥¨¨¨©

mrheàa:mci` uw riBd .àä úàõø. §©©¨¦¦©¥¥¨¤¨¨¤
F` .xird z` iz`vM oke .ux`d on¦¨¨¤§¥§¥¦¤¨¦
oFkPde .FziaE Wi` awri z` FnM ,mr¦§¤©£Ÿ¦¥§©¨
zkWFn mzigWn oFWNOW ipirA§¥©¤¦§©§¦¨¤¤
zF`av midl` oke .DOr zxg`e Dnvr©§¨§©¤¤¦¨§¥¡Ÿ¦§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לה gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k oey`x meil inei xeriy
לֹו: ודֹומה הארץ, ט)מן העיר",(שמות את "ּכצאתי ְְִִִֵֶֶֶָָָ

טו) א ּדבר (מלכים רגליו. מן רגליו", את "חלה העיר. ְְִִִֶַַָָָָָָָמן
ׁשל  טפחים ג' ׁשאף הארץ, עם הארץ", "את ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחר:

ונּטׁשטׁשּו נּמֹוחּו הּמחרׁשה .עמק ְְְֲִִֵֶַַַָֹ

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְֵֶַַַָָָָָָ
הּמּבּול  ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהטריחֹו
'מה  אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ועׂשרים מאה ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָעֹוסק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ְְִֵֶַָָָָֹּזאת

יׁשּובּו אּולי לעֹולם', מּבּול ּכÙ‚ŒÈˆÚ∑¯.להביא ְִַַָָָָ¬≈…∆ָ
ּגפרית  ׁשם על זה? מּמין ולּמה עליהם ,ׁשמֹו, ׁשּנגזר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבֹו ּבהמה ∑˜ÌÈp.להּמחֹות לכל מדֹורים, מדֹורים ְִָƒƒְְְְִִֵָָ
ּבּגמרא ∑Ùka¯.וחּיה  ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְַָ«…∆ְְֲִִִֶֶַַָָָ

ּתׁשים  הּמים ׁשהיּו עלֿידי מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ,'ּכפרא'. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּבחּוץ  וזפת מּבפנים ּבחמר ׁשּלא ּדּיּה ּכדי ועֹוד , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו מּפני יריח ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומחּוץ  מּבית זּפתּה הּמים, .חזק ְִִִִִֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh jxk zegiyÎihewla oiieri)

daYd zIUr onf KWn¤¤§©£¦©©¥¨

וגו' עצי־גפר ּתבת ל יד)עׂשה (ו, ְֲֲֵֵֵֶַֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים פרשתנו מאה טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

בתחלתו)

,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי
ּובפרט  גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹולא

ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום הּצלתֹו ּתלּויה ְְִֶֶַָָָָָָֻׁשּבזה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹצּוּוי
מּובן  לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיבנה
ׁשהסּפיק  הּדבר מפלא ואדרּבה, הּזמן. אריכּות טעם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהיטב
ּתֹו ּבעצמֹו הּכל וכּו' אר אּמה מאֹות ׁשלׁש ּתבת ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹֹֹלבנֹות

מיּדי. קׁשה ולא לבד, ׁשנה ועׂשרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹמאה

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåCøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤
ìLe daçø änà íéMîç äázä:dúîB÷ änà íéL ©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨
i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים: אבן יׁש אֹומרים: ויׁש …«ְְְִִֵֵֶֶַ

להם הּמאירה שם)טֹובה רבה plÎz‰.(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ְִֶַָָָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ∑ קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְִֶֶַָָָָֻ

ּכדי  אּמה, על ועֹומד למּטה מלמעלה הּמים ׁשּיזּובּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּכאן אינֹו(מּכאן אחרים ÌÈNz.)ּבספרים dcˆa∑ ׁשּלא ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒֶֹ
הּגׁשמים  ÌÈLÏLe.ּבּהיּפלּו ÌiL ÌizÁz∑ׁשלׁש ְְִִַָָ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒָֹ

למדֹור, אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעלּיֹות
לזבל .(שם)ּתחּתּיים ְְִִֶֶַ

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

‡¯k‡טו  ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז  ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈÈz ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mzigWn ippde ,oM dPde .midl` L`qM¦§£¡Ÿ¦§¦¥¥§¦§¦©§¦¨
:ux`d z` zigWnEci dxez ©§¦¤¨¨¤

øôâ (ãé.min ipR lr `Ed lw ur mW . Ÿ¤¥¥©©§¥©¦
:`xwOA Fl rx oi`eíép÷lM zFidl . §¥¥©©¦§¨¦¦¦§¨

mdW FYW`e Wi` dndaE sFre dIg©¨§§¥¨¦§¦§¤¥
mWe :FCal dawpE xkfäázdpitq `le ¨¨§¥¨§©§¥¥¨§Ÿ§¦¨

Dl oi`e dIp` zxEv lr Dppi` iM¦¥¤¨©©¢¦¨§¥¨
:mihFWndúBà zøôëåmixnF` Wi . §¦§¨©§¨¨¥§¦

dqkn mrHde .zxRM zxfBn `idW¤¦¦¦§©©Ÿ¤§©©©¦§¥
zEncM xtFMdW mixnF` Wie .dgiWn§¦¨§¥§¦¤©¥¦§

ux`A hih WIW mixnF` Wie .ztf¤¤§¥§¦¤¥¦¨¨¤
Wie .ztfM cnFre wiAcn `Ede xtrdn¥¤¨¨§©§¦§¥§¤¤§¥
oFWlA `xwPd `EdW mixnF`§¦¤©¦§¨¦§
oFkPde .s''FwA s''Md zxEnzA .l`rnWi¦§¨¥¦§©©©§§©¨

:xtMA zxfBn Yxtke zNOW.úéaî ¤¦©§¨©§¨¦¦§©©Ÿ¤¦©¦
:miptl FnMeh dxez §§¨¦

äNòz øLà äæå (åèdfe Fnrh . §¤£¤©£¤©§§¤
DznFw dPde .dUrY xW` xErXd©¦£¤©£¤§¦¥¨¨
ipR lr dtv didYW ,DMx` zixiUr£¦¦¨§¨¤¦§¤¨¨©§¥

:gEx dPktdi `le miOdfh dxez ©©¦§Ÿ©©§¤¨©

øäö (æèxF`d EPOn qpMIW mFwn . Ÿ©¨¤¦¨¥¦¤¨
dUrp `Ede .mixdv zxfBn `Ede§¦¦§©¨¢¨¦§©£¤
dlrnl didW xg`e .hRWOM dlrnl§©§¨©¦§¨§©©¤¨¨§©§¨
ziXW agxA did ,Kx`A zg` dO ©̀¨©©§Ÿ¤¨¨§Ÿ©¦¦
,WNWn zEncM daYd dPde .dO ©̀¨§¦¥©¥¨¦§§ª¨
`l oM lr .eizFrvwn oke ,cg FW`xe§Ÿ©§¥¦§§¨©¥Ÿ
dide ,cg`d cSA gzRde ,KRdzY¦§©¥§©¤©©©¨¤¨§¨¨
daYd iM Eprcie .mNqA eil` dlFr¤¥¨§ª¨§¨©§¦©¥¨
gp znFw zFidl okYi mB .c`n dlFcB§¨§Ÿ©¦¨¥¦§©Ÿ©
`id dn`d iM ,EpiznFTn dlFcB§¨¦¨¥¦¨©¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpלו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k oey`x meil inei xeriy

(æé)õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìíéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦

:òåâé õøàa-øLà ìk¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£‡È·Ó È‰ È‡Â∑ עם מּוכן הנני להסּכים «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְִִִִַָ

ּכבר:אֹותם  לפני ואמרּו ח)ׁשּזרזּוני "מהֿאנֹוׁש(תהלים ְְְְְֱִֵֶַָָָָָ
את ∑ÏeaÓ.ּכיֿתזּכרּנּו" ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּבּלה ְְִִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַָֹ

לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל לׁשֹון .הּכל, וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

והביאם  הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאּונקלֹוס,
ׁשם  ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻלבבל

מּבּול, מתי ּב'חכמת (ּכל מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּבת  ּבמּסכת .)ׁשלמה' ְְֶֶַַָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה היה (בראשית ּברית : «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִָָ
הּפרֹות  על יהרגּוהּוׁשּלא צרי וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּדֹור  EzL‡Â.רׁשעים EÈ·e ‰z‡∑ לבד האנׁשים ְִֶַָ«»»∆¿ƒ¿¿ְֲִַָָ
ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, הּמּטהוהּנׁשים .(שם)ּבתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

(èé)-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑טז)ׁשדיםאפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑ ׁשּבהם הּפחּות מּׁשנים,מן ּפחתּו ואחד לא זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.נקבה  ְֵָ

ÏÚיז  ‡iÓ ‡ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

‡zיח  ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ· ÈLe C˙z‡Â CÈ·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

`id xW`M DzFid okYie .FzCnM§¦¨§¦¨¥¡¨©£¤¦
xUr miIYgYd ,DaB WlW lr zwlgp¤§¤¤©¨ŸŸ©©©§¦¦¤¤
,Eid miAx iM mixnF` Wie .zFO ©̀§¥§¦¦©¦¨

:dxvw KxcA fg` aEzMdeíizçz. §©¨¨©§¤¤§¨¨©§¦¦
.miWlW oke miIpW oke ,mXd x`YŸ©©¥§¥§¦¦§¥§¦¦

`FXde,miIWilWE xn` `l dOl mil §©£¦¨¨Ÿ¨©§¦¦¦
gNq ,E`xi `ld .E`xi `le mdl mipir¥©¦¨¤§Ÿ¦§£Ÿ¦§©¨
ciwtE cibpe .mXd x`Y ,aPB zXw©¨©¨Ÿ©©¥§¨¦¨¦
lke .mXd x`Y ,oFape mkge ciqge§¨¦§¨¨§¨Ÿ©©¥§¨
lwWnE .DYkxrnE DlwWn itM dNn¦¨§¦¦§¨¨©£¨§¨¦§©
iM ,miciqg micibp lwWnM miWlW§¦¦§¦§©§¦¦£¦¦¦
okYi F` .ciqg FnM WilW `Ed cg`d̈¤¨¨¦§¨¦¦¨¥
zNnE ,Dnvr zWOWn miIpW c''EiW¤§¦¦§©¤¤©§¨¦©
zrC gEpY ilE` .DOr miWilW§¦¦¦¨©¨©©©

:mil`FXdfi dxez ©£¦
éðàå (æémixnF` Wi ,lEAn zNn . ©£¦¦©©¥§¦

.rEAn FnM rlan o''Epd zgY WbCdW¤©¨¥©©©ª§¨§©©
Wie .ux`d dlap dla` zxfBn `Ede§¦¦§©¨§¨¨§¨¨¨¤§¥
.onXA dlElA zxfBn `EdW mixnF`§¦¤¦¦§©§¨©¤¤
.lElqn lwWn lr zFidl iE`x dide§¨¨¨¦§©¦§©©§
wxEXde mlFgde ,xeynd EdFnke§¨§©¨§©ª

mrhe :mitNgzníéî ìeanäKxC . ¦§©§¦§©©©©©¦¤¤
oke .min lEAn lEAOd `Ed oke ,dxvw§¨¨§¥©©©©¦§¥
mFId onlE FnrHW ,dcqEd mFId onl§¦©¦¨§¨¤©£§¦©

:dcqEd mFigi dxez ¦¨§¨
éúéøa úà éúBîé÷äå (çézF`l . ©£¦¦¤§¦¦§

eipaE `Ed zEni `NW Fl rAWp mXdW¤©¥¦§©¤Ÿ¨¨¨
Wxtn dNgzA `vnp `l m`e .lEAOA©©§¦Ÿ¦§¨¦§¦¨§Ÿ¨
dglWp ,dxFYd dpWnA Ep`vn xW`M©£¤¨¨§¦§¥©¨¦§§¨
mIw`W izFniwde zNnE .Epiptl miWp £̀¨¦§¨¥¦©©£¦¦¤£©¥
z`GW ,il` aFxTde .izrEaW z ¤̀§¨¦§©¨¥©¤Ÿ
,zixA mrhe .zWTl fnx zixAd©§¦¤¤©¤¤§©©§¦
`Ede ,mipW ExgAW xace dnMqd©§¨¨§¨¨¤¨£§©¦§
KEnqA dNOde .Wi` mkl ExA zxfBn¦¦§©§¨¤¦§©¦¨§¨
eizFpaE ,awri ziaW oke .deW zxMEnaE§¤¤¨¨§¥§¦©£Ÿ§¨
lEaB zixAW mixnF` Wie .ziaXA©§¦§¥§¦¤§¦§

:zExMhi dxez ¨
(èéxn`W xg`e,íéðLEidIW x`A §©©¤¨©§©¦¥¥¤¦§

.äá÷ðe øëællM xn`W xg`eìkî ¨¨§¥¨§©©¤¨©§¨¦¨
,øNa ìkî éçäoM xg` hxRóBòäî ©©¦¨¨¨¥¥©©¥¥¨

ìkîe dðéîì äîäaä ïîe eäðéîì§¦¥¦©§¥¨§¦¨¦¨
Nîølr `EdWäîãàällM df . ¤¤¤©¨£¨¨¤§¨

`EdW lFcbe ohw oke ,dcVd zFIgl§©©¨¤§¥¨¨§¨¤
miclFPd lM E`vie ,dawpE xkGn clFp¨¦¨¨§¥¨§¨§¨©¨¦
miOd zFIg oke .mipW zExAgzd ilA§¦¦§©§§©¦§¥©©©¦
xn`W crde .xUA `xTi bCd mBW¤©©¨¦¨¥¨¨§¨¥¤¨©
mdl oY` xUA Yxn` dY`e dWnŸ¤§©¨¨©§¨¨¨¤¥¨¤

mId ibC lM z` m` 'Fbe xwaE o`Sd©Ÿ¨¨§¦¤¨§¥©¨
zNnE :'Fbeäázä ìà àéázdEvn §¦©¨¦¤©¥¨§©¨

FOr m`iai wx ,mafri `NW gp lr©Ÿ©¤Ÿ©©§¥©§¦¥¦
zNnE :oin lM rxf zFigdléìà eàáéE §©£¤©¨¦¦©¨Ÿ¥¤

WTal rbii `le mnvrn E`ai mdW¤¥¨Ÿ¥©§¨§Ÿ¦¨§©¥
.sFrd ipin lM cEvle miI`A mzF`¨¨¦¦§¨¨¦¥¨
irFze .lMl lk`n ipin oTzIW dEve§¦¨¤§©¥¦¥©£¨©Ÿ§¥
qxFC sFr lM lk` dn El`Wi gEx©¦§£¨¨©¨¥
iM digi `NW dix`d FnM dIg lke§¨©¨§¨©§¥¤Ÿ¦§¤¦
in iM dl`W dppi` z`fe ,xUAn m ¦̀¦¨¨§Ÿ¥¤¨§¥¨¦¦
ixtE aUrd lk`i xUA `vni `NW¤Ÿ¦§¨¨¨Ÿ©¨¥¤§¦
WIW WxC oke .arxi xW`M urd̈¥©£¤¦§©§¥¨©¤¥
,mixd sl` drFx `Ede lFcB zFndAA©§¥¨§¥¤¤¨¦
sFr oke .mipf` zrnWdl `Ed aFh§©§¨©¨§©¦§¥
Fl Wi ,eitpka WnXd xF` dQkIW¤§©¤©¤¤¦§¨¨¥
l` dEv mXde .FrnWnM EPpi`e cFq§¥¤§©§¨§©¥¦¨¤
`A mcw miAx mini daYd zFUrl gpŸ©©£©¥¨¨¦©¦Ÿ¤Ÿ
EdEv minId Eaxw xW`ke ,lEAOd©©§©£¤¨§©¨¦¦¨
l` FziaE `Ed gp KlIW cAkPd mXd©¥©¦§¨¤¥¥Ÿ©¥¤
dEv ,oAxTd zkixv xEaraE .daYd©¥¨©£§¦©©¨§¨¦¨
dndAd on gTIW cAkPd mXd©¥©¦§¨¤¦©¦©§¥¨
draW ,xFdHd sFrd onE dxFdHd©§¨¦¨©¨¦§¨

:zFawp draWe mixkfk dxez §¨¦§¦§¨§¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לז gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(ë)Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä:úBéçäì E ¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ּבאּו(בראשית ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו ו אֹותן ׁשהּתבה , כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה הכניס .קֹולטּתּו ְְִִַָ

(àë)zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈
éìà:äìëàì íäìå Eì äéäå E ¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑ ּבנין קח)הּתיבהזה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß ixyz h"k ipy mei ß

æ(à)-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)ּבפניו ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"ye ,n"yz dxy iig zyxt w"yven zgiy t"r)

aiY"d l` `FaldPOn z`vle - "d ¨¤©¥¨§¨¥¦¤¨

הּתיבה אל ּבית וכל אּתה א)ּבא (ז, ְְֵֵֶַַָָָֹ
זה ּפסּוק על הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת היא (הובא מפּורסמת ְְִֵֶֶֶַַַַַָ

ובכ"מ) ואילך. ס"ח טוב' שם ל'כתר רֹומז בהוספות "ּתיבה" אׁשר ,ֲֵֵֶָ
הּוא  הּתיבה" אל "ּבא והּפירּוׁש והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹלתיבֹות
ּתיבֹות  ּבתֹו עצמֹו את ּולהכניס "לבֹוא" צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּיהּודי

והּתפּלה. ְְִַַָָהּתֹורה
הּפרׁשה ּבהמׁש ּדהרי ּפלא, הּדבר טז)ולכאֹורה מצּוה (ח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּולפירּוׁש הּתיבה"! מן "צא - לנח ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּקּב"ה
אי - ּותפּלה ּדתֹורה הּקדֹוׁשֹות הּתיבֹות על קאי ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁש"ּתיבה"

הּדבר? ִֵַָָָייּתכן
הּכּונה  ׁשּמּצד האדם, ּבעבֹודת הּסדר הּוא ּכ ׁשּבאמת ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא

מהתּבֹודדּותֹו לצאת הּוא נדרׁש ּבתחּתֹונים" "ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשל
אל  ּולהביא והּתפּלה, הּתֹורה ּתיבֹות עם ּבחדרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהסּתּגרּותֹו

הּקדּוׁשה. אֹור את ּכּולֹו ְֶַָָָהעֹולם
ּכלֹומר: הּתיבה". אל "ּבא ׁשל ההכנה מּוכרחת זה, עם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹיחד
ה"ּתיבה" ּבתֹו עצמֹו את להׁשקיע יהּודי צרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹראׁשית־ּכל
ּתמימה" "ׁשנה ׁשל זמן מׁש ׁשם ולהיֹות ּותפּלה, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּדתֹורה

יד), ח, פרשתנו הּזמּנים (פרש"י ׁשינּויי ּכל את ּבתֹוכּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָהּכֹוללת
ּובכל  ּובּתפּלה ּבּתֹורה הּוא חדּור ּכאׁשר ואז, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאפׁשרּיים;

יׁש ׁשּיֹוצא הּפרטים, - הּתיבה" מן ּד"צא לעבֹודה הּכח ּבידֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
."יתּבר לֹו "ּדירה להיֹות ּומקּדׁשֹו הּתחּתֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָלעֹולם

(á)ìkî|äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðL§©−¦¦¬§¦§«
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורההעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְֵ

ּבצאתֹוׁשּיקריב  קרּבן .מהם ְְְִֵֵֶֶַָָ

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»
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gpלר zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(â)äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑ ּולמד מדּבר, הּכתּוב - הּמפרׁשּבּטהֹורים מן .סתּום «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ

:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח ׁשבעת (סנהדרין אּלּו ƒ¿»ƒƒ¿»ְִֵַ

הּצּדיק  מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿ,ימי ׁשחס ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשנֹותיו  וחׁשב צא הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו על ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהּוא
מאֹות  ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

נח  לחּיי BÚ„.ׁשנה ÌÈÓÈÏ Èk∑ אחר זמן עֹוד? מהּו ְֵַַָָֹƒ¿»ƒְַַַַ
ׁשנה  ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, ÌBÈ.זמן ÌÈÚa¯‡∑ ְְְִֵֶֶַַָָָָ«¿»ƒ

לצּור  ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
ממזרים  .צּורת ְִֵַַ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«
i"yx£Á NÚiÂ∑ לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å)íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(æ)äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®
:ìeanä éî éðtî¦§¥−¥¬©©«

i"yx£ÂÈ·e Á∑ לפי לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים …«»»ְְְְֲִִִַַַָָָ
הּמּטה  ּבתׁשמיׁש ּבצער ׁשּנאסרּו ׁשרּוי ׁשהעֹולם .מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ∑ מאמין היה, אמנה מּקטּני נח אף ƒ¿≈≈««ְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ

עד  לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואינֹו
הּמים  .ׁשּדחקּוהּו ְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k jxk zegiy ihewl)

ּבצער ׁשרּוי ׁשהעֹולם ז)מּפני ז, (רש"י ְְִֵֶַַָָָ
ּבחרּבן  עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבתנחּומא
ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם
על  ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ׁשיטת מקרא, ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשל
ּכן  ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהׁשחתת

,ּכרח ועל הארץ. על ּדרּכן את להיטיב הּברּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָצריכים
לעיל  ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם

כד־כה) ד, עׂשּו(בראשית אּתם . . לּבהלה יֹולדֹות אנּו מה :ְֲֶֶַַָָָָ
ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַמצותכם,

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד  ‡‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה  d„wÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו  ‰Â‰ ‡ÙBËÂ ÔÈL ‰‡Ó zL ¯a ÁÂ¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dnÚז  È‰B· ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äòáL ãBò íéîéì ék (ãmFIA iM . ¦§¨¦¦§¨¦©
.mFi mirAx` sFq cr xihni iriaXd©§¦¦©§¦©©§¨¦
.ipXd Wcgl xeUrA did df dPde§¦¥¤¨¨¤¨©Ÿ¤©¥¦
aEWi dlgzdn mFi m''Od sFqaE§©¥¥©§¨¨¨
zNnE .cFq `Ede ,gkFPd l` irvn`d̈¤§¨¦¤©¥©§¦©
dWxRA m` iM dEp`vn `l mEwId©§Ÿ§¨¨¦¦©¨¨¨
`''RdW milrRdn FWxWe .z`Gd©Ÿ§¨§¥©§¨¦¤©¥

.aExM lwWn lr ,mlW EPpi` mdNW¤¨¤¥¤¨¥©¦§©§
igp milrRdn `EdW mixnF` Wie§¥§¦¤¥©§¨¦¨¥
z` 'd daix FnM .KEtd `Ede o''ird̈©¦§¨§¦¨¤
`EdW ig lkl llM ,mEwi zNnE .iaixi§¦¨¦©§§©§¨©¤

:dnc`d lrd dxez ©¨£¨¨
çð Nòiå (ämr `aE ,EdEv xW`M . ©©©Ÿ©©£¤¦¨¨¦

:daYd l` aFxw FziAe dxez ¥¨¤©¥¨
ìeanä éî éðtî (æin cgR ipRn . ¦§¥¥©©¦§¥©©¥

,mini draXd mzF`A dPde .lEAOd©©§¦¥§¨©¦§¨¨¦
dxFdHd dndAd on mnvrn E`Ä¥©§¨¦©§¥¨©§¨
,mixg`dnE xFdHd sFrdn oke ,zFAx©§¥¥¨©¨¥¨£¥¦

:E`A dawpE xkf UnFx lkeg dxez §¨¥¨¨§¥¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לט gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(ç)äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

(è)äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®
:çð-úà íéýìû äeö øLàk©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á Ï‡ e‡a∑ מאליהן.ÌÈL ÌÈL∑ זה ּבמנין הׁשוּו ׁשנים:ּכּלם היּו הּפחּות מן , »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"y zgiy itÎlr)

`liOn KxcA§¤¤¦¥¨

ּכאׁשר  ּונקבה זכר הּתיבה אל נח אל ּבאּו ׁשנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשנים
נח  את אלקים ֱִִֶַָֹֹצּוה

מאליהן" - נח אל רש"י)"ּבאּו ט. (ז, ֲֵֵֶֶַָֹ
הם  אּלא הּתבה, אל ּבעלי־החּיים ּבהבאת התעּסק לא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנח
ּכפי  הּתיבה, את הכין ׁשּנח ׁשּלאחר והיינּו, "מאליהן". ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבאּו
ּבעלי־החּיים  ּכל ּובאּו התקּבצּו - הּקּב"ה על־ידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוה

נח. ׁשל מּצידֹו הׁשּתּדלּות ּבלי מּמילא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּבדר
נפלאה: הֹוראה מּכאן ְְְִִַָָָָָָולמדנּו

לׁשּמׁש נבראתי "אני ׁשליחּותֹו, ּבמילּוי לעסֹוק נדרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָיהּודי
קֹוני" קידושין)את הענינים (סוף לׁשאר לדאֹוג לֹו ואין ; ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ׁשאר  יפעלּו ׁשליחּותֹו, את ממּלא הּוא ּכאׁשר ּכי  - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּנדרׁשים
מּצידֹו. מיּוחדת הׁשּתּדלּות ללא מּמילא, ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהענינים

נצר ׁשּפעם הּבעל־ׁשם־טֹוב, על הּידּוע הּסיּפּור ְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָּובדּוגמת
ּובלי  החּלֹון, על והקיׁש הּבּתים לאחד הל מסּוים, ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלדבר
את  לֹו ונתנּו אליו ּבאּו ואחר־ּכ) לביתֹו חזר למענה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחּכֹות
על  סֹומ הּוא אם - מּמה־ּנפׁש אֹותֹו: ּוכׁשׁשאלּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָמבּוקׁשֹו).
ּברצֹונֹו ואם החּלֹון?. על להקיׁש עליו ּבכלל מּדּוע ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּנס,

לֹו! ׁשּיענּו עד לחּכֹות עליו הרי הּטבע, ּבדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָלפעֹול
ׁשּיהּודי  הּוא הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ּכי הּבעל־ׁשם־טֹוב, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהׁשיב
אפילּו להיֹות יכֹולה זֹו ּופעּולה טבעית, ּפעּולה "ּכלי", ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָיעׂשה
עׂשה  מּצידֹו ׁשהּוא ּולאחר ּבחּלֹון; נקיׁשה ּכמֹו קטּנה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּפעּולה
הענינים  ּכל ּוׁשאר לביתֹו, לחזֹור ּכבר הּוא יכֹול ׁשּלֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאת

מעצמם!... ְְֲִֵַָיפעלּו

(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

(àé)LL úðLaéðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî- ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
ãçì íBé øNò-äòáLa-ìk eò÷áð äfä íBia L §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑,מרחׁשון זה אֹומר: אליעזר רּבי «…∆«≈ƒְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע קח)רּבי להֹוציא ∑eÚ˜·.(סנהדרין ְִִֵֶַַָֻƒ¿¿ְִ
¯a‰.מימיהן  ÌB‰z∑חטאּו הם מּדה, ּכנגד מּדה ֵֵֶ¿«»ְְִִֵֶֶָָָ

רּבה" ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת .ּב"רּבה  ְְְִַַַָָָָָָָ

(áé)íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéì̈«§¨

ÈÏ˙‰‡ח  Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

Îc¯ט  ‡˙B·˙Ï Á ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

‰BÂי  ‡ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äaø íBäz úBðéòî ìk eò÷áð (àé. ¦§§¨©§§§©¨
:zxMn zFpirn oi`A KEnq zFpirn©§§¨§¥©§¨ª¤¤

íBäzmFdY oke .dawpE xkf oFWl . §§¨¨§¥¨§¥§
iM milgPd xiMfd `le .EdznnxŸ§¨§§Ÿ¦§¦©§¨¦¦
eilr Erwap xW`ke ,E`vi zFpirOdn¥©©§¨¨§§©£¤¦§§¨¨
zFxvF`d zFpFNg EgYtpe miOd©©¦§¦§§©¨¨
,ux`d dlAlAzpe miOd EcxIe ,minXA©¨©¦©¥§©©¦§¦§©§§¨¨¨¤

crde .dlil oiaE mFi oiA liCan oi`e§¥©§¦¥¥©§¨§¨¥
xW`ke .EzAWi `l dlile mFi xn`W¤¨©¨©§¨Ÿ¦§Ÿ§©£¤
Exar iM gp rci f` ,minXd inin Ewqtp¦§§¥¥©¨©¦¨¨©Ÿ©¦¨§
mXd iM ,dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨¦©¥

:cFQd df Fl dNBúBaøàå'd dPd FnM . ¦¨¤©©£ª§¦¥
oFWlM oFNgde xvF`de .zFAx` dUFr¤£ª§¨¨§©©¦§
s''l`dW xnF` Wie .mhRWnE mc` ipA§¥¨¨¦§¨¨§¥¥¤¨¨¤

mixnF` Wie .zFcEaM FnM WxWŸ¤§§§¥§¦
mde .zFxFb` sl` FnM ,sqFp s''l`dW¤¨¨¤¨§¤¤£§¥
,lEAOd lgdW f''i mFiaE .ltMd ilrRn¦Ÿ£¥©¤¤§¤¥¥©©
DkFzA qipkde ,daYA FziaE gp qpkp¦§©Ÿ©¥©¥¨§¦§¦§¨
zNnE .sFrde Unxde dndAde dIgd©©¨§©§¥¨§¨¤¤§¨¦©
`lRde .spM Fl Wi xW`l llM mW .xFRv¦¥§¨©£¤¥¨¨§©¤¤

:mipW mipW mnvrn mNM E`AWai dxez ¤¨ª¨¥©§¨§©¦§©¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpמ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑:אֹומר הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְֵַָ

ּברחמים, הֹורידן ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ"ויהי
למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו .אם ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

'B‚Â ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום אין «¿»ƒ¿ְְִִִִֵַָ

ּכל  נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ּבכסלו  ּבכ"ח ּכלים יֹום ארּבעים נמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵַַָָמעינֹות",
מלא  אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, ְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלרּבי

מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, .ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְִֵֶֶַָָ
לּתבה  נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ,ּדֹורֹו ְְִִִִֵַָָָ

אֹותּה ׁשֹוברין הּקדֹוׁשּֿברּוֿאנּו אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְְִִַַָָָָָ
יקּום' מי ּדבר ונראה ּכּלם, לעיני מכניסֹו 'אני .הּוא: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

(ãé)dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:ó §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑ הּוא מיןּדבּוק ּכל ׁשל צּפֹור חגבים, לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף אֹותֹו(ויקרא "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה ׁשאפּלּו .)ּבכנפיו", ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

(åè)-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä©¨½̈£¤−¬©©¦«

(æè)äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑ עליו הּקיף הגן ׁשברּוה, ׁשּלא «ƒ¿…«¬ְִִֵֵֶָָָָֹ
ּבהם. הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים ׁשל הּתבה ּופׁשּוטֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּכנגּדֹו סגר ׁשּבּמקרא,מקרא: "ּבעד" ּכל וכן הּמים. מן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּוא: 'ּכנגד' כ)לׁשֹון ּכלֿרחם",(בראשית ב "ּבעד  (מלכים ְְְֶֶֶֶַָ

ּבני",ד) ּובעד ב)"ּבעד עֹור",(איוב ּבעד (תהלים "עֹור ְְֲִֵַַַַָ
ּבעדי",ג) יב)"מגן א ּכנגד (שמואל ,"עבדי ּבעד "התּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

עבדי. ֲֶָ

ß ixyz 'l iyily mei ß

(æé)íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑ היתה ּבּמים,מׁשּקעת מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, אחתֿעׂשרה ּבּמים «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

‡¯Ú‡יז  ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏËe ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

äá÷ðe øëæ íéàaäå (æèmi`Ad Fnrh . §©¨¦¨¨§¥¨©§©¨¦
mrhe :daYABãòa 'äøbñiå`Ed . ©¥¨§©©©¦§Ÿ©£

daFh z`Gd zrA dxibQdW gAWl§©¥©¤©§¦¨¨¥©Ÿ¨
i`pbl zxg` zraE .dgizRdn xzFi¥¥©§¦¨§¥©¤¤¦§©
crde .FcrA DFl` KQIe .Wi` lr xBqi¦§Ÿ©¦©©¥¡©©£§¨¥

mXde gzRd xbq dPde .wEqRd W`xŸ©¨§¦¥¨©©¤©§©¥
cIn iM ,mFwn daYA gYtp `NW Fxfr£¨¤Ÿ¦§©©¥¨¨¦¦©
mWBd idie aYkp xakE .mizn mNM Eid̈ª¨¥¦§¨¦§©©§¦©¤¤

lr,dlil mirAx`e mFi mirAx` ux`d ©¨¨¤©§¨¦§©§¨¦¨§¨
ux`d lr lEAOd idie mrh dn oM m ¦̀¥©©©©§¦©©©¨¨¤

did xW`M FWExR oke ,mFi mirAx ©̀§¨¦§¥¥©£¤¨¨
EAx ,ux`d lr mFi mirAx` lEAOd©©©§¨¦©¨¨¤©
.ux`d lrn ddabe daYd E`Upe miOd©©¦§¨§©¥¨§¨§¨¥©¨¨¤
dff `l mFi mirAx` cr iM zF` dfe§¤¦©©§¨¦Ÿ¨¨

:DnFwOnfi dxez ¦§¨
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(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑ מאליהן. «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk̈¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë)eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−
:íéøää¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑ ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההרים ,למעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³
ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàä̈«¨¨«

(áë)øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
:eúî äáøça¤¨«¨−̈¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL∑ חּיים נׁשימה רּוח Áa¯·‰.ׁשל ¯L‡∑ ׁשּבּיםולא קח)ּדגים .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑ וּיפעל וּיּפעל,הּוא,לׁשֹון לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ

מּגזרת  ּתבה והּוא ּכל "וּיבן". ה"א,"וּיפן", ׁשּסֹופּה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יּו"ד  וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, מחה, ּבנה, ְְֵֶָָָָָָָּכגֹון:

הּיּו"ד  ּתחת ּבחירי"ק נקּוד Á.ּבראׁשּה, C‡∑ לבד ְְִִַַַָָֹ«…«ְַ

אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו ּדם (ב"ר)נח, וכֹוהה ּגֹונח ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מזֹונֹות  ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹמּטרח

נאמר: ועליו והּכיׁשֹו, יא)לארי, ּבארץ (משלי צּדיק "הן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
.יׁשּלם" ְַֻ

‡¯Ú‡יח  ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט  ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ  eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא  ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ‡aכב  ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג  Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á…«¿ƒƒ≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ãàî ãàî (èéaxl oi`W minrR . §Ÿ§Ÿ§¨¦¤¥¨Ÿ
mixdd lM EQkie xn`W xg` oke .EPOn¦¤§¥©©¤¨©©§ª¨¤¨¦
oke .mixdd EQkie Fxn` dOl midFaBd©§¦¨¨¨§©§ª¤¨¦§¥
Wnge ,minA dQM DFaB xd lM WExit¥¨©¨©ª¨§©¦©£¥
.mixMfPd mixdd EQM dO` dxUr¤§¥©¨ª¤¨¦©¦§¨¦
afrpe ,Epidl` ixacA oin`p Epgp`e©£©§©£¦§¦§¥¡Ÿ¥§©£Ÿ
cg` xd lr Exn`IW mc`d ipA ilad©§¥§¥¨¨¨¤Ÿ§©©¤¨

:oei zEklnA `EdW DFaBk dxez ¨©¤§©§¨¨
(àëWExitEòåâiåmiAxe .reb xakE , ¥©¦§©§¨¨©§©¦

mdilr xhnIe oke ,oPgz`e FnM dxFYA©¨§¨¤§©©§¥©©§¥£¥¤
dzin rebIe zNnE .zn`d WExiR lr on̈©¥¨¡¤¦©©¦§©¦¨
.df Ll x`a` ,znIe rebIe WExitaE§¥©¦§©©¨Ÿ£¨¥§¤
sFrl llM Unx zNOW Ll xExA dPde§¦¥¨§¤¦©¤¤§¨¨
wC `EdW uxXle dIgle dndAle§©§¥¨§©©¨§©¤¤¤©
znWp xW` lM zFidl okYie .mc`le§¨¨¨§¦¨¥¦§¨£¤¦§©
iM ,mc`d l` aW ,eiR`A miIg gEx©©¦§©¨¨¤¨¨¨¦
.mc`d znWPn uEg dnWp Ep`vn `lŸ¨¨§¨¨¦¦§©¨¨¨
`EdW xEarA oM z`xwPW Exn` miAxe§©¦¨§¤¦§¥¥©£¤

`vOi ,miWxW ipW md m`e .minXd on¦©¨©¦§¦¥§¥¨¨¦¦¨¥
:EdFnMak dxez ¨

õøàä ïî eçniå (âëon mnW dgnp . ©¦¨¦¨¨¤¦§¨§¨¦
gp wx x`Wpe ,rxf mdl oi` iM ,ux`d̈¨¤¦¥¨¤¤©§¦§©©Ÿ©
daEWY z`f dPde .FY` xW`e FCal§©©£¤¦§¦¥Ÿ§¨
Epig`n zrCd ixqg lr dxEnB§¨©£¥¥©©©¥©¥
lkA lEAOd did `NW mixnF`W¤§¦¤Ÿ¨¨©©§¨

:ux`dck dxez ¨¨¤
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gpמב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 35 'r d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zEgilXd zcFarA dlEtM d`xFd¨¨§¨©£©©§¦

נח  א ִֶַַַָֹוּיּׁשאר
ּגֹונח  היה אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד - נח א"ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּדם" רש"י)וכֹוהה כג. (ז, ְֵָ
ּב' רׁש"י מביא - ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח נח ׁשהיה ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּטעם
מזֹונֹות  "איחר ב) והחּיֹות". הּבהמֹות "מּטֹורח א) ְְְִִִֵֵֵַַַַּפירּוׁשים:

יׁשּולם". ּבארץ צּדיק הן נאמר ועליו והּכיׁשֹו, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארי
ה': ּבעבֹודת ּדר הם מֹורים אּלּו, ּפירּוׁשים ּבב' דייקת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַוכד
מּטֹורח  ּדם וכֹוהה "ּגֹונח היה ׁשּנח הראׁשֹון, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּפירּוׁש
להתמּסר  יהּודי צרי ּכּמה עד מלּמדנּו - והחּיֹות" ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּבהמֹות
ּבׁשפל  הּנמצאים לאּלּו ּולסּייע להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלׁשליחּותֹו,
נדמים  הרּוחני מּצבם ׁשּמּצד לכאּלּו ואפילּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמדרגה,
ּכדי  עד רב, ּבטֹורח ּכרּו הּדבר אם ּגם ו"חּיֹות"; ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּכ"ּבהמֹות"
את  ּולקיים להמׁשי עליו ר"ל, ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּצב

ויהי־מה. ְִִִַׁשליחּותֹו,

להתחּׁשב  ׁשּלא עצמֹו את מרּגיל יהּודי ּדכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאיברא,
ּבכל  הּקּב"ה ׁשל לׁשליחּותֹו להתמּסר אּלא והּקֹוׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּטֹורח
על  לוּתר מּוכן ׁשהּוא ּכׁשם ּכי לחׁשֹוב, הּוא עלּול - ְְְִֵֵֶַַַַָָָמּצב
זּולתֹו עם ּגם ינהג ּכ הּגׁשמּיים, ּוצרכיו ׁשּלֹו הּגּוף ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמנּוחת

ׁשּלֹו; צרכיו על ׁשּיוּתר מּמּנּו ויתּבע יד" ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּבחֹוזק
מּׁשּום  רק נענׁש ׁשּנח הּׁשני, הּפירּוׁש ׁשּקא־מׁשמע־לן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוזהּו

לאר  מזֹונֹות לדאֹוג "ׁשאיחר יׁש הּזּולת לצרכי ּכי והיינּו י", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
- מאחרים רק אפילּו אֹו ּבכ מחסירים ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָּבׁשלימּות,

חס־וׁשלֹום. עֹונׁש ּכ על ְִֶַַַַָָמּגיע
ׁשל  נעלֹות מדרגֹות לתּבֹוע אּתה צרי מעצמ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהוי־אֹומר:

אּולם הּזּולת"אתּכפיא"; את ּבׁשביל להעמיד אּתה צרי ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
לרּוץ  ועבד עליו לרּכב סּוס "אפילּו ,צרי ּׁשהּוא מה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּכל

ּובזמּנֹו! ּבעּתֹו ְְְִִַָָלפניו",

(ãë)ä eøaâiå:íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íén ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ

:íénä ekLiå õøàä-ìò©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑,הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒִִֵֶַַַ

הּצּדיקים, ּתפּלת עלֿידי רחמים למּדת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָונהפכה
למּדת  רחמים מּדת הֹופכת רׁשעים ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָורׁשעתם

ׁשּנאמר: ו)הּדין, האדם (בראשית רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָ
רחמים  מּדת ׁשם והּוא אמחה" ה' וּיאמר kÊiÂ¯.וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ«ƒ¿…

'B‚Â Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡∑ זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ¡…ƒ∆…«¿ְְֵֶַַַָָ
לכן  קדם ּדרּכם הׁשחיתּו ּבּתבה ׁשּלא ׁשּמׁשּו וׁשּלא ,. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין עברה רּוח והנחה ««¬≈¡…ƒ«ְְֲִַַַָָָָ
‰‡¯ı.לפניו  ÏÚ∑ הארץ עסקי ּכמֹו:∑ekLiÂ.על ְָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְ

ב) חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל .ת ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬
:íéîMä-ïî íLbä©¤−¤¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ ּכל" ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְִִֶָ
מהם  ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמעינֹות",

לעֹולם  צר ּבהם ׁשּיׁש וכּיֹוצא אֹותן טבריא חּמי ּכגֹון , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו:∑ÏkiÂ‡.ּבהן  מ)וּיּמנע, תכלא (תהלים "לא ֶָ«ƒ»≈ְְִִַַָָֹ
,"כג)רחמי מּמ"(בראשית יכלה ."לא ְְֲִִֶֶַֹ

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íBé úàîe íéMîç íénä eøaâiå (ãë. ©¦§§©©¦£¦¦§©
mWB did mB ,zFpirOd ErwaPW xEarA©£¤¦§§©©§¨©¨¨¤¤
WExR iM .cg` mFi wqFtE ,cg` mFi cxFi¥¤¨¥¤¨¦¥
crde .dwqtd ilA cinY xihnn ikp`̈Ÿ¦©§¦¨¦§¦©§¨¨§¨¥

:mWBd `lMIe xn`W` dxez ¤¨©©¦¨¥©¤¤
çð úà íéäìà økæiå (àeipA mB . ©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤Ÿ©©¨¨

:xTrd `EdW gp llkA miWPdeúàå §©¨¦¦§¨Ÿ©¤¨¦¨§¤

äiçä ìkM .sFrlE dcVd zIgl ll ¨©©¨§¨§©©©¨¤§
mrhe .ux`d lr uxFW lklE minXd©¨©¦§¨¥©¨¨¤§©©

:gpl rAWPW drEaXd ,xMfIeøáòiå ©¦§Ÿ©§¨¤¦§©§Ÿ©©©£¥
çeø íéäìà:cinY Fxiard .ekLiå ¡Ÿ¦©¤¡¦¨¦©¨Ÿ

íénäznge oke .ExaB `le EgEpIe . ©©¦©¨§Ÿ¨§§¥©£©
oFxqgl s''Md zEWbce.dkkW jlOd©¤¤¨¨¨§©§©©§¤§

:lTd oipAdn mdipWE ,o''irda dxez ¨©¦§¥¤¥©¦§¨©©
eøëqiå (ás''Md oi`e .ExbQIe FnM . ©¦¨§§©¦¨§§¥©©

zFNn iYW md wx l''nibA ztNgzn¦§©¤¤§¦¥©¥§¥¦
uEg EtNgzi `l iM ,cg` mrHde§©©©¤¨¦Ÿ¦§©§

:o''iWA K''nqe `''Edi zFIzF`nàìkiå ¥¦¥§¨¥§¦©¦¨¥
íLbä:xvF`d KFzA `lkp .b dxez ©¤¤¦§¨§¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מג gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy

(â)eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑ לחסר ,התחילּו ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְֲִִַֹ
ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד ְְְְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא

ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָהּגׁשמים,
ואּיר  וניסן ואדר ק"נ ּוׁשבט הרי קי"ח, -. ְְְֲֲִִֵַָָָָ

(ã)íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−
:èøøà éøä ìò Lãçì©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ לכסלו ׁשביעי והּוא סיון, «…∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵָ
הּגׁשמים  ּפסקּו ÌBÈ.ׁשּבֹו ¯NÚ ‰Ú·La∑ מּכאן ְְִֶַָָ¿ƒ¿»»»ִָ

אחתֿעׂשרה  ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה למד ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאּתה
נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּמה,
למרחׁשון  עׂשירי ׁשהּוא אב זה ההרים", ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָראׁשי
ההרים  על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלירידת

אחד  עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחמׁשֿעׂשרה
אּמה  הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה חמׁשֿעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאב
אּלא  חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹלארּבעה
למדּת, הּמחרת. ליֹום הּתבה ונחה אּמֹות, ְְְְֳֵַַַַַַָָָָָָָארּבע
ראׁשי  ׁשעל ּבּמים אּמה אחתֿעׂשרה מׁשּקעת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻׁשהיתה

.ההרים  ִֶָ

(ä)éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אב זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒֶָ
ּתאמר  ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

אלּול  ׁשאּתה ,הּוא ּכׁשם הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשביעי  והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש ְְְִִִִִֵֶַַָֹאֹומר:

אפׁש אי אי להפסקה. ׁשביעי ,ּכרח על ּכן, לֹומר ר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ארּבעים  ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה
ּתגּברת  ׁשל וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום
לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמים

סיון  זה לירידה,אין אּלא למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי . ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ

מֹוצא  אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה אֹומר אּתה ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאם
הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבראׁשֹון
ׁשלח  ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי
הרי  הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, ְְֲִִִֵֵֶַָָאת

ההרים  ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ּפני ׁשּׁשים ׁשחרבּו עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹהאדמה.
אּלא  זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבמרחׁשון
יהֹוׁשע  ּולרּבי עֹולם, לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָֻּתׁשרי,

ניסן  .הּוא ִָ

(å)ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä©¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑ההרים מּׁשּנראּו NÚ‰.ראׁשי ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ּפתח (ב"ר)לצהר∑‡˙ זה ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֶֶַַֹֹ
ויציאה  לּביאה העׂשּוי .הּתבה ְִִִֵֶַָָָָ

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

È˙ו  Á Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íénä eáLiå (âux`dn dHnl . ©¨ª©©¦§©¨¥¨¨¤
mB .mFi z`nE miXng sFqA mhRWnM§¦§¨¨§£¦¦§©©
.Erci d`Eap KxcA oFAWgd df¤©¤§§¤¤§¨¨§
d`n Ep`vn dPd iM mixnF`de§¨§¦¦¦¥¨¨¥¨
Epl dfe ,miWcg dXng mFi miXnge©£¦¦£¦¨¢¨¦§¤¨
ExAC `l dPde .dOg iWcg mdW zF`l§¤¥¨§¥©¨§¦¥Ÿ¦§
mini mipW iM ,mdixaC lr dpFkp§¨©¦§¥¤¦§©¦¨¦
xEArd oFAWgA iM xnF`d mB .Exqgi©§§©¨¥¦§¤§¨¦
oeWgxn ipXd WcgA miUie ,dUFr did̈¨¤§¨¦©Ÿ¤©¥¦©§¤§¨
,df lM dOle .dnlW dpXd didze§¦§¤©¨¨§¥¨§¨¨¨¤

FpFAWg did gp iM aEzM did Elit`e©£¦¨¨¨¦Ÿ©¨¨¤§
,ixWYn dpXd zNgY F` dOgd lr©©©¨§¦©©¨¨¦¦§¥
okYi mB .gp ici lr micrFOd EpYp `lŸ¦§©£¦©§¥Ÿ©©¦¨¥
,miMx` mixaC xAcl daYd gFpn lr©¨©©¥¨§©¥§¨¦£ª¦
EdY iM EliSi `le ElirFi `l okl̈¥Ÿ¦§Ÿ©¦¦Ÿ

:dOdc dxez ¥¨
éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòa (ä¨£¦¦§¤¨©Ÿ¤¦§¨¥

íéøää`le Wcgl cg` raw gp dPde . ¤¨¦§¦¥Ÿ©¨©¤¨©Ÿ¤§Ÿ
oFNg gzR `l cFr iM ,dpaNd d`ẍ¨©§¨¨¦Ÿ¨©©
z` glW haW Wcgl xFUraE .daYd©¥¨¤¨§Ÿ¤§¨¨©¤

`vIW cr aWe KlFd did cinze ,axFrd̈¥§¨¦¨¨¥§¨©¤¨¨
mFIaE ,miOd zWai cr xn` ok iM .gpŸ©¦¥¨©©§Ÿ¤©©¦©
.FY` xW` lke gp `vi ux`d dWaIW¤¨§¨¨¨¤¨¨Ÿ©§¨£¤¦

xg`eaxFrd z` glXW mini zraW §©©¦§©¨¦¤¨©¤¨¥
draW mFiA did dfe ,dpFId z` glẄ©¤©¨§¤¨¨§¦§¨
mFIn ixiUrd Wcgd `EdW haWl xUr̈¨¦§¨¤©Ÿ¤¨£¦¦¦
,rAxOd hAOd lr `Ed dPde .lEAOd©©§¦¥©©©¨©§ª¨
mini zraW cFr lgIIe xn`W crde§¨¥¤¨©©¦¨¤¦§©¨¦

:mixg`e dxez £¥¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpמד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy

(æ)úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤
:õøàä ìòî íénä©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְִִֵֵַַָֹ
ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, ְְְִִֶַַַָָָהל

חלק' ּב'אּגדת קח)ׁשּׁשנינּו ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑ ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆««ƒ
היה  מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ְְְְֲִַַַָָָָָָָּפׁשּוטֹו

ּגׁשמים  ּבעצירת אחרת, לׁשליחּות ּבימי העֹורב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּנאמר יז)אלּיהּו, א מביאי (מלכים "והעֹורבים לֹו: ם ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

ּובׂשר" .לחם ֶֶָָ

(ç)íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£‰Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑ ׁשהרי ימים, ׁשבעה לסֹוף «¿««∆«»ְְֲִִֵֶָָ
זה  מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכתיב:
ימים  ׁשבעה הֹוחיל ּבראׁשֹונה ׁשאף למד .אּתה ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ÁlLÈÂ∑ ׁשליחּות לׁשֹון זה ׁשּלּוח,,אין לׁשֹון אּלא «¿««ְְְִִֵֶֶַָ
הּמים, קּלּו אם יראה ּובזֹו לדרּכּה, ללכת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלחּה

אליו  ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא .ׁשאם ְִִֵֶַָָָָֹ

(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ

:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬
:äázä-ïî äðBiä-úà¤©−̈¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא : יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְֲִֵֵֶָָָָָ
ׁשּכל  לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָּפעמים

נקבה  לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּכמֹויֹונה ה), השירים "ּכיֹונים (שיר : ְְְְְִִֵֶַָָָ
רֹוחצֹות", מים אפיקי ז)על הּגאיֹות (יחזקאל "ּכיֹוני : ְֲֲִִֵֵֵַַַָ

הֹומֹות", ז)ּכּלם ּפֹותה"(הושע "ּכיֹונה :.Û¯Ë∑ חטף, ְָָָֻ»»ַָ

ודרׁשּו מזֹון, לׁשֹון אּגדה: יח)ּומדרׁש ּבפיה,(עירובין : ְְְְְִִַַָָָָָ
מאמר  ּבידֹולׁשֹון ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי 'יהיּו אמרה: . ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּבידי  ּכדבׁש מתּוקין ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִִֵֶַָָָֹׁשל
.ּבׂשרֿודם' ָָָָ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיחל וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון וּיתמּתן הּוא וּיּיחל, וּימּתן. ,. «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

Ú„ז  ·È˙Â ˜tÓ ˜Ùe ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

‰˜e‡Èlח  ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

¯‚dÏט  ˙Ò¯ÙÏ ÁÓ ‰BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·ÒÂ d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא  ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(ézNnEãBò ìçiå,dNgYn iYrC lr . ¦©©¨¤©©§¦¦§¦¨
lgIIe did ,zlgFY zxfBn did EN` iM¦¦¨¨¦¦§©¤¤¨¨©¦¨¤
.awri aWIe FnM lgIe F` ,uwiIe FnM§©¦©©¨¤§©¥¤©£Ÿ

:wECwcA dxf dNn DzFidl okYieóñBéå §¦¨¥¦§¨¦¨¨¨§¦§©¤
äázä ïî äðBiä úà çlLdrAx`A . ©©¤©¨¦©¥¨§©§¨¨

:haWA mixUre`i dxez §¤§¦¦§¨

äéôa óøè (àé`idW mixnF` Wi . ¨¨§¦¨¥§¦¤¦
.xtr znc` FnM ,mrHA zlRkn dNn¦¨ª§¤¤©©©§©§©¨¨
lM oke ,zif dlr FnM sxh EWxtie¦¨§¨¨§£¥©¦§¥¨
zgY WIW di`xde .Dgnv itxh©§¥¦§¨§¨§¨¨¤¥©©
.oWre adf FnM ,lFcB u''nw y''ixd̈¥¨¨¨§¨¨§¨¨
sqFp z''iAd didIW ipirA oFkPde§©¨§¥©¤¦§¤©¥¨

'`A `Ede .dxtW minW FgExM z''iaM§¥§¨©¦¨§¨§§
dix` sxh `Ed iM FnM .unwA `aE¨§¨©§¦¨©©§¥
unw sxh didi F` .mdixage b`Ẅ©§©§¥¤¦§¤¨¨¨©
.mkg FnM mXd x`Y `EdW xEarA©£¤Ÿ©©¥§¨¨
dnFC x`Y Wi iM sxFh FnM mrHde§©©©§¥¦¥Ÿ©¤

:lErtl dnFC x`Y Wie lrtlai dxez §Ÿ©§¥Ÿ©¤§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מה gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy

(âé)ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה טיט,∑e·¯Á.(ראש ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְֲִִַָ

מעלה  ׁשל ּפניה .ׁשּקרמּו ְְֶֶֶַָָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑,ּבי"ז הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְִִִֵֶַַָָֹ
ׁשּמׁשּפט  הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו

היה  ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּגריד ∑L·È‰.ּדֹור נעׂשה ְִַַָָָָָ»¿»ֲִַָָ
.ּכהלכתּה ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היה תמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור יד)ׁשּמׁשּפט ח, (רש"י ְְִִֶַַַָָָָָ
חדׁשים  ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

חדׁש י"ב מתקּימת ג)ואינּה פ"א, שבת ירושלמי א. נח, .(חולין ְְִֵֶֶֶַָֹ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות התקּימּו אי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוקׁשה,
אם  ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדבר

חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו ּברּיה מתקּימת הּׁשנה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנתעּברה
סקכ"ד)העּבּור פ"ד יו"ד לא (פמ"ג הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְִִִֵֶַַַָָֹ

לגּבי  עֹולם ׁשני למסּפר נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּמׁשּו
זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

ß oeygxn '` iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe EE ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−
:Czà¦¨«

i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´

:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá̈½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑" קרי "היצא" ּכתיב, "היצא",הֹוצא" . «¿≈ְְְְִִֵֵֵַַ

לצאת, רֹוצים אינם אם "הֹוצא", ׁשּיצאּו. להם ְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאמר
אּתה  ·‡¯ı.הֹוציאם eˆ¯LÂ∑ מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש נאסרּו והעֹוף הּבהמה .ׁשאף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

ÙBÚa‡יז  ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ìçiiå (áé,lirln `aE lrtp oipAn . ©¦¨¤¦¦§©¦§©¨¦§¥
oipAd dGn Wie .cnSIe mgNIe FnM§©¦¨¤©¦¨¤§¥¦¤©¦§¨
.ceC mFwn cwRIe FnM rxNn `EdW¤¦§©§©¦¨¥§¨¦
c''EiM mlXd FWxWA lgIIe c''Ei `aE¨©¦¨¤§¨§©¨¥§
z` glW xc`A cg`aE .dxIi dxi F`¨Ÿ¦¨¤§¤¨©£¨¨©¤
eil` aEWl DhRWnM dtqi `le ,dpFId©¨§Ÿ¨§¨§¦§¨¨¨¥¨
cFr .Fa Fz`nh cFr oke .mlFrl cFr§¨§¥ª§¨

:ux`d ini lMbi dxez ¨§¥¨¨¤
íénä eáøç (âélbxd lkEz `l okl . ¨§©©¦¨¥Ÿ©¨¤¤

dipR iM ,dMx `idW ux`d lr Kxcl¦§Ÿ©¨¨¤¤¦©¨¦¨¤¨
.ux`d dWai KM xg`e mCal Eaxg̈§§©¨§©©¨¨§¨¨¨¤
,orWp dpaNd zpW lr mixnF`de§¨§¦©§©©§¨¨¦§¨
mitqFp mdW mini dxUr xEarA©££¨¨¨¦¤¥¨¦

zFidl mikixv dOgd zpW xEarA©£§©©©¨§¦¦¦§
dpXW mdl lNn in cFre .dnlW mzpW§¨¨§¥¨§¦¦¥¨¤¤¨¨
dOgd zpW cnr wx ,daYA gp cnr̈©Ÿ©©¥¨©¨©§©©©¨

:mini 'i cFreci dxez §¨¦
àöéä (æéiptl xWid oke ,mlWd FnM . ©§¥§©§¥§¥©§©§¨©

:LMxCeöøLå:EcilFi .gi dxez ©§¤§¨§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpמו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy

(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«

(èé)NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìò©¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ ּבמינן לּדבק עלֿמנת עליהם .קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לי צּוה לא ּכדי אּלא אמר: ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מהם קרּבן ל"ד)להקריב ופרשה כ"ו פרשה רבה, .(בראשית ְְְִֵֶַָָ

(àë)Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À
íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñà àì́ŸÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈
úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä áì øöé ékÂ¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

:éúéNò øLàk éç-ìk-úà¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑" מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, מנעריו" ƒ¿À»ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

הרע  יצר ּבֹו נּתן ‡ÛÒ.אּמֹו, ‡Ï∑"ּכפל ."ולאֿאסף ִִֵֶַָָ……ƒְִַָֹֹ
לׁשבּועה  ׁשּכתּובהּדבר הּוא נד), נׁשּבעּתי (ישעיה "אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

נח" מי ׁשּכפל מעבר זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועה, והיא ּבמּסכת ּדבריו, חכמים ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

לו)ׁשבּועֹות .(דף ְ

(áë)õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå̈²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ
ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָהּללּו,
ּכסלו  חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון ּתׁשרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

ׁשבט  וחצי קֹור וטבת מציעא', ּב'בבא קו:)וכּו', (דף ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּכמֹו( ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", "עד אחרים: יט)ספרים טמאתֹו(במדבר "עֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻ

מחרף.∑˜¯.)ּבֹו" ׂשעֹורים ∑Û¯Áקׁשה זרע עת …ֵֶֶָֹ…∆ְִֵֶַ
מהר  להתּבּׁשל החריפין ׁשבט וקטניֹות, חצי הּוא קר, . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֹ

ניסן וחצי וחצי (מהרש"ל)ואדר ואּיר ניסן חצי קציר, . ְֲֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָ
ׁשּמיּבׁשים ∑˜ıÈ.סיון  ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן הּוא ִָ«ƒְְְְְְִִִֵֶַַַַ

ּכמֹו קיץ, ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, טז)אֹותן ב "והּלחם (שמואל : ְְְִֶֶַַַָָ

·È‰Bיח  ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á ˜Ùe¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈

LÁ¯cיט  Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

ÏkÓכ  ·ÈÒe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á ‡·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

ÈÈכא  ¯Ó‡Â da¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»
Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»

:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

B˜Â¯‡כב  ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íäéúBçtLîì (èéWie .mpinl FnM . §¦§§¥¤§§¦¨§¥
dgRWn lke ,daYA EcilFdW mixnF`§¦¤¦©¥¨§¨¦§¨¨
EPpi` dfe ,zxg`A daxrzd `le d`vï§¨§Ÿ¦§¨§¨§©¤¤§¤¥¤

:wFgxk dxez ¨
äøBähä äîäaä (ërcp `le .xUr . ©§¥¨©§¨¤¤§Ÿ¥©

xzFi `Ed iM xFdHd sFrd xRqn¦§©¨©¨¦¥
ixd cg`A EdpA gAfOd dPde .`nHdn¥©¨¥§¦¥©¦§¥©¨¨§©©¨¥

:hxx``k dxez £¨¨
çøiå (àëlEaB lkA gpIe lwWn lr . ©¨©©¦§©©¨©§¨§

z''igd xEarA y''ixd gYtpe .mixvn¦§©¦§¦§©¨¥©£©¥
.WcTd oFWl hRWnM oFxBdn `idW¤¦¥©¨§¦§©§©Ÿ¤
,gixn mXd zFidl dlilg dlilge§¨¦¨¨¦¨¦§©¥¥¦©

alg xW` aEzM ok iM ,lkF` `le§Ÿ¥¦¥¨£¤¥¤
lATW mrHd wx .Elk`i Fnigaf§¨¥Ÿ¥©©©©¤¦¥
gixOW mc`M ,eiptl dxWie dlFrd̈¨§¨§¨§¨¨§¨¨¤¥¦©

:axr `Ede aFh gixççépäoFWNn . ¥©§¨¥©¦Ÿ©¦§
`''R ltMdM lEtM z''igde ,dgEpn§¨§©¥¨§¦¨¥¥
srGdn gixd giPdW mrHde .ditEt`pe§©£¤¨§©©©¤¦¦©¨¥©¥©©©

:oFilr gM giPIW F`Baì ìàmr FnM . ¤©¦©Ÿ©¤§¤¦§¦
`iap iM gpl FcFq dNB ok ixg`e .FAl¦§©£¥¥¦¨§Ÿ©¦¨¦

mrhe :didéñBà àìãBò ìl÷ì ó. ¨¨§©©Ÿ¦§©¥
aEzM ok iM ,mc`ici lr dlNw xW`M©£¤ª§¨©§¥¨¨¦¥¨

:dnc`d dxEx`øöédclFYd `id . £¨¨£¨¨¥¤¦©¨¨
:Fl dxvFp xW`éñBà àìåãBò ólr . £¤§¨§Ÿ¦©

mrR F` .mlFrl cFr zNnE .lEAOd©©¦©§¨©©
:cFr eix`Ev lr JaIe oke .zipWak dxez ¥¦§¥©¥§§©©¨¨

'Bâå õøàä éîé ìk ãBò (áëiM zF`l . ¨§¥¨¨¤§§¦
aiaq WxC cAkp dnE .aEvw uw Dl Wi¥¨¥¨©¦§¨¨©¨¦
cg` Eprci `l wx .sl` dxUr dpOW¤¨¨£¨¨¤¤©Ÿ¨©§¤¨

:sl` iPnæøéö÷å òødpXd wNg . ¦¦¤¤¤©§¨¦¦¥©¨¨
.drAx`l oM xg`e mipWlø÷cbpM . ¦§©¦§©©¥§©§¨¨Ÿ§¤¤

.mgdõé÷åcbpM mde .sxgd cbpM . ©Ÿ§©¦§¤¤©Ÿ¤§¥§¤¤
dlile mFi mNke ,dpXA zFtEwY rAx ©̀§©§©¨¨§ª¨¨©§¨
.dfA sqFp dGn xqgX dn iM ,Ewlgi©£Ÿ¦©¤¨¥¦¤¨¨¤
lr siqFie xqgie ,scrd aEWi oM xg`e§©©¥¨¨Ÿ¥§¤§©§¦©

:deWA mzFid cr xqgd` dxez ¤¨¥©¡¨§¨¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מז gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy
הּנערים"והּקיץ החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְֱִִֶַַַָֹ»…ְַַָ

חם  ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב ּביֹותר,חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
קיטא  'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו קׁשי ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

e˙aLÈ.מּקיטא' ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ∑ׁשּׁשבתּו מּכלל ְִַָ¿»«¿»…ƒ¿…ְְִֶָָ

ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּבין ,הּמּזלֹות ּכל נּכר ולא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ
לילה ּובין ל"ד)יֹום ופרשה כ"ה פרשה רבה e˙aLÈ.(בראשית ‡Ï∑ ְֵַָ…ƒ¿…

יּפסקּו אּלה לא ּכסדרן ּכל .מּלהתנהג ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּביֹותר חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב (רש"י חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
כב) ח,

ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּומה
ׁשּכבר  (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

- עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות וגּוף האויר ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנתחּמם
זריחת  ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא ְְִִִֶַַַֹרׁש"י
ּכפי  ,ואיל ּבאב עׂשר מחמּׁשה נחלׁש ּכׁשּלעצמּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשמׁש

ּבּמציאּות. ְִִֶַׁשרֹואים

è(à)íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt§¬§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−
äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk̈´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, .(איוב ¿ƒ¿∆ְְְְֲִֵֶַַ

חּיּות לׁשֹון קנא)ואּגדה: שבת צח ׁשהּתינֹוק (סנהדרין זמן ׁשּכל , ְְְִִֶֶַַַָָָ
העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין חי, יֹומֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבן

העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָעֹוג
יהיה  אימתי - יהיה" וחּתכם "ּומֹוראכם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על .מֹוראכם ְֲִֶֶֶַַַַַַַָ

(â)÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNò¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הרׁשיתי (סנהדרין ׁשּלא : »∆ƒ¿∆¿»¿»ְִִֵֶֹ
הראׁשֹון עׂשב ּבׂשר,)לאכֹול (לאדם ירק -אּלא ולכם , ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

לכם  "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהפקרּתי עׂשב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכירק
."אתּֿכל  ֶֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר ּכלֹומר ּתאכלּו BLÙa.לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ¿«¿
BÓ„∑ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ »ְְַ»»¿«¿……≈

החי  מן אבר תאכלּו"הרי לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף , ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹ
החי  מן ּדם .הרי ֲִֵַַָ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úà¤¤¬¤¨«¨¨«

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íëzçå (áE`xY zxfBn ltMd ilrRn . §¦§¤¦¨¢¥©¤¤¦¦§©¦§
:mkzYg FnM .zYgNîøz øLà ìëa ¦©§¦©§¤§Ÿ£¤¦§Ÿ

äîãàädidY F` .dnc`d lr mrHd . ¨£¨¨©©©©¨£¨¨¦§¤
:zlrFR dnc`deðzð íëãéaiM . ¨£¨¨¤¤§¤§¤¦¨¦

,lkA z''iA iM mixnF` Wie .mkciA§¤§¤§¥§¦¦¥§¨
waC `EdW aFxTde .o''iee mFwn lkaE§¨¨¨¦§©¨¤¨¥

:mk`xFn mrb dxez ¦©£¤
Nîø ìk (âdcVd zIgl llM mW . ¨¤¤¥§¨§©©©¨¤

.bC lklE sFr lklE aEXId zFndale§¦§¥©¦§¨§¨¨
:dlik`l xYn lMd dPde÷øéklr . §¦¥©Ÿª¨©£¦¨§¤¤©

oWrM .oWr xEPY oke .milwWn ipW§¥¦§¨¦§¥©¨¨§¤¤
:oWaMdc dxez ©¦§¨

Bîc BLôða øNa Cà (ã,Fnrh oM . ©¨¨§©§¨¥©§
FnC `EdW FWtp mr xUA K`àì ©¨¨¦©§¤¨Ÿ

eìëàúmr WtPd lk`z `l mrhM . Ÿ¥§©©ŸŸ©©¤¤¦
FWtpA FnC xUA lM Wtp iM .xUAd©¨¨¦¤¤¨¨¨¨§©§
zrrFpzOd WtPd z`fe .`Ed§Ÿ©¤¤©¦§©©

:sEBd `id zWBxOded dxez §©©§¤¤¦©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpמר zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑ לכם ׁשהּתרּתי אףֿעלּֿפי ¿«∆ƒ¿∆ְִִִֶֶַַַָ

אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה מהּׁשֹופנטילת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עצמֹו עצמֹו∑ÌÎÈ˙LÙÏ.ּדם החֹונק אףֿעלּֿפי אף , ְַַ¿«¿…≈∆ְִֵַַַַַ

ּדם  מּמּנּו יצא iÁ‰.ׁשּלא Ïk „iÓ∑ׁשחטאּו לפי ִֶֶָָָֹƒ«»«»ְְִֶָ
הּמ ּבהן,ּדֹור לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל והפקרּו ּבּול ְְְְְֲִֶַַַַַָָֹֻ
מט)ׁשּנאמר לפיכ(תהלים נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל : ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

החּיֹות  את עליהן להזהיר הצר.Ì„‡‰ „iÓe∑ ְְְֲִֵֶֶַַַַֻƒ«»»»

אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡LÈ.מּיד „iÓ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡∑ׁשֹוגג,)מי (מּיד והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשאף  לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹאני
ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. צרי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נכנע, אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא
ּבמּסכת  לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדרׁשּו
וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .'מּכֹות': ְְְְְֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i jxk zegiy ihewl)

עצמֹו ּדם ה)הּׁשֹופ ט, הּפׁשט (רש"י ּדר ׁשעל־ּפי הינּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ
על־ידי־זה  יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאסּור
ׁשהּוא  תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו למיתה אֹו ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹֹלחלי
את  אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּדם

ׁשּלא  עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים אף ׁשּנצטּוה, קדם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו
ׁשהרי - ּדֹוחה נצטּוה נּתנה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפ לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

הּמילה, על ּכׁשּנצטּוה מה־ּׁשאין־ּכן נּתנה. ׁשּלא מצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקּיּום
עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָהרי

(å)íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤
:íãàä-úà äNò íéýìû¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑המיתּוהּו עדים יׁש אם »»»»ƒ»≈ֲִִִֵֵ
וגֹו'"אּתם, ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑ ְְִֶֶֶַָָ»»∆»»»

את  העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָזה
ּבּמקרא  הרּבה וכן .האדם, ְְְִֵֵַַָָָָ

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה ּפׁשּוטֹו(כתובות לפי לברכה : הראׁשֹונה ׁשאינֹו, מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק  .(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

ß oeygxn 'a iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È‰ È‡Â∑ ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא ּובאחרֹונה הּוא ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברית  וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר
אֹות  ל ואּתן .להבטחתי, ְְְְִֵֶַָָ

ÓÈÓ¯ו  ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡iic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L‡¡»»

e‚Òeז  ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

ÓÈÓÏ¯:ח  dnÚ È‰B·ÏÂ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט  ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈa¿≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íëîc úà Càå (äiYxYd FWExR . §©¤¦§¤¥¦©§¦
mknC izlEf ,ig lM mC KFRWl mkl̈¤¦§¨¨¨¨¦¦§¤
,iYxYd `l mc` mY`W mkizFWtp lW¤©§¥¤¤©¤¨¨Ÿ¦©§¦
dfe .minC WxFC mrhM EPWxc` wx©¤§§¤§©©¥¨¦§¤

x`A oM xg`e .llMíãàä ãiîm` . §¨§©©¥¥¥¦©¨¨¨¦
,cigi z` cigi F` cigi z` miAx Ebxdi©©§©¦¤¨¦¨¦¤¨¦
lM cIn EPWxc` mB .mCd Wxc` ip £̀¦¤§Ÿ©¨©¤§§¤¦©¨
dPde .dPbxdIW zxg`l dEv`W dIg©¨¤£©¤§©¤¤¤©©§¤¨§¦¥

.odl mY` `le mkl zFxYn zFIgd©©ª¨¨¤§Ÿ©¤¨¤
bxFdd df mkizFWtpl mknC WxtOde§©§¨¥¦§¤§©§¥¤¤©¥
x`al siqFde .ipirA wFgx `Ed ,FWtp©§¨§¥©§¦§¨¥

WId `Ede gp ipal devn `id F`x ¦¦§¨¦§¥Ÿ©§©¨¨
:bxFdd bxdle dxez ©£Ÿ©¥

íãàa íòèå (åipirl F` .micrA . §©©¨¨¨§¥¦§¥¥
,FnC KRWPW mc`d xEarA F` .lMd©Ÿ©£¨¨¨¤¦§©¨

:miAx EdFnkef dxez §¨©¦

åéða ìàå çð ìà íéäìà øîàiå (ç. ©Ÿ¤¡Ÿ¦¤Ÿ©§¤¨¨
mixnF` Wie .mdia` ici lr©§¥£¦¤§¥§¦

:mi`iap mYrAx`Wh dxez ¤©§©§¨§¦¦
íëòøæ úàå (èiWilXd mkY`e mr . §¤©§£¤¦§¦§¤©§¦¦

.xE`A ztqFzl lRkp F` .mkY` didIW¤¦§¤¦§¤¦§¨§¤¤¥
lM zxMi `NW `id miw`W zixAde§©§¦¤¨¦¦¤Ÿ¦¨¥¨

:xUAi dxez ¨¨
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מט gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiç©©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑ עם הּמתהּלכים הם ««»»∆ƒ¿∆ְְִִִֵַַ

‰z·‰.הּברּיֹות  È‡ˆÈ ÏkÓ∑ ׁשקצים להביא ְִַƒ……¿≈«≈»ְְִִָָ
‰‡¯ı.מׂשים ּור  ˙iÁ ÏÎÏ∑ ׁשאינן הּמּזיקין, להביא ְִָ¿…««»»∆ְִִִֵֶַַָָ

הּברּיֹות  עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם', אׁשר ה'חּיה .ּבכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àé)øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBòúçL −¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£È˙Ó˜‰Â∑ לבריתי קּיּום והֹולאעׂשה ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו ,. «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

(áé)ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

:íìBò¨«
i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑ ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, נכּתב ¿……»ְִֵֵֶֶַָֹ

לאֹות  ּדֹורֹו,הצרכּו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ְְְְְְִִִִֶַָֻ
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה מל חזקּיהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשל

רבה)יֹוחאי .(בראשית ִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עֹולם: לדרת . . אֹות־הּברית יב)זאת (ט, ְְִַָֹֹֹֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, ודֹורֹולדרת . . חזקּיה ׁשל דֹורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָֹֹ

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ב)ׁשל לה, פרשה רבה (בראשית ְִִִֶֶַָ
הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש

ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה נח (בראשית הּמּבּול ׁשאחרי ְֲֲֵֵֶַַַַַָָֹ
ונתעּלה  העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָראה

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ּגבֹוהה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹלמדרגה
עֹוד  יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
הארץ  נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי - הארץ" לׁשחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּבּול
ּכזה  ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם עֹוד ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאפן

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ְְְִֶֶַַָׁשּיהיה

ּבּכתּובים נאמר לבא, העתידה הּגאּולה על ּגם (ישעיה והּנה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
כב) החדׁשה".סו, והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשאז

"עֹולם  ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה לבחינה יתעּלה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעֹולם
ָָחדׁש".

ורּבי  חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשניהם  ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻׁשמעֹון

העתידה. לּגאּלה ְֲִִַַָָָָֻׁשּיכים
ז"ל חכמינּו אמרּו - א)חזקּיהּו צד, הּקּב"ה (סנהדרין "ּבּקׁש ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ספר  חּבר - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּברחמי" גלּותא מן ּביּה "יפקּון אׁשר נשא הּזהר מהימנא (רעיא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ב) .קכד,

(âé)éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−
:õøàä ïéáe¥¬¨¨«¤

ÙBÚa‡י  ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù«¿≈≈»¿…≈««¿»

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(àézNnEøNa,WiBxn `Ed iM sEB . ¦©¨¨¦©§¦
`NW zixAd dPde .WiBxi `l mvrd iM¦¨¤¤Ÿ©§¦§¦¥©§¦¤Ÿ
mhNnIW okYie .lEAn ininA sEB zxMi¦¨¥§¥¥©§¦¨¥¤§©§¥
`NW zixaA qipkd .lEAn `ai m ¦̀¨Ÿ©¦§¦¦§¦¤Ÿ

xn`p zixAd z`f lre .lEAn cFr didi¦§¤©§©Ÿ©§¦¤¡©
:gp in xFarn iYrAWp xW`ai dxez £¤¦§©§¦¥£¥Ÿ©

úBà (áé:dawpE xkf .bi dxez ¨¨§¥¨

ézL÷ úà (âézWw dYr iYzp dPd . ¤©§¦¦¥¨©¦©¨¤¤
oF`Bd xn` xW`M FWExR oi`e .oprA¤¨¨§¥¥©£¤¨©©¨

:dzid dNgzA iMci dxez ¦¦§¦¨¨§¨
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(ãé)úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤
:ïðòa¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ להביא לפני ּבמחׁשבה לעֹולם ּכׁשּתעלה ואבּדֹון חׁש. ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl jxk zegiyÎihewl)

לעֹולם  ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכׁשּתעלה
יד) ט, (רש"י

הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
חס־ למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא  ְְֶֶַַַָָָָָָהעֹולם
אּלא  ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוׁשלֹום?

ּוכדכתיב  האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
- "וּימח" מחלט ּבֹו ּכּונת אּבּוד ׁשאין לֹומר, יׁש זה לפי . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

אחד  מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֻרׁש"י
ּבתֹור הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו חׁשּבעֹולם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ענׁש.ואבּדֹון  ּבתֹור ולא מחלט), (אּבּוד ְְְֲִֶַַָֹֹֻ

(åè)-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨
ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½

ì:øNa-ìk úçL §©¥−¨¨¨«

(æè)íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£‰iÁ LÙ Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ִִֵַַ

ּובין  ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל
הּדין  מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלֿנפׁש

עליכם אתכם)(לקטרג ונזּכר לחּייב האֹות את רֹואה אני ,. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(æé)øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת, .הראהּו …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ß oeygxn 'b iyiy mei ß

(çé)úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤
:ïòðë éáà àeä íçå§¾̈−£¦¬§¨«©

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑?ּכאן לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְַַָָָֻ
נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹלפי
ּכתב  לא ועדין ּכנען, נתקּלל ועלֿידֹו חם ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשּקלקל

הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֻּתֹולדֹות
כנען" אבי הּוא "וחם ּכאן: .לֹומר ְְֲִַַָָָ

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

ÔBÎÈÈ·eטו  È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

˜ÌÈטז  ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÈaיז  ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÌÁÂיח  ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù Èc Á È· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚÎ„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ïðò éððòa (ãé.oFW`xd o''Epd lw . §©§¦¨¨©©¨¦
`EdW xEarA WbCdl iE`x dide§¨¨¨§¦¨¥©£¤
:KY` ixAcA FnM ,caMd oipAdn¥©¦§¨©¨¥§§©§¦¦¨

úLwä äúàøðåmipin`n Epiid EN` . §¦§£¨©¤¤¦¨¦©£¦¦
clEY WnXd hdNOW oei inkg ixacA§¦§¥©§¥¨¨¤¦©©©¤¤¦¨¥
xF` wGg mXd iM xnFl Wi .zWTd©¤¤¥©¦©¥¦¥

dpFkp KxC `ide .lEAOd xg` WnXd©¤¤©©©©§¦¤¤§¨
:oianleh dxez ©¥¦

(åèzNnäéäé,di`x dppi` miOd mr ¦©¦§¤¦©©¦¥¤¨§¨¨
idIe oke .cigi oFWl miOd iM¦©©¦§¨¦§¥©§¦

:miWp`fh dxez £¨¦
(æèmrheïðòa úLwä äúéäå`idW . §©©§¨§¨©¤¤¤¨¨¤¦

d`Fx mXde ,xzQA mW mlFrl§¨¨©¥¤§©¥¤
:DzF`fi dxez ¨

çð ìà íéäìà øîàiå (æézixAd z`f . ©Ÿ¤¡Ÿ¦¤Ÿ©Ÿ©§¦
drEaXd Ffe ,Ll iYxn`W¤¨©§¦§§©§¨

:izFniwdWgi dxez ¤£¦¦
ïòðë éáà àeä íçå (çécOll . §¨£¦§¨©§©¥
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(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה חּלין עׂשה (בראשית לֹועצמֹו ׁשהיה , «»∆ְִֶַָָָָֻ

אחרת  ּבנטיעה ּתחּלה ‰‡„Ó‰.לעסק LÈ‡∑ אדֹוני ְְֲִִִֶֶַַָָֹƒ»¬»»ֲֵ
ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות Ì¯k.נעמי": ÚhiÂ∑ ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆

זמֹורֹות  עּמֹו הכניס לּתבה ּתאנים ויחּורי ּכׁשּנכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ
רבה) .(בראשית

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ

i"yx£Ïb˙ÈÂ∑ וּיתּפעל ּכתיב,"∑‡‰Ï‰.לׁשֹון אהלה" «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְֳִָָ
ׁשֹומרֹון  ׁשם על ׁשּנקראּו הׁשבטים לעׂשרת ,רמז ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ׁשּגלּו "אהלה", (עמוס ׁשּנקראת ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יין"ו) ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְִִִֵַַ

(áë)ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ¦§¥«¤−̈©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה מרּבֹותינּו(בראשית יׁש ««¿»¬ƒ¿««ֵֵֵַ
על  הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֻאֹומרים:

ונתקּלל  ‡·ÂÈ.הּדבר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑ אֹומרים :יׁש ְְִֵַַָָ««¿≈∆¿«»ƒְִֵ
ע)סרסֹו רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ְְְְִֵֵָ

(âë)íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´
íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®

:eàø àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב אין «ƒ«≈»∆∆ְְִִִֵֶַַַָ

ע) מּיפת,(סנהדרין יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו זכּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָלכ

ׁשּנאמר לט)לבניו, קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, את ׁשּבּזה כ)וחם ינהג (ישעיה "ּכן : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נערים  ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמלֿאּׁשּור
ויחף  ערֹום וגֹו'"ּוזקנים ׁשת Ì‰ÈÙe.וחׂשּופי ְְְֲִֵֵֵֵַָָ¿≈∆

˙Èp¯Á‡∑ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפניהם  הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

.אחֹורּנית  ֲִַ

(ãë)Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬
:ïèwä©¨¨«

i"yx£ÔËw‰ Ba∑ מט)ּכמֹווהּבזּוי,הּפסּול ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה :". ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

Ïkיט  e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á Èa ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ  ·Èˆe ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא  ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:dkLÓ«¿¿≈

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

EUri zFa` dUrnM ,mirx mdipXW¤§¥¤¨¦§©£¥¨©£
xEarA ,WEM `le orpM xiMfde .mipÄ¦§¦§¦§¨©§Ÿ©£
dWxRd z`f daYkpe .orpM lNwIW¤§©¥§©©§¦§§¨Ÿ©¨¨¨
oke ,milNwn miprpMd iM ricFdl§¦©¦©§©£¦§ª¨¦§¥
mdxa` xn` oke .gp zFnin mdizFpA§¥¤¦Ÿ©§¥¨©©§¨¨
.iprpMd zFpAn ipal dX` gTz `lŸ¦©¦¨¦§¦¦§©§©£¦
`OWe .dN`M zg zFpAn dwax oke§¥¦§¨¦§¥¨¥¤§¤¨
dOl .zg ipA E`hg dn l`FW l`Wi¦§©¥©¨§§¥¥¨¨
ixFn`de iYgd iM .eipir gwR `lŸ¨©¥¨¦©¦¦§¨¡¦
oM lr ,md orpM ipA mNM mixg`de§¨£¥¦ª¨§¥§©©¥©¥

:orpM ux` l` aEzMd xn`ihi dxez Ÿ©©¨¤¤¤§¨©
ìçiå (ëoipAdn ltMd ilrRn dNgzn . ©¨¤¦§¦¨¦¨¢¥©¤¤¥©¦§¨

:mi mizlcA KQIe FnM ,sqFPd caMd©¨¥©¨§©©¥¦§¨©¦¨
äîãàä Léà,dnc`d zcFar rcFi . ¦¨£¨¨¥©£©¨£¨¨

mFIAW WxCde .dlFcB dnkg `ide§¦¨§¨§¨§©§¨¤©
EPpi`e ,cFq Fl Wi ,FpiIn dzW FrhPW¤§¨¨¨¦¥¥§¥¤
,oA clYe dX`d xdYe oke .FrnWnM§©§¨§¥©©©¨¦¨©¥¤¥

:cg` mFiA did `l`k dxez Ÿ¨¨§¤¨
ìbúiå (àë,lrRzd oipAn iENB oFWNn . ©¦§©¦§¦¦¦§©¦§©¥

`''de :lrzi l`e okeäìäà,e''ie mFwn §¥§©¦§©§§

drxt iM .drxA mrd lFw z` oke§¥¤¨¨§¥Ÿ¦§¨Ÿ
:oxd`ak dxez ©£Ÿ

íäéðL íëL ìò (âëmU cg` lM . ©§¤§¥¤¨¤¨¨
mkW zNnE .FnkW lr dlnVd zvw§¨©¦§¨©¦§¦©§¤

:xAgzY `lúépøçàKENd Ktd . Ÿ¦§©¥£Ÿ©¦¥¤¦
:miptl FzrEpY lM iM ,mc`dck dxez ¨¨¨¦¨§¨§¨¦

çð õ÷éiå (ãëdn dNB `l aEzMd . ©¦¤Ÿ©©¨Ÿ¦¨©
iM did oke .orpM did dUFrde ,dUrp©£¨§¨¤¨¨§©©§¥¨¨¦
,eig` EUr xW`M EdQM `le d`x mg̈¨¨§Ÿ¦¨©£¤¨¤¨
dn rcp `le orpM rnWe ,xaCd dNB wx©¦¨©¨¨§¨©§©©§Ÿ¥©¤
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(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«

i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑ לי ּגרמּת ּבן אּתה אֹוליד ׁשּלא »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ
לׁשּמׁשני, אחר מׁשּמׁשרביעי להיֹות רביעי ּבנ ארּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָ

טרח  עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻאת
ׁשּסרסֹו חם ראה ּומה מעּתה. להם עבֹודתי אמר ? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

זה  והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלאחיו:
ׁשלׁשה  לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻאת

רביעי?! ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו .ּבנים ְְְִִִֵֵֶַָ

(åë)ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ,ׁשעתיד ארץ את להם ּכנען ∑È‰ÈÂ.לתת להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְֶַַָ
עֹובד  .למס ְֵַ

(æë)ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáò¤¬¤¨«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, .מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ
ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ∑ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשּבנה חכמים: ליפת", אלהים ׁש"ּיפּת אףֿעלּֿפי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבֹו ׁשרתה לא - ׁשני ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכרׁש,

ׁשּבנה  ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? והיכן ׁשלמה,ׁשכינה, ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
ׁשם  מּבני Ú·„.ׁשהיה ÔÚÎ È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו ּבני אף ְִֵֵֶָָƒƒ¿««∆∆ְְִִֵֶַ

ּכנען  מּבני עבדים להם יּמכרּו .ׁשם, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

(èë)íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

ÔÈLÓÁÂכח  ‰‡Ó ˙Ïz ‡ÙBË ¯˙a Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈL¿ƒ

ÔÈLÓÁÂכט  ‰‡Ó ÚLz Á ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

mrhe :dUrïèwä Bða`Ed ok iM .crl . ¨¨§©©§©¨¨¨©¦¥
nE WEM mg ipaE xnF`.orpkE hEtE mixv ¥§¥¨¦§©¦§¨©

oM lr .xMfPd mg l` aW ,FpA e''ie mB©¨§¨¤¨©¦§¨©¥
FpA oA z` gp lNTW xnF`de .orpM lNw¦¥§©©§¨¥¤¦¥Ÿ©¤¤§
KxC df ,eipA z` midl` KxAW xEarA©£¤¥¥¡Ÿ¦¤¨¨¤¤¤

:WxCdk dxez §¨
íéãáò ãáò (äëcg`M car Fnrh . ¤¤£¨¦©§¤¤§©©

did ,micard car did EN`e .micard̈£¨¦§¦¨¨¤¤¨£¨¦¨¨
miWcw Wcw crde .micarl car¤¤©£¨¦§¨¥Ÿ¤¨¨¦

mrhe :miWcTd WcwAåéçàìWEkl : §Ÿ¤©¢¨¦§©©§¤¨§
xnF` Wie .eia` ipA mdW hEtE mixvnE¦§©¦¤¥§¥¨¦§¥¥
lNTW xEarA micar md miWEMd iM¦©¦¥£¨¦©£¤¦¥
jlOd iM EgkW dPde .mg z` gpŸ©¤¨§¦¥¨§¦©¤¤
oke ,WEMn did lEAOd xg` oFW`xd̈¦©©©©¨¨¦§¥
FYklnn ziW`x idYe aEzM̈©§¦¥¦©§©§

:laAek dxez ¨¤
íL éäìà 'ä Ceøa (åëEp` oiaIg . ¨¡Ÿ¥¥©¨¦¨

,mW idl` `EdW mXl zFcFY siqFdl§¦©¥¤¡Ÿ¥¥
mrHde .mWlE Fl car orpM miUi `Ede§¨¦§©©¤¤§¥§©©©

zNn iM .mW z` carl EpgixkIWBîì. ¤©§¦¤©£Ÿ¤¥¦¦©¨
.Fn`iaY e''ieM sqFp e''iede ,mdl FnM§¨¤§©¨¨§¨§¦¥
.`vOi `l e''ie `laE `''d oFxqgA okl̈¥§¤§¥§Ÿ¨Ÿ¦¨¥
`xFPde cAkPd mXd mW mr xiMfde§¦§¦¦¥©¥©¦§¨§©¨
.EdFnM zti oi`e ,mW cFaM xEarA©£§¥§¥¤¤¨
dide ,ia` zNn xqgY iM oF`Bd xn`e§¨©©¨¦¤§©¦©£¦§¨¨
iM xn` .orpk ia` xEx` zFidl iE`ẍ¦§¨£¦§©©¨©¦
oA `EdW icFC l`npg ipirl EdFnM̈§¥¥£©§¥¦¤¤
mipWA dinxIn lFcB didW okYie .FcFC§¦¨¥¤¨¨¨¦¦§§¨§¨¦
xEarA eia` mWA FzF` `xFw dide§¨¨¥§¥¨¦©£

D`xw a`d ig` zW` oke .a`d cFaM§¨¨§¥¥¤£¦¨¨§¨¨
EPpi` orpM ia` dfe .LzcFC aEzMd©¨¨§§¤£¦§©©¥¤

:oMfk dxez ¥
(æëWExitEzôéWxR `le dti on . ¥©§§¦¨¤§Ÿ¥¥

oFWlaE .aigxi FnM `Ed wx .dtï¤©§©§¦¦§
caMd oipAdn `Ede ,EdFnM zinx £̀¨¦¨§¥©¦§¨©¨¥
dGd wEqRaE.cxi miklnE FnM ,sqFPd©¨§§¨¦©§§©¨©¤

WExiR iM ,mW mB zti KxAïkLéå ¥¥¤¤©¥¦¥§¦§Ÿ
íL éìäàaidl` oMWIW .ild`A m §¨¢¥¥¤¦§Ÿ¡Ÿ¦§¨¢¥

:mXd KxA oFW`xd wEqRA iM ,mWéäéå ¥¦©¨¨¦¥¥©¥¦¦
Bîì ãáò ïòðë,eig`l mB ztilE mWl . §©©¤¤¨§¥§¤¤©§¤¨

dvtp dN`n iM .mlFr car `Ed dPde§¦¥¤¤¨¦¥¥¤¨§¨
mipW xg` did xaCd dfe ,ux`d lM̈¨¨¤§¤©¨¨¨¨©©¨¦

:lEAOd xg` zFAxgk dxez ©©©©©
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é(à)eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬
:ìeanä øçà íéða íäì̈¤²¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו .(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®
:ïããe àáL äîòø éðáe§¥¬©§−̈§¨¬§¨«

(ç)øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ
:õøàä¨«¤

i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑ הּפּלגה להמריד ּדֹור ּבעצת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על העֹולם .ּכל ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן צד ƒ«ƒְְְְִִֶַַָָָ
ּבּמקֹום  ‰'.למרד ÈÙÏ∑ ּפניו מתּכּון על .להקניטֹו ְִַָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ
¯Ó‡È Ôk ÏÚ∑,ּפנים ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל על «≈≈»«ְְִִַַַַָָָָ

ּכנמרד  'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹיֹודע
ציד' רבה)ּגּבֹור .(בראשית ִִַ

(é)äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàa§¤−¤¦§¨«

(àé)äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

ÙÈÂ˙א  ÌÁ ÌL Á Èa ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡ÙBË ¯˙a ÔÈa ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב  ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ Èa¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג  ˙ÙÈ¯Â ÊkL‡ ¯ÓBb È·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ„„Â:ד  ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה  ‡iÓÓÚ ˙Â‚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ dLÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚÎe:ו  ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז  ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

ÈÂ‰ÓÏח  È¯L ‡e‰ „¯Ó ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט  Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ók¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íézk (ãoM lr .oei oA `Ede ,mW . ¦¦¥§¤¨¨©¥
zEkln iM l`ipC xtq WExtA iYxn`̈©§¦§¥¥¤¨¦¥¦©§

:`id zg` inFxe oeid dxez ¨¨§¦©©¦
ãBøîð (çlkl mrh WTaY l` . ¦§©§©¥©©§¨

:aYkp `l m` zFnXdìçä àeäå. ©¥¦Ÿ¦§©§¥¥

zFIgd lr mc` ipA zFxEaB zF`xdl§©§§§¥¨¨©©©
:civ xFABdid iMh dxez ¦¨¨¦©¦

(èmrhe'ä éðôì,zFgAfn dpFA didW . §©©¦§¥¤¨¨¤¦§§
Ffe ,mXl dlFr zFIgd mzF` dlrnE©£¤¨©©¨©¥§

:zxg` KxC WxCde .hWRd KxCìò ¤¤©§¨§©§¨¤¤©¤¤©

øîàé ïkiniA mB did lWn . ¥¥¨©¨¨¨¨©¦¥
:dWni dxez Ÿ¤

(àémrheøeMà àöé àåää õøàä ïî. §©©¦¨¨¤©¦¨¨©
.dbNRd xg` did dfe ,zti oA `Ed¤¤¤§¤¨¨©©©©¨¨
did dNgzA laA lr Kln xW` KlOde§©¤¤£¤¨©©¨¤¦§¦¨¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpנד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑ מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

רבה) .(בראשית

(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑ ג)ׁשּנאמרנינוה,היא לאלהים (יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה :". »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ּדֹומים .ללהב ׁשּפניהם ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t«¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»
ÌÈzLÏt∑ וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻֻ

נׁשֹותיהם  מׁשּכב לאּלּו,מחליפין מהם אּלּו ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.ּפלׁשּתים  ְְִִ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôð̈½Ÿ¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑נפצּו הרּבה מאּלה .מׁשּפחֹות ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ äëàa:òL «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון "ּגבּול" ּכל ארצֹו, לחברֹו:∑Î‡a‰.סֹוף האֹומר ּכאדם נראה, ולי ּדבר. ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפלֹוני''ּגבּול  למקֹום ּתבא אׁשר עד מּגיע .זה ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

einiA iM WxR mlFr xcq lraE .cFxnp¦§©©¥¤¨¥¥¦§¨¨
lr Kln did `EdW ,ux`d dbltp¦§§¨¨¨¤¤¨¨¤¤©

:miraXdai dxez ©¦§¦
äìBãbä øéòä àéä (áéil` aFxTd . ¦¨¦©§¨©¨¥©

FzFidle .depip z` oaIe mr waC `EdW¤¨¥¦©¦¤¤¦§¥§¦§
EPpi` ,glM mr F` oqx mr waC̈¥¦¤¤¦¤©¥¤

:wFgxbi dxez ¨
íéãeì úà ãìé íéøöîe (âéiYrC lr . ¦§©¦¨©¤¦©©§¦

dpicn lkA ,zFpicn zFnW dN`W¤¥¤§§¦§¨§¦¨
.miAx oFWl mNM md oM lr .dgRWn¦§¨¨©¥¥ª¨§©¦
dxEnBd di`xde crl miqExzR mB©©§¦§¥§¨§¨¨©§¨

mB ,mFwOl fnx mWe .mWn E`vi xW £̀¤¨§¦¨§¨¨©©¨©
oAdW xEaraE .mixvn mcli mixFYtM©§¦§¨¨¦§©¦©£¤©¥
,FzEncA FnlvA FgMnE a`d oF`n¥¨¨¦Ÿ§©§¦§

:cli Fl xn`ici dxez Ÿ©¨©
äøøâ äëàa (èé:xxB l` .k dxez Ÿ£¨§¨¨¤§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נה gp zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâa§«¥¤«

i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙LÏÏ∑ הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו .אףֿעלּֿפי ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(àë)ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
:ìBãbä©¨«

i"yx£¯·ÚŒÈaŒÏk È·‡∑ ׁשם הּנהר היה -.ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ∑?ׁשם אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר  ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהּוא
מאֹות  חמׁש ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי ֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמּבּול",
ּבׁשנת  היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח היה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשנה

היה  ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה מאֹות ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשׁש
ׁשנה  מאה למאהּבן הּגיע לא וׁשם אחר , ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙.הּמּבּול  ÈÁ‡∑ ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ
ּבּזהּו וזה אביהם, את .ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָ

(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ∑,הּבקעה מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְִִִַַַָָֹ
ׁשּקרא  נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָונתּפּלגּו
ׁשּבסֹוף  עֹולם', ּב'סדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על ּבנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

נתּפּלגּו ימיו ,ימיו ּבתחּלת ּתאמר יקטן ׁשאם הרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו צעיר ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאחיו

כ  "ויהי ואחרּֿכ וגֹו'", ילד "ויקטן הארץ ׁשּנאמר: ל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לסּתם  הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹֹוגֹו'".
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, .אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ÔË˜È∑ ּומקטין ענו להעמיד עצמֹו,ׁשהיה זכה לכ »¿»ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
הּללּו הּמׁשּפחֹות .ּכל ְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk jxk zegiy ihewl)

העתיד ׁשם על ּבנֹו ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר (י,ׁשהיה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
כה)

ּבעל  ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבדר
- אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּׁשם

ÔB‰LÈÏÏכ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

Èaכא  ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»

eÏÂ„כב  „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL Èa¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג  ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

‡ÈÏB„כד  ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆

Ït‚כה  „Á ÌeL ÔÈa ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ìì íç éða älà (ëíúBðBLxn` oke . ¥¤§¥¨¦§¨§¥¨©
e zti ipA lr:mW ipA lr`k dxez ©§¥¤¤§©§¥¥

(àëmrheøáò éða ìk éáàricFdl . §©©£¦¨§¥¥¤§¦©
,EPOn dlrnl oi` iM ,mixard ia £̀¦¨¦§¦¦¥§©§¨¦¤
'd xn` dM aEzM oke .eidl` mXde§©¥¡Ÿ¨§¥¨Ÿ¨©
oi`W mg ia` orpkE .mixard idl ¡̀Ÿ¥¨¦§¦§©©£¦¨¤¥
Wcw axrzdl iE`x oi`e ,EPOn dHnl§©¨¦¤§¥¨§¦§¨¥Ÿ¤

mrhe :lFgAìBãbä úôé éçàdidW . §§©©£¦¤¤©¨¤¨¨
mW xiMfdl miCwd aEzMde .aFh zti¤¤§©¨¦§¦§©§¦¥
,lFcBd `EdW zti mcw ohw `EdW¤¨¨Ÿ¤¤¤¤©¨
iM aEzMd xn`W crde .FcFaM xEarA©£§§¨¥¤¨©©¨¦

lgdWM dpW zF`n Wng oA did gpŸ©¨¨¤£¥¥¨¨§¤¥¥
oi` iM orhl mFwn dfA oi`e ,cilFdl§¦§¥¨¤¨¦§Ÿ¦¥
`A dpW x''z zpWaE .dpW w''zn zFgR̈¦¨¨¦§©¨¨¨
mW did lEAOdn gp z`vaE ,lEAOd©©§¥Ÿ©¥©©¨¨¥
xn` aEzMde ,zg` dpWe dpW d`n oA¤¥¨¨¨§¨¨©©§©¨¨©
iM miWxtn Wie .lEAOd xg` mizpW§¨©¦©©©©§¥§¨§¦¦
oM lr .mW `Ed EPOn lFcBd zti ig £̀¦¤¤©¨¦¤¥©¥
iM xn`e .dNgzA aEzMd FxiMfd¦§¦©¨¦§¦¨§¨©¦
w''z zpXn Eqpkp `l mW clFp xW`M©£¤©¥Ÿ¦§§¦§©
cg` mFi iM ,mihrEn mini m` iM gpl§Ÿ©¦¦¨¦¨¦¦¤¨
mWe ,xI`A clFp gpe .dpW aEWg dpXA©¨¨¨¨¨§Ÿ©©§¦¨§¥

h''vwz gpl Eid lEAOd `AWkE .oeiqA§¦¨§¤¨©©¨§Ÿ©
dpW h''v mWl oi` dPde .minie dpẄ¨§¨¦§¦¥¥§¥¨¨
mW didie .lEAOd zpWl zFnlW§¥¦§©©©§¦§¤¥
dpW d`n oA cWkRx` clFPWM§¤©©§©§¨¤¥¨¨¨
dqpkPW ,mizpW WExitE .miWcge§¢¨¦¥§¨©¦¤¦§§¨
.lEAOd ziW`x oFAWgn zipXd dpXd©¨¨©¥¦¥¤§¥¦©©
miWcg dXng xg` iM mixnF` Wi mB©¥§¦¦©©£¦¨¢¨¦
dzxd ,miOd ExqgW lEAOd mFIn¦©©¤¨§©©¦¨§¨
.dpW z`n oA mW did dPde .mW zW ¥̀¤¥§¦¥¨¨¥¤§©¨¨
mikln xtqA `vOi dGd oFAWgWe§¤¤§©¤¦¨¥§¥¤§¨¦

:zFnFwn dxUrAak dxez ©£¨¨§



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpנו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy
ׁשּׁשם  הּפׁשט ּבדר הכרח יׁש אּלא־אם־ּכן ּגֹוים), המֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאב
ּברׁש"י  מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
דברי־ לרׁש"י הּמיחס ּפרּוׁש ּוראה ׁשמֹות'. ּד'מדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻהענין

אחרים  ׁשמֹות אבל עבר, היה ּגדֹול נביא כג: א, ֲֲִִֵֵֵֶָָָָָהימים־א
לּדרׁש. נּתנּו ְִִֵָֹלא

(åë)-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤
:çøé-úàå úåîøöç£©§−̈¤§¤¨«©

i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑ ׁשם אּגדהעל ּדברי רבה)מקֹומֹו, .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë)éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬
:ïè÷é̈§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn 'c ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑ הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑ »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒ

את  לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאּו
ּדבר  מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע נעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונים.

יחידֹו על "ּודברים אחר: אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חּדים (אחדים", ּדברים אחרים: לאלף )ספרים אחת אמרּו: . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבימי  ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָותרנ"ו

סמֹוכֹות לֹו ונעׂשה ּבאּו רבה)הּמּבּול. .(בראשית ְֲֶַַַָֹ

ÈÂ˙כו  ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

úçà äôN (às''l`d zgY ohw gYtA . ¨¨¤¨§©¨¨¨©©¨¨¤
`Fai Knqp `Ed m`e .zxkEn `EdWM§¤§¨§¦¦§¨¨
iYx`A wECwCd xtqaE .lFcB gYtA§©¨¨§¥¤©¦§¥©§¦
dzid dBlRde .zg` z''lC xqg dOl̈¨¨¥¨¤©©§©©¨¨¨§¨
dpW z`n xg` iM zrCd lETXn z`xp¦§¥¦¦©©©¦©©§©¨¨
zrA iM blR `xwpe .dzid lEAOd xg ©̀©©©¨§¨§¦§¨¤¤¦§¥

xzM ,ux`d dbltp FclEdzinx` mEB ¦¨§¦§§¨¨¨¤§©§£¨¦

miOd iwlg md min iblR EdFnke .ivg£¦§¨©§¥©¦¥¤§¥©©¦
l`EpOr mB .cFaM i` oke .wNgi xdPdW¤©¨¨§ª©§¥¦¨©¦¨¥
mlFr xcq ixaC mB .`iaPd oA `EdW¤¤©¨¦©¦§¥¥¤¨
did ,`Ed oM m`e .Knqp eilre ,mipFkp§¦§¨¨¦§Ÿ§¦¥¨¨
iM DnzY l`e .lCbOd ipFAn mdxa ©̀§¨¨¦¥©¦§¨§©¦§©¦
cr mW zn `l iM ,mW Eid mWe gpŸ©§¥¨¨¦Ÿ¥¥©
.xzFie miXng oA Epia` awri didW¤¨¨©£Ÿ¨¦¤£¦¦§¥

aFxTde .zg` oFWl zg` dtU mrhe§©©¨¨¤¨¨©©§©¨
dEge mc` mUe ,WcTd oFWl didW il ¥̀©¤¨¨§©Ÿ¤§¨¨¨§©¨

mrhe :micrl bltE mW mB ,oiweíéøác §©¦©¥¤¤§¥¦§©©§¨¦
íéãçàoFWl lkA mFId `vOIW xEarA . £¨¦©£¤¦¨¥©§¨¨

,oFWNd iWp` lM mEpiai `NW mixaC§¨¦¤Ÿ§¦¨©§¥©¨
Eid liqkE mkg ixaC mdd minIaE©¨¦¨¥¦§¥¨¨§¦¨

:cg` zxfBn miAx mde ,micg`a dxez £¨¦§¥©¦¦¦§©¤¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(á)øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈
:íL eáLiå©¥¬§¨«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑ ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים ׁשהיּו ¿»¿»ƒ∆∆ְְְִִִֶָָ
י)למעלה: ונסעּו(לעיל הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מקֹום  להם לתּור מצאּומּׁשם ולא ּכּלם, את להחזיק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻ
ׁשנער  .אּלא ְִֶָָ

(â)íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½
øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈

:øîçì íäì äéä̈¨¬¨¤−©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑ לאּמה לכּוׁש,:אּמה מצרים ƒ∆≈≈ְְְִִַָָֻֻ

לכנען  ּופּוט לפּוט, עצמכם.∑‰·‰.וכּוׁש הזמינּו ְְְִַַ»»ְְְִֶַַ
עצמן  ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה', ְְְְִִֶַַָָָָָָּכל

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ∑‰·‰.ּומתחּברים ְְְְְִִִֵַַָָָָ»»

ּבלע"ז  אפקרליי"ר אבנים ∑ÌÈ·Ï.הזמינּו, ׁשאין ְְִַַַ¿≈ƒֲִֵֶָ
ּבקעה  ׁשהיא Ù¯NÏ‰.ּבבבל, ‰Ù¯NÂ∑ עֹוׂשין ּכ ְְִִֶֶָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ִָ

בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים דאכשטיינע)הּלבנים, ,(ציגעל ְִִֵֶַ
ּבכבׁשן  אֹותן הּקיר ∑ÓÁÏ¯.ׂשֹורפים .לטּוח ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

(ã)äáä eøîàiå|BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙŒÔt∑להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא .מּכאן ׁשּלא ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬
:íãàä éða eðä−§¥¬¨«¨¨«

i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑ ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְֶַָָָֹֻ
ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹללּמד

ּתנחּומא  רּבי ‰‡„Ì.ּבמדרׁש Èa∑,מי ּבני אּלא ְְְִִַַַָ¿≈»»»ְִֵֶָ
הראׁשֹון  אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמא

ואמר: הּטֹובה את ג)ׁשּכפה נתּתה (לעיל אׁשר "האּׁשה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהׁשּפיעם  ּבמי למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹעּמדי".

הּמּבּול  מן ּומּלטם .טֹובה ְִִַַָָ

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

Ïc‚Óe‡ד  ‡z¯˜ ‡Ï È· e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡Ï „ÈaÚÂ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙ ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה  È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L‡ Èa B· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(áaEzMd xn`W dfeíãwî íòñða. §¤¤¨©©¨§¨§¨¦¤¤
mrhe :gxfOA hxx` ixd iM zF`l§¦¨¥£¨¨©¦§¨§©©

äò÷a eàöîiåaFh mFwn EWTAW . ©¦§§¦§¨¤¦§¨
.drwAd z`f E`vOW cr dpicn zFpal¦§§¦¨©¤¨§Ÿ©¦§¨
Ktd dxWi daxr ,drwA WExitE¥¦§¨£¨¨§¨¨¥¤
.cxY drwAA dndAM oke .miqkxd̈§¨¦§¥©§¥¨©¦§¨¥¥
Erwap EN`kE mixd oiA `idW okYie§¦¨¥¤¦¥¨¦§¦¦§§

:KeYAb dxez ©¨¤
äðaìð (âiR lr s`e .mipal zxfBn . ¦§§¨¦¦§©§¥¦§©©¦

FnM od zFawp oFWl m''n mr xEAgdW¤©¦¦§§¥¥§
mipaNd EtxU dPde .miWbltE miWp̈¦¦©§¦§¦¥¨§©§¥¦
`NW siTYd oipAd Edfe .EcnrW cr©¤¨§§¤©¦§¨©©¦¤Ÿ

:W`A `le miOA qOiíäì éäzå ¦©©©¦§Ÿ¨¥©§¦¨¤
ïáàì äðálä:oa` zgY .øîçäåzgY . ©§¥¨§¨¤©©¤¤§©¥¨©©

.l`rnWi oFWlA FrnWnM FWxtE .hih¦¥§§©§¨¦§¦§¨¥
miWRh Eid `l lCbOd ipFA dN`e§¥¤¥©¦§¨Ÿ¨¦§¦
`l mB .minXd l` zFlrl EaWgIW¤©§§©£¤©¨©¦©Ÿ
rAWPW eipaE gp iM ,lEAOdn EcgR̈£¥©©¦Ÿ©¨¨¤¦§©
mixq Eid mNke .Eid mW ,mXd mdl̈¤©¥¨¨§ª¨¨¨¦
dPde .Eid mdipA iM ,mYrnWn l ¤̀¦§©§¨¦§¥¤¨§¦¥
zFpal mYrC sFqe mvtg dNB aEzMd©¨¦¨¤§¨§©§¨¦§
lCbn zFpale ,maWFnl dlFcB xir¦§¨§¨¨§¦§¦§¨
,dNdzle mWlE zF`l mdl zFidl DFaB̈©¦§¨¤§§¥§¦§¦¨
,dvEg miklFdl xird mFwn zrcl̈©©§¨¦©§¦¨

ri mB .dpwOd irFxMmdixg` mnW cn §¥©¦§¤©©£Ÿ§¨©£¥¤
aEzMd xn`W Edfe .lCbOd ini lM̈§¥©¦§¨§¤¤¨©©¨

:mW Epl dUrpec dxez §©£¤¨¥
(ãzNnEäáä.adi FWxWe ,dpY FnM . ¦©¨¨§§¨§¨§¨¥

xEaraE .Ladi 'd lr KlWd ,crde§¨¥©§¥©§¨§©£
oFWl oM `vnY ,dAxd DA ExAcIW¤§©§¨©§¥¦§¨¥§
dad ,dawpl mB .dnMgzP dad ,miAx©¦¨¨¦§©§¨©¦§¥¨¨¨
zNn lr DnzY l`e :Kil` `a` `p̈¨Ÿ¥©¦§©¦§©©¦©

íéîMa BLàøå,dWn xAC oM dPd iM . §Ÿ©¨©¦¦¦¥¥¦¥Ÿ¤
dN`e .minXA zFxEvaE zFlFcB mixr̈¦§§©¨©¦§¥¤
.EcxRi `NW mzvrA E`x mipFAd©¦¨©£¨¨¤Ÿ¦¨§

:Erci `l mde ,oM uri `l mXded dxez §©¥Ÿ¨©¥§¥Ÿ¨§
(äzNnE'ä ãøiådUrn lMW xEarA . ¦©©¥¤©£¤¨©£¥

,midFaBd gkA md miiElY miIYgYd©©§¦¦§¦¥§Ÿ©©§¦
oM lr ,zFlilrd lM EpkYi minXdnE¥©¨©¦¦¨§¨¨£¦©¥
iaWFId ,minW akFx mXd `xwp¦§¨©¥¥¨©¦©§¦
xn` ,mc` ipA oFWl KxckE .minXA©¨©¦§¤¤§§¥¨¨¨©

:cxIe aEzMde dxez ©¨©¥¤
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(å)ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæé̈«§−©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑ ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה ּכל ≈«∆»ִֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם .אחד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ÌlÁ‰∑ עׂשֹותם אמרם, לעׂשֹות ,ּכמֹו: הם .להתחיל «ƒ»ְְְְֲֲִֵַַָָָ

˙BNÚÏ 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï∑"יּבצר" ּבתמיהה, …ƒ»≈≈∆¿«¬ְִִִֵָָ
רּוח  "יבצר לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, ְְְְְְִִֶַַָֹלׁשֹון

עו)נגידים" .(תהלים ְִִ

(æ)eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eäòø úôN Léà¦−§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯ יתרה ∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו .ּבבית »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
נבנה",∑‰·‰ "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

ואמר  מדד ּכנגּדם נרדה"והּוא "הבה :.‰Ï·Â∑ ְְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»

אחרֹונה  וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּונבלּבל,
נרדה יתרה  ׁשל eÚÓLÈ.ּכה"א ‡Ï∑ לבנה ׁשֹואל זה ְְְֵֵֵֶָָ…ƒ¿¿ְֵֵֶָ

עליו  עֹומד וזה טיט, מביא מחֹווזה את .ּופֹוצע ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

(ç)eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−
:øéòä úðáì¦§¬Ÿ¨¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, (משלי ּבעֹולם «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּוי) היא רׁשע "מגֹורת :". ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑ לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדֹור  ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי ְִֵֶֶַַַָָָהּבא.
יד  ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא אּלּו ְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹהּפּלגה,
מן  נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעּקר

מריבה  והיתה ּגזלנים היּו הּמּבּול ׁשּדֹור אּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם?
ורעּות  אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהם,
למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּביניהם,

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת .ׁשּׂשנאּוי ְֲֶֶַַַָָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk jxk zegiy ihewl)

הּבא לעֹולם חלק להם ׁשאין ט)למד יא, (רׁש"י ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשמע,
הרמּב"ם ׁשּכתב ספ"ח)ּוכפי מלכים לדּיק (הלכות יׁש ולכאֹורה . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מהּמׁשנה להרמּב"ם ּכן הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ (סנהדרין ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וׁשםׁשם) כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): ּדֹור (קז, : ְְְְִֶַָָָָָ
כו'. סדֹום אנׁשי . . הּפּלגה ּדֹור . . ְְֵַַַַַָָהּמּבּול

ÔB‰lÎÏו  „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ ÚÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ïc‡ז  ÔB‰LÈÏ Ônz ÏaÏ·e ÈÏb˙ e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ãçà íò ïä 'ä øîàiå (åxaCd df . ©Ÿ¤¥©¤¨¤©¨¨
Fnrhe .cxIe mxh dfe .mik`lOl xn`̈©©©§¨¦§¤¤¤©¥¤§©§

:oM cg`W xEarA cxiãçà íòWIW . ¥¥©£¤¤¨¥©¤¨¤¥
,zFzCd zFPYWdA iM .zg` zc mdl̈¤¨©©¦§¦§©©¨
oM mB d`pVde d`pTd WCgzY¦§©¥©¦§¨§©¦§¨©¥
icn Kln dEv oM lr .oFWNd zFPYWdA§¦§©©¨©¥¦¨¤¤¨©
`''d gYtpe :FOr oFWlM xAcnE ,qxtE¨¨§©¥¦§©§¦§©¥
z''igd xEarA ,lFcB gYtA mNgd©¦¨§©¨¨©£©¥

zNnE :izFNgd oke ,eixg` `EdWøöaé. ¤©£¨§¥©¦¦¦©¦¨¥
dfe .zFxEvA mixr EdFnke ,rpOi FnM§¦¨©§¨¨¦§§¤
ElkEIW EaWgi mafr` m` ,mrHd©©©¦¤¤§¥©§§¤§

zNnE :mvtg lM zFUrleîæéFnM . ©£¨¤§¨¦©¨§§
:miWxW ipW mde ,Ennff dxez ¨§§¥§¥¨¨¦

äãøð äáä (æmr mXd xEAC . ¨¨¥§¨¦©¥¦
zNnE :mik`lOdíúôN íL äìáðå. ©©§¨¦¦©§¨§¨¨§¨¨

oipAn `EdW mixnF` miwCwcOd lM̈©§©§§¦§¦¤¦¦§©
oke .mixvn gEx dwape EdFnke .lrtp¦§¨§¨§¨§¨©¦§©¦§¥
cxp mrh dn iM .wFgx dfe ,dlap dla`̈§¨¨§¨§¤¨¦©©©¥¥
dlap `l mpFWlE ,mpFWl lAlAzze§¦§©§¥§¨§¨Ÿ¨§¨
.dUrpe FnM dlape wx .dcixId xEarA©£©§¦¨©§¨§¨§§©£¤
dfe.'d llA mW iM sFQA xn`W di`xde§¨§¨¨¤¨©©¦¨¨©§¤
iE`x dide .lirtd oipAn `Ed FwECwC¦§¦¦§©¦§¦§¨¨¨

ltMd rENaaE .dlilape mlW FzFidl¦§¨¥§©§¦¨§¦©©¤¤
oFx` z` daqpe lwWn lr ,dlape§¨§¨©¦§©§¨§¨¤£
dtie .mW dlape ltMd oFxqgaE.'d§¤§©¤¤§¨§¨¨§¨¤
.dlape zgY dla`e mipwGd EnBxY¦§§©§¥¦§¨§¨©©§¨§¨
dOl ,miwCwcOd ixacM did EN`e§¦¨¨§¦§¥©§©§§¦¨¨
mAl KtdPW mixnF` Wie .o''Epd Exqg̈§©§¥§¦¤¤¡©¦¨
.oFWl WCg cg` lke ,df z` df `pUl¦§Ÿ¤¤¤§¨¤¨¦¥¨
,zrC mc`l cOlOd iM mixnF` Wie§¥§¦¦©§©¥§¨¨©©
ipirA oFkPde .mpFWl zrC mgkW§¨¨©©§¨§©¨§¥©

.EvFtPWg dxez ¤¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נט gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(é)ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .הּמּבּול ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàåãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤
:çìL-úà¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåL ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL̈¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåäðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא  ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

(æè)`xwPW okYieâìtmFIA dGd mXA §¦¨¥¤¦§¨¤¤©¥©¤©
xg` dpW w''z ig mW iM .sq`PW¤¤¡©¦¥©¨¨©©
glWe ,dpW g''lz cWkRx`e ,lEAOd©©§©§©§©¨¨§¤©
ini lM dPde .c''qz FpA xare ,b''lz FpA§§¥¤§§¦¥¨§¥
ini ivg md dPde ,dpW h''lx blR¤¤¨¨§¦¥¥£¦§¥
xRqnM eixg` ig ,FpA Erx mB .eizFa £̀¨©§§©©£¨§¦§©

dfe .mdn aFxw bExU mbe .blR ipW§¥¤¤§©§¨¥¤§¤
h''lx digW in blR xg` oi` ,llMd©§¨¥©©¤¤¦¤¨¨
Wie .FCal FpA m` iM blR FnM dpẄ¨§¤¤¦¦§§©§¥
,lCbOd ipFA Eid miraW iM mixnF`§¦¦¦§¦¨¥©¦§¨
.zFpFWl miraWl EvFtp oM lre§©¥¨§¦§¦§
mB zti ipA mB ,mW ipA xtFq dY`WkE§¤©¨¥§¥¥©§¥¤¤©

,oFkp EPpi` dfe .miraW m`vnY ,mg ipA§¥¨¦§¨¥¦§¦§¤¥¤¨
EPpi` miqExztE mixFYtM WExit iM¦¥©§¦©§¦¥¤
xRqnA `iad `NW cFre .miWp` ipW§¥£¨¦§¤Ÿ¥¦§¦§¨
Eidi mlFr xcq zrC lre .eipaE gpŸ©¨¨§©©©¥¤¨¦§

:lCbOd ipFA zFaaxE mitl`lfi dxez ©£¨¦§¨¥©¦§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gpס zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®
ñ :úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(äë)äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL̈−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤
:ïøä-úàå øBçð̈−§¤¨¨«

(æë)íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåBz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàa§¬©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z ÈtŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי .(בראשית «¿≈∆«»ƒְִֵַָ
ׁשּקבל  מת, אביו ׁשעלֿידי אֹומרים יׁש אּגדה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומדרׁש
צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו אברם על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתרח
אם  ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוהׁשליכֹו
מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאברם

אמר  אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּוכׁשּנּצל
האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם מּׁשל הרן: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלהם
ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים". "אּור וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָונׂשרף,

וכן ּבקעה. כד)אּור, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים (שם : ְְְְִִֵֵַָָֻ
אּור יא) קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :. ְְִִֶַַָָָֹ

(èë)íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàå©«£¦¬¦§¨«
i"yx£‰kÒÈ∑ ׂשרה ׁשסכתה ,זֹו ׁשם הּקדׁש,על ּברּוח ƒ¿»ְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ּביפיּה סֹוכין ׂשרי (וׁשהּכל אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: ספרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

נסיכּות)פרעה" לׁשֹון "יסּכה", ועֹוד: ל"ט . בסנהדרין הוא (וכן ְְְְְִִַָֹ
ׂשר להדיא) ּכמֹו ׂשררה . לׁשֹון .ה, ְְְָָָָ

BÁ¯:כב  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג  ¯BÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«

Ó‡‰כה  Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»

‡·¯Ìכז  ˙È „ÈÏB‡ Á¯z Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«ƒ»«¿»
:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Â Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»¿»»ƒ»

Ú¯‡a‡כח  È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰ ˙ÈÓeƒ»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»
:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

‡z˙כט  ÌeL ÔÈL ÔB‰Ï ¯BÁÂ Ì¯·‡ ·ÈÒe¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

íøáàå (åëxE` `xwp mFwnA clFp §©§¨©§¨¦§¨
EcAM mixE`A oM lr ,EdFnke .miCUM©§¦§¨©¥§¦©§
iM ,xg` mW Fl didW aFxTde.'d§©¨¤¨¨¥©¥¦
dWn wx .mxa` ig` xFgp ipAn miCUM©§¦¦§¥¨£¦©§¨©Ÿ¤
mW iM crde .einiA rcFPd mXd azM̈©©¥©¨§¨¨§¨¥¦¨
aEzke ,eig` oxd zn mXW ,mxa` clFp©©§¨¤¨¥¨¨¨¦§¨
EUr xE`W okYie .FYclFn ux`A§¤¤©§§¦¨¥¤¨
FnM ,oM `xwpe .xMfPd mFwOA miCUMd©©§¦©¨©¦§¨§¦§¨¥§

:oFIvA Fl xF` xW`fk dxez £¤§¦

(çëmrheéðt ìòzOW ,eia` iptl . §©©©§¥¦§¥¨¦¤¥
oxd` ipR lr EdFnke .d`Fx eia`e§¨¦¤§¨©§¥©£Ÿ

:mdia`hk dxez £¦¤
(èëxiMfdeøBçð úLà íLricFdl . §¦§¦¥¥¤¨§¦©

l''f EpipFncwe .d`le lgxe dwax qEgi¦¦§¨§¨¥§¥¨§©§¥©
dlAw m`e ,dxU `id dMqIW Exn`̈§¤¦§¨¦¨¨§¦©¨¨
xwr did mdxa` iM mixnF`de .lAwp§©¥§¨§¦¦©§¨¨¨¨¨¨
,crde .aEzMd Ktd Exn` ,dxU `le§Ÿ¨¨¨§¥¤©¨§¨¥
mixnF`de .dxEhw ipaE ,FpA l`rnWi¦§¨¥§§¥§¨§¨§¦

EPpi` mdxa` zFg` dzid dxU iM¦¨¨¨§¨£©§¨¨¥¤
did oM did EN`e .mrHd df ipirA xWï¨§¥©¤©©©§¦¨¨¥¨¨
FpA mxa` z` gxY gTIe xnF` aEzMd©¨¥©¦©¤©¤©§¨§
EN` oM mb.FpA mxa` zW` FYA ixUe§¨©¦¥¤©§¨§©¥¦
xnF` aEzMd did ,hFl zFg` dzid̈§¨£¨¨©¨¥
.hFl lr azM xW`M ,FpA zA ixU z`e§¤¨©©§©£¤¨©©
oxg l` dNgzA Kld FpA xFgPW okYie§¦¨¥¤¨§¨©¦§¦¨¤¨¨
ipirA oFkPde .eia` xg` `A F`¨©©¨¦§©¨§¥©
,mxa`l mXd xn`W Ll Kl zWxRW¤¨¨©¤§¤¨©©¥§©§¨
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סי gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ
eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãò©¨−̈©¥¬§¨«
i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑ וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח .וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨
øça çøzÑ:* ¤−©§¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְֵֶַַַָָָָָ
ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובא

ּכתיב: יב)ׁשהרי וׁשבעים (לקמן ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
היה  ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
אברם  ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי אברם, ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּנֹולד
הקּדים  ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָמחרן.

ל  ּתרח ׁשל מיתתֹו ׁשּלא הּכתּוב אברם? ׁשל יציאתֹו ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לּכל  מפרסם הּדבר אברם יהא קּים לא ויאמרּו: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹֻ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָאת

מת. ועֹוד (הּכתּוב אחרים: ּבחּייהם )ספרים אף ׁשהרׁשעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָקרּויים

חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן "ּובניהּו ∑Ô¯Áa.ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ¿»»
הפּוכה  ׁשל הּנּו"ן אף חרֹון אברם, עד :ל לֹומר , ְְֲֲֶַַַַַָָ

:מקֹום  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והל זקן (רׁש"י)ׁשהּניחֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני (קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
זה  ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹאביו.
ׁשעלה  ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני הקּביל לא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻלגדּלה

אברהם  ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעכ"ל.
רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו טו)לּמד טו, לך (לך ְְֲִִִִֵֶַַַַָ

את  אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתרח
מּפניו. לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאביו,

נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

(*423 ועמ' ,63 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

ÏÂ„:ל  dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

a¯לא  ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ùe d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב  ÔÈL LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìãîø ¯ âîø íéãåîò ïî÷ì

dxezd lr `xfr oa`uiaenxa` ,mela zxecdn -

.gxY gTIe `EdW wEqRd df mcwŸ¤¤©¨¤©¦©¤©
ipXd Wcgl cg`A dxFYA EdFnke§¨©¨§¤¨©Ÿ¤©¥¦
oFW`xd WcgA oM xg`e ,zipXd dpXA©¨¨©¥¦§©©¥©Ÿ¤¨¦

aEzMd xn`W ,crde .zipXd dpXA©¨¨©¥¦§¨¥¤¨©©¨
gxY `A xW`ke ,orpM dvx` zkll̈¤¤©§¨§©©§©£¤¨¤©
mW aWIe eipirA mFwOd xWi oxg l ¤̀¨¨¨©©¨§¥¨©¥¤¨

xg`nE mCwn oi`e .znIe©¨Ÿ§¥ª§¨§ª¨
:dxFYAhk dxez ©¨
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סב

יום ראשון - כ"ח תשרי
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' מרחשון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ט תשרי
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' תשרי
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' מרחשון
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת נח

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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סג ixyz g"k oey`x mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ח ראשון יום
אגרת כה  ,278 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöøàáù àìà),nw 'nr cr:((íäîò

úBnàä úBöøàaL àlà),ux`l uega -úeiçäxac"n - ¤¨¤§©§¨ª©©
,mlerd z` my dignd "'díéøN úeLaìúä éãé-ìò àeä©§¥¦§©§¨¦

õBöéð ãøBiL ,eðéäc .úBnà íéòáL ìò íépîîä íéðBöéçä©¦¦©§ª¦©¦§¦ª§©§¤¥¦
,"äiNòc úeëìî" íLa àø÷pä ,"'ä øác"î"'d xac"ny - ¦§©©¦§¨§¥©§©£¦¨

,cala uevip `a envr
íéøOä ìò øéàîe- ¥¦©©¨¦

,mik`lndäìòî ìL¤©§¨
éwî úðéçáaó ¦§¦©©¦

,äìòîlîyxtn `ede - ¦§©§¨
aeyLaìúî Bðéà Cà©¥¦§©¥

CLîð àlà ,Lnî íää¤©¨¤¨¦§¨
Bæ äøàäî úeiç íäì̈¤©¥¤¨¨
äìòîlî íäéìò øéànL¤¥¦£¥¤¦§©§¨

éwî úðéçáa.ó ¦§¦©©¦
íéøOäîe,mik`lndn - ¥©¨¦

,úBnàì úeiç òtLð¦§©©¨ª
úBôBòå úBiç úBîäáìå§¦§¥©§

,íäéúBöøàaLuega - ¤§©§¥¤
dligza ,xnelk ;ux`l
zene`a zeigd zrtyp
,"xacnd oin" ,onvr
zendaa okn xg`le

,igd oin ,dneckeåoinlÎ §
,mnecd,úéîLbä õøàì̈¨¤©©§¦

íäL íéiîLbä íéîMìå§©¨©¦©©§¦¦¤¥
íélbìbä27àlà)miiw - ©©§©¦¤¨

mi`xapd oia lcad
,mnvrõøàå íéîML¤¨©¦¨¨¤

úBôBòå úBiçå úBîäáe§¥§©§
íéòtLð ¯ íéøBäè- §¦¦§¨¦

mzeige mrty milawn
å ,dâð útìwîilraÎ ¦§¦©Ÿ©§

miigdå íéàîhäúBnàä úBLôðmzeig milawn -øàMî ©§¥¦§©§¨ª¦§¨
.(úBtì÷wxt "`ipz"d xtq ly '` wlga zekix`a xaqenk - §¦

'b" x`y oial ,rxe aeh zaxernd "dbep ztilw" oia lcadd ,'e
.rx oleky "ze`nhd zetilwøLà ìëå õøàå íéîL ,äpäå§¦¥¨©¦¨¨¤§¨£¤

éáéLç Lnî àìk ílk ¯ úBnàä úBöøàa íäamiaygp - ¨¤§©§¨ªª¨§¨©¨£¦¥
,melkkíéøOä éaâì,mik`lnd -.íîei÷å íúeiç íäL §©¥©¨¦¤¥©¨§¦¨

éáéLç Lnî àìk íéøOäå,ynn melkk miaygp -éaâì §©¨¦§¨©¨£¦¥§©¥
íäéìò øéànä "'ä øác"î õBöépäî íäì CLîpä úeiçä©©©¦§¨¨¤¥©¦¦§©©¥¦£¥¤

.äìòîlî,"siwn" ly ote`a -úeiçä ,ïë-ét-ìò-óàå ¦§©§¨§©©¦¥©©
íëBúì CLîpä,mipeilrd mixyae mik`lna -Bæ äøàäî ©¦§¨§¨¥¤¨¨

íéàø÷ð ïëlL ,íëBúa úeìb úðéçáa àeäly mixyd - ¦§¦©¨§¨¤¨¥¦§¨¦

,miebdàäìà" :déì eø÷å ,"íéøçà íé÷ìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦§¨¥¡¨¨
"àiäìàc28,ly dwel`d `edÎjexaÎyecwdl mi`xew mde - ¤¡¨©¨

,("miwl`"k ,mnvrl ,miaygp md mby xnelk) zeiewl`díbL¤©
.úe÷ìà úðéça ïä ,íä.mzeyiae mzybxda -ïëìåoeeik - ¥¥§¦©¡Ÿ§¨¥

zene` ly zeigdy
xy` lke) mlerd
dx`ddn `id (mzeyxa
mixya dxi`nd ziwl`d
ok` md `lina ,mipeilrd
okle ,mdn mzeig milawn

íäî íéòtLpä íéBbä- ©¦©¦§¨¦¥¤
,mipeilrd mixydníä¥

äøæ-äãBáò éãáBò§¥£¨¨¨
,õ÷ úò ãò ,Lnîly - ©¨©¥¥

,dcizrd dle`bdòláiL¤§ª©
,àøçà-àøèqäå úånä©¨¤§©¦§¨££¨

,zetilwd -Ctäà æà"å§¨¤§Ÿ
àø÷ì 'eë íénò ìà¤©¦¦§Ÿ

"'ä íLa ílë29.epax - ª¨§¥
dnl o`k xfeg owfd
iwl`d uevipdy xiaqdy
mixyd z` dignd
z` mkxce ,mipeilrd
,dxfÎdcear micaerd

:xne`e ,zelba `edåÎ §
icaer ly mzeigd
zeigd iciÎlr dxfÎdcear

,ziwl`dïk-íb àø÷ð¦§¨©¥
,"äðéëMä úeìb" íLa§¥¨©§¦¨
øLà äæ úeiçL øçàî¥©©¤©¤£¤
,íëBúa "úeìb" úðéçáa¦§¦©¨§¨
,lirl xaqedy itk -
àø÷pä "'ä øác"î õBöépäî íäì úëLîpä äøàäî àeä¥¤¨¨©¦§¤¤¨¤¥©¦¦§©©¦§¨

"äðéëL" íLa"dpiky" `xwp "'d xac"y lirl xen`k - §¥§¦¨
ixd ,jk m` :dl`yd zxxerzn ,mxa .l"f epizeax oeyla
mixacd lk mr mlerd z`ixa f`n ,cinz did zelbd oipry

:lebir i`vga owfd epax xiaqn - ?eay mi`nhdäæ úeìâå)- §¨¤
,"'d xac"n uevip iciÎlr zetilwd ly ozeig llba mxbpd

,Cìéàå úòcä-õò àèçî CLîð`hg iciÎlry ,recik - ¦§©¥¥§¥©©©¨¥¨
,`hgd iptl mdl dzid `ly zetilwl zeig dkynp zrcdÎur

- j`.äMã÷c ãáì íéøBçà úðéça àeäåuevipd ,xnelk - §§¦©£©¦§©¦§ª¨
cvdn ,cala "miixeg`" zpigan `ed mixyl f` jynpd

,zewl`e dyecw ly ipevigde oezgzdìàøNé eìbLk Cà©§¤¨¦§¨¥

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

ùã÷ä úøâà
úåùáìúä éãé ìò àåä úåéçä â"åòä úåöøàáù àìà)
ãøåéù åðééäã úåîåà 'ò ìò 'éðåîîä 'éðåöéçä íéøù
øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
íéøåäè úåôåòå úåéçå úåîäáå õøàå íéîùù àìà)
â"åòä úåùôðå íéàîèäå äâåð úôéì÷î 'éòôùð
íäá øùà ìëå õøàå íéîù äðäå .(úåôéì÷ øàùî
íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò
úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä
àåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù íùá
ïéáì ìàøùé åìâùë êà äùåã÷ã ãáì íééøåçà 'éçá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

פ"ג.27. יסוה"ת הל' רמב"ם שם.28.ראה מהרש"א ובחדא"ג א. קי, ט.29.מנחות ג, צפני'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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éìà åéðtíeø ãò BúîLð LøL éôì ãçàå ãçà ìk ,"E ¨¨¥¤¨¤¨§¤¨§¦Ÿ¤¦§¨©
:úBìònä©©£
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ñ"éáù úåãîì àîâåã ïä åùôðáù 'åëå äàøéå äáäà
øåáãì àîâåã åùôðáù øåáãä çëå à"æ íùá úåàø÷ðä
øáãîùë ïëìå äðéëùå úåëìî íùá àø÷ðä ïåéìòä
éëä íåùîå äðéëùä ãçéì ïåéìòä øåáã øøåòî ú"ã
:øåáã àìá øåäøäá àöé àì ú"ãå æ"îäáå ù"÷á ì"éé÷

äðäåïäîå àúåáàñîã éøúë äøùò ùé æ"åòìæ
øùòî úåìåìë ë"â â"åòä úåùôð úåëùîð
øôñá ù"î õøàá úàæ úòãåîå ùîî åìà 'éçá
åì òøì íãàá íãàä èìù øùà ô"ò íéìåâìâä
íúåéçäì úåôéì÷ä êåúá äðéëùä úåìâ ãåñ àåäù
ïëìå 'åëå åì òøì àåä ìáà úåìâä ïîæá íèéìùäìå
â"åòä úåùôð úåéäì ìàøùé ìò ïéèìåù åéä â"åòä
úåìâ 'éçáá úùáìúî äðéëùä øùà úåôéì÷äî
äîå êéà áçø øåàéá êéøö äæù óà äðäå íëåúá
úåôéì÷ä ïéà ë"ôòàù àìà àåä ïë úîàä î"î
úëùîðä äøàäî àìà úåéç íéìá÷îå íé÷ðåé â"åòäå
øúá éãùã ïàîë äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî íäì
íéáø íéëñîå íéîåöîö é"ò úàæ íâ óàå 'éôúë
íìåò úåéøîåçá åæ äøàä äùáìúðù ãò íéîåöòå
íéâåðòú ìëå ãåáëå øùåò â"åòì úòôùîå äæä
íéðåéìòä íéðô 'éçáî íé÷ðåé ìàøùé ë"àùî .íééîùâ
ùøù éôì ãçàå ãçà ìë êéìà åéðô 'ä øàé ù"îë

:úåìòîä íåø ãò åúîùð
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnסו 'a iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ב' חמישי יום
אגרת כה  ,280 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàäå íéøáãä øçàå,`nw 'nr cr.àáåè â"äëå

øæçð ,ìkì íéòeãéå íééeìbä älàä úîàäå íéøácä øçàå§©©©§¨¦§¨¤¤¨¥¤©§¦¦¦©Ÿ©£Ÿ
,ïBLàø ïéðòì,ef zxb`a xaecn ezece` -àeäL ñòkä ïéðòa §¦§¨¦§¦§©©©©¤

,àîìòc élîa eðéäå ,äøæ-äãBáò ãáBòk,mlerd ipipra - §¥£¨¨¨§©§§¦¥§©§¨
"íéîL úàøiî õeç íéîL éãéa ìkä" ék39,lkdy oeeikne - ¦©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦

,`edÎjexaÎyecwd icia
Îdn ,qerkl dn oi`y ixd
z`xi ipipra okÎoi`y
oiprl mewn yi miny

,qrkdélîa ïëìå§¨¥§¦¥
éLeøôàì àiîLc¦§©¨§©§¥

àøeqàî40xaecnyk - ¥¦¨
z`xie zecdi ly mipipra
icedi yixtdl ,miny

,xeqi` zeyrlniL àìC Ÿ©¨
,ïøîàc àîòè éàä- ©©£¨§©¨¨

xn`py mrhd jiiy `l
,mlerd ipipra ,lirl
Îyecwd ly eicia mdy
oi` okl xy` ,`edÎjexa
el mxby in lr qerkl dn

,dnecke wfpd z`Bîëe§
áeúkL41óö÷iå" : ¤¨©¦§Ÿ

íeMî eðéäå ,"äLî- Ÿ¤§©§¦
,iptnåéðôì äø÷ä 'ä ék¦¦§¨§¨¨

éLeøôàì ,Bæ äåöî¦§¨§©§¥
,àøeqàîyextl - ¥¦¨

,xeqi`n:BúBkæì éãk- §¥§©
xacdy itkn ynn jtidd
,mlerd ipipra wfp iabl

.lirl xaqend itk
eäæ Cà,xaecn df lk - ©¤

úBçîì Bãéa LiLkexag z` `ipdle -ìò Bñòëå Btö÷a §¤¥§¨¦§§¦§§©£©
;Bøáç,miny z`xie zecdi ly mipipra qerkl el xzen f` - £¥

,epax dyna xacd didy itk,úBçîì Bãéa ïéàLk ìáà£¨§¤¥§¨¦§
ïBâk,lynl enk -éøëð,ieb -,Búlôúa Bìaìáîe øaãîä §¨§¦©§©¥§©§§¦§¦¨

ïk íà,dl`yd zxxerzn -,Bì 'ä äNò úàf äîieby - ¦¥©Ÿ¨¨
,ezltza el rixtiõnàúéå øabúiL éãk íà-ék úàæ ïéà¥Ÿ¦¦§¥¤¦§©¥§¦§©¥

ãò ,Ck ìk äìBãb äðeëáe álä ÷îòa ,Búlôúa øúBé¥¦§¦¨§Ÿ¤©¥§©¨¨§¨¨¨©
.éøëpä éøeac òîLé àlLrewy jk lk didi `ed ,oky - ¤Ÿ¦§©¦¥©¨§¦

.eaiaq dyrpd z` llk rney `ed oi`y ,ezltzaCà©
éøö Bæ äâøãîlLäöòå .äîeöòå äaø úeøøBòúä C ¤§©§¥¨¨¦¦§§©¨©£¨§¥¨

éäî àéä ,Bæ úeøøBòúäì äöeòÎa zeppeazdd -äæ ïéðò ©§¨§¦§§¦¥¦§¨¤
äðéëMä úãéøé ïéðò ïðBaúéå Baì ìà íéNiLk ,Bîöò©§§¤¨¦¤¦§¦§¥¦§©§¦©©§¦¨

"íéàìt ãøzå" ,ìBëéák42dúøàäî õBöéð Laìúäì ,- ¦§¨©¥¥§¨¦§¦§©¥¦¥¤¨¨¨
,zetilwd jezaúBtìwä CBúa úeìb úðéçáa àéä øLà£¤¦¦§¦©¨§©§¦

,íúBéçäì ììk Cøcjeza zelba `id ef dx`d illk ote`a - ¤¤§¨§©£¨
,ozeigdl ick ,zetilwddúøàä õBöéð íòtä äzòå§©¨©©©¦¤¨¨¨

úeìb úðéçáa Laìúî¦§©¥¦§¦©¨
éøëð øeaãa èøt Cøc¤¤§¨§¦¨§¦
íéøác øaãîä ,äæ¤©§©¥§¨¦
,'ä úãBáò íéìaìáîä©§©§§¦£©

,älôzä úðek àéä- ¦©¨©©§¦¨
rixtdl iebd oevxay

,ef dltzlBîëe§
äæ" ék ,ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¦¤

,"'eëå äæ únòìdyr - §ª©¤§
,miwl`dïBéìòä øåaãå§¦¨¤§

ïBzçzä øeaca Laìúî¦§©¥©¦©©§
,'eëåzpiga xnelk - §

dlrnly xeaicd
dpezgz dbxca zyalzn
ici lre ,xeaica
zcxei `id zelylzyd
,zetilwd z` zeigdl cr
èìL øLà" Lnî eäæå§¤©¨£¤¨©

"Bì òøì íãàa íãàä- ¨¨¨§¨¨§©
iebdy ,df dxwna ,xnelk
,zelb zpigaa ,ea yi
lvpn ,dyecw ly uevip
rixtdl uevipd z`
df ixd ,ezltza icedil
'dtilw'y itk ynn
z`fe ,dyecwa zhley
zeig siqedl ick
opeazi mc`y drya ixd .dpeek xzia lltzdl ,dyecwa
cgeina `idy ,zelba dpikyd ly d`ltpde dlecbd dcixia
df xac xxeri - ezltza el rixtnd iebd ly envr df oipra
zle`b xak didzy ,dpeek xzia lltzdl mc`d z` envr

:owfd epax oeylae ,dpikydäæ-éãé-ìòL eðéäcici lr - §©§¤©§¥¤
,xen`d lka zeppeazddìltúäì íãàä øøBòúîøúBé ¦§¥¨¨¨§¦§©¥¥
,àaìc à÷îòî äðeëa,ald wnern -òîLé àlL ãò §©¨¨¥¨§¨§¦¨©¤Ÿ¦§©

.åéøeacaehÎmyÎlrad ixac mixaqen xen`d lkn .iebd ly - ¦¨
icedi ly ezltz zrya xacnd iebdy ,"y"aixd z`eev"a
lkl ,oky - dfa zeyalzda `id dpikyd ixd ,jka el rixtne
jeza zelb ly avna `ede ,dyecw ly uevip yi mlera xac
icedid z` `iadl ,iaeig oeekn jka yi - efn dxizie ,iebd
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ùã÷ä úøâà
øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä

ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî
åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
'éçáá àéä øùà äúøàäî õåöéð ùáìúäì íéàìô
íòôä äúòå íúåéçäì ììë êøã úåôéì÷ä êåúá úåìâ
øåáãá èøô êøã úåìâ 'éçáá ùáìúî äúøàä õåöéð
àéä 'ä úãåáò íéìáìáîä íéøáã øáãîä äæ â"åò
øåáãå 'åëå äæ úîåòì äæ éë ì"ùîëå äìôúä úðååë
øùà ùîî åäæå 'åëå ïåúçúä øåáãá ùáìúî ïåéìòä
øøåòúî æ"éòù åðééäã åì òøì íãàá íãàä èìù
àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
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ב.39. לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז oeygxn 'b iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ג' שישי יום
,`nw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íúñéôúù éì äîåãîëå,anw 'nr cr:éô éøîà

dpikyd zelba zeppeazdl.dpeek xzia dlitzleáúkM äîe©¤¨©
èwìîä,"y"aixd z`eev" ly -"äúøL"dpikydy - ©§©¥¨§¨

,ieba "dzxy"lä ïeëì òãé àì-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa ïBL Ÿ¨©§©¥©¨§¦§¦©©©¥
ìa äøBz éøác øîBà äéä ì"æ áBèìa àìå Léãéà ïBLïBL ©¨¨¥¦§¥¨§¨¦¦§Ÿ¦§

,Lãwä`ian' okle - ©Ÿ¤
ycewd oeyla 'zexezd
`le okezd z` wx azk
ÎmyÎlrad ly epeyl z`
iehiaa drh `ede ,aeh
ote`d xe`iz ly oekpd
jeza zelba dpikyd ji`

,iebdøîBì äöøå§¨¨©
,"äLaìúð"`l - ¦§©§¨

oipr dzernyny "dzxy"
`l` ,dpiky ielib ly

,"dyalzp".úeìb úðéçáa eðéäå.ielib `le -eäæådn - §©§¦§¦©¨§¤
:my aezky,"'eë éøëð àeä íà èøôáe"yexitd itly - ¦§¨¦¨§¦

`id dpeekdyz`xydlz`xyd didzy recn ,dpikyd

xy`n xzei ,ezltza icedil rixtne xacnd ieba dpikyd
`l` - ?icediaæàL,ieba -àéä,dpikyd -úeìb úðéça ¤¨¦§¦©¨

àø÷ð äðéëL úøàä ïî õBöéð íà dîúì ïéàå .øúBéa- §¥§¥¦§Ÿ©¦¦¦¤¨©§¦¨¦§¨
,"y"aixd z`eev"aïçkLà àäc ,"äðéëL" íLaixdy - §¥§¦¨§¨©§§¨

,ep` mi`venelôàL¤£¦
àøáð Càìîuevip `l - ©§¨¦§¨
,dpikyd lyíLa àø÷ð¦§¨§¥

àøiå úLøôa 'ä- §¨¨©©¥¨
weqta43l` 'c` xn`ie" :

,"jcar lrn xearz `p
,ï"aîøä Leøôì- §¥¨©§©

cg`l jk xn` mdxa`y
,eil` e`ay mik`lnd

áeúkL Bîëe44àø÷zå" : §¤¨©¦§¨
,xbd -øácä 'ä íL¥©Ÿ¥

,"'eëå äéìàxaecny ,df iptly miweqta ,yxetna aezk my - ¥¤¨§
.j`ln zece`.àáeè àðåb éàäëedaxda jkl dnecae - §©©§¨¨

.zenewn

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" - ¥¨¦©¦§©¨

íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî àlà¤¨¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa äðeîà45,- ¡¨§©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

zeyalzd zece`
i` .zetilwa mb dpikyd
dywy dny xnel xyt`
dlekiy lawl mdl
zeyalzd zeidl
dnl m`ez ,ieba dpikyd
zece` azek l"fix`dy
dpikyd zeyalzd
l"fix`dy iptn ,zetilwa
,"zeipgex" zetilwa oc
zece` xaecn o`k eli`e
- dfd mlera inyb ieb
ïéa ÷lçì eöøé íàL¤¦¦§§©¥¥
íéiðçeøä úBtì÷§¦¨£¦¦
íéìelb éãáBòì§§¥¦¦

íéiîLbäoi` ef dwelg - ©©§¦¦
ixdy ,qiqa dlEì ïéà¥§

ïë-ét-ìò-óàå ,õøàä øôòk éîLb,"dlaw"a aezk - ©§¦©£©¨¨¤§©©¦¥
c úeëìîc úeëìî Ba úLaìúîmler -dëBúáe äiNò ¦§©¤¤©§§©§©£¦¨§¨

,'eë äøéöéc úeëìîzekln"e "d`ixac zekln" - ©§¦¦¨
,"zeliv`cíàå .ìéòì økæpëådpikydy xnel mdl dyw - §©¦§¨§¥§¦

ieba zyalzn,éøä ,íéøëpä úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§©¨§¦£¥
' âeefî íäéúBLôð'àá÷eðå ïétðà-øéòæ,zeklne `"f - ©§¥¤¦¦§¥©§¦§§¨

,ì"æ é"øàä éáúëa áeúkL Bîk ,íéiðçeøä úBtì÷c¦§¦¨£¦¦§¤¨§¦§¥¨£¦©
àöîð,ixd -íéiðçeøäLod ,zeipgexd zetilwd -øB÷î ¦§¨¤¨£¦¦§

.íúàîèxy`ae - ª§¨¨
ixd zeipgexd zetilwl

y md mixaeqdleki
zeyalzd oda zeidl
,`eti` ,recn - dpikyd
jk didiy xyt` i`
?mlerd zene` zeytpa

éøö úîàa Càøeàa C ©¤¡¤¨¦¥
éà ,áçøàeä C ¨¨¥

,Bæ úeLaìúä- ¦§©§
zyalzn dpikydy
zetilwa mb ,zetilwa
zene`a mbe zeipgexd

,dhnl mlerdàì ìáà£¨Ÿ
eðéìòzxez ilbn lr - ¨¥

ÎmyÎlrad ,zeciqgd
,owfd epaxe cibnd ,aeh

íúðeìz,mdizeprhe -.ì"æ é"øàä éáúk ìò íà-ékmy - §¨¨¦¦©¦§¥¨£¦©
.zetilwa dpikyd zeyalzd oipr aezk,òîBL éðãLçé ìàå§©©§§¥¦¥©

ïèéLôäì ì"æ é"øàä éøác ézðáäL éðéòa éðàL¤£¦§¥©¤¥©§¦¦§¥¨£¦©§©§¦¨
áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø éúàa àì ék ;ïúeiîLbî¦©§¦¨¦Ÿ¨¦©§¨¥¦§¥©©©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
à"ìá ú"ã øîåà äéä ì"æ è"ùòáä éë ÷åã÷ãá ïåùìä
åäæå úåìâ 'éçáá åðééäå äùáìúð ì"øå ÷"äìá àìå
øúåéá úåìâ 'éçá àéä æàù .'åë â"åò àåä íà èøôáå
íùá àø÷ð äðéëù úøàä ïî õåöéð íà äåîúì ïéàå
íùá àø÷ð àøáð êàìî åìéôàù ïçëùà àäã äðéëù
'ä íù àø÷úå ù"îëå ï"áîøä 'éôì àøéå 'ôá 'ä

àáåè â"äëå 'åëå äéìà øáåãä

íúñéôúù éì äîåãîëå
úåùáìúä ïéðò ø÷éòî àìà ïåùìä ÷åã÷ã ãöî äðéà
ì"æéøàä ù"îá äðåîà íäì ïéàù úåôéì÷á äðéëùä
íééðçåøä úåôéì÷ ïéá ÷ìçì åöøé íàù íéìåâìâä 'ñá

ôòë éîùâ êì ïéà íééîùâä â"åòììò óàå õøàä ø
äëåúáå äéùòã úåëìîã úåëìî åá úùáìúî ïë éô
úåùôð úàîåè íåùî íàå .ì"ðëå 'åë äøéöéã úåëìî
íééðçåøä úåôéì÷ã ï"åæ âååéæî íäéúåùôð éøä â"åòä
íúàîåè øå÷î íééðçåøäù àöîð .ì"æéøàäëá ù"îë
åæ úåùáìúä àåä êéà áçø øåàéá êéøö úîàá êà
ìàå .ì"æéøàäë ìò à"ë íúðåìú åðéìò àì ìáà
ì"æéøàä éøáã éúðáäù éðéòá éðàù òîåù éðãùçé
éøáã ùøôì ÷ø éúàá àì éë ïúåéîùâî ïèéùôäì
íâùá ì"æéøàä úìá÷ é"ôò åéãéîìúå ì"æ è"ùòáä
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ג.43. יג.44.יח, טז, 45.36.שם שבהערה



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnסר 'c ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ד' קודש שבת יום
אגרת כו  ,anw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá åë,284 'nr cr:î"øá ë"ò

íbLa .ì"æ é"øàä úìa÷ ét-ìò åéãéîìúå ì"ædxizi mbe - ©§©§¦¨©¦©¨©¨£¦©§¤©
`id zn`dy ,efnäæ ïéðòLlka `vnp `edÎjexaÎyecwdy - ¤¦§¨¤

,xzeia zekenpd zebxca mb ,dbixcn lkae mewnúîëçî Bðéà¥¥¨§©
"eðé÷ìà 'äì úøzñpä"îe äìawä46eðì úìâpä"î íà-ék , ©©¨¨¥©¦§¨Ÿ©¡Ÿ¥¦¦¥©¦§Ÿ¨

ïéîàäì ,"eðéðáìe§¨¥§©£¦
àø÷îa äîìL äðeîà¡¨§¥¨¤¦§¨

áeúkä øacL àìî47: ¨¥¤¦¤©¨
úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤
íàð ,àìî éðà õøàä̈¨¤£¦¨¥§ª
àöBé àø÷î ïéàL ,"'ä¤¥¦§¨¥

.BèeLt éãéî- ¦¥§
`ln `edÎjexaÎyecwdy
mbe minya mb `vnpe
mipipra mb ,ux`a
mipipra mbe miipgexd

,miinybdàéä íâå§©¦
äèeLt äðeîà- ¡¨§¨

zlaewnúeììk ízña¦§©§¨
íãéa äøeñîe ,ìàøNé¦§¨¥§¨§¨¨
íéLBãwä íäéúBáàî¥£¥¤©§¦

úeîéîúa eëìäL- ¤¨§¦§¦
,dninz dpen`a,'ä íò¦

éLBðà ìëNa ø÷çì éìa§¦©£Ÿ§¥¤¡¦
oiadl -úe÷ìàä ïéðò¦§©¨¡Ÿ

äìòîì àeä øLà£¤§©§¨
,õ÷ ïéà ãò ìëOäî¥©¥¤©¥¥

òãéì,lkya -éààeä C ¥©¥
÷ø ."õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤©
eàa áBøwî íéLãçL¤£¨¦¦¨¨

ø÷çì,lkya -äøé÷ça ©£Ÿ©£¦¨
,Bæ`ln zewl` ji` -

,mlerd lk z`àlà ìëOä ìà íäì áø÷ì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¨¤¤©¥¤¤¨
,ì"æ é"øà éáúkî úBçe÷ì úBîc÷ä ét-ìò à÷åc©§¨©¦©§¨§¦¦§¥£¦©
.ïãò-íúîLð éúBaøî ézòîML éôëe ,ïúeiîLbî úBèLôîª§¨¦©§¦¨§¦¤¨©§¦¥©©¦§¨¨¥¤

,mdicinlze cibnd axdn ,aehÎmyÎlradn -øLôà éà Cà©¦¤§¨
,úòîBL ïæàì ätî íà-ék ,ázëîa áèéä äæ øàáì§¨¥¤¥¥§¦§¨¦¦¦¤§Ÿ¤©©

àøB÷ 'ä øLà íéãéøOìå älâñ éãéçéì48:áéúëãk ,enk - ¦¦¥§ª¨§©§¦¦£¤¥§¦§¦
aezky49òîBL äzà ïä ììkîe ,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe" :§©§¥£©¨¦Ÿ¦§©¥©¨¥©

'eë50.dl`y ,e`l -
'd z` miyxec mpi`y
oky ,oiadl mileki mpi`
mileki dl` mipipr oiadl
,'d z` miyxecy dl` wx
dzlbzpy zewl` oiadl
,llka dxezd zeinipta
ly ote`a dbyda d`ae

"oeqpxtzi"51zxeza
.zeciqgd

íúéàø ízà ,äpä- ¦¥©¤§¦¤
icbpnl owfd epax azek

,zeciqgd zxezLeøt¥
íéøôqî ãçà øîàî©£¨¤¨¦§¨¦

,íéòeãéäzxez ly - ©§¦
,zeciqgdàîâeãì§§¨

ìk íb ék ,úBàìe§¦©¨
íéäeîzä íéøîànä- ©©£¨¦©§¦

,zeiyew mdilr miywnye
øeàáe Leøt íäì Lé¥¨¤¥¥

.ïç éòãBéì áèéä- ¥¥§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

.(dlawdee÷é àì Cà©Ÿ§©
íúìòîowfd epax dpet - ©£¨¨

,ceaka mdil`øàáì éìà¥©§¨¥
ék ,ázëîa ìkä íäì̈¤©Ÿ§¦§¨¦
äãák äëàìî àéä¦§¨¨§¥¨
íkî eçlL eöøz íà ÷ø ,ïôà íeLa øLôà éàå ,äaøîe§ª¨§¦¤§¨§Ÿ¤©¦¦§¦§¦¤
,'ä äöøé íà Ba øaãà ät ìà äôe ,äãòaL ãçéîe ãçà¤¨§ª¨¤¨¥¨¤¤¤£©¤¦¦§¤

:"éô éøîà ïBöøì eéäé"å ,éôéhäa ét íò äéäé 'äå©¦§¤¦¦§©¦¦§¦§§¨¦§¥¦

epax azk ("ycewd zxb`"n) ycewd zexb`y zexnly ,oiivn iaxd

zxb`"a eipa oze` exciqe evaiw ,ezewlzqd ixg`e ,mipey mipnfa owfd

xcq itl `ly zexb`d z` exciq mde ,(dncwda `aend itk) "ycewd

zpya ,zewlzqdd iptl dazkp 'k oniq ycewd zxb` ,oky) ozaizk

,wecexedn rlrcprn iax zewlzqd ixg` azkp j"f oniqe ,b"rwz

zxb` oia zekiiy `evnl milekiyk ,z`f lka - (jxra h"nwz zpya

oe`bd ipa exciq recn mrh ynyl xacd leki ,dzncewl zg`

jxca xnel ixd mileki .eqtcpy itk xcqa zexb`d z` xagnd

:d"k oniql zekiiy zi`xp e"k oniq ycewd zxb`a mby ,xyt`

.åëzeyalzd oipr xaqed - d"k oniq - zncewd zxb`ay xg`l

ji` ,xiaqdl e"k oniqa zxb`d d`a ,zetilwd jeza zelba dpikyd

dn ,xzqde mlrd dxeza mb yi zelba dpikyd zeyalzd cvny

ici lry ,`id icedi ly ezceare ,dxezd xe` lr dxizqn "dtilw"dy

dnl dtqed meyn jka yi .xzqdde mlrdd z` xiqi dxeza ezribi

z` cixtdle rxdn aehd z` xxal icedi ly dceard dpyi dxezay

mby ,xnelk ,'eke leqtdn xykd ,xeqi`d on xzidd ,rxd on aehd

icedid lre ,rxe aeha zyaeln dxezy dn zeyalzdd dpyi dxeza

.aehd z` zelrdle rxdn aehd z` xxale cixtdl dxez cneld
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ùã÷ä úøâà
'äì úåøúñðäîå äìá÷ä úîëçî åðéà äæ ïéðòù
äðåîà ïéîàäì åðéðáìå åðì úåìâðäî íà éë åðé÷ìà
íéîùä úà àìä áåúëä øáãù àìî àø÷îá äîéìù
éãéî àöåé àø÷î ïéàù 'ä íàð àìî éðà õøàä úàå
ìàøùé úåììë íúñá äèåùô äðåîà àéä íâå åèåùô
úåîéîúá åëìäù íéùåã÷ä íäéúåáàî íãéá äøåñîå
øùà úå÷ìàä ïéðò éùåðà ìëùá øå÷çì éìá 'ä íò
àìî àåä êéà òãéì õ÷ ïéà ãò ìëùäî äìòîì àåä
äøé÷çá øå÷çì åàá áåø÷î íéùãçù ÷ø õøàä ìë
é"ôò à÷åã àìà ìëùä ìà íäì áø÷ì à"àå åæ
éôëå ïúåéîùâî úåèùôåî ì"æéøàëî úåçå÷ì úåîã÷ä
áèéä äæ øàáì à"à êà ò"ð éúåáøî éúòîùù
äìåâñ éãéçéì úòîåù ïæàì äôî íà éë áúëîá
åðéáé 'éåä éù÷áîå áéúëãë àøå÷ 'ä øùà íéãéøùìå

.'åë òîåù äúà ïä ììëîå ìë
äðäíéòåãéä íéøôñî ãçà øîàî 'éô íúéàø íúà

íéäåîúä íéøîàîä ìë íâ éë úåàìå àîâåãì
íúìòî åå÷é àì êà .ç"éì áèéä øåàéáå 'éô íäì ùé
äãéáë äëàìî àéä éë áúëîá ìëä íäì øàáì éìà
íëî åçìù åöøú íà ÷ø .ïôåà íåùá à"àå äáåøîå
'éäé 'äå .ä"éà åá øáãà ô"àôå .äãòáù ãçåéîå ãçà

:éô éøîà ïåöøì åéäéå .éôéèäá éô íò
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט oeygxn 'c ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"`pnidn `irx"a `aend oipr xiaqdl (zxb`d zligza) ligzi jka

dxezay dlbpd wlgy ,zerh lawzdl dlelr epnn ,`yp zyxt xdefdn

cizrl xwira dlbzzy dxezd zeinipt wlge ,"rxe aeh zrcd ur" `ed

ef driawy xiaqi owfd epax ;"miigd ur" `id - (`eai giyndyk) `eal

ik ,dpekp dppi`lkdxezd

zpeek `l` ."miig ur" z`xwp

- `id "`pnidn `irx"d

d`a dxezc dlbpy

zeyalzdaxaecn ,rxe aeha

xyk ,xzide xeqi` zece` da

ecenila icedie ,'eke leqte

rxdn aehd z` cixtn dxez

.rxd on aehd z` xxane

úLøt 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨¨©
àNð1:lr xne` - ¨Ÿ

weqtd2:íéìkNnäå"§©©§¦¦
¯ "òé÷øä øäæk eøäæé©§¦§Ÿ©¨¨¦©
Cìéc àøeaç éàäa"§©¦¨¦¨

,øäfä øôñ eäéàc- §¦¥¤©Ÿ©
i"ayxd ly - df jxeaiga

,xdfd xtq `edyïî¦
äàlò ànàc àøäæ̈¢¨§¦¨¦¨¨

,äáeLzxdefd on - §¨
`ni` ly (xe`de)
dpia) "d`lir
`id day ,"zeliv`"c
- daeyz(d zbixcn
zbxcay ,dpeilr daeyz
zxb`"a `aenk ,"dpia"
'h wxt seq "daeyzd

,mipewizde xdfdnïélàa§¦¥
,df xeaig micneld ,dl`a -éøö àì,ïBéqð Caezk df iptl - Ÿ¨¦¦¨

l`xyil oel d`qpl ciarzi `c `peebk" :"`pnidn `irx"a my
,dpexg`d dle`ba l`xyi ipa z` eqpiy - "`ziixza `pwxeta

aezky enk3mdy dl`y ,"miax etxvie epalzie exxazi" :
) "aehc `xhqn"mdy mixg`de ,df oeiqpa ecnri (aehd cvn

lre ,"miryx eriyxde" mda didi (rxd cvn) "rxc `xhqn"
lr df iptl xn` mdilry ,"milikyn"dy ,o`k xne` `ed jk
"iigc `pli`"a miwqery md dl`y ,"epiai milikynde" weqtd

`xhqn"y (miigd ura)dpiacdpeekd ,(dpiad cvny) "
.oeiqpl miwewf mpi` dl` ,dxezd zeiniptlïéâáe,iptne - §¦
,éiçc àðìéàî íòèîì ìàøNé ïéãéúòcur"n merhl - ©£¦¦¦§¨¥§¦§©¥¦¨¨§©¥

,"miigdøäfä øôñ éàä eäéàcxdfd xtq `edy -dfd,ïe÷té §¦©¥¤©Ÿ©¦§
àúeìb ïî déazelbd on ez` e`vi -:ïBäa íi÷úéå ,íéîçøa ¥¦¨¨§©£¦§¦§©¥§

weqtd mda miiwzie -4:,"øëð ìà Bnò ïéàå ,epçðé ããa 'ä"¨¨©§¤§¥¦¥¥¨
mik`lndy ,mlerd zene`l mzle`ba miwewf eidi `l md -
`edÎjexaÎyecwd `l` ,"xkp l`" mi`xwp mdly mixyde

;dle`bl mkileie zelbd on mze` `ivei envraáBèc àðìéàå§¦¨¨§

òøå,rxe aeh zrcd ur -eäéàc,`edy -äàîè øzäå øeqà ¨¨§¦¦§¤¥ª§¨
,øézé ìàøNé ìò eèìLé àì ¯ äøäèå,xzei -äñðøt àäc §¨¢¨Ÿ¦§§©¦§¨¥¨¦§¨©§¨¨

,éiçc àðìéàc àøèqî àlà éåäì àì ïBälcixdy - ¦§Ÿ¤¡¥¤¨¦¦§¨§¦¨¨§©¥
,cala "miigd ur" ly cvdn didz mzqpxtàì ïnz úéìc§¥©¨Ÿ

òøc àøèqî àéL÷- ©§¨¦¦§¨§©
`iyew `l my oi`y
- ,rxd cvdn - d`ad

ú÷ìçî àìå,d`ad - §Ÿ©§Ÿ¤
:áéúëc ,äàîhä çeøî¥©©ª§¨¦§¦

aezky enk -5:çeø úàå"§¤©
ïî øéáòà äàîhä©ª§¨©£¦¦
ïeñðøtúé àìc ,"õøàä̈¨¤§Ÿ¦§©§§

eqpxtzi `ly -éãéîìz©§¦¥
,õøàä énòî íéîëç£¨¦¥©¥¨¨¤

àøèqî àlàcvdn - ¤¨¦¦§¨
ïéìëàc áBèc- §§¨§¦

mdy mixac milke`y
àìå ,øzä øLk äøäè̈¢¨¨¥¤¥§Ÿ

áø áøòîitk - ¥¥¤©
,xdefa my mi`xwpy

ïéìëàcmilke`y - §¨§¦
mdy mixacìeñt äàîèª§¨¨
,'eë øeñàjiynn `ede - ¨

:xdefa myàðîæáe§¦§¨
òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨

,'eë àèìLonfae - ¨§¨
hley rxe aeh ly urdy

,mleraíéîëç ïeðéà¦£¨¦
ïééîãcicinlz ixd - §¨§¨

minecd minkgd
ì,'íéáBè íéîé'å úBúaL §©¨§¨¦¦

,ïélç ïeðéà ïBäì ïéáäéc äî àlà ïBäì úéìwx mdl oi` - ¥§¤¨©§©£¦§¦ª¦
,"oileg" mi`xwpy dl` mdl oipzepy dnúaMä íBéc àðåâk§©§¨§©©¨

,zayd mei enk -àîBéa déì ïéðwúîc äî àlà déì úéìc§¥¥¤¨©¦§©§¦¥§¨
,ìçc,legd meia exear mipikny dn wx `l` - el oi`y - §Ÿ

éiçc àðìéà àèìLc àðîæáehley "miigd ur"y onfae - §¦§¨§¨§¨¦¨¨§©¥
,(dle`bd onfa xnelk),òøå áBèc àðìéà àéôkúàrpkp - ¦§©§¨¦¨¨§¨¨

,rxe aeh ly urdïéáäéc äî àlà õøàä énòì àäé àìå§Ÿ§¥§©¥¨¨¤¤¨©§©£¦
,íéîëç éãéîìz ïBäìepziy dn wx ux`d inrl didi `le - §©§¦¥£¨¦

.minkg icinlz mdleåä àì elàk eäééúBçz ïééôkúàå§¦§©§¨§©§§¦¨£
,àîìòa`l eli`k ,minkg icinlzl mirpkp eidi ux`d inre - §¨§¨

,mlera miniiw eidéëäå,jke -äøäèå äàîè øzä øeqà §¨¦¦¤¥ª§¨§¨¢¨
øaòúà àìi `l -gwlïéa úéì eäéøèqîc ,õøàä énòî Ÿ¦§©©¥©¥¨¨¤§¦¦§©§¥¥

àúeìbzelbd oia lcad lk oi` mcvny -çéLnä úBîéì ¨¨¦©¨¦©
àðìéàî éîòè àì ïeðéàc ,ãáìa úBiëìî ãeaòL àlà¤¨¦§©§ª¦§©§¦Ÿ©£¥¥¦¨¨

,éiçc,"miigd ur"n enrhi `l md ,oky -éøöåïéúéðúî ïBì C §©¥§¨¦©§¦¦
mipicle zeipynl miwewf eidie -äàîè øzäå øeqàa§¦§¤¥ª§¨

:'àðîéäî àéòø'a ïàk ãò ."äøäèå§¨¢¨©¨§©§¨§¥§¨
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ùã÷ä úøâà
î"øá åëøäæë åøéäæé íéìéëùîäå àùð 'ô

åäéàã êìéã àøåáç éàäá òé÷øä
ïéìéàá äáåùú äàìéò àîéàã àøäæ ïî øäæä øôñ
àðìéàî íòèîì ìàøùé ïéãéúòã ïéâáå ïåéñð êéøö àì
àúåìâ ïî äéá ïå÷ôé øäæä øôñ éàä åäéàã ééçã
ìà åîò ïéàå åðçðé ããá 'ä ïåäá íéé÷úéå íéîçøá
äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
äàîåèä çåøî ú÷åìçî àìå òøã àøèñî àéù÷ àì
àìã õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå áéúëã
ïéìëàã áåèã àøèñî àìà ä"òî ç"ú ïåñðøôúé
äàîåè ïéìëàã áø áøòî àìå øúéä øùë äøäè
àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã
ïééôëúàå ç"ú ïåäì ïéáäéã äî àìà õøàä éîòì àäé
øúéä øåñéà éëäå àîìòá ååä àì åìàë åäééúåçú
úéì åäééøèñîã ä"òî øáòúà àì äøäèå äàîåè
ãáìá úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì àúåìâ ïéá
ïéúéðúî ïåì êéøöå ééçã àðìéàî éîòè àì ïåðéàã

:î"øá ë"ò äøäèå äàîåè øúéäå øåñéàá
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ב.1. קכד, ג.2.זח"ג יב, י.3.דניאל יב, יב.4.שם לב, ב.5.האזינו יג, זכרי'
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היום יום . . . ע

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ין  דּוׁשִ ַעת ַהּקִ ְצֹות ֵהם ַטּבַ ם".. ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּמִ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ ׁשְ י ּגִ ֵלכּו ּגֹו' ְוָנַתּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך־הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש־ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ׁשֶ

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל 
הבית, און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט 

זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט 
זיין הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען 
לעבען אים, ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי 

הָאבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
ָאדער אין  יעדער כח איז פאראן א פועל דבר:  פון  בַאווייזט קלָאהר, אז  דָאס 
א לבוש חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און 

איידעלערע געפילען.

ַעם  ִית', ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד 'ּבַ ים' ׁשֶ ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ֶאָחד ֵמַה'ּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵאֶצל ַהּבַ

ֵעיַנִים  ּבְ ְלָידֹו  ב  ּוְלִהְתַיּצֵ ֲחֵבירֹו,  ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיַדִים  ֵלב  ְלׁשַ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ה  ִצּוָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ֵאָליו.  ָסמּוְך  ּבְ ָעְמדּו  ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵני  ׁשְ ְתֵפי  ּכִ ַעל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָיָדיו  יַח  ִהּנִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֲעצּומֹות. 
ְיִריבֹו  ֶאת  קֹוֵרַע  ִית'  ַעל־ַהּבַ 'ּבַ יַצד  ּכֵ ָראּו  ֵהם  דֹוָלה:  ּגְ ֵאיָמה  ִמּתֹוְך  ִלְצעֹוק  ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵהֵחלּו  ְלֶפַתע 

ָדג! ּכְ
ר ְלָתְפסֹו ַרק  ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ

ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ּבְ

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד. –  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "יֹאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

יום 
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עי היום יום . . . 

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך־  דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ ָ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו־ַהּשׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל־ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ
ְוהֹוְלִכים  ָלֶהם  ים  ְמַחּכִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ֵהם  רֹוִאים  ה,  ְרִאּיָ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ב  ְמַסּבֵ ּבֹות  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ְוִסּבַ ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ִעיַלת  ה  ִהּנֵ ֵמֶהם[,  חּוץ  ים  ]=ְוַהֲאָנׁשִ ר  ּבַ ּדֶ א  ְוַעּמָ ַעְצָמם.  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות 
הָאט דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין 
ברודער מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף 
לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט 

נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ תרנ"א:  ְלָך  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ בּוַע. לֹא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך 
לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף 
מפרסם זיין ג-טליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו 

איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
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היום יום . . . עב
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י־ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. לֹא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zeaezk(ipy meil)

:df oipra mipey mipte` d`ian `xnbd .dzaezk z` dlàéä¦
øîBà,úàöì àlL dúBà ïéôBk ,úàöì àlL øîBà àeäå úàöì ú ¤¤¨¥§¥¤Ÿ¨¥¦¨¤Ÿ¨¥

åàì íàå,x`yidl zaxqn `idy -äaeúk àìa àözi`yx ± §¦©¥¥§Ÿ§¨
,jtidl oke .dzaezk z` dl mlyl `la dyxbl dlraøîBà àeä¥

åàì íàå ,úàöì àlL BúBà ïéôBk ,úàöì àlL úøîBà àéäå úàöì̈¥§¦¤¤¤Ÿ¨¥¦¤Ÿ¨¥§¦©
,x`yidl axqn `edy -äaeúk ïzéå àéöBé. ¦§¦¥§¨

* * *
:dpynd ly ipyd wlga oecl zxaer `xnbd,'åë äMà àNðux`a ¨¨¦¨

`yp ,l`xyi ux` zernn dl ozep `iwhetwa dyxbe l`xyi
ux` zernn dl ozep l`xyi ux`a dyxbe `iwhetwa dy`

:`xnbd zl`ey .l`xyiàéL÷ àôeb àäcvn dpynd ixac ± ¨¨©§¨
.miyw mnvréðz÷,dpynd dpey dligzay ±õøàa äMà àNð ¨¨¥¨¨¦¨§¤¤

dì ïúBð ,ài÷èBt÷a dLøâå ,ìàøNédzaezk z`úBònî ¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦¨
a zelaewndïðéìæà àãeaòéL øúa àîìà ,ìàøNé õøàgken ± ¤¤¦§¨¥©§¨¨©¦§¨©§¦¨

carzydy oeike lrad carzypy mewnd xg` mikledy o`kn
j` .l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dlàôéñ àîéà¥¨¥¨

`tiqa dpynd oic z` yxt ±õøàa dLøâå ,ài÷èBt÷a äMà àNð'¨¨¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤
dì ïúBð ,ìàøNédzaezk z`øúa àîìà ,'ìàøNé õøà úBònî ¦§¨¥¥¨¦¨¤¤¦§¨¥©§¨¨©

ïðéìæà àðééáeboeike ,diiabd zry xg` mikledy gken ok m`e ± ©§¨©§¦¨
`vnpe ,l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dyxiby

:`xnbd zvxzn .mixzeq dpynd ixacyäaeúk élewî ,äaø øîà̈©©¨¦¥§¨
ïàk eðLminkg eliwd eay mipicd on cg` dpey o`k dpynd ± ¨¨

mewn oia rahna iepiy yi m`y `id `lewde ,daezk iabl
daezkd z` mlyl lrad i`yx ,oiyexibd mewnl oi`eyipd

,jka miliwny mrhde .odipian dzegtd rahnaäaeúk øáñ÷̈¨©§¨
ïðaøc`ed daezk aeigy xaeq epizpyn ly `pzdy meyn ± §©¨¨

.daeiga eliwd minkg okle ,opaxcn
:dpyna epipy .epizpyna wlegd zrc z` zx`an `xnbdïaø©¨

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdyxibe ,`iwhetwa dy` `yp mc` m` ¦§¤©§¦¥¥
,l`xyi ux`aúBònî dì ïúBða zelaewnd.ài÷èBt÷enrhe ¥¨¦¨©§¦¨

c meyn,àúééøBàc äaeúk øáñ÷aeiga lwdl xyt` i` jky oeike ¨¨©§¨§©§¨
oicd xwirk ,xzei zeeyd `iwhetw zernn dl ozil aiegne ,lrad

.dl carzypy mewnd ixg` mikledy
:libx aeg ly epic z` zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,Bøéáç ìò áBç øèL àéöBnäm`Ba áeúka dzid d`elddy,ìáa ©¦§©©£¥¨¨¤
,ìáa úBònî eäabîoke .laa zerna delnl deld carzyd oky ©§¥¦§¨¤

m`Ba áeúka dzid d`elddyeäabî ,ìàøNé õøàdelnl deld ¨¤¤¦§¨¥©§¥
,ìàøNé õøà úBònîm` j` .el` zerna el carzyd okyáeúk ¦§¤¤¦§¨¥¨

ñ Baíúea mikled ,d`eldd mewn xhya aezk oi`y xnelk - §¨
m` okle ,diiabd mewn xg`BàéöBäea zeableäabî ,ìáaa ¦§¨¤©§¥

,ìáa úBònîm`eìàøNé õøà úBònî eäabî ,ìàøNé õøàa BàéöBä. ¦§¨¤¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥
m` :oipr eze`a sqep oic,íúñ 'óñk' Ba áeúkaezky ,xnelk ¨¤¤§¨

mixpic e` mirlq m` rahn dfi` ea aezk `le ,zerahnd mekq

f` ,mipeicpet e`,`ed oicdeäabî ,äåì äöøiM äîxnelk ,delnl ©¤¦§¤Ÿ¤©§¥
miphw zerahn mdy ,mixqi` elit`e ,dvxiy rahn beq dfi`

:zniiqn `ziixad .xzeia.äaeúëa ïk ïéàM äî:`xnbd zxxan ©¤¥¥¦§¨
àéiäàoicd oi`y xn`p `ziixaa mixkfend mipicd on dfi` lr - ©©¨

:`xnbd daiyn .daezka okàLéøà ,àiLøLî áø øîàoicd lr - ¨©©§©§¦¨©¥¨
eixg` mikled d`eldd mewn xhya azkp m`y `yixa xn`py
oi`y `ziixad dtiqen ,xg` mewna xhyd z` `ived m` s`
ipy oian dzegtd rahndn daeb daezka oky ,daezka ok oicd

df oice .zenewndé÷etàì][`ivedl-,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcî §©¥¦§©¨¦§¤©§¦¥
,àúééøBàc äaeúk øîàcmewn xg` daezka mb mikled ,ezrcle §¨©§¨§©§¨

.oi`eyipd mewna zelaewnd zerndn cinz mlyne ,ceariyd
m` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdäî ,íúñ óñk Ba áeúk̈¤¤§¨©

öøiM.eäabî ,äåì ä:`xnbd dywnàîéàå`ly mrhd `ny ± ¤¦§¤Ÿ¤©§¥§¥¨
`l` ,zerahn edeld `l zn`ay oeik ,rahnd beq xhya azkp

edeldàkñðozil leki recn ok m`e ,sqk ly zkzn zekizg - ©§¨
zvxzn .`kqp zegtl zzl aiegn epi`e dvxiy rahn lk el

:`xnbd'òaèî' déa áéúëc ,øæòìà éaø øîàxhya aezk ± ¨©©¦¤§¨¨¦§¦¥©§¥©
yxtl oi` okle ,rahn efi` aezk `ly `l` ,rahn edeldy

:`xnbd dywn .'`kqp'l dpeekdyéèéøt àîéàådpeekd `ny ± §¥¨§¦¥
zvxzn .zerahnd lkay zerexbd ody ,zyegp zehextl

:`xnbd,àtt áø øîàéLðéà éãáò àì àtñëc éèéøtmiyp` oi` - ¨©©¨¨§¦¥§©§¨Ÿ¨§¥¦§¥
zehext lr xhyd oeyl yxtl oi` jkle ,sqkn zehext miyer

.'sqk' xhya aezk oky ,zyegp

* * *
:l`xyi ux` zlrnae gaya dpc `xnbdøeãé íìBòì ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨

øeãé ìàå ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòa eléôà ,ìàøNé õøàa íãà̈¨§¤¤¦§¨¥£¦§¦¤¨§¥¨¦§©¨
,ìàøNé õøàa øcä ìkL .ìàøNé daeøL øéòa eléôàå ,õøàì äöeça§¨¨¨¤©£¦§¦¤¨¦§¨¥¤¨©¨§¤¤¦§¨¥
ïéàL éîk äîBc ,õøàì äöeça øcä ìëå ,dBìà Bì LiL éîk äîBc¤§¦¤¥¡©§¨©¨§¨¨¨¤¤§¦¤¥

øîàpL ,dBìà Bì(gl dk `xwie)ì ,ïòðk õøà úà íëì úúì'íëì úBéä ¡©¤¤¡©¨¥¨¤¤¤¤§©©¦§¨¤
,'íéäìàìdna ielz 'midl`l mkl zeidl'y weqta rnyne ¥Ÿ¦

:`xnbd ddnz .orpk ux`a eayzyåy xnel okzi ikìkinBðéàL §¨¤¥
.dBìà Bì ïéà ,õøàa øc:`xnbd zx`anàlà`id dpeekdøîBì ¨¨¨¤¥¡©¤¨©

,Eìy.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça øcä ìk`xnbd §¨©¨§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦
:jkl di`x d`ianøîBà àeä ãåãa ïëå(hi ek '` l`eny),éðeLøâ ék' §¥§¨¦¥¦¥§¦

'ä úìçða çtzñäî íBiä,l`xyi ux`a xebln ipeyxb ,xnelk-] ©¥¦§©¥©§©£©
['d zlgp `idy.'íéøçà íéäìà ãáò Cì ,øîàì:`xnbd ddnzéëå ¥Ÿ¥£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦§¦

,Eì øîBì àlà ,'íéøçà íéäìà ãBáò Cì' ãåãì Bì øîà éîyøcä ìk ¦¨©§¨¦¥£¡Ÿ¦£¥¦¤¨©§¨©¨
.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦

:l`xyi ux`l laan zelrl xzen m` dpc `xnbdäåä àøéæ éaø©¦¥¨£¨
äãeäé áøc dépéî èénzLî÷dcedi axl ze`xdln hnzyn did - ¨¦§©¦¦¥§©§¨

meyn ,eax÷ñéîì àòáclaan zelrl `xif ax dvxy ±õøàì ¦§¨§¥©§¤¤
,ìàøNé,ea dgni dcedi axy yygemeynìk ,äãeäé áø øîàc ¦§¨¥§¨©©§¨¨

a øáBò ìàøNé õøàì ìáaî äìBòäzevnøîàpL ,äNò(ak fk dinxi), ¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥§£¥¤¤¡©
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שני עמ' ב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zeaezk(ipy meil)

:df oipra mipey mipte` d`ian `xnbd .dzaezk z` dlàéä¦
øîBà,úàöì àlL dúBà ïéôBk ,úàöì àlL øîBà àeäå úàöì ú ¤¤¨¥§¥¤Ÿ¨¥¦¨¤Ÿ¨¥

åàì íàå,x`yidl zaxqn `idy -äaeúk àìa àözi`yx ± §¦©¥¥§Ÿ§¨
,jtidl oke .dzaezk z` dl mlyl `la dyxbl dlraøîBà àeä¥

åàì íàå ,úàöì àlL BúBà ïéôBk ,úàöì àlL úøîBà àéäå úàöì̈¥§¦¤¤¤Ÿ¨¥¦¤Ÿ¨¥§¦©
,x`yidl axqn `edy -äaeúk ïzéå àéöBé. ¦§¦¥§¨

* * *
:dpynd ly ipyd wlga oecl zxaer `xnbd,'åë äMà àNðux`a ¨¨¦¨

`yp ,l`xyi ux` zernn dl ozep `iwhetwa dyxbe l`xyi
ux` zernn dl ozep l`xyi ux`a dyxbe `iwhetwa dy`

:`xnbd zl`ey .l`xyiàéL÷ àôeb àäcvn dpynd ixac ± ¨¨©§¨
.miyw mnvréðz÷,dpynd dpey dligzay ±õøàa äMà àNð ¨¨¥¨¨¦¨§¤¤

dì ïúBð ,ài÷èBt÷a dLøâå ,ìàøNédzaezk z`úBònî ¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦¨
a zelaewndïðéìæà àãeaòéL øúa àîìà ,ìàøNé õøàgken ± ¤¤¦§¨¥©§¨¨©¦§¨©§¦¨

carzydy oeike lrad carzypy mewnd xg` mikledy o`kn
j` .l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dlàôéñ àîéà¥¨¥¨

`tiqa dpynd oic z` yxt ±õøàa dLøâå ,ài÷èBt÷a äMà àNð'¨¨¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤
dì ïúBð ,ìàøNédzaezk z`øúa àîìà ,'ìàøNé õøà úBònî ¦§¨¥¥¨¦¨¤¤¦§¨¥©§¨¨©

ïðéìæà àðééáeboeike ,diiabd zry xg` mikledy gken ok m`e ± ©§¨©§¦¨
`vnpe ,l`xyi ux` zernn dl mlyn ,l`xyi ux`a dyxiby

:`xnbd zvxzn .mixzeq dpynd ixacyäaeúk élewî ,äaø øîà̈©©¨¦¥§¨
ïàk eðLminkg eliwd eay mipicd on cg` dpey o`k dpynd ± ¨¨

mewn oia rahna iepiy yi m`y `id `lewde ,daezk iabl
daezkd z` mlyl lrad i`yx ,oiyexibd mewnl oi`eyipd

,jka miliwny mrhde .odipian dzegtd rahnaäaeúk øáñ÷̈¨©§¨
ïðaøc`ed daezk aeigy xaeq epizpyn ly `pzdy meyn ± §©¨¨

.daeiga eliwd minkg okle ,opaxcn
:dpyna epipy .epizpyna wlegd zrc z` zx`an `xnbdïaø©¨

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdyxibe ,`iwhetwa dy` `yp mc` m` ¦§¤©§¦¥¥
,l`xyi ux`aúBònî dì ïúBða zelaewnd.ài÷èBt÷enrhe ¥¨¦¨©§¦¨

c meyn,àúééøBàc äaeúk øáñ÷aeiga lwdl xyt` i` jky oeike ¨¨©§¨§©§¨
oicd xwirk ,xzei zeeyd `iwhetw zernn dl ozil aiegne ,lrad

.dl carzypy mewnd ixg` mikledy
:libx aeg ly epic z` zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

,Bøéáç ìò áBç øèL àéöBnäm`Ba áeúka dzid d`elddy,ìáa ©¦§©©£¥¨¨¤
,ìáa úBònî eäabîoke .laa zerna delnl deld carzyd oky ©§¥¦§¨¤

m`Ba áeúka dzid d`elddyeäabî ,ìàøNé õøàdelnl deld ¨¤¤¦§¨¥©§¥
,ìàøNé õøà úBònîm` j` .el` zerna el carzyd okyáeúk ¦§¤¤¦§¨¥¨

ñ Baíúea mikled ,d`eldd mewn xhya aezk oi`y xnelk - §¨
m` okle ,diiabd mewn xg`BàéöBäea zeableäabî ,ìáaa ¦§¨¤©§¥

,ìáa úBònîm`eìàøNé õøà úBònî eäabî ,ìàøNé õøàa BàéöBä. ¦§¨¤¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥
m` :oipr eze`a sqep oic,íúñ 'óñk' Ba áeúkaezky ,xnelk ¨¤¤§¨

mixpic e` mirlq m` rahn dfi` ea aezk `le ,zerahnd mekq

f` ,mipeicpet e`,`ed oicdeäabî ,äåì äöøiM äîxnelk ,delnl ©¤¦§¤Ÿ¤©§¥
miphw zerahn mdy ,mixqi` elit`e ,dvxiy rahn beq dfi`

:zniiqn `ziixad .xzeia.äaeúëa ïk ïéàM äî:`xnbd zxxan ©¤¥¥¦§¨
àéiäàoicd oi`y xn`p `ziixaa mixkfend mipicd on dfi` lr - ©©¨

:`xnbd daiyn .daezka okàLéøà ,àiLøLî áø øîàoicd lr - ¨©©§©§¦¨©¥¨
eixg` mikled d`eldd mewn xhya azkp m`y `yixa xn`py
oi`y `ziixad dtiqen ,xg` mewna xhyd z` `ived m` s`
ipy oian dzegtd rahndn daeb daezka oky ,daezka ok oicd

df oice .zenewndé÷etàì][`ivedl-,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcî §©¥¦§©¨¦§¤©§¦¥
,àúééøBàc äaeúk øîàcmewn xg` daezka mb mikled ,ezrcle §¨©§¨§©§¨

.oi`eyipd mewna zelaewnd zerndn cinz mlyne ,ceariyd
m` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdäî ,íúñ óñk Ba áeúk̈¤¤§¨©

öøiM.eäabî ,äåì ä:`xnbd dywnàîéàå`ly mrhd `ny ± ¤¦§¤Ÿ¤©§¥§¥¨
`l` ,zerahn edeld `l zn`ay oeik ,rahnd beq xhya azkp

edeldàkñðozil leki recn ok m`e ,sqk ly zkzn zekizg - ©§¨
zvxzn .`kqp zegtl zzl aiegn epi`e dvxiy rahn lk el

:`xnbd'òaèî' déa áéúëc ,øæòìà éaø øîàxhya aezk ± ¨©©¦¤§¨¨¦§¦¥©§¥©
yxtl oi` okle ,rahn efi` aezk `ly `l` ,rahn edeldy

:`xnbd dywn .'`kqp'l dpeekdyéèéøt àîéàådpeekd `ny ± §¥¨§¦¥
zvxzn .zerahnd lkay zerexbd ody ,zyegp zehextl

:`xnbd,àtt áø øîàéLðéà éãáò àì àtñëc éèéøtmiyp` oi` - ¨©©¨¨§¦¥§©§¨Ÿ¨§¥¦§¥
zehext lr xhyd oeyl yxtl oi` jkle ,sqkn zehext miyer

.'sqk' xhya aezk oky ,zyegp

* * *
:l`xyi ux` zlrnae gaya dpc `xnbdøeãé íìBòì ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨¨

øeãé ìàå ,íéáëBk éãáBò daeøL øéòa eléôà ,ìàøNé õøàa íãà̈¨§¤¤¦§¨¥£¦§¦¤¨§¥¨¦§©¨
,ìàøNé õøàa øcä ìkL .ìàøNé daeøL øéòa eléôàå ,õøàì äöeça§¨¨¨¤©£¦§¦¤¨¦§¨¥¤¨©¨§¤¤¦§¨¥
ïéàL éîk äîBc ,õøàì äöeça øcä ìëå ,dBìà Bì LiL éîk äîBc¤§¦¤¥¡©§¨©¨§¨¨¨¤¤§¦¤¥

øîàpL ,dBìà Bì(gl dk `xwie)ì ,ïòðk õøà úà íëì úúì'íëì úBéä ¡©¤¤¡©¨¥¨¤¤¤¤§©©¦§¨¤
,'íéäìàìdna ielz 'midl`l mkl zeidl'y weqta rnyne ¥Ÿ¦

:`xnbd ddnz .orpk ux`a eayzyåy xnel okzi ikìkinBðéàL §¨¤¥
.dBìà Bì ïéà ,õøàa øc:`xnbd zx`anàlà`id dpeekdøîBì ¨¨¨¤¥¡©¤¨©

,Eìy.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça øcä ìk`xnbd §¨©¨§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦
:jkl di`x d`ianøîBà àeä ãåãa ïëå(hi ek '` l`eny),éðeLøâ ék' §¥§¨¦¥¦¥§¦

'ä úìçða çtzñäî íBiä,l`xyi ux`a xebln ipeyxb ,xnelk-] ©¥¦§©¥©§©£©
['d zlgp `idy.'íéøçà íéäìà ãáò Cì ,øîàì:`xnbd ddnzéëå ¥Ÿ¥£Ÿ¡Ÿ¦£¥¦§¦

,Eì øîBì àlà ,'íéøçà íéäìà ãBáò Cì' ãåãì Bì øîà éîyøcä ìk ¦¨©§¨¦¥£¡Ÿ¦£¥¦¤¨©§¨©¨
.íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,õøàì äöeça§¨¨¨¤§¦¥£©¨¦

:l`xyi ux`l laan zelrl xzen m` dpc `xnbdäåä àøéæ éaø©¦¥¨£¨
äãeäé áøc dépéî èénzLî÷dcedi axl ze`xdln hnzyn did - ¨¦§©¦¦¥§©§¨

meyn ,eax÷ñéîì àòáclaan zelrl `xif ax dvxy ±õøàì ¦§¨§¥©§¤¤
,ìàøNé,ea dgni dcedi axy yygemeynìk ,äãeäé áø øîàc ¦§¨¥§¨©©§¨¨

a øáBò ìàøNé õøàì ìáaî äìBòäzevnøîàpL ,äNò(ak fk dinxi), ¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥§£¥¤¤¡©
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

â"ôùú'ä éøùú ç"ë ïåùàø íåé התורה? מן פסולה בעבירה' הבאה 'מצוה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïéàéáî ïéà¥§¦¦
äåöî àéäL éðtî Y íøkä éàìëå äìøòî ...íéëñðe úBçðî§¨§¨¦¥¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¥¤¦¦§¨
.ïaø÷ì ïééeàø ïúBéäì eLc÷úð àì ,àéáä íàå ...äøáòa äàaä©¨¨©£¥¨§¦¥¦Ÿ¦§©§¦§¨§¦§¨§¨

התוספות  ההוא)לדעת  ד"ה א ט, 'מצוה(סוכה של הפסול

סוכה שדין  מכך זאת  והוכיחו מדרבנן , הוא  בעבירה' הבאה 

"חג מהכתוב  נלמד חובתו, ידי בה  יוצא  אדם  שאין  גזולה ,

לך " תעשה  גזולה)הסוכות ולא – שלך הצורך (סוכה מה  ולכאורה ,

מכאן אלא  בעבירה ', הבאה  'מצוה  זו הרי מהכתוב , בלימוד

התורה . מן אינו  זה שפסול

חינוך' ה 'מנחת  כ)וכתב  רצט, כאן,(מצוה הרמב "ם  מדברי  כי

שהיא מפני הכרם  וכלאי מערלה  ונסכים  מנחות מביאין "אין

הביא  ואם  בעבירה ... הבאה  eycwzpמצוה  `lמשמע ,"

התורה מן  הוא  בעבירה ' הבאה  'מצוה  שפסול  לכאורה

שלמים)והוסיף ד"ה א כח, ר"ה אבן הטורי בין(ע"פ להשוות  שיש 

השיטות :

כאשר רק התורה  מן פוסלת  בעבירה ' הבאה  'מצוה 

את קיים לא ואם המצוה, קיום  בעת  מתבצעת העבירה 

ערלה של ונסכים  מנחות  ולכן עבירה כאן  אין ממילא  המצוה ,

לא ואם  אלו , מאיסורים  כשנהנה היא  שהעבירה  הכרם  וכלאי

נעשתה ולא  מהאיסור הנאה  כאן אין – המצוה חובת  ידי יצא 

שהיא "מפני  נתקדשו  שלא  הרמב"ם  שכתב  וזהו  עבירה.

העבירה גזולה , בסוכה כן שאין  מה  בעבירה ", הבאה מצוה 

חובת ידי יצא  לא אם  ואף  המצוה , קיום  קודם  נעשתה כבר 

הבאה ה 'מצוה אין ולכן  התבטלה , לא  הגזל עבירת  – המצוה 

התוספות . וכדברי התורה , מן נפסלת  בעבירה '

גדול' ה 'אור כתב  מ"א)וכן  פ"ג הרמב "ם(סוכה שדברי  לבאר

לעיל שכתב  מה  את  יסתרו  לא  ה"ז)כאן קרבן(פ"ה שגזל 

מצוה שזו  אומרים  ואין  כשר, הקרבן – הבעלים  ונתייאשו 

ולא נעשתה  כבר  הגזל עבירת  גזול בקרבן  כי בעבירה , הבאה 

הבאה 'מצוה  מטעם הקרבן  את  נפסול  אם  אף  תתבטל

בעבירה '.

â"ôùú'ä éøùú è"ë éðù íåé וקטן  שוטה חרש ע"י הקרבן על סמיכה

:Á ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ïéëîBñ ìkä©Ÿ§¦
.ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨

אחרונים  ועוד)והקשו  קטז מצוה מנ"ח נד, סי' טוב יום :(קדושת

בני שאינם  שמכיון וקטן, שוטה  בחרש  סמיכה  תיתכן  איך 

קרבן ? שום  להביא יכולים  אינם  דעת 

שהרי אחרים , של בקרבנות  לסמיכה  שהכוונה  לומר ואין 

"אין שהרי  אחרים  של קרבן לסמוך  יכול אינו  ופיקח גדול גם

בבעלים "? אלא  סמיכה  שאין סומך השליח

בירושה בהמות  להם  שנפלו  במקרה  שזהו לומר אין  וגם

שהרי בהמה, מעשר  לעשרן צריך כאשר  או  בכורות, וילדו 

סמיכה  צריכים אינם והפסח והמעשר  ה"ו)הבכור .(לעיל

בירושה להם  שנפל וקטן  שוטה  בחרש  מדובר לומר: ויש 

קרבנו והניח  שמת ש "מי  הוא  והדין  המוריש , שהפריש  קרבן 

עליו" וסומך  מביאו  יורשו  הרי שלמים , או ה"ט)עולה  (להלן

שירשו וקטן שוטה  חרש  אך דעת, ובר גדול ביורש  וזהו 

לסמוך  יכולים  שם)אינם  יו"ט .(קדושת

חינוך ' אפשרות(שם)וה 'מנחת  ישנה ושוטה  בחרש  הוסיף:

שנשתטה . ולפני שנתחרש  לפני קרבן  להביא  שהתנדבו

השלחן' ס"ו)וה 'ערוך סז סי' מעה"ק שאדם(הל' מדובר תירץ :

או הקטן  לשם שלמים או עולה להקריב  לכהן  בהמה הביא 

הקרבת כי לשמם , יכוון המקריב והכהן  השוטה, או החרש 

הבעלים לשם היא  (הזובח הקרבן  א).. מו, נחשביםזבחים והם 

קרבן על סומכים הם שאין  ההלכה  נאמרה זה  ועל הבעלים .

הקרבן מביא  יכול הקרבן ֿ את  לקנות  'יד ' להם שאין  ואף  זה.

אחר ידי  על להם  ה"וֿז)לזכות  פ"ד ומתנה זכיה הל' רמב"ם .(ראה

â"ôùú'ä éøùú 'ì éùéìù íåé הקרבנות? את שחט מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰eðøàa øák§¨¥©§
.äpäk úåöî Cìéàå äìawîe ,íéøæa äøLk íéLãwä úèéçML¤§¦©©¢¨¦§¥¨§¨¦¦©¨¨¨¥©¦§©§ª¨
על  לכתחילה  כשרה  הקרבנות  שחיטת  כי  נראה  בפשטות 

מצאנו אולם כהן. ידי  על  שתיעשה  עדיפות ואין  זרים  ידי 

א)במשנה  כה, הכהנים(יומא בין גורל יום  בכל עורכים  שהיו

בפועל  כי נראה  ומכך התמיד, קרבן את  לשחוט הזכות  על 

כי מכאן שלמדו ויש  הכהנים , ידי  על נעשית  היתה  השחיטה 

בכהן מצוה  לכתחילה בישראלים, גם כשרה  שהשחיטה אע "פ 

שם) יומא .(ריטב"א

בין הקרבנות  שחיטת מצות  את  מנה  גדולות' הלכות  ו'בעל

אף כי  ללמוד יש  ומדבריו הכהנים, על המוטלות המצוות 

ישראל, ידי על  גם  כשרה mipdkdשהשחיטה  lr zlhen daegd
על  חובתם את  לקיים  שיכולים  אלא  הקרבן , עבודות  כשאר

בעצמם מצוותם את  שיקיימו עדיף  לכתחילה  ולכן  אחרים ידי 

שס) עמ' ח"א לרס"ג הגרי"פ .(ביאור

אלא כהן, ידי על בשחיטה  מעלה  אין  כי שפירשו ויש 

בייחוסו, פגם  שאין  כשר  אדם  ידי  על לעשותה  יש שלכתחילה 

נהגו לכן  בייחוסם , כך כל בקיאים  אין וישראל ומאחר 

במקדש לעבודה  שהתקבלו  שקודם הכהנים  בידי להפקידה 

ייחוסם  ב)התברר א, קדשים לסדר פתיחה ישראל .(תפארת

לבעלים הניחו יחיד  בקרבן  אולם ציבור, בקרבן זה  וכל 

כמו עליו , מוטלת  המצוה עיקר כי לשחוט לכתחילה  הישראל 
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דֿה)שנאמר  א, "וסמך(ויקרא הקרבן): העולה...(בעל ראש  על ידו

ה'" לפני  הבקר בן את קודש ושחט הדרת שם, ישראל תפארת (ראה

.סק"ג)

הזוהר  בספר מצאנו ייחודית א)ושיטה  קכד, שלמד (נשא

הבקר " בן את  "ושחט hgyiמהפסוק  xg` `weecy,כהן ולא 

ידי על  נעשתה  השחיטה  כי  הקדמונים בהתאםmiieldוביארו ,

ממידת הוא הכהנים  של נשמתם  שורש  הרוחנית . לדרגתם 

ישראל)החסד עם את  לברך נצטוו בשחיטת(ולכן יעסקו  לא  ולכן ,

לכפר , שמטרתה  בהקרבה  אלא  ודין גבורה  שעניינה קרבנות 

בשחיטה  יעסקו הגבורה  ממידת  נפשם  ששורש  (ראה והלויים 

ב) כט, שמות ריקאנטי תקל, עמ' מוה"ק הוצאת הרמב"ן .כתבי

â"ôùú'ä ïåùçøî 'à éòéáø íåé אחת  תנופה רבים, בעלים

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéðL§©¦
éðî ãçàä ,úeôzLa íéîìL eàéáäLïä elôà ;Bøáç úeLøa ó ¤¥¦§¨¦§ª¨¨¤¨¥¦¦§£¥£¦¥

éðî ãçà ,äàî.ïlk éãé ìò ó ¥¨¤¨¥¦©§¥ª¨
בגמרא  מבואר  הדבר א)בטעם  צד, שיניפו(מנחות אפשר  אי :

של  ידו  בין  חציצה  תהווה  האחד של  ידו שהרי  ביחד כולם 

(אחת ) "תנופה כי  זה  אחר  בזה להניף  אין  וכן לקרבן, חבירו

תנופות". ולא  רחמנא אמר 

בברייתא  נאמר  אימורים  בהנפת  ב)אך סא, מניח (שם "כהן

הרמב "ם  פסק וכן ומניף ", הבעלים  ידי תחת  ו)ידו  הל' .(לעיל

חציצה ? משום  בו  שאין זה  דין  נשתנה  מה  קשה  ולכאורה

התוספות  כהן)וביארו ד"ה ב סא, :(מנחות

אלא ממש , הבעלים יד  תחת ידו מניח שהכהן הכוונה  אין

ליד  סמוך התחתון, בחלקם  עצמם , האימורים על ידו  שמניח

הרמב "ם  כוונת גם וזו  יב)הבעלים . ג, ביכורים רוקח .(מעשה

שותפים הנפת בין  לחלק יש  אכן אחרת , דעה  לפי  אך

גזירת באימורים באימורים: והבעלים  הכהן להנפת  בשלמים

חציצה , זו אין  ולכן הבעלים וגם  הכהן גם  שיניפו היא  הכתוב

בשותפים אך אחת , כיד שניהם  יד את  החשיבה  התורה  כי

כשמניפים הרי  מניפים  שניהם  שיהיו  הכתוב  גזירת  שאין 

חציצה  זוהי ב)יחדיו יח, מכות ריטב"א ב. לו, קידושין .(תוס'

אינו במינו 'מין כי חציצה  כאן  אין  בעצם  שביארו: ויש 

אינם ששותפים  לכך  והטעם  יד, בפני חוצצת  יד ואין  חוצץ '

בעצמו, להניף צריך  אחד וכל מאחר הוא  יחד להניף  יכולים

חברו, יד  תחת  מונחת  שידו וכיון מכוחו, ההרמה  שתהא  היינו 

והנאמר חבירו , כוח עם  יחד אלא  לבד  מכוחו  ההרמה  אין 

'חוצצת ' העליון שתנופת  היינו חציצה  משום שאסור בגמרא 

חל  ההנפה  שחיוב שותפים  ולכן  בכוחו. מלהניף  התחתון בעד 

אבל  ביחד , להניף  יכולים אינם בעצמו מהם אחד  כל  על 

מונף שיהא  המצוה , היא כך הרי הכהן עם  הבעלים בתנופת 

חיסרון בזה  ואין  עצמו  בפני  אחד  כל מכוח ולא שניהם מכוח

ב) מז, סוכה אמת, .(שפת

â"ôùú'ä ïåùçøî 'á éùéîç íåé שמן? איזה – שמן' טעונות המנחות 'כל

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úBçðnä ìk̈©§¨
úçðnî õeç ...äðBáìe ïîL úBðeòè ,çaænä éaâì úBáøwä©§¥§©¥©¦§¥©§¤¤§¨¦¦§©
ïzé àìå ,ïîL äéìò íéNé àì" :øîàpL ,àèBç úçðîe úBàð÷§¨¦§©¥¤¤¡©Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥

."äðBáì äéìò̈¤¨§¨
המצות ' קב)וב 'ספר  מהשים(מל"ת "הזהירנו הרמב "ם : כתב

zif onyעליה ישים  לא  יתעלה  אמרו והוא  חוטא , במנחת 

'לא שהאיסור והיינו לוקה ". – שמן  עליה  שם  ואם  שמן.

ששאר משמע  וכן  זית  שמן על רק  הוא  שמן ' עליה ישים 

דווקא  זית  שמן טעונות  המשנה המנחות לפירוש בהקדמתו כתב (וכן

זית") בשמן בלול סולת הוא נסכים ש"מנחת חוטא ,במנחות במנחת  ולכן

שמן' עליה ישים 'לא בה  מנחות)שנאמר  שאר כדין האיסור(שלא

זית . בשמן רק  הוא 

תנחומא' ה'מדרש  מדברי  להעיר  א)ויש  "אמר(בהעלותך, :

יותר זית  שמן  הקב "ה  שחיבב  מצינו  הרי  טרפון, רבי  להם

השמנים  dwlcdaeמכל xpaלא המנחות כל  שהרי תדע  ...

זית שמן  כתב  הנר  ובהדלקת  שמן עליה  ונתת  אלא  בהן  נאמר 

נאמר המנחות  שבכל כן , אם  מפורש , שמנים ". שאר ולא 

כשרים . השמנים וכל סתם  'שמן '

בגמרא  מהנאמר  מוכח א)וכן נד, חוטא(מנחות "מנחת

ב שנאמר  מה  כי וכשרה ", במים שצריכהמגבלה  חוטא  מנחת 

'חריבה ' משמן(יבשה),להיות חריבה  בהל'היינו  הרמב"ם (והביאו

הי"ד) פי"א בלבד פסוהמ"ק זית  שמן הוא  מנחות  של שמן  ואם  .

שמן לשים  שלא  רק משמעה  חוטא  במנחת  האמור ו 'חריבה '

ב "מגבלה  רק  מדוע  גיבלהminזית , אם  גם  הרי כשרה ",

זית)בשמן שמן המנחות(שאינו בכל  שאכן מכאן אלא  כשרה ?

חוטא במנחת האזהרה  באה כך ועל  כשרים , השמנים שאר  גם

כשרה . במים  גיבלה  אם  ורק השמנים , מכל  חריבה  שתהא 

הרמב "ם דברי  לפיהמ"ש ומשמעות  ובהקדמתו המצות (בספר

צריכהבמנחות) – דוקא  זית שמן  טעונות  המנחות ששאר  ,

עיון !

(bq dyxt b"g b"qxl v"ndql `lxrt t"ixbd xe`a)

â"ôùú'ä ïåùçøî 'â éùéù íåé נאה  בכלי מצוה

:·È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰øãñ¥¤
ìL úBúì÷a Búéa CBzî úìñ íãà àéáî ?ãöék äçðnä úàáä£¨©©¦§¨¥©¥¦¨¨Ÿ¤¦¥¦§¨¤

.úBëzî éðéî øàL ìL Bà áäæ ìLå óñk¤¤§¤¨¨¤§¨¦¥©¨

הסולת את להביא  יש  לכתחילה  כי היא  הדברים  משמעות 

כלי בידו  שאין  מי ורק זהב, או  כסף  של מהודר  בכלי למנחה 

ביכורים לגבי מצאנו  לכך  ובדומה  מתכת . בכלי  מביא  כזה 
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ואילו כסף של או זהב  של בסלים  אותם  הביאו שהעשירים 

נצרים  בסלי  ביכורים  הביאו  מ"ח)העניים  פ"ג .(ביכורים

בגמרא א)מאידך , כז העשירים(מו"ק נהגו  בתחילה כי נאמר 

כסף בכלי  האבל בבית  ההבראה  לסעודת  חלקם  את  להביא

לאחר אך  פשוטים , נצרים  בסלי הביאו העניים  ואילו וזהב

כולם שיביאו  תיקנו בכך, מתביישים שהעניים  חכמים  שראו 

לגבי גם תיקנו לא  כן  אם  מדוע  לעיין : ויש  פשוטים . בכלים

כדי פשוט אחיד  בכלי  יביאו שכולם  והמנחה הביכורים  הבאת 

לעניים ? נעימות  אי למנוע 

לבית המובאים  וביכורים  מנחה לגבי כי  לומר , ויש 

היופי בתכלית  שיובאו  בכך  מיוחדת מעלה  יש  המקדש ,

השיקול  על גובר זה ושיקול ה ', בית  כבוד  משום – ההידור 

מהעניים הנעימות  אי מניעת  קנאות של מנחת שם, ביכורים תוי"ט (ראה

ב) יד, .סוטה

הנלמד  מצוה  ונוי הידור  שדין  זו מהלכה  שלמדו  ויש 

החיצונית האריזה  את  גם כולל ואנוהו " א ֿלי  "זה  מהכתוב

או התפילין את  להניח למנהג  מקור ומכאן  המצוה, חפץ  של

וכדומה  נאים  וקופסא  בנרתיק  ס"ב)האתרוג כח סי' חיים מקור .(ראה

בדברים דווקא  ולאו  המצוות  בכל  כללי דין זה  הרי  זה , ולפי

המקדש . לבית  המובאים 

מפני זה  מנהג ביטלו  לא מדוע  כן  גם להבין יש  ובכך

הידור של דאורייתא  דין קיום בכך יש  שהרי  העניים, תקנת 

מצוה . ונוי

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ã ùãå÷ úáù יותר? או בדיוק להביא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...øãBpä©¥
àéáäå ,'Nák' ...éìò éøä' :øîà ?ãöék .àöé Y ìBãb àéáäå ,ïè÷̈¨§¥¦¨¨¨¥©¨©£¥¨©¤¤§¥¦

.àöé ...ìéà©¦¨¨
כאשר ועשית  תשמור שפתיך "מוצא  נאמר  הרי להבין: יש 

איל? והביא  כבש  נדר אם חובתו ידי יוצא  ואיך  נדרת ",

' מתפרש  כבש  להביא  שהנדר לומר ניתן lklלכאורה 
zegtd,כוונתו בכלל מכבש  יותר שהוא  איל  גם  אך  כבש ',

אף  איל  להביא  יכול היה  אם ֿכן  מזו,dligzklאבל  יתירה  ,

הרמב"ם  כתב  שהרי  איל, שיביא מזבח)עדיף אסורי הל' (סוף

ביותר המשובח היפה  מן קרבנו יביא עצמו... לזכות  "הרוצה 

כאן הרמב "ם מלשון  ואילו ממנו", שיביא המין  שבאותו

חובתו. ידי  יצא  בדיעבד שרק משמע 

כבש ' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן  לפרש  יש  ולכן 

להביא שנדר  מניחים אנו מקום, ומכל בכלל, האיל  אין אמנם 

אלא יותר  להביא  מעוניין שאינו משום  לא איל, ולא  כבש 

איל  הביא  אם  ולכן  יותר , ידו השיגה  לא  שעה  שבאותה  כיון

"מוצא נאמר : בפסוק  כי איל יביא לא  לכתחילה  אבל  יצא ,

יביא לכתחילה  ולכן , נדרת ". כאשר  ועשית , תשמור שפתיך

ידי יוצא  ובדיעבד שפתיך" "מוצא משום  שנדר , כפי כבש

את  ויקיים  באיל כאשרzpeekחובה  ב "ועשית  הנכללת  – נדרו

שפתיו. למוצא לגמרי  מתאימה שאינה  אף  נדרת ",

(1 'nr ,fk zegiy ihewl)

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

éà .äéúBøét úà ìMáì úBöøàä ìkîxn`z `ny -dzencl yiy ¦¨¨£¨§©¥¤¥¤¨¦
,jkïîL BøNa ïéàå ì÷ äæ éáv äîuxy zngn iavdy myky - ©§¦¤©§¥§¨¨¥

,yegk exya xdnìàøNé õøà óày zngnïéàå ìMáì äl÷ ©¤¤¦§¨¥©¨§©¥§¥
øîBì ãeîìz ,íéðîL äéúBøétweqta aezkd eprinyn ±(g b zeny) ¥¤¨§¥¦©§©

ux`','Láãe áìç úáæmd da milcbd zexitdyáìçî íéðîL ¤¤¨©¨¨§©§¥¦¥¨¨
.Lácî íé÷eúîe§¦¦§©

:l`xyi ux`l diilrd oiprl day `xnbd÷éìñ äåä ék øæòìà éaø©¦¡§¨¨¦£¨¨¦
[dlryk-],ìàøNé õøàìàãçî éì éèìt ,øîàon zg`n izlvp - §¤¤¦§¨¥¨©¨§¦¦¥£¨

.weqta zexen`d zellwdeäeëîñ ékoecl lkeiy edeknqyk - ¦©§
,zeqpw ipicézøzî éì éèìt ,øîàzexen`d zellw izyn izlvp - ¨©¨§¦¦¦©§¥

.weqtaøeaéòä ãBña eäeáúBà ékzriawl mdnr edeaiyedyk - ¦§§¨¦
,dpyd xeairúìzî éì éèìt ,øîàzellwd zylyn izlvp - ¨©¨§¦¦¦§¨

`iapa zexkfp zellwd zylye .weqta zexen`døîàpLbi l`wfgi) ¤¤¡©
,'ebe `eW mifgd mi`iaPd l` ici dzide' (hEidi `l iOr cFqA afM minqTde §¨§¨¨¦¤©§¦¦©Ÿ¦¨§§©Ÿ§¦¨¨§©¦Ÿ¦§

.'E`ai `l l`xUi znc` l`e EazMi `l l`xUi ziA azkaEãBña' ¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¦¨¥§¤©§©¦§¨¥Ÿ¨Ÿ§
øeaéò ãBñ äæ ,'eéäé àì énò.äæ ,'eáúké àì ìàøNé úéa áúëáe' ©¦Ÿ¦§¤¦¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¦¨¥¤

äëéîñeàBáé àì ìàøNé úîãà ìàå' .,BòîLîk ,'ribdl ekfi `ly §¦¨§¤©§©¦§¨¥Ÿ¨§©§¨
ux`l dlry ,zellwd lkn lvip xfrl` iaxe .l`xyi ux`l

.xeaird ceq z` el elib mbe ,edeknq mbe ,l`xyi
ly mzaige mzewwezyd oipra zecaer d`ian `xnbd

:l`xyi ux`l mi`xen`dìàøNé õøàì ÷éìñ äåä ék àøéæ éaø- ©¦¥¨¦£¨¨¦§¤¤¦§¨¥
,ocxid xdpl ekxca ribde ,l`xyi ux`l `xif iax dlr xy`kàìŸ

øaòîì àøaî çkLàepxiarzy [dphw dpitq] zxearn `vn `l - ©§©©¨¨§¦§©
cr oiznd `l l`xyi ux`l xak ribdl dvxy zngne .xdpd z`

`l` ,zxearn el oncfzyøáò÷å àøöîa è÷ðwc ur lr xar - ¨©§¦§¨§¨¨©
gezn didy laga eicia fg`e ,cvl cvn xdpd lrn gpen didy

.leti `ly ick eilrné÷Bãö àeää déì øîà,`xif axlàæéæt ànò ¨©¥©§¦©¨§¦¨
,fifte leda mr mziid mkzligzn l`xyi mr mz` -eúéîã÷c§¨§¦

eëééðãeàì eëééîetdxez ozn onfay ,mkipf`l mkit mzncwdy - ©§§§©§
mknvr lr mzlawy mcewe ,'rnyp' iptl 'dyrp' xnel mzncwd
m`d ze`xle ,da aezk dn renyl mcew mikixv mziid dniiwl

,da cenrl elkezeúéîéé÷ eëééúeæéæôa ézkàmicner oiicr - ©©¦¦§¦©§©§¦
oizndl jl did ixdy ,epnf mcew xac zeyrle xdnl mkzefifta

.xdpd z` jk xearl `le dpitq `eazy crdéì øîà`xif iax ¨©¥
`le urd lr xearl izxdine izbdp jky daiqd ,iwecv eze`l
ux`l xearl dkf` `l `ny izyygy iptn ,dpitql izpznd

oky ,l`xyiàzëec[mewn-]dì eëæ àì ïøäàå äLîcelit`y §¨§Ÿ¤§©£ŸŸ¨¨
,eil` ribdl ekf `l oxd`e dyndì àðéëæc øîéé éî àðàin - £¨¦¥©§¨¦¨¨

.eil` ribdl dkf`y xn`i
àaà éaødid l`xyi ux`l ezaig zngn÷Mðîz`Bkòc éôék- ©¦©¨§©¥¥¥§©

.l`xyi ux`l dqipka ekra eidy mibenl`àðéðç éaødidïwúî ©¦£¦¨§©¥
déì÷úîmy `vi `ly ick ,xird ikxcay mileyknd z` owzn - ©§§¥

.l`xyi ux`ay mikxcd lr rx
éqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

gafnעו ixeqi` 'ld - dcear xtq - ixyz g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn 'cÎixyz g"k -

á"ôùú'ä éøùú ç"ë ïåùàø íåé

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦

ושאיסורם 1) למזבח, שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר
שהוא. במה

.‡¯B‡O2L·„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈ¯eÒ‡4ÏÎa Ô¯eq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5e¯ÈË˜˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯‡O ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôa¯w‰ ÌÚ Ô¯ÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .¯ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa¯˜ ÌLÏ6¯ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ¯ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - Ô‰lL ˙·¯Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - „Á‡k Ô‰ÈL ¯ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa e¯Ó‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי 2) על (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם
"כל  התורה שאמרה מפני כן, לפרש והוכרח המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי.4)דבורים. במזבח אלא חייב אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט המרובה, אלא לי "אין
כשההקטרה  והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף עצמו בפני דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני במנחות 8)שאור כרבא

אביי  אמר המזבח גבי על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי  מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין
דאמרי  כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא

רבינו. על השיג והראב"ד הראשון.

.·‰ÏÒÙ - ˙¯Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ¯ÈË˜‰10‰˜BÏ -11‰¯Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות

ח. הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק יומא בירושלמי
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע
מפני  אלא דבש תנא נקט ולא לדבש, שאור בין חילוק אין
היה  אילו שם בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט לתוכה נותן

משנה). (כסף שבהיכל,10)בריחה" הפנימי המזבח על
יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,

על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח
קטורת  עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L·„ B‡ ¯B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈ¯Ï eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï·‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈ¯Ï - ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡¯ BÈ‡L ¯·c ¯ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰¯Ë˜‰Ï13Ôa¯w‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡Oa B‡ L·„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ -14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב. אלא 13)עצים, חייב שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15¯OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ È¯ÈMÓ B‡17¯˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
¯ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L·„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
L·kÏ23ÔÈÈe‡¯ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ - «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - Ôa¯˜ ÔÈÈe¯˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰¯Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
¯ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח, בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי
לכהנים". נאכל והשאר המזבח על כולו הקומץ

המנחות.18) כל כשיירי לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי  לאישים ממנו אין והאי רחמנא אמר לאישים שממנו
ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי, קרבן. שמו נמי והאי קרבן
מאי  קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי לאישים, שממנו
כי  רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עז gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - ixyz g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דבש, או שאור עם העוף חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר
עקיבא. כרבי ופסק כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי

המזבח. לגבי קרב ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי
כהונה.22)לכהנים. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי

חטאת  בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו, איכא העוף
מצורע". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי רבינו ממה 23)ופסק כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי אף
הרי  לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי  אבל אליעזר לרבי אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות  עקיבא

חייב". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰¯eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï27ÏkÓ ¯·c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
¯Oa ÔB‚k ,‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ È¯ÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È¯‰ - ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL ¯·c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

e¯ÈË˜z Ï·a B˙È¯‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף לדעת
הוא  הכתוב שעיקר לפי כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח על דווקא
לדבר  ולא כמזבח, כבש נתרבה ודבש לשאור רק כי הכבש,
גבי  על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי ופסק

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל פי 28)ודבש, על אף
כרבי  ד) הלכה (למעלה רבינו פסק ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰29- ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙·¯˜‰ ¯eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰¯B‰h‰ ÔÓ :¯Ó‡ È¯‰L30‰¯B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
·¯˜‰31ÌLk - ·È¯˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙·¯˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e¯‡aL32Ï·‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa ¯·BÚ - ‰¯B‰Ë ‰iÁ È¯·È‡ ·È¯˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :¯Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa¯˜ ˙‡ e·È¯˜z Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
e·È¯˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת בהמה

תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי  המזבח, גבי על טמאה בהמה אברי המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש

לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין
יעקב  רבי ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי
רש"י  ומפרש וכו'". בחיה פליגי כי פליגי, לא עלמא דכולי
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי  משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ:

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי 33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי איתמר והכי בחיה, פליגי
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי רבינו ופסק ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי  החטים, על זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt - Ôa¯w‰ ·È¯˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ ·Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :¯Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

¯Lk Ôa¯w‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
d¯Oa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈa¯Ï ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :e¯Ó‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙¯tÎÓ dÈ‡ -≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :e¯Ó‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי  שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה, שכן
לא  קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא

גזלות". אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי
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.ÁÌ˙Ò d·È¯˜‰Â B¯·Á ˙ÏBÚ ·Bb‰39da e¯tk˙ - «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡40Ï·h‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
¯ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÓ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰¯·Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï·‡ ,Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï - ‡È·‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי על ואף התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח.45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈ¯eka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡È·Óe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49·BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי 47)בשתי "קודם סח: מנחות במשנה
אחד  נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט
יום  מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב"
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ ·È¯˜z Ea¯˜ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ ·¯wL ¯·„ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈

ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈
‰ÙÈ ¯Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡¯˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆

BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ¯·‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ ¯Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«

„Á‡ ÁÏÓ ¯Èb¯‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54- ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»
¯Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין
שהרי  מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.),
שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
בפני  הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי  שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש

יג)52) ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי הוא מלח בלא קרבים שהעצים
וזה  יח. למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כאן, משנה
אפשר  אי לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח בלא
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי מליחה). מצוות לקיים בכדי

מליחה,55) מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח לא אם גם כשר הקרבן אבל

.·È‰˜BÏ - ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa ·È¯˜‰56‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
- ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ¯‰Â ¯Lk Ôa¯w‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa ·kÚÓ58˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב
קרבן? בכל מלקות לחייב לו מנין כן ואם וגו', מלח תשבית

מלח,57) תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע "כן
לעכב". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט

בלבד. הקומץ את (כסף 59)אלא לעכב" ודאי "שמשמע
שהחזיר  מקום כל רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב
וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח, שם במשנה
הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,¯eaˆ ÏMÓ - ˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡È·Ó „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ

Ba¯˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL·e .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ
ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61L·k‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡¯·e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…

˙B¯BÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ
ÌÈL„w‰63.ÌÈ¯·È‡‰ ÔÈÁÏBÓ L·k‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ
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˙BÁÓe ‰B·l‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡¯·e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»
.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙ¯Op‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב דקדק
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי

המלח". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי
למזבח. עליו לעלות כדי מזבח, של לדרומו בנוי

מולחים 63) שבהם המלח, מונח היה המלח בלשכת כלומר,
בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות

הפרוה. בלשכת אלא המלח,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי וכן

.‡a¯˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¯Á·Â ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Á·Â «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‡lL .ÌÈÓÈÓz ÌÈÎÒp‰ eÈ‰iL - Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏ eÈ‰Èƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…
ÔMÚÓ ÔÈiÓ ‡Ï ÌÈÎÒ ‡È·È5‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ ‡ÏÂ ,6, »ƒ¿»ƒ…ƒ«ƒ¿À»¿……∆∆ƒ¿ƒ»

ÏÏ·È ‡ÏÂ7BÁÈ¯L ÔÓLa8Ú¯ BÓÚË B‡9. ¿…ƒ¿…¿∆∆∆≈«¿»

יא,2) הלכה ופ"ג ח. הלכה פ"ב א, הלכה פ"א למעלה ראה
יא. הלכה פ"ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ"ב וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב"ר יוסי "רבי במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואףֿעלֿפי ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב"ר יוסי כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף עליו חולק אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י). למתקן" כדי אותן מעשנים
היין  אותו ריח לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב:
הזה  המום הרבה ואירע מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי"ט  על וההגהה התוי"ט ולפי המערב". ביינות אצלנו
לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פי' רבינו: בדברי צ"ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע), ריח

ט. הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע ריח ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה

.·‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÔÎÂ10‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á· ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ¿≈¬≈««¬»»…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿…
- ÁÏ ‡e‰Lk ÚÈÏ˙‰L ıÚ ÏÎÂ .˙ÚÏBz Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆««¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿∆«

ÁaÊnÏ ÏeÒt11ÌB˜n‰ ˙‡ ¯¯Bb - L·È ÚÈÏ˙‰ . »«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«»≈≈∆«»
‰¯È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡È·È ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ

ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ"ב להלן ראה
פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ "וכל ה: משנה פ"ב מדות

לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח", לגבי
– היבש כמו שהתליע, מה ממנו לגרר יכול אינו שלח (לפי
וז"ל: כתב, רוקח ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י),
למזבח) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני

בעי. ד"ה פה: ובדף מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ"ט מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע בן אלעזר רבי קטז: וזבחים כב. מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף הדיוט, בו נשתמש שלא מזבח מה המזבח, על

הדיוט". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰·k ÌeÓ ÏÚ·Ï ÌÈÓBc19ÏÚ·k ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

המשנה14ֿ) ונסתפק ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט.15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב.18)ראה הלכה למעלה ראה
ב.19) הלכה פ"א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי"ח שיראו מה כפי מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ מהלכות ובפ"ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח, בערב מצה שאכל "ומי רבינו: כתב יב,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי  מ"ה: פ"ד לכתובות הרי"ף על בהגהותיו הב"ח כתב
מכת  אותו "מכין רק כתוב היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ"א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי רק
לאו  באיסור ספק בכל כי רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ"י  א, הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ"ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰B·l‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙¯L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡ - ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk - CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,C¯Ú ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק: במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי (פ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני הבהמה את
(תמורה  לוי של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי והלבונה
ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
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ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי, כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי המשנה
חיים  שעופות לפי שרת", וכלי והלבונה והעצים "העופות
מקבלים  אינם הם אף ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי ח), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב
וראה  ט. הלכה ערכין מהלכות בפ"ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי"ב מנחות טוב' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï·‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡ - ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da ¯Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡È·nL ,¯ÓBÏ - ≈«»««»«∆≈ƒ«»

- ˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ - ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙ¯BOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯ÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי משקדשו פדיון, להם יש בכלי
הרי  וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי שהרי לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי אלעזר 29)זה כרבי
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י) (שם, ובתורים
מקצת  משמע "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני, ואח"כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני היה שאם שיוסיף,
רש"י  (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף יפדנה

שם). צב.32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי בבשר 
ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פי"ט (להלן רבינו כתב

בפנים. נשרף הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב. בזבחים
במקום  במזבח שהמדובר נראה עצמן" בפני מערכה
שם  כרש"י ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ"ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô¯‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿

[˙B¯‰Ëa ¯‡a˙iL38- ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â Ô¯‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»
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eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ"י במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים

שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב השילוח ממעיין ממלאין
ומאירי). (רש"י בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי עד במקוה, והשקיען בכלי המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ"ב עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ"ט  סוף ובירושלמי ח. הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי היו ואם חג, מי אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי שרת" בכלי שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי אנן אף רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י

.ÊÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎ¯Bc - ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈ·kÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈ¯Lk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי "על
את  עושין הם והרי שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני  בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף משקין, מטמא
ואין  רביעי נעשה שלישי אין וכו', שלישי הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ"ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף מהן היוצא המשקין אין
מן  כי אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי 43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי, הטומאה מגע

בגמרא).
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אףֿעלֿפי
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסףֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי שם), רש"י (ראה מו: ובזבחים
שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי לומר צריך זה, ולפי
– יאכל" לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי מהלכות בפי"ח רבינו שכתב ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי יב, הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי הרי – לוקה בכלי שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏM·Ó‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï·‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙È·a ÚeËp‰ Ì¯k ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ

ÌÈÏ·f‰ ˙È·a59Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
„·Ú ‡lL Ì¯k ÔÈÈ B‡61‡È·È ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk - ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ

¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק "כשהוא ופירש"י פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי רבינו, ובדברי יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב שהרי השני, כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום, ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק, רבינו חילק שלא זה ומתוך מתוק.
ולא  השמש, מחמת מתוק לבין עצמו מחמת מתוק בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י.

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי  היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי) (ריח בו (יהיה) היין אותו (רע) ריח
המערב" ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי"ט  שהגיה מה לפי שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי"ט, על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס". דפירי חוליא מאיס, לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק מחלק שלא רבינו אבל במתוק, המדובר רש"י
ודאי, שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף
בו  נתנה בין מחלק אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס לא

לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן
"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים

הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",

השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש
יוסטן". מפרשים: קצת דברי כפי יוני, תוספתא 54)בלשון

צז: בתרא בבא גם וראה פ"ט, שזה 55)מנחות תירוש יין
הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה

הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
מגיתו  יין חייא, ר' תני צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע. סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ"ז  ולהלן א, משנה פ"ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ"ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב
לפי  טריילש, "שקורין וברש"י קנים", של ערש על הארץ

ההלכה. בסוף להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע" שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ"ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יחֿיט). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ"ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק על

.È‰lb˙pL ÔÈÈ63ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÏeÒt -64ÔÙ‚ ‰Ï„‰ . «ƒ∆ƒ¿«»»¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»∆∆
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ארס.63) בו והכניס מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח",64) לגבי פסולין מגולין "והמים מח: סוכה משנה

את  יסנן אם שאף אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח) א, (מלאכי שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ על ונתנם הגפן שריגי את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי רב דברי

לזה.67) זה כי 68)הוקשו ה. הלכה פ"ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע מום לך שאין וכו' למזבח פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי". פסולים נשתנו, אבל
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Ô‰Ó ˙ÈOÚpL72‰ÏeÒt -73- ˙Á‡ ‰hÁ ·¯ ÚÈÏ˙‰ . ∆«¬≈≈∆¿»ƒ¿ƒ«…ƒ»««
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰74- ÁÓ˜ da ¯‡LpL ˙ÏÒ ÏÎÂ . ¬≈∆»≈¿»…∆∆ƒ¿«»∆«

‰ÏeÒt75. ¿»

ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם
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פסולות". - רובן שהתליעו ממאה 71)וחיטין כלומר,
מהששים  וחיטה חיטה כל אם ואפי' ששים, נתלעו חטים
אין  יחסי (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק נתלעה הללו

מתולעים). רוב מהחיטים 72)בהם נעשתה שהסולת
מתולעים. מהם שרוב "וחיטין 73)הללו, בברייתא: שם
פסולות". - רובן רבי 74)שהתליעו "בעי בגמרא: שם

רש"י, ומפרש תיקו". סאה, ברוב או חיטה ברוב ירמיה,
גם  שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב אם היא שהבעיא
צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל
גם  מספיק אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
אבל  מתולעת. במיעוטה רק היא מהם וחיטה חיטה שכל
כל  אפילו אם ליפסל מספיק כי ברור זה כי מפרש, רבינו
ענין  כאן אין כי מתולעת, במיעוטה רק היא וחיטה חיטה
אין  כי ואף מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב ביטול של
סימן  ב חלק הקודש ציץ (ראה המובחר מן זה אין רוב, כאן
מתולעים  יהיו החיטים שרוב צריך אם היא הבעיא וכל כג),
אחת  חיטה רוב רק היה אם גם מספיק או במיעוטם,
הדבר  ונשאר מובחר, לבלתי הסאה כל שתיעשה מתולעת,

כאן. המוריה והר כסףֿמשנה גם וראה עד 75)בתיקו,
הי"ב. להלן ראה אותה, וינפה שיחזור

.·È?ÌÈ˜„Ba „ˆÈk76,˙Ïq‰ CB˙Ï B„È ¯aÊb‰ ÒÈÎÓ ≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¿«…∆
‰ÏeÒt - ˜·‡ da ‰ÏÚ Ì‡77‰tÈÂ ¯ÊÁiL „Ú ƒ»»»»»¿»«∆«¬…ƒ«∆

ÔÈÁÏM‰ ˙È·a eÚ¯ÊpL ÌÈhÁ ˙ÏÒ Ï·‡ .d˙B‡78B‡ »¬»…∆ƒƒ∆ƒ¿¿¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏ·f‰ ˙È·a79ÔÏÈ‡‰ ˙È·a B‡80d¯ ‡lL ı¯‡a B‡ ¿≈«¿»ƒ¿≈»ƒ»¿∆∆∆…»»
d„aÚ ‡ÏÂ81- ‡È·‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡È·È ‡Ï - ¿…ƒ¿»…»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

‰¯Lk82. ¿≈»

קמח.76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח יש (=אם בודק "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע, דק (קמח אבק בה עלה לתוכן, ידו מכניס הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י) "אין מש 78)רש"י שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי שם), בפיה"מ (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י (רש"י הזרעים את ומכחישים הקרקע את יונקים

ראשונה,81) שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
עושה  והיא יום שבעים לפסח קודם זרועה שניה ובשנה
ומניחין  הארץ שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה". סולת
וזורעים  שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה
השדה  אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ (רבינו אותה"
בשנה  שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה
שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל השניה,

ד. הלכה פ"ז להלן על 82)ראה כן אמרו שם במשנה
אבל  האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים מבית המביא
במשנה  מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה המביא על
"כיצד  מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד אם שם

כסףֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה" הוא

.‚È¯˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚ¯Êe84È¯‰ - ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈ¯fa ÔÒe‡Ó ‰¯·Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È·‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
¯Lk -87. »≈

הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק, יש בזרעם רק
מאוסים, שהם למזבח, אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח) א, (מלאכי וכתוב

סט.). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי בר 86)שלקט רמי של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי תמוהים, רבינו דברי אבל חמא.
אולי  הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי  שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני היתה ואולי הבהמה.

פ"ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק כל כדין
יב. הלכה

.„ÈÌÈ¯b¯b ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa e¯MpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLe·k91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈ¯ÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈ¯L ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú¯94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk -95˙È·a BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa Ú¯Ê Ú¯ÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙È·a B‡ ÌÈÏ·f‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
ÔÈ„Ú ‡l‡ ,eÏLa ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ B‡ÈˆB‰L ÔÓL B‡∆∆∆ƒƒ≈ƒ∆…»¿∆»¬«ƒ

ÔÈbt Ì‰97.¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï el‡ Ïk - ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי 91)שמן או בחומץ
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י (רש"י ששפכו 92)מלח

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ"ט מנחות תוספתא

משמרי  יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י (רש"י וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח, (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט.הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי  "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı¯‡‰Ó ÌÈ¯Lk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»
L„Á‰ ÔÓ ,ı¯‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡È·iL „·Ï·e , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ

¯ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;¯Á·n‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
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העומר  מן חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ
ישראל, ומארץ החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי
"כל  כי רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י ואילו הזבחים, על גם המדובר כי כתבו, כל)

במנחות. רק שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז 101)בפ"ח ראה
פסח, של שני "ביום כי ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי א, הלכה פ"ח שם ראה
ביום  המוסף על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי בעומר תורה,
אל  תבואו כי י) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה שם), בפיה"מ

ב. הלכה שם ובפ"ח הֿו,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר

לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡È·Ó ÏeÒt BÈ‡L ¯·c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
¯eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡È·È ‡Ï - ‰ÏBÚ ·iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB ¯e¯‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

¯ÓB‚Â2¯Á·n‰ ÔÓ ‡È·È - Ôa¯˜Ï ‡È·iL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי"א: ולהלן ה"ח, פ"ב למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי לצאת כדי אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה בבינוני, לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי
להביא  חייב ואינו מועטין שדמיו מפני המין שבאותו ביותר

הבינוני". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.·ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡È·Ó :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
·‡BnÓ5ÌÈO·k ÔÈ‡È·Óe ,6ÔB¯·ÁÓ ÌÈ·Á¯ Ô‰ÈabL7, ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ∆«≈∆¿»ƒ≈∆¿

ÔB¯M‰ ÔÓ ÌÈÏ‚Ú ÔÈ‡È·Óe8˙BÏÊB‚Â ,9CÏn‰ ¯‰Ó10, ¿ƒƒ¬»ƒƒ«»¿»≈««∆∆
ÔÈËeÏ‰Â ÔÈÁ¯wÓ ÔÈÈ ÔÈ‡È·Óe11LÓÎnÓ ˙ÏÒÂ , ¿ƒƒ«ƒƒ»¿«ƒ«¬«ƒ¿…∆ƒƒ¿»

‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡È·Óe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי א.5)בני פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני
רבי 7) וכו', מחברון כבשים ממואב "אילים בברייתא: שם

וב'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה
ורש"י  רבינו (לפי הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם

רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י) בני 9)שם תורים

בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב פו, שם
לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם
זנוח) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס גרס
בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",

(כלומר,13) אלפא תקוע, במשנה, - ב פה, שם
בעבר  רגב להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף=ראשון)

הירדן.

.‚ÌÈˆÚ‰ Ïk14ÌÈL„Á‰15‰Î¯ÚnÏ ÌÈ¯Lk16‡ÏÂ . »»≈ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ««¬»»¿…
ÏMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰17·eMÈ ÌeMÓ ,ÔÙb »¿ƒƒƒ∆«ƒ¿…ƒ∆∆∆ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡18ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰ el‡·e .19ÏL ˙Bia¯Óa : ∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿ƒƒ¿À¿ƒ∆
‰‡z20ÌÈL¯Á ÏL21·eMÈa ÔÈ‡L22ÊB‚‡ ÏL·e , ¿≈»∆√»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¡

ÔÓL ıÚ ÏL·e23ÔÈ¯Êb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡ - ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»
ÔaÁ¯ ‰n‡Â Ôk¯‡26LÈ„b ˜ÁÓk ÔÈ·ÚÂ ,27.‰‡Ò ÏL »¿»¿«»»¿»¿»¿»¿««»ƒ∆¿»

˙B¯B„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט.), תמיד (המפרש, העצים" רוב "כלומר,
ה"ב.15) פ"ו למעלה ראה הדיוט, בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ"ב
מהל' בפ"ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ במשנה: שם
זית". כט:).18)ושל (שם יעקב בר אחא כרב

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב"ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט.). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ"ל:
שמדובר  כט:) (שם בגמרא אמרו וכן (כסףֿמשנה). יערות

פרי. עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ ישוב משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע"ב

שהוא  שמעתי ואני אפרסמון. שמן העושה "עץ שהוא:
ואףֿעלֿגב  צינוב"ר, ובערב פינ"ו, בלע"ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב:24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ"ב ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ של גזירים בשני לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב סב, זבחים

המזבח" על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ"ל:
וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי ופירושו

אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח המערכה מקום כי אף
פ"ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
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"האומר  מ"ד: פ"ו בשקלים ששנינו ממה נשמע שכן יותר,
שם  וב'ירושלמי' גזירין". משני יפחות לא עצים, עלי הרי

כאן). המוריה' ב'הר (וראה אמה הוא השיעור כי נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈ¯Êa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
?ÌÈÎÒp‰Â31ÈˆÁ ¯32‰BL‡¯ ‰La ‰„O‰33Ú¯ÊÂ ¿«¿»ƒ»¬ƒ«»∆¿»»ƒ»¿»«

dÈˆÁ34‰iL ‰L·e ,35‰BL‡¯a Ú¯fL ÈˆÁ‰ ¯ ∆¿»¿»»¿ƒ»»«¬ƒ∆»«»ƒ»
ÌBÈ ÌÈÚ·L ÁÒtÏ Ì„˜ ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ36Ì‡Â . ¿»««≈ƒ»«≈…∆«∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ‰BLÂ L¯BÁ - ‰„e·Ú ‰„O‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«»∆¬»≈¿∆¿««»
Ú¯BÊ37ÌÈhÁ‰ ¯¯B·e .38˙‡ ÛL Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ≈«≈«ƒƒ»∆»∆¿««»»∆

ÌÈhÁ‰39‰a¯‰ Ô‰a ËÚB·eeÙl˜˙iL „Ú40. «ƒƒ≈»∆«¿≈«∆ƒ¿«¿

מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
ב. פה, שם וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני הבאות

מהל' בפי"ב ראה יחיד, מנחות ותשע ציבור מנחות שלש
ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,

כאן. המוריה' ב'הר וראה ה"א. שם בפ"ב עי' הנסכים,
בלי 32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,

שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי אמרו, שם בגמרא
והיתה  הראשונה, השנה לפני חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה שם. רש"י וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני.
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"

.‰˙B‡Ó LÏL ˙BeÚË ˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰ Ïk»«ƒƒ∆¿»¿¿≈
‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL41ËÚB·e ˙Á‡ ÛL . ƒ»«¬≈≈¿ƒ»»««≈

LÏL ËÚB·e ÌÈzL ÛL ,ÌÈzL42LÏL e‡ˆÓ . ¿«ƒ»¿«ƒ≈»ƒ¿¿»
‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43¯Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡·B‰‰ ·LBÁÂ .‰a¯‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

¯ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „w¯Óe ÔÁBË Ck ¯Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי אמטויי ירמיה, רב "בעי שם:

דקתני  "הא רש"י: ופירש תיקו". מאי. תרי, ואתויי אמטויי
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי, אמטויי היינו אחת, שף
שיפה, חד קרי לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב לחוד הבאה נמי וכן
לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב להחמיר יש נפשטה,

שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,
שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה

רבינו  כתב ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר
שיעור. נתינת בלי יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚¯‰ ÔÓ ÌÈ·Ú ‡È·Ó -47ÌÈÓ¯k‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„e·Ú‰48‰La ÌÈÓÚt49C¯B„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙Bi·Áa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆

Û„B BÁÈ¯ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙È·Á‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙È·Á‰ ÈtÓ ‡Ï ‡È·Ó≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈ¯ÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט. פ"ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס כדי כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב
(פ"א  אילנא לאוקמי נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב, פ"ח שבת ב'ירושלמי'
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי תני שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ' טו (סי' "זמנים" בספרי וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי  קידוש דין (שהרי עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי  של מברייתא ופשט צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי  השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב:51)פ"ט, פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י) רש"י פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי  "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב. פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי ודומים היין פני על
שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין

החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם
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האמצעי 57) השליש מן אלא לוקח אינו כלומר, שם. משנה,
שלמעלה  מהקמחין רחוק שהוא מפני מובחר, הוא ששם

שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,
השליש  חצי אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי שם מהברייתא

.Ê·LBÈ ¯aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ·˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
- ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈ¯ÓM‰ ÈepL ‰‡¯iL ÔÂÈk ,˙È·Á‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡Ó ?‡È·Ó È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ¯„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ¯˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È·‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿

במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ"ט: מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ"א, פ"ו ועדיות א. ע, וסנהדרין ב. צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט. פ"ו למעלה "אין 62)וראה ב: פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק מכשירין". וחכמים רבי. דברי ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסףֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי לדעת פ"ט, מנחות תוספתא

מדברי  שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק רבינו ואילו רבי, לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי' חכמים, בדברי לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסףֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט
(כסףֿ ה"ט פ"ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
B¯b¯bL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ B¯¯·e ˙Èf‰ L‡¯a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰¯B˜a BÚËe Ck ¯Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL ¯Á‡ ¯ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ -«∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡È·ea¯Úa74¯b¯b ¯b¯b ¯¯·e ¯ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰ - ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ·¯‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - Ck ¯Á‡ ‰¯B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰ - ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
- ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck ¯Á‡Â ,Ô·bÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
- ‰¯B˜a ÔÚËÂ ¯ÊÁ .ÈÚÈ·M‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ¯ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««

.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰ - ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי"ג 66) אמור פ' ב'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,
פעמים 67)ה"בֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי

אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים

ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י כפירוש ולא בשנה,
(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב'תוספות' שליקט היינו

סימן  שעשה או הזית בראש היטב שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב, מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח כלומר,

שם, במשנה וכחכמים נוסף, שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי האומר יהודה רבי על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡¯‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈ¯Á‡Â .77ÈÚÈ·¯‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈÂL79Ì‰È¯Á‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈ·M‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰È¯Á‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ) כט, (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי אמר חסכון? מאי החסכון, מפני
צריך  היה שאילו שם, רש"י ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י, ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי השמן שהוא
ה"י. יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני. אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני 81)דרגה שהוא
שבשלישי.82)שבשני. הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני.85)דרגה השלישי שהוא
שבשלישי.86) השני שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי. שם.89)השלישי זה גם

.ÈÔBL‡¯ ‡l‡ ‰¯BnÏ ¯Lk ÔÈ‡90ÈÚÈ·¯e91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈ·Le92¯Lk ÔÈ‡ - ¯B‡nÏ ˙È˙k :¯Ó‡pL ;„·Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„·Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰¯BnÏ93Ï·‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈ¯Lk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני.91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי במשנה. שם שבשלישי. ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח), (למעלה כתישה עלֿידי נעשו השמנים,

השמנים. ב.93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי
ה"ט.94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL ¯Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈ¯Lk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ·ÈÁ¯ÈÂ Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zepaxwdפו dyrn 'ld - dcear xtq - ixyz h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈn‰95‡È·‰ Ï·‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰ .epnÓ ‡È·iL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ
Ï·‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰·ÏÁÓe B‡ˆ ˙B¯ÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L ¯·c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

·Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,·Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
- ·Ú¯ ÏÈÎ‡‰ .B˙·ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È - ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
- Ì¯Ú ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â ·Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…
ÔÓ LÈc˜È - ¯·c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.¯ÓB‚Â ÈÈÏ ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט"ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי "הם

(כסףֿמשנה).

ÁaÊn‰ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈«

â"ôùú'ä éøùú è"ë éðù íåé

zFpAxTd dVrn zFkld
zFpAxTddVrn'ld-dcearxtq

¦§©£¥©¨§¨
¦©£¥©̈§̈

,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(· .¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ ¯„Ò (‚ .‰ÏBÚ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈc·È ‡lL (‰ .˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (Ê .ÌL‡‰ ¯„Ò (Â .ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿«…¬ƒ
ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL (Á .Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆……¿
¯„Ò (È .ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰¯ÊÚÏ»¬»»∆……«»ƒ»¿≈»»ƒ≈∆
Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆
‰ÈOÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ (·È .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡È·iL (ÁÈ .˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»»»
‡lL (ËÈ .ÔBL‡¯ Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â ÂÈ¯„¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«ƒ∆…
.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le B˙·„Â B¯„ ¯Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (·Î .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È·‰Ï¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מינים,1) מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי בו יבואר

מינים. ארבעה הם ויחיד ציבור ושקרבנות

.‡‰MÓÁÓ ÔÈ‡a ‰iÁ LÙ ÈÈÓ ÏL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆ƒ≈∆∆«»»ƒ≈¬ƒ»
„·Ïa ÔÈÈÓ2,ÌÈfÚ‰ ÔÓe ,ÌÈO·k‰ ÔÓe ,¯˜a‰ ÔÓ : ƒƒƒ¿«ƒ«»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

ÌÈ¯Bz‰ ÔÓe3‰Bi‰ Èa ÔÓe ,4. ƒ«ƒƒ¿≈«»

כתב 2) וכן התורה. בפסוקי ומבוארים פשוטים דברים הם
קדשים. סדר למשניות היונים.3)בהקדמה ממיני מין

איסורי  מהלכות ג (פרק גדולים הם אם אלא כשרים ואינם
ב). הלכה שאינם 4)המזבח לפי היונה", "בני נקראו

קטנים. בהיותם אלא כשרים

.·˙Ba¯w‰ ÏÎÂ5,„ÈÁÈ ÏL ÔÈa ¯eaˆ ÏL ÔÈa , ¿»«»¿»≈∆ƒ≈∆»ƒ
ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡6ÌÈÓÏLe ,ÌL‡Â ,˙‡hÁÂ ,‰ÏBÚ :7. «¿»»ƒƒ»¿«»¿»»¿»ƒ

חיה.5) התורה 6)מנפש "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר
ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה
שהם  חיה נפש של קרבנות מיני ארבעה הרי השלמים".
אלא  היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט לדורות,
ח). משנה ה פרק לזבחים המשנה (פירוש לשעה

לשונו:7) וזה רבינו כתב שם קדשים לסדר בהקדמה
לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת
שאמרנו  "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש
לא  להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת
לומר  רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה
וכאן  וכו', לשלמים דומין שהן לפי והפסח והמעשר הבכור,
שלמים, בכלל הם ופסח ומעשר שבכור לומר אפשר אי
שנקראת  לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי

שלמים.

.‚:Ì‰Â ,„ÈÁÈ Ôa¯˜ ÈÈÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ≈»¿«»ƒ¿≈
¯OÚn‰Â ,¯BÎa‰Â ,ÁÒt‰8. «∆«¿«¿¿««¬≈

בהמה.8) מעשר

.„ÔÈ‡Â .˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ≈»«»¿≈
ÌÈ‡a‰ ÌÈO·k ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÓÏL ¯eav‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ«»ƒ

˙¯ˆÚa ‰Ùez‰ ÌÁÏ ÌÚ9ÈÁ·Ê ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â , ƒ∆∆«¿»»¬∆∆¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL10ÌÏBÚÏ ÌL‡ ÔÈ·È¯˜Ó ¯eav‰ ÔÈ‡Â .11 «¿≈ƒ¿≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÛBÚ ‡ÏÂ12. ¿…

כמו 9) השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי מנחת כלומר,
תנופה  לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג, (ויקרא שנאמר
שנה  בני כבשים ושני וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים
(שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח
ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן "והניף כ)

צבור 10)וגו'". שלמי "זבחי במשנה נד: בזבחים
נאמרו 11)ואשמות". בתורה הכתובים האשמות שכל

איתיה, ביחיד "אשם יד. בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל
ליתיה". הצבור 12)בצבור אין עוף קרבן אף כלומר,

ומנחות  ד. בזבחים שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים.
זאת  למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה.
- קרבנו" העוף מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה
הציבור  ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו

עוף". מביא

.‰ÔÈ„ÈÓz ÈL :Ì‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜13,ÌBÈ Ïk ÏL »¿¿«ƒ≈¿≈¿ƒƒ∆»
˙B„ÚBn‰Â ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ˙B˙aL ÈÙÒeÓe14¯ÈÚOe , ¿≈«»¿»≈√»ƒ¿«¬¿ƒ

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙‡hÁ15ÔÈc ˙Èa e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ .16 «»∆«ƒƒ¿≈ƒ»¿≈ƒ
.¯ÈÚOÂ ¯t Ë·LÂ Ë·L Ïk ‡È·Ó - ‰¯Ê ‰„B·Úa e¯B‰Â¿«¬»»»≈ƒ»≈∆»≈∆«¿»ƒ
Ì‰ ÌÈ¯ÈÚO‰ el‡Â .˙‡hÁ ¯ÈÚO‰Â ,‰ÏBÚ ¯t‰«»»¿«»ƒ«»¿≈«¿ƒƒ≈

Ì‡Â .‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜p‰¯‡La e¯B‰Â e‚‚L «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»¿ƒ»¿¿ƒ¿»
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ÌÏÚ‰ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ¯t ÔÈ‡È·Ó - ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ«¿«»¿«ƒ¿»«∆¿≈
.¯eaˆ ÏL ¯·c»»∆ƒ

התמיד 13) לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין סוכות,14)של [=שבועות], עצרת פסח,

הכיפורים. ויום השנה ראש עצרת, שעיר 15)שמיני והוא
השעיר  אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף, הפנימי
איל  כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני

המוסף. בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא בית 16)העם
הגדול. דין

.Â¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ :Ì‰ „ÈÁi‰ ˙Ba¯˜17.ÁÒt‰Â »¿¿«»ƒ≈«¿¿««¬≈¿«∆«
.˙BÏBÚ ‡È‰Â ,‰i‡¯‰Â .ÌÈÓÏL ‡È‰Â ,‰‚È‚Á‰Â¿«¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

¯b‰ Ôa¯˜Â18Èa ÈL B‡ ;‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ‡e‰Â . ¿»¿««≈¿»ƒ«¿≈»¿≈¿≈
‰ÏBÚ Ô‰ÈLe ,ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ19ÈzL B‡ ; »¿≈ƒ¿≈∆»¿≈

ÌÈÓÏL ˙Á‡Â ‰ÏBÚ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a20¯„Bp‰Â .21B‡ ¿≈««»¿««¿»ƒ¿«≈
·c˙n‰22B‡ ‰ÏBÚÌÚ ÔÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe .ÌÈÓÏL «ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰„Bz ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÁl‰23¯ÈÊp‰ ˙Ba¯˜ ÔÎÂ .24, «∆∆≈«ƒ¿»ƒ»¿≈»¿¿«»ƒ
ÌÈÓÏLe ˙‡hÁÂ ‰ÏBÚ Ô‰Â25Ú¯ˆÓ ˙Ba¯˜Â .26Ô‰Â , ¿≈»¿«»¿»ƒ¿»¿¿¿…»¿≈

‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ27ÌÈ·Ê ˙Ba¯˜Â .28˙B„ÏBÈÂ29, «»¿»»¿»¿»¿¿»ƒ¿¿
‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ Ô‰Â30‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚BM‰ Ôa¯˜Â . ¿≈«»¿»¿»¿««≈¿ƒ¿«…

˙‡hÁ ‡e‰Â ,˙¯k da LiL ‰OÚ˙31˜tzÒ Ì‡Â . «¬∆∆≈»»≈¿«»¿ƒƒ¿«≈
‡È·Ó - ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰OÚ ‡Ï B‡ ‰OÚ Ì‡ BÏƒ»»…»»«≈¿≈ƒ

ÌL‡32ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,33˙B¯·Ú LÈÂ . »»¿«ƒ¿»»»»¿≈¬≈
ÌL‡ Ô‰ÈÏÚ ‡È·nL34È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,35. ∆≈ƒ¬≈∆»»¿«ƒ¿»»»««

Ú‰ ÏÈ‡ ÔÎÂÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL ˙‡hÁ‰ ¯Ùe ‰ÏB ¿≈≈»»«««»∆«¿ƒ…≈»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BlMÓ36¯Ùe .„ÈÁÈ Ôa¯˜ Ô‰ È¯‰ - ƒ∆¿«ƒƒ¬≈≈»¿«»ƒ«

˙Ba¯w‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»««ƒƒ¿»≈«»¿»
ÂÈÈ„ e¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰¯Bza Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ¿…»ƒ≈«»¿»∆»≈∆ƒ¿»¬ƒ»

.BÓB˜Óaƒ¿

בהמה.17) איסורי 18)מעשר מהלכות י"ג בפרק ראה
ולהסתופף  לברית להיכנס הגוי ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה
מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת
שנאמר  ממה ט.) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
אבותיכם  "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר
שנאמר  דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא
עולות  ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות
ממילה  (שחוץ כן גר אף - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו

כישראל). - קרבן גם צריך כריתות 19)וטבילה בברייתא
נאמר  ובישראל לישראל, גר שהושווה פי על שאף אמרו ח:
במקצת, אם כי הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו
בו  שנאמר לפי עולות, רק שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא
"איזהו  - לה'" ניחוח ריח אשה "ועשה יד) שם, (במדבר
בעולת  שהרי העוף", עולת אומר הוי לה' שכולו דבר
ואמרינן  בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה,
עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא  שם
(עולה  הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר) כאן

יצא". - מן 20)אחת) חובתו "הביא שם: בכריתות
ושלמים עולה יצא, יצא",הבהמה לא ושלמים מנחה יצא,

יוצא  (שהרי דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב

לא  ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה
יט  אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא".
העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב,
רבינו  אבל זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא
שכיוון  אומרים, ויש בהמות". "שתי מפורש כתב הרי
שתיהן. שיקריב עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש

עלי".21) "הרי האומר: זו".22)הוא "הרי האומר: הוא
על 23) אם וגו' השלמים זבח תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא

תודת  זבח על וגו' התודה זבח על והקריב יקריבנו תודה
נזרו.24)שלמיו". ימי מלאת ביום שנאמר 25)שמביא

אחד  תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם,
אחד  ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה

לשלמים". לטהרתו.26)תמים השמיני ביום שמביא
שני 27) יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר כמו

את  וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים
וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש

העולה". את ישחט ביום 28)ואחר שמביאין וזבה זב
לטהרתם. ואחד 29)השמיני הארבעים ביום שמביאה

לנקבה. ואחד השמונים וביום מביאים 30)לזכר, וזבה זב
לעולה  אחד יונה בני שני או תורים שתי מהן: אחד כל
או  יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד
שני  או תורים שתי מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור

לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה חטאת,31)בני קרבן
קרבנו  והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת

ונשא 32) ואשם ידע ולא וגו' תחטא כי נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו

לו 33) שיודע עד לו ותולה הספק על מכפר שהוא "מפני
חטאתו". ויקריב בשגגה שחטא על 34)בוודאי הן: ואלו

ועל  נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה
ממנה". כשיטהר משום 35)הצרעת בא אינו "שהרי

בן 36)ספק". בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר
לעולה". ואיל לחטאת בקר

.Ê„ÈÁi‰ ˙Ba¯˜ Ïk37˙eÈ¯Á‡·e Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
‰·„p‰ ÔÓ ıeÁ ,Ô‰ÈkÒ38¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ .39 ƒ¿≈∆ƒ«¿»»¿»»¿¿«ƒ

Ô‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
·¯˜41Ôa¯˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ - Á·f‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
„ÈÁÈ42BÈ‡Â ,¯eaˆ Ôa¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÔÓÊ BÏ Úe·wL »ƒ∆»«¿«¬≈¿»¿«ƒ¿≈

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ43. «»¿«¬»

זמן.37) להם קבוע שלמים.38)שלא או עולה זו הרי
זמן.39) להם שקבוע הקרבנות -40)והם זמנו ש"עבר

קרבנו". הנסכים 41)בטל שזמן לפי שם. בתמורה גמרא
זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, קרבן 42)אינו כגון

הכיפורים. יום של ואיל פר או להם 43)פסח קבוע שהרי
זמן.

.ÁÌÈ¯Îf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47È·e ÌÈ¯Bz‰ ÔÓe . «»»≈¿ƒ≈¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰BÈ48‰·˜p‰Â ¯Îf‰ Ô‰a „Á‡Â ,49. »¿∆»»∆«»»¿«¿≈»
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תמים 44) זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא שנאמר
יקריבנו". תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו".

מן 45) או הכבשים מן קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה קרבנו 46)העזים עולה "אם ג) (שם, שנאמר

כי 47)וגו'". עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
והלאה  השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד

לה'". אשה לקרבן "ואם 48)יירצה יד) א, (שם שנאמר
בני  מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן
מזבח  איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר
הרי  ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה לה'
ומזה  ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה
יש  כי כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. (תמורה למדו

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות

.ËÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ ‰‡a ˙‡hÁ‰50ÔÓ ,el‡‰ ««»»»≈¬≈∆«ƒƒ»≈ƒ
˙B·˜p‰ ÔÓe ÌÈ¯Îf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני 50) ומן התורים מן העזים, מן הכבשים, מן הבקר, מן
הקריבה  ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה.
הכהן  "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח בכהן וכו'. זה ממין
לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח
"ונעלם  יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו
לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני דבר
יחטא  נשיא "אשר כבֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו'
יביא  כבש "ואם לב) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט ובשגגת
ויורד  עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו
אחד  לה' יונה בני שני או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר

לעולה". ואחד כג)51)לחטאת ד, (שם נאמר בנשיא
דבר  והעלם ג) (שם, משיח בכהן תמים", זכר עזים "שעיר
הדיוט  ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של

תמימה". "נקבה לב) (שם, הם 52)נאמר ושעיר פר
שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים,

.È„·Ïa ÌÈO·k È¯ÎfÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ÌL‡‰53LÈ . »»»≈»∆»ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔÈÓ ÈÏB„bÓ ‡a ÌL‡54ÔÓ ‡a ÌL‡ LÈÂ , »»»ƒ¿≈ƒ∆¿≈»»»ƒ
ÌÈpËw‰55. «¿«ƒ

נאמר 53) וכן תמים", "איל כה טוֿיח, ה, שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב) ו, (במדבר בנזיר

שנתיים.54) בני אילים, הם (שם) ויקרא שבספר האשמות
שנתו.55) בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של אשם

.‡ÈÌÈO·k‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
¯˜a‰58˙B·˜pÓe ÌÈ¯ÎfÓ ,59ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ , «»»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ

ÌÈpËw‰60ÌÈÓÏL ‡a ÛBÚ‰ ÔÈ‡Â .61ÌÈpËw‰ .62Ì‰ «¿«ƒ¿≈»»¿»ƒ«¿«ƒ≈
ÌÈÓÈ ˙ÓL ÔaÓ63‰L „Ú64ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz65. ƒ∆¿…«»ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿

BÏ ‰¯aÚ˙ - ‰L ‰¯aÚ˙ Ì‡66¯˜aa :ÌÈÏB„b‰Â . ƒƒ¿«¿»»»ƒ¿«¿»¿«¿ƒ«»»
„Ú - Ô‡v·e ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL LÏL „Ú -«»»ƒ¿≈ƒ¿«…«
È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈«∆¬≈

B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,Ô˜Ê ‡e‰67. »≈¿≈«¿ƒƒ

לזבח 56) קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב הוא כשב אם וגו' שנאמר 57)שלמים

קרבנו". עז "ואם יב) "ואם 58)(שם, א) (שם, שנאמר
מקריב". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח

אם 59) וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה אם זכר

ייוולד 60) כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר
יירצה  והלאה השמיני ומיום אמו, תחת ימים שבעת והיה
בן  הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן
מן  הוא א) ג, שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה

עולה",61)הגדולים. העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
"העוף  ב) הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו

שלמים". העוף ואין כבש 62)עולה, והם הקרבנות, שבכל
שבבקר. ועגל שבצאן, כז)63)וכבשה כב, (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני ג:64)"ומיום משנה א פרק פרה

משנה. יותר ולא שנה", בני במשנה.65)"כבשים שם
בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,
"שנתו  מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר

העולם". מנין של שנה ולא שיעברו 66)שלו עד וכשר
פרה  בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו
בתורה  האמורים שנה בני ש"כבשים חכמים בדעת א פרק
באב, לתשעה באב מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד -

לו". נתעברה שנה "ר'67)ונתעברה ב: משנה שם בפרה
ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי
בן  שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני" שני ופר
רבי  שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח בקר
שאין  אלא כשרים, חמש ובני ארבע בני אף אומר מאיר
המשנה  בפירוש רבינו וכתב הכבוד", מפני זקנים מביאין
מתועבים  הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם:
קרוב  עניינו וכאילו אמיתי מאמר הוא הנה הקרבנות בכל
ר' בא שלא רבינו וסובר כח". ותש הזקן לומר רצונו ממום
שמה  דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו
שכתב  ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אינו  שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו
(משנה  פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר
פרה  מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי בהלכות למלך

א). הלכה אדומה

.·ÈÈÈÓM‰ ÌBiÓ ÔÈ¯Lk ˙Ba¯w‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»¿»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï‰ÂÌÈLÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ‰ »»¿»≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ

‰‡Ï‰Â68¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .69ÔÓe ÁÒt‰ ÔÓe »»¿»ƒ«¿ƒ«∆«ƒ
¯OÚn‰70- ‰lÁzÎÏ ÈÈÓMa Ô·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡L , ««¬≈∆ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

.·È¯˜Ó«¿ƒ

ביום 68) ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
בפירוש  רבינו וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל'
לשון  זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה
ואמר  יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא התורה
ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום כט) כב, (שמות בבכור
לשמיני  כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו
שהתיר  וזה עצמו, לשמיני כשר כאן האמור אמו אף עצמו
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מיום  אלא תקרב לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו
יירצה". "והלאה כאמרו: שלא 69)שלושים, במשנה. שם

להורות  לי", תתנו השמיני "ביום אלא "והלאה", בו נאמר
השמיני. ביום לכתחילה לבכור 70)שמותר "שנשתוו

גם  נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין
וצריך  השמיני, ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים

רבינו. השמיטם למה עיון,

.‚È˙Á‡ ‰ÚL eÙÈÒB‰ Ì‡Â ,ÌÈL„˜Ï ÔÈBÓ ˙BÚL71 »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ»»««
‰ÚL e˙Át B‡72B˙ÂˆnL Ôa¯˜ ?„ˆÈk .ÔÈÏeÒt - »¬»»¿ƒ≈«»¿»∆ƒ¿»
‰L Ôa ˙BÈ‰Ï73- ˙Á‡ ‰ÚL ‰M‰ ÏÚ ÛÈÒB‰ Ì‡ , ƒ¿∆»»ƒƒ««»»»»««

ÏÚ ÛÈÒB‰Â ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰L Ôa ‰È‰ elÙ‡ .ÏÒÙƒ¿»¬ƒ»»∆»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«
ÏÒÙ - ‰˜È¯Ê ˙ÚLa ‰M‰74‰L Ôa ‰È‰iL „Ú , «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««∆ƒ¿∆∆»»

.ÌÈÁ·f‰ ÏÎa ÔÎÂ .‰˜È¯Ê ˙ÚL „Ú«¿«¿ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ

הוא 71) התשיעית, בשעה בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול. הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כגון 72)כשר

ושלושים  שנה היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים
אלא  כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד
התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה

יותר.73) זכר 74)ולא תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר
בקבלה  שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן
לא  הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? בזריקה בהולכה

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו

.„ÈB‡ ‰O·k B‡ O·k ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»∆∆ƒ¿»
‰L Èa el‡ È¯‰ - ÌÈO·k75¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿»ƒ¬≈≈¿≈»»¿»»∆∆¡«

ÌÈÏÈ‡ B‡ ÏÈ‡76ÌÈ˙L Èa ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ -77. «ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»«ƒ
„Á‡ ‰iL ‰La ÒkiMÓ ?ÏÈ‡ ‡¯wÈ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ»≈¿»»¿ƒ»∆»

ÌBÈ ÌÈLÏLe78‡Ï ¯Lk BÈ‡ ÌÈLÏL ÌBÈa Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿¿ƒ≈»≈…
O·ÎÏ79ÒbÏt ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏÈ‡Ï ‡ÏÂ80ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿∆∆¿…¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿»»

‰L Ôa ‰Ê È¯‰ - Ï‚Ú Ba ¯Ó‡pL81¯t .Ôa - ∆∆¡«≈∆¬≈∆∆»»«∆
ÌÈzL82.ÌÈzL Ôa - [¯ÈÚO .‰L Ôa] - ÌÈfÚ ¯ÈÚO . ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»»»ƒ∆¿«ƒ

.¯ÈÚO ‡¯˜ ‡e‰ ‰iL ‰L Ïk»»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ

בתוך 75) כלומר, שנה", בני "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא בני 76)השנה, "ואילים שם: פרה

יז, (יחזקאל הארץ אילי את כמו קשה, לשון שאיל שתיים",
שנים. שתי בן - קשה כאן אף כא.), ביבמות ראה יג.

פחות.77) עשר 78)ולא שלושה "בן במשנה: שם פרה
איל". זה הרי אחד ויום לאחר 79)חודש כשר, אינו לכבש

יום. שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שם:80)שמלאה
גס, פלג מורכבת, מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי
לגדר  הגיע ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה

הגדרים". בין נשאר אבל י.81)שאחריו, השנה ראש
סתם  בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי "שהיה
ועגל  ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שנה", בן -

שנה". בני אבל 82)וכבש שתים, מבן פחות לא כלומר,
ומקור  כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר
פרים  אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה הדברים
וסובר  שלוש". בני אף אומרים וחכמים וכו' שתיים בני

בפחות  אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו
פסולים. כולם לדברי - שנים משתי

.ÂËÏL ˙B‡hÁ ÏÎÂ .ÌÈ¯ÎÊ - ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ - ¯eaˆ83¯˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈO·k‰85ÔÓe ÌÈO·k‰ ÔÓ - «¿»ƒ¿»«ƒƒ«¿»ƒƒ
- „ÈÁÈ ˙‡hÁ Ïk .ÊÚ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,¯˜a‰«»»¿≈»∆»ƒ»≈»««»ƒ

‰·˜86ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡˙Â ,87¯˜a‰ ÔÓ ‰‡a dÈ‡Â ,88. ¿≈»¿≈»≈«…¬ƒ¿≈»»»ƒ«»»
˙B‡hÁ LÏMÓ ıeÁ89ÊÚ ‡È‰L ,‡ÈO ˙‡hÁ :90, ƒ»«»««»ƒ∆ƒ≈

˙ÏÎ‡Â91¯t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«
˙Ù¯OÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ

,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡È·nL ¯t -«∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»
Û¯OÂ94. ¿ƒ¿»

והמועדות.83) חדשים ראשי שעירי כל פר 84)היינו
זרה). מעבודה (חוץ המצוות בשאר צבור של דבר העלם

התורה.85) בפסוקי מפורש זה ד,86)כל (ויקרא שנאמר
קרבנו  והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב) כח, כז,
ואם  וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
כן  וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש
הצאן  מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל

לחטאת". עזים שעירת או נג.87)כשבה זבחים משנה
ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין
זרה  עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב)
נסים  רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של

טז. הלכה להלן הראב"ד אלא 88)שהביא נאמר שלא
כנ"ל. לחטאת", עזים שעירת או שאינן 89)"כשבה

היחיד. חטאות לשאר אלא 90)דומות באה אינה כלומר,
ולא  זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן
עזים  שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה,

תמים". החיצוניות.91)זכר החטאות ולא 92)ככל 
יחטא  המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר
לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב וגו'

יב)93)לחטאת". (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין
וגו'. אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ הפר כל את "והוציא

ג)94) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
וכמו  לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת

כחט  נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל אינו הפנימיות,כן אות
וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא

.ÊË˙BÏÎ‡ ¯eaˆ ÏL ˙B‡hÁ Ïk95¯ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ B¯·ÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL96È¯ÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰¯Ê ‰„B·Ú97ÌÏÚ‰ ¯Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ ¯Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t ÌÈ‡¯˜ ÌÏÚ‰ ¯Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO ÌÈ‡¯˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈzL ,˙BÙ¯Op‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ

„ÈÁÈÏ100¯eaˆÏ LÏLÂ101. ¿»ƒ¿»¿ƒ

והיחיד 95) הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי כו' ונאכלין שנאמר 96)וכו' נשרף, שהוא

למחנה  מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם)
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וגו'". באש הגדול 97)ושרפו ביתֿהדין הורו שאם
העם  ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה
להביא  ושבט שבט כל חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו'
שלא  פי על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר
(ויקרא  בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש
כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה דבורא
הקהל  חטאות לכל אב בניין - הוא" הקהל "חטאת
לפר  עשה "כאשר הפסוק מן למדו לט: ובזבחים שישרפו".
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי החטאת",

בשאר 98) ביתֿדין שגגו שאם צבור, של  דבר העלם פר
נשרף, והוא לחטאת, פר ושבט שבט כל מביא כריתות,
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את הוא 99)והוציא
טו. הלכה למעלה ראה משיח, כהן משיח,100)פר כהן פר

הכיפורים. ביום גדול כהן זרה,101)ופר עבודה שעירי
ופר  המשתלח) שעיר של (חברו הפנימי הכיפורים יום שעיר

צבור. של דבר העלם
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העיר.102) בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן
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לשרפן"103) ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו
האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו
- האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך ובמשנה

און". פועל כל החלב 104)יתאמרו את וכו' "והקריב שם,
הק  את על המכסה אשר החלב כל ואת רב

הן  "ואלו אמרו: ט פרק סוף חולין הקרב".[ובתוספתא
החלבים  הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין
פרק  זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים
אליהו  רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א:
כדברי  כתב הוא שגם ג משנה א פרק ברכות מלונדריש

הך]. היינו וחלבים שאמורים שם 105)רבינו בתוספתא
כל  "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא
החלב  את להביא אומר ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב
שעל  החלב את להביא אומר עקיבא רבי הקבה, שעל

תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים"
פרק  משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה
י"ג  פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז

בזה. שתירץ מה ה, הלכה שגגות ויקרא 106)מהלכות
עליהן". אשר החלב ואת הכליות שתי "ואת שם:

הכסלים"107) על אשר עליהן אשר החלב "ואת שם:
חיה  כשהבהמה הכליות שעל "החלב שם: רש"י ומפרש
שתחת  החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא
ובתחתיתו  הכסלים בגובה למעלה הנראה וכו' המתניים

חופהו". על 108)הבשר הכבד על היותרת "ואת שם:
כמו  ממנו היוצא התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות
ד  פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן

ג. שקול 109)משנה "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
על  היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק)
יסירנה  והשאר הכבד על מהיותרת מעט שיניח (=אם הכבד
מהכבד  חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש ויהיה
- יסירנה, הכבד מעט עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה
ומן  הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך
היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת
מן  היותרת "ואת אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר ובמקום

וגו'110)הכבד". מקריב הוא כשב "אם זֿט): (ג, שם
תמימה". האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב

אשר 111) החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין

עם 112) יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק (שם בספרא
יכול  העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
לפנים  ייכנס יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא
חוליות  עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע העצה". מן
(כסף  השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה,

אהרן 113)משנה). בני אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
המזבח  שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה
ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי

משנה). (כסף ט
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כרת.114) חייב והאוכלו הבהמה כחלב שחלבו
נאמר 115) "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא

זכר  (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב
כאן  [ה]אמורין כליות ושתי חלב אף האשם), הוא
במעי  שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים)

הבהמה).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טעון 1) קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ואשמו 2) מצורע וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו
ב). הלכה (להלן נסכים ט.3)הטעונין ה. זבחים ראה

ועוד. צו: ופסחים שם) רש"י (ועיין טו: ראה 4)ברכות
ועוד. ח. מנחות קט: זבחים יא. היא 5)שבועות "תנופה

מנחות  המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע שמנענעים
ה). משנה המזבח 6)פ"ה לקרן שמגישין היא "הגשה

והגישו" או המזבח אל והגישה שנאמר מה והוא וכו',
אין  נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות ובמשנה שם). (רבינו
כתוב  לא שהרי בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות
ממה  סא.) ס: (שם בגמרא שנתמעטה בה אין והגשה בה,
הכהן  אל "והקריב ח) ב, (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר
אותה, מיעוט, משמע "והקריבה" המזבח", אל והגישה
בגלל  באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל שבאה

הזבח. בגלל אלא "מנחת 7)עצמה, במשנה נט. שם
בגמרא  זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים
עליה  "ושמת טו) ב, (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם,
לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה"

כל 8) "על יג) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
(דבורא  ויקרא פ' בספרא גם וראה מלח". תקריב קרבנך
טעונה  הסולת, כלומר המנחה, ורק ג). הלכה יד פרק דנדבה
מזבח  איסורי מהלכות (פ"ה מלח טעון אינו היין אבל מלח.

יא). למזבח,9)הלכה נסכים "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן אסור 10)ואין הפנימי המזבח על שהרי

קמח. הערה פ"א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות
האומר 11) שמואל וגם . מט: מח: בסוכה הוא פשוט

האישים", גבי על ומזלפן מביא יין "המתנדב צא:) (זבחים
בשביל  הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב אלא כן אמר לא
רש"י  (עיין המזבח גבי על שמתנסך מודים הכל הקרבן
יין  המתנדב שגם יד), הלכה פט"ז (להלן פסק ורבינו שם),

המוריה). (הר השיתין גבי על כולו דוקא,12)מנסכו לאו
תמידין  מה' פ"י (ראה ידך" "הגבה מח: בסוכה אמרו שלא
מפורש  שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח) הלכה ומוספין
מודים  הצדוקים ואין מסיני למשה הלכה הוא אלא בתורה,
על  ויסוך הוא צדוקי זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה,
קיים  זה חשש אין בתורה, המפורש היין בניסוך אבל רגליו,

להלן). עוד (ראה עליו,13)(כסףֿמשנה). השיג הראב"ד
בספל  אלא היסוד, על יוצק היה שלא שיבוש, "זה וכתב:
מח. בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של

מהלכו  פ"י להלן רבינו ז).ובדברי הלכה ומוספין תמידין ת
חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב והכסףֿמשנה
דבריו  (ולפי היסוד. על היה השנה ימות כל של ניסוך אבל
ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש
המזבח, שבראש בספלים ולא היסוד, על שמנסך שמכיון
הוא  ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי
אם  י), הלכה פ"ז ולהלן סג. (זבחים הסיקרא מחוט למעלה
אם  אבל הסיקרא, מחוט למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא
עשרים  שהן ויותר, אמות ארבע הוא הרי – ידיו מגביה הוא

היסוד  של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה
מנסך  הוא הרי ז), הלכה הבחירה בית מהלכות (פ"ב למעלה
המזבח  מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה
בזה  הרגיש לא למה עיון, וצריך ח). הלכה שם (למעלה

שם 14)הכסףֿמשנה). למעלה ראה המזבח, ביסוד שהיו
יא. הלכה
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ההלכה.15) המשך ראה העוף, עולת משנה 16)ולא
חוץ  נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ: במנחות
שם: ובגמרא והאשם", והחטאת והפסח והמעשר הבכור מן
לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו
לומר  תלמוד וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול
וכו'. זבח" (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם)

ו).17) יב, (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
(ראה 19)לעולה". ונדבה בנדר באים שאינם אףֿעלֿפי

ג). הלכה שנאמר 20)להלן במה במיוחד שנתרבו
או  האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו) טו, (במדבר
של  אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל

צא:). (מנחות יאשיה 21)אהרן" ר' לפי צ: בגמרא שם
– הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו
"זבח", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' ולפי העוף, עולת ולא

בשח  ולא במליקה הוא שהרי זבח, אינו יטה.ועוף
והאשם".22) והחטאת וכו' הבכור מן "חוץ שם: במשנה

אמר  הדבר, וטעם הפסוק. מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה
מאחר  מהודר", קרבנו יהא "שלא טו.) (סוטה שמעון ר'

חטא. על באים שחטאתו 23)שהם "אלא במשנה: שם
"שאין  שם: ובסוטה נסכים", טעונין ואשמו, מצורע של

חטא". על שנאמר 24)באין ממה צא. שם כן למדו
תמימים  כבשים שני יקח השמיני "וביום י): יד, (ויקרא
סולת  עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה
"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה
אם  יודע איני ועדיין וכו', מדבר הכתוב הזבח מן הבאה
"ויין  ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה
לכבש  לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
מצורע. חטאת זו "זבח" מצורע. עולת זו "עולה" – האחד"
נסכים. טעונים ששלשתן הרי מצורע". אשם זו לזבח" "או

.‚?ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÌÚ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
¯„a ‡a‰ ¯·c - ‰·„ B‡ ¯„ ‡lÙÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰·„e25,ÁÒÙe ¯OÚÓe ¯BÎ·e ÌL‡Â ˙‡hÁ e‡ˆÈ ; ¿»»»¿«»¿»»¿«¬≈∆«
.ÌÈÎÒ ÔÈeÚË ÔÈ‡ - ‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆¿»»≈¿ƒ¿»ƒ

‰i‡¯ ˙ÏBÚÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·‰Ï ÔÈpÓe26?ÌÈÎÒÏ ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈ„ÚÓa B‡ :¯Ó‡pL27. ∆∆¡«¿…¬≈∆

צ:25) ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם אע"פ
שם.27) מנחות
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.„- ‰O·k B‡ O·k ÈkÒ ?ÌÈÎÒ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa ˙ÏÒ ÔB¯OÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯28ÊÚ‰ ÈkÒ ÔÎÂ .29ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,30, ¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»≈≈»»≈»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa31‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ¯ ÈkÒ B‡ , ≈»»≈¿≈»ƒ¿≈»≈««ƒ∆ƒ

‰ÏB„‚32ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ ¯t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»
ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈB¯OÚ∆¿ƒ…∆»«¬ƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¬ƒ

ÔÈ‰‰34. «ƒ

קרבנו 28) המקריב "והקריב דֿה) (שם, בתורה מפורש כן
לנסך  ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה'
וראה  האחד". לכבש לזבח או לעולה תעשה ההין רביעית

ההין. מדת היא מה ז הלכה יא)29)להלן (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' יעשה במנחות 30)"ככה

עזים  (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא:
הכתוב  שחילק שמצינו לפי רש"י), – הם כבשים בכלל
ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי לבין כבש נסכי בין (שם)
תלמודֿ (=גדול), שעיר לנסכי (=קטן) גדי נסכי בין יכול
(הובא  ג משנה פ"ה בשקלים הוא וכן בעזים , או לומר

צב.). במקדש 31)במנחות היו חותמות "ד' שם: שקלים
נסכי  עם משמש גדי וחוטא. גדי, זכר, עגל, עליהן וכתוב
חותם  (=שמאותו ונקבות זכרים וקטנים גדולים הצאן
גדולים  בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי, עליו שכתוב
חוץ  שם) מנחות רש"י – נקבות בין זכרים בין קטנים, בין

אילים". בכבשים 32)משל לשה "או צא: במנחות
שם, נאמר כבר (והלא תלמודֿלומר מה יא), שם, (במדבר
שחילק  שמצינו לפי רש"י), – האחד" לכבש לזבח "או ה
נסכי  בין נחלק יכול איל, לנסכי כבש נסכי בין (שם) הכתוב
וכמו  בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי כבשה
בכמה, רחלה נסכי רבא, לן "בדיק בגמרא שם נאמר כן

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה שם,33)ופשיטנא במדבר
שני  סולת מנחה תעשה לאיל "או בלולה וֿז: עשרונים

ריח  תקריב ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן
לה'". או 34)ניחוח עולה בקר בן תעשה "וכי חֿיא: שם,

מנחה  הבקר בן על והקריב לה', שלמים או נדר לפלא זבח,
תקריב  ויין ההין, חצי בשמן בלול עשרונים שלשה סולת
לשור  יעשה ככה לה'. ניחוח ריח אשה ההין חצי לנסך
תלמודֿ מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד",
– הבקר" בן על "והקריב (שם) נאמר כבר (והלא לומר
איל  נסכי בין הֿו) (שם, הכתוב שחילק שמצינו לפי רש"י),
תלמודֿ עגל, לנסכי פר נסכי בין נחלק יכול כבש, לנסכי
משמש  "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור לומר
שאמר  ומה ונקבות". זכרים וקטנים גדולים בקר, נסכי עם
שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין
שלמים  או נדר לפלא זבח, או עולה בקר בן תעשה "וכי
ראה  הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'",

יא. הלכה פ"א למעלה

.‰ÌÈÓÏLÏ ÔÈa ‰ÏBÚÏ ÔÈa ÌÈÎÒp‰ Ô‰ el‡35. ≈≈«¿»ƒ≈¿»≈ƒ¿»ƒ
‰f‰ ¯eÚMk36„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ37¯tÒnk :¯Ó‡pL ; «ƒ«∆¿»∆»¿∆»∆∆¡««ƒ¿»

ÔÈ‡ .Ì¯tÒÓk „Á‡Ï eOÚz ‰Îk ,eOÚz ¯L‡¬∆«¬»»«¬»∆»¿ƒ¿»»≈

ÔÈÙÈÒBÓ38.Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÚ ƒƒ««ƒƒ»≈¿≈¿ƒ≈∆
ÏeÒt - ‡e‰L Ïk ÛÈÒB‰ B‡ Ú¯b Ì‡Â39ıeÁ . ¿ƒ»«ƒ»∆»

¯ÓÚ‰ ˙Ù‰ ÌBÈa ÔÈ·È¯˜nL ‰ÏBÚ‰ O·kÓ40, ƒ∆∆»»∆«¿ƒƒ¿¬»«»…∆
ÌÈB¯OÚ ÈL BlL ÌÈÎÒp‰L41˙ÈLÈÏLa ÏeÏa ∆«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

ÔÓL ÔÈ‰‰42eÏtÎ ‡Ï ,BzÏÒ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»»¿…ƒ¿¿
BÈÈ43ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯ CÒÏ ÔÈÈ ‡l‡ ,[BÓLÂ]44. ≈¿«¿∆»«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

וגו'35) זבח או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) (שם, שכתוב
וגו'". שלמים יותר.36)או ולא פחות שאפילו 37)לא

לכל  נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין קרבנות כמה מביא
צא.). (מנחות ואחד טו,38)אחד (לבמדבר שלח פ' ספרי

את 39)יב). מעכב מיעוטו "עשרון, כז. במנחות משנה
את  מעכב מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו
אמרו: שם ובגמרא רובו", את מעכב מיעוטו השמן רובו,
קרא  אמר טעמא? מאי רובו, את מעכב מיעוטו "עשרון,

מסלתה, ח) ו, היין (ויקרא פסולה. שהוא כל חסרה שאם
מיעוטו  השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב מיעוטו
נדבה  ומנחת (שם). ככה נסכים, דמנחת רובו, את מעכב
שהוא  כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר
שריבה  המנחות "כל פ"ח מנחות בתוספתא וראה פסולה",
חסרה  מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת
וכתב  פסולות" אלו הרי - מחברתה יתירה או מחברתה
(וראה  לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע כי הכסףֿמשנה
שירבה  עד פסול אינו בשמן כי ה"ט, פסוהמ"ק מה' בפי"א

סולת). עשרון לכל שמן לוגין (כג,40)שני ויקרא ראה
שנתו  בן תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב)

לה'". שני 41)לעולה "ומנחתו יג) (שם, שכתוב סולת,
לה'". אשה בשמן בלולה סולת הביא 42)עשרונים וכן

העשרונים  שני כי מנחות, מסכת לפיה"מ בהקדמתו רבינו
מה  פט: במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים
השגת  (ראה ההין רביעית שמן אף ההין, רביעית יין
מפירש"י  תוספת אלא זה אין הנראה כפי – הראב"ד)

משנה). שמנחתו 43)(מרכבת "אעפ"י שם: מנחות משנה
כפולים".. נסכיו היו לא "ונסכה 44)כפולה, (שם) שכתוב

ההין". רביעית יין

.ÂÔ‰L ,BlL ÌÈO·k ‰LÏL ÌÚ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰«¿…»≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆∆≈
‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ45ÌÈB¯OÚ ‰LÏL ,46ÈtÓe . «»¿»»¿»¿»∆¿ƒƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰47BlL ÌÈÁ·f‰ ÏÏÎa ÔÈ‡a Ô‰L ,48. «¿»»¿∆≈»ƒƒ¿««¿»ƒ∆
,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯a ÏeÏa O·k Ïk ÌÚ ÔB¯OÚƒ»ƒ»∆∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆

ÔzLÏMÓ ÔB¯OÚ Ïk ÌÚ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯e49ÈkÒ ¯‡Lk , ¿ƒƒ«ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
·È¯˜n‰Â .ÌÈO·k‰50ÈkÒ BnÚ ‡È·Ó - ÒbÏt‰ ˙‡ «¿»ƒ¿««¿ƒ∆««¿»≈ƒƒƒ¿≈

ÏÈ‡51BÁ·Ê BÏ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ52. «ƒ¿…∆ƒ¿

ג.45) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"א ראה
כבשים 46) שני יקח השמיני "וביום י) יד, (ויקרא שנאמר

עשרונים  ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
בשמן". בלולה מנחה צא.47)סולת במנחות

ואת 48) העולה את הכהן "והעלה כ ) יד, (שם שנאמר
ובהגהת  הזבח. עם הבאה במנחה אומר הוי המנחה",
באין  "שהן מגיהים: ובאורֿשמח הרמב"ם, על הרש"ש

שלו". הזבחים דֿה)49)בגלל טו, (במדבר שנאמר
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שמן. ההין ברביעית בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב
לכבש  לזבח או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין
כתובים  שכבר לזבח, או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד"
מצורע, עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש
(מנחות  מצורע אשם זו לזבח" "או מצורע, חטאת זו "זבח"

יין. נסכי טעונים ששלשתן הרי משנה 50)צא.), פ"א פרה
ראה  לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג.

יד. הלכה פ"א בלול 51)למעלה סולת עשרונים שני שהם
למעלה  ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית
ר' לפי כי צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
במשנה  שמבואר מה בפ"ע, בריה פלגס שסובר יוחנן
"או  מהפסוק מיוחד ריבוי משום הוא איל, נסכי עמו שמביא
איל  כנסכי שמביא הפלגס, את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל"
שפלגס  האומר פדא ולבר בפ"ע, בריה אלא איל שאינו אף
עמו  שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק כבש ספק הוא
כל  יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר, איל, נסכי
ההין  ורביעית סולת עשרון הרי כבש הוא ואם שלו, הנסכים
נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין ורביעית שמן
כבש  ספק להיותו נוסף אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה
זירא  ר' לפי כך ומשום לא, או בריה ספק גם הוא איל, ספק
כל  שיהיו הוא, בפ"ע בריה אם ולומר להתנות גם צריך
שלא  ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר (ע"ש נדבה הנסכים
שאין  יוחנן כר' שסובר נשמע להתנות, שצריך כאן מזכיר
ה"ב  פט"ז להלן ראה אבל בפ"ע, בריה ודאי אלא ספק זה
הרי  לא, או נדרו ידי יצא אם ספק שהוא רבינו שפסק
ראה  פדא, כבר אלא יוחנן כר' סובר שאינו מפורש

שם. ולחםֿמשנה בין 52)קריתֿספר כלומר, במשנה. שם
ולפי  שארצה. איזה אמר או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם
ולפי  בפ"ע, בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר'
בריה  ספק או איל, ספק כבש ספק שהוא משום פדא בר
זבחו  לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי
זבחו  לו עולה לא כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי
עולה  היה איל, הוא שמא (ומשום בפ"ע בריה הוא שמא כי
גדול  והביא קטן הנודר כי ה"א, פט"ז להלן ראה זבחו, לו
ה"ב). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא),

.ÊÔÈ‰‰‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰53¯eÚL eÚ„B‰ ¯·Îe . «ƒ¿≈»»…¿»«¿ƒ
ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰a ˙B¯Á‡ ˙BcÓ ÌÚ ‚l‰54ÔB¯OÚ‰Â . «…ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

¯ÓÚ‰ ‡e‰55B¯eÚL e¯‡a ¯·Îe .‰lÁ ¯eÚL ‡e‰L , »…∆∆ƒ«»¿»≈«¿ƒ
‰lÁ ÔÈÚa56. ¿ƒ¿««»

כד)53) ל, (שמות שנאמר ממה זאת למדו פט. במנחות
קודש  משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית "ושמן
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי זה יהיה

יב 54) ובהלכה רביעיות", ארבע – "הלוג כי יג, הלכה פ"א
שבעה  משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם

בקירוב". דינר וחצי דינרין עשירית 55)עשר שהוא
לו). טז, (שמות הלכה 56)האיפה ביכורים מהלכות בפ"ו

ובחלה  ב, משנה פ"א עדיות לרבינו בפיה"מ גם וראה טו.
מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף ו, משנה פ"ב

.Á„ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈa ,˙BÁn‰ B‡ ÌÈÎÒp‰ ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ«¿»ƒ«¿»≈ƒ¿«»ƒ
¯eaˆ ˙ÁÓ ÔÈa57ÏL ‰cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿ƒ»∆

ÏÈ‡Ï ÌÈL ÏL B‡ ¯tÏ ÌÈB¯OÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔB¯OÚa Ïk‰ „„BÓ59ÔÎÂ . ≈«…¿ƒ»∆»∆»»«ƒ¿»¿≈

Lc˜naL B˙cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰60. «∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»
Lc˜naL ‚la - „ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÏL ÔÓLÂ61ÔÈÓk . ¿∆∆∆ƒ¿«»ƒ«…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈbl‰ ÔÈÓ Ck ˙BB¯OÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי"ב להלן פז.58)ראה במנחות משנה
הפסוקים. מן זאת למדו פז:) (שם ראה 59)ובגמרא שם,

טז. הלכה המקדש כלי מהלכות שהיו 60)בפ"א כלומר,
כמו  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי במקדש
הראוי  לקרבן בהן מדה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו

יז. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א וראה משנה 61)לו.
פח. כר'62)שם ולא תנאֿקמא וכדברי במשנה, שם

החכמים  לפי זאת נלמד פט. שם ובברייתא יעקב. בן אליעזר
וגו' הוא דל "ואם כא) יד, (ויקרא עני במצורע שנאמר ממה
לימד  – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון

(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על

.ËÈˆe¯a63ÔB¯OÚ‰ ·b ÔÈ‡L ,ÏÁ - ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„¯BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜ - ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆe¯·e . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ ·b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆe¯a‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„·Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:e¯Ó‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙¯L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי 63) מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ. במנחות משנה
שם). (רש"י בירוצין" היינו שנתמלא, כלומר,64)לאחר

ראה  בפנים. אלא לקדשה בחוץ נמשחה לא היבש מדת
ממה  זאת ולמדו יט. הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"א
אותם, – אותם" ויקדש "וימשחם א) ז, (במדבר שנאמר

מבחוץ. היבש מדת המקדש 65)למעט כלי בהלכות ראה
כ,66)שם. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפ"ג וראה

מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי שם 67)כי בגמרא
לתנאֿקמא  שגם רבינו סובר אבל יוסי, ר' דברי לפי כן אמרו

למלך). (משנה כן לומר צריך

.È?ÔÈˆe¯aa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68¯Á‡ Á·Ê ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡Â ,BnÚ e·È¯˜È -69Â‡Ï Ì‡Â ;70 «¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ«

ÁaÊn‰ Ô‰a ÔÈˆi˜Ó -71. ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿≈«

והכוונ 68) צ: שם אבל ברייתא שנתקדשו, הלח לבירוצי ה
ט.ב  הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש ירוצי

ליפסל 69) הבירוצין נתקדשו אחר, זבח שם שיש "שכיון
לנו, "ואם שכתב: שם ברש"י ועיין משנה). (כסף בלינה"
לא  אם אף פוסלת שלינה הרי אחר", זבח שם שאין לפי

במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח שם לדעת 70)היה
זבח  שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסףֿמשנה
לא  שהרי בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאףֿעלֿפי אחר,
וגם  אחר, זבח להם כשאין המדובר רש"י, ולדעת נתקדשו.

לנו. משנה 71)לא (פ"ד בשקלים הוא וכן בברייתא. שם
בפ"ז  וראה הכהנים, סגן חנניה רבי לדעת נסכים במותר ד)
בגמרא  מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה המקדש כלי מהלכות
בקינוח  שמביא כאדם שהוא שם) רש"י ועיין יב: (שבועות
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(שמואלֿ שנאמר כמו קיץ, מלשון והוא מתיקה, מיני סעודה
מקריבין  כלומר, לנערים, לאכול והקיץ הלחם ב) טז, ב
שאינם  מגדים מיני כמו אלא תמידין, לשם שלא אותם

משנה). (כסף הסעודה מעיקר

.‡È?„ˆÈk72Ì‰a ÔÈÁ˜BÏ73ÌMÏ ¯Oa‰ ,˙BÏBÚ ≈«¿ƒ»∆«»»«≈
.ÌÈ‰kÏ ˙B¯BÚ‰Â¿»«…¬ƒ

המזבח.72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי  בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.·ÈÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75Ô·kÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆

Á·f‰77¯Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba¯˜ Ì„‡ ‡È·Ó ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««
ÌÈÓÈ ‰¯OÚ78¯eaˆ „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ .79‡lL ‡e‰Â . ¬»»»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒ¿∆…

,˙¯L ÈÏÎÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯L ÈÏÎa ÌÈÎÒp‰ eL„»̃¿«¿»ƒƒ¿ƒ»≈¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ - eÏ Ì‡80. ƒ»ƒ»¿¿ƒ»

מד:74) במנחות ושמן 75)משנה סולת לו אין שאם
לבדו. היין מביא סולת 76)למנחה, מביא יין, לו אין שאם

שם  (תוספות זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן.
שאמרו: דמנחות, פ"ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה
כי  ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן אם 77)המדובר כלומר,
לבדו. זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין

פ"ו.78) ומנחות פ"ה זבחים ותוספתא טו: מנחות
זבחים 79) ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

ולענין  ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו מביא "אדם שם:
"מנחתם  פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור
בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק למחר", וכו' ונסכיהם
בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י עיין
היין  על אלא שירה אומרים ואין שירה, טעון הקרבן שהרי
ד"ה  סוף ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל

המוריה). (הר ותוספתא 80)ונתקלקלו עט. במנחות משנה
פ"ו. מנחות

.‚ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡81Ì‡È·È ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL ¯OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈ¯eka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡È·nL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
¯OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡È·È ‡Ï ,84. ««¬≈…»ƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ

מן 81) אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב. שם משנה
ומעילה 82)החולין". פ"ח, ומנחות פ"א, שקלים תוספתא

ומן  הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ"א:
שני  ממעשר תרומתו, ניטלה שלא ראשון ממעשר התרומה,

וכו'". נפדו שלא עלי 83)והקדש "הרי שאמר: כגון
פט"ז  להלן וראה פא: (שם המעשר" מן ולחמה היא תודה,

יז). מקום".84)הלכה בכל "ונסכים פב: במשנה שם
"והקריב  ד) טו, (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה
לגבוה  צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב

כלל".

.„ÈÏ‡˜ÊÁÈ ¯ÙÒa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÎÒp‰ È¯eÚL Ïk85 »ƒ≈«¿»ƒ»¬ƒ¿≈∆¿∆¿≈

ÌL ÌÈ·e˙k‰ ‰„B·Ú‰ È¯„ÒÂ ˙Ba¯w‰ Ô˙B‡ ÔÈÓeƒ¿«»«»¿»¿ƒ¿≈»¬»«¿ƒ»
‡È·p‰ ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈ‡elÓ Ôlk -À»ƒƒ≈¿≈¬ƒ¿∆»«»ƒ
˙kÁ ÌÚ ÔÈ‡eln‰ ÔÈ·È¯˜Ó eÈ‰È „ˆÈk L¯Ùe ‰eƒ̂»≈≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ«ƒƒƒ¬À«

ÈLÈÏL ˙Èa ‰aiLk ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa ÁaÊn‰86. «ƒ¿≈«ƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ

מה.85) ביחזקאל 86)פרק הפסוק על הקשו מה. במנחות
תמים  בקר בן פר תקח לחודש באחד "בראשון יח) (שם,
יוחנן, א"ר היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת
מילואים  אמר, אשי רב לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה
רבינו  ופסק משה". בימי שהקריבו כדרך עזרא, בימי הקריבו
השלישי  הבית על הם אלו נבואה שדברי ומפרש אשי. כרב
בית  על היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י, מפרש (ולא
נוהגים  שאינם קרבנות הקריבו שני שבבית וכמו שני),
בבית  גם יקריבו כן משה, בימי שהקריבו כמו לדורות,
וברמב"ן  ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). (לחם שלישי

שם. אסתר במגילת

.ÂËÁaÊn‰ ˙kÁa ÌÈ‡ÈOp‰ e·È¯˜‰L ÌLÎe87 ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¬À««ƒ¿≈«
˙aLa e·È¯˜‰Â ˙B¯B„Ï Ô˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈ¯·c88Ck , ¿»ƒ∆≈¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

L¯ÙÓ ¯L‡k „È˙ÚÏ ˙aLa B˙kÁ ·È¯˜Ó ‡ÈOp‰«»ƒ«¿ƒ¬À»¿«»∆»ƒ«¬∆¿…»
ÌL89ÌÈ‡a‰ ‡¯ÊÚ ÈÓÈa e·È¯˜‰L ˙Ba¯˜ ÔÎÂ . »¿≈»¿»∆ƒ¿ƒƒ≈∆¿»«»ƒ

È·M‰Ó90Ï·‡ .˙B¯B„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â eÈ‰ ÌÈ‡elÓ - ≈«¿ƒƒƒ»¿≈»¬ƒ¿¬»
˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰Bp‰ ÌÈ¯·c91eL¯tL ‰¯Bz È¯·c Ì‰92 ¿»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»∆≈«¿

Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ÈtÓ Ìe˜ÈzÚ‰L BÓk¿∆∆¿ƒƒƒ∆«≈≈¿ƒ¬≈∆
Ú¯‚Ï ÔÈ‡Â93. ¿≈ƒ¿…«

ז.87) ט.88)במדבר קטן ד.89)מועד מו, ביחזקאל
הקריבו 90) הגולה בני מהשבי "הבאים לה: ח, פרק עזרא

ישראל, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי עולות
חטאת  צפירי ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים

לה'". עולה הכל הפסוק 91)שניםֿעשר, על ו. בהוריות
שחטאת  אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל
מה  כעולה, הכל אלא חטאת), צפירי גם היו (הלא עולה?
בסוף, שם ומסיק נאכלת", לא חטאת אף נאכלת, לא עולה
כי  רבינו לפי הדברים וכוונת היתה, שעה הוראת כי

היו. דֿו.92)מילואים הלכות למעלה 93)למעלה ראה
ה. הלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עולה 1) או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר בו

ממומר. או מגוי קרבן מקבלים ואם בשותפות,

.‡˙eÙzLa ‰ÏBÚ B‡ ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï eˆ¯L ÌÈL2 ¿«ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ»¿À»
‰·„a ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔÈ‡È·Ó -3‡B·È ÛBÚ elÙ‡Â . ¿ƒƒ≈¿∆∆≈ƒ¿»»«¬ƒ»

˙eÙzLa4. ¿À»

(ויקרא,2) ב'ספרא' זאת ולמדו ב. קד, מנחות משנה,
"תקריבו  ב) א, (ויקרא הפסוק מן ה"א) פ"ג דנדבה, דיבורא
ובשלמים  שנים". נדבת באה שהיא "מלמד – קרבנכם" את
לה'", שלמים זבח יקריב כי "ואיש כא) כב, (שם נאמר
השותפין. את לרבות ה"ז) פ"ז (אמור ב'ספרא' זה ולמדו

לכל 3) קרבנו יקריב אשר אומר, רבי "תניא, שם: במנחות,
באין  הכל יח) (שם, לה'" יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באים  אינם ואשם שחטאת מכאן ומשמע בשותפות".
תמורה  - ב ו, הוריות - א נ, ביומא שאמרו ומה בשותפות,
הכיפורים, יום של פר היינו שותפות", של "חטאת ב: טז,

המוריה'). ('הר ציבור של דבר העלם פר שנאמר 4)או
וגו'", והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד) א, (שם
מלמד  "והקריב, ה"א): פ"ח (ויקרא ב'ספרא' מזה ולמדו

שנים". נדבת באה שהיא

.·ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â5Ïk ÔÈ‡È·Ó ¿∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ»
Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ .˙Ba¯w‰«»¿»¬»»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ≈∆

„·Ïa ˙BÏBÚ ‡l‡6¯Ó‡pL ,7‡Ï ¯Î Ôa „iÓe : ∆»ƒ¿«∆∆¡«ƒ«∆≈»…
ÌÎÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙8ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ elÙ‡ . «¿ƒ∆∆∆¡…≈∆¬ƒ«»

È¯Îp‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó9‰„B·Ú „·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒƒ«»¿ƒ««ƒ∆≈¬»
‰¯Ê10ÌÈÓÏL Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .11˙BÁÓ ‡ÏÂ12 »»¬»≈¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ¿…¿»

˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡ÏÂ13˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚ ÔÎÂ . ¿…«»«¬»¿≈∆≈»»
È¯Îp‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰·„e ¯„a14ÔB‚k , ¿∆∆¿»»≈¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ¿

˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ15˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚÓ da ‡ˆBiÎÂ «∆∆¿«≈»≈∆≈»»
.‰·„ ÌeMÓ ‡ÏÂ ¯„ ÌeMÓƒ∆∆¿…ƒ¿»»

הגר 5) ומן ישראל מבית איש "איש יח) כב, (שם שנאמר
לרבות  "בישראל, ה"א) שם (אמור וב'ספרא' בישראל",

ועבדים". כרבי 6)נשים ולא ב. עג, במנחות עקיבא כרבי
הגלילי. המומין.7)יוסי אלה"8)בפרשת "מכל וגו':

אתה  לוקח מקריב, את אין מומין) מבעלי =) אלה "מכל –
ועי' ה"א, פ"ב זרה עבודה ('ירושלמי' ומקריב" תמימים
"את  שנאמר ומכיון איש). איש ד"ה שם מנחות 'תוספות'
פ"ז  שם ב'ספרא' (ראה עולה היינו ולחם אלקיכם", לחם
אחר. קרבן ולא מקריבים הם עולה שרק ללמוד יש – הי"ב)
שנאמר  ממה זאת למדו ג:) וחולין שם, (מנחות ובבבלי
לכל  קרבנו יקריב אשר וגו' ישראל מבית איש "איש (שם)
איש" "איש לעולה", לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
– כישראל" ונדבות נדרים שנודרים הגויים את לרבות

בלבד". עולה אלא לי אין נחלקו 9)"לעולה, שם, במנחות
סובר  הגלילי יוסי שרבי הגלילי, יוסי ורבי עקיבא רבי
ותודה, שלמים וכן ועצים, ולבונה ויין עופות אפילו שמביא
לי  אין לעולה", לה' יקריבו "אשר וסובר חולק עקיבא ורבי
עוף, ממעט לא עקיבא רבי כי רבינו וסובר בלבד, עולה אלא
ב  פג, זבחים ראה סתם, עולה מכלל יוצא אינו עוף כי
כאן. רוקח' ב'מעשה וראה המוריה'). ו'הר (כסףֿמשנה

אין 10) בישראל כי ואף ונדבות. נדרים ממנו מקבלין
זהו  ה"ד), להלן (ראה לעבודהֿזרה ממוכר קרבנות מקבלים
"מכם  מכם", יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא  שנאמר משום
מקבלים. מגויים אבל המומר", את להוציא כולכם, ולא
להוציא  =) חלקתי "בכם – "מכם" ה.) (חולין חז"ל ודרשו
ולא  ישראל"), מבית איש "איש שם נאמר שהרי המומר, את
מתנדבים, עבודהֿזרה, עובדי גם שכולם, =) באומות

מהם)". ראה 11)ומקבלים שם, במנחות עקיבא כרבי
שהם  ה"ג בתחילת להלן ועי' ההלכה. בתחילת למעלה

לעולה. "אלו 12)קרבים ששנינו שמה אמרו, שם במנחות
אלא  אינו עכו"ם", מנחת לכהנים, ושיריהן נקמצות מנחות
(ראה  עקיבא רבי לדעת ולא הגלילי, יוסי רבי לדעת
מנחה  מביא הגוי אין עקיבא לרבי כי רבינו ודעת למעלה),

וה'תוספות' עכו"ם, שלמי ד"ה שם רש"י כדעת (ולא כלל
אלא  מנחה מביא עקיבא לרבי שאף בישראל, ד"ה סא: שם

עולה). כמו לה' כליל כולה פ"א 13)שהיא בשקלים
זבים  קיני וכותי) גוי של =) מידם מקבלים "ואין מ"ה:
ונידב  שנידר כל הכלל זה ואשמות. חטאות יולדות וקיני
לפני  היה (וכן שם אחרות ובנוסחאות וכו'". מידם  מקבלין
נדרים  מהם מקבלין "אבל שם): המשנה, בפירוש רבינו

ו  חטאות (לפני ונדבות בכותי אלא אינו וזה וכו'". אשמות
אבל  ישוב, אולי לכפרה, שנתכוין שכיון כגוי). שעשאוהו
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מהם מקבלין אין הגויים
דבריהם  לכל כגויים שיהיו הכותים על שגזרו ואחר שם).
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מביאים אינם הם גם –

"לכל 14)שם). יח) כב, (ויקרא שנאמר שם. שקלים
וב'ספרא' – ב עג, מנחות ראה נדבותם", ולכל נדריהם
ד, (שם מהפסוק דרשו ה"א) פ"א דחובה, דיבורא (ויקרא,
"בני  – תחטא" כי נפש לאמר, ישראל בני אל "דבר ב)
(פירוש  חטאת" מביאין הגוים ואין חטאת, מביאין ישראל

שם). מקבלים 15)הרא"ש "ואין שם שקלים, מס' ראה
- ונידב שנידר כל הכלל, זה וכו'. יולדת וקיני וכו' מידם
מידן". מקבלין אין - ונידב נידר שאינו כל מידן, מקבלים

.‚˙BÏBÚ Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ÌÈÓÏL ‡È·‰L È¯Î16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL ¯„ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L17Ì˙e ∆»≈»ƒƒ«»«ƒ»«¿»ƒ¿»»

Ï‡¯OÈÏ18ÔÈÏÎB‡ - Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ¯tk˙iL ˙Ó ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ô‰ÎÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈ ÈÓÏLk ÌÈÏ‡¯Oi‰ Ô˙B‡»«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»¿…≈

.ÔÏÎB‡ Ô‰k -…≈¿»

העכו"ם,16) שלמי הונא, רב "אמר ב: עג, א. עג, במנחות
איבעית  סברא. אימא ואיבעית קרא, אימא איבעית עולות.
היא  כוונתו =) לשמים לבו כוכבים עובד סברא, אימא
שם), רש"י – שיאכלו ולא לשמים כליל קרבנותיו שיהיו
שם) (ויקרא לעולה" לה' יקריבו "אשר קרא אימא ואיבעית

ליהוי. עולה דמקרבי, שם.17)כל (כלומר,18)מנחות,
נראה  (וכן ישראל בו שיתכפר מנת על נדרו: בשעת התנה כן
ושלמיו, עולתו "המוכר הרי כן, לא שאם שם). הגמרא לשון
מהל' בפ"ד וראה ב. פט, בפסחים כמפורש כלום". עשה לא

ה"ח). מעילה

.„‡¯OÈ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
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e„ÓÏ ‰ÚeÓL‰ ÈtÓ .ÌkÓ ·È¯˜È23‡ÏÂ - 'ÌkÓ' : «¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿ƒ∆¿…
¯Óen‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÎlk24¯ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»
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‰·eL˙a ¯ÊÁiL28ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰Â ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰ . ∆«¬…ƒ¿»»»»«¬≈»¿¿À¿»
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בזדון.19) עבודהֿזרה המחלל 20)עובד אבל כל. לעין
בעירובין  ראה אחרת, לעבירה כמומר הוא הרי בצנעא, שבת

א. בחולין 21)סט, הדברים ומקור אחרת. עבירה על אף
כולכם, ולא "מכם ב) א, (שם מכם" יקריב כי "אדם א: ה,
להביא  הבהמה" "מן וכו', התורה) (לכל המומר את להוציא
מכאן  אחת), לעבירה מומרים =) לבהמה שדומים אדם בני
אחד) לדבר (מומר ישראל מפושעי קרבנות מקבלין אמרו
בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ וכו'
בעבודהֿ המודה כל כי התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחסֿוחלילה  שקר, עדות ומעיד במעשיו כופר בפרהסיא,
שם). רש"י ראה בראשית, במעשה הקב"ה שבת לא

ה"ב.22) למעלה ראה עבודהֿזרה. העובדים אלה אפילו
שם.23) עבודהֿזרה 24)חולין, ועובדי (שם). התורה לכל

כולה, התורה לכל כמומרים הם הרי בפרהסיא שבת ומחללי
מין 25)כנ"ל. הוא הרי להכעיס, המומר אבל לתיאבון,

ופ"ד  ה"ב, זרה עבודה מהל' ופי"א ה"ט, תשובה מהל' (פ"ג
להלן). וראה ה"י, רוצח אחת 26)מהל' לעבירה כלומר,

שבת. וחילול מעבודהֿזרה חוץ שבתורה, העבירות מיתר
עליה,27) מומר שהוא זו, עבירה על לכפר הבא מקרבן חוץ

להלן. מקבלין 28)ראה אמרו, "מכאן בחולין: שם
בתשובה. בהן שיחזרו כדי ישראל מפושעי קרבנות

מין,29) הוא שהרי לדבר, אין שעליו להכעיס, בין כלומר,
אפילו  אלא למעלה), (ראה קרבן שום ממנו מקבלים ואין
מקבלים  אין – אחרות עבירות על קרבנות שמביא לתיאבון,
וראה  עליה. מומר שהוא עבירה אותה על קרבן ממנו

רוקח'. לו 30)ב'מעשה אין אם אלא איסור אוכל שאינו
ד,31)היתר. (ויקרא הארץ "מעם אמרו: - ב ה, בחולין

רבי  משום אומר יוסי בן שמעון רבי למומר. פרט כז),
השב  כב) (שם, ואשם" בשגגה תעשינה לא "אשר שמעון,
שגגתו, על קרבן מביא בתשובה) ישוב יידע אם =) מידיעתו
רב  ואמר וכו'. שגגתו על קרבן מביא אינו מידיעתו שב אינו
איכא  הדם, על קרבן והביא חלב לאכול מומר המנונא,
ולרבי  ממנו. מקבלין ולא שמו, מומר (לתנאֿקמא בינייהו
שם) רש"י ממנו, ומקבלין בדם, הוא מידיעתו שב שמעון,
חלב  לאכול שמומר מודים הכל יא.) (בהוריות אמר ורבא
לו  ונתחלף לתאבון נבלה באוכל הכא אלא לדם, מומר אינו
אכיל  דלתיאבון כיון (תנאֿקמא) סבר מר קמיפלגי, בשומן
דאילו  כיון יוסי) בן שמעון (רבי סבר ומר הוא, מומר במזיד,
הוא". מומר לאו – דאיסורא אכל לא דהתירא אשתכח
כתנאֿקמא  שסובר א. פנים: בשני לומר יש רבינו ובדעת
לדעת  שמעון כרבי שסובר ב. כאן). (כסףֿמשנה רבא לדעת
וראה  ה"ב). שגגות מהל' בפ"ב (לחםֿמשנה המנונא רב

ה"ז. שגגות מהל' הוא 32)בפ"ג כי ממנו נעלם כלומר,
חלב.

.‰ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÏBÚ33Ô‰nÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ »¿≈»ƒ≈¿ƒƒƒ»∆
ÌÈÎÒ34Ï·‡ ;‰Îk ‰OÚÈ Á¯Ê‡‰ Ïk :¯Ó‡pL , ¿»ƒ∆∆¡«»»∆¿»«¬∆»»¬»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ·¯˜ Ì‰ÈkÒ35eOÚz ‰Îk :¯Ó‡pL , ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ∆ƒ∆∆¡«»»«¬
Ì¯tÒÓk „Á‡Ï36ÔÈ‡L ;‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â . »∆»¿ƒ¿»»¿≈»¿¿ƒ»∆≈

Ï‡¯OÈa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ37ÌÈLa ‡ÏÂ ÌÈL‡a ,38. ¿ƒ»∆»¿ƒ¿»≈«¬»ƒ¿…¿»ƒ

ה"ב.33) למעלה (כמו 34)ראה אותם כופין אין כלומר,
מקור  נסכים. להביא פא:) מנחות ראה לישראל, שכופין
אזרח  רבנן, דתנו להא תנא "מאן ב: עג, שם הדברים
נסכים, מביא הגוי ואין נסכים מביא אזרח יג), טו, (במדבר
(שם, ככה תלמודֿלומר נסכים, טעונה עולתו תהא לא יכול
אחרינא  מידי אין, עולה אמר הא עקיבא, רבי ואי וכו'. יב)
=) חברתה" וכל עולה עקיבא, רבי אימא ואיבעית וכו'. לא
מפרשים' כה'יש ומפרש עקיבא, כרבי רבינו ופסק נסכיה).
שאין  אלא לומר בא לא "אזרח" כי שם, מקובצת' שב'שיטה
לישראל  שכופין כמו קרבנו עם נסכים להביא הגוי את כופין
שכתב  כמו מביא, – להביא רצה אם אבל שם), (מנחות
ממדינה  עולתו ששלח הגוי "וכן ה"ג: שקלים מהל' בפ"ד
מתרומת  נסכיהם יביאו נסכים, דמי עמה שלח ולא אחרת
ובנוסחא  נסכים. עמה משלח – רצה שאם הרי הלשכה",
שם, רוקח' ב'מעשה ראה וכו'", ששלח מי "וכן שם: אחרת

כאן. המוריה' ו'הר הלשכה,35)ובלחםֿמשנה מתרומת
פ"ז  סוף המשניות בפירוש וכן שם, שקלים בהל ' ראה
הכוונה  ציבור, משל שאומר מקום "ובכל וז"ל: דשקלים,

הלשכה". מתרומת שיביא העולות 36)בו שכל לעיכובא,
נסכים. טעונות ונלמד 37)וכו' א. צג, מנחות משנה,

בני  – ישראל" "בני ב) א, (ויקרא שנאמר ממה שם, בגמרא
ה"ח. להלן וראה סומכין, העכו"ם ואין סומכין, ישראל

ואין 38) סומכין, ישראל "בני – ישראל" "בני (שם) שנאמר
ה"ח. להלן וראה טז:). (חגיגה סומכות" ישראל בנות

.Â‰Ó‰a ˙Ba¯˜ Ïk39„ÈÁi‰ ·È¯˜iL40‰·BÁ ÔÈa , »»¿¿¿≈»∆«¿ƒ«»ƒ≈»
‰·„ ÔÈa41Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ,42ÔÈiÁ Ô‰Lk43ÔÓ ıeÁ ; ≈¿»»≈¬≈∆¿∆≈«ƒƒ

ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰44ÏÚ B„È CÓÒÂ :¯Ó‡pL . «¿¿««¬≈¿«∆«∆∆¡«¿»«»«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ba¯˜ L‡¯45Ôa¯˜ ÏkL , …»¿»ƒƒ«¿»»¿∆»»¿»

.¯OÚÓe ¯BÎ·e ÁÒtÓ ıeÁ ,ÚÓLna««¿»ƒ∆«¿«¬≈

(דיבורא 39) ויקרא 'ספרא' ראה הצאן, מן ובין הבקר מן בין
ה"ה). פ"ד קרבנות 40)דנדבה, רוב כי ה"י, להלן ראה

סמיכה. טעונין אינם ומנחות 41)הציבור ה"ג, שם 'ספרא'
ב. א.42)צג, צב, מנחות פ"ב 43)משנה, שם, 'ספרא'

ב. סב, שם ובגמרא א. סא, א. צד, מנחות ומשנה ה"א,
א.44) צב, משנה ה"דֿו,45)שם, פי"ז שם ב'ספרא'

ב. צב, ובמנחות

.Ê‰ÎÈÓÒ ÔeÚË BÈ‡ ÛBÚ‰46ÔÈcL ˙BÚn‰ Ïk ÔÎÂ . »≈»¿ƒ»¿≈»«»∆ƒ»
˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·kL ,‰·„ ÏL ˙B·zÏ eÏÙiL∆ƒ¿«≈∆¿»»∆¿»≈«¿¿ƒ¿

ÌÈÏ˜L47Ô˙B‡ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙BÏBÚ e‡B·È ÔlkL ¿»ƒ∆À»»≈««»
‰ÏBÚ‰ d˙B‡ ÏÚ CÓBÒ ˙BÚn‰48‰ÈÏÚ ‡È·Ó BÈ‡Â , «»≈«»»»¿≈≈ƒ»∆»
¯eaˆ ÏMÓ ‰ÈÎÒ ‡l‡ ,ÌÈÎÒ49‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»ƒ∆»¿»∆»ƒ∆ƒ¿««ƒ∆»»

Ô‰k50¯ÓLÓ ÈL‡ ÏL d¯BÚÂ d˙„B·Ú -51. …≈¬»»¿»∆«¿≈ƒ¿»

העולה",46) ראש על ידו "וסמך ד) א, (ויקרא שנאמר
העוף", לעולת פרט "העולה, ה"ז: פ"ד שם ב'ספרא' ודרשו

ב. כח, בגיטין גם הי"ד.47)וראה ופ"ג ה"ג, פ"ב
ב.48) כ, תמורה שכיון 49)משנה, ומשום שם. משנה,

סמיכה  בהם ואין ציבור, קרבנות הן הרי לתיבות, שנפלו
משלו. נסכים מביא אינו הטעם ומאותו ה"י). להלן (ראה
לעיכובא  שהוא "ככה" יג) טו, (במדבר בהם שכתוב ומכיון
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ספר'). ('קרית ציבור משל נסכים מביא בפ"ד 50)– וראה
בא  זה הרי קרבן, לו שהיה כהן כי ה"ז, המקדש  כלי מהל'
קרבנו  של והעור וכו', שירצה יום בכל ומקריבו למקדש

שלו. קרבנו.51)ואכילתו זה שאין משום שם, משנה

.ÁÔÈÎÓBÒ Ïk‰52ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,53„·ÚÂ «…¿ƒ≈≈≈∆¿»»¿∆∆
È¯ÎÂ ‡ÓeÒÂ ‰M‡Â54CÓBÒ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .55ÔÈ‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿≈«»ƒ«≈∆≈

„È ‡Ï - B„È CÓÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚaa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ∆∆¡«¿»«»…«
BÁeÏL ‡ÏÂ Bc·Ú „È ‡ÏÂ BzL‡56. ƒ¿¿…««¿¿…¿

א.52) צג, מנחות קרבן 53)משנה, אביהם (כשהביא
וראה  ה"ו). שם ופ"ג ה"ה, כפרה מחוסרי מהל' (פ"א עבורם
קטו). מצוה חינוך' וב'מנחת שם, חדשים' ב'תוספות

חרש 54) לכולם: טעם נתנו בגמרא, ושם שלהם. בקרבנות
נתמעטה  אשה שם), (מנחות, הם דעה בני לאו וקטן שוטה
סומכים  ישראל בני ישראל", "בני ב) א, (שם שנאמר ממה
אינו  ועבד ה"ה). למעלה (וראה סומכות ישראל בנות ואין
וסומא, שם. חינוך' ב'מנחת ראה לאשה, שהוקש מפני סומך
פר  על העדה זקני מסמיכת ב'גזירהֿשוה' שם בגמרא למדו
שהרי  בסומא, שאינה טו) ד, (שם ציבור של דבר העלם
אינה  סמיכה כל כן כמו בסנהדרין, להיות ראוי אינו סומא
מה  (שם) נתמעט וגוי שם). המשנה, בפירוש (ראה בסומא
סומכים, ישראל "בני – ישראל" "בני ב) א, (שם שנאמר

ה"ה. למעלה וראה סומכים", הגוים משנה,55)ואין
שם. ב.56)מנחות צג, מנחות

.Ë„Á‡ Á·Ê e‡È·‰L ‰MÓÁ57ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk -58 ¬ƒ»∆≈ƒ∆«∆»À»¿ƒ»»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê59˙Á‡ ˙·a Ôlk eÎÓÒiL ‡Ï ,60ÈÓ . ∆««∆…∆ƒ¿¿À»¿«««ƒ

˙nL61ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ Ba¯˜ ÁÈp‰Â62BL¯BÈ È¯‰ - ∆≈¿ƒƒ«»¿»»¿»ƒ¬≈¿
ÂÈÏÚ CÓBÒÂ B‡È·Ó63ÂÈÎÒ ‡È·Óe64. ¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿»»

ה"א.57) למעלה במשנה,58)ראה - ב צג, מנחות
כל  לרבות "קרבנו" ה"א ופי"ז ה"א, פ"ב ויקרא ו'ספרא'
לסמיכה. בקרבן) שנשתתפו חבורה =) חוברין בעלי

ה"ג.59) פ"ו דחובה דיבורא ויקרא, ו'ספרא' שם, תוספתא
דוד'60) ו'חסדי ספר' ('קרית הי"ג להלן ראה חציצה, משום

חוצץ" אינו במינו ש"מין (ואףֿעלֿפי שם). בתוספתא,
בדבר  אלא זה אין – הי"ב) לולב מהל' ופ"ז לז: (סוכה
שאנו  בסמיכה, אבל בלבד, בנגיעה אלא בו צורך שאין
כחו  בכל סמיכה כאן אין הי"א), (להלן כחו" ל"כל צריכים

הקרבן). במשנה.61)על - א צב, אבל 62)מנחות
(פ"ד  תמות בעליה שמתו חטאת שהרי לא, ואשמות חטאות
באשם  מתה, שבחטאת וכל ה"א), המוקדשין פסולי מהל'

הי"ד). (שם שיסתאב עד ולמדו 63)ירעה שם. משנה,
"המר  י) כז, (ויקרא שנאמר תמורה, מדין צג.) (שם זאת
הקדש, מתחילת הקדש סוף ולמידים ממיר. שהיורש ימיר",
אף  הקרבן, כבעל הוא שהרי ממיר, יורש הקדש תחילת מה

סומך. יורש – הקדש שהוא 64)סוף שכיון שם. משנה,
ה"ח) (למעלה סומך אינו השליח שהרי כשליח, ואינו סומך
פ"ט  מנחות גדול' ('אור הקרבן בעל כמו נסכים מביא –

מ"ח).

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡65È˙MÓ ıeÁ , ≈¿ƒ»¿»¿¿«ƒƒ¿≈
¯·c ÌÏÚ‰ ¯t ÏÚÂ ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÏÚ :˙BÎÈÓÒ66. ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿«≈«¿««∆¿≈»»

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‰LÏLe67‰Ê ¯·„Â . ¿»ƒ««¿∆¿ƒ¿ƒ»»¿»»∆
ÈzL ‡l‡ ¯eava ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ∆«≈∆≈«ƒ∆»¿≈

˙BÎÈÓÒ68. ¿ƒ

אלא 65) בתורה סמיכה הוזכרה שלא א. צב, מנחות משנה
יחיד. מפורש 66)בקרבנות שבשניהם שם. משנה,

ד, (שם נאמר ציבור, של דבר העלם בפר סמיכה: שצריכים
ובשעיר  הפר", ראש על ידיהם את העדה זקני "וסמכו טו)
על  ידיו שתי את אהרן וסמך כא), טז, (שם נאמר המשתלח
המדברה". עתי איש ביד ושלח וגו', החי השעיר ראש

סנהדרין 67) במשנה הוא כן ציבור. של דבר העלם פר על
ציבור) של דבר העלם פר ראש על =) זקנים "סמיכת א: ב,
אומר  יהודה רבי שמעון. רבי דברי בשלשה, עגלה ועריפת
רבי  שאמרו: ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי רבינו ופסק בחמשה,
הרי  – מו:) (עירובין יהודה כרבי הלכה שמעון, ורבי יהודה
ומפורש  שמעון, כרבי פסקו הלכות שבכמה מז.) (שם אמרו
ה"א, מסוטה ופ"ט ה"ב, מסנהדרין פ"א ב'ירושלמי' אמרו
דברי  ונראין וכו', בעריפה יהודה רבי דברי נראין רבי, "אמר

בסמיכה". שמעון "אמר 68)רבי א: צב, במנחות הוא כן
בציבור". סמיכות שתי גמירי רבינא,

.‡È‰¯ÊÚa ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡69- ‰¯ÊÚÏ ıeÁ CÓÒ . ≈¿ƒ∆»»¬»»»«»¬»»
ÌÈÙaÓ CÓBÒÂ ¯ÊBÁ70„ÓBÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«««»¿»≈

B„È ÒÈÎ‰Â ıeÁa71‰¯Lk B˙ÎÈÓÒ - CÓÒÂ ÌÈÙÏ72. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»
BÁk ÏÎa CÓÒiL ‡e‰Â73.¯B‰Ë ‡l‡ CÓBÒ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ¿…¿»…¿≈≈∆»»

CÓÒ - ‡Óh‰ CÓÒ Ì‡Â74. ¿ƒ»««»≈»«

ה'",69) לפני לרצונו אותו "יקריב ג) א, (ויקרא שנאמר
ומקרא  העולה", ראש על ידו "וסמך השני בפסוק לו וסמוך
בעזרה. שהסמיכה מכאן וסמך", ה' "לפני לפניו נדרש

ה'70) "לפני ה"א): (פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ב'ספרא'
בפנים". ויסמוך יחזור מבחוץ שסמך אע"פ וסמך,

להלן 71) ראה להיות, צריך וכן "ידיו". העתיק ספר' ב'קרית
להכניס 72)הי"ג. אפשר דסמיכה - א לב, בזבחים הוא כן
א:73)ידיו. לג, בזבחים שאמרו ומה שם. להלן ראה

ראשו  הסומך, כל יוסף רב אמר וכו', ולסמוך לידיה "ליעייל
אפשר" לא הילכך בעינן, כחו כל טעמא מאי מכניס, ורובו
לו  אפשר בהתאמצות אבל הרגילה, בדרך אלא זה אין –
('הר  ידיו אלא מכניס שאינו אףֿעלֿפי כחו בכל לסמוך

"וסמך 74)המוריה'). הפסוק מן למדו - א לב, בזבחים
בטהורים, דווקא שזו וכשם לשניה. אחת להשוות ושחט",
ומכיון  בטמאים. ולא בטהורים אלא אינו השניה כן כמו
כשרה" שחיטתם ששחטו הפסולין "כל שנינו: שבשחיטה
טמא. הוא אם אף בדיעבד שכשירה בסמיכה, הואֿהדין –

.·ÈÔÈËÁBL ÔÈÎÓBqL ÌB˜n·e75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76- ‰‰ML B‡ ¯Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰¯Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ È¯ÈL ‰ÎÈÓq‰Â .78. ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙·kÚÓ dÈ‡Â ,¯tk - CÓÒ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…»«ƒ≈¿≈»¿«∆∆¿««

¯tk ‡Ï el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ÔÎ Èt79. ƒ≈«¬ƒ»»¿ƒ…ƒ≈

הטעימו:75) צג:) (שם ובגמרא א. צג, במנחות משנה
שוחטין, - שסומכין בעזרה) מקום באותו =) "במקום
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זה  אין אחר, במקום ישחט שאם שחיטה", לסמיכה שתיכף
ולמדו 76)"תיכף". מיד. ישחוט אלא ישהה, שלא היינו

ממה  ה"א) פ"ד דנדבה, דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' זאת
שסומכין  "במקום ושחט", – "וסמך דֿה) א, (ויקרא שנאמר
אמרו  השהיה, ושיעור שחיטה". לסמיכה ותיכף שוחטין, –
הליכת  כדי שהה שאם כל) ד"ה לט. (סוטה ב'תוספות'
הרמ"א  פסק וכן הפסק. הוא בודאי אמות, ושתים עשרים
לבציעת  ידים נטילת שבין הפסק לענין קסו, סי' באו"ח
ג. ס"ק שם והגר"א ג, ס"ק שם במ"א וראה הפת,

היתה 77) שהרי כשרה, הסמיכה – שמח' 'אור לדעת
שלא  לעזרה מחוץ בסמך מהֿשאיןֿכן ה', לפני במקומה
(ראה  בפנים ולסמוך לחזור שצריך ה', לפני כסמיכה היתה
מפרשים  משנה' וה'כסף ספר' ה'קרית אבל הי"א), למעלה
לפי  כשרה, אינה שהסמיכה אף כשרה, שהשחיטה
(וממה  ההלכה. בהמשך ראה מעכבת, אינה שהסמיכה
אני  קורא שם, שהיו הסמיכות "כל א: לג, בזבחים שאמרו
שהיה  (=מצורע) מזה חוץ שחיטה לסמיכה תיכף עליהן
במקום  שאינה שסמיכה נראה וכו'", ניקנור בשערי
היא, כשרה סמיכה – לשחיטה תיכף לא וגם השחיטה,

סומך?). הוא למה כן, לא א.78)שאם צג, מנחות משנה,
גם  שכן הכפרה, עיקר ואינה שיריים שהיא מצוה והיינו
פי"ט  (להלן מעכבים אינם ליסוד, הנשפכים הדם שיירי

מן 79)ה"ד). מצוה קיים לא כלומר, ב. צג, שם ברייתא,
מכפרת  סמיכה וכי ד), א, (ויקרא ונרצה "וסמך המובחר.
הדם  "כי יא) יז, (שם שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא
שיירי  לסמיכה עשאה שאם לך לומר אלא יכפר", בנפש הוא

וכיפר". כיפר, לא כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה,

.‚ÈBÁk ÏÎa CÓÒÏ CÓBq‰ CÈ¯ˆÂ80ÂÈ„È ÈzLa81ÏÚ ¿»ƒ«≈ƒ¿…¿»…ƒ¿≈»»«
‰Ó‰a‰ L‡¯82ÏÚ ‡Ï - ‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ :¯Ó‡pL , …«¿≈»∆∆¡««…»…»…«

ev‰¯‡83ÔÈ„„v‰ ÏÚ ‡ÏÂ84ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ . ««»¿…««¿»ƒ¿…ƒ¿∆»»≈≈
‰Ó‰a‰ ÔÈ·e ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמעֿמינה חמא, בר רמי "אמר ב: טז, בחגיגה
חגיגה  מהל' ובפ"א הי"א, למעלה וראה בעינן", כחו בכל

אמר 81)ה"ט. ע"ב), (שם ובגמרא א. צג, מנחות משנה,
המשתלח) בשעיר כא, טז, (ויקרא קרא דאמר לקיש, ריש
בנה  זה שתי, וכתיב ידו, כתיב ידיו", שתי את אהרן "וסמך

ש  כאן הרי ידו, בהמה) (בסמיכת שנאמר מקום כל תים,אב:
אחת). ידו =) אחת הכתוב לך שיפרט שם.82)עד משנה,

"ולא  (2 528 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י מנחות ובתוספתא
זו". גבי על זו ידיו מניח ב.83)היה צג, שם ברייתא,

בעיא 84) שם). (רש"י הלחיים על שסמך וכגון הראש. של
על  ש"ידו ביראה, אבא של מברייתא בגמרא, שם שנפשטה

הצדדין". על ידו ולא רבי 85)ראשו "בעי בגמרא שם
דבר  יהא שלא ובלבד תאֿשמע שתחוץ, מהו מטלית ירמיה,

הזבח". לבין בינו חוצץ

.„È?CÓBÒ „ˆÈÎÂ86- ÌÈL„˜ L„˜ Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈«≈ƒ»»«»¿»…∆»»ƒ
ÔBÙˆa B„ÈÓÚÓ87„ÓBÚ CÓBq‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe «¬ƒ¿»»»¿«¬»¿«≈≈

ÈzL ÔÈa ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe Á¯ÊÓa¿ƒ¿»»»¿«¬»«ƒ«¿≈»»≈¿≈

ÂÈ¯˜88‰cÂ˙Óe ,89˙‡hÁ ÔBÚ ˙‡hÁ ÏÚ90ÏÚÂ , «¿»ƒ¿«∆««»¬«»¿«
ÌL‡ ÔBÚ ÌL‡91ÔBÚÂ ‰OÚ ÔBÚ ‰cÂ˙Ó ‰ÏÚ‰ ÏÚÂ , »»¬»»¿«»…»ƒ¿«∆¬¬≈«¬

‰OÚÏ ˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï92. …«¬∆∆ƒ««¬≈

א.86) לו, יומא שחיטתן 87)ברייתא, קדשים שקדשי
בית  מהל' בפ"ה וראה ה"בֿג. פ"ה להלן ראה בצפון,

צפון. מהו הט"ז, ובתוספתא 88)הבחירה שם. ברייתא,
קרניו". גבי על ידיו שתי "מניח (1 528 (עמוד פ"י מנחות

שם. ראשונים' ב'תוספת ה,89)וראה (במדבר שנאמר
והתודו  וגו' האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או "איש וֿז)
אצל  הוי דברים דוידוי "ומשמע עשו", אשר חטאתם את
אם  סמיכה, אלא בקרבן מעשה הקרבן לבעל ואין הקרבן,

ספר'). ('קרית יתודה" סמיכה בשעת על 90)כן כלומר,
שגגות, מהל' בפ"א ראה החטאת, מביא שעליו הזה החטא

חטאות. חייבי פירוט 91)פירוט שגגות מהל' בפ"ט ראה
תלוי. אשם חייבי – שם ובפ"ה ודאי, אשם חייבי

שם.92) ביומא עקיבא, כרבי

.ÂË?‰cÂ˙Ó „ˆÈk93ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ :¯ÓB‡94 ≈«ƒ¿«∆≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
CÎÂ Ck È˙ÈOÚÂ95BÊÂ EÈÙÏ ‰·eL˙a Èz¯ÊÁÂ , ¿»ƒƒ»»»¿»«¿ƒƒ¿»¿»∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa CÓBÒ - ÌÈÓÏL Ôa¯w‰ ‰È‰ .È˙¯tk«»»ƒ»»«»¿»¿»ƒ≈¿»»
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL96‰ËÈÁL ÌB˜Óa97,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆ƒ¿∆ƒ»¬»»ƒ¿¿ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÈÓÏM‰ ÏÚ ‰cÂ˙Ó BÈ‡L98È¯·c ¯ÓB‡ Ï·‡ , ∆≈ƒ¿«∆««¿»ƒ¬»≈ƒ¿≈
Á·L99. ∆«

ה"א.93) תשובה מהל' בפ"א כדעת 94)ראה שם, יומא
שהמתוודה 95)חכמים. ה"ה, תשובה מהל' פ"ב ראה

יומא. סוף 'ירושלמי' וראה החטא, לפרט שהרי 96)צריך
להלן  ראה בעזרה, מקום בכל ונשחטים הם, קלים קדשים

ה"בֿד. (למעלה 97)פ"ה שוחטין - שסומכין שבמקום
בו 98)הי"ב). כתוב ולא חטא, על באים אינם שהרי

הוא 99)"ונרצה". וכן שמח'), ('אור לתודה מזמור כמו
הפסוק: על כב) (ל, הימיםֿב לדברי יוסף רב בתרגום
– אבותיהם" אלקי לה' ומתודים שלמים זבחי "מזבחים
אלקי  ה' קדם ומהודן קודשיא נכסת דבחי "דבחין

נאֿנב). עמוד' מז כרך ב"סיני" ליינר (הגר"י דאבהתהון"

â"ôùú'ä éøùú 'ì éùéìù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙Ba¯w‰ Ïk2,ÌBia ‡l‡ »«»¿»≈«¿ƒƒ»∆»«
˙‡ ·È¯˜‰Ï Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ B˙eˆ ÌBÈa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia - Ì‰Èa¯»̃¿¿≈∆«¿…««¿»¿ƒ»≈¬ƒ

ÌBia ‡l‡ ÌÈÁ·Ê3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa - BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰·¯˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈ·f‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צט zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"mFiA :xn`PW ,mFIA `N` ozF` oiaixwn oi` zFpAxTd lM̈©¨§¨¥©§¦¦¨¤¨©¤¤¡©§
mdipAxw z` aixwdl l`xVi ipA z` FzEv."'Ek ©Ÿ¤§¥¦§¨¥§©§¦¤¨§§¥¤

הוא  יהודי, של ה' בעבודת הקרבנות מעשה של ענינו
כל  להיות - לה'" קרבן מכם יקריב כי "אדם - עצמו הקרבת
"עולה  שהיה יצחק כדוגמת לה', קרבן של במצב כולו
עבודה  היינו דווקא, ביום להיות צריך גופא ובזה תמימה".
זו  עבודה כי ובגילוי, באור וברוחניות בגשמיות מואר באופן
בריאות  שמוסיפה אלא בבריאותו ח"ו פוגעת שאינה רק לא
יצחק  בדוגמת הרחבה, ומתוך טובות ושנים ימים ואריכות

האבות. מכל יותר ימים והאריך תמימה" "עולה שהיה
ח"ו, והסתר העלם היינו "לילה" של במצב גם זאת, עוד
כיון  בלילה", ואיברים אימורין להקטיר "מותר הנה
ולא  ליום, ה"לילה" את להפוך ליהודי כח נותן שהקב"ה
כדעת  הלילה כל גם אלא הרמב"ם, כדעת חצות עד רק
הלילה  דמשיחא, דעקבתא לדרא במיוחד נוגע שזה רש"י,

הגאולה. לבוקר סמוך הגלות של
.el oniq dcear xtq zekln oii

במשנה.2) כ: ממה 3)מגילה זאת למדו שם במגילה
דיבור  שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר
מהפסוק  שחיטה ללמוד אין כי כתבו, לקמיצה המתחיל
ושחיטה  הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום

בזר. כשרה היא שהרי עבודה, המחרת 4)אינה ביום ולא
הזביחה. ביום רק אלא

.·ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜¯ÊpL ÌÈÁ·Ê ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -«¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÔÎÂ .¯ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»
ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10È¯·È‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. ."oixihwn oi`W ,minkg Exn` ,driWRd on wigxdl ickE§¥§©§¦¦©§¦¨¨§£¨¦¤¥©§¦¦
dliNd zFvg cr `N` dlFrd ixai`e oixEn`d." ¨¥¦§¥§¥¨¨¤¨©£©©§¨

רש"י  נחלקו ברכות במסכת הראשונה המשנה בפירוש
על  רק היא חצות עד חכמים שגזירת סבר רש"י והרמב"ם:
חלבים  הקטר על לא אבל קדשים, ואכילת שמע קריאת
על  שגם למד, המשניות בפירוש הרמב"ם ואילו ואיברים.
להרחיק  כדי חצות, עד שיהיו חכמים גזרו ואברים חלבים

כאן. בהלכה כתב וכן העבירה מן האדם את
כמה  (לדעת מהכלל לכאורה קשה הרמב"ם לשיטת והנה,
כח  אין בפירוש, התורה שהתירה מה שכל פוסקים)
"כל  בפירוש: התורה התירה בזה והלא לאסור, לחכמים
חכמים  ביד כח שיהיה יתכן איך וא"כ הבוקר", עד הלילה

זאת. לאסור

תורה  שאמרה שמה סבר הרמב"ם בזה: התירוץ לומר ויש
אלא  בלילה, שמצוותן לגלות לא הוא הבוקר", עד הלילה "כל
נותר, איסור על עבר לא השחר עמוד עלה שלא עוד שכל

ביום. היא המצוה עיקר אבל
חלב  העניינים: בפנימיות לומר יש זה, מפירוש מהיוצא
היינו  ה'", חלב "כל התורה אומרת כך ועל תענוג, על מורה
לה'. למוסרו עליו הזה, בעולם לאדם שיש תענוג שכל
ביום, הוא ואיברים חלבים הקטר שעיקר הנ"ל פי על והנה,
רק  להיעשות צריכה התענוג שמסירת לומר לאדם אין
העולם, מתאוות התענוג מסירת היינו "לילה", של בעניינים
- ואור יום בענייני היינו ביום, היא המצוה שעיקר אלא
לה'" חלב "כל הציווי ישנו עיקר ובהם - ומצוות תורה
תורה  וחידוש מצוות מקיום לאדם הבא תענוג שגם כלומר,
אם  כי ממנו להנות שלא היינו לה' למוסרו צריך שחידש,

ומצוות. תורה בקיום ה' רצון שמקיים מזה רק
.948 cenr 'b wlg zegiy ihewl

הדם.5) אבריו.6)זריקת או אימוריו כל 7)כלומר, אבל
והמנחות  הלבונה (=הקומץ, ביום מתיריו קרב שלא
ו"אף  שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות)
וכו' הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי על

וכו'". והאימורין העולות איברי (שם 8)מקטירין שנאמר
המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו,

בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה "שלא 9)כל
עלות  אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק

ואברים".10)השחר". חלבים "הקטר שם: במשנה
מצוותן 11) חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

עד  מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד
עד  מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה
חצות  עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי
הם  ואברים חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש
כי  כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל
לפי  חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים

.‚ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡ - ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰·È·Á .ÌBia Ïk‰ ¯ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

È¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡ ¯Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈ¯LkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈

.˙aL«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"oi` - dliNA mixai`e oixEn` xihwdl xYOW iR lr s ©̀©¦¤ª¨§©§¦¥¦§¥¨¦©©§¨¥
zrcl ozF` oixg`n." §©£¦¨§©©

היסח  בו שאין הוא המקדש שמירת שגדר לעיל הוסבר
בו  שאין בלילה רק היא שהשמירה פסק ולכן הדעת
נעשה  בלילה הרי כאן עפמ"ש שלכאורה ואף עבודה.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zepaxwdק dyrn 'ld - dcear xtq - ixyz 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

על  אותם שמעלה בזה הדין הנה והאברים, החלבים הקטר
נקטרים והם כשלא מאליהםהמזבח רק הוא הלילה, כל

אותן  מאחרין "אין אצלנו וברמב"ם ביום להקטיר הספיקו
ביום". הכל להקטיר משתדלין אלא לדעת

.48 dxrde 62 cenr ,bi wlg zegiy ihewl

.„ÌBia ‡l‡ ·¯˜ BÈ‡L ¯·c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â14˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe15¯zÓ - ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡B·Ó ÌÚ Ô·È¯˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ È¯·È‡k ‰ÏÈl‰ Ïk17. »««¿»¿≈¿≈»

ביום.12) מתיריו קרבו הקומץ,13)שלא הקטרת כלומר,
נקמצות, המזבח, גבי על הקריבות מהמנחות גדול חלק כי
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר

הפנימי.14) המזבח על הקטורת הקטרת ראה 15)כלומר,
חינוך  (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן
נשרפות  נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין

נקמצות. ואינן המזבח, גבי על קודם 16)כליל מועט זמן
לפני  ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה

המזבח". גבי על נקלטים והם זאת 17)השקיעה, ולמדו
את  ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה
אברי  כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם שמקריבן אלו
תמידין  מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה.
תמיד  לפני הייתה הקמיצה אם רק כי ג, הלכה סוף ומוספין
התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של
לאחר  המזבח על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו
לא  אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד,
אחר  לעשותם אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו

התמיד.

.‰Á·f‰ ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰18‡l‡ ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ«∆«≈¿≈ƒ∆»
LÈwÓ - ÌÎÈÓÏLÏe ÌÎÈkÒÏe :¯Ó‡pL ;ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆«ƒ
.ÌBia ÌÈÎÒ Û‡ ,ÌBia ÌÈÓÏM ‰Ó :ÌÈÓÏLÏ ÌÈÎÒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰ Ï·‡19ÔÈLc˜˙Ó -20 ¬»«¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈla ÔÈ·¯˜e ‰ÏÈla21CÎÈÙÏ .22BÏ encÊ Ì‡ , ««¿»¿≈ƒ««¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿

Ô·È¯˜Óe ÔLÈc˜Ó - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÈla23È¯·È‡k ,Ô‰a ˙ÏÒBt ¯ÁM‰ ˙BÏÚÂ . ««¿»«¬«««∆∆»∆¿≈¿≈

˙BÏBÚ‰24. »

הזבח.18) עם הזבח,19)שהביאם עם הקדישם שלא
עשרה  לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי

שרת.20)ימים. בכלי נתינתם ידי דלא 21)על שכיוון
נסכים  שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו
"לנסכיכם  שכתוב ממה נתרבו הזבח עם הבאים
בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם",
(=נסכים  ביום הקרב כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן
הקרב  וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים
בין  ביום בין קדוש עצמם) בפני הבאים (=נסכים בלילה

עצמם 22)בלילה. בפני הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. וקריבים בלילה מקדישן 23)מתקדשים כלומר,

משום  והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן בלילה לכתחילה
להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות

דאמרת  השתא פפא רב "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור
נזדמנו  בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני הבאים נסכים

ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה בתמורה 24)נסכים
בהן  פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב "אמר שם:

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין"

.Â‰ËÈÁLÏÂ ‰ÎÈÓÒÏ ¯Lk ÌBi‰ Ïk25‰˜ÈÏÓÏÂ26, »«»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
¯Ë˜‰Ï27‰Lb‰Ï28‰Èf‰Ïe29‰Ùe˙ÏÂ ,30‰ˆÈÓ˜ÏÂ31 ¿∆¿≈¿«»»¿«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜Ïe32¯ÈË˜‰Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈ¯·È‡Â ÔÈ¯eÓ‡33- ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk ¯Lk - ‰ÏÈla B˙ÂˆnL ¯·„Â ,ÌBi‰ Ïk ¯Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈl‰««¿»¿««ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿

יט,25) (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
"וסמך  יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו)

ביום. סמיכה אף ביום שחיטה מה מליקת 26)ושחט",
ממה  שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף
לאפוקי  - ישראל" בני את צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר

שכתוב 27)לילה. ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, הקטרת
צוותו". "ביום לגבי 28)(שם) הקריבות המנחות "כל כי

דרומית  קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח
לתנופה  הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית",
מנחת  את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, (במדבר שנאמר
אף  ביום תנופה מה והקריב", והניף (=הגשה) הקנאות

ביום. פרים 29)הגשה דם והזיית הקרבנות דם זריקת
ממה  שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים

צוותו". "ביום שם) (ויקרא עומר 30)שכתוב את שמניף
השלמים  של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה
(שם  שכתוב ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני
לילה. לאפוקי העומר", את הניפכם "ביום יב) כג,

"ביום 31) שכתוב ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
יום 32)צוותו". "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם נלמד

לילה. לאפוקי תורת 33)ביומו", "זאת ב) ו, (שם שנאמר
עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא העולה

כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר

.Ê‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙¯L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML ¯·c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe¯˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈ¯Lk -36. «Àƒ¬ƒƒ¿ƒ∆»∆¿≈ƒ

גב 34) על אף דם אדם, דהווה "מידי אמרו יד: בסוטה
וכן  שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה
בחולין  ואילו שרת". בכלי מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו
אין  והרי קנה, של בקרומית קדשים לשחוט הכשירו ג.
צריך  שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים

צריך. אינו ובדיעבד שרת (רש"י 35)כלי קנה" של "צלע
מן  שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין

אותה". כשמתקנין שם:36)המחצלת מנחות תוספתא
שאין  מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר
של  בקרומית אפילו ושחיטה בכלי קמיצה בשחיטה, כן

קנה".

.Á‰Èf‰ È„kÓ ˙BÁt ÌÓcÓ ÏawL ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ37- ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜¯Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯e‰ ÌÚ40·¯ B‡ ÌÈL ËÁBLÂ , ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿«ƒ…

ÔÈkq‰ dÈa‚Óe .ÈÏka Blk Ìc‰ Ïa˜˙iL È„k ,ÌÈL¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«»À«¿ƒ«¿ƒ«««ƒ
ÔÓ ‡l‡ ‰ÈÏÚÓ Ìc‰ „¯È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈∆…≈≈«»≈»∆»∆»ƒ

¯‡ev‰41˜¯Ên‰ ˙ÙOa BÁp˜Ó - ÔÈkÒaL Ì„Â .42. ««»¿»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿»

שני 37) בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
בלבד  אחת הזייה כדי אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן
וכמה  כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש
מנחות  התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות
דם  שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם, המתחיל דיבור שם

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן אף 38)בכל כלומר,
אלא  זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם קיבל אם כי
והוא  הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד,
שיקבל  צריך השוחט רב אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
הפר  דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את
עניין  תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך"

והוושט.39)לקבלה". אוויר 40)הקנה על כלומר,
בר  ירמיה רב אמר חסדא רב "אמר שם: בזבחים המזרק.
רש"י  ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא:
של  אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי
הוא  הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה כלי, תוך
נוזל  הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי",
רבותינו  דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף הכלי, לתוך
שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי
דיבור  עו: קמא ובבא ואי המתחיל דיבור קי. זבחים

העומד). כל יהודה 41)המתחיל רב "אמר כה. בזבחים
שנאמר  למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט שמואל: אמר
אחר  ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח ה) (שם,

ייכנס 42)(=סכין). שלא מאחוריו המזרק בשפת "פירוש
סכין  "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף במזרק" דם
א, (עזרא כדכתיב מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי
זהב  כפורי בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב", "כפורי י)

קינוח. שם על

.ËÈÏkk ‡e‰ È¯‰ ÈÏk‰ ¯ÈÂ‡43Ìc‰ Ïa˜Ó ‰È‰ .44 ¬ƒ«¿ƒ¬≈«¿ƒ»»¿«≈«»
¯ÈÂ‡Ï Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˜¯Ên‰ ÈÏeL e˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬≈«ƒ¿»…∆∆«ƒ««»«¬ƒ

˜¯Ên‰45ÔÈ‡L ¯ÈÂ‡‰L ;Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï - ˙ÁÙp‰ «ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ¿«≈«»∆»¬ƒ∆≈
ÁpÓk BÈ‡ - ÁeÏ BÙBÒ46. »«≈¿À»

ממש 43) הכלי לתוך הוורידין את שיכניס צורך אין כלומר,
הוא  אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי הדם מקבל שהוא בעת
ואם  הכלי. של התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק
כשהם  עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח סופו
בזבחים  ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר

הכלי).44)כה: תוך נגד הכלי, מן (=למעלה הכלי באוויר
הגיע 45) אם אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,

אף  שוליו, נפחתו כן אחרי ורק הדפנות, אוויר לתוך הדם
הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא

היה 46) יוחנן מרבי אסי רבי מיניה "בעי שם: בזבחים
מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו ונפחתו מקבל
דמי", כמונח לא או דמי כמונח לנוח סופו שאין אוויר

לאו  לנוח סופו שאין אוויר לומר תמצי "אם שם: ואמרינן
רבינו  דעת וידועה מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח

משנה. לחם ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק

.ÈÌLÏ Bz·LÁÓ ‰È‰zL „·BÚ‰ CÈ¯ˆ ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Á·f‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚL·e ,‰ÁÈ·Ê ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜È¯Ê ˙ÚL·e ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL·e ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL - ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯O·e :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„B·Ú‰ Úa¯‡ ¯‡L ÌÚ ‰ÁÈ·Ê49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Ba¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ51¯‡L „·ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„B·Ú52ÏÏk ·LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈ¯Lk Ô‰ È¯‰54. ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

וכו'.47) שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבן 48)עולה
וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
לשמן  שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים
הפסח  מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
היינו  לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת".

משנה). (כסף בעלים בשינוי בין קדש בשינוי בין
הדם,49) קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת
ממה 50) הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

שתהא  קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר
תודת  זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה
לשינוי  עניין" "תנהו עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו"
הדם  וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים,
(שם  שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך
לשם  הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז,
"ואת  יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים,
לשם  עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל
לשינוי  עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם שלמים,
לשם  שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
ממה  (שם.) למדו הזבח לשם שתהא הדם והולכת בעלים.
[וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר
שצריך  וזריקה זבח. לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה"
יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם וזריקה

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו בגמרא 51)"ונרצה
ולמנחה  לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם
הכתוב  הקישן השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין שלמים מה לשלמים,
בעינן  בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה,

וזריקתו.52)לשמה". הולכתו הדם , לא 53)קבלת
לשמן. שלא ולא הזבחים 54)לשמן "כל במשנה: ב. שם

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו
אמרו  (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה
לשם  לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא
חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי חובה".
ויתכן  ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד
ופירוש  ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו כוונת כי
בשלמים  נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים
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לשם  לבעלים ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה,
משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה.

.‡ÈBz·LÁÓ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Á·f‰ ÌLÏ :ÌÈ¯·„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

B¯ÈË˜iLÂ ,‡e‰ Ce¯a ÌM‰Ï Á·f‰LÂ ,Á·Bf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„·Ïa ÁÈ¯Ï B˙¯Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ¯ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe¯60¯Lk - Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈ¯ˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e¯‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ Bz·LÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

העובד.55) בשעת 56)של ולא שחיטה בשעת דווקא
המתחיל 57)ההקטרה. דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

שעולה  נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה)
זבח, לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא.
ולניחוח  לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם
ראה  לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא

גֿט. ג, על 58)ויקרא אותו שיקטירו שיחשוב כלומר,
לאכילה. צלי לעשותו ולא אברים 59)האש, יצלה ושלא

אז  כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ
ריח. בהם אין ניחוח,60)שוב לשונו: וזה בגמרא שם

העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח הנחת לשם
מה 61) כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

מששת  אחד בכל הפכית בכוונה שחט אם כן ואם שלמעלה,
הרי  כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים
מנה  לא א) (הלכה המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק
ושלא  זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו
פגם  שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה

.‡e¯‡a ¯·k2,ÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
- ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ .‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â Ìc‰ ˙ÏawÓeƒ«»««»¿≈«ƒ¿«¿À»¿»«¿»ƒ

˙¯L ÈÏÎa ÔÓc Ïea˜3Ô‰k „Èa4ÌB˜Ó Ï·‡ ; ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«…≈¬»¿
ÔlÎa ‰ÂL BÈ‡ ÔÓc Ïea˜ ÌB˜Óe Ô˙ËÈÁL5. ¿ƒ»»¿ƒ»»≈»∆¿À»

ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות שנאמר 3)בפ"ט
ויזבחו  עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני ושלמים בעולה
וישם  הדם חצי משה ויקח פרים. לה' שלמים זבחים
צריך  בשלמים ואם פב:) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות"
ובספרא  שם). במנחות (רש"י קדשים לשאר קלֿוחומר כלי
"ולקח, אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
לקיחה  מה לקיחה, להלן ונאמרה לקיחה, כאן נאמר
מפרש  שם ובמלבי"ם בכלי" כאן אף בכלי, להלן האמורה
שבחטאת  ושלמים, מעולה חטאת ללמוד היא הכוונה כי
נאמר  ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח כה): ד, (ויקרא נאמר
ושלמים  עולה של קיחה מה משה", "ויקח שם): (שמות
בקריתֿספר  גם (וראה בכלי חטאת של קיחה אף בכלי,
(ויקרא  שנאמר מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן).
כלי, טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי יג) יד,

כלי". טעונה אשם המקדש 4)אף ביאת בהלכות הוא כן
בני  "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם.

לב.). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה ראה 5)אהרן",
ב. הלכה להלן

.·ÔÈ‡Â Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk≈«»¿≈»»ƒ≈¬ƒ»¿≈
ÔBÙˆa ‡l‡ ÔÓc ˙‡ ÔÈÏa˜Ó6ÌB˜n‰ ÏÎa ,ÁaÊn‰ ¿«¿ƒ∆»»∆»ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«»

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a ÂÈ˙BÏe·‚ e¯‡aL7ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â . ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆¿»»ƒ«ƒ
‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÔÓc Ïea˜Â Ô˙ËÈÁL -8. ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»»ƒ»¬»»

ג.6) הלכה להלן וראה ומז: מז. מהלכות 7)זבחים בפ"ה
טז. הלכה הבחירה "קדשים 8)בית במשנה: נה. זבחים

הלכה  פ"ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל שחיטתן קלים,
לתוך  נוזל הדם שיהא צריך שחיטה תחילת עם מיד כי ח,
דמן  קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי,

ג. הלכה סוף להלן וראה כן.

.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»
ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa ¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«

‰Ùˆ10ËÁMz ¯L‡ ÌB˜Óa :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁ·e , »…»¿«»≈ƒ¿¬∆ƒ»≈
˙‡hÁ‰ ËÁMz ‰ÏÚ‰11ÌLÎe ;12˙‡¯˜ ˙‡hÁ‰L »…»ƒ»≈««»¿≈∆««»ƒ¿≈

ÌÈL„˜ L„˜13ÌÈL„˜ L„˜ ˙‡¯˜ ‰ÏBÚ‰ Ck ,14. …∆»»ƒ»»»ƒ¿≈…∆»»ƒ
¯ÓB‡ ‡e‰ ÌL‡·e15‰ÏÚ‰ ˙‡ eËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜Óa : ¿»»≈ƒ¿¬∆ƒ¿¬∆»…»

¯eaˆ ÈÓÏLÂ .ÌL‡‰ ˙‡ eËÁLÈ16,˙‡hÁÏ eLw‰ ƒ¿¬∆»»»¿«¿≈ƒÀ¿¿«»
ÈLe ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ¯ÈÚO Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆¿ƒƒƒ∆»¿«»¿≈

ÌÈÓÏL Á·ÊÏ ‰L Èa ÌÈO·Î17ÈL„˜ Ô‰ CÎÈÙÏ ; ¿»ƒ¿≈»»¿∆«¿»ƒ¿ƒ»≈»¿≈
ÌB˜Óe .d˙ËÈÁL ÌB˜Óa ÔÈËÁLÂ ,˙‡hÁk ÌÈL„»̃»ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»»¿

‰Ïaw‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ËÈÁL18. ¿ƒ»¿««»»

מח.9) צאן 10)זבחים בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
מן  "ואם י א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק (שהרי
בקר  בן לעולה"), העזים מן או הכבשים מן קרבנו, הצאן
ענין  על מוסיף וי"ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא
לפני  שם, בויקרא שנאמר בקר, (=בן עליון וילמד ראשון,

הצאן)". (=מן התחתון מן מח:11)כן) עיין 12)שם
וכו'13)כסףֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא

הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים
שהיא  בתורה כתוב שלא ואףֿעלֿפי וכו'". קדשים קדשי
שווה  שהיא לפי ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי
פ"ה  זבחים המשנה (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם
קדשי  לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי ועוד, א). משנה

שם). (רש"י כזה נד:15)קדשים זבחים במשנה ראה
ד.16) הלכה פ"א למעלה ראה עצרת, כבשי שם 17)הם

בצפון  שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי "זבחי במשנה:
נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי דמן וקיבול
קמיה  חנן רב בר רבה דתני צפון, דבעי לן "מנא אמרו:
בצפון  חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם דרבא,
למדה  מהיכן חטאת וכי רבא, ליה אמר ציבור. שלמי אף
אלא  בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד דבר מעולה,
זבחי  ועל עולותיכם על כהנא, דרב בריה מרי רב מדתני
זבחי  אף קדשים, קדשי עולה מה י) י, (במדבר שלמיכם
שלמי  זבחי אף בצפון, עולה מה קדשים. קדשי ציבור שלמי
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ראה  שנדחתה, הדרשה את הביא ורבינו בצפון". ציבור
ולחםֿמשנה. תחילת 18)בכסףֿמשנה עם מיד כי

נוזל  שיהיה כלומר, הכלי. לתוך הדם לקבל צריך השחיטה
השחיטה  מקום כן, ואם ח), הלכה פ"ד (למעלה מיד בכלי

ב. הלכה למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא

.„,‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈËÁBML ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»»¬»»
?ÏÎÈ‰‰ È¯BÁ‡ elÙ‡19:ÌÈÓÏLa ¯Ó‡ È¯‰L ¬ƒ¬≈«≈»∆¬≈∆¡«ƒ¿»ƒ

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t BËÁLe20,˙BÁe¯‰ Ïk ¯ÈLÎ‰Ï - ¿»∆«…∆≈¿«¿ƒ»»
ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Áe¯ Ì‰Ï „ÁÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ≈»∆«¿«ƒƒ¿»«√»ƒ

ÌÈ¯Lk - ÏÎÈ‰a ÌËÁL Ì‡Â .ÌÈl˜21Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿»»«≈»¿≈ƒ¬»ƒ
˙Bbb‰ ÔÈ‡L ;ÔÈÏeÒt - ÏÎÈ‰ ÏL Bb‚a ÔËÁL¿»»¿«∆≈»¿ƒ∆≈««

‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ËÈÁLÏ ˙BÈe‡¯22. ¿ƒ¿ƒ»¿»∆»¿«¿«»¬»»

קטן 19) לול רב, אמר יהודה רב בר רמי "דאמר נה: בזבחים
להכשיר  כדי אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי היה
קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי לאכילת העזרה את
אומר  יהודה ברבי יוסי רבי היה "וכן פ"ז: זבחים ובתוספתא
מן  גבוהין למערב פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני
קדשים  קדשי לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ
שנאמר  הכפורת, אחורי אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ד"ה  שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח ושחטו
להלן  (ראה מועד אהל פתח רואה אינו הלא שהקשו שנים,
גרע  לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה

ההיכל. פתח (הר 20)מרואה שם בתוספתא למדו כן
בכסףֿמשנה). וראה ח.21)המוריה, ומנחות סג. בזבחים

(שם) שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן שלמים יוחנן ר' "אמר
העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח ושחטו

עצמו. בהיכל כלֿשכן כשר, ההיכל בפתח כן 22)שאם
כל  לשחיטת ראוי אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא

זבח.

.‰ÌÈÓÏL23ÏÎÈ‰‰ ˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ÔËÁML ¿»ƒ∆¿»»…∆∆ƒ»¿«¿«≈»
.Áe˙tL ÔÓÊa - „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒt -¿ƒ∆∆¡«∆«…∆≈ƒ¿«∆»«

˙BÙ‚eÓ ÂÈ˙B˙Ï„ eÈ‰ elÙ‡24ÏeÚk ‰Ê È¯‰ -25Ï·‡ . ¬ƒ»«¿»»¬≈∆¿»¬»
dÈ‡ ÂÈÏÚL ˙Î¯t‰26˙ÏÒBt27. «»…∆∆»»≈»∆∆

אלא 23) אינו זה שדין סא.), (שם רש"י וכדעת נה: זבחים
בשאר  ולא מועד", אהל "פתח בהם שכתוב בשלמים
שוחט  היה "לא ז: משנה פ"ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות.
אלא  זה אין שנפתח", הגדול שער קול ששומע עד השוחט
אמר, מר ד"ה צה. מנחות בתוספות ראה לעכב. ולא למצוה,

שם. בתמיד טוב' יום נעולות 24)וב'תוספות ולא סגורות
כנעול 25)במנעול. מוגף "פשיטא שם: בזבחים הוא כן

כלי 26)דמי". מהלכות פ"ז כמבואר ההיכל, פתח על
שמח). (אור יז הלכה בעיא 27)המקדש בזבחים שם

נעשה  אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי, "וילון שנפשטא:
הוילון  שעשו שם, ותוס' רש"י ופירשו פתוח", כפתח אלא

שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא צניעות, לשם

.ÂÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏM‰Â ÌL‡‰Â ‰ÏBÚ‰»»¿»»»¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆
‰ÂL ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔzLÏL Ìc ˙˜È¯Ê ,¯eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»

˜¯Êna epnÓ ˜¯BÊÂ ,˜¯Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜È¯Ê ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈
ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»

˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ
ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ô¯w‰ ÏÚ Ìc‰ ˜¯ÊiLk Ôek˙Óeƒ¿«≈¿∆ƒ¿…«»««∆∆∆ƒ¿∆«»«ƒ

Ì"b ÔÈÓk ˙BiÂf‰ ÏÚ35ÈzL ÏL Ìc‰ ‡ˆniL È„k , ««»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»≈«»∆¿≈
‰ÏBÚa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .ÁaÊn‰ ÈÏ˙k ‰Úa¯‡ ÏÚ ˙BzÓ«»««¿»»»¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»

'·È·Ò' ÌÈÓÏL·e36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ È¯ÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓB¯c‰40. ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ

ציבור 28) שלמי (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן
מתנות  שתי טעון "ודמן יחיד): שלמי (לעניו ונה. ואשמות),

ארבע". ועוד.29)שהן וויניציאה (ר"מ) רומי בדפוסי כן
לעולה. החדשים: כי 30)בדפוסים ט, הלכה להלן ראה

אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים

משנה). (כסף שם הקרנות 32)בברייתא שתי כלומר,
צפונית, מזרחית קרן היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה
"שתי  שיהיו כדי דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה

ארבע". שהן "עולת 33)מתנות א: משנה פ"א בקנים
"אל  כה) – יח ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה בהמה
שיש  במקום למטה עולה שדם הרי העולה", מזבח יסוד
למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד,
יט) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י:) (זבחים למדו
של  דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא "הכהן

שם). לקנים הרא"ש בפי' (ראה למעלה בתמיד 34)אחר
מזרחה  ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ"ד
יומא  וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה,
בקרן  ולא הנ"ל, הקרנות בשתי נותן היה כך משום כי טו:
שעולה  משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית
(ראה  יסוד לה היה לא מזרחית דרומית וקרן יסוד, טעונה
פינות  ש"כל ומפני י). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב
בקרן  לזרוק הקדימו ימין" דרך אלא יהו לא פונה, שאתה
את  להקיף כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית
(יומא  דרומית מערבית בקרן נותן ואח"כ מימין, המזבח

(רש"י 35)שם). שלנו פשוטה ככף עשויה יונית, אות

אהרן 36)שם). בני "וזרקו יא) א, (שם נאמר בעולה
(שם  בשלמים נאמר וכן סביב", המזבח על דמו את הכהנים
סביב". המזבח על הדם את הכהנים אהרן בני וזרקו ב) ג,

את 37) ישחטו אשר "במקום ב) ז, (שם סביב בו שנאמר
סביב", המזבח על יזרוק דמו ואת האשם, את ישחטו העולה
זריקה  יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר

יכול סביב, אי סביב. תלמודֿלומר כחוט,אחת, יקיפנו
שהן  מתנות שתי גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר

אלא 38)ארבע". נזכרה לא ליסוד, שיריים שפיכת
שאר  נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח, ד, (שם בחטאות
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות
כלומר, עולה", של למזבח יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן
שפיכת  עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח שיהא
לז. בזבחים עוד וראה שם) (רש"י היסוד" אל  שיריים

נב.).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שם 40)בספרים
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שכשם  פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג.
מערבי  ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
קרבנות  בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע שבו
יסוד  והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע לקרן שופך
דרומית  לקרן שהכוונה י, הלכה פ"ז להלן וראה דרומי.

מערבית.

.Ê˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰41˙BzÓ Úa¯‡ ÔeÚË ÔÓc - ««»«∆¡»»»»«¿««»
˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ42ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰43ÁaÊÓ ÈˆÁÓ ««¿««¿«ƒ¿≈««ƒ≈¬ƒƒ¿≈«

‰ÏÚÓÏe44ÁaÊn‰ ˙¯˜ ÏÚ :da ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,45. ¿«¿»¿ƒ∆∆¡«»««¿…«ƒ¿≈«
,˜¯Êna Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«∆¿∆≈««…≈«»«ƒ¿»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„eb·e Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „¯B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô¯˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆
Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k Ô¯wÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â . ¿»∆∆»∆∆¿ƒ»«»«∆∆¿«»««

¯tk - Ô‡kÓ B‡ Ô‡kÓ51. ƒ»ƒ»ƒ≈

דין 41) יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ"א למעלה ראה
הנשרפות. נב:42)חטאות שם מזבח 43)משנה שהוא

החטאת  מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר העולה,
העולה". מזבח קרנות על ונתן פ"א 44)באצבעו קנים

למעלן  בהמה וחטאת למטן נעשית העוף "חטאת א: משנה
"דמים  נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו'
ניתנין  התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנין העליונים
שמעון  ב"ר אלעזר רבי רבי. דברי ולמטן, הסקרא מחוט
ופסק  קרן", של גופה על וכו' בהמה בחטאת וכו' אומר
משנה). (כסף שמעון ב"ר אלעזר כר' ולא כרבי, רבינו

והיינו 45) העולה". מזבח "קרנות נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט זבחים 46)למעלה ברייתא

המיומנת  ימין) יד (=של הימנית באצבעו "וטובל נג.
דחובה  (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק". הדם מן שבימין,
(ויקרא  כאן "נאמר בגזירהֿשוה כן למדן ח) הלכה ג פרשה
טז) יד, שם – (במצורע להלן ונאמר "אצבעו", שם)
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו",
- הימנית כאן, האמורה אצבעו אף שבימין, המיומנת שם)

שבימין". בגודלו 47)המיומנת "וחומר בברייתא: שם
היתה  רבינו ולפני מלמטה". קטנה ובאצבעו מלמעלה
ב'שיטה  שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא
"נותן  (19 448 (עמ' פ"ו זבחים ובתוספתא שם. מקובצת'
מכן  גודל "נותן שם: גרס ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול
אצבע  היינו (ו"גדולה" שם). ראשונית (תוספת מכן" וגדולה

שבאצבעות). הגדולה שהיא חטאת 48)אמה (דם) "זריקת
שם). (רש"י אותה" המחטא הכהן כמו חיטוי, קרויה

וכו'49) "ולקח כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם
(ראה  באצבעו שלקח מה כל שיתן מזה שנשמע ונתן",

ספר). שם.50)בקרית שם,51)ברייתא זבחים בגמרא
דמים  כי האומר דרבי, (אליבא האמוראים בזה נחלקו
בהתחלת  ראה ולמעלה, הסקרא מחוט ניתנים העליונים
וחד  אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה
אף  כי שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא אמר
בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר

וראה  כמותו, רבינו ופסק בחודה, מצוה לכתחילה אבל
בכסףֿמשנה.

.ÁÔ¯˜Â Ô¯˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó - Ô¯w‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ¯ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜¯Ên‰53Ìc‰ È¯ÈML ;‰iL ÌÚt Ï·BË Ck ¯Á‡Â , «ƒ¿»¿««»≈««¿ƒ»∆¿»≈«»
˙¯Á‡ Ô¯˜ ÏÚ Ô‰Ó ÔzÏ ÔÈÏeÒt BÚaˆ‡aL54. ∆¿∆¿»¿ƒƒ≈≈∆«∆∆«∆∆

"וטבל 52) ח): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל על והזה,

שם. אמר 53)וברש"י מקנח. במה "אצבעו שם: זבחים
וראה  זהב". כפורי י) א, (עזרא כדכתיב מזרק, בשפת אביי,

ח. הלכה פ"ד שיריים 54)למעלה אלעזר, רבי "אמר שם:
פסולין". שבאצבעו

.ËÌc ˙Èf‰ ÔeÚhL Ôa¯˜ ˙Ba¯w‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»
„·Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55Ï·ËÂ :da ¯Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«

Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈ·Ë È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ∆¿»«»¿»ƒ∆ƒ¿∆»»¿≈¿ƒ»
ÌcÓ BÚaˆ‡ ‚tÒiL ‡Ï57. …∆¿«≈∆¿»ƒ»

ו.55) הלכה למעלה ראה במזרק, זורק הקרבנות שאר אבל
את 56) הכהן "וטבל שנאמר הפסוק, לשון רבינו קיצר

בחטאת  אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק בדם". אצבעו
החטאת  מדם הכהן "ולקח כה): (שם, נאמר החיצונה,
שאינה  אלא אצבע, טבילת ישנה בה ואף ונתן", באצבעו

למלך). (משנה יד. בזבחים כמפורש כלומר,57)מפגלת
הזייה  כדי בכלי יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה נוסף
יהיה  ההזיה שבעת צורך יש – ח) הלכה פ"ד למעלה (ראה
כדי  כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי דם שם
כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק רשאי אינו הזיה,
לטבול  שיוכל דם כמות בכלי שיהיה הוא הזיה, כדי ושיעור
אצבעו  לקנח שיוכל כמות רק שם שיהיה ולא אצבעו,
מ:) (בזבחים זה דבר ולמדו למלך). (משנה הכלי בדפנות

מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה

.È?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÈpÓe58L·ka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆
BÈÓÈÏ60··Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓB¯c Ô¯˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ

‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ô¯wa Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆
,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙È·¯ÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ·¯ Ô¯˜a Ck ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ô¯w‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓB¯c¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ;Ìc‰ È¯ÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê - «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓB¯c63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי 59) יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ב למעלה ראה

בפ"א  עוד שם וראה מזבח, של לדרומו בנוי היה הכבש
יז. שאתה 60)הלכה פינות "כל כי מזרח. לצד שהוא

יז) מג, (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה,
סב:). (זבחים קדים" פונות למעלה 61)ומעלותיהו ראה

ז. הלכה אל 62)שם ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
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נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח". יסוד
ושם  הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק שהרי
(כסף  יא הלכה להלן ראה מערבי, ליסוד השיריים שפך הוא
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה).
נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, העולה"

מזבח,63) יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ' שם. זבחים במשנה
העולה  (ממזבח הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי יסוד זה
הנשרפות  (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות
בסמוך  ההיכל מן יציאתו מה הזהב), מזבח על הדם שמזין
העולה  מזבח של המערבי יסוד על הדם את (ששופך לו
הלכה  להלן ראה ההיכל, מן בצאתו תחילה בו פוגע שהוא

דרומי). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף יא),

.‡È˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc - »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰Ï65‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»

ÁaÊÓ ÏL È·¯Ún‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ È¯ÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰67z Ba Ú‚Bt ‡e‰L ,.ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B˙‡ˆa ‰lÁ «ƒ∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ«≈»

גדול 64) כהן של ופרו משיח כהן פר ליחיד: שתים שהן
ושעיר  עבודהֿזרה שעירי לציבור: ושלש הכיפורים, ביום
העלם  ופר המשתלח), שעיר של (זוגו הפנימי הכיפורים יום

טז. הלכה פ"א למעלה ראה ציבור, של ראה 65)דבר

ה. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"א ראה 66)למעלה
יג. והלכה יב הלכה ולמדו 67)להלן מז: זבחים משנה

מזבח  יסוד "אל יח) (שם, שנאמר ממה נא.) (שם בגמרא כן
פוגע  הוא מערב ובצד מועד", אהל פתח אשר העולה
פתח  "אשר נאמר לא הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה.
פוגע  הוא שבו דרומי, ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל

י). הלכה (למעלה תחלה

.·È¯t ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
¯ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Î¯t‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa¯‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ìc ·¯ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«

‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71¯‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙B¯Lk - ∆ƒ¿ƒ¿≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dpFnW oErh odn cg` lM mC - mixERMd mFi lW xirVe xR©§¨¦¤©¦¦©¨¤¨¥¤¨§¤
zkxRd lr dpFnWE miCAd oiA lr zFiGd."'Ek ©¨©¥©©¦§¤©©¨Ÿ¤

ועל  הבדים שבין בהזיות 'שמונה' המספר דיוק לבאר יש
עילאה  תשובה היא יוה"כ של התשובה עבודת הפרוכת:
מתוך  להיות צריכה זו ותשובה השלימות, תכלית עד
כפס"ד  שבתון" "שבת הוא יוה"כ שהרי דווקא, שמחה
לפשטו  צריך תשובה מחמת שק "הלובש בשו"ע אדה"ז
היינו  נקיה", בכסות לכבדו וצריך יו"ט שהוא מפני ביוה"כ
בגדיכם" "קרעו של ההנהגה עם קשור אינו יוה"כ שצום
זאת, ועוד שמחה מתוך להיות צריך אלא שק, ולבוש
זה  מכובד ה' "לקדוש כי נקי'" בכסות "לכבדו שצריך

רבה" "בשמחה היא בכללותה עילאה ותשובה יוה"כ"
באגה"ת. כמבואר

בו  שניתנו "יום הוא שיוה"כ תורה למתן קשור זה ענין
שעלי' תורה ענינה עילאה תשובה כי אחרונות" לוחות

שמחה. של ענין לב" משמחי ישרים ה' "פקודי נאמר
כי  יוה"כ, של בהזאות 'שמונה' במספר שמדייק וזהו
בספירת  שהיא עילאה תשובה על מורה שמונה המספר
עניין  - שמחה" הבנים "אם ענינה הבינה וספירת הבינה,
המשכת  הנהר" "רחובות ענינה בינה ובנוסף, השמחה

הרחבה. של באופן למטה קדישא' ד'עתיקא הגילוי
דם  "ומערב - ההלכה בהמשך נוסף דיוק לבאר יש עפ"ז
קרנות  ארבע על הזאות ארבע משניהם ומזה והשעיר הפר
התערובת" מדם "מזה אומר ואינו שבהיכל" הזהב מזבח
כי  כפור"), ליום העבודה ב"סדר שאומרים (וכפי כפשטות

ארבע". משניהם "ומזה אם
שעל  ההזאה שגם ובנגלה בהלכה לומר בזה שכוונתו וי"ל
מספר  עם קשורה הקדשים) בקדש (ולא הפנימי המזבח
ארבע  פעמים שתי הזאות", ארבע משניהם "מזה - שמונה

(שמונה).
.fl oniq dcear xtq zekln oii

גדול.68) כהן של פר המשתלח.69)כלומר, של זוגו
ה"ב.70) יוהכ"פ עבודת מהלכות בפ"ד ראה הארון, בדי
(שם).71) הדרום (יתכן,73)שם.72)בצד כז: מנחות

דחובה  (דבורא ויקרא פ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי
כנגד  מכוון שהוא מלמד – ה' "לפני י) הלכה ה פרשה
שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב מה וזהו הבדים".
הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי (ואףֿעלֿפי הארון כנגד מזה הוא
של  ושעיר בפר אלא רבינו זאת הביא לא משיח, כהן בפר
כאן  שכתב מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום
בקרית  וראה הבדים. לבין כיון שלא היינו כיון", לא "ואם
כפרה  מחוסרי מהלכות בפ"ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר

ב). הלכה

.‚ÈÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯t74ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe75Ìc ˜¯BÊ - »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Î¯t‰ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·L Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïc·n‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa¯‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ Úa¯‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח, כהן שעירי 75)פר
"והזה 76)עבודהֿזרה. המשיח) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

וכעין  הקודש", פרוכת פני את ה' לפני פעמים שבע הדם מן
עבודהֿזרה  ושעירי ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה
שנאמר  ממה ה) הלכה ו פרק (שם ויקרא בספרא נלמדו
- החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם,
טז. הלכה להלן וראה עבודהֿזרה", שעירי לרבות "החטאת,

הקודש".77) פרוכת פני "את ו: יז.78)שם, – ז שם,

.„È·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÎÂ79‡e‰Lk , ¿»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿««»»¿∆
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ÒÎ80‰¯BnÏ ÁaÊn‰ ÔÈa „ÓBÚ -81ÁaÊn‰Â ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈««¿»¿«ƒ¿≈«
ÂÈÙÏ82ıeÁaÓ ÁaÊn‰ ˙B¯˜ ÏÚ Ô˙BÂ ,83ÏÈÁ˙Ó . ¿»»¿≈««¿«ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ

˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ84,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

יב)79) הלכה (למעלה הכיפורים יום של  ושעיר פר היינו
יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים

להלן. עמוד 80)וראה (שם פ"ו זבחים בתוספתא הוא (כן
"כיון  הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488
עמוד  ב חלק ראשונים לתוספת נספחות – ווין בכ"י הוא (כן
למנורה, הזהב מזבח בין ועמד נכנס דמן, וזרק ששחט (299
בית  כנגד פעמים שבע והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח
בפר  אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי
נכנס", "כשהוא לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר
היתה  הקרנות, על ההזאה שלפני הפרוכת, על ההזאה שהרי
מהלכות  בפ"ד וראה נח: (יומא ולפרוכת המזבח בין בעמדו
בשם  כאן המוריה ובהר ב, הלכה הכיפורים יום עבודת
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי שם שטעותֿסופר הפריֿחדש
שאמרו  ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח קרנות על
"נכנס  (23 185 עמוד פ"ג (צוקרמנדל פ"ב יומא בתוספתא
שם  – וכו'" למנורה הזהב מזבח בין שנמצא עד בהיכל
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר

שם). עיין כלומר,81)ולקודשֿהקדשים, שם. תוספתא
רבינו  שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי כי בדרום,
(ראה  שהיו הפרוכות ששתי נג: נב: ביומא משנה כסתם
פרופה  החיצונה היתה ב) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ד
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה ופנימית הדרום, מן

חוץ 82) כולו אבל למנורה, המזבח בין עומד הוא כלומר,
טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר, למזבח.
(יומא  חכמים ודרשו ה'", לפני אשר המזבח אל "ויצא יח)
כן  וכמו מזבח", מכוליה דנפיק עד המזבח, אל "ויצא נח:)
שנאמר  ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים
ה', לפני "מזבח ה'" לפני הסמים קטורת "מזבח ז) ד, (שם
(יומא  ומזה" למזבח חוץ עומד כיצד, הא ה'. לפני כהן ואין

ומכן 83)שם). מכן הקרן על "נתן שם: זבחים תוספתא
פסול". ולפנים הקרן מן ביומא 84)כשרה, משנה, כסתם

היו, פרוכות שתי שסובר למי גם כי רבינו וסובר שם.
מזרחית  מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה
תחלה, פוגע שבה דרומית מערבית מקרן שהרי צפונית,
"ויצא  שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו
מתחיל, אינו גם מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח" אל
האחרונה  תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן,
המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני תהיה דרומית מערבית
מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים
ממזרחית  להתחיל שצריך בוודאי – מבחוץ נכנס אלא

בימינו. שהיא צפונית,

.ÂË˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ÁÈLÓ Ô‰k ¯t85Ô‰k - «…≈»ƒ««»«»«ƒ¿…≈
epnÓ ‰fÓe BÓc Ïa˜Ó BÓˆÚ ÁÈLn‰86ÌÈÙaÓ87. «»ƒ««¿¿«≈»«∆ƒ∆ƒƒ¿ƒ

¯Lk - ËBÈ„‰ Ô‰k ‰f‰Â Ïa˜ Ì‡Â88. ¿ƒƒ≈¿ƒ»…≈∆¿»≈

וגו'85) והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג: ד, בויקרא

של  דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר
משנהֿלמלך. ראה משיח, כהן פר כדין ציבור,

הפר,86) מדם המשיח הכהן "ולקח הֿו) (שם, שנאמר
בדם  אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל אותו והביא
ספרא  (ראה הקודש" פרוכת פני את ה' לפני וגו' והזה

בסמוך). (ונראה 87)המובא הפנימי. המזבח שעל הזיות
יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח ליסוד שיריים ששפיכת

משיח). לכהן לכתחלה אף צריכה פ'88)אינה בספרא
הכהן  "ולקח ו): הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
בגדים  מרובה המשחה, בשמן המשוח אלא לי אין המשיח,
מה  אחר, כהן לרבות סופינו אם הכהן, תלמודֿלומר מנין.
כהן  שיקבל מצוה אלא המשיח, כהן ולקח תלמודֿלומר
העתיק: שם שמעוני (בילקוט אחר כהן קבל ואם משיח,

כשרה". עבודתו "הדיוט")

.ÊË‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙ¯Op‰ ÔÈ¯ÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰¯Bza Ô‰a L¯t˙90‡e‰ ÔÎÈ‰Ïe ÔÓc Ô˙B „ˆÈk ƒ¿»≈»∆«»≈«≈»»¿≈»

¯t ÔÈ„k ÔÈc - Ï‰w‰ ˙‡hÁ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡ .Ô˙B≈∆»¿ƒ∆≈«««»»ƒ»¿ƒ«
Ba ¯eÓ‡‰ ÏÎÏ ,Ï‰w‰ ˙‡hÁ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰91: ∆¿≈∆«««»»¿»»»

ÌÈÓc ÔzÓÏ92‰Ù¯OÏÂ ,93Û¯BO‰ ˙‡ ‡nËÏe ,94. ¿««»ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈∆«≈

טז.89) הלכה פ"א למעלה כו.90)ראה – כב טו, במדבר
(ויקרא 91) שנאמר ממה ה, והלכה י הלכה ו פרק שם ספרא

"החטאת  – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד,
הלכה  למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי לרבות
הקהל  חטאת הראשון, הפר את שרף כאשר אותו "ושרף יג).
עבודהֿזרה  שעירי ואין ישרף, פר אלא אינו "או – הוא"
חטאות  לכל אב בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים,

מא. בזבחים וראה שישרפו". שבע 92)הקהל, שזורק
המזבח, קרנות ארבע על הזיות וארבע הפרוכת, על הזיות
לכתחילה  צריכים אם במשנהֿלמלך וראה שם. למעלה ראה

משיח. גֿד.93)כהן הלכות פ"ז להלן לטמא 94)ראה
ומה  ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ"ה ראה בגדיו,
העלם  מפר עבודהֿזרה שעירי שלמדים רבינו מדברי שנראה
טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי עיון, צריך דבר,
בזבחים  (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם

המוריה). ובהר ד, הלכה ט פרשה אחרי פ' ובספרא פג.

.ÊÈ¯BÎa‰95Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc - ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â «¿¿««¬≈¿«∆««»∆»≈∆
‰ÎÈÙLa ,˙Á‡ ‰zÓ ÔeÚË96„BÒÈ‰ „‚k97BÊ È‡a , »«»»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿≈

Ô¯˜ È¯‰L .ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ LÏMÓ ‰ˆ¯iL Áe¯«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ98e¯‡aL BÓk ,99. ƒ¿»ƒ¿ƒ…»»»¿¿∆≈«¿

¯Ó‡ È¯‰L ?˙Á‡ ‰zÓ ‡l‡ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ∆»«»»««∆¬≈∆¡«
ÌÓc ˙‡Â :¯BÎaa100ÈtÓ .ÁaÊn‰ ÏÚ ˜¯Êz «¿¿∆»»ƒ¿…««ƒ¿≈«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰101ÁÒÙ·e ¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L , «¿»»¿∆«ƒ¿«¬≈¿∆«
.¯BÎak ˙Á‡ ‰zÓ ÔÓc Ô˙BpL∆≈»»«»»«««¿

במשנה.95) נו: למזבח 96)זבחים בסמוך המזרק ע"י
ה"ו. פסח קרבן מהלכות בפ"א גם וראה מרחוק. ולא

שופכן 97) והפסח והמעשר "הבכור פ"ו: זבחים תוספתא
אלו  הרי היסוד, כנגד שלא שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה
כאן. לח"מ וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין",

א.98) משנה פ"ג הבחירה 99)מדות בית מהלכות בפ"ב
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קרח 100)ה"י. (פרשת בספרי ואמרו וי"ו, בלא "את" צ"ל
אחת". מתנה המזבח, על תזרוק דמם "את קיח) פסקא

אצל 101) (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי שם: בספרי
ואת  המעשר את להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור,
התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח
כז) יב, (דברים נאמר כבר שהרי צריך, אינו אומר יצחק ר'
שיטענו  הפסח ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם
זבחים  וראה עח). פיסקא ראה ספרי גם (וראה אחת" שפיכה

כאן. לח"מ וראה , סד: פסחים לז.

.ÁÈÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô‰È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁ·f‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜¯fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙ¯Op‰106:¯Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
Ì¯Oa ˙‡Â Ì¯BÚ ˙‡107‰lÁz ˜¯BÊ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

Ú¯B˜Â ,ËÈLÙÓ Ck ¯Á‡Â108ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ¿««»«¿ƒ¿≈«ƒ»≈ƒ
.¯ÈË˜Óe«¿ƒ

הקטרה,102) כתוב כן ואחרי קודם, זריקה כתוב שבכולם
על  תזרוק דמם "את שם) (במדבר בכור אצל שכתוב וכמו
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח

העור.103) "והפשיט 104)את ו) א, (ויקרא שנאמר כמו
ספר). קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח העולה את

קודם 105) הפשט דאין מודו דכו"ע "נתבאר קג: בזבחים
ובסוף  כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני רש"י וכתב זריקה,
זבח  רבינו, כתב ה"ט) (פי"ט המוקדשין פסולי הלכות
ובקרית  משנה), (כסף פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט
על  הדם את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום  כתב, כאן ספר
העולה". את "והפשיט ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח",

לירושלים.106) מחוץ הדשן למה 107)בבית הכוונה
פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב
וכן  משיח. כהן של מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר,
(בפר  כאן נאמר אומר, "רבי נ. בזבחים בברייתא אמרו
להלן  ונאמר ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר
מה  ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח, כהן פר (אצל
רפ"ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט שלא ניתוח ע"י להלן
וקרבו  כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו
מה  וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו יכול
ניתוח. ע"י כאן אף ניתוח, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו
כאן  אף הפשט, ע"י להלן האמורים וכרעיו ראשו מה אי
שלא  ניתוח ע"י כאן אף ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט, ע"י

כאן). המוריה הר (ראה פ"א 108)בהפשט" ראה לבטנו,
ו. הלכה פסח קרבן מהלכות

.ËÈÌÈ‰kÏ - ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
¯BÚ :¯Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰110- ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙B¯BÚ Ï·‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
ÌÈÏÚaÏ111d¯O·a ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»

d¯BÚa ÌÈ‰k‰ eÎÊ ‡Ï -113- LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ; …»«…¬ƒ¿»∆∆¡«…«ƒ
LÈ‡Ï ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ114. »∆»¿»»ƒ

קג.109) זבחים של 110)משנה כלימודו יהיה. לכהן
עור  אלא לי אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא
אשר  העולה "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי עורות העולה,
זאת  למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב".
זכו  בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר,
ואשמות  (=חטאות בבשרה שזכו קדשים קדשי בעורה,

בעורה". שיזכו דין אינו שם,111)לכהנים) במשנה
קלים, קדשים אף מרבה שאני "יכול שם, בברייתא ונתמעטו
קדשים". קדשי כל אף קדשים, קדשי עולה מה עולה. ת"ל

לה 112) היתה שלא זריקה, קודם פסול בה שאירע "כגון
שם). זבחים (רש"י למזבח" היתר במשנה.113)שעת שם

בפיה"מ 114) (רבינו מזבח" לגבי שעלתה לומר "רוצה שם.
שם).

.ÎÌ„˜ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡L ÌÈL„w‰ ÈL„˜ Ïk»»¿≈«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡ - ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ ¯Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ Ô¯BÚ -116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B¯BÚ‰ ÏÎÂ . »«…¬ƒ¿»»¿«¿ƒ»«¿≈
¯ÓLÓ117Ô‰ÈÈa118˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ119. ƒ¿»≈≈∆≈∆∆«»¿∆∆«»

(ראה 115) הכל וישרף כבשר העור אלא קג: שם משנה
ה"ט). המוקדשין פסולי מהלכות במשנה.116)פי"ט שם

הכהנים. בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט הואיל
ה"ג.117) המקדש כלי מהלכות פ"ד שם 118)ראה ראה

כא. פי"ג:119)הלכה ומנחות פי"א, זבחים תוספתא
הפרוה, בית ללשכת קדשים עורות מכניסין היו "בראשונה
והיו  היום, שבאותו אב בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו
אותם  ונוטלים באים נז.) פסחים זרוע, (=בעלי כהונה גדולי
לכל  שבתות בערבי אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע,

ומשמר". משמר

.‡Î˙Èa‰ ˜„·Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e·¯˜iL ÔÈcL ,ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121- ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ë¯t - LÈ‡ ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„·Ï eÏtÈÂ ˙B¯BÚ‰ e¯ÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„·BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈ·ÎBk125¯Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙B¯BÚ „·Ú B‡ »ƒ∆∆≈∆«…¬ƒ…∆¡«

.Lc˜‰‰ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'LÈ‡'ƒ∆»¿ƒ«∆¿≈

למזבח.120) ולא הבית לבדק עולה מקדיש כלומר,
והיה 121) נכסיו, "המקדיש מ"ד: פ"ד בשקלים יהושע כר'

אליעזר  רבי ונקבות, זכרים מזבח, גבי על ראויה בהמה בהן
אומר  יהושע רבי וכו'. עולות לצרכי ימכרו זכרים אומר
שפסק  עצמו, סותר ורבינו וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים
לחםֿמשנה  וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק

לעולת 122)כאן. פרט איש, עולת "ת"ר, קג. זבחים
רבי  וכו'. להקדש פרט מאי וכו', יהודה ר' דברי הקדש,
אלא  וכו'. הבית לבדק עולה למתפיס פרט ינאי, א"ר אייבו
הקדש, לעולת פרט לעיל, דתני (להא לה מוקים במאי מר,
יהושע  וכרבי נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י)

תפיס 123)וכו'". עור אבל בשר, מילי "הני בגמ': שם
מילי  הני הקדישו, חולק אדם דאמר יהושע לר' ואפילו וכו'
שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק תפיס עור אבל בשר,

עולת 124)רש"י)". ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה
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לכהנים". עורותיהן עולת 125)האשה, "ת"ר, שם: בגמ'
נשים  גרים עולות איש, עולת אלא לי אין ח), ז, (ויקרא איש

מנין, ריבה".ועבדים העולה, עור (שם) תלמודֿלומר
בהגהה  ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת
נראית  רבינו נוסחת כי הכסףֿמשנה וכתב שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי נכונה,

לישראל. גר בין לחלק

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰·e˙k‰ dËtLÓk3 ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿»»«¿»
Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .‰¯Bza«»¿≈««¬≈»»≈¿≈«»

e¯‡aL BÓk4ÁzÓe ËÈLÙÓe ,5ÌÈÁ˙p‰ Ïk ¯ÈË˜Óe ¿∆≈«¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ»«¿»ƒ
Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…

.‰ÁaÊn‰«ƒ¿≈»

אם 2) וגו' מכם יקריב כי "אדם גֿד) א, (ויקרא שנאמר
את  "ויקרב טז) ט, (שם נאמר ועוד וגו'", קרבנו עולה
סג). (עשה המצוות' ב'ספר וראה כמשפט". ויעשה העולה

רומי.3) בדפוס הוא וכן ה"אֿג 4)"הכתוב". פ"ה למעלה
זריקה. לענין ה"ו ושם שחיטה, מפשיט 5)לענין כלומר,

(שם  שנאמר לנתחיה, העולה את מנתח ואחרֿכך העור את
ועי' לנתחיה", אותה ונתח העולה את "והפשיט ו) א,
מנתחין  כיצד ה"הֿט, להלן וראה במשנה. - ב נג, בזבחים

העולה. את

.·ÌÈO·k ÈL‡¯aL ¯Óˆ6,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â7Ô‰L ÔÓÊa : ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«∆≈

ÔÈ¯aÁÓ8Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó -9eL¯t Ì‡Â ,10‡Ï - ¿À»ƒ«¿ƒƒ∆«…¿ƒ»¿…
eÏÚÈ11Ìc‰Â ¯Oa‰ EÈ˙ÏÚ :¯Ó‡pL ;12ÔlÎÂ .13 «¬∆∆¡«……∆«»»¿«»¿À»

eÚ˜tL14ÁaÊn‰ ÏÚÓ15¯ÈÊÁÈ ‡Ï -16˙ÏÁb ÔÎÂ .17 ∆»¿≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ¿≈«∆∆
.¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL∆»¿»≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ

אינו 6) "שהראש שם: וברש"י במשנה. - ב פה, זבחים
(כז.): חולין בשחיטת כדאמר עורו עם וקרב הפשט, בכלל
בכלל  וישנן הפשטה בכלל שישנן נתחים, אלא לי אין
בשחיטה, הותז שכבר הראש את לרבות מנין הקטרה,
צמר  ויש וכו', בהקטרה ישנו בהפשטה, שאינו שאףֿעלֿפי

ראשו". אצל ערפו חיבור 8)הפרסות.7)בגובה לבשר
"והקטיר 9)טבעי. ט) (שם, שנאמר שם, זבחים משנה,

אלו. כל לרבות המזבחה", הכל את כלומר,10)הכהן
אליו. מחוברים ואינם מהבשר ואף 11)ניתקו במשנה. שם

הט"ז). המוקדשין פסולי מהל' (פ"ג ירדו – עלו אם
שם).12) (משנה, אחר דבר ולא מקטיר, ודם בשר שרק הרי

מזה, שנשמע הכל", את הכהן "והקטיר שנאמר ומה
אינם  אם אבל במחוברין, מדובר שם – הכל שמקטיר

פו.). שם (ברייתא מקטיר אינו – שם 13)מחוברין משנה,
אלה פו  ובין ירדו", לא עלו "אם שדינם אלה, בין והיינו א. ,

שם). (רש"י, כנ"ל לעלות שדינם עפו.14)המחוברים
בתוכו  שיש דבר שכל האש במוקדי רואים שאנו "כמו
להתנועע  לחות אותו כשמתחיל האש מן עף הוא לחות,

שם). המשנה, בפירוש (רבינו אם 15)ולצאת" אבל לארץ.

(מעילה  גחלת אצל כן וכמו יחזיר, – עצמו המזבח על פקעו
בדברי 16)ט:). שם בברייתא וכן א. פו, שם משנה,

"ועשית  (שם): שנאמר ממה הממעט רבי, של תנאֿקמא
מחזיר, אתה עולה עיכולי לך לומר והדם, הבשר עולותיך
הרי  עיון, צריך אבל ועצמות". גידין עיכולי מחזיר אתה ואי
בראש  הם אפילו פירשו, שאם הנ"ל מהפסוק דורש רבי
פסולי  מהל' פ"ג (להלן כמותו פסק ורבינו ירדו, – המזבח
שגם  מזה ללמוד אפשר היאך כן ואם הט"ז), המוקדשין
שפירש  שם ברש"י וראה יחזיר. לא פקעו אם במחוברים,
ורבינו  ב'תוספות'. ועיי"ש להחזיר", צריך "אין יחזיר" "לא
בזה. דעתו לבאר מבלי כצורתה, המשנה לשון העתיק

שם.17) במשנה זה, גם

.‚ÌÈ¯·È‡18Ô‰a LÈ Ì‡ :ÁaÊn‰ ÏÚÓ eÚ˜tL ≈»ƒ∆»¿≈««ƒ¿≈«ƒ≈»∆
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ19,¯ÈÊÁÈ - «»¬ƒ»¿««¬««¿»«¬ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»««ƒ¿≈«»««¿»¿ƒ≈
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ Ì‰a20. »∆«»¬ƒ»¿…∆¬…«¬ƒ

¯Oa‰ C¯Á˙21Ô‰ÈÏÚ L·ÈÂ22Ì„˜ :eÚ˜Ùe ıÚk ƒ¿»≈«»»¿»«¬≈∆¿≈»¿…∆
¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ˙BˆÁ ¯Á‡ ,¯ÈÊÁÈ - ˙BˆÁ23. ¬«¬ƒ««¬…«¬ƒ

שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי 20)להלן). מעל שפקעו "איברים במשנה: שם
יחזיר", לא חצות לאחר וכו', יחזיר חצות קודם המזבח
חצות  לאחר אפילו ממש, בהו דאית "אי אמרו: שם ובגמרא
לא  לא. נמי חצות קודם אפילו ממש, בהו דלית אי נמי.
ממש, בהם אין שאם הוא, הדברים וביאור בשרירי". צריכא,
אפילו  להחזיר צורך ואין מצוותן, ונעשתה אפר, כמו זה הרי

ח  מצוותן קודם נעשתה לא הרי ממש, בהם יש אם אבל צות.
אומר: הוא שהרי חצות, לאחר אפילו להחזיר וצריך עדיין,

הלילה". כל המזבח על מוקדה (שם):21)"על בגמרא
שנתקשו  "קשים רש"י: ומפרש בשרירי", צריכא, "לא
אלא  בכולן ושלטה לחותן כל האש (שליחכה האש מחמת
יבשים  כעצים אלא מקובצת'), 'שיטה – פחם נעשו שלא

מתוכם". למעלה.22)הם הבשר פני יבשו כלומר,
כל 23) שנאמר ממשמע יוחנן, רבי "אמר בגמרא: שם

עד  הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא =) הלילה
הבוקר, עד תלמודֿלומר מה הבוקר, שעד יודע איני הבוקר)

הבוקר). את להקדים (כלומר, לילה" של לבקרו בוקר תן

.„ÁznLk24Ïk ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ,‰ÏBÚ‰ È¯·È‡ ¿∆¿«≈«≈¿≈»»ƒƒ∆»
L·kÏ ÌÈÁ˙p‰25ÌL Ì˙B‡ ÔÈÁÏBÓe26Ck ¯Á‡Â . «¿»ƒ«∆∆¿ƒ»»¿««»

ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÌÈ¯·È‡‰ Ïk ÔÈÏÚÓ27„Èb ¯ÈÒÓe . «¬ƒ»»≈»ƒ¿…«ƒ¿≈«≈ƒƒ
Óe ÁaÊn‰ L‡¯a ‰Lp‰ÔLc‰ Èab ÏÚ BÎÈÏL «»∆¿…«ƒ¿≈««¿ƒ««≈«∆∆

ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL28L‡‰ ÏÚ ÌÈ¯·È‡‰ Ïk ˜¯BÊÂ .29, ∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿≈»»≈»ƒ«»≈
‰˜È¯Êa Ìc‰L ÌLk - Ìc‰Â ¯Oa‰ :¯Ó‡pL30Ck , ∆∆¡««»»¿«»¿≈∆«»ƒ¿ƒ»»

‰˜È¯Êa ¯Oa‰ Ïk31Ô˙B‡ C¯BÚÂ ¯ÊBÁ Ô˜¯BfL ¯Á‡Â . »«»»ƒ¿ƒ»¿««∆¿»≈¿≈»
L‡‰ ÏÚ32ÌÈ¯·È‡Â .Ì˙‡ Ô‰k‰ C¯ÚÂ :¯Ó‡pL , «»≈∆∆¡«¿»««…≈…»¿≈»ƒ

ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ ÔÏÚ‰ Ck ¯Á‡Â Ô‡ÏvL∆¿»»¿««»∆¡»«ƒ¿≈«≈»∆ƒ
ÁBÁÈ ÁÈ¯33. ≈«ƒ«

לנתח.24) כשגמר "הפיס 25)כלומר, א: כה, יומא משנה,
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הוא  וכן לכבש", אברים מעלה ומי וכו' שוחט מי השני
ולמטה  הכבש מחצי ונתנום "הלכו ב: לא, תמיד במשנה
האברים  את מוליכין "בכמה ה"יֿיח: להלן וראה במערבו".

ה"ו. ומוספין תמידין מהל' בפ"ד וגם במס'26)לכבש".
וכן  ומלחום", וכו' הכבש מחצי ונתנום "הלכו שם: תמיד,
"בשלשה  כא:): במנחות (מובאת פ"ו מנחות בתוספתא
הכבש  גבי ועל המלח בלשכת נתונה, המלח מקומות
את  מולחים ששם הכבש גבי על וכו', מזבח של ובראשו
הי"ג. מזבח איסורי מהל' בפ"ה גם וראה וכו'". האברים
קרבנך  כל "על יג) ב, (ויקרא שכתוב במה הדבר, מקור
הי"א. שם מזבח איסורי בהל' וראה מלח". תקריב

אברים 27) מעלה מי הרביעי וכו' "הפיס א: כו, יומא משנה,
להם  "אמר ב: לב, תמיד במשנה וכן למזבח". הכבש מן
הכבש  מן אברים מעלה מי והפיסו, בואו וכו' הממונה
דרך  היתה המזבח גבי על העלאה כל ובוודאי למזבח".
הי"ג: הבחירה בית מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו זריקה,
ליתן  כדי למזבח הכבש בין מפסיק היה מעט "ואויר
'משנה  גם וראה המשנה'), ('מרכבת בזריקה" האיברים

כאן. הנשה 28)למלך' "גיד ב: צ, בחולין הונא רב דברי
באמצע  הצבור "האפר הוא לתפוח" חולצו עולה של
זאת  ולמדו מ"ב). פ"ב תמיד המשנה, (פירוש המזבח"
ישראל  ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר ממה שם) (חולין

המו  "מן ולעולה אסור למנחה הנשה (וגיד לישראל" תר
"ומאחר  בברייתא) (שם ושאלו מקטירו). אינו ולכן לישראל,
הקריבהו  ח) א, (מלאכי שנאמר משום מעלהו, למה שחולצו
ולכך  למזבח, מפורעת ירך להביא הוא (וגנאי לפחתך" נא
לדשן, ומשליכו חולצו המזבח ועל שלם, כשהירך מעלהו

שם). רש"י שבזה 29)ראה אליעזר, כרבי א. קד, זבחים
כמותו  סובר שמעון רבי וגם עליו, חולק לא יהושע רבי גם

משנה'. ב'לחם וראה סב:) שהרי 30)(שם שם. זבחים,
עומד  שהוא "וזרקו", בתורה פעמים כמה מפורש נאמר בדם

למזבח. הדם וזורק בין 31)בארץ מפסיק היה מעט שאויר
(למעלה  בזריקה למזבח האיברים ליתן כדי למזבח, הכבש

הי"ג). הבחירה בית מהל' (ויקרא,32)פ"ב ב'ספרא'
והדם  הבשר עולותיך "ועשית הי"ב) פ"ד דנדבה דיבורא
"פירוש  =) ורובג זורק יהא יכול בזריקה. הבשר אף וכו'
ערך  'ערוך' – אבנים" של מרבג כמו אחד על אחד שיתן
זורק  כיצד, הא אותם, הכהן וערך תלמודֿלומר רבג),
בעת  יעריך שלא פירושו: הוא כן רבינו, ולדעת ועורך".
המערכה  ליד עומד ואחרֿכך זורק אלא מרחוק, שזורק

.(4 485 (עמ' פ"ד זבחים תוספתא ועי' זבחים 33)ועורך.
הי"א. פ"ד למעלה וראה רב. של מימרא - ב מו,

.‰‰È‰ ‡Ï ?‰ÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÁzÓ „ˆÈk34˙‡ ¯·BL ≈«¿«¿ƒ∆»»…»»≈∆
Ï‚¯‰35ËÈLÙÓe Ba ‰ÏB˙Â B·˜B ‡l‡ ,36‰È‰ Ì‡Â . »∆∆∆»¿¿∆«¿ƒ¿ƒ»»

‰iÏz ÈÏa BËÈLÙÓ - ¯BL37‡e‰L „Ú ËÈLÙÓe . «¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ«∆
‰ÊÁÏ ÚÈbÓ38L‡¯‰ ˙‡ C˙BÁ ,‰ÊÁÏ ÚÈb‰ .39B˙BÂ «ƒ«∆»∆ƒƒ«∆»∆≈∆»…¿¿

ÌÈÚ¯k‰ ˙‡ C˙BÁÂ .Ô‰ÎÏ40¯Á‡Ï Ô˙BÂ41ÌÈÏLÓe , ¿…≈¿≈∆«¿»«ƒ¿¿»¿«≈«¿ƒ
ËLÙ‰‰ ˙‡42BÓc ˙‡ ‡ÈˆBÓe ·l‰ ˙‡ Ú¯B˜Â .43. ∆«∆¿≈¿≈«∆«≈ƒ∆»

¯Á‡Ï Ô˙BÂ ÌÈ„i‰ ˙‡ C˙BÁÂ44ÈÈÓÈ Ï‚¯Ï ‰ÏÚ .45 ¿≈∆«»«ƒ¿¿»¿«≈»»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈˆÈa ÈzLe ,L‡¯· ‰ÎfL ÈÓÏ B˙BÂ BÎ˙BÁ -¿¿¿¿ƒ∆»»»…¿≈≈ƒ

dnÚ46eÏbiL „Ú ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯B˜ Ck ¯Á‡Â . ƒ»¿««»≈«∆«¿≈»«∆ƒ»

ÌÈÚn‰47¯„t‰ ˙‡ ÏËBÂ ,48L‡¯‰ ÏÚ B˙BÂ «≈«ƒ¿≈∆«∆∆¿¿«»…
‰ËÈÁM‰ ˙Èa ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ49ÌÈ·¯w‰ ˙‡ ÏËBÂ ,50 ƒ¿«¿»«≈«¿ƒ»¿≈∆«¿»«ƒ

¯Á‡Ï Ô˙BÂ51. ¿¿»¿«≈

מ"ב.34) פ"ד עושים 35)תמיד שהקצבים כדרך
הפשט. קודם הכרעים הכרעים 36)שחותכים שגם לפי

להלן  וראה ישראל'). ('תפארת הניתוח לפני הפשט צריכים
שגמר  לפני לנתחם מותר – הפשט צריכים שהם שאע"פ

הבהמה. כל את ה"י,37)להפשיט פ"ט להלן גם נראה כך
עד  למעלה הקרקע את הרואה כל חזה, "איזהו שכתב
פ"ט  חולין מהתוספתא ומקורו הכרס". עד למטה הצואר,
מדובר  כן ואם להיפך), שנויה היא מה. חולין (ובגמרא
כי  ויתכן אמורים, הדברים בשור כי ועלֿכרחנו תלה, בשלא

תלוהו. לא כובדו מפשיט 38)מחמת "היה במשנה: שם
מן  להפשיט מתחיל כלומר, לחזה", שמגיע עד ויורד
עד  ההפשט מלגמור הניח "ואז לחזה, עד ויורד הרגלים
יפול  החזה תחילה יפשוט ואם וכו' הראש תחילה שיחתוך
אין  הצוואר שהרי לראש, סמוך עד למטה ממילא העור
קשה  יהיה ועלֿידיֿזה מ"ג) פ"ט (כחולין בו מחובר העור
ישראל'). ('תפארת לצואר" סמוך בצמצום הראש לחתוך

כדאמרינן 39) הפשטה, בכלל שאינו העור, "עם שם. משנה,
הוא  שהראש ומשום שם). תמיד, (הרא"ש כז" בחולין
(המפרש, ראשון לחותכו נאה לפיכך להקטרה, הראשון
למדו  ונתח", "והפשיט ו) א, (ויקרא שנאמר וממה שם).
הוא  ההפשט כי ה"א) פ"ה דנדבה דיבורא (ויקרא, ב'ספרא'
התחלת  לפני הראש חותך אינו ולכך האברים, ניתוח לפני
חֿט) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט
אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט גמר לפני נחתכים הם ולפיכך נתחים, בכלל

הגר"א). בשם שם 40)המוריה' ועל הבהמה, "רגלי
שחותך  לומר ורוצה (המפרש), כרעים" נקראים כריעה
(רא"ש). הארכובה עד ומפרש), (רא"ש הרגלים ארבע
ותולה  נוקבו אלא קודם שכתב מה לפרש צריך כך ומשום
הגידין, צומת במקום מהברכיים, למעלה שנוקבו "ר"ל בו,
עד  לחתכם צריך שהרי ממש, ברגליו לתלותו שאיֿאפשר
בעמוד" תלויה נשארת הבהמה שאר בעוד הברכיים

ישראל'). שקיבל 41)('תפארת לזה לא כלומר, שם.
ההפשט".42)הראש. את גמר) =) "מירק במשנה: שם

השחיטה,43) בשעת גונחת צמאה, שכשהשה במשנה. שם
הקרוש  הדם והוא השחיטה, מבית הדם את וממשכת
שפסול  בכלי נתקבל ולא שנשפך כדם ודינו בלב, הנמצא
– הכ"ה) המוקדשין פסולי מהל' פ"א להלן (ראה למזבח
שתוחב  השחיטה בית דרך היתה הלב וקריעת שם. הרא"ש
ואין  מחובר, בעודו ופותחו וקורעו ללב שמגיע עד ידו
הבהמה  עדיין שהרי חיבורו, ממקום הלב שקרע כאן הכוונה
רבינו: אמר להלן שהרי דלהלן, הקריעה לפני והיא סגורה
('תפארת  המעיים" את שיגלו עד הבהמה את קורע "ואח"כ

כהרא"ש). ודלא הרגלים 44)ישראל', שתי חותך כלומר,
הא  מן לארכובה הקדמיות עד שהרי לכתפיים, עד רכובה

הכרעים". את "וחותך למעלה ראה כן, לפני חתך כבר
אחר  מיד חותכן הלב, למקום סמוכות שהידים ומשום
תמיד, (הראב"ד המצוות על מעבירין שאין לפי הלב, שקרע
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הבהמה  כובד שעדיין משום כתב: שם והמפרש שם).
הרגל  את חותך אין כך משום נתלית, והבהמה ברגלים

הידים. את שחתך לפני תלוי 45)הימני שהקרבן "מפני
לשון  למיתני שייך והראש, החזה אצל מלמטה בו ונתעסק
גם  ויתכן לחתכו, הרגל כלפי ידו מגביה שהוא "עלה",
מעלה" גבי עולה היה ברגלים להתעסק צריך שכשהיה
הארכובה  מן מימין, האחורית הרגל והיינו שם). (הראב"ד,
כבד  ולמטה הארכובה מן אבל בגוף, החיבור עד ולמעלה
את  "וחותך למעלה: שכתב מה ראה כן, לפני חתך

חתכה 46)הכרעים". הימנית לרגל "ועלה במשנה: שם
בא  העולה (שהרי עמה" ביצים וב' בה, שזכה למי ונתנה
בשורה  עומדים כולם "נמצאו במשנה: שם ולהלן לזכר),
בימינו, הראש וכו' וברגל בראש הראשון בידם, והאברים
ברגל  תלויה נשארת הבהמה ועדיין בשמאלו", הימנית ורגל

להתעסק 47)שמאל. לו שהיה הוא "ובדין במשנה. שם
ולהתעסק  לקרוע ואח"כ מבחוץ שהם הכבש רגלי בשני
לתלות, יכול היה לא רגליו שני חותך היה אם אבל בפנים,
היה  שבה מלחתוך אחת רגל מניח היה עלֿכרחך ולפיכך

(ראב"ד). קורע" ואח"כ הקרב"48)תלוי שעל "חלב
מדם 49)(רא"ש). לכלוך "לכסות והיינו: במשנה. שם

(ויקרא  דכתיב (כז.) דחולין בפ"ב מקרא לה ודרש השחיטה,
דרך  "וזהו (רא"ש). וערך" פדרו ואת ראשו "את יב) א,
את  נושא כשהיה שהרי שם), (חולין, מעלה" של כבוד
הי"א, להלן ראה למעלה, השחיטה בית הופך היה הראש

גנאי. הוא במשנה.51)המעיים.50)ולכלוכו שם

.ÂÌÈÓa ÔÁÈ„Óe CÏB‰52ÌÈÚ¯k‰Â ·¯w‰Â :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ»¿«ƒ∆∆¡«¿«∆∆¿«¿»«ƒ
ÔÈÈa ‡Ï - ÌÈna ıÁ¯È53‚ÊÓa ‡ÏÂ ,54¯‡La ‡ÏÂ , ƒ¿««»ƒ…¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»

ÔÈ˜LÓ55ÔÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ ÏÎÂ .56Ò¯k‰ ?ÔÁÈ„Ó ‰nk . «¿ƒ¿»«≈¿≈ƒ«»¿ƒ»«»≈
[ÔÈÁÈ„n‰] ˙È·a d˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó57dk¯ˆ Ïk58; ¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ»»¿»
ÌÈÓÚt LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÈ·¯w‰59Ô˙B‡ ÔÈÁÈ„Óe . «¿»«ƒ≈¬ƒƒ»¿»ƒ¿ƒƒ»

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL ÏL ˙BÁÏL ÏÚ60. «À¿»∆«ƒ∆≈»«ƒ

במשנה.52) וי 53)שם פ' דנדבה 'ספרא' דיבורא קרא,
א. כב, בזבחים הובא ה"ד, ממוזגים 54)פ"ז מים עם יין

וראה  שם). זבחים, (רש"י יין ואחד מים חלקי שני יחד,
הי"ב. פ"ח וכו'55)להלן "במים ושם) (שם מיעטו שאם

משקין. בשאר ולא במים ללמוד: שיש כלֿשכן במזוג", ולא
רש"י 56) ומפרש המים", כל את להכשיר "במים ושם: שם

מכונסין". "ואפילו שם: מ"ג:57)בזבחים פ"ה במדות
הקדשים", קרבי מדיחין היו ששם המדיחין, "לשכת
בעזרה, הפרש כל להוציא רוצין היו "שלא לכרס והכוונה
יתר  אבל (רא"ש), המדיחין" ללשכת אותו הוליכו לכן
העמודים, שבין שיש של שולחנות על מדיחים הקרבים
בית  מהל' פ"ה ולמעלה ההלכה, בהמשך להלן ראה

הי"ז. עד 58)הבחירה קצבה בלי כלומר, שם. תמיד,
(רא"ש). הצורך לכל יפה במשנה:59)שתהא שם

שאין  "עניינו במעוטה". פעמים שלשה מדיחין "והקרבים
זה  על ומוסיפין פעמים, משלש בפחות במים אותן מדיחין
שם). המשנה, בפירוש (רבינו להדיחם" שאפשר מה כל

העמודים",60) שבין שיש של שולחנות "על במשנה: שם
לא:) בתמיד הובאה מ"ד, שקלים ממס' (פ"ו ששנינו כמו

בבית  שיש של שמונה במקדש, היו שולחנות עשר "שלשה
בפ"ה  גם (ראה הקרבים" את מדיחין שעליהן המטבחים
למה  אמרו: שם, תמיד ובגמרא הי"ד). הבחירה בית מהל'
שהוא  "מפני וזהב מכסף ולא משיש השולחנות עשו
שם). (רא"ש ומקלקו הבשר את מחמם כלומר, מרתיח".
שאחד  שאףֿעלֿפי אמרו, ה"ג) שם (שקלים וב'ירושלמי'
מזכירין  אין – מעולם הקודש בשר הסריח שלא הוא הנסים

הנס). על סומכין אין (כלומר, נסים מעשה

.ÊÔÈkq‰ ˙‡ ÏË61„·k‰ ÔÓ ‰‡¯‰ ˙‡ LÈ¯ÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„·k‰ Úaˆ‡Â„·k‰ ÔÓ63„·k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64¯Á‡Ï B˙BÂ ‰ÊÁ‰ ˙‡ ·˜BÂ ,65‰ÏBÚÂ . ƒ¿¿≈∆∆»∆¿¿¿«≈¿∆
˙ÈÓÈ‰ ÔÙcÏ66‰¯„M‰ „Ú „¯BÈÂ C˙BÁÂ67ÚbÈ ‡ÏÂ , «…∆«¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿…ƒ«

‰¯„Ma68˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,69, «ƒ¿»«∆«ƒ«ƒ¿≈¿»«
da ‰ÈeÏz „·k‰Â ,¯Á‡Ï d˙BÂ dÎ˙BÁ70. ¿»¿¿»¿«≈¿«»≈¿»»

בנטילת 61) לא לסכין צורך לו היה לא עכשיו ועד מ"ג. שם
שנוטלים  דברים שהם הקרבים, בנטילת ולא הפדר

(המפרש). סכין בלא שהכבד 62)ומפרידים "לפי שם.
עם  והריאה ההלכה) בסוף (ראה הימני הדופן עם קרב

ומפרש). (הרא"ש ה"ח להלן ראה שם 63)הגרה",
והכליות  העוקץ עם קריבה היתה הכבד אצבע "כי במשנה,
(ויקרא  בהם שנאמר הקרבנות בשאר כמו ה"ט), להלן (ראה
ופירש  יסירנה", הכליות על הכבד על "היותרת טו) י, ד, ג,
(רא"ש). הכליות" עם הכבד מן מעט שיהא ז"ל רש"י
לסדר  רבינו בהקדמת ראה הכבד, יותרת הוא הכבד ואצבע
התחתון  הקצה והוא הכבד, "ויותרת וז"ל: שכתב קדשים,
המוריה' ב'הר (ראה היד" מן הבוהן כמו ממנו היוצא

הי"א). פ"א מזיזה 64)למעלה היה "ולא במשנה: שם
מזיז  היה שלא ראשון בפירוש הראב"ד ומפרש ממקומה",
אצבע  את מזיז היה שלא כתב, שני ובפירוש הריאה. את
מפרש, רבינו אבל שם), והרע"ב המפרש פירשו (וכן הכבד
וזהו  שם. ב'מאירי' הוא וכן הכבד, את מזיז שאינו שהכוונה
להלן  ראה בה'", תלויה "והכבד שם: במשנה שאמרו מה

ההלכה. למי 65)בסוף ונותנו החזה "נוקב במשנה: שם
שחותך  ארובה, כמין "שעושה שם: וברא"ש בה", שזכה
ונשאר  הצלעות, מראשי הקרקע את הרואה החזה שומן את

הצלעות". ראשי בין נקב "מן 66)כמין במשנה. שם
שהקנה  הצואר דהיינו הגרה, אצל לאלתר לבוא היה הראוי
לא  אבל כסדר, היה שזה הכבד, אצבע עם בו תלויין והלב
מצלעות  שהוא בדבר שמתעסק שכיון לעשות, זה דבר יתכן
הימנית) בדופן =) בו שגם הוא דין החזה, כגון הבהמה
היה  לפיכך הבהמה, מצלעות שאינו הצוואר, קודם מתעסק

שם). (ראב"ד, הימנית" לדופן ועולה שם 67)חוזר
כלפי  צלע של בעמקו ויורד חותך היה "כלומר, במשנה.

שם). (ראב"ד, היה 68)השדרה" לא "כלומר, שם. משנה,
כולה  נשארת והיא (ראב"ד), כלל" עצמה השדרה חותך

ה"ח). סוף להלן (ראה השמאלי בדופן "היינו 69)שלמה
שמבואר  כמו מלמטה", צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי

המוריה'). ('הר ה"ח במשנה.70)להלן שם

.ÁBÏ ‡a71‰¯bÏ72Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL da ÁÈpÓ , »«≈»«ƒ«»¿≈¿»ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzLe73dÎ˙BÁ ,74,¯Á‡Ï d˙BÂ ¿≈¿»ƒ»¿»¿¿»¿«≈
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ÔÙcÏ BÏ ‡a .da ÔÈÈeÏz ‰‡¯‰Â ·l‰Â ‰w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»«…∆
da ÁÈpÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰75‰ÏÚÓÏÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzL76 «¿»ƒ«ƒ«»¿≈¿»«ƒ¿«¿»

‰hÓlÓ ˙Bk¯ ˙BÚÏˆ ÈzLe77ÁÈpÓ ‰È‰ CÎÂ , ¿≈¿»«ƒ¿«»¿»»»«ƒ«
dz¯·Áa78˙BÙc‰ ÈzLa ÁÈpÓ ‡ˆÓ .79Úa¯‡ «¬∆¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ¿≈«¿»«¿«

dÎ˙BÁ .BÊa ˙BÚÏˆ Úa¯‡Â BÊa ˙BÚÏˆ80d˙BÂ ¿»¿¿«¿«¿»¿¿»¿¿»
.da ÈeÏz ÏBÁh‰Â ,dnÚ ‰¯„M‰Â ,¯Á‡Ï¿«≈¿«ƒ¿»ƒ»¿«¿»»

שם.71) תמיד הוא 72)משנה, כי על גרה ונקרא לצוואר,
(כסףֿמשנה). גרה כבר 73)מעלה בו הניח צלעות "שתי

מצד  צלעות שתי בה הניח ועכשיו הימני, הדופן כשחתך
חתך  לא ועדיין חזה, אצל בדופן שהן צלעות אותן והן אחר,
הן  שעדיין בה והניח לומר שייך לכך השמאלי, דופן
עם  לצלעות לוקחן כלומר, (המפרש), לדופן" מחוברות

לו. כשמחוברים השמאלי.74)הצוואר הדופן מן לצוואר
מחוברות 75) הצלעות שתי שהניח "ומניח" הכוונה כאן אין

מחובר  שפירושו הצוואר, שאצל "מניח" כמו לדופן
צלעות, שתי הדופן אצל הניח לומר: רוצה אלא לצוואר,
וכן  למטה, מהדופן חסרות האלו הצלעות ששתי היינו

ישראל'). ('תפארת דבוקים 76)למעלה הנשארים "אותם
צלעות  שתי שגם מפרש הראב"ד אבל (רא"ש). העוקץ" עם

לצוואר. סמוכים היו כשהן 77)מלמעלה נטלו שכבר
הצוואר. עם בדופן 78)מחוברים שגם היינו שם. משנה,

מלמטה, צלעות ושתי מלמעלה צלעות שתי מניח היה הימני
ה"ז. למעלה בשעה 79)ראה הדפנות שתי אצל כלומר,

שתים  (בימין), בזו צלעות ארבע מניח מהבהמה שחתכן
וכמו  לצוואר, מחוברות מהן ושתים לעוקץ מחוברות מהן
מחוברות  שתים הן גם (בשמאל), בזו צלעות ארבע כן
מחוברות  שלעוקץ באופן לצוואר, מחוברות ושתים לעוקץ

צלעות. ארבע – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81¯Á‡Ï B˙BÂ BÎ˙BÁ ,82‰ÈÏ‡‰Â , »»…∆¿¿¿¿«≈¿»«¿»
dnÚ ˙BÈÏk ÈzLe „·k‰ Úaˆ‡Â83Ï‚¯‰ ˙‡ ÏËB . ¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»≈∆»∆∆

¯Á‡Ï d˙BÂ ˙ÈÏ‡ÓO‰84¯„ÒÎe .85ÔÈËÈLÙÓ ‰Ê «¿»ƒ¿¿»¿«≈¿≈∆∆«¿ƒƒ
‰Ó‰a ˙ÏBÚ ÔÈÁzÓe86ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈÁ˙p‰ Ô‰ el‡Â , ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈≈«¿»ƒ»¬ƒ

.‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :‰¯Bza«»¿ƒ«…»ƒ¿»∆»

כתבו 81) לא.) בדף וכן (שם, והמפרש לג.) (תמיד הראב"ד
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות (מובא ה'ערוך' ואילו הזנב, שהוא
"לעומת  ט) (ג, בויקרא הנזכרת העצה שהיא כתב מ"א), פ"ג
השדרה  סוף "שהוא כתב לא:) (שם והרא"ש העצה",

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה", א.82)הסמוך לא, שם
תלויה  הבהמה שעדיין השמאלי הרגל אצל "חתכו כלומר,

והראב"ד). (המפרש, שתי 83)בו" "וכן במשנה. שם,
מחוברות" שנשארו שמכאן, הצלעות ושתי שמכאן הצלעות
שקטנות  "מפני לפרשם חש ולא ה"ח), למעלה (ראה

ישראל'). ('תפארת ניכרין" ואינן הן שם 84)וקצרות
ובהגהת  בה". שזכה למי ונתנה השמאלי רגל "נטל במשנה:
כלומר, לו", "ונותנה שצ"ל כתב, הרמב"ם על אברהם' 'באר

הי"ג. להלן ראה העוקץ, את שקיבל שנאמר 85)לזה
טלה). הוא תמיד (שקרבן טלה אצל שם בתמיד

דנדבה 86) דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן בקר. בעולת

ודין  מנין, הצאן עולת בקר, עולת אלא לי "אין ה"ג) פ"ה
מה  הצאן, מן עולה והבא הבקר מן עולה הבא נאמר הוא:
הפשטה". תטען הצאן עולת אף הפשטה, טעונה בקר עולת

.ÈÔ‡v‰ ÔÓ Ì‡ ?L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰nÎa¿«»ƒƒ∆»≈»ƒ«∆∆ƒƒ«…
‰ML d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ‰ÏBÚ‰ ‡È‰87. ƒ»»ƒƒ»ƒ»

ששה".87) שטעון לטלה "למדנו א: כז, ביומא

.‡ÈÔBL‡¯‰88Ï‚¯·e L‡¯a -89BÈÓÈa L‡¯‰ .90, »ƒ»…»∆∆»…ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ¯˜Â ,BÚB¯Ê ÈtÏk BÓËÁÂ91˙È·e , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ ¯„t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚¯‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ d¯BÚ ˙È·e ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי 89)הכהן הימנית רגל והיינו שם,
ההלכה. בהמשך להלן וכן ה"ה, למעלה ראה עמה, ביצים

(ויקרא 90) שנאמר האברים, לכל קודם "שהראש ימינו, ביד
הילכך  פדרו, ואת ראשו ואת לנתחיו אותה ונתח יב) א,
מן  יותר כבד "הכבד שהרי ועוד, (מפרש). בימינו" הראש

ישראל'). ('תפארת בימינו" לוקחו ולפיכך שם 91)הרגל,
בין  קרניו אז זרועו, נגד פונה הבהמה "כשחוטם במשנה.
יפול" שלא בטוב בו שיחזיק "כדי (מפרש), אצבעותיו"

ה"ה.92)(ראב"ד). למעלה וראה במשנה. ביד 93)שם
הוה  למזבח אברים דהולכת "ומשום במשנה), (שם שמאל
ביתר  (כמו ימין צריכה אין לכך כפרה, מעכב  דלא עבודה
שני  מוליך ולכך בשמאל), פסולה שעבודה העבודות,
ואחד  בימין החשוב האבר ונושא ידיו בשתי אברים

(רא"ש). במקום 94)בשמאל" "שהרגל כלומר, שם.
הרגל  של החוץ דצד הכא וקאמר עור, עליו אין בגוף חיבורו
חוץ, כלפי נמי הנושא ביד יהיה העור משם שמפשיטין
('תפארת  טפי" שפיר דהכי אצבעותיו, ראשי כלפי דהיינו

(ראב"ד). שלמעלה כבוד דרך זה כי ישראל'),

.·ÈÈM‰95ÏLÂ ,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL .ÌÈ„i‰ ÈzLa - «≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆
BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO96ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .97. ¿…ƒ¿…≈»«

השני.95) אותם 96)הכהן מוליכין חשיבותן "דרך שם.
(מפרש). שם.97)למזבח"

.‚ÈLÈÏM‰È98Ï‚¯·e ı˜Úa -99,BÈÓÈa ı˜Ú‰ . «¿ƒƒ»…∆»∆∆»…∆ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙Ï„Ï„Ó ‰ÈÏ‡‰Â100„·k‰ Úaˆ‡Â , ¿»«¿»¿À¿∆∆≈∆¿¿»¿∆¿««»≈

BnÚ ˙BÈÏk‰ ÈzLe101.BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰Â . ¿≈«¿»ƒ¿»∆∆∆¿…ƒ¿…
ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e102. ≈»«

השלישי.98) ראה 99)הכהן השמאלית, הרגל היינו שם,
הי"א. ולמעלה ההלכה, בהמשך האליה 100)להלן

שהוא  העוקץ ראש את מניח והיה (מפרש), בעוקץ דבוקה
שהיא  האליה (עם השני וראשו אצבעותיו, בין למעלה עב
ידו  פס על להחזיק ויוכל יעכבו שלא כדי תלוי היה ארוכה)
הראב"ד). פירוש (ראה עמו כליות ושתי הכבד אצבע גם

ימין.101) יד על העוקץ עם כלומר, שם.102)שם.

.„ÈÈÚÈ·¯‰103‰¯b·e ‰ÊÁa -104,BÈÓÈa ‰ÊÁ‰ . »¿ƒƒ∆»∆«≈»∆»∆ƒƒ
.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ ,BÏ‡ÓOa ‰¯b‰Â¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

הרביעי.103) שם.104)הכהן משנה,
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.ÂËÈLÈÓÁ‰105˙BÙ„ ÈzLa -106,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL . «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ
.ıeÁÏ Ô¯BÚ ˙È·e .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי.105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊ·a ÔÈe˙ ,ÌÈ·¯˜a -108ÏÚ ÌÈÚ¯Îe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ O·k ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈ·¯w‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ÏÈ‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡110ÔÎÂ . ¬»ƒ»¿»«ƒƒƒ«¿»«ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÈÎÒ ÏL ˙Ïq‰111„Á‡ „Èa112„Á‡ „Èa ÔÈi‰Â ,113. «…∆∆¿»∆»¿«∆»¿««ƒ¿«∆»

ÏÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â114ÌÈLa ÔÈi‰Â ,ÌÈLa ˙Ïq‰ -115. ¿ƒ»»«ƒ«…∆ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿«ƒ

הששי.107) (ראה 108)הכהן גדולה כף היא "בזך" שם.
"קערה". שם פירש ורבינו וברע"ב). שם.109)במפרש

והקטיר  במים ירחץ והכרעים "והקרב יג) (שם, שנאמר
שם. ברא"ש ראה הקרב, על שהכרעים הרי המזבחה",

וכבד 110) גדול שהאיל הוא: והטעם ב. כו, יומא משנה,
(ראה  שנתיים בן והאיל שנה בן הוא הכבש שהרי הכבש, מן
לשני  הקרבים את לחלק הכוונה ואין הי"ד), פ"א למעלה
יומא  ישראל' ('תפארת ביחד נושאים שניהם אלא הכהנים,

מ"ו). מקטירין 111)פ"ב העולה, אברי הקטרת שלאחר
סולת. דהיינו "השביעי 112)מנחתו, במשנה: שם

מנה 113)בסולת". לא שרבינו ומה ביין". "התשיעי שם:
משום  בחביתין", "השמיני שם במשנה שמובא חביתין כאן
התמיד, בעולת מדברות וביומא בתמיד הנ"ל שהמשניות
מנחת  בה שאין סתם עולה מקרבן מדבר כאן רבינו אבל
רבינו  שמדבר ה"ה ומוספין תמידין מהל' בפ"ו אבל חביתין,
המוריה'). ('הר חביתין גם שם מביא תמיד, בקרבן

שם.114) עשרון 115)יומא, היא הכבש שסולת משום
שני  האיל סולת ואילו שמן, ההין ברביעית בלול אחד
יין  הם הכבש ונסכי שמן, ההין בשלישית בלול עשרונים
(ראה  יין ההין שלישית הם האיל ונסכי ההין, רביעית
לשני  הסולת את מחלקים היו לא אולם ה"ד). פ"ב למעלה
ביחד  נושאים כהנים שני אלא כהנים, לשני היין ואת כהנים
היין  את ביחד נושאים אחרים כהנים ושני הסולת, את

למעלה. וראה שם). יומא, ישראל' ('תפארת

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÊÚ‰ B‡ O·k‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«∆∆»≈ƒƒ
‰BÓL116„Á‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÏÈ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ¿»«ƒ¿≈«¿»«ƒƒƒ««

¯OÚ117. »»

הנושאים 116) שנים ישנם הנ"ל, לששה שנוסף כהנים.
והיין. טו 117)הסולת הלכה שעד חמשה היינו כהנים.

הרי  ליין, ושנים לסולת שנים לקרבים, שנים בכלל), (והיא
עשר. אחד כאן

.ÁÈÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ¯BM‰118ÔBL‡¯‰ . «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏL Ï‚¯‰ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â .L‡¯‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆»…¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒƒ»∆∆∆
ÈMM‰Â .ı˜Ú‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÓÁ‰Â ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈÓÈ»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒƒƒ∆»…∆¿«ƒƒ
ÈÈÓM‰Â .Ï‡ÓO ÏL Ï‚¯‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰¯b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .¯OÚ „Á‡Â È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈ·¯w‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰ .‰LÏL ‰LÏLa ¿««ƒƒ¿»¿»¬≈«¿»»¿∆¿ƒ

ואיבריו 118) גדול הוא שהשור משום במשנה. שם יומא,
נוספים. בכהנים צורך יש לכן שלשה 119)כבדים, שהוא

פ"ב  למעלה (ראה שמן ההין בחצי בלול סולת עשרונים
(שם).120)ה"ד). ההין חצי שהוא

.ËÈ¯BL ÏL ÏB„b‰ ¯·‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ - ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :¯Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .122˙BÏBÚa ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿
‰ÈÁ˙ CÈÏB‰Ï eˆ¯ Ì‡ ,„ÈÁi‰ ˙BÏBÚ Ï·‡ ;¯eav‰«ƒ¬»«»ƒƒ»¿ƒ¿»∆»

ÔÈÎÈÏBÓ - ¯˙BÈa B‡ el‡Ó ˙BÁÙa123. ¿»≈≈¿≈ƒƒ

הוא 121) וכן ה"ז. פ"ה דנדבה דיבורא ויקרא, 'ספרא'
א. יא, חולין כהנים.122)בגמרא של זה מספר שצריך

שם.123) יומא, משנה

.Î?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ124‰ÏBÚ «»≈«»¿»«¬≈∆
L·kÏ125‰BÙe126··BqÏ127˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï BÏ ‡·e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ

˙ÈÁ¯ÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡¯ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dt¯Ú130ÏÈc·Óe131‰ÏeÒt - ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â .132. »¿»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ Ûeb‰ Ì„Â L‡¯‰ Ìc ‰vÓÓe133ÁaÊn‰ ¿«∆«»…¿«««ƒ«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ËeÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ134Ì„ ‰vÓ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ«∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»«

‰ÏeÒt - Ûeb‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ L‡¯‰135Ì„ ‰vÓ . »…¿…ƒ»««¿»ƒ»«
.‰¯Lk - L‡¯‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…ƒ»«»…¿≈»

ב.124) סד, זבחים למעלה 125)משנה, נעשית שהרי
ההלכה. בהמשך ראה הסקרא, הכבש 126)מחוט עלֿידי

הבחירה  בית מהל' פ"ב למעלה ראה הגדול, שבכבש הקטן
יד. (פ"ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב הוא

סה.) (זבחים שאמרו ואףֿעלֿפי ה"ז). הבחירה בית מהלכות
– המזבח" בראש מליקה אף המזבח, בראש הקטרה "מה
המזבח  כראש דינו שהסובב מוכיח שם הברייתא המשך הרי
שאפשר  הסוגיא בסוף הדבר וטעם (עיי"ש), זה לענין
ורק  האימורים. שם ולהקטיר הסובב גבי על מערכה לעשות
דרומית  מערבית בקרן נעשית העוף עולת שהיתה בזמן
לא  כי ממש, המזבח בראש עולה היה אז ה"י), פ"ז (להלן
זבחים  רש"י ראה מערב, לצד הגדול בכבש קטן כבש היה
יוםֿ וב'תוספות יותר, ד"ה שם ו'תוספות' צבר, ד"ה סד.
אות  מ"ה שם ישראל' כ'תפארת ודלא מ"ג. פ"ו זבחים טוב'

משום 128)כח). סד.) (שם בגמרא והטעימו שם. משנה,
והעור  המוראה את שם שמשליך הדשן, לבית קרובה שהיא
פ"ז  להלן וראה הכ"א. להלן ראה המעיים, ובני הנוצה עם
מזרחית  דרומית קרן ואין רבה, העוף שעולת בזמן כי ה"ז

מערבית. דרומית לקרן נפנין אותה, ראה 129)מכילה
מולקין. כיצד הכ"ג פני 130)להלן אחורי הוא "ערפה"

והוא  למטה, הוא ערפה" ו"מול ראש, גובה כלומר, העוף.
ו'תפארת  ורע"ב שם, זבחים רש"י ראה הצוואר. אחורי
"ממול  הכתוב בה ביאר לא העוף ועולת שם. ישראל'
ממליקת  העולה מליקת סה.) (שם למדנו אבל עורף",
"ומלק", טו) א, ויקרא – (בעולה כאן "נאמר החטאת,
להלן  מה "ומלק", ח) ה, שם – (בחטאת להלן ונאמר
ממול  ראשו את "ומלק שם: (כמפורש עורף ממול (בחטאת)

עורף". ממול (עולה) כאן אף חותך 131)ערפו"), כלומר,
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(חולין  מעכב אינו העור אבל הכ"ג. כדלהלן הסימנים שני
זאת  ולמדו שם). משנה' וב'לחם ה"ו, פ"ז להלן וראה - כ:
– והקטיר" "ומלק טו) א, (שם שנאמר ממה סה.) (זבחים
הראש  מליקה אף לעצמו, והגוף לעצמו הראש הקטרה, מה
שם) המשנה, (בפירוש רבינו אבל לעצמו. והגוף לעצמו
יבדיל", "ולא ח) ה, (שם העוף בחטאת שנאמר שממה כתב
יוםֿ ב'תוספות וראה מבדיל. הוא העוף בעולת כי ידענו

שם. זבחים "הבדיל 132)טוב' במשנה - ב סד, שם
(סה: שם וב'תוספות' פסל". בעולה, הבדיל ולא בחטאת
ב'ספרא' שדרשו כמו בחטאת, הניחא הקשו: הבדיל) ד"ה
כל  שיהו "חטאת, ה"ט) פי"ח דחובה דיבורא (ויקרא,
ומשם  לשמו", שלא למלקו פרט הוא, חטאת. לשם מעשיה
- קשה בעולה, אבל פוסל. בחטאת המשנה שכל ללמוד יש
הראש  הקטרה, מה למדו: מהקטרה שהרי ועוד מנלן?
הקטרה  מה גם: לומר יש כן ואם בעצמו, והגוף בעצמו
כי  ויתכן עיי"ש. מעכבת, אינה הבדלה אף מעכבת, אינה

בפי  רבינו כתב שכתב לכך ממה זאת שלמדו המשניות, רוש
בעולה  אבל יבדיל, ולא בחטאת יבדיל": "ולא בחטאת
עיון  וצריך לעכב, הכתוב עליו ששנה כמו זה והרי מבדיל,

המוריה'). שבראש 133)('הר המליקה מקום שדוחק
על  דמו "ונמצה טו) א, (שם שנאמר המזבח, לקיר ובגוף
ה"ז) פ"ז דנדבה דיבורא (ויקרא, וב'ספרא' המזבח", קיר
ומוצה  ובגוף בראש אוחז כולו דם דמו, "ונמצה אמרו:

נעשית 134)משניהם". העוף "עולת מ"א): (פ"א קנים
סה.): (בזבחים זאת ולמדו פסול". שינה ואם למעלה,
לאחר  דעתך על תעלה וכי (שם), דמו ונמצה והקטיר "ומלק
בראש  הקטרה מה לך: לומר אלא וממצה, חוזר שהקטיר
קכו, הערה למעלה וראה המזבח". בראש מיצוי אף המזבח,

מזבח. של ראשו גם נקרא שם 135)שהסובב זבחים,
סו.) שם בגמרא הובא ה"ז, פ"ט (שם וב'ספרא' במשנה.
או  הראש, דם מיצה ולא הגוף דם שמיצה  אע"פ "עולה,
הגוף, דם מיצה ולא הראש דם שמיצה אע "פ יכול
מסתברא  רבינא, "אמר שם: ובגמרא הוא". תלמודֿלומר

שכיחי". בגוף דמים, דרוב

.‡ÎÁaÊnÏ B˙˜ÈÏÓ ˙Èa ÛÈwÓe L‡¯‰ ˙‡ ÏËBÂ¿≈∆»…«ƒ≈¿ƒ»«ƒ¿≈«
ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ136ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ137BÏ ‡·e . ¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ»

ÛebÏ138‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Â139ÌÚ B„Èa ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰Â «¿≈ƒ∆«À¿»¿»∆»∆»¿»ƒ
‰ˆBp‰140dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚÓ Èa ˙‡Â141ÔÎÈÏLÓe «»¿∆¿≈≈«ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

ÔLc‰ ˙È·Ï142. ¿≈«∆∆

נטל 136) המזבח, קיר על דמה את "וממצה במשנה: שם
במלח". וסופגו למזבח, מליקתו בית והקיף הראש את
סומכו  למזבח, מליקתו בית את והקיף רש"י: שם ופירש
שם. הרע"ב פירש וכן הדם". שיתמצה כדי בקיר, ודחקו
הגוף", ודם הראש דם "וממצה למעלה שכתב לרבינו אבל
לצורך  אינה למזבח זו הקרבה כלומר זו, הקפה כי ע"כ

מיצה. כבר שהרי אש 137)מיצוי על כלומר, במשנה. שם
במשנה.138)המזבח. שבו 139)שם  הזפק "הוא

בפירוש  (רבינו באדם" האצטומכא כנגד בעוף והוא המאכל,
שעליו,140)המשניות). העור עם הזפק את מסיר כלומר,

המוראה  את "והסיר במשנה: שם העור. שעל הנוצה ועם

מוראתו  את "והסיר טז) א, (ויקרא שנאמר כמו הנוצה", ואת
עלֿכרחך  הרי והנוצה, המוראה את שמסיר ומכיון בנוצתה",
היא  הנוצה שהרי המוראה, שעל העור את גם מסיר שהוא
תנאֿקמא  כדברי הוא "בידו", רבינו שכתב ומה העור. על
"קודרה  האומר ישמעאל, רבי דבי כתנא ודלא סה.) (זבחים
חותך  והוא שעליה, הנוצה היא ונוצתה ארובה". כמין בסכין
המשניות). בפירוש (רבינו שעליה" והנוצה העור עם אותה
נוצה  היא שנוצה שם) לתורה, (בפירושו הרמב"ן כתב וכן
פירש  שם) ובחומש שם, (בזבחים רש"י אבל ממש,
נעו  גם נצו "כי כמו מאוס, ודבר פרש מלשון "נוצתה"

טו). ד, יוסי 141)(איכה אבא וכדעת במשנה, - ב סד, שם
ראה  עמה", קורקבנה ונוטל "נוטלה האומר: סה.) (זבחים

שם. התורה, על הרמב"ן כמו 142)בפירוש שם. משנה,
אל  קדמה, המזבח אצל אותה "והשליך שם) (ויקרא שנאמר
פ"ט  שם ('ספרא' כבש של למזרחו כלומר הדשן", מקום
מהל' פ"ב (להלן הרמתו לאחר הדשן נותנים היו ושם ה"ג).

הי"ב). ומוספין תמידין

.·ÎÔÈkÒ ‡Ïa B„Èa - ÂÈÙÎ· B˙‡ ÚqLÂ143BÈ‡Â . ¿ƒ«…ƒ¿»»¿»¿…«ƒ¿≈
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ144- ÏÈc·‰ Ì‡Â .ÏÈc·È ‡Ï :¯Ó‡pL , »ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

¯Lk145ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ .146ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ147. »≈¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ
Èa ˙‡ ‡ÏÂ ‰ˆBp‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰‡¯n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ ‡Ï…≈ƒ∆«À¿»¿…∆«»¿…∆¿≈
¯Á‡Ó da ‰pML Ïk - ÁÏÓa d‚ÙÒ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ≈«ƒ¿…¿»»¿∆«…∆ƒ»»≈««

‰¯Lk Ìc‰ ˙ÈˆÓz148. «¿ƒ«»¿≈»

ביד,143) אלא שיסע אין ושסע, רבנן: "תנו ב: סה, זבחים
הגדי". כשסע וישסעהו ו) יד, (שופטים אומר הוא וכן

('תפארת 144) מזה" זה הגוף חלקי שני קורע "אינו
ה"ו):145)ישראל'). (שם ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

שמח'). ('אור והקטיר" תלמודֿלומר פסל, יבדיל אם "יכול
יבדיל" "לא כי רבינו, הסביר שמיני) (כלל המצוות' וב'ספר
בעבור  מהבדלה, לפטור אלא לאו, לאזהרות בא לא זה,
על  עולה והיה לנתחיה, אותו ונתח בהמה בעולת שאמר
צריך  שאינו אמר לכן כמותה, העוף עולת שגם הדעת

כשר. הבדיל ואם בלבד, ישסעהו אבל שם 146)להבדיל,
מלח". תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם שנאמר במשנה.

הכהן 147) אותו "והקטיר יז) א, (שם שנאמר במשנה. שם
ריח  אשה הוא עולה האש, על אשר העצים על המזבחה

לה'". שם.148)ניחוח ב'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

.‚Î„¯BÈÂ ıˆB˜ ?ÔÈ˜ÏBÓ „ˆÈk149Ô¯tva150ÏenÓ ≈«¿ƒ≈¿≈«ƒ…∆ƒ
Û¯Ú151‡È·‰Ïe CÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .152,‡È·Óe CÈÏBÓ - …∆ƒ»»¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

¯Bc - Ô¯tva „¯BÈÂ Ò¯Bc ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ÂÒ153Ì‡Â . ¿ƒ»»ƒ¿≈¿≈«ƒ…∆≈¿ƒ
ÌÈÓÈq‰ e¯˜Ú154LLBÁ BÈ‡ -155C˙BÁÂ .156 ∆∆¿«ƒ»ƒ≈≈¿≈

‰¯„L157˙˜¯ÙÓe158¯Oa ·¯ ‡Ïa159·¯ C˙Á Ì‡L ; ƒ¿»«¿∆∆¿……»»∆ƒ»«…
ÔÈÓÈqÏ ÚÈbiL Ì„˜ ‰˙Ók BÊ È¯‰ - ¯Oa160CÈ¯ˆÂ . »»¬≈¿≈»…∆∆«ƒ««ƒ»ƒ¿»ƒ
„¯BÈ ‡e‰Lk ‰ÏBÚa ÌÈÓÈq‰ ÈL CzÁÏ161˜ÏBn‰Â . «¿…¿≈«ƒ»ƒ¿»¿∆≈¿«≈

ÔÈkÒa162ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡163ÈÓk ‡l‡ ,‰˜ÈÏÓ dÈ‡ - ¿«ƒƒ«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»¿ƒ
‰˜ÈÏÓÏ ¯Lk Û¯Ú‰ ÏÎÂ .¯Á B‡ ˜ÁL164. ∆»«»«¿»»…∆»≈ƒ¿ƒ»

ויורד 149) קוצץ מליקה, מצות כהנא, רב "אמר א: כ, חולין
והובאה". הולכה "בלא רש"י ומפרש מצוותה". היא וזו
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דורס  וזהו צנון, שחותך כמי למטה וחותך דוחק הוא כלומר,
שח  מהל' בפ"ג (וראה ההלכה בהמשך הי"א).שלהלן יטה

"יכול 150) אמרו: סה.) בזבחים וכן ה"ג, פ"ז (שם ב'ספרא'
ומלק" "הכהן טו) (שם, תלמודֿלומר וכו', בסכין ימלקנו
ובתוספתא  כהן". של בעצמו אלא מליקה תהא שלא וכו',
היה  וכו', העוף בחטאת מולק "כיצד אמרינן: פ"ז, זבחים
העוף, בחטאת שמולק כשם וכו', ערפה ממול בצפורן מולק
מבדיל  היה העוף שבעולת אלא העוף, בעולת מולק כך

ה"כ.151)וכו'". למעלה לחתוך 152)ראה כלומר,
שחיטה. וכדין לחם) שחותכים (כמו ומביא מוליך בצורת

ה"ז. שחיטה מהל' פ"ב דברי 153)ראה על שם, בחולין
ויורד), דורס =) ויורד קוצץ מליקה מצות שאומר כהנא רב
מוליך  אין, ויורד קוצץ למימר: אבין רבי "סבר אמרו:
ומביא  שמוליך כלֿשכן ירמיה, רב ליה אמר לא, ומביא
היא  זו "אף אימא: מצוותה", היא "זו ומאי כשר, במליקה

"עיקור 154)מצוותה". הי"ד: שחיטה מהל' פ"ג ראה
ונשמט  הוושט, או הקנה והיא הגרגרת, שנעקרה כגון כיצד?

שחיטה". גמר קודם שניהן או מהן שם:155)אחד חולין,
ב  ובעמ' בעוף", סימנין עיקור אין יחזקאל, בר רמי "תני
בר  רמי דתני הא קיסי, בר רבין לי אמר רבינא, "אמר שם:
יש  בשחיטה אבל במליקה, אלא אמרן לא וכו' יחזקאל
בה, פסלו לא וחלדה דדרסה "כיון רש"י ופירש עיקור",

בה". פסיל לא נמי סימנים זבחים 156)עיקור ברייתא,
א. וכח, א. כא, וחולין ב. רש"י 157)סה, השדרה, חוט

חוט  היכן "עד ה"ג: שחיטה מהל' פ"ט וראה שם, זבחים
העורף". שבתחילת לפולין מבחוץ תחילתו השדרה,

שם.158) רש"י הצוואר, רש"י 159)עצם סביב, המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב: סה, שם

מפרכסת, ואפילו ומטמאה נבילה, - עמה בשר ורוב מפרקת
קודם  (ובעולה, הסימן קודם בשר רוב חותך הוי אי הילכך
וסימנין  מליקה, בה מהניא ולא מתה ליה הויא הסימנים)

שם). (רש"י הן" מסיני למשה שלא 161)הלכה כלומר,
שני  חותך אלא לשני, אחד סימן בין שהיה שום תהיה
וכדברי  הבשר, חותך ואחרֿכך יורד, כשהוא מיד הסימנים

ב. סה, זבחים א.162)אביי סח, זבחים משנה,
שחיטתו 163) - הצדדין מן "השוחט ב: יט, חולין משנה,

ו"צדדין" פסולה", מליקתו - הצדדין מן המולק כשרה,
מליקתו  כך ומשום (רש"י), הצוואר לצד ששוחט הוא,
מאחוריו" דהיינו ערפו, ממול כתיב "דבמליקה פסולה,

שם). כשר 164)(רש"י העורף "שכל שם: חולין במשנה,
כל  אבל למליקה, כשר העורף רוחב כל כלומר, למליקה",
אחורי  כל (שהוא העורף מול ורק אך אלא כשר, אינו האורך

ה"כ. למעלה וראה הצוואר),

â"ôùú'ä ïåùçøî 'à éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות

.‡‰¯eÓ‡‰ Ô˙ÂˆÓk ˙B‡hÁ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬««»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .3Ô˙BÂ ËÁBL ? «»¿≈««¬≈«»«∆¡∆∆≈¿≈

e¯‡aL BÓk Ìc‰4dËÈLÙÓe ,5ÌÈ¯eÓ‡‰ LÈ¯ÙÓe6, «»¿∆≈«¿«¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ
ÔÁÏBÓe7Ô˜¯BÊÂ8ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ9˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»¿¿»««≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ≈∆

Ô˙B - ÁaÊnÏ ÔÎÈÏBnLk ÈÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰10¯‡Le . »≈ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿≈«≈¿»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ d¯Oa11. ¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב, הלכה ה פרק למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח:6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
מנין  (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"
וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות
מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן חֿי)9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי וגו' חלב כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח א: פרק זבחים בתוספתא
בין  בכלי בין ביד בין האישים גבי על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים

לזכרי 11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
במקום  יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".
מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.·˜¯BÊÂ ËÁBL ?˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e¯‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚ¯B˜ Ck ¯Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜¯BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È¯‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18¯ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Ô¯BÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙È·a21. ¿≈«∆∆

ט).12) הלכה ה פרק (למעלה בפרק 13)באצבע למעלה
זריקת  לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות ה

הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין
עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה

במגיס",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי
משאר  טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים,

בכלי". והוי כל 17)והרים, "על יג) ב, (שם שנאמר

מלח". תקריב קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב)19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה מחוץ אל כא)
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שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ אומר כשהוא
כבר  שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף הדשן שפך על יב) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב)
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם,
חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי  ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם
העולה) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף

בעורו". בשרו כך בקרבו יב)21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף". הדשן שפך "על

.‚‰Ù¯OÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a - „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
‰¯ÊÚ‰23ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BO B·e .24È¯eÓ‡Â , »¬»»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿≈≈

eÏÒÙpL ÌÈl˜ ÌÈL„˜25ÏL ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯Ùe , »»ƒ«ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆
ÈÙÏ ÔÈa ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈ƒ¿≈

‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê26e‡ˆiL B‡ e‡ÓËpL ÔB‚k , ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿∆ƒ¿¿∆»¿
˙‡ˆÏ ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL „Ú ‰¯ÊÚÏ ıeÁ27ÔlL B‡ , »¬»»«∆…ƒƒ«¿«»»≈∆»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ eÏ B‡ ¯Oa‰28. «»»»»≈ƒ∆»∆

תני 22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים
מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי
יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ שהרי
ודישון  העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום  (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי מזבח

מזבח.23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי פסולי

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
"בקדש  ודרשו תישרף" באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי  קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש
שרק  רש"י ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי
שריפתם  אף העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, נשרפים וודאי

.„B·e .‰¯Èa BÓLe ,˙Èa‰ ¯‰a - ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
¯Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ - ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ

ÔLc‰ ˙Èa ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLe¯ÈÏ30ÔÈÙ¯BO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ
.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙ¯O Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈl·e ¯Êa ‰¯Lk ÔÈÙ¯Op‰ Ïk ˙Ù¯Oe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙ¯Op‰‰¯Ê31ÔÈ¯Lk ÌÈˆÚ‰ Ïk - «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡··‚·e L˜a elÙ‡ ,Ô˙Ù¯OÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡ - L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ

ıÓ¯‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
B¯tˆa „¯BÈÂ ,e¯‡aL BÓk ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈc·Ó BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ·¯ B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡¯‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt - ÏÈc·‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆

.ÏÈc·È ‡ÏÂ Bt¯Ú ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ ¯È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ È¯ÈLe40¯‡Lp‰Â :¯Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ ¯È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈ¯ÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿

א,34) (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט.35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף

מהגוף. הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט)38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש

הסקרא.39) מחוט למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .·kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,42¯O·k ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי 41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי  (שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zepaxwdקטז dyrn 'ld - dcear xtq - oeygxn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚¯ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL ·Á¯ Ï‡ d¯‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„B·ÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰¯Lk - ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
(רש"י  לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס

האצבעות 44)שם). בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,
לאצבע". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
ומולק  אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„·Ï·e ,d˙˜ÈÏÓÏ ¯Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰¯Lk - ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ È¯ÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆
˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ

ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ
‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«

ÛBÚ‰56‰a¯ ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï ÔÈÙ - d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח. שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי. היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח
שבו  מפני המערבי, היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא
תחילה, פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח". גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף
כמין  נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום

שתי  מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר
הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ C¯c ÔÈÏBÚ - ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ„¯BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô¯˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,Ô¯wÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
·˜ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô¯˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד

למזבח". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח.61) הדם. ושיירי והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף, ואינו מחוט 63)למזבח

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח

.·È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68Ô¯wÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓÏ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ - ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„¯BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ¯ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈
Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË - „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ

‰¯ÊÚa9¯L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆
L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה  העוף,3)לשון חטאת דם  ולא
ב. הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח, מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי  מן וניתז בכלי ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י. הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים
למריקה  כיבוס שבין מההיקש כן למד רבינו כי ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס כן כמו במים", ושוטף ומורק בושלה
להכשיר  אין בכיבוס גם אם בדבר ספק שיש אלא במים.
לגבי  יב הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.·C¯‰ ¯BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««
ıÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰Lw‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈

ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „¯B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï·‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»

˙‡hÁ‰ ËÁMz :¯Ó‡pL16,¯a„Ó ·e˙k‰ ˙ËÁLa - ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈
˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆

העור 11) ואחד השק ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט, עור לרבות מנין בגד, אלא לי
הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי וכו' (שם) תכבס עליה
ההפשט. לפני ולא כיבוס, טעון שהופשט אחר דווקא כי ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק" מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י (ראה ניתז 13)עזים אם כי ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על
בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס, בין פלוגתא צד. שם

(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי כרבנן פוסק ורבינו הכל. לדברי אותו מכבסים

כיבוס. בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב. שם משנה
הכתוב  שאין אע"פ כיבוס, טעון זה הרי הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח) (שם, שנאמר כיבוס,
.(2 495 (עמ' פ"י זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס עליה יזה צב.17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡ - ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .¯Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜È¯Êa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס. טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי כיבוס. טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב) (שם, כתיב
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב
שמעון, כר' רבינו ופסק הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי"א  שם טוב' יום ב'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב ממה כאן, רבינו דברי על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ לזמנה חוץ "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב כלומר,
שלא  נשחט אם כן וכמו למקום, מחוץ או לזמן מחוץ
פסולה  – השם שינוי במחשבת שנעשתה החטאת כי לשמו,
א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פט"ו (להלן

שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון
הכשרה, דם אף שהרי דמה", "וזרקו גרס שלא ברש"י
להלן  (ראה כיבוס טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס' ראה אבל ,
הוא, דחוי דדם לומר בפסולין איצטריך כי שכתבו דמה,
הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק הנותר ואין

ויזרוק.

.„„·Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
ÈÏk ÏÚ ‰È‰iL24‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯L25Èe‡¯Â ∆ƒ¿∆«¿ƒ∆»¿«≈À¿»¿»

ÒeaÎÏ26ıÚ ÈÏk ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ ;27˙ÎzÓ ÈÏk B‡ ¿ƒ¬»ƒƒ««¿ƒ≈¿ƒ«∆∆
‡l‡ ,ÒeaÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ -≈»ƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ∆»

„·Ïa Ô„¯B‚28. ¿»ƒ¿«

על 23) ניתז "יכול צד.) (שם ובגמרא במשנה, צג: שם
(שם, לומר תלמוד כיבוס, טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת
בלבד". דם מקום אלא לך אמרתי לא יזה, אשר כ)

וכר'24) כלי, כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
טומאה. שמקבל דבר כל מ"בגד" שמרבה (שם) יהודה

ודבר 25) הדם, מקום אלא כיבוס טעון "אינו במשנה: שם
סתמא  אמרו: צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי שהוא
הראוי  בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי

טומאה"). לקבל הראוי כל אף טומאה, שם 26)לקבל
ב.27)במשנה. הלכה למעלה (שם 28)ראה בגמרא

ומפרש  הוא". גרירה דבר כלי, למעוטי לכיבוס "ראוי צד.)
לא  שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין רש"י
שמגררו  מודים הכל כלי, לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו

לה  [וראה בליעת (=מגרדו). שרק רבינו, שפסק ט) (הלכה לן
הוצרכו  למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס, מחייבת הדם
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הדם  אין הרי לכיבוס, ראויים שאינם מפני מתכת כלי למעט
עיון]. וצריך בהם, נבלע

.‰BÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ‚c‰ ¯BÚ ÏÚ Êzƒ«««»≈»ƒ¿ƒ∆≈
‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯29:‰Ó‰a‰ ¯BÚ ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ . »¿«≈À¿»¬»ƒƒ«««¿≈»

Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ËLÙ‰ ‡lL „Ú30ËLÙ‰L ¯Á‡ , «∆…À¿«≈»ƒ««∆À¿«
Òeak ÔeÚË -31‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; »ƒ∆««ƒ∆≈¿«≈À¿»

„aÚ˙iL ¯Á‡Ï ‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰zÚ32. «»¬≈»¿«≈À¿»¿««∆ƒ¿«≈

למעלה 29) וראה במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
לקבל  שראוי דבר אלא כיבוס טעון אינו כי ד) הלכה
רבינו  (ובדברי יג משנה כלים ממסכת פי"ז וראה טומאה,
אינו  שבים כל כי גֿד), הלכות כלים מהלכות פ"א להלן
א, משנה כלים ממסכת בפ"י גם וראה טומאה. מקבל
משום  א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו ובדברי
למדו  השמועה מפי עור", או בגד "או לב) יא, (שם שנאמר
הגדל  מין בגד "מה י) הלכה ו פרשה שמיני פ' (בספרא
שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ" הגדל מין עור אף בארץ,
עור  כי ד, הלכה שם כלים בהלכות רבינו שכתב מה ולפי
דם  עליו ניתז אם העוף עור גם טומאה, מקבל אינו העוף

כיבוס. טעון אינו – במשנה 30)החטאת שם זבחים
(שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי
לקבל  הראוי כל אף טומאה, לקבל הראוי בגד מה "בגד",
מקבל  ואינו לכלי ראוי אינו הופשט, שלא עד ועור טומאה.

יהודה.31)טומאה. רבי כדעת במשנת הוא 32)שם כן
שם  ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט: בשבת
וראה  נכון, אל מיושב הכל רבינו, ולדברי מנין. ד"ה

בלחםֿמשנה.

.Â„‚a‰ ÏÚ ¯‡ev‰ ÔÓ Êz33ÁaÊn‰ Ô¯˜ ÏÚÓ B‡34, ƒ«ƒ««»««∆∆≈«∆∆«ƒ¿≈«
‰tˆ¯‰ ÏÚ Ìc‰ CtLpL B‡BÙÒ‡Â35ÏÚ epnÓ ÊzÂ ∆ƒ¿««»«»ƒ¿»«¬»¿ƒ«ƒ∆«

dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;Òeak ÔeÚË BÈ‡ - „‚a‰«∆∆≈»ƒ∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»
Èe‡¯Â ,˙¯L ÈÏÎa Ïa˜˙pL Ì„a ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï -…»«¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»

‰Èf‰Ï36‰Èf‰ È„k Ba LÈÂ ,37. ¿«»»¿≈¿≈«»»

טעון 33) אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. שם
טעון 34)כיבוס". אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
אינו 35)כיבוס". ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

אינו  הרצפה, על הצוואר מן לו שנשפך שכיון כיבוס", טעון
שרת  בכלי אחרֿכך שיאספוהו אףֿעלֿפי להזאה, שוב ראוי
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"א (להלן
הרצפה  על הכלי מן נשפך ואחרֿכך בכלי, הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי בהלכות (להלן לזריקה ראוי שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס. הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י צב: בזבחים ועיין ה, הלכה פ"ו צו פ' בספרא

אוספו. אי אלא 36)ד"ה כיבוס טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי בכלי שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי (=שנתקבל להזאה בראוי אלא לך אמרתי לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק מתמעט הקרן מן ניתז ואף שם)". רש"י

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט יזה", אבל 37)"אשר
לפי  צג:), (שם כיבוס טעון אינו הזייה, כדי בו אין אם
ט. הלכה ופ"ה ח, הלכה פ"ד למעלה ראה להזאה. שפסול

.Ê˙Bzn‰ Úa¯‡ Ô˙38ÏÚ ÒBk‰ ÔÓ Êz Ck ¯Á‡Â »««¿«««»¿««»ƒ«ƒ««
Èt ÏÚ Û‡ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ - Ìc‰ È¯ÈMÓ „‚a‰«∆∆ƒ¿»≈«»≈»ƒ««ƒ

„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˜¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL39˙B‡hÁa ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…»««¿»ƒ««¿¿≈¿«»
˙BÙ¯Op‰40. «ƒ¿»

דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי ז, הלכה פ"ה למעלה ראה
החיצון". המזבח קרנות ארבע על מתנות ארבע טעון

כיבוס",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט.) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי ליסוד הראוי מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י ראה ליסוד)",
תלמודֿ כיבוס, טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
אין  יבֿיג, הלכות פ"ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי כי לט.) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה וראה כיבוס,

.ÁBÚaˆ‡Ó Êz41BÈ‡ - B„iÓ ‰Èf‰ ˙‡ˆiL ¯Á‡ ƒ«≈∆¿»««∆»»«»»ƒ»≈
Òeak ÔeÚË42ÔÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈML ; »ƒ∆¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ

‰Èf‰Ï43. ¿«»»

קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט, פ"ה למעלה ראה
בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון

בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם
להזאה, ראוי שבמזרק שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס, טעון אינו באצבע הנשאר הדם - כיבוס, וטעון

"וצריך 43)להלן. ח: הלכה פ"ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול
שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק, בשפת אצבעו מקנח
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי

.ËÔeÚË ÈM‰ „‚a‰ ÔÈ‡ - ÈL „‚·Ï „‚a‰ ÔÓ Êzƒ«ƒ«∆∆¿∆∆≈ƒ≈«∆∆«≈ƒ»
Òeak44Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ‡ÓË „‚a ÏÚ Êz .45Êz . ƒƒ««∆∆»≈≈»ƒƒ«

ÔÈlÁ Ìc ˙‡hÁ‰ Ìc ÏÚ ÊzÂ ,„‚a‰ ÏÚ ˙‡hÁ‰ Ìc«««»««∆∆¿ƒ«««««»«Àƒ
Òeak ÔeÚË -46B‡) ,‰lÁz ÔÈlÁ‰ Ìc Êz Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬»ƒƒ«««Àƒ¿ƒ»

ÔeÚË BÈ‡ - ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzÂ ,(‰ÏBÚ Ì„ elÙ‡¬ƒ«»¿ƒ«»»«««»≈»
Ba ÚÏ· ‡Ï È¯‰L ,Òeak47. ƒ∆¬≈…ƒ¿«

מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי, לוי מיניה "בעי צב: שם
לכיבוס, שנזקק (=שכיון לכיבוס ליה אידחי קמא מבגד
כיבוס), טעון ואינו להזאה ראוי ואינו ממזבח, הוא נדחה
רש"י  – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע"פ  וכשר אוספו אי ממהֿנפשך, כיבוס טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס, שנזקק
למעלה  וראה רש"י, – הרצפה על הכלי מן כנשפך הוא והרי
(כגירסת  לומר תמצי ואם כיבוס) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י
עקיבא  כר' אנא רש"י) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי מתחילתו הרי (והאי כיבוס
שם)". רש"י – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח"כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי כ"אם תמיד פוסק רבינו והרי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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כר' (ולא כתנאֿקמא פסק והרי ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס
הבגד, שעל זה שדם [ואףֿעלֿפי בכסףֿמשנה. ועיין כיבוס.
אומרים  שיש ואע"פ כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס, שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס, שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס,
שוב  כיבוס, צריך שאינו להלכה נפסוק שאם – כיבוס? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב חמא בר רמי מיניה
הני  כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה
שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי (כגון קמיפלגי" שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני שנטמאו
אליעזר  שרבי (רש"י), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי ורבנן דנין, סבר
שלרבי  ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס, טעון אין אליעזר
ר"י  הגיה זה ולפי אהדדי). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני
על  "ניתז רבינו בדברי בכסףֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס
אליעזר. רבי כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק מה ולפי
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס את
נגיעה, משעת באה היא שהרי הכיבוס, חיוב לפני הטומאה
(חק  רבנן לדברי אפילו הכל, לדברי כיבוס צריך אינו ולכן

חטאת 46)נתן). דם לי פשיטא רבא, "אמר צח: צח. שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם
(דהא  כיבוס טעון רש"י) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י)". – בו ובלוע בבגד נוגע חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס טעון דמה "בעי 47)שרק שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
נוגע  והוא בבגד) נוגע שהדם משום הוא כיבוס שטעון
נבלע  עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע החטאת דם (כלומר,
אינ  כי אם בבגד, הוא נוגע עליו החטאת דם וכשנפל ו בבגד,

שם), רש"י ראה – עולה דם בבלוע ליה שבע דהא נבלע
שניתז  החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע משום דילמא או
ואם  בבגד, נבלע שהדם משום הוא כיבוס, טעון הבגד על
פשטה, הדר בלע. לא והא כיבוס) טעון אינו נבלע ולא נוגע

נבלע). והרי הוא, בלוע (שמשום כיבוס טעונין שאין

.ÈÌc‰ ÌB˜Ó ˙‡ ÔÈÒaÎnLk48B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ - ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»¿«¿ƒ
ÌÈÓa49ÌL¯ BÏ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ‰ÙÈ ‰ÙÈ50ÏÎÂ . ¿«ƒ»∆»∆«∆…ƒ»≈∆¿»

Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L51ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆«¬ƒƒ«
˙‡hÁ Ìc52ÈÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏ‚¯ ÈnÓ ıeÁ , ««»ƒ≈«¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ≈

Lc˜nÏ ÌÈÏ‚¯53. «¿«ƒ«ƒ¿»

ד.48) הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה ראה
בשבעה 50) עוד צורך אין רושם, שום נשאר לא אם כי יתכן

הלכה  ביאה איסורי מהלכות פ"ט המשנה (מרכבת סממנים
אם 51)ו). הוא וספק אשה, של בגד על כתם נמצא אם

סממנין  שבעה עליו מעבירין אדום, צבע או נדה דם זה
רגלים  מי פול, של גריסין לעיסת תפל, רוק שהם:
כהה  או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו,
הרי  שהוא, כמות עמד ואם וטמאה. דם כתם זה הרי עינו,
לוֿלז). הל' ביאה איסורי מהלכות (פ"ט וטהור צבע זה

ומראות 52) חטאת דם אבוה, בר רבה "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין אבל 53)נגעים בברייתא. שם

הרוק  בתוך הרגלים מי את שמבליעים אמרו, שם בגמרא
מי  מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי ויתכן התפל.
תפל  ברוק הבלעה אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים

המוריה). (הר אותם מכניסים

.‡ÈÔeÚË ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ Ba ‰ÏMa˙pL O¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿»««»«∆¡∆∆»
‰¯È·L54¯ÊÚa‰55ÔeÚË Ba ‰ÏMa˙pL ˙BÎzÓ ÈÏÎe . ¿ƒ»»¬»»¿ƒ«»∆ƒ¿«¿»»

ÌÈÓa ‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó56‰¯ÊÚa57ÈÏÎe :¯Ó‡pL . ¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¬»»∆∆¡«¿ƒ
¯·MÈ Ba ÏM·z ¯L‡ O¯Á58¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¬∆¿À«ƒ»≈««ƒ∆…∆¡«

‰Ó :Òeak‰ ÔÈ„k ÔÈc È¯‰ - LB„˜ ÌB˜Óa Ô‡k»¿»»¬≈ƒ»¿ƒ«ƒ«
˙ÙÈËLe Ò¯Á ÈÏk ˙¯È·L Û‡ ,L„wa „‚a‰ Òeakƒ«∆∆«…∆«¿ƒ«¿ƒ∆∆¿ƒ«

L„wa B˙˜È¯Óe ˙BÎzÓ ÈÏk59Ba ÏMaL ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ«»¿ƒ»«…∆¿∆»¿ƒ∆ƒ≈
‰¯Ú‰L ÈÏk B‡60Á˙B¯ BÎB˙Ï61. ¿ƒ∆∆¡»¿≈«

בו 54) תבושל אשר חרש "וכלי כא) ו, (ויקרא שנאמר
הפסוק  גם כי ואף הנאכלת, בחטאת נאמר זה ופסוק ישבר".
במקום  תכבס וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם,
למעלה  רבינו כתב ואעפ"כ הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש",
חטאת  דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי ב) (הלכה
בפסוק  התורה ריבתה כיבוס לענין – כיבוס טעונין הנשרפת
לענין  אבל בברייתא), וצב: במשנה צב. שם (ראה מיוחד
כלי  שבירת ולענין יג) הלכה להלן (ראה ושטיפה מריקה

התורה. ריבתה לא צג:55)חרס, שם שנאמר 56)משנה
במים", ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) (שם,
יקרא  בכלים שנדבק מה שמסיר עד המופלג ִֵָ"הכיבוס
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת ִֵָמריקה,
בפיה"מ  (רבינו משפשף" אלא הכלי בידו ממרק ואינו הכלי

יב. הלכה להלן וראה במשנה.57)צו:). שם
במים"58) ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם וגומר:

ושטיפה. ומריקה שבירה ו 59)הרי פרק צו פ' ספרא
צד: וזבחים ז, צה:61)ששפך.60)הלכה שם משנה

שם  ובספרא רותח", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד
לתוכה  עירה בה. שבישל אלא לי "אין א) הלכה ז (פרק
ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח
ללמדנו  בא זה הרי – ל"ישבר" "בו" שנסמך מכיון כלומר,

(רש"י). ישבר – בו נבלע רק אם שאפילו

.·ÈÔBˆa - ‰ÙÈËLe ,ÔÈnÁa - ‰˜È¯Ó62- 'ÌÈna' . ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿≈«»ƒ
‚ÊÓa ‡ÏÂ ,ÔÈÈa ‡Ï63‰˜È¯n‰Â .ÔÈ˜LÓ ¯‡La ‡ÏÂ , …¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»

B˙ÙÈËLe ÒBk‰ ˙˜È¯Ók - ‰ÙÈËM‰Â64„etM‰Â .65 ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿««
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‰ÏkÒ‡‰Â66L‡‰ Èab ÏÚ ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÏÈÚ‚Ó -67 ¿»«¿¿»«¿ƒ»¿«ƒ«ƒ««≈»≈
ÔÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â68. ¿««»¿ƒ»

הוא 62) וכן כרבי, ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי צו: שם משנה בסתם
במשנה  הוא וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה
וברש"י  צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות.
צריכא). לא ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם

יד. הלכה להלן ג.63)וראה הלכה שם וספרא צו: שם
ו. הלכה פ"ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג

כשטיפת 64) ושטיפה הכוס, כמריקת "מריקה שם: משנה
כל  שיסיר עד להפליג חייב שאינו לומר, רוצה הכוס",

שם). המשנה בפירוש (רבינו דק 65)הרושם ברזל
האש. על אותם וצולים בשר נתחי עליו שחורזים

בפירוש 66) (רבינו בשר" עליה שצולין ברזל של "שבכה
שבשעת  לפי בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק המשנה).
– איסור שבלע ואסכלא שפוד אבל היתר, היה הבליעה
– אסורות מאכלות מהלכות (פי"ז האש על ליבון טעונים

ג). (=שצלו 67)הלכה והאסכלא "השפוד צז. שם במשנה
שיסיר  מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן
מגיזרת  אותה מואסת שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית
מענין  מג) כו, ויקרא – נפשם" "געלה (צ"ל: נפשי געלה
ומגעילן. גוי, גיעולי גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה,
לתת  הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן,
האש, גבי על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן

ע  (=כלומר,ושופכין קרים" במים ושוטפן המים מאותן ליהן
– מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו
עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה שם. פיה"מ

הכתוב 68) שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף כלומר,
וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק שהרי היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט"ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה
ושטיפה  מריקה צריך הכלי במקצת בישל שהרי ועוד, יט.
בפ"ה  רבינו שכתב [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי, בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף כג הלכה ומצה חמץ מהלכות
מהמים  הכלי ויבלע יחזור שמא שחששו בחמץ, חומרא
גאון  האי רב בשם תנב סימן אורחֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י),

גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי"ז ראה בצונן,

.‚È˜¯ÊpL ¯Á‡ Ô‰a ÏMaL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ≈»∆««∆ƒ¿«
‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏMa Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÎÏ‰k dÓc69B‡ , »»¿ƒ¿»¬»ƒƒ≈…∆¿ƒ»

˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa da ÏMaL70ÔeÚË BÈ‡ - ∆ƒ≈»¿««»«ƒ¿∆∆≈»
ÔeÚË Blk - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa ÏMa .‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó¿ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒÀ»

‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó71. ¿ƒ»¿ƒ»

וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ' ובספרא צב:

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי  במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון

כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי, "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב גזירת כי כולו)", ושוטף

.„ÈÒ¯Á ÏL ¯epz ¯ÈÂ‡a ¯Oa‰ ‰Ïˆ72¯·ca LÈ - »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,¯·MÈ ‡Ï B‡ ,B· ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,¯·MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜È¯Ó ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77- ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È - ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜¯ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
ÈÏk da ¯·BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;Ò¯Á ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ

Ò¯Á79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏM·Óe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
ÛËBLÂ ˜¯ÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«

‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס, של תנור רק רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
הלכה  למעלה ראה רותח". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל

"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה
מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה
קודש  כב) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני יכול היא").
ר' דברי לתרומה, פרט אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי אומר, שמעון רבי יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק
ב'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
ובהרֿ שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי"א זבחים טוב' יום

כאן. (כסף76ֿ)המוריה האכילה גמר עם מיד כלומר,
חכמים  וכדברי (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב אמר קאמר, "מאי צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי  אבא משום יוחנן א"ר מילי, מנהני ושטיפה. מריקה לה
כב) (שם, וכתיב ושוטף, ומורק כא) (שם, כתיב אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי אלא למרקו יאחר "שלא שם: המשנה
בראב"ד  ועיין אותו", ממרק האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסףֿמשנה). כבר שהרי מיותרת, זו [מלה
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נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב מה עלֿפי כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב הלכה למעלה שכתב ממה
שמריקה  הרי מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב"ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס בכלי מר

אלא  טעון שאין פ"י) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי  פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב ובכסףֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס, לכלי שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס כלי אף קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח, בברכת וראה ושטיפה".
יוצא  שאינו חרס כלי על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי לעולם", דופיו מידי
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח במעשה וראה
כאן  הכוונה כי יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי החרס כלי של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב) הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק צו פ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי "ואם ב:
נחושת, כלי אלא לי אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל
שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס לכלי
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי  אף – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק המדובר כי

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס סוף עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה

.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»

„·Ïa84.85d¯O·a ÚbÈ ¯L‡ Ïk :˙‡hÁa ¯Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»
‰BÓk ˙BÈ‰Ï - Lc˜È86da Ú‚Bp‰ - ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»

‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰ - ‰¯Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»
d˙M„˜·e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ"י ככלי 83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא

עמוד 84)חרס. צוקרמנדל (הוצאת פ"י זבחים תוספתא
ומצה  חמץ מהלכות לפ"ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי. בדפוס נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי רק שנאכל רש"י,
גורס: שם) וחולין פסחים תוס' (ראה והר"ח כחטאת.
היום, שנשחט בשלמים החטאת נבלע ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na89Ï·‡ ;Ba ‰ÚÏ·pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ·‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈ¯eÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי. (למעלה 89)בדפוס יקדש" בבשרה יגע אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע, שלא אפילו יכול (שם), יגע אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע עד בבשרה,
רש"י)". – בו ונבלע שלמים של צלי ממנו וסך

קדשים.91) קדשי חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע, דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח ולמילואים
אף  בבלוע, מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח.). (שם בבלוע" מקדשת כל

.ÊÈ˜È˜¯a d¯Oa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa ÚÏ·Â »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק
"ורקיקי  ב): כט, (שמות אונקלוס בתרגום וראה יט:).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ"א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È¯‰ - ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

Ô‰aL ¯eÓÁk ÏÎ‡96‰˜È¯Ó ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ Ô‰aL ¯eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈ¯eÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ -99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï·‡ ,¯·c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜È¯Ó ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÙÈËLe101. ¿ƒ»

ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי טעם, בנותן בהן
חסורי  קאמר, "מאי אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני והכי מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע. ופוסלין
במגע". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשיֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב"ד מדברי כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב היה שלו הרמב"ם שבספר

במשנה,101)(כסףֿמשנה). שביארו מה לפי בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי לא דקדשיֿקדשים נהי הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשיֿקדשים, אכילת זמן לסוף במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי קלים קדשים רש"י) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי אביי, אמר קלים). קדשים מחמת
מני  הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
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בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי פוסק ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי אביי, כדברי אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי רבא, כדברי ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק ורבינו

.ËÈ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰¯ÊÚÏ B¯ÈÊÁÓ -102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰¯ÊÚÏ103BÚ¯B˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk -104¯‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙¯ÙÚÓ È„k107'„‚a' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈ¯ˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰È¯·cÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ ¯B‰Ë Ba¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰¯‡LpL ˙¯ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï ¯zÓe ‰¯Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח.102) הלכות ו פרק צו פר' וספרא במשנה צד: שם
מהלכות 103) פ"ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה

ד). הלכה פ"ז נזיר וירושלמי טז, הלכה המקדש ביאת
בכלי 104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב

קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי ובין חול של  בגד בין בגד,
המקדש  כלי מהלכות בפ"ט ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י 107)משנה סודר" רוחב "כדי
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף בגמרא:
בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד

מעפורת". כדי דמשייר – שם) – (רש"י שם 110)כיבוסו"
שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב והאמר "איני,

הוי  חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת. כדי בה
(חולין  והרוטב העור בפרק הונא רב והאמר שם: (וברש"י
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)
כדי  מיעוט באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע
הוא  ועדיין הוי חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס, מצות לקיים כדי כלומר, רש"י)", – כיבוס מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ - B˙B‡ Ú¯Bw‰ È¯‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk -112, ≈«∆«¬≈«≈«∆

.e¯‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL ¯Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי שלא קרעו אם אף
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי מהלכות פ"ט למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח, (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי של (=מעיל יקרע" לא לב)
לפנים  הדם מקום מכניס ונטמא, לקלעים חוץ ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאיֿאפשר לפי לעזרה,

(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י), – יקרע
ויכול  הואיל בגד שאני ביאה, שמה במקצת ביאה לב:)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס כאילו חשיב לא לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס ומה חלקיו, בין פנימי חיבור
לעשות  שאסור אע"פ לחתכו, יכול שהרי בחוץ, שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב). עמ' ח"ג בחוץ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי איֿאפשר, לכיבוס בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ, מכבסו הוא הרי כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
ששם  מפני שמטבילו, רבינו הביא לא יט הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידיֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ - ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa B¯·BLÂ116L¯L È„Îa B·˜B - ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

¯‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa B¯·BLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯‰L ;ÌÈÙa B¯·BL BÈ‡ - ‰fÓ ÏB„b ·˜ B·˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ

ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜¯BÓe121B˙ÁBt - ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ¯‰ËiL „Ú122„Ú B„c¯Óe ¯ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È·˙k ¯ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰¯ÊÚa BÙËBLÂ B˜¯BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆

ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ˜¯BÓ ÔÈ‡ - ¯ÓB‚Â124. ¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ

בו 116) שמפורש כבוס, מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס חרש "וכלי נאמר לו ך

שבירה  אף קדוש, במקום כיבוס מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי 117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים, חוץ נטמא וכו', חרס
נוקבו, שיצא חרס "כלי אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב – הוא כלי ולא רחמנא, אמר כלי
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב אם כי לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי"ט להלן (ראה זיתים לקבל כלי הוא חשוב
אסרו  לא בכליֿחרס, שבירה מצות לקיים וכדי ב) הלכה

יט. הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו אף118ֿ)חכמים
שבירה  לענין – שבור ככלי הוא הרי טומאה שלגבי עלֿפי

כלי. הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב הרי להבין, צריך
טה  זיתים כמוציא ניקב ש"אם שם, כלים והרי בהלכות ור,

כלי  ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב, הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב ניקב אם למה
להציל  לענין לכלי נחשב הוא הלא כלי, אינו שהרי בפנים
אדמה, וכלי גללים ככלי רק שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב שניקבו בשעה ממנו ירד חרס כלי דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי צה. שם
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קכג zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - oeygxn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלי  כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס (=וכלי רחמנא
מכיבוס,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם

יא. הלכה למעלה ראה חרס. בכלי שבירה שלמדו כמו
אלא 122) שהוא, כל בנקב טהור אינו מתכות "כלי שם.

הלכות  כלים מהלכות בפי"א וראה שם). (רש"י גדול" בנקב
דרציף 123)אֿב. – הוא כלי לאו "והא בגמרא צה. שם

עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י: ופירש מרציף", ליה
תיקון  אחרי כי ואף עליו". כלי שם וחזר ומחברו בקורנס
א) הלכה כלים מהלכות (פי"ב הישנה טומאתו חוזרת הכלי,
מצות  ובמקום ב) הלכה (שם סופרים מדברי אלא זה אין –

יט. הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר

.‡Ô˙ÂˆÓk ˙BÓL‡‰ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»»¬»¿ƒ¿»»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰2ÌL‡ ÔÈa ?˙BÓL‡‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ . »¬»«»¿≈««¬≈»¬»≈»»

BÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL - ÈeÏz ÌL‡ ÔÈa È‡cÂ««≈»»»≈¿≈«»¿
e¯‡aL3ËÈLÙÓe ,4ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe5ÔÁÏBÓe6 ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿»
Ô˜¯BÊÂ7ÌÈL‡‰ ·b ÏÚ8ÔÎÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .9- ÈÏÎa ¿¿»««»ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿ƒ
CÈÏBÓ10‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ Ì¯Oa ¯‡Le .11 ƒ¿»¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

˙‡hÁk12. ¿«»

ב'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב פ"ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח:

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי  וכו' אשם ואימורי חטאת ואימורי וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב, (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים
דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן מלח". תקריב
הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה וראה ה"ג). פי"ח

פ"ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ"ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב ואת הכליות שתי ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח. חלבים "הקטר פ"א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין האישים, גבי על
ה"א. פ"ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי

כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב: נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ"ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.·¯‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ Ú¯ˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a13¯‡L ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿««ƒ≈¿»

¯‡Lk - B˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙˜È¯Êe ÂÈOÚÓ«¬»¿ƒ«»««ƒ¿≈««¬ƒ»ƒ¿»
¯·c ÏÎÏ ˙BÓL‡‰14. »¬»¿»»»

ה"ב.13) יג)14)פ"ד יד, (שם מצורע באשם נאמר שהרי

כי  וגו' החטאת את ישחט אשר במקום הכבש את "ושחט
הוא". קדשים קדש לכהן הוא האשם כחטאת

.‚‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ô˙ÂˆÓk ÌÈÓÏL Ïk ˙iOÚ15Ô‰Â . ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬≈¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡16ÈÓÏL ‰LÏM‰Â , «¿»»ƒƒ»∆»«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈

„ÈÁÈ17. »ƒ

עוד 15) ואמר קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ג, (שם שכתוב
– השלמים תורת "וזאת יאֿיב) ז, (שם המעשה להשלמת

סו). עשה המצוות' ('ספר יקריבנו" תודה על והם 16)אם
בני  כבשים "ושני יט) כג, (שם שנאמר עצרת, כבשי שני

ה"ד. פ"א למעלה וראה שלמים". לזבח ראה 17)שנה
ה"ה. להלן

.„Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?¯eaˆ ÈÓÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿≈ƒ≈¿≈«»
e¯‡aL BÓk18ÌÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,19 ¿∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ

ÔÁÏBÓe20Ô¯ÈË˜Óe21‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , ¿»«¿ƒ»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»
‰¯ÊÚa22ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk »¬»»««»¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ

e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"בֿג פ"ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי"ח: שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח"כ א.20)אותן כ, מנחות
ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר

בני  אותו והקטירו וגו' החלב את לה', אשה השלמים מזבח
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי"א, להלן הוא וכן האישים, גבי על

ב.22) נד, זבחים ופ"ה 23)משנה, הי"ז, פ"א למעלה
ה"ג.

.‰‡a‰ ‡e‰ „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰LÏL „ÈÁÈ ÈÓÏL«¿≈»ƒ¿»ƒƒ»∆»«»
‰ÁÓOÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ÔB‚k ,ÌÁÏ ‡Ïa ÌÈÓÏL24. ¿»ƒ¿…∆∆¿«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»

ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏL - ÈM‰Â .ÌÈÓÏL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰„Bz ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰·„ B‡ ¯„a ÌÁl‰25B˙B‡Â . «∆∆¿∆∆¿»»¿∆«ƒ¿»»¿

ÌÈÓÏL - ÈLÈÏM‰ ÔÈn‰Â .‰„Bz ÌÁÏ ‡¯˜ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»∆∆»¿«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÚ ÌÈ‡a Ì‰Â ,B¯Ê ˙‡ÏÓ ÌBÈa ¯ÈÊp‰ ·È¯˜nL∆«¿ƒ«»ƒ¿¿…ƒ¿¿≈»ƒƒ

ÌÁÏ26¯ÈÊ ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ"א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי "וזאת 25)גם יאֿיב) ז, (שם שכתוב כמו

על  והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח שכתוב כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל ידֿטו) ו,
בשמן". משוחים מצות ורקיקי בשמן זבחים 27)בלולות

במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e¯‡aL28ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck ¯Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

¯Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈ¯ÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ÔÈ¯eÓ‡‰31ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ32Ô‰ÎÂ , »≈ƒƒ∆»∆¿««¿≈«¿»ƒ¿…≈

ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
Á¯Êna34ÔÈÙÈÓ Á¯Êna - ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zepaxwdקכד dyrn 'ld - dcear xtq - oeygxn '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב פ"ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח: פ"ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב: עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח שלא אבימי, אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק וחזה יחיד, שלמי על 32)ואימורי כלומר,

ידי  על מניחן "כיצד ה"ח: להלן וראה שלהם. הידים גבי
המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב: סא, שם

ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף, שהוא =)
ידיו  מניח כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף". הבעלים ידי תחת
אוחז  והכהן הכלי, באוגני אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח. של ממזרח כלומר, במזרח", היתה "תנופה
במערב, יכול במזרח. כד) יד, (שם ה' "לפני אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי מנחה מילי הני אמרי:
ה' לפני הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח אפילו "כלומר, רש"י: ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי אבל במערב". וכלֿשכן – ה' לפני ביה
פ' ב'ספרי' נראה וכן בכסףֿמשנה). (ראה במזרח שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני המנחה את "והניף הפסוק על נשא
הרי  ה', לפני שנאמר מקום שבכל במזרח, ה ' "לפני כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב" לך שיפרוט עד במזרח, הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני לומר (וצריך ה"ג. פט"ז צו פ' ב'ספרא'
א. בזה: דרכים ששתי אלא הקדשים, בקודש במערב באמת
ב. מערב, כלפי ופניו המזבח של במזרחו עומד שהוא
למערב. פניו שאין אףֿעלֿפי המזבח, במערב ממש שעומד
ה' לפני שלעולם שם, וב'ספרי' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף. וזה למערב, ופניו כלומר, במזרח, הוא
עלֿ יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב'תוספות' וראה במערב. שעומד היינו ה'" ש"לפני כרחנו

כאן). ובכסףֿמשנה אבל, ד"ה שם פ"א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ"ג העומר, במנחת הי"א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי הט"ו סוטה

.Ê„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ,‡È·Óe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
„Bz Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ÂdnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ Á˜BÏ - ‰ ¿ƒ»»«»¿»»≈«ƒ«∆∆«»ƒ»

‰¯OÚÓ „Á‡37,ÌÈ¯eÓ‡‰Â ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ BÁÈpÓe ∆»≈¬»»«ƒƒ∆»∆¿«¿»≈ƒ
Ïk‰ ÛÈÓe38ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ39e¯‡aL BÓk40. ≈ƒ«…«¿≈«¿»ƒ¿∆≈«¿

שתי 36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי ומניח כבשים, שני גבי על הלחם
הונף  אשר כז) כט, (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי רבינו כתב שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב: לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע ומביא
במנחות  רש"י פירש וכן שלו) רוחות שהארבע למי ומביא

כדי  ומערב, ומזרח ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי, ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי  של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי. ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י נראה וכן
הכ"ה. פ"ה נשא, פ' וב'ספרי' ה"ג, פט"ז צו, ב'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח והכהן הי"זֿיח) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף",38) ארבע דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע "דאיכא משום, ד"ה רש"י ומפרש
בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע"פ להניף". שצריך דתרומה
ה"ד). פ"ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה לגבי

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע"י מונף ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ - ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „·k‰ ˙¯˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…

את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט"ז (שם ב'ספרא'
שתי  מהם, למעלה ושוק וחזה הבעלים, ידי על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈ¯ÙÓe ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ - ¯ÈÊ ÏÈ‡ Ôa¯w‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÏÈ‡‰ ¯‡L ÏM·Óe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«

ÔÈ¯eÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,¯ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e¯‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט ה"ו: למעלה ראה
והשוק". החזה ומפריש הבשר את פ"ה 43)מנתח ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע ה"זֿח, הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי, "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי' העם" זבח את הבית משרתי עזרה) והיינו

מ"ה). את 44)פ"ב הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח:) (חולין שמעון רבי של תנאֿקמא וכדעת היא
כי  מר, ד"ה שם ב'תוספות' ועיי"ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע". זהו "אי ה"י להלן וראה (כסףֿמשנה). הפסוק

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי מהן לוקח נלמד 46)והכהן
כסףֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה
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הזרוע 47) את הכהן "ולקח יטֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני תנופה הכהן אותם והניף וגו' הנזיר כפי על
וגם  התרומה". שוק ועל התנופה חזה על לכהן הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ"ח וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜¯w‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Ò¯k‰ „Ú ‰hÓÏ ,¯‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚB¯Ê e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜¯t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈ¯ÚÓ ÌÈ¯·È‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ¯‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ‡È‰ ‰¯eÓ‡‰ ÚB¯f‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚¯a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ"ט: חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע ועד מלמעלה הארץ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י (עי' למטה
המוריה'. ב'הר ועי' ה"ה, פ"ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי צלעות שתי חותך
הקטנות  צלעות ב' "וחותך רש"י: ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב'תוספות' הר"ח אבל הקנה", שסביב
ה"ח. פ"ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי"ח.51) ביכורים מהל' פ"ט חולין 52)ראה במשנה
של  כף עד ארכובה של הפרק מן הזרוע, "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע =) נזיר של והוא יד
ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
עם  לגוף, הסמוך הירך הוא הראשון הפרק של החיבור
מהל' פ"ח (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני, הפרק
הפרק  עם השני הפרק של החיבור ומקום הי"א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק התחתון הפרק הוא שהזרוע
לגוף. הסמוך הפרק אחרי המתחילים הפרקים שני שהם
והפרק  לגוף הסמוך לפרק שהכוונה מפרש רש"י אבל

האמצעי). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע זה ג) יח, (דברים הזרוע רבנן,
הזרוע, תלמודֿלומר שמאל, זרוע אלא אינו או ימין זרוע
נמי  הכי שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי

שבזרוע". המיומן ברגל 54)הזרוע "וכנגדו במשנה: שם
הפרקים  שני הוא שהזרוע רבינו, פירוש ולפי שוק",

התחת  הפרקים שני הוא השוק ברגל, גם כן ונים.התחתונים,
של  הפרק מן עצמות "שתי שם: שמפרש ברש"י וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈ¯eÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL ¯Á‡Â55ÏÚ Ô¯ÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï·‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :¯Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ¯‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני  תנופה אותו להניף וגו' החזה על החלב את ה', אשי
שמניף  הרי וגו'". המזבחה החלב את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי

מלח". תקריב קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי"ג. מזבח איסורי מהל' ובפ"ה ה"א, פ"ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי ישראל בני מאת "לקחתי וגו':
ישראל". בני מאת עולם לחק ולבניו הכהן לאהרן אותם

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב: פט"ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק החזה למזבח, והאימורין הדם

פט"ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב. נט, פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב. נט, בפסחים
מהל' בפי"ח רבינו שכתב וכמו אימורים, הקטרת לאחר
הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי

לאדם".

.·È‰„B˙a ÛÈnL ÌÁl‰ ÔÎÂ60¯ÈÊ ÏÈ‡·e61ÚB¯f‰Â ¿≈«∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿«
‰ÏLa‰62ÌÁl‰ ¯‡Le ,ÌÈ‰kÏ ÔÈÏÎ‡63¯‡L ÌÚ «¿≈»∆¡»ƒ«…¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿»
¯Oa‰64nL ÌÁl‰Â .ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡‰ÊÁ‰ ÌÚ ÛÈ «»»∆¡»«¿»ƒ¿«∆∆∆≈ƒƒ∆»∆

‰ÏLa ÚB¯f‰Â ;‰„BzÓ Ì¯eÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ˜BM‰Â¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«¿«¿≈»
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯eÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי"א.64)זרוע למעלה ראה
ותוספתא 65) ב. קלג, חולין א. נה, זבחים ב. קי, בבאֿקמא

פ"ב. חלה

.‚È‡e‰ ‰Óe¯z ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»
‰Óe¯˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»

‰Óe¯˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי תרומת רבא, "בעי שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי, מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי  בו "ומתו כב, שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט
בתרומה  ולא חומש חייב מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם
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ספק. כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ"ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב הזר אין ספק, שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב'כסף וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי ה"אֿב, תרומות מהל' פי"ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע, הכל נעשה ממאה לפחות תרומה
כאן  ואילו סאה", אותה מדמי חוץ תרומה בדמי לכהנים
מן  כי מדרבנן, אלא אינו הדימוע ענין וכל ספק, שהדבר
הי"ג), אסורות מאכלות מהל' (פט"ו ברוב בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק כדין לקולא רבינו פסק
ה"ז  תרומות מהל' בפי"ד רבינו בדברי מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב בטל התרומה "שספק

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ¯‡L È¯‰ - Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe¯˜ ¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  בֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט). פי"ב (להלן המזבח
לחמי  וכו' להו ואכלי כהנים מנדבי לא מי ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי. והחלק ד"ה בתוך מנחות מס' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰ - ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ
È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡ - ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .B¯·Á ˙eL¯aƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈

Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב: צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף שאחד
היכי  אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי להדדי כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כיֿאם סמיכה כתוב

שם). רש"י ה"ט.71)ולסמוך, פ"ג למעלה ראה

.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡ - Ôa¯w‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï·‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
ÛÈÓ Ô‰k‰73‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰Ùez ÔeÚË da¯wL ; «…≈≈ƒ∆»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»
„·Ïa ‰¯ÈÊp‰Â75e¯‡aL BÓk ,76˙Ó„B˜ ‰Ùe˙e . ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆≈«¿¿»∆∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני  ישראל", בני אל "דבר כט) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ' ותוספתא ב. סב, מנחות ברייתא,
שם. ב'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף כהן "והאשה, פ"י:

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי "ואימורי א: סא, שם משנה,

"מאי  סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי יהודה, רב אמר קאמר,
בידי  לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף בעלים, להלן מה כהן. להלן אף
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף. בעלים ידי תחת ידו מכניס כהן
(שם  בסוטה שנאמר "לפי מסוטה", כף כף אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי על ונתן יט) ו, (שם
או  איש ב) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף'

סוטה 76) מהל' ופ"ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ"ח
סוטה. לענין "תנופות 77)הט"ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני המנחה את והניף כה) ה, (שם סוטה
והיינו  שם). במשנה, (רש"י המזבח" אל אותה והקריב נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡È·nL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚ78˙ÏÒ79ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ∆¿ƒƒ»…∆¿∆≈∆¬»»∆¿ƒ

‰vÓ ‰¯OÚÂ ıÓÁ80Ì˙B‡ ‰OBÚ ıÓÁ ÏL ‰¯OÚ‰ . »≈«¬»»«»»¬»»∆»≈∆»
˙BlÁ ¯OÚ81. ∆∆«

וכל 78) איפות, שתי שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק מ"א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי"א צו פרשה ב'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף סולת, ברבוכה
תלמודֿ סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ. אותן עושה כיצד עז,81)הי"ח, שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב
מכמה  =) היא מכמה יודע "איני לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב חמץ לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי להלן  ונאמר
עשרונים  שני שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ שחלות =) לחמץ עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)
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לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי  עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ נגד חמץ",
כי  הי"ח להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי"ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k ¯B‡O ‡È·Ó ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,¯B‡O‰ ÈtÓ ‰¯˙È B‡ ‰¯ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿
‰L˜Â ‰·Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C¯ ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡ - ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈

„„BÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈
ÔB¯OÚ ÔB¯OÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆

˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ ¯OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«
˙BlÁ ¯OÚÂ ,¯epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ ¯OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«

ÌÈ˜È˜¯89˙Îa¯Ó ˙BlÁ ¯OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב.82) נב, מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק

היה  לא שאם לפי קמח) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י  מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב. נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק ורך "נפוח
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח פ"ב למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,
אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף כי אף מלא, הוא

עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות
נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח על והקריב יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק,
מצות  ורקיקי אונקלוס, תרגום וראה יט:). בבאֿבתרא (רש"י
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב. כט, (שמות

מ"ד. פ"א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ"ג, פ"ט ושם מ"א). פ"ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב
שהיא  רבוכה בענין דעתי נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי השמן מרבית מצאתי מאשר השמן, ריבוי
שענין  נוטה, ודעתי וכו' התודה מיני מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי הוצרך

וה"כ. הי"ט להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îa¯n‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙B¯a92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C¯„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Cea¯‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈa¯Óe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח על הרותחים המים "כשנותנין
מ"ו). פ"א חלה המשנה, (פירוש ב'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ"ד צו
רבינו  דברי ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב'סיפרא' שאמרו "מה כתב: מ"ג, פ"ט
הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב'הר וראה רותח", עמה שעושין שמן כל שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי"ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ"ו). פ"א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי"ג  להלן משנה' וב'לחם המשנה, פירוש בשם פט הערה

ההלכה. בסוף שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎ·e97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .99˙ÈÚÈ·¯ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ

˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰Îe·¯Ï epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜¯Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ, של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי"א צו וב'סיפרא' א. פט, במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ של שחלות הרי לרביכה".

מ"ד. פ"ז מנחות המשנה פח,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי  לסוטה מים לוג חצי משמש, היה מה לוג, "חצי א:

תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט. ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ -102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck ¯Á‡Â ,ÔÓL103- ÔÈ˜È˜¯‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ ¯Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:¯Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa¯‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב.102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב, (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי
תודה  לחמי והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח, פי"ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח אפייה שאחר לי, שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב: עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב שם) (ויקרא

.·Î.‡ˆÈ - ˙BlÁ Úa¯‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï106LÈ¯ÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òe¯t ÔÈLÈ¯ÙÓ109- Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òe¯t ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»
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עו:).106) (שם הונא כרב ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי סוברים והרא"ש הר"ן כי - ב יב, בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק, כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי, חלק העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כיֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב. עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔB¯OÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BB¯OÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈ¯OÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜¯ ‰¯OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ ¯OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

¯ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ·¯ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי באה היתה "נזירות א: עח, מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני  =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)
שנאמר  דבר פפא, רב אמר תלמודא, מאי בשמן). משוחים
רבי  דבי מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי מצות, בו
כלל  פרט, - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי  אין, ורקיקין חלות שבפרט, מה אלא בכלל אין ופרט,

לא". תודה 112)אחריני מחלות נזיר חלות למדו שהרי
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח.) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי ד. ב, בויקרא מפורש

(=115)(כסףֿמשנה). "רביעית א: פח, מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע "חצי 116)מים א: פט, שם
שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג

מסיני". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר
מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יטֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק הסל מן אחת

.„Î¯ÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa¯‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב ממה (שם)
רש"י  עי' אחר, באופן ולא ככה משמע יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.

שלמי  לרבות "שלמיו" כי חכמים וקיבלו שלמיו", תודת
שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,

הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני לעזרה, חוץ
המוריה'). ('הר א. עט, ב. עח, במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי גם שהרי מספיק, לא זה (אבל
אפייתן  ואףֿעלֿפיֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט עח:) (שם שאמרו
לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי, בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ שהוא אףֿעלֿפי פאגי, בית מחומת
פסולי  מהל' בפי"ב (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי' לעזרה, מחוץ נעשים שהם ומכאן הט"זֿיח) המוקדשין

הזבח'). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰Î¯Á‡ ?ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e¯‡aL BÓk ÔÓc ˜¯BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123Ô¯ÈË˜Óe124¯Oa ¯‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯BÎa‰125ÏÎ‡ ¯OÚn‰ ¯Oa ¯‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ¯‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«

הי"ז.121) פ"ה הי"ח:122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע מפשיט ואח"כ תחלה זורק אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי
תקריב  קרבנך כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה וראה גבי 124)מלח", על
אומר  הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: נו, זבחים ראה המזבח,
על  תזרוק דמם את וגו' כשב בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח, במדבר – תקטיר" חלבם ואת המזבח
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח". לגבי ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח
וה"ז, ה"ב פ"א בכורות ובהל' הי"ד, פסח קרבן מהל' פ"א

ה"ד. שם ה"ב.125)ובפ"ו פ"א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ"ו ראה

â"ôùú'ä ïåùçøî 'á éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לכהונה,1) קדשים קדשי אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ - Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈÏÚ·e2ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב פרק שמיני פרשת ובספרא
יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני  עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכט zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - oeygxn 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',
שאין 3) יחיד שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם

דיבור  שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח"]. את לאכול וצונו במצוותיו

.·˙BÁÓ È¯ÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ È¯ÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ -8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ¯ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈

ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È¯‰ ¯eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר
לזכרי  נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
ממנה  "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי

כשרה.8) אכילה היא "רבי 9)כלומר, ח: במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי  קדשים בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי רק בעזרה ונאכלים

.„ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B·˜e11EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a ¯Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â ‰„BzÓ Ì¯en‰ ÔÎÂ .EÈ˙·ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È· eÓÈ¯È ¯L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙·ÏÂ EÈ·Ïe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡¯O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק הוא כן
רבינו  כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים
בא  שכן לפי ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד

כי  אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה
וגו'". בניך וחק חקך

.‰¯BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È Ì¯O·e :Ba ¯Ó‡ È¯‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„·ÚÏ ÌÈÏÎ‡ - ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe¯˙k16˙‡ :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈

ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰¯ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a ¯Ó‡ ‡Ï .¯B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'¯B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿

ÁÒÙe ¯OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLe¯È - ˙B¯B„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«
È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ

ÌÈÙÏk - ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני נאכלים שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי 15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה

ושוק. חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי ובכור
וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה

העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי 18)התרומה". כלומר,
בראשה  החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙¯Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙¯ÁnÓe ÏÎ‡È BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
¯ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL Á·ÊŒ¯OaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21¯BÎ·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

¯OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת

ימים". שני של החמה הפסוקים:20)משתשקע המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק לשני 22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï·‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa :da ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
¯ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .¯˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik - …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
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,˙BÁÓ È¯ÈLÏÂ ¯eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba¯˜ ÌBÈa :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Ba¯w‰ Ïk - ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ ¯OÚÓe ¯BÎ·e ,·e˙k‰ Ô‰a L¯tL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע שבתודה חלות וארבע ושוק חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח.
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי שלמיו. לומר תלמוד
מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,
כמו  הייתורים מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰¯Bz ÔÈc - ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe ;¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰¯·Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»

שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„·Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ·È¯Ú‰ elÙ‡ .32B˙¯tk ‡È·‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ -34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏ¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï·‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚B¯c‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡¯È -38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

יאכל  לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב כגון טהרה, קרבן
והמצורע. ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול

אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל
נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏM·Óe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏ·z ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏ·z‡lL ,‰Óe¯z ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
Ïeqt È„ÈÏ ‰Óe¯z‰ ˙‡ e‡È·È44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»

˙B¯‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙B¯zÓ - «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פסח,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק בין צלי בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט)

ושלוק. צלי אף אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
עליו  להוסיף יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
- "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות
כאן  שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה נהנה הוא שאם
ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי

כדרכו. ושלוק מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי
הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡ - ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe¯˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ

Ú·O‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ
˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe¯˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ È¯ÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי 46) בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין

לעזרה. מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע,

רעב". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי  ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא
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כדי  ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה
הגסה". על נאכלת תהא שלא

.·ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡51‰„BzÓ Ì¯eÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
¯ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Ó·e ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54¯BÎa ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ
Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆

Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó·e59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ·e60˙‡hÁ Ï·‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆

‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ¯BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65¯˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»

˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ - ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ
ÌÈ‰ÎÏ ˙B¯zÓe ÌÈ¯ÊÏ ˙B¯eÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,
ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני  נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי 56)מתודה
והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם
ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו

שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף ב פרק טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי ולא קמא, תנא כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה

כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי 68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי על ואף - מועט הפסד אלא
בקדשים  - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף

החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È¯‰ - ‰Â‡z ¯Oa ÌÚ ÏMa˙pL69¯eÒ‡ ‰Â‡z‰ ¯Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈ¯B‰ËÏ ¯zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי בשר היה "אם כלומר,
טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ :‰ÏBÚa ¯Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa ¯Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
¯Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba ¯tÎÈ ¯L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a ¯Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜¯f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡¯‰ Ô‰k‰L :Èe‡¯a ‡l‡ el‡ ÏÎa ¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„B·ÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê - »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôa¯w‰ ˙ÚLa Èe‡»̄ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆
- ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï·‡ .·¯ÚÏ ¯‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»

·‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ·È¯˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»
‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆

·È¯˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa ·È¯˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על אף
"והרי 72)קדשים. צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח) גבי על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
לכל  שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי להקריב.73)כן, שראוי אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È¯‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ ,¯epza ‰Ù‡z ¯L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓ·e ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰·¯ÁÂ ÔÓM· ‰ÏeÏ·¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,·‡ ˙È· ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï·‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È¯‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
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,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»

‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»
˙È· ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ :da ¯ÓBÏ ·e˙k‰ C¯ˆ‰ ;·‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆

Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ¯ÓBÏ - ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«
elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙·ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙·ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰È¯ÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב.74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»
˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»

.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי הנאכלת העוף חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï ¯znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»
ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :¯Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï·‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈

ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,¯·BÚ ÔÈa Úe·»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ
ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ -85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :¯Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»

ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»
‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…

.·¯ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז,

וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק הפסוק 80)"איש שהרי
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי 81)חולק צט. זבחים
בדיבור  שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק
הפסוק  והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב" זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי קדשים 82)ושניהם בקדשי רק לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני - אהרן" ונתרבה 84)בני

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה

חלק.85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים
בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם
כי  אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז,
חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו
זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק

מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
לי  מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל  לי מה טמא
גדול  כהן שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי
שמע  בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆ¯iM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי
ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ Ïk90- Ô·¯˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„B·Ú‰91‡e‰ È¯‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - ·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»̄∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ Ïe·Ë ?„ˆÈk .·¯ÚÏ92ÌÈ¯etk ¯qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈
‰¯e·w‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈

.·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף
לאכילה  ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא ממועט,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב, כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב.)96מדרבנן. שהוא פי על אף

.ÎıeÁ ;„·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡ - ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - „·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰¯Bz· L¯t˙ È¯‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
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עבודה  ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה
ואכלתי  הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת
משום  אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי  ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¯Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙B¯BÚa99¯B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLa100¯Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ -101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ·ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ·È¯˜n‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú - ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô¯‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

¯Ê ˙ÚMÓ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯Â¯Ë˜‰ ¯Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈ·ÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט -

השמש.100) והעריב שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי למעט

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.·ÎÛ‡ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â ,Ï·ËÂ ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ - ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ ¯eaˆ Ôa¯»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÌÈ‡L ÈtÓ ,·¯ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים
המחטא  אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאין חולק,
לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן

מינה". שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שאר 1) ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - dÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯cz ¯L‡ EÈ¯„ ÏÎÂ ¯ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰¯‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ ¯Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י ישראל ובין כהן אףֿעלֿפי 3)בין
הזה  הלאו כי קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו שכתב
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
מהלכות  בפ"א והמשנהֿלמלך כאן, הכסףֿמשנה כתב
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח, גבי על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב, (לדרים ראה פ' בספרי

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.·‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ d¯O·e daÏÁÂ7- ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב) הלכה פ"ב (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי
המזבח  על מתנסך והיין המזבח, על כולה נשרפת נסכים

א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.
זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב מעל, זה הרי אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואףֿעלֿפי שם. פירש"י
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט. זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈ¯eÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ - ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆

‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈ¯eÓ‡‰L11¯Ó‡ È¯‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«
‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ

˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡ - ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ -14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆

„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈
Û¯Oz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה על 12)ראה נוסף כלומר,
ופ"ב  פ"א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב (=שאינו לי קמיבעיא לא לג) כט, שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח. מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי קמיבעיא כי ח), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב כהן הוי (מי מאי תהיה, דכליל
אמר  רש"י), – כהן מנחת אכילת על חייב שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי דתניא שמע, תא לרבינא, אהרן רב
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק צו וספרא יח: בכלל 13)מכות שאינן
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נשרפות  אלא המזבח על נקרבות אינם שהרי תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה בֿד, הלכות פ"ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ"א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף כלומר,
הלכה  שם ופ"ב ג, הלכה מעילה מהלכות פ"א להלן (ראה

פב.15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ"ח צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈ¯ÚLa EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk .EÈ˙·„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ È¯ÚLa ÔÓc ÔÈ˜¯BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈ¯eÓÁ ÔÈa18·ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ¯·„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆
˙Ïq‰Â ,¯Oa‰Â19Ôlk - ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»

˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ"ב להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי

צ:). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב הבשר

.‰‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ -∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22¯OaÓ ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
È¯ÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי רבינו 22)מכות כתב ולא וצאנך. בקרך
(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ יצא לא הבשר כי שיתכן לפי ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק בפנים. ראשו והכניס בחוץ עמד הוא אלא
זריקה, לפני העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח.) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי ג, הלכה פ"י למעלה ראה

כהונה  לזכרי אלא נאכלים מנחות ושירי והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
- ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ ¯Ò‡Â ÏÒÙ25- BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡26‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk - eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰Ù¯Ëk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ¯Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dtxhM dVrp Fzvignl uEg xVA `vIW oeiM." ¥¨¤¨¨¨¨¦§¦¨©£¨¦§¥¨

בגלותן, ישראל על זה דין מרמז העניינים בפנימיות
"ובשר  הפסוק על כמארז"ל הגלות, על רומז ש"טריפה"
נעשה  למחיצתו חוץ בשר שיצא כיון טריפה", בשדה
חוץ  נמצאים ישראל שכאשר הוא בזה שהרמז כטריפה,
המעלה  בתכלית שעבודתם הגם בגלות, למחיצתן
בהם  אין גלות, - ב"שדה" שנמצאים כיון והשלימות,

אמיתית. שלימות
.42 cenr al wlg zegiy ihewl

פב.25) זבחים יח . מכות סח: שם.26)חולין חולין
חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות

ט.28)למקומו. הלכה פ"ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa30‰Ê È¯‰ - ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.¯Lk»≈

פב:29) בוודאי 30)זבחים קדשים קדשי בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק, בשעת שהרי נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ"י ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי להיכל שלהם הבשר נכנס אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי כשר,
אהל  פתח ושחטו ב) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ"ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס שאם הרי ד). הלכה
ולא  כשר", לפנים הנכנס "בשר פב: שם גם וראה כשר,

קלים. קדשים לבין קדשים קדשי בין חילקו

.Á¯Ê31‰¯ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;¯ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÊÂ ,¯ÓB‚Â Ì‰a ¯tk ¯L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡¯L ˙Ú·e33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ - ¯f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ¯f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ıeÁa35¯Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰¯ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙e¯Ê ÌeMÓ ‡Ï ,„·Ïa ‰˜È¯Ê Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח:31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי
שאכל 34) זר רב, אמר גידל רב אמר "איתמר, שם: במכות

קרא, דאמר טעמא, מאי פטור. זריקה לפני ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
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וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי פטור,
העולה מן שאכל "זר יח. שם לחומה,גם  חוץ זריקה לפני

כי  יאכל לא וזר משום נמי ולילקי חמש. לוקה שמעון לר'
נמי  דלכהנים הכא חזי, דלכהנים היכא מילי הני הם, קודש

ההלכה. בהמשך ראה חזי", הלכה 35)לא למעלה ראה
יח.36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי 38)ראה

שם. גידל רב

.Ë¯Ê39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ - »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ¯Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ - ‰¯z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï· ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï·¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰¯z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈ¯ÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e¯‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב: (ראה 40)יבמות ומיצוי הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני אבל וֿז), הלכות פ"ז למעלה

ח). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ"ז שאז 42)למעלה ומיצוי, הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי מעילה איסור פקע
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני

ותוספות). ברש"י שם איסורי 43)ועיין מהלכות בפי"ז
הלכה  שגגות מהלכות פ"ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמן,1) בפני והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Ba¯w‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó - ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,¯eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי
לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי"ש. כולה, שנשרפת ה"א פ"ב

רבינו.3) בדברי ה"גֿד להלן מבואר

.·˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ7.ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי מנופה קמח והוא א. טו, משנה,5)סוטה
מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם

השעורים". מן באה בלתי 6)סוטה) וקמח שעורים שבאה
הי"ב. סוטה מהל' פ"ג וראה שם). (משנה, מנופה

נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח של שני ביום הקרב
תמידין  מהל' פ"ז להלן וראה י. וכג, יד (ב, ויקרא בספר
ואףֿעלֿ שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פיֿכן

הי"ב. שם ומוספין תמידין מהל' פ"ז להלן וראה (שם),

.‚·¯˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ¯ÓÚ :¯eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡È·nL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙¯ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡¯˜12Èa‚Ï ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈

ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ
eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ e·È¯˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»

˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»
ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ

¯‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈

ראה 8) המזבח, על הקומץ, את ממנה מקטירים כלומר,
הי"ב. ומוספין תמידין מהל' פ"ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ"ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב. מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח, (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי מהם אין כלומר,
פ"ח  להלן וראה ה"ח). פי"ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי"א. ומוספין תמידין ב:14)מהל' נב, מנחות משנה,
הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק כי - א נח, במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי בפ"ה וראה הֿח. כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי"ט. להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט, מנחות
יוםֿטוב' וב'תוספות ט) (שם, התורה על ברש"י עוד וראה

מ"ג. פ"ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,
('סיפרא' המזבח לאישי ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות

ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט) (שם, שנאמר
קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ"ד להלן

ה"ה. שם ובפ"ה ה"יֿיב,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ·¯˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ ·È¯˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ ·iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ
˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»

‰„B·ÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk ·È¯˜nL24·È¯˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL26˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈
ÔÈz·Á28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»

˙·Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«
˙LÁ¯n‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈

¯epz32ÔÈ˜È˜¯ ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ
.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ, והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ"י וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט, א. ב, במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ"ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ"ה 24)הי"בֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ"ג צו וב'סיפרא' הט"ז, המקדש כלי ראה 25)מהל'
ה"ד. פי"ג מהל'26)להלן ופ"ג ה"בֿד. פי"ג להלן ראה

הי"ח. ומוספין ב.27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב חביתין, להו קרו מחבת שם
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המנחות  ארבע אלו וכל שם). מנחות, (רש"י תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כיֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כיֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש א: ב, ויקרא
ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי"ג להלן וראה שם) רש"י גם וראה נט. מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי"ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב "וכי ד: שם,
ה"ח. שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב "וכי (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי  בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי"ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות

.‰ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk34Ïk ÔÈ‡ - »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«≈»
ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡35˙‡ ·kÚÓ BËeÚÓe . ««≈∆¿»≈ƒ»ƒ¿«≈∆

Blk36BÏ LÈ - ‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ LÓÁÂ . À¿»≈¿»«»¿∆∆¿»»≈
ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯cÏÂ ·c˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…≈∆»«∆ƒ¿∆¬ƒ∆∆

ÔB¯OÚ37˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓe ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ƒ»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿«≈ƒ¿«
ÔB¯OÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ÔÈz·Á‰Â CepÁ ˙ÁÓe ˙B‡¿̃»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒƒ»««≈∆ƒ»

¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,„Á‡38. ∆»…»¿…»≈

שתי 34) כגון המזבח, לגבי קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ"ח בפ"ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי  להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח, (במדבר
להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל

רובו",36) את מעכב מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,
פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב) (שם, שנאמר ממה ה"ח) פ"ט דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב. ט, א.37)במנחות פח, שם המשנה מדברי נשמע כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח, (במדבר שנאמר ומה
רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב: עו, במנחות
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי  כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי היא, הכתוב וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי לשנות.
ו'הר  כסףֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא

האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר
ספר'. ב'קרית וראה סג:). מנחות רש"י (עי' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
‰Lb‰39·¯ÚÓa40˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÏL dcÁ „‚k «»»¿«¬»¿∆∆À»∆∆∆¿ƒ

˙È·¯ÚÓ41‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ,42˙ÁnÓ ıeÁ ; «¬»ƒ¿≈»¿¿»ƒƒ¿«
‰ËBÒ43‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ44z ˙BeÚË Ô‰ÈML ,‰Ùe »¿…∆«¿»∆¿≈∆¿¿»

‰Lb‰Â45. ¿«»»

בגמרא 39) זאת ונלמד א. ס, מנחות משנה, ראה למזבח.
הפסוקים. מן במשנה:40)שם - א סא, שם המזבח, של

במערב". "ושלשה 41)"והגשה א: סג, זבחים משנה
וכו' משמשת מערבית) דרומית =) קרן אותה היתה דברים
המנחה, (הגשת) רוצהֿלומר וכו'", וההגשות העוף חטאת
פני  אל ה' לפני אהרן בני אותה הקרב בה שנאמר לפי
בקרן  אלא ה' ופני המזבח פני להיות נכון ואין המזבח,
יד, בסוטה הוא וכן שם) המשנה, (פירוש דרומית" מערבית
המזבח. פני אל תלמודֿלומר במערב? יכול ה', "לפני ב:
הא  ה', לפני תלמודֿלומר בדרום? יכול המזבח, פני אל אי
קרן, של חודה כנגד מערבית, דרומית בקרן מגישה כיצד

ה"ו. ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה א 42)ודיו", ס, מנחות
במשנה. הט"ז.43)- פ"ט למעלה להלן 44)ראה ראה

הי"ב. ומוספין תמידין מהל' -45)פ"ז א סא, שם
במנחת  והגשה בתורה, בשניהם מפורשת תנופה במשנה.
אותה  "והקריב כה) ה, (במדבר בתורה מפורשת כן גם סוטה
נזכרה  שלא העומר ובמנחת הגשה, היא וזו המזבח" אל
חוטא  ממנחת הצד" "במה ס:) (שם למדוה בתורה, הגשה

סוטה. וממנחת

.ÊÔÓL ˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿∆∆
‰B·Ïe46ÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï .47ÏÎÏ ‰B·Ï ıÓ˜Â , ¿»…∆∆¿»ƒ»¿…∆¿»¿»

ÌÈML ‰˙È‰L ÔÈa „Á‡ ÔB¯OÚ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÁÓƒ¿»≈∆»¿»ƒ»∆»≈∆»¿»ƒƒ
ÌÈB¯OÚ48ÌÈML ÏÚ ¯˙È „Á‡ ÈÏÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ∆≈¿ƒƒƒ¿ƒ∆»»≈«ƒƒ

ÔB¯OÚ49¯‡a˙iL BÓk ,50˙B‡˜ ˙ÁnÓ ıeÁ . ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»
‡ËBÁ ˙ÁÓe51¯Ó‡pL ,52‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈOÈ ‡Ï : ƒ¿«≈∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆¿…

‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט, מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי א. פח, מנחות משנה,
כא) יד, (ויקרא עני במצורע שכתוב ממה זאת נלמד פט.)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח. פ"ב הוא 48)למעלה שהשמן אףֿעלֿפי כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ"ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ"ט אלא אחד קומץ מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ מביא היה אחד, בכלי

עשרון. ה"ו.50)מששים פי"ז -51)להלן א נט, שם
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חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת
לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק "לא טו) ה, (במדבר

.ÁÔ˙54·È¯˜‰Â55BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ - »«¿ƒ¿ƒ∆««∆∆ƒ¿≈«¿
dÓˆÚ ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ56Ô˙ .57ÔÓL Ba LiL ÈÏk ¿««¿»ƒ¿≈«¿»»«¿ƒ∆≈∆∆

‰B·Ï B‡58ÏÒt ‡ÏÂ ,¯·BÚ BÈ‡ - ‰Èab ÏÚ59˙ÁÓ . ¿»««∆»≈≈¿…»«ƒ¿«
ÔÓL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÛÈÒBÓ - ÔÈz·Á‰Â CepÁ60BÓk , ƒ¿«¬ƒƒƒ¿»««≈∆∆∆¿

¯‡a˙iL61. ∆ƒ¿»≈

חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי רבינו, דעת

המצוות' ב'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קבֿקג, וכתבו ב. נט, מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס. (שם
המוקדשין  פסולי מהל' פי"א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב אינו שוב – ה"י)
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ מחמץ לענין גם

משנהֿלמלך. ועי' שם.57)הי"ח). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י (וכן שמן רק רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי גבי על כלי "נתן אמרו: שבמשנה מפני כן שפירשו
פסולי  בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע"א' ב'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי גבי על כלי "נתן במשנה:
בו  שיש הכלי על לבונה) (או שמן בו שיש כלי שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי  שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואףֿעלֿפי
בגופה  "עליה א: ס, שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב בלבונה גם והרי מדבר", הכתוב מנחה של
שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע"א' אלו במנחות אין כי אף כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב,61)"על פי"ג להלן
עיי"ש.

.Ë˙BÁn‰ Ïk62ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰63˙BˆÓ˜64, »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Blk ıÓw‰ ¯ÈË˜Óe65ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , «¿ƒ«…∆À««≈«ƒ¿≈«¿«¿»∆¡»

ÌÈ‰kÏ66‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁnÓ ıeÁ ;67dÈ‡L , «…¬ƒƒƒ¿«ƒ¿≈¿À»∆≈»
dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡ ,˙ˆÓ˜68ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿∆∆∆»«¿ƒƒ»À»∆∆¡«¿»

¯ÓB‚Â Ô‰k ˙ÁÓ69CepÁ ˙ÁnL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿«…≈¿≈»»«¿»∆ƒ¿«ƒ
‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰L Ô‰ÎÂ ÔÈz·Á‰Â70˙ÁÓ B‡ ¿«¬ƒƒ¿…≈∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«

‰·„71ÔÈ‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ˙BÙ¯O Ôlk - ¿»»À»ƒ¿»««≈«ƒ¿≈«¿≈»
.˙BˆÓ˜ƒ¿»

ב.62) עב, מנחות ולחם 63)משנה, הלחם שתי למעט בא
ה"ג. למעלה ראה אצל 64)הפנים, בתורה מפורש שכן

קומצין". "כיצד הי"ג פי"ג להלן וראה הנ"ל, המנחות

הנ"ל.65) המנחות בכל בתורה מפורש זה משנה,66)גם
והמנחות  מנחות, חמש אצל בתורה מפורש זה ודבר שם.
וכו', חוטא מנחת כגון בתורה, זה פורש לא אצלם אשר
"וזאת  זֿט) ו, (ויקרא שנאמר ממה שם) (בגמרא נלמדו
ממנה  והנותרת וכו' בקומצו ממנו והרים וכו', המנחה תורת
שם). (רש"י המנחות לכל אחת שתורה ובניו", אהרן יאכלו

ה"י.67) להלן ראה נאכלת, – הכהנים מן נקבות מנחת אבל
ב.68) עד, שם תאכל".69)משנה, לא תהיה "כליל
האומר 70) שמעון כרבי ולא ב. עב, שם במשנה כתנאֿקמא

נקמצת. כהנים של חוטא מנחת ב.71)כי עג, שם

.È˙‰k‰72,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ d˙ÁÓ - «…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe73. ¿»∆»∆¡»ƒ

ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי"ב. שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב. כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È¯‰Â e·¯Ú˙pL- ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ·¯˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ¯Êt˙Ó ÌÈ¯ÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב צט, ביבמות
ספק  כהן, ספק והוא שנתערב, זה על =) עליו "ונותנים
ק.) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי כהנים חומרי ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב אמר הלכתא, "למאי

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק, שם
שמעון. ברבי אלעזר כרבי הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח, גבי על קרבים
בבל  הוא הרי לאישים שממנו ש"כל המזבח, גבי על

שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י לדעת
מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב"ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ"ב ולהלן הכ"א, פ"ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי"ב).
שבעזרה  קדשים קדשי פסולי שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ"ז למעלה (ראה

.·ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ -80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««

ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆
‰M‡‰83ÌÈ¯ÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»
‰¯ÊÚa85‰¯Lk - ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י בכת"י 81)משלו

ב'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח.82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי 84)(רש"י, אלעזר כרבי הסוברים כרבנן
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רש"י  מחלוקת הי"א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי"דֿטו). סוטה מהל' פ"ד וראה שריפה, שזוהי כ.

סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח, ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜¯˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90e¯zÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿

ıÓw‰ ·¯a ¯e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי 87) המנחה את מקדשין כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי ועומדת, קדושה המנחה כי ואף שרת.
הגוף, קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף קדושת קידשה – בכלי קדשה

ב. יד, סוטה רש"י ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי צורך ואין קרקע, ע"ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי פשיטא רבא, "אמר ב: ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע, שע"ג בכלי
שעל  השולחן על קומץ, שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע, גבי

שם). (רש"י, והשיריים" הקומץ יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב: ז, גבי א. שעל בכלי לקמוץ מהו ששת, מרב

קרקע, שע"ג מכלי קומץ לי פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע
גבי  על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ הלחם את מתירין ובזיכין קרקע,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי ובזיכין אזכרה, מיקרי דקומץ
שיריים  מתיר דקומץ לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי  וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב, (שם דכתיב לאכול,

שם). רש"י, – "נותן 90)ה' כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי ומקדשו שרת בכלי הקומץ
קידוש  רבא, "בעא ב: ז, מנחות ראה קרקע, גב שעל בכלי
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי, קומץ
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב'תורת ואמרינן אהרן", בני "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י, הדם קבלת נגד קומץ וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף קרקע, גבי על ולא כהן עלֿידי בכלי  הדם

קרקע. גבי שעל בכלי ולא כהן, עלֿידי כרבי 91)בכלי
רבי  של טעמו שם מסביר יהודא ורב ב. כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח) יט, (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ ברובו,
היינו  קומץ, של רובו כי ה"א, פ"ב יומא ב'ירושלמי' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ - ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ94L·„·e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ - ‰È¯ÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆

ınÁÓ‰ ¯Á‡ ınÁÓ‰Â98·iÁ -99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»
daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב נב, הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,
המנחות  אבל חמץ, ולא מצה כולן באות המזבח, גבי על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח, גבי על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ"ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ הלחם שתי כמו חמץ, הבאות מהן ויש

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י. דבש 95)פ"י אסרה ולא א. נח, ומנחות ב. יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח איסורי מהל' פ"ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח) יח, (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב, (ויקרא
כי  שם, לקיש ריש ואמר הקומץ, על נאמר זה ופסוק חמץ",
חמץ  תאפה "לא י) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב נו, מנחות

הי"ח. להלן וראה פ"ג. א 100)בכורות נה, מנחות
צו  ופ' ה"ג, פי"ב דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' –במשנה,

הט"ו. להלן וראה ה"א, פ"ג

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎ¯Ú B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ ·iÁÏ - ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -106. ∆«»«¬∆≈∆

חייב.101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף בברייתא. - ב נה, שם

פניה  "שמחליק מפרש שם ורש"י המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי ה"כ, ומצה חמץ מהל' פ"ה וראה במים",

רש"י. כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ, תעשה לא שנאמר לפי וכו' חמץ
בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י), – עצמו בפני חשוב מעשה =) יחידי מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני אף עצמה, בפני עליה
יחידי  מעשה שהוא קיטוף, לאתויי שבה, יחידי מעשה

עצמה". בפני עליה פ"ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ"ל (תערך, תירק ובל תלוש

כאן. המוריה' ב'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף

.ÊËBÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ ¯B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
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‰˜BÏ - ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ ¯B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿
‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע"ג שאור הניח אמי, רבי "אמר ב: נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב מאליה ונתחמצה לו וישב והלך
היכי  כי בעלמא, בהנחה חייב הכא כלומר, שבת", של צלי
בו  שהיפך גמור צלי מעשה בו היה אם בשבת דמחייב

שם). צורך 108)(רש"י, אין העיסה את לחמץ כדי כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח אלא אחר דבר בשום
בשבת, מבשל משום חייב אינו בשבת, גחלים גבי על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי בו, היפך אם אלא

ורש"י. גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈ¯ÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰¯Lk - ÌÈÓLe ÔÈÏ·z ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡¯˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח "תיבלה בברייתא: - ב כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני ובכל בשומשומין
פ"י): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואףֿעלֿפי כסףֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק כמון, כמין "הוא
כה). כח, חמץ 111)ישעיה מהל' פ"ה רבינו כתב כן

וכיוצא  והקצף והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ. של חשש כאן ואין כלומר, הבצק", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי כאן שכתב כהראב"ד
גם  וראה חימוץ, משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ מהל' פ"ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב'תוספות' (וראה פסח של
שהיא  לפי ה"ה, ומצה חמץ מהל' פ"ו משנה' ה'מגיד שכתב
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני. לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ"ב

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:¯Ó‡pL ;¯eËt - «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰¯Lk‰ - ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ e·È¯˜z ¯L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰¯Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL ¯Á‡ dˆnÁÂ ¯ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰˜BÏ BÈ‡ - d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡¯a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰·¯˜ ¯·Îe ,e·È¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰¯Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי"א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי

שגם 116)להקרבה. ואףֿעלֿפי להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ חייב זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ היא הכתוב גזירת – הי"ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י ועי' הט"ו,

"בעי 118)לעזרה.117) שם: במנחות השני. החימוץ על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב
עלה  מיחייב לא לה מחמיץ הדר וכי ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ. אחר מחמיץ משום
משום  עלה מיחייב לה, מחמיץ הדר וכי ביה, מהני לא יוצא
אותו. מלקין אין ומספק תיקו". מחמיץ, אחר מחמיץ

מזבח 119) של בראשו חימצה מרי, רב "בעי שם: במנחות,
דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף תיקו". דמי, מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו

(כסףֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :¯Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡ - ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È¯‰ - ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙B¯t ÈÓ - ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי כן למד שם בגמרא כי
המוריה' ב'הר גם וראה בדבריו, עיי"ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי
הי"ח). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ הוא הרי כן
"מנחת  הסובר הגלילי יוסי כרבי ולא שם, עקיבא רבי וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי 123)נסכים בדפוס
ועי' רוקח'. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע בשאלותֿותשובות

כב. ה"ד.124)סי' ומצה חמץ מהל' פ"ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈ¯Ê Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È¯‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

Ô¯ÓLÏ127¯eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯nLÓe Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ¯eav‰ È¯‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ -¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »

שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי דברי
א. מ, א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט,
שם). (רש"י, הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ"י: זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי בגמרא: שם
ומפרש  שאני". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈ¯LBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL Ô¯nLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰¯ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ"ב). פ"ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה
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חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי אף לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי"א), שם ומצה

יחמיץ. שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי

.·ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏM·nL ÌB˜n·e«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
ÌL eÏM·È ¯L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :¯Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È ¯L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

¯ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה
כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜¯‰Â Ô˙ÈÁË - »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙È·Ï e‡B·iL „Ú ,¯Êa ÌÈ¯Lk134˙·ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙¯M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰¯ÊÚa eÈ‰ ˙LÁ¯Óe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ¯ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח')132) (ב'מעשה מג"ע ודפוס וויניציאה רומי בדפוס
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי שהרי הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ"ח ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ"ה

(כסףֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף פועלת היא והרקדה פי"א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא
א. לו, ופסחים ב. יח, א. אפיה 135)ט, דבעינן "דכיון

כלי  היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי מהל' (פ"א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי הי"ט)

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב: צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי דאיכא
עבדינן". לא דחרס שרת וכלי שרת, כלי ליה הוה בתנור,
לפי  שרת, בכלי נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י: ופירש
צה:) (מנחות הלחם שתי בפרק כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן

â"ôùú'ä ïåùçøî 'â éùéù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.

.‡‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.·ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?ÏB„b Ô‰k Èz·Á ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔB¯OÚ ÈˆÁ· e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡ - ÔÈÈˆÁ ‰·¯˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆

ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡È·Óe .:¯Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«
.O·k‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï - ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆

dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏB·e6ÔÈÁ˙B¯a7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»
˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔB¯OÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב,
משלם  מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי על רבינו כתב ג משנה ט פרק למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט פרק ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח.
הראב"ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי  ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה'
כהן  חביתי אף חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈ·¯a ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«
˙·Án‰10dÏM·Ó BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ·¯ ¯‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»

‰a¯‰11.‡Â ÏLa ÔÈa - ÈÈÙz :¯Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן מחבת

בתנ  אפייה גם שצריך הרי "תופיני", כלומר,11)ור.(שם)
כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו

במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.·¯Úa ÈˆÁ‰Â ¯˜aa ÈˆÁ‰ ·È¯˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ
ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
¯˜aa ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ ·È¯˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.·¯Úa - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ¯‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰B·Ï ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk d·È¯˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה

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
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וכי  בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס, (=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי

לא 13)ארעא". משיח כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב.14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי ד הלכה י"ב פרק למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BB¯OÚ ‰nk B‡ ,18B¯„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡¯‰20Lc˜Ó ÏL ÔB¯OÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22¯Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏB·e ˙Ïq‰ ÏÚ ¯Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙¯L ÈÏÎa d˙B Ck ¯Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔB¯OÚÏ ‚Ï Ïk‰ - ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו

וחצי  עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי שמן נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן

ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם
יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה
בכלי  אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁ¯n‰Â ˙·Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
¯Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈

ÔÈ¯LBÙa dLÏ Ck ¯Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏB·e26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
¯„pL BÓk ˙LÁ¯Óa B‡ ˙·ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙¯L ÈÏÎa d˙BÂ29¯‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙B·Ï Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי 28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה

אותה  "פתות ו) ב, (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה לכאורה
שרת. כלי הן ומרחשת מחבת הרי נאמר 30)עיון, שכן

מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)
פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה

והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט.
"ונפש  סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב כי
כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁ¯Ó ?˙LÁ¯ÓÏ ˙·ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È¯‰L ,C¯ ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙·ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ

.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי

.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk ¯epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33- ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈ¯LBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙¯L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :¯Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜¯ Ì‡ÂÔÈ¯LBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ - ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜¯e :¯Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜¯‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ ¯Á‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה

עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי רבי 39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין,

האפייה.

.ËÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡È·Ó ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ¯ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa¯‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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˙BlÁ ¯OÚ ÔB¯OÚ Ïk ÔÈÙB‡ -41˙BlÁa ‰a¯ Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«
‰¯Lk - ¯qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈

ÏÈc·Óe ,‰Úa¯‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ
‰p‰k È¯ÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈc·Ó BÈ‡ - »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ

˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈ¯Lk - Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא
מין  (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו

עשר". כאן אף תודה 42)עשר), שהרי נותן הדין וכן
ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה

למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע
וזו  קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת

סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,
מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע,

המזבח.45)השני. על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל

גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת
אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן
בעי  דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן
פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,

פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי שכל יח:) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
- ÔÈ˜È˜¯‰‰¯Lk53el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk e¯Ó‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈

.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי
אלא  פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן
אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא,

זר". אלא כהן יצק "לא

.·È˙ÏÒ Ì„‡ ‡È·Ó ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡·‰ ¯„Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙¯L ÈÏÎÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙¯L ÈÏÎÏ d˙B -56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙¯L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡ - ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿

‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙¯L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»
Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙B·Ïe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆
„ˆÏ d˙B·Ï Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô¯˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«

„Á‡60:¯Ó‡pL ;dÓL ‰a¯˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«
BLc˜Óe ˙¯L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿

˙¯L ÈÏÎa61BÈ‡ - ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈
LB„˜62Lc˜Óe ¯ÊBÁÂ ,63d˙B·Ï Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»

ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«
BÁÏBÓe64˙¯L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ

ıÓB˜ BÈ‡ - ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«
dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי  דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של
למעלה  רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן שרת
שרת  כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני 58)אלא אל "והביאה ב) ב, (ויקרא "דכתיב
וגו'". המזבח".59)אהרן אל והגישה ח) (שם, דכתיב

כדתנן 60) מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב ליה על דיש

שנא". לא נמי הכא שרת, "איתמר 62)בכלי ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני שחלקו קומץ
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי
ולא  דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני שחלקו

פסול]. זה הרי קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב, (שם שנאמר
ה  בפרק למעלה וראה שם). (סוטה תמלח" במלח מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות
מולחין  מזבח של ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ טו.) (שם בגמרא
בכלי  מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי ממנחת "חוץ
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי 67)כליל מהלכות ה בפרק למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח
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.‚ÈıÓBwL C¯„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï - »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ¯‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות
אינשי". ידו.69)כדקמצי כף פירושו ידו ופס במשנה. שם

בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו ופושט כופף
זה  ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח לתוך ונכנס נדחק הקמח

מהקמח". ידו ומוציא היד, ראשי 70)לפס "שהכניס
קומצו  מלא וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו

ידו". פס עד 71)עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס
הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק ולפיכך ב"תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ מבורץ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול

הקומץ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆

ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ75BÓk ,ÔB¯OÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה
טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב) ב, (שם קרא במשנה:75)אמר שם
קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב מיעוטו "השמן

פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב) ב, (שם

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ¯„BÂ Ì„‡ ·c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆ¯iL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ ¯„B B‡ ·c˙Óe4dc·Ï5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e¯‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ¯„B B‡ ·c˙Óe8ÈÙa ‰B·Ï B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈

dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»
Ôa¯˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜Ïe :¯Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב כי "אדם בֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י ד, הלכה ב פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת

ד. הלכה פי"ב למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת
עם 4) שמביאים והסולת היין כי א, הלכה פ"ב למעלה ראה

"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,
נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב או לנדר אפשר כלומר,

דברי  קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי אפילו
פר.6)רבא. ונסכי איל נסכי כבש, שם 7)נסכי למעלה

ד. פי"ב,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה
זבחים  וראה ה. הלכה ח פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני היין את מקריב היה כיצד צא:

הי"ב. ופי"ז יד, הלכה שם 9)פט"ז וספרא קו: מנחות
שם. פט"ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי

משום  עקיבא, כרבי ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי "הרי טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי מלוג. יפחות
כי  ועוד, קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט"ז  להלן וראה (כסףֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי גם

פ"ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ"ח טֿי, הלכות המקדש כלי מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י, (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.·ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„B B‡ ÔÈ·c˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„È¯t elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈ¯Bz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»

˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï·‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ"ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות

"סולת  א) ב, (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י פרק שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס מסיני. למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק מן כן למדו הרי כי עיון , צריך

.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני מנחה "הניח ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ"א  רבינו שכתב ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי  ומת, בניו לשני בהמה "הניח ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי בה, ממירין ואין קרבה זו
ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק בה שמתכפרים לפי לגמרי, שותפים
כי  (=נפש מקרי דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),
(לחםֿ לגמרי שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב,

כאן). משנה

.„?‰·„ ‡È‰ BÊ È‡Â ¯„ ‡e‰ ‰Ê È‡21È¯‰ :¯ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È¯‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡ .¯„p‰ e‰Ê -∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
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‰f‰ ÔB¯OÚ‰ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆
.‰·„ BÊ È¯‰ - ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב.21) הלכה נדרים מהלכות בפ"א א 22)ראה פרק קינין
קלט. וחולין ח. מגילה ו. השנה ראש גם וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B·„Ï ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Ó24LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,¯„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„·‡Â Ba¯˜25B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

¯„pL BÓk ·È¯˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ¯ÓB‡Â ·c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ·‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי בדין להלן רבינו כתב וכן הנ"ל . במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב המזבח, על הקריב שלא זמן וכל המזבח.
(בכל  לשמו שלא שהקריב אלא הקריב, אם אפילו שהרי
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח), מחטאת חוץ הקרבנות
פט"ו  ולהלן ב. בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

כו). יב, (לדברים ראה פ' בספרי

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê ¯BL ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«
ÌlLÏ ·iÁ - ˙Èa‰ ÏÙÂ ¯BM‰ ˙Óe ,Ôa¯˜28:¯Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«

- d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»
d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»

עלי 28) זה ובית עולה, עלי זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי.
"דמי  אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי באחריות, חייב
"עלי" שאמר במה הכוונה כי אומרים אנו עלי", זה שור
"דמי" אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
להתחייב  "עלי", שאמר במה כוונתו עלי", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי" שאמר ואף קט. מנחות
באחריותה. יתחייב שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe¯‡a ¯·k30·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba¯˜ Ba31È¯‰ :¯ÓB‡‰Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰p·È¯˜‡L33˙È·a d·È¯˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê34‰Ê ˙È·a ‰p·È¯˜‡L .35d·È¯˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - Lc˜na36.‡ˆÈ - ˙Èa‰ B˙B‡a d·È¯˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

·iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
d˙eÈ¯Á‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙¯k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈

‰Ê ˙È·a Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆
‡ˆÈ - ÌL Álb Ì‡40¯ÚˆÏ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈

˙e¯ÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ ¯Úˆ È¯‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט פרק למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון

במשנה.32) עולה,33)שם עלי "הרי שם: במשנה
הרי  יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע"פ עולה", עלי "הרי סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי במקדש. שיקריבה

עלי,34) הרי אמר שאם נגנב, או כמת זה שהרי שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב עלי הרי אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי במשנה שם
הוא  שהרי כלל, לקרבן נחשב אינו הזה הקרבן כי ואף

באחריות. חייב אינו – חוץ למעלה 37)שחוטי ראה
שם. בגמרא המנונא רב דברי והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב דברי והם למקדש. חוץ שחוטי על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע"מ כלומר,

זה. בבית כי 40)התגלחת אף כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ, העלאה על כרת וחייב במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב אינו כן, ואם עצמו. לצער רק אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח. לא מזה יותר להביא, יטרח חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

¯Ó‡ ‡Ï - ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי ב.) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ"א וראה תחטא". כי "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י. הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי פ"ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב אףֿעלֿפי אשם, זו והרי
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב

"ל  "לחטאתי", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי".
היה  אם לאשמי, אלו והרי לחטאתי אלו "הרי בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê Ú¯ˆÓ Ôa¯˜ :¯ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ Ú¯ˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa¯˜45Ôa¯˜ ¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈ¯ÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ ¯„Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי 45) מהלכות פ"א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי ג, הלכה כפרה
שתי  מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני שני או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני שלשה: קרבנו והמצורע
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע אף עשיר, הוא הנודר אם אבל עני,
מחוסרי  מהלכות בפ"ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי 46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה
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.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :¯ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47Ô·È¯˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ¯ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ ¯tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa :Ba ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰·¯˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ ¯tk˙Óe ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ È¯‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï·‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«

הפל 47) עבור להביא התחייב שהפלוני כלומר הקרבנות וני,
בהם. כא:48)מחוייב כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡È¯ÓB‡‰51ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :52Ô‰È¯„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ53ÔlÎa ·iÁ -54ÔÈ¯Lk È¯„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ

ÌeÏk ·iÁ˙ ‡Ï -55ÔÈ¯Lk ˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ .56È¯‰ - …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈
Ôa¯˜·e ¯ÈÊa ¯„ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58- Ôa¯˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»

Ôa¯˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט. בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן
(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי

רשע. נקרא שמקיימו אףֿעלֿפי – הנודר כלומר,53)כב.)
מדברי  הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים

ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי שם: משנה
אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי במשנה: שם

(רבינו  וכעס" איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב) הלכה נדרים מהלכות בפ"א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב) (שם, הכתוב שאמר

שם). ואי 56)המשנה נדר זהו אי ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,
וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב ושם
נשבעין. החסידים אין כי בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ"א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י וראה

קונח,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ"א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.·ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú ·iÁ ·c˙n‰ ‡ÏÂ ¯„Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60¯Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

¯Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
¯Ó‡Â ‰ÏBÚa ¯cÏ Ôek˙ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

Ì¯Áa ¯cÏ ,'Ôa¯˜'61ÂÈ¯·c - 'Lc˜‰' ¯Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ Ì¯Á‰Â ,Ôa¯˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙B·„e ÌÈ¯„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa ¯Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ

‰ÏBÚ BfL BaÏa ¯Ób ?„ˆÈk .·iÁ - ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :¯Ó‡pL ;‡È·‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ ‡È·iL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…

‡È·‰Ï ·iÁ˙È ·Ï ˙e·È„a - ‰‡È·È ·Ï ·È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B·„Â ÌÈL„˜ È¯„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "aIg - mElM eiztVA `ivFd `le FAlA xnB m` `N`."'Ek ¤¨¦¨©§¦§Ÿ¦¦§¨¨§©¨

לאהבו, לייחדו, שבלב: דברים על גם מצוה שהתורה כשם
ידי  על מתקדשת שבהמה קבעה כך וכו' אותו ליראה

אדם. של מחשבתו
.532 cenr h"ig y"ewl it lr

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח. משנה פ"ג תרומות
ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי – לבו" נדיב "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב הוא הרי – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק

ההלכה. בהמשך להלן חרמי 61)ראה ואף הבית. לבדק
שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב. בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ"א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח – (2 281 עמ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ"ב שבועות בהלכות
כאן). שמח ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙B·„e ÌÈ¯„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎ¯ÚÓ Ô‰a ·iÁ64ÌÈÓ„Â65˙B¯OÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿

ÌÈiÚ67Ï‚¯a Ïk‰ ‡È·iL ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ , ¬ƒƒƒ¿«¬≈ƒ«»∆»ƒ«…»∆∆
‰lÁz Ba Ú‚tL68Ì˙‡·‰Â ‰nM ˙‡·e :¯Ó‡pL . ∆»«¿ƒ»∆∆¡«»»»»«¬≈∆

¯ÓB‚Â ‰nL69Ïk ‡È·z - ‚ÁÏ ‡B·zL ˙Úa ,¯ÓBÏk . »»¿≈¿«»≈∆»»…»ƒ»
.ÌMÏ EÈÏÚL ·BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba ·iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·Ú71ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»

·c˙‰ B‡ ¯„pL72ÌÈÓ¯Á‰Â ÌÈÎ¯Ú‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ
‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ ¯Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚¯ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי פלוני ערך או עלי זה ערך או עלי ערכי שאמר
ב). הלכה ערכין מהלכות דמי 65)פ"א או עלי דמי שאמר

בן  קטן פלוני אותו היה אפילו עלי, פלוני דמי או עלי זה
ט). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ"ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
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הרי  עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן
המוריה). (הר תאחר בבל חייב אחד 68)זה דהיינו

בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח, הרגלים: משלושת
פג. עשה יב,69)המצוות, (לדברים ראה פ' ספרי ראה

יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע שקבע ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי  אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי, למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי, למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
מיקריב  לי, למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ"ובאת כי הרי אקריב",
ומתנות  הבית בדק שגם הרי תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח. ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח, כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
הוא  וכן לעם, בסה"מ הנדפס (כפי קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב הלר) הגר"ח בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי ט: בנדרים הר"ן דעת כן
כי  כתב, שם לרש"י המיוחס בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט ופסח
גבוה", חרמי "והחרמין רש"י ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי הֿו): יב, (לדברים ראה פ' ספרי
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ"ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".
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הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי  למעוטי לעולם ששת, רב אמר וכו'. חילופיו ולא
שני  עליו שעברו כגון עסקינן במאי והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי, קמא ומכח הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי וראה לן". משמע קא דמי, רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ"א מה אשה זירא, ר' "בעי ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק אביי ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי והאמר הכי, אביי אמר ומי בשמחה.
(פ"א  רבינו שפסק ולפי קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות
בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק שמחה), של =)

שם. הגמרא כדברי כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על
יורש  זירא, ר' "בעי שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב והא הֿו) יב, (שם שמה
נדר  תדור (="כי מעמך חייא, ר' דתני שמע, תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט כב) כג, שם מעמך"
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"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי ביום שלמיו זבח מבשר יאכל האכל
לפי  לומר, תלמוד מה יח) ז, ויקרא – אותו" המקריב
אף  אני שומע לשלמו, תאחר לא כב) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט. זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה

ברגל 81) שיביא אותו להכריח הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב, ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב"ד
כדי  לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע
ואינו  לולב עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י: ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ה'".82) לפני לרצונו אותו שם,83)"יקריב השנה ראש
אותו  "יקריב כא. ערכין מח. ב"ב מט: קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ"ב השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי, למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:
וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב דתניא, נפקא, אותו
כלומר, אקריב", ולא אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד
לא  ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק
כבר  אם אותו כופין כי לומר בא אחד ופסוק הפריש,

הקריב. לא ועדיין הפריש,
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במשנה.85) כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי מזה, נראה
פעמים  פפא, רב "אמר שם שאמרו ואףֿעלֿפי מצורע. עולת
מצורע, בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי  מהלכות פ"א להלן רבינו פסק הרי – שם בערכין
והר  כסףֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ"ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם
ט. הלכה פי"ח פפא,91)להלן רב "אמר בגמרא: שם

נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי". ולא בה פשע למתים,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי תוך בהקדש חזרה
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א.2) כה, תמורה חולין 3)משנה, בהמת לו היתה כלומר,
תהיה  עצמה והבהמה לעולה, יהיה הוולד כי ואמר מעוברת,

ואחרֿכך 4)לשלמים. הוולד, את הקדיש שמקודם כיון
בסמוך. להלן ראה האם, את בשעה 5)הקדיש אם כלומר,

על  ואילו עליה, רק כוונתו היתה שלמים", "היא שאמר
דבריו  – עולה שיהיה אחריֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי על החולק יוסי רבי וכדברי

חייב 6) המתנדב ולא הנודר אין כי הי"ב, פי"ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב דברי - ב כה, שם

רבינו  כתב וכן ה"ד. תמורה מהל' פ"ב להלן הוא וכן
כדי  תוך בידינו "שהעיקר שם: בתמורה המשנה בפירוש
ועובד  ומגדף ומימר במקדיש זולתי דמי, כדיבור דיבור
דברים  (הארבעה) (הששה) ואלו ומגרש, ומקדש עבודהֿזרה
ומימר  מקדיש אבל פז.), (נדרים הגמרא בגוף אותן הוציא
וראה  כה:)". (תמורה הזה במקום שנתבאר כמו הוא הרי
רבינו  דברי על שהקשה ה, ס"ק רנה סי' חו"מ בש"ך
מגמרא  דיבור, כדי בתוך אפילו חזרה אין שבהקדש
דברי  יישב למלך' ה'משנה אבל ב. עג, בבבאֿקמא מפורשת
ספר' ב'קרית וכתב בזה. חלוקות שסוגיות וכתב רבינו,
שהוא  אחרת, חומרא בו שיש משום בהקדש שהחמירו

הי"ב). פי"ד (למעלה מחשבה ידי על גם נתפס

.·‰ÏBÚ BÊ ÏL dÏ‚¯ B‡ ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„È :¯ÓB‡‰»≈»»∆»«¿»∆»
B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,˙BÏBÚ È·iÁÏ ¯Înz -ƒ»≈¿«»≈¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡8d˙B‡ ‰wL ‰ÏBÚ ·iÁÓ‰ ‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈∆¿∆ƒ¿∆∆«¿À»»∆»»»
ÌÈ·eˆ˜ ÌÈÓ„a ‰ÏBÚ ¯„9dL‡¯ B‡ daÏ :¯ÓB‡‰ . »«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ»…»

‡e‰ Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÏBÚ BÊ ÏL∆»ƒ¿»»∆«¿»»¿»
‰ÏBÚ dlk -10È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ „Á‡ ¯·‡ LÈc˜‰ . À»»ƒ¿ƒ≈∆∆»ƒ»¬≈

Lc˜˙ ‡Ï B‡ Blk Lc˜˙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê11. ∆»≈ƒƒ¿«≈À…ƒ¿«≈

ורבי 8) מאיר כרבי הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט) כז,
קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי חוץ חולין ודמיה עולות, לצרכי תמכר כיצד: הא

ידי 9)שבה". ויצא שקצב, הדמים כפי זו בעולה יש והרי
והא  עולות, לצרכי תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי גופה דמקדיש בהמה מייתי
ופירש  'ירושלמי', ל"א בשם וברש"י מקובצת', ב'שיטה
שלו). הגוף כל שאין בהמה מייתי הא לוקח האי רש"י:
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי

משנה'. ב'כסף נראין 10)וראה רבי, "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי יוסי רבי דברי
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק לא  יהודה רבי
נחלקו  ושם ליה". מודי - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
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רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב'לחם וראה ששת, כרב פסק ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף רבא, "בעי שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק (שם
לדעת  היא זו בעיא כי רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי והאי
משנה' ה'כסף דעת ולפי שם). ברש"י, (וראה יהודה רבי
הוא  והספק בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי כתב הי"ד), וחרמין ערכין מהל' (פ"ה
אם  אפילו שמא הוא והספק בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף,

.‚- ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰·¯˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È¯‰ - ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ¯‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈

עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי שאמר יוסי רבי כלומר, היא", יוסי רבי "מני,
כאחת  שמות שני להוציא אפשר ואי הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי  עולה תקרב כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי רבי מאיר. רבי
מחויב  שאינו "כיון רש"י ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי  ואמר חטאת מחויב שאינו שמי - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי"ש כלום, אמר לא – לחטאתי זו
חטאת  מחויב שהיה כגון לזה ומפרש יוסי. כרבי פוסק
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסףֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח פי"ד למעלה ראה לחטאתי.

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,BlL dÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ LÈc˜‰L ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a∆¡««À»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¿»∆
‰L„˜ BÊ È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯Á‡‰ dÈˆÁ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«∆¿»»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»¿»

‰·¯˜e16‰˙È‰ ‰ÈeÁc d˙lÁznL Èt ÏÚ Û‡ .17 ¿≈»««ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»»¿»
ÈeÁc B¯wÚÓ ÈeÁc‰ ÔÈ‡ - dÈˆÁ LÈc˜‰Lk18Û‡Â . ¿∆ƒ¿ƒ∆¿»≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿«

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡e‰L Èt ÏÚ19ÌÈiÁ ÈÏÚa ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , «ƒ∆¿À«»ƒƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡ -20dlk ˙È‡¯ È¯‰Â . ≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈À»

‰¯eÓz ‰OBÚÂ ,·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰·¯˜‰Ï21. ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»

בהמה 16) יוחנן, רבי "אמר נסמן: ושם א. יב, זבחים ראה

והקדישה, חציה ולקח וחזר חציה הקדיש שותפין, שני של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי חולין, היתה דחצייה להקריב
רש"י) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמעֿמינה  נדחין, חיים בעלי שמעֿמינה תלת, "שמעֿמינה
אבל  בדמים", דחוי יש ושמעֿמינה דחוי, הוי מעיקרא דחוי
חיים  "בעלי וסובר: יוחנן, רבי על החולק כרב פוסק רבינו

להלן. וראה נט.) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי אדרבא שהרי ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי, אינו כי אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי הדיחוי, עצם את
הוא  הרי מעיקרו שדיחוי רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי
דחוי". אינו מעיקרו ש"דחוי כתב הי"ג, שגגות מהל' בפ"י
חיים, בעלי שהיא משום כאן שכתב מה על שם סמך ואולי
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי ואין
בנראה  שאף רבינו, פסק ה"ח שגגות מהל' בפ"ג שהרי עיון,
פ"י) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי אין ונדחה

דיחוי". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת
נראה  פנים, כל ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי יש כי רבינו דעת מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ"י פסק וכן יוחנן), רבי על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט, בזבחים שם 21)כרב, בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי שאפילו עושה אמרו

שוודאי  שקריבה, רבינו פסק לפי כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È¯‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
‰˙È‰ Ì‡‰ÏBÚ ·¯wÏ ‰Èe‡¯22˙M„˜ ‰Lc˜˙ - ƒ»¿»¿»ƒ»≈»ƒ¿«¿»¿À«

‰ÏBÚ ·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰Â ,Ûeb‰23‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡Â ;24 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯Înz -25. ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»

ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף, קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי
הדברים  ומקור הגוף, נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי
"איתמר, שם שאמרו - ב יט, דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף, קדושת קדוש אמר כהנא רב לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף, קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב אמר יהודה מדרב כהנא, לדרב
זאת  רבא, אמר הגוף", קדושת נמי נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף, קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ"ה למעלה וראה עולה). לדמי זכר שהקדיש רש"י
אמר, ד"ה - ב כ, ערכין וב'תוספות' הי"ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף – לעולה זו בהמה דמי אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב עד תרעה לאשם נקבה "המפריש
נקבה  המפריש כי כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
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שלא  תימכר אומר, שמעון רבי מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי הט"ז), המוקדשין פסולי מהל' פ"ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב ראויה"
מהל' בפ"א למעלה וראה משנה'. ב'כסף ועי' למעלה).
זו  הרי וכו' למזבח מום בעל ש"המקדיש ה"י, מזבח איסורי
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".

.Â‡Ôa¯˜ È¯eq‡Ó da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÚ ¯Ó»««¿≈»¿≈»¿«≈»≈ƒ≈»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L26‡Ï - ‰ÏBÚ el‡ È¯‰ : ∆≈¿À»»»¬≈∆¬≈≈»…

ÌeÏk ¯Ó‡27ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,28. »«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«
‰ÏBÚÏ el‡ È¯‰ :¯Ó‡29Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈ - »«¬≈≈¿»ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆

‰ÏBÚ30. »

דופן.26) ויוצא וכלאים וטריפה ואנדרוגינוס טומטום כגון
ב.27) כז, תמורה שייכת 28)משנה, זו שפיסקא  נראה

שם: שכתב ה"י שם לפ"ג והכוונה ההלכה, בסוף להלן
כמקדיש  זה הרי למזבח וכו' ואנדרוגינוס טומטום "המקדיש
הן  והרי גופן, על חלה קדושה שאין לפי ואבנים, עצים
שירצה", קרבן כל בדמיהן ויביאו וימכרו דבר לכל חולין
שבדמיהם  שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן והיינו

שם). הראב"ד השגת (ראה קרבן תמורה 29)יביא משנה,
ויביא 30)שם. ימכרו לעולה, אלו "הרי במשנה: שם

משמע  לעולה, אלו "הרי רש"י: ומפרש עולה", בדמיהם
אמר  הוה לאקרובי, בעי הוא גופייהו אינהו דאי עולה, לדמי

למד). (בלא עולה" אלו הרי

.Ê¯ÓB‡‰31ÈÓc :32‰¯t33ÌÈLÏL Ïk ‰ÏBÚÏ BÊ »≈¿≈»»¿»»¿ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ¿««¿ƒƒ¿»ƒ∆»«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÌÈÓÏLÏ ‰ÈÓc»∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰ÏBÚÏ34CB˙a ‰ÈÓc ·È¯˜‰ Ì‡Â . ¿»¿»»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿
B·È¯˜‰ Ì‡Â ,¯„pL BÓk Ô‰a ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈ƒ»∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ

.¯„pL BÓk ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈ƒ¿∆»«

א.31) כט, נדרים נחלקו 32)ברייתא, א. כט, ב. כח, שם
אם  קבוע, לזמן עד לדמיו דבר במקדיש ועולא, פפא רב
שצריכה  או הקבוע, הזמן בבוא מעצמה פקעה דמים קדושת
שפקעה  כעולא, הי"א) מעילה מהל' (פ"ד רבינו ופסק פדיון.
עולא  גם מודה הגוף שבקדושת אמרו ושם מעצמה.
שור  שהאומר הברייתא שם פירשו ולפיכך פדיון, שצריכה
דבריו  – שלמים יום שלשים לאחר יום, שלשים כל עולה זה
"דמי". רבינו כתב ולכן דמים. בהקדש קיימין,

היתה 33) רבינו שלפני ונראה זה". "שור שם: בברייתא
להלן. וראה "פרה". שם הראשונה 34)גירסא והקדושה

ובין  וכו'", לעולה זו פרה "דמי באומר בין מעצמה, נפקעת
זו  פרה "דמי באומר והנה, וכו'". לשלמים "דמיה באומר
(שהרי  עולה של הגוף קדושת עליה חלה לא וכו'", לעולה
וקדושת  דמים, קדושת אלא לעולה), ראויה אינה נקיבה
"דמיה  באומר אבל למעלה), (ראה מעצמה פקעה דמים
עליה  חלה כן אם לשלמים, היא שראויה וכו '", לשלמים
נפקעת  היא והיאך ה"ה), למעלה (ראה הגוף קדושת
הקדישה  שלא שכיון לומר וצריך למעלה). (ראה מעצמה?

לכל  הזאת הגוף קדושת דומה אינה הגוף, קדושת במפורש
משנה'. ב'כסף ראה מעצמה, נפקעת והיא הגוף קדושת

.Á˙¯aÚÓ ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰35- ¯ÎÊ „Ïz Ì‡ :¯Ó‡Â »¿»¿≈»¿À∆∆¿»«ƒ≈≈»»
,ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê - ‰·˜ ‡È‰ Ì‡Â ,‰ÏBÚ ‡e‰ È¯‰¬≈»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ
ÈÁ·Ê ·¯˜z - ‰·˜ ‰„ÏÈ ,‰ÏBÚ ·¯˜È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈ»¿»»»ƒ¿«»»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈÓÏL36,‰ÏBÚ ·¯˜È ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . ¿»ƒ»¿»»»¿≈»«»»ƒ¿«»
·¯˜È „Á‡ - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê ‰·˜p‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ»¿»¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿«

ÔÈlÁ ÂÈÓ„Â ‰ÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ ¯ÎnÈ ÈM‰Â ,‰ÏBÚ37ÔÎÂ . »¿«≈ƒƒ»≈¿»¿≈»¿»»Àƒ¿≈
‰iLe ,ÌÈÓÏL ·¯˜z ˙Á‡ - ˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»¿≈¿≈««ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ÌÈÓÏL ÈÎ¯ˆÏ ¯Înz38ÌeËÓË ‰„ÏÈ . ƒ»≈¿»¿≈¿»ƒ¿»∆»Àƒ»¿»À¿
ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ÌÈL„˜ ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â39BÓk , ¿«¿¿ƒ≈»¿≈ƒ«¬≈≈Àƒ¿

e¯‡aL40‡ˆBiÎÂ ÌeÓ ˙ÏÚa ÈÚÓa ¯aÚ LÈc˜n‰Â . ∆≈«¿¿««¿ƒÀ»ƒ¿≈«¬«¿«≈
da41LB„˜ ‰Ê È¯‰ -42. »¬≈∆»

אומר 35) מעוברת, שהיתה "מבכרת ב: כד, תמורה משנה,
עולה, יקרב זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב נקבה ילדה שלמים, זבחי נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך
הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמעֿלן אחרת,

שפוסק ורבינו (רש"י), אמן" במעי ולא קדושים
הקדש  בהמת וולדות כי ה"ג), תמורה מהל' פ"ד (להלן
הסיפא  לפרש איֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי נקבה "ואם
הבכור  שהרי במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי"ב. שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב'הר במשנה.36)ועי' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י: ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר
חולין. ודמיו עולה, לצרכי ימכר והשני לנדרו, האחד יקריב

במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה
חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס,
תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי שאין ואנדרוגינוס טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי, דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ"ג 40)ואנדרוגינוס
"שימכרו  רבינו שם שאומר ומה ה"י. מזבח איסורי מהל'
זה  אין לחםֿמשנה) (ראה שירצה" קרבן כל בדמיהם ויביא
יביא  שבדמיהם שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן
שפירש  שלפנינו בנידון אבל הראב"ד) השגת (ראה קרבן
בכלל, ואנדרוגינוס טומטום אין נקבה, או זכר בהקדישו:

לחםֿמשנה. ראה חולין, הם דמיהם מהדברים 41)ואפילו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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למזבח. כבר 42)הפסולים ולא א. יא, בתמורה יוחנן כרבי
פדא.

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ã ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שנדר.1) ממה ושינה הנודר דין

.‡‰Â ÏB„b ¯„Bp‰‡ˆÈ ‡Ï - ÔË˜ ‡È·2‡È·‰Â ÔË˜ ; «≈»¿≈ƒ»»…»»»»¿≈ƒ
‡ˆÈ - ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»

ÌÈÓÏL4'O·k5ÏÈ‡ ‡È·‰Â6Ï‚Ú ¯„pL B‡ ,7‡È·‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ
¯BL8È„b ,9¯ÈÚO ‡È·‰Â10‡ˆÈ -11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט. מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי 4)מאתיים אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.·‰ÏBÚ ¯„12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ13‡È·‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B¯„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯Bz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈

‰Bi‰17·e‰v‰ ˙lÁz ‡È·‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È¯‰ - «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,¯BÁL ‡È·‰Â Ô·Ï ,Ô·Ï ‡È·‰Â ¯BÁL ¯„ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

¯ÎÊ ‡È·‰Â ‰·˜ ,‰·˜ ‡È·‰Â ¯ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï - »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי
שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום

עולת 15)פלגס". עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי כי וכו'. הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן
בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי
עצמו), בפני ברייה אינו (שוודאי מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק
ממה  פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני  ברייה הוא אם שלישי ספק גם יש  אולי או נפשך,
אינו  שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר

לא. העוף.16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי  ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני 18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה,
נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי
לצוואר. סביב צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני 19) וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק וחוץ ציהוב, בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא
ידי  יוצא הוא הרי גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם
אבל  והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡È·Ó - Ì˙Ò ¯„Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B¯˜Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .¯„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡È·Ó - ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ .¯BL ‡È·È - ¯˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ¯„»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B¯˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»
B‡ ¯Bz ˙Á‡ ‰„È¯t ‡È·Ó - ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««

‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯c Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯BL ‡È·È - ¯˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני]. יביא 23)חוששין עולה עלי "הרי במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי ומר אתריה כי מר פליגי "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב מכבש", עוף גריע אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ O·k B‡ ÏÈ‡ B‡ ¯BL ¯„pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa LeÁk ‡È·È ‡Ï - Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È·‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ¯˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡È·È ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B¯„ È„È ‡ˆÈ - LeÁk‰ ‡È·‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח, במשנה
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הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי  הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח"

.‰¯BL ‡È·È - ‰Ó ‰ÂL ¯BL ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆»∆»ƒ
ÌÈL ‡È·‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï - ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
ÌÈL ÂÈÓ„a ‡È·È28- „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»

‡ˆÈ29- ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈ¯ÂL ÈL :¯Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆
Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
O·k ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .O·k ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב עולה זה "שור במשנה: קח. שם
מנה  שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו
עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב

באחריותו. חייב שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי  תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡31- ·‚Â ¯BL LÈ¯Ù‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ¯ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê ¯BL :¯Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ -33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
¯BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב
רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך

כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר
ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח:
זביד  בר מנשה רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר
הוקבע", עולה עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב

עולות". מום.34)לשתי  בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע

שה. ולא שור

.ÁÈ¯ÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈO·kÓ „Á‡ :¯ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ

‰OÚÈ „ˆÈk38,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ÈBÈaÏ ÔÈzÓÈ ? ≈««¬∆«¿ƒ«≈ƒ«∆ƒ…
Bc·Ï ÏB„b‰ ÏÚ ‰M„w‰ ÏeÁ˙Â39¯BL :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»«¿À»««»¿«¿ƒ»«

ÔÈ‡Â ,Lc˜‰ Ì‰aL ÏB„b‰ - Lc˜‰ È¯ÂLaL∆ƒ¿»«∆¿≈«»∆»∆∆¿≈¿≈
ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁ40. ¿ƒ«≈ƒ

מקדיש.36) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום
מכבשי 37) "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,

בינוני  שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש
אם  אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם
יפה  בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני סיפא אימא מקדיש,
קטן  שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה

הוא. יפה חייא 38)עין רבי אמר עביד, "היכי בגמרא: שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב ֶָבר

ואומר 39) הגדול, על הבינוני של הקדושה מחלל כלומר,
הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך:
הבינוני  הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול

מלכתחילה. אבוה 40)חולין בר רבה "אמר בגמרא: שם
משוורי  אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא
הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר אבל הקדש,
קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא
משוורי" "שור אמר אבל שבשוורי", "שור אמר אם ודווקא

לכולם. חוששין -

.ËÔ‰Ó „Á‡ L¯t41ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÁÎLÂ42 ≈≈∆»≈∆¿»«∆»«»ƒ
Lc˜‰ Ô‰Ó „Á‡43LÈc˜Ó ‰Ê È¯‰ -44Ô‰aL ÏB„b45 ∆»≈∆∆¿≈¬≈∆«¿ƒ»∆»∆

‰ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â46ÔÓ ¿««»»»¿≈»¿≈«≈»ƒ
Ï‚Ú Ì‡ ¯BL Ì‡ ,Ú·w ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ Ú·˜Â ¯˜a‰«»»¿»«ƒ¿¿»««»«ƒƒ≈∆

¯BL ‡È·È ‰Ê È¯‰ -47ÁÎLÂ ÌÈO·ka Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»««¿»ƒ¿»«
‡È·È - ÁÎLÂ ÌÈfÚa Ú·˜ .ÏÈ‡ ‡È·È - Ú·w ‰Ó«»«»ƒ«ƒ»«»ƒƒ¿»«»ƒ

B˙ÏBÚ Ú·˜ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈÓ ‰ÊÈ‡a ÁÎL .¯ÈÚO48- »ƒ»«¿≈∆ƒƒ«¿≈»»«»
ÏÈ‡Â ¯BL ‡È·È¯ÈÚOÂ49Ú·˜ ‡nL BÏ ˜tzÒ Ì‡Â . »ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»»«

‰BÈ Ô·e ¯Bz ÛÈÒBÈ - ÛBÚa B˙ÏBÚ50. »¿ƒ∆»

מהם,41) אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42)והקדישו. אחד 43)בשעת בירר כלומר,

והקדישו. השוורים שצריך 44)משלושת הכוונה אין
מחזיקו  אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי להקדישו,

הקדש. מה 45)בתורת יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
שבהן  הגדול מה? יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי
נאמר  שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש",
ומה  שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים
משום  הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני שחוששין
מינייהו  אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון
לגבי  יפה עין דהווי אבינוני, אי אגדול, אי ההקדש, חייל
אלא  למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן,
דוודאי  לספוקי ליכא פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד

שם). (רש"י פירש" נקבה.46)גדול ולא זכר אלא שאינה
מה 47) יודע ואיני הבקר מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה

מני  "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו
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בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין,
גדי  ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי מה יודע ואיני
של  דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי
וראה  רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול

הראב"ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
כבשים  כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור

בבהמה. ובקר

.È‰„Bz ¯„51ÌÈÓÏL B‡52B¯„ Ú·˜Â53¯˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ·˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰¯Ùe ¯t ‡È·È -56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ‡È·È - ÌÈO·ka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰¯ÈÚOe ¯ÈÚO ‡È·È - ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B¯„57¯ÈÚO ,ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ,‰¯Ùe ¯t ‡È·Ó - ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰¯ÈÚOe58¯Bz ‡È·Ó - ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

- B¯„ Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ L¯t .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ô·e ¯Bz ‡È·Ó≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי הרי שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה

רבי, דעת לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי
בפר  די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰B·Ï ıÓ˜ ‡È·È - ÁaÊnÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰B·Ï59¯·c ÏkÓ ‡È·È - L¯t ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ L¯t . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡È·Ó CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk ·¯wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰B·Ïe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף, עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח", עלי "הרי אמר שאם פי על אף
מה  יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת
העוף  עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש,
גבי  על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",
בשרה  כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח, גבי על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף

לכהנים. עורה שהרי היין 61)בכלל, מן חוץ כלומר,
על  [ואף מנחה בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי
בכלל  הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף

משנה)]. (כסף פירש מה יודע ואינו המפרש

·È.O·k ‡È·È - ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
L¯t .O·k ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

L¯tM ‰Ó ÁÎLÂ63¯·„Â ¯·c ÏkÓ ÚÏÒa ‡È·È - ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ ·¯wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי,62) שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו

ושכח.63) מסויים דבר בסלע עלי הרי אמר כלומר,
בסלע".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰B·Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈ·Ú ,ÌÈ¯Ê‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk¯‡Â67¯Ê‚ ‡È·Ó - ıÚ ÈÏÚ È¯‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
- ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰n‡ Bk¯‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡È·È68. »ƒ

מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח) ו, (שם דכתיב "מנלן
להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ". נמי לבונה אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי  היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי. פי עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי שני דמי
המזבח". לגבי אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL ·c˙‰ B‡ ¯„pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk - ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ È¯ÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰B·l‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B -75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«

.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה ראה
עצמו. בפני הקרבנות 70)שמן כל למלוח עשה "מצות כי

מלח". תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו קודם
אין 71) - מלח בלא קרב הנסכים יין כי רבינו שכתב ואף

עצמו  בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון
שאינו  משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה
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לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני
האש 72) לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו

פסיק  זה הרי - לכך מתכוון שאינו פי על ואף המזבח, שעל
הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי 74)כלומר,

עצמה. בפני לבונה נודר או של 75)מתנדב "בראשו כי
וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח

.ÂË;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡È·È ‡Ï - ¯„ ¯„pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
‡Ï - Ôa¯˜a ·iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa¯˜a ·iÁ˙ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…

‡È·ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba¯˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה
פסח  וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה
עלי  הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
È¯‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa¯˜a ¯„»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ

ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

¯„pL78‡ˆÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È·‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡È·È -80‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡È·È ‡ÏÂ . »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡È·iL L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈
,e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú - Ba¯˜ ·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â :Ô‰a ¯Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«

.ÏÏk dB·bÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא

הזבח. "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן
כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח". זה הרי החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח". זה הרי

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק המשך

.‡¯epz ‰Ù‡Ó ‰ÁÓ ¯„Bp‰2‰Ù‡Ó ‡È·È ‡Ï - «≈ƒ¿»«¬≈«…»ƒ«¬≈
Átk3ÌÈÙÚ¯ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ ,4˙B¯BÈ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ , À»¿…«¬≈¿»ƒ¿…«¬≈

ÌÈi·¯Ú‰5. »«¿ƒƒ

שנאמר 2) ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
מאפה  ולא כופח מאפה ולא תנור", "מאפה ד) ב, (ויקרא
פ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים

ג. הלכה י פרשה דנדבה דבורא שם 3)ויקרא כתנאֿקמא
אחר  קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח יהודה. כרבי ולא
והיא  העיסה שם ונותנין המוקד, מאותו האש שמסירין
חרס  ושברי קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת,
כלי  עליה וכופין העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד

שם). המשנה (פירוש בו" שהוסקו.4)ונאפת לאחר
האש 5) ומסיקין קדרה, כמו בטיט טוחה בארץ "גומא

המשנה  (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד בתוכה
שם).

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰6;˙LÁ¯Óa ‡È·‰Â ,˙·ÁÓa »≈¬≈»«¿«¬«¿≈ƒ¿«¿∆∆
‡È·‰ ‡È·‰M ‰Ó - ˙·ÁÓa ‡È·‰Â ,˙LÁ¯Óa7È„ÈÂ , ¿«¿∆∆¿≈ƒ¿«¬««∆≈ƒ≈ƒƒ≈

B˙·BÁ8‡ˆÈ ‡Ï9,˙LÁ¯Óa ‡È·‰Ï BÊ :¯Ó‡ Ì‡Â . »…»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆∆
- ˙LÁ¯Óa d‡È·‰Â ,˙·ÁÓa B‡ ;˙·ÁÓa d‡È·‰Â∆¡ƒ»¿«¬«¿«¬«∆¡ƒ»¿«¿∆∆

‰ÏeÒt BÊ È¯‰10‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .11:¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ¬≈¿»¿≈…«≈»∆¿≈»≈
„Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰12Ô‡È·‰Â , ¬≈»«¿≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»

‰Ó - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ;ÌÈÏk ÈLaƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»«
‡ˆÈ ‡Ï B˙·BÁ È„ÈÂ ,‡È·‰ ‡È·‰M13:¯Ó‡pL . ∆≈ƒ≈ƒƒ≈»…»»∆∆¡«

ÈÈÏ z¯„ ¯L‡k14. «¬∆»«¿»«»

סג.6) שם עוד ועיין במשנה. קב: כלומר,7)מנחות
מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב שהרי כשרה, היא המנחה

ד. הלכה פי"ב למעלה ראה מרחשת, מנחת כלומר,8)או
נדרו. והביא 9)חובת מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא שהרי

מחבת. והביא מרחשת במשנה.10)מרחשת, קב: שם
אחר" לכלי לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי "דקבעה

שם). שם)11)(רש"י פי"ב למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו שינה כי 12)אם ה, הלכה פי"ב למעלה ראה

ולנדור  להתנדב לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש
עשרון. אלף אפילו שירצה, מה כל במשנה.13)מהן שם

בגמרא.14) קג. שם

.‚„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Ï el‡ :¯Ó‡15ÈLa ‡È·‰Â , »«≈¿»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
- „Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï B‡ ;ÌÈÏk≈ƒ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»
:¯Ó‡ ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ÚLa ÔÚ·˜ ‡Ï .ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ…¿»»ƒ¿««∆∆∆»»«
ÔÚ·˜ ‰L¯Ù‰ ˙ÚL·e ,˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰¬≈»«¿≈∆¿ƒ¿««¿»»¿»»
È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏk ÈLa ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈
¯L‡k' ‡ÏÂ ,'z¯„ ¯L‡k' ¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Lk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆

'zL¯Ù‰16‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ
ÈÏÎa :BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È·‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ì·È¯˜‰ ,z¯„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt17ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ì·È¯˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ
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ואחת 15) אחת מכל לקמוץ יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף להלן וראה שם). (רש"י עצמה בפני

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי במשנה.17)דברי שם
זה  ובאופן אחד", בכלי להביא "אלו אמר שלא ואףֿעלֿפי
בשיטהֿ ועיין ב הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
"בכלי  לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני לנדבה לשם להם: השיב ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י  (עיין פוסל זה הרי לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב חזר שהרי
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â19,z¯„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ e¯Ó‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

Ô·È¯˜‰ ;ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ô·È¯˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
e·¯Ú˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה בפני מזה  לקמוץ יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני ומזו

כט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡È·È - »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡È·È -24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡È·È - »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡È·È - ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È¯‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27- ‰ÁÓ ÈÈÓ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡È·È28- BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B¯„ Ú·˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡È·Ó29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי"ב למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט
שם). (משנה כי 24)רבים זו, מילה מחק הכסףֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי"ב, מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני שאמר כיון מינים, ומשני מנחות שתי

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני פפא, רב "בעי קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי קאמר, תרתי "מיני", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב מקריין, מנחה נמי
ומאי  קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי". מנחה חדא מנחה ממיני קאמר, הכי מנחה? מיני
רבינו, שכתב ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסףֿמשנה,
ואם  ספק, מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב, המשנה במרכבת אבל לנדבה.
להעמיד  שם דחקו שהרי מינים, שני להביא לחייב נוטה
הנ"ל. השיטה לפי ליישבה בכדי שמעון, כר' הברייתא

פירשתי,29) מהן איזה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ¯˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡È·Ó ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔB¯OÚ31ÌÈML ‡È·Ó - ÌÈMMÓ ¯˙BÈ ¯„ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ¯‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ·33BÓk ,˙·kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e¯‡aL34ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,35‰ÏÈ·Ï Èe‡¯‰ Ïk :36ÔÈ‡ - ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈ·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰37- «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי העומר מנחת כגון הקבועות,
המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת

כסףֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם
ואחד  אחד, בכלי ששים ודווקא ז. הלכה פי"ב למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי שלשים יביא לא אבל שני. בכלי

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני, במשנה.33)בכלי שם
עשרון  לכל לוג שמן, לוגי ששים שם שנותן אףֿעלֿפי
במנחות  טוב' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי"ב (למעלה

ד. משנה יא.34)פי"ב הלכה פי"ג יח:35)למעלה שם
זירא. ר' דברי ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:

אחד. בכלי להבלל שראויים עשרונים ששים כגון
עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38- ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‡È·Ó≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Óe39.40È¯‰ :¯Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BB¯OÚ ÈÏÚ È¯‰ ;„Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·È - ÔB¯OÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡È·È -41L¯t ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ L¯t . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ ÌÈML ‡È·È -42ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÚ·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡·e L¯t≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔB¯OÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי הרי "אמר עד שמכאן נראה, בכסףֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי ששים מביא ואחד, ששים עלי הרי "אמר
אמרו: פי"ב מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי
אותו  כופין אחד, בכלי להביא עשרונות מאה עלי  "הרי
הביא  ואם אחד, בכלי וארבעים אחד בכלי ששים ומביא
כלים  בשני יצא, לא אחר בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה
כלים), בשני להביא עשרונות מאה עלי הרי אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי ומאה אחד, למעלה 40)בכלי ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי לז, קד 41)הערה :שם

הרי 42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי נדבה, השאר
אין  שהרי בכך, ספק אין יותר על ואילו א). הלכה פט"ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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פירשתי 43) מה יודע ואיני "פירשתי חכמים: כדברי קו. שם
חמש  יביא פירשתי, כמה יודע ואיני פירשתי מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎ·e ¯„ ˙BB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ Ú·»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
¯„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡¯ ÈÏÎa „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
ÌÈB¯OÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈB¯OÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔB¯Á‡‰ ÈÏka ÔB¯OÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ‡È·Ó - Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡È·Ó ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔB¯OÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק נוסף כלומר,
נדר, כלים בכמה גם שכח ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני  והביא אחד בכלי נדר שאם בֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי והביא כלים בשני נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי. דברי שם, משנה
ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני מחמשת

וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.Ë¯ÓB‡‰48ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔB¯OÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa52È¯‰ - ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈

ÔÈ·È¯˜Ó e‰BÓkL ¯·c ·c˙‰ ‡lL ;¯eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔB¯OÚ ÈˆÁ55Èz¯„ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk ·È¯˜‰Ï ¯znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰B·Ïe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔB¯OÚ ‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ חיטין, סולת המנחות "כל כי ב, הלכה פי"ב

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי  (הקרבות המנחות "כל כי ה. הלכה שם למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח) כן
לשון  זו שאין אףֿעלֿפי (כסףֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח, קג.53)לגבי במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי הרי "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי
היא, שמאי בית מני הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".
בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי
יודע  הייתי אילו באומר אחרון), לשון תפוס (דאמרי הלל
הסוגיא  ובסוף כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:) (שם

שם, ברש"י הוא (כן בשם מנחת שנו לא ד"ה שם ובתוספות
לפרש  בא שזעירי רבינו, מדברי ונראה לא". דגרסי), אית

זעירי: אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא
[וסובר  וקריתֿספר). (כסףֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו
זה  כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני אחרון, לשון
"מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו

כלל]. ראשון לשון כאן אין הכסףֿמשנה 54)(בסמיכות),
אין  בעדשים כי שמשמע שם, מנחות הגמרא מדברי העיר
שהמדובר  בדוחק, פירש והלחםֿמשנה טועה. אדם
ניכר  זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר

בכך. טועה הלכה 55)שהוא להלן הקריתֿספר דברי לפי
לשליש  אבל עשרון, חצי דוקא שם) בדברינו (מובא יד

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע

.È‰ˆÁÓe ÔB¯OÚ ¯„56Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡Â ,57 »«ƒ»∆¡»¿»«ƒ»ƒƒ≈«
ÌÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·c˙n‰ C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰58. »ƒƒ≈¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

ÁÓ˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡59‡ÏÂ ,ÔB¯OÚ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«¬≈»«∆«¬≈»«¬ƒƒ»¿…
¯„ ‡lL ÈÓk ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓ ÌL ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¬≈∆»¿ƒ∆…»«

ÌÏBÚÓ60,ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈»¿≈»≈¬≈»«»¿…∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ61el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆«¿…¿»ƒ¬≈∆»¿ƒ»«ƒ

Ú„BÈ È˙ÈÈ‰62C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ck ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L »ƒƒ≈«∆≈«¿ƒƒ»»ƒƒ≈¿∆∆
.ÔÈ·È¯˜n‰ C¯„k ·È¯˜‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯„Bp‰«¿ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ¿∆∆««¿ƒƒ

לא 56) אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי הרי אמר כלומר,
להלן), (ראה ומחצה עשרון עלי הרי אמר אלא מנחה אמר
אלא  מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי הרי שאמר או

(כסףֿמשנה). אחד אותו 57)עשרון ששואלין כלומר,
(כסףֿ ט בהלכה למעלה וכמו השאלה, על עונה והוא

הייתי 58)משנה). אילו באומר והמדובר במשנה. שם
יכול  ולא כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין יודע
שצריך  ספק אין השלם על דהרי אחד, בעשרון עצמו לפטור
הייתי  אילו שאומר הוא החצי ועל נודרים. כך כי להביא,

בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום ראה 59)יודע,
סולת. המנחות כל כי ב, הלכה פי"ב שם 60)למעלה ראה

סולת  יביא - קמח וכו' מנחה עלי הרי "האומר במשנה:
קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון יביא - עשרון חצי וכו''
מנחת  אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר
כלל  אמר לא שאם נראה ושם ט), הלכה למעלה (ראה לא"

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי פא:61)מנחה, במנחות
כופין  - נסכים בלא וזבח לחם, בלא תודה עלי הרי "האומר
הא  חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח ולחמה תודה ומביא אותו
רבי  וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי היא, שמאי בית מני
יודע  הייתי אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן
רבינו  ופסק כך". אלא כך נודר הייתי לא כך נודרין שאין

יוחנן. לפני 62)כר' אותו ששואלין שאלה ידי על היינו
(כסףֿמשנה). ט בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה,

.‡È‰„Bz ‡È·È - ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

¯ÈkÊ‰ Ôa¯w‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆
ÈBÏt ÏL B˙„Bz ¯ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡È·È - ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ

B¯·Á ˙„Bz65. «¬≈
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הרי 63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב דברי
מידע  טעמא? מאי ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי עלי
תודה  והאי איקריב, לא תודה בלא דלחם גברא האי ידע
נקט". מילתא סוף תודה, לחמי דקאמר והאי קאמר. ולחמה
"וכי  כת"י). (רש"י לחם" ואח"כ תחילה תודה לנדור "כיון
(רש"י). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי תודה, לחמי אמר

שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא

ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.·ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ ¯„B B‡ ·c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈ·c˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa¯‡Â ‰LÏL ÔÈ·c˙Ó Ï·‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט"ז 66) ה"א, פי"ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי"ד. כבש "שנסכי משום קד. שם משנה

איֿ ולפיכך ששה, שור ונסכי ארבעה, איל ונסכי לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי  לוגין, חמשה כן גם יתנדב ולא המזבח. לגבי במצות זה
אבל  בהמות, שתי לנסכי ראויין ואינן שור מנסכי פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי כדי הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â O·k ÈkÒk Ô‰ È¯‰ - ‰Ú·L ¯„ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
- ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰BÓL ¯„»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
¯„ .ÌÈO·k ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,O·ÎÂ ¯BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈO·k ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â ¯BL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰¯OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי

.„È¯„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa¯˜Ï ÔÚ·˜ È¯‰L73- ÌÈL B‡ ‚Ï ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ;¯eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ¯„B ‡ÏÂ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם, אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב. הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי להקריבן
בהמות  שתי לנסכי ולא אחת בהמה לנסכי לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי"ב), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי ראויין הם שאז לוגין,
הרי  אמר ("אם לנסכים קבע אין או לנסכים קבע יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע, הוי מי לנסכים לוגין וכך כך עלי
ויכול  קבע אין או אחד, בקרבן קרבי דהוו ביחד, הכל אלא

דמי, היכי שם). רש"י – נפשיה" באפי דחזי מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע אין אמרת אי חמשה, דאייתי כגון
ואי  נדבה. הוי ואידך לאיל, דחזי מינייהו ארבעה ומקריב
וכו'", מאי קרבי, לא להו דממלי עד לנסכים קבע יש אמרת
(כסףֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא
שהרי  בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי וארבעה כבש לנסכי ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי 74)שני נשמע כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף, להוסיף
בהר  וראה (כסףֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי  אמר שאם ט, הלכה למעלה רבינו שכתב ומה המוריה).
משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי מנחה עלי
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי קרב עשרון שחצי
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי"ג למעלה (ראה בערב
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
יפחות  לא שמן וכו' עלי "הרי הט"ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק לוגין" שלשה אומר רבי מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי ראה
ה. הלכה ופי"ג 77)פי"ב ז, הלכה פי"ב למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה

.ÂË‰LÏMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈÈ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ…ƒ¿…ƒ¿»
ÔÈbÏ78‚lÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÓL ÈÏÚ È¯‰ .79B¯„ L¯t . Àƒ¬≈»«∆∆…ƒ¿…ƒ…≈≈ƒ¿

‡È·È - ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ ¯„ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈ·È¯˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBiÓ ¯˙BÈ ˙Ba¯Ó ˙Ba¯˜ ¯eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa¯‡Â82¯‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי כדברי

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם

מרובה", כיום יביא - פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי
(הסוכות) חג של הראשון טוב כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי
ההין, חצי נותנים פר לכל החג, למוסף פרים עשר שלשה
הלכה  פ"ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני מקריבין עוד לוגים.
ששה  שוב הרי שבת, למוסף כבשים שני מקריבים עוד

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.
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משעיר  חוץ בהמות ותשע עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י
מוספים. שני גם ישנם הרי ובשבת תמידים. ושני לחטאת,

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ודיני 1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר

חוץ. שחיטת

.‡ÔÈa ÛBÚÂ ‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ÔÈa ,Ôlk ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»À»≈»¿¿¿≈»»≈
˙È·a Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ,˙BÁÓ ˙Ba¯»̃¿¿¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿≈

;‰¯ÈÁa‰‰OÚz ÌLÂ :¯Ó‡pLÈÎ‡ ¯L‡ Ïk «¿ƒ»∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ
jeˆÓ2ÏthÓ Ì„‡ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ¿«∆»¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒ«≈

‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ‡È·Óe3‰ˆeÁÓ Ô·È¯˜‰Ï ·iÁ˙pL ≈ƒ»¿¿¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ»
EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ :¯Ó‡pL .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï»»∆¿≈«¿ƒ»∆∆¡«»»∆¬∆ƒ¿¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯ÓB‚Â ‡Oz EÈ¯„e4BÈ‡L , ¿»∆ƒ»¿≈ƒƒ«¿»»¿∆≈
Ì‰a ÏthÓ ‡e‰L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆∆ƒ«≈»∆

.‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú«∆¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»

המקום)2) (אל אם "כי יד): יב, (דברים ראה פ' ב'ספרי'
עולותיך, תעלה שם שבטיך באחד ה' יבחר אשר (במקום)
ושם  תלמודֿלומר מנין, קרבנות שאר עולות, אלא לי אין
המצוות' ב'ספר וראה מצוך". אנכי אשר כל (את) תעשה
קיב: קו: (זבחים שלמדו ומה פט. ולאֿתעשה פד, עשה
זו  לה'", "והביאום ה) יז, (ויקרא שנאמר ממה וקיט:)
היתר  בשעת שהקדישום בקרבנות המדובר – מצותֿעשה
שם  שמבואר כמו הבמות, איסור בשעת והקריבם הבמות
נלמד  הבמות איסור בשעת שהקדיש באופן ואילו ב. קו,
המוריה'). ('הר מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם מהפסוק

ועופות 3) שמנחות נראה בהמה, קרבנות כאן שפירט ממה
זה  דבר מקור כי ויתכן כסףֿמשנה). (ראה זה בכלל אינם
קדשיך", "רק הנ"ל שהפסוק - ב יז, בתמורה שאמרו ממה
ובעופות, במנחות תמורה אין והרי בתמורות, מדבר
אולם  המוריה'). ('הר הי"א תמורה מהל' בפ"א כמפורש
כא) (אות הקרבנות מעשה להל' רבינו שהקדים במצוות
שכל  הרי הבחירה", לבית חוצהֿלארץ קדשי "להביא כתב
ההלכות", סדר על המצוות ב"מנין סתם וכן בכלל. הקדשים

פה. עשה המצוות' וב'ספר פה, (דברים 4)אות שם 'ספרי'
כו). יב,

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯˜ ·È¯˜n‰5, ««¿ƒ»¿»»¬»»ƒ≈ƒ¿«¬≈
‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰‡¯z ¯L‡ ÌB˜Ó ÏÎa EÈ˙ÏÚ6„ÈÊÓa :·È¯˜‰ Ì‡Â . ……∆¿»»¬∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
˙¯k ·iÁ -7Ï‡Â Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL , «»»≈∆∆¡«¬∆«¬∆…»»«¿∆

ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t8‚‚BLa ; ∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«≈«»¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -9. ≈ƒ«»¿»

בהלכה 5) ראה מצוך", אנכי אשר כל תעשה "ושם של
הוא 6)הקודמת. וכן יג). יב, (דברים ראה פ' 'ספרי'

לאֿתעשה", אלא אינו ואל, פן "השמר שהרי א. קו, בזבחים
"האזהרה  רבינו: כתב פט), (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר ראה
לעזרה, חוץ כלומר, בחוץ, קרבן שום מלהקריב שהוזהרנו
לך  השמר (שם) יתעלה אמרו והוא בחוץ, מעלה נקרא וזה
'ספרי': ולשון תראה, אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן
(שם, תלמודֿלומר מנין, קדשים שאר עולות, אלא לי אין

עולה  אומר אני ועדיין מצוך, אנכי אשר כל תעשה ושם יד)
בעשה, אלא יהו לא קדשים שאר ולאֿתעשה, בעשה
היתה, בכלל עולה עולותיך, תעלה שם (שם) תלמודֿלומר
שהיא  מיוחדת שהיא עולה מה אליה, להקיש יצאת, ולמה
בלאֿ הוא הרי בעשה, שהוא כל כך ולאֿתעשה, בעשה

חייב 7)תעשה". – בו התרו ואם א. ב, כריתות ראה
הי"ג. להלן ראה מועד 8)מלקות, אהל פתח "ואל צ"ל:

מעמיו". וגו' ונכרת וגו' יביאנו וראה 9)לא שם. משנה,
מן  הבאה היא קבועה "חטאת כי ה"ד, שגגות מהל' פ"א
קבוע  שאינו קרבן הוא ויורד עולה וקרבן בלבד, הבהמה

וכו'".

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»»ƒ»¬»»««ƒ∆…
ÌÏÚ‰10˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ :11¯L‡ :¯Ó‡pL , ∆¡»ƒ»»≈ƒ«»»≈∆∆¡«¬∆

LÈ‡Ï ·LÁÈ Ìc ,¯ÓB‚Â ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈƒ¿«∆∆≈¿≈»≈»≈»ƒ
‡È·Ó - ‚‚BLa ËÁL Ì‡Â ;˙¯ÎÂ CÙL Ìc ‡e‰‰«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈≈ƒ

‰Úe·˜ ˙‡hÁ12. «»¿»

הקריבם.10) מונה 11)שלא שהמשנה שם, כריתות ראה
וראה  א. קו, בזבחים גם ועי' דברים, לשני והמעלה השוחט
ה"ד  שגגות מהל' פ"א ולהלן צ, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר

יגֿיד. שגגות 12)אות מהל' ופ"א במשנה, שם כריתות
שם.

.„?ıeÁa ‰ËÈÁM‰ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â13Lw‰a14. ¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿∆≈
¯Ó‡Â ,EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz ÌL :¯Ó‡15Ïk ‰OÚz ÌLÂ : ∆¡«»«¬∆……∆¿∆¡«¿»«¬∆…

,‰ÈÏÚ LÚL ,ıeÁa ‰ÈÏÚ‰ ‰Ó ;jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«∆»»«¬»»«∆»«»∆»
‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰ÈÏÚ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÏÎaL ,‰iOÚ Û‡ ;EÈ˙ÏÚ16‰ÈÏÚ LÚL , ……∆«¬ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«»∆»
·e˙k‰ LÚ ‡lL .‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ,Le¯Ùa¿≈¬≈À¿»»∆»∆…»««»

¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡17. ∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

מזהירין.13) אלאֿאםֿכן עונשין אין סמיכות 14)שהרי
ב'ספר  גם וראה א. קז, בזבחים יונה כרבי להעלאה. שחיטה

שם. פסוק.15)המצוות' גם 16)באותו כלומר,
העשיה. בכלל שם.17)השחיטה זבחים,

.‰˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa ÌÏÚ‰Â ÌÈL„˜ ËÁBM‰«≈»»ƒ¿∆¡»««»¿«ƒ««
‰iÏÚ‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰ËÈÁM‰ ÏÚ18ÌÈÙa ËÁL . ««¿ƒ»¿«««»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ
‰iÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â19ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¡»««»«»¬ƒ»¿≈ƒ»«

‰ËÈÁM‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈÙa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa20. «¿∆¡»ƒ¿ƒ«»««¿ƒ»

כתנאֿקמא.18) א. קו, זבחים במשנה 19)משנה, שם
הכל. הקודמת.20)לדברי בהערה ראה

.ÂÌÈL„˜ ˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡21ÔÈÈe‡¯‰ ≈«»∆»«¿ƒ«»»ƒ»¿ƒ
„Á‡ ıeÁa ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÁaÊÓ Èa‚Ï ·¯wÏƒ»≈¿«≈ƒ¿≈«¬»«≈«∆»

ÁaÊÓ È¯eq‡Ó22˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ B‡23‰Ê È¯‰ - ≈ƒ≈ƒ¿≈«≈«»«≈¬≈∆
¯eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח, ראוי שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ.
ה"ב. ופי"ט והמוקצה 22)ה"י, והנרבע הרובע כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zepaxwdקנר dyrn 'ld - dcear xtq - oeygxn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במשנה). פ"ד 23)קיב. להלן וראה א. קיב, ב. קיא, שם
המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי מהל'

הי"ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,
א. קיב,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
¯eËt - ÌÈÙa ‡B·Ï ‰zÚ Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח, להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב קיב, זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙Ú·L CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯B˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡¯ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
¯ÁÓÏ31. ¿»»

"מצות29ֿ) כי ה"ח, מזבח איסורי מהל' פ"ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני מיום הקרבנות כל להקריב עשה
ירצה, והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי חייב אינו שמיני בליל אבל והלאה, השמיני
ה"ד). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי 30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי ה"ב, שם מזבח
מזבח, איסורי (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני וכלֿשכן
הכל). לדברי - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי שם),

שחיטה,31) מהל' בפי"ב וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב.

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa¯˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ ¯qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰·f‰Â ·f‰ ?„ˆÈk .B·È¯˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰¯ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt - ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .¯eËt - «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰¯tÎÏ el‡‰ ˙Ba¯w‰ ÈÏÚa e‡¯ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈ·iÁ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔB¯Bc ‰ÏBÚ‰L37¯wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ¯ÈÊ ÔÎÂ .‰¯tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

- ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ ·È¯˜‰ ,¯eËt - B˙e¯ÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
·iÁ39ez·kÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40¯wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב של קרבנם כי ה"ג,

ימי 34) ובתוך והזבה, הזב של הספירה ימי בתוך כלומר,
סופרים  והזבה הזב כי ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני וביום טהרה, ימי שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני טהרה, ימי שבעת סופר המצורע כי

בחוץ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם
א"י  נוסח (לפי המשנה בפירוש רבינו שכתב וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ"ג): פי"ד שם, יוםֿטוב' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י פירש וכן הספירה". ימי בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי ה"א, נזירות מהל' פ"ח למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ, ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב הלא (כלומר, נינהו שלמים בני "והני שאלו:
תני  ששת: רב אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב, השלמים את התגלחת ימי שבעת בתוך הקריב

חייב)". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב הכוונה אין
החטאת  שאין כתב הי"ז פי"ד למעלה שהרי יין, מלשתות
(לחםֿ בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,

ה"י). נזירות מהל' פ"ח משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
ıeÁa Ô·È¯˜‰L43¯eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt -44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ

Ú¯ˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47- ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿
·iÁ48BÓk ,¯LÎÂ ÌÈÙa Èe‡¯ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿

¯‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ ¯eËt ‡e‰L Ôa¯˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»
B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ Ck - ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי ה"אֿב, שגגות מהל' פ"ח להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי
תלוי. אשם מביא זה הרי – אכל מהן איזו יודע ואינו מהן

האשה 42) כי ה"ז, כפרה מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
זו  הרי הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק. העוף, חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק
בחוץ  תלוי אשם שהשוחט א. יח, כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק על רק בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי דלא משום המחייב, מאיר רבי של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי ואף שם. ברש"י גם
המוקדשין  פסולי מהל' פ"ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
מספק, אלא מוודאי האיסור" "נקבע של דין לו אין – הי"ט)

– שחיטה קודם נודע אם עד שהרי רועה אלא קרב, אינו
(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח "ואל ומהפסוק שם), המוקדשין פסולי
להקרבה  בוודאי הראוי לדבר רק למדין אנו הביאו",
רוקח') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי, אשם מדין נלמדה הספק על הבאה העוף וחטאת
האיסור, נקבע שלא משום פטור, תלוי שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס). ר"י בשם א.45)(כסףֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע, שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי  בתוך בחוץ מצורע אשם השוחט כי ה"ט) (למעלה
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אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי בתוך אף חייב – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי מהל' בפט"ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי במחשבת נעשו שאם והפסח החטאת מן חוץ

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי
שלענין  הי"ב, פי"ט להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה

שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«

Ô‰ÈL53;ÈecÂÏ ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ , ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«≈¿ƒ
È¯‰L ,ÁlzLn‰ ÏÚ ¯eËt - ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆ƒ¿«»»««ƒ¿«≈«∆¬≈

.ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡≈»»ƒ¿≈«≈

(51– והשני ונשרף, בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ"א (להלן לעזאזל המשתלח

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח, על

ה"ב. הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ"ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ שהקריב המשתלח שעיר "וכן א: קיב,
ראוי  שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח אל לבא
כאן  קשיא: לא מני, רב אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי", לאחר כאן וידוי, קודם
לפני  אבל הווידוי, לאחר אלא פטרה לא המשנה כי היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י ועיי"ש חייב, – הווידוי

שם. לר"ח, המיוחס זבחים מסכת בפירוש וראה

.·È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
¯eËt - ÏÎÈ‰‰54‰L ;¯Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯ «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e¯‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56·iÁ -57¯‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב "אמר ב: סב, יומא
מאי  פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ ששחטן

דמי". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי ה"ה, פ"ה
ונחלקו  שפתוח". בזמן מועד, אוהל פתח שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי אומרים יש הראשונים: גדולי בזה
שנפתחו  לפני שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי אומרים
הכרע. אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה

בשאר 56) אלא אינו לשמו" שלא בין לשמו "בין שכתב מה
חייב  אינו חצות, אחר הפסח בערב בזמנו, אבל השנה, ימות
אלא  שחטו אם אבל לשמו, שחטו אם אלא בחוץ, שחטו אם
לשמו  שלא בפנים אז שחטו אם שהרי פטור, – לשמו שלא
מהל' ופ"ד ה"א, המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו נפסל –
ששחטו  מצורע "אשם כי ה"י למעלה וראה ה"א, פסח קרבן

בפנים  ראוי לשמו ושלא הואיל חייב, לשמו שלא בחוץ
שלא  ראוי שאינו הפסח, ואםֿכן חטאת. משא"כ וכשר",
ואם  כאן). ספר' 'קרית וראה בחוץ. פטור בפנים, לשמו
ובין  לשמו, שחטו אם בין פטור, בחוץ, חצות קודם שחטו
להקרב  כלל ראוי אינו אז שהרי לשמו, שלא שחטו אם
וראה  ה"ד, פסח קרבן מהל' בפ"א רבינו שכתב כמו בפנים,

כאן. משנה' יוחנן.57)'כסף רבי בשם כרבין א. סג, יומא
ה"ז.58) פסח קרבן מהל' פ"ד ראה

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜ d¯aÚL ÔÈlÁ ˙Ó‰a59¯eÒ‡ - ∆¡«Àƒ∆À»»»¿≈ƒ¿≈«»
dËÁLÏ60‰˜BÏ BÈ‡ - dËÁL Ì‡Â .ıeÁa61ÈtÓ , ¿»√»«¿ƒ¿»»≈∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L62. ∆≈»¿»»ƒ¿≈«≈

למזבח.59) – חולין בהמת של עובר הקדיש כלומר,
שהוא 60) שבה, העובר משום החולין, בהמת את כלומר,

רבינו, סובר כדלהלן, מלקות, חייב שאינו ואףֿעלֿפי קודש.
וראה  אסור, אבל פטור היינו "פטור", זה בענין שאמרו שכל

ה"ו. סנהדרין 61)למעלה מהל' בפי"ט ראה בו, התרו אם
יזֿיח. אות והרי 62)ה"א נולדה, לא שעדיין כיון כלומר,

ראה  השמיני, היום עד לקרבן ראויה אינה נולדה אם גם
הואיל  בגופו, זמן מחוסר בחוץ "שחט ואם ה"ח. למעלה
ומקור  ה"ז). (למעלה פטור" לפנים לבוא עתה ראוי ואינו
היא  יוסף, מרב אביי מיניה "בעי א: יב, בתמורה רבינו דברי
עליה  מיחייב מי מהו, בחוץ ושחטה שלמים, וולדה חולין
ח) יז, (ויקרא ביה קרינא מי א"ל לא, או חוץ שחוטי משום
באותן  אלא חוץ שחוטי משום מיחייב (דלא לה'" והביאום
רש"י). – לקרבן השתא חזי לא עובר והאי לקרבן, דראויין

.„ÈLÈc˜‰Â ·b63·iÁ - ıeÁa ËÁL Ck ¯Á‡Â64. »«¿ƒ¿ƒ¿««»»«««»
?˙¯k ‰ÈÏÚ B·iÁÏ È„k B˙eL¯a ‰e„ÈÓÚ‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«∆¡ƒ»ƒ¿¿≈¿«¿»∆»»≈

dLÈc˜‰L ‰ÚMÓ65;Le‡È ¯Á‡ dËÁML ‡e‰Â . ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿∆¿»»««≈
‰LB„˜ dÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ Ï·‡66. ¬»ƒ¿≈≈≈»¿»

הבהמה.63) והקדיש 64)את "גנב ב: נה, גיטין ברייתא
משלם  ואינו כפל תשלומי משלם ומכר, טבח ואחרֿכך

אר  גוונא תשלומי האי כי בחוץ עלה, ותני וחמשה. בעה
כרת". ענוש – בחוץ) ושחט והקדיש גנב אם (כלומר,

הוא 65) הגנב, של ברשותו הגניבה העמדת עצם כלומר,
חיוב  לענין הבדל ואין חוץ, שחוטי על כרת לחייבו משום
או  גניבה משעת ברשותו הבהמה את העמידו אם כרת
וולדות  גיזות לענין אלא אינו ההבדל וכל שהקדישה, משעה
העמידוה  "ומאימתי באמרו רבינו וכוונת שם), גיטין (ראה
וולדות, גיזות לענין אלא כרת, חיוב לענין אינו ברשותו",
טעם  נתינת אלא אינה כרת", עליה לחייבו "כדי שאמר ומה
(לחםֿמשנה). ברשותו להעמידה חכמים הוצרכו למה

"הגונב 66) כי ה"ז, מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה ראה
שנאמר  שונאו, והקב"ה פסול, הקרבן – והקריב הגוזל או
ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני  שהקדיש אףֿעלֿפי היאוש, אחר שחט שאם משמע,

ספר'). ב'קרית וראה המוריה', ('הר חייב – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d¯‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
·iÁ -67ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ¯‡Le ÌÈÙa d¯‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,·iÁ - ıeÁa d¯‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :¯Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï·‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆

ÏÏk ‰ÁÈ·ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È¯‰ - ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
¯eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ.67) שחוטי על מלקות או ב.68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ"ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט אחד רבינו,
מהאי  דהא לי. נוח אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח ואל
היכל, של גגו למעוטי אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט אבל ולכתוב: להגיה שצריך לי ונראה
פטור, זה הרי כלל, לשחיטה ראוי שאינו אע"פ היכל
(כסףֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח ואל שנאמר

ה"ד:70) פ"ה למעלה וראה רומי. בדפוס אינו המוקף, כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ בשוחט שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי אם ההיכל,

מועד. אהל פתח אל הביאו שהרי בחוץ,

.ÊËÔÈ¯eËt - ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡ - ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
·iÁ ‰Ê È¯‰ - '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:¯Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

·LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck Bz·LÁÓa Ìc‰76‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
·iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח, זבחים משנה,
אחרי  פ' וב'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי"ב בפי"ט להלן וראה ה"א). (פ"ט

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ"ג). פי"ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב'סיפרא'

שם. יוםֿטוב' וב'תוספות משנה' במשנה:74)ב'כסף שם
והמעלה  חייב, - (בחוץ) להדיוט שהשוחט בשחיטה, "חומר

ה"א. פי"ט להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי"ב), פי"ט להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי רבי לדעת ורק להדיוט, שוחט לרבות בשחיטה
בני  בלשון תורה "דיברה שסובר לפי איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב מ"דם קח:) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי ידוע

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי שאינה בזבחים 76)אףֿעלֿפי
לאיש" יחשב "דם הפסוק מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן לאיש", השוחט "אפילו –

המוריה'. ב'הר וראה כדברי 77)שם. - ב קיא, זבחים

בלילה  בחוץ "שחט שם: וראה זעירי חייב" - בחוץ והעלה
א. ופה, ב. פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰¯LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï·‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ
¯eËt - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ

ÏeÒt ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»
Lc˜na ‰ÏÈla ‰¯LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…

ÌÈÙa85¯eËt - ıeÁa ˜¯ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח אל לבא ראוי דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י, הנ"ל:80)בחוץ.79)למחר" זעירי כדברי
שם: וברש"י חייב", - בחוץ והעלה בלילה בחוץ "שחט
ואליהם  ח) יז, (שם כתיב דהא חייב, נמי "ובהעלאתו
כזו, העלאה על אף חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט, א. קז, בדף שם ראה בחוץ, בלילה היתה שהשחיטה

הראב"ד. בהשגת וראה של 81)ב. תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ. ביום העלה אפילו והיינו זעירי, דברי לפי שמעון רבי
בהמה  השוחט כי פד:) (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
חייא  רבי לו השיב הרי חייב, - בחוץ והעלה בלילה בפנים

(כסףֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי
פסולי  מהל' פ"ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט, (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ"ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני
שרת. בכלי דמן קיבול – הזבחים כל כי ה"א, פ"ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי קיבלה אמר, "רבא ב: קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי המקבל ן

חייב. - בחוץ והעלה בחוץ חול בכלי המקבל פטור, - בחוץ
כיוצא  על חייבין בחוץ, עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי
ואףֿעלֿפי  כתנאֿקמא. רבינו ופסק בחוץ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי דברי פירשו שם המסקנא שלפי
למעלה) (ראה שזעירי כיון – בחוץ והעלה בחוץ במלק
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי כן פירשו ורבא

(כסףֿמשנה). להלכה

.ÁÈ¯eËt - ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
¯eËt - e‰ÏÚ‰88·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;¯eËt - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
·¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡L ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט על למחנה", מחוץ ישחט אשר "או ג) יז,
רבי  לדעת קז. (זבחים המולק" על חייב ואינו (בחוץ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי ולפי במשנה. שם
רבינו  ופסק שמעון, ורבי תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק, רב
הרי  ובחוץ בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ נבילה כמעלה הוא הרי נבילה, היא
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שם. בהמה 89)רש"י שחט כמו הוא שהרי במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב בחוץ, והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק. ולא שנשחט משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ, העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ
שם). (רש"י, בעינן" בפנים מתקבל פסולין, שאר לענין אבל

שם.91) במשנה, העוף 92)כתנאֿקמא שחיטת שנתרבה

אשר  "או ג) יז, (שם שנאמר ממה - א קז, שם בגמ' בחוץ
ולפי  ישמעאל, רבי לפי בחוץ, העוף שחיטת לרבות ישחט"
יחשב". "דם ב) (שם, שנאמר ממה נתרבה עקיבא רבי
ח) (שם, שנאמר ממה קיט:) (שם למדו העלאה, על והחיוב
שחיטתו  על שמחויב שכל פרשיות, לערב תאמר" "ואליהם

שם). (רש"י העלאתו על גם חייב בחוץ,



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn 'cÎixyz g"k -

á"ôùú'ä éøùú ç"ë ïåùàø íåé

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והסולמות 1) האחר, על לאחד שיש הזיזין משפטי נתבארו

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות

.‡Lw·Ó‰2ÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï3¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÏÚ BÏ˙kÓ «¿«≈¿ƒƒƒ»¿«¬ƒ¬«
‡e‰L Ïk B¯·Á4ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa -5È¯‰L ; ¬≈»∆««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‰i‡¯a B˜ÈfÓ6Ba ‰ÏBzL ˙Úa7Ba LnzLÓe8. «ƒƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈

- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«ƒ¿…ƒ»¿«¿«««∆»≈
ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È¯‰9. ¬≈∆¡ƒ«««ƒ

ונט:2) נט. בבאֿבתרא וגמרא הבנין 3)משנה "הוא
שם). המשנה בפירוש (רבינו הכותל" מן אפילו 4)היוצא

מטפח. פחות הונא.5)הוא רב בדברי ולולא 6)שם,
מלהשתמש  הזיז בעל את למנוע יכול היה לא זו, טענה
על  אותו וכופין חסר, לא וזה נהנה זה שהרי חצרו, באויר

(שם). סדום מלא,7)מדת לשימוש ראוי אינו כי שאם
בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי - שטחו קוטן לרגל

בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש
ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס מבלי
החצר  בעל כי אזיקך, ולא פני את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי"א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ"ז למעלה
החצר  מבעל למנוע וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב ומפרשה
בעל  אבל מטפח, בפחות למחות יכול ואינו טפח בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח, בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק שוודאי החצר, בעל מיחה לא

מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח. פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו אין
החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.·‰È‰10ÁÙË ÊÈf‰11˜ÈÊÁ‰ -12¯ÈÂ‡a13¯ˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa - BLÈÓLz Ïh·Ïe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÁÙË ÊÈfa14˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz Ïh·Ïe ÂÈzÁz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÊÈÊ ÏL15. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב.11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,
למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,

פירוש  זהו טפח. בזיז רק שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע בו להשתמש בזיז החזיק אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו

יכול  ואין חזקה לו אין מטפח "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב וכדברי למחות",

.‚‰È‰16¯ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË ·Á¯ ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·Á ÏL B¯ˆÁ17- Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡a Ba ˜ÈÊÁ‰18·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡19‰Ê È¯‰ - ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
B¯ˆÁ ¯ÈÂ‡a ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .·ÈÁ¯Ó«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
d·b ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡20.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי 16) בשם יעקב רבי או אסי רבי של מימרא בגמרא, שם
אביי. עלֿידי וכפירושה טפח 17)מני, שרחבו זיז היינו,

ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון
שאין  ארבעה, ברוחב גם לו נתרצה חשוב, מקום שהוא
ורבינו  (רשב"ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי"א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
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שזה  "לפי טענה מחמת הוא אם אלא החזיק לא הראב"ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב, מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב ארבעה עד ורק
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב"ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב והרי"ף (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.„„ÈÓÚn‰21ÔË˜ ÌlÒ22ÔÈ‡L ,23‰Úa¯‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈ24ÏL ¯ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

B¯·Á25e‰„O CB˙a B‡26‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -27; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏÎÂ28 ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz Ïh·Óe29ÏB„b ÌlÒ ‰È‰30BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈
[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa¯‡31Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰ - ¯˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ

„Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa - BÏh·Ïe ˙B·Ï ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«
ÏÁÓ È¯‰L ,¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL32ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»

CÎÈÙÏ .ÏB„b33ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡B·iLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»
˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ34‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;35, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk36epÏhz -37. »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח: שבמשנה,22)שם המצרי" "סולם והיינו
נט.23)שם. שם ינאי, רב תלמידי של כפירושם
בגמרא 24) רומי בכ"י הוגה וכן רומי, בדפוס ברמב"ם כ"ה

180 עמוד שם (דק"ס מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
חּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י ברמב"ם אבל ח). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה

חצר 25) שבתוך השני, בצד כותלו על הסולם את שסומך
סימן  בסמ"ע וראה והרא"ש. הרשב"ם פירשו וכך חבירו,

כט. ס"ק כי 26)קנג, להורות חצר, וגם שדה גם פירט
שאין  היינו ראיה, היזק בו שאין לשדה דומה הזה החצר
ודאי  כן, לא שאם ב"ח). בשם י, ס"ק שם (ש"ך בית שם
למנעו  שיכול כשם קטן, סולם מלהעמיד למנעו יכול
ההלכה. בסוף להלן וראה א), הלכה (למעלה זיז מלהוציא

ואינו 27) עליו, מקפיד החצר בעל אין קטן, שהוא מכיון
של  היסוד שהיא כמחילה, נחשבת זו שתיקה ואין מוחה.

הסולם,28)החזקה. את מלהשאיר למנעו יכול אינו אבל
ההלכה. בסוף להלן שם.29)ראה והיינו 30)משנה,

שם. שבמשנה, צורי" כג.31)"סולם הערה למעלה ראה
חזקה 32) לרכישת מספיקה לבד שמחילה לשיטתו, רבינו
התלמודי.33)זו. במקור מפורש ואינה רבינו, מסקנת

אינו 34) הסולם, במקום לבנות רוצה שאינו זמן כל כלומר:
לסלקו. אותו להכריח שאמרו 35)יכול מה בכלל והוא

נהנה  זה שהרי סדום, מדת על כופין מקומות: בכמה חז"ל
חסר. לא הסולם.36)וזה במקום להנות ואין 37)היינו,

מכיון  א), הלכה (למעלה בזיז כמו ראיה היזק משום כאן
חבירו, לחצר נכנס אם אלא זה בסולם להשתמש יכול שאינו
היזק  לו צפוי ואם מחבירו, רשות לבקש צריך הוא זה ועל

(מגידֿמשנה), תמיד ממנו זאת למנוע חבירו יכול ראיה,
הב"ח. בשם שכתבנו מה כה, הערה למעלה וראה

.‰‰ˆB¯‰38¯Bpˆ ‡ÈˆB‰Ï39È„k ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ »∆¿ƒƒ«¬«¬≈¿≈
‰ÏÈÁÊÓ ‰OÚL B‡ ,ÌÈn‰ ÌL Ál˜iL40,BÏ˙k ÏÚ ∆¿««»««ƒ∆»»«¿ƒ»«»¿

ÏÚa - B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬«¬≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰41Ì‡Â .42‰Ê ˜ÈÊÁ‰ - Ba ‰ÁÓ ‡Ï ∆»≈¿«≈»»¿ƒ…ƒ»∆¡ƒ∆

¯Bpva43ÌzÒÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ .44¯ˆÁ‰ ÏÚa - ¯Bpv‰ «ƒ»»««»ƒ¿…«ƒ««∆»≈
ÂÈÓÈÓ CtLÏ ‚b‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰L ÌLkL ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»∆¿≈∆∆¡ƒ«««»ƒ¿…≈»
Bb‚ ÈÓÈÓ eÈ‰iL ¯ˆÁ‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ Ck ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈»∆¡ƒ««∆»≈∆ƒ¿≈≈«
¯˜ÚÏ ‚b‰ ÏÚa ‰ˆ¯ .B˙eL¯Ï BÏˆ‡ ÔÈ‡a B¯·Á ÏL∆¬≈»ƒ∆¿ƒ¿»»«««»«¬…

¯Á‡ „ˆa B¯ÈÊÁ‰Ïe ‰Ê „vÓ ¯Bpv‰45C¯‡ ‰È‰L B‡ , «ƒƒ«∆¿«¬ƒ¿««≈∆»»»…
B¯v˜Ï ‰ˆ¯Â46;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¿»»¿«¿≈««∆»≈»¿«≈»»

BÏˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰ È¯‰Â ,‚b‰ ÈÓÈÓa ‡l‡ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒ∆»¿≈≈«»«¬≈≈»ƒ∆¿
ÌB˜Ó ÏkÓ47ÔÎÂ .48˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡ ƒ»»¿≈ƒ»»««∆»≈ƒ¿««

ÔÈ‡L ;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ‚b‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¯Bpv‰«ƒ≈«««»»¿«≈»»∆≈
¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁiL È„k ,ÊÈÊk LÈÓL˙Ï ÈeOÚ ¯Bpv‰«ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈∆«¬ƒ«¬ƒ

¯ˆÁ‰49ÌÈn‰ Áel˜Ï ‡l‡ ÈeOÚ BÈ‡L ,50. ∆»≈∆≈»∆»¿ƒ«««ƒ

יהודה 38) רב של מהמימרא גם ויוצא במשנה. נח: שם
נט. שם שמואל, שם,39)בשם שבמשנה ה"מרזב" הוא

שמימיו  כך עשוי והוא שם, שמואל שבדברי ה"צינור" והוא
הכותל. פני על זוחלים ולא החצר לתוך מרחוק מקלחין
הצינור  (=הוא במזחילה פה ופעם פה פעם אותו וקובעים

לגג). המחובר גדול 40)הגדול צינור והוא שם. משנה,
פני  על הגג מעל נזחלים שמימיו הכותל, לאורך נמשך

חזקה 41)הכותל. להם שיש שם במשנה שנראה מכיון
יכול  - חזקה לו שיש שכל לעכב, יכול ודאי - להלן) (ראה

כב). ס"ק קנג סימן (הגר"א למחות שם.42)הוא משנה,
חזקה 43) למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם: במשנה,

בצינור  התחיל ורבינו חזקה". לה יש המזחילה להלן), (ראה
לומר  וכוונתו בלבד. בצינור וגמר ובמזחילה, (=במרזב)
ביאור  וראה מזחילה, וכלֿשכן חזקה, לו יש צינור שאפילו
לבין  בינו במרזב מחלק רבינו [ואין כג. ס"ק שם הגר"א
מפרש  שרבינו משום שם, במשנה ששנו כמו מקומו,
לעקור  רשאי הגג בעל אם החצר, בעל חזקת לענין משנתנו

כדל  לקצרו או למקום ממקום המרזב בחזקת את ולא הלן,
דנים  שאנו זה, ומתוך להלן). (ראה החצר בעל על הגג בעל
שבעל  למדים, אנו לקצרו, או לעקרו יכול הגג בעל אם
ממקום  לשנותו לא גם ואולי לעקרו, יכול אינו ודאי החצר

בצינור]. החזיק הגג שבעל הרי נט.44)למקום, שם
שמואל. בשם יהודה רב של מה 45)מימרא מפרש רבינו

למשנה  בפירושו שמואל, בשם יהודה רב נח:) (שם שאמר
קאמר, "הכי חזקה": למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם
בצד  להחזירו (שאפשר אחת מרוח חזקה לו אין המרזב
לעקרו  (שאיֿאפשר רוחות" משתי חזקה למקומו ויש אחר),
החצר  בעל על הגג בעל בחזקת המדובר שאין - לגמרי)
בעל  על החצר בעל בחזקת אלא הרשב"ם), שפירש (כמו
למעלה). שהובאה נט. שם שמואל של (וכמימרא הגג
ובעל  המרזב, על חזקה יש הגג לבעל כי הדבר ברור ולפי"ז
לצד  מצד להחזירו לא אף ואולי לעקרו יכול אינו החצר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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רבינו  על השיג שהראב"ד אלא מב). הערה למעלה (ראה
שמואל, בשם אמרה יהודה רב זו הלכה הלא עליו: והעיר

במשנתנו? לפרשה אפשר האיך כן מפרש 46)ואם כן
הנ"ל: למשנה בפירושו נח:) (שם חנינא רבי בדברי רבינו
למקומו  ויש מקצרו, ארוך היה שאם חזקה, לו אין "המרזב
אין  דבריו לפי שאף - עוקרו" אינו לעוקרו בא שאם חזקה,
החצר, בעל בחזקת שוב אלא הגג בעל בחזקת המדובר
הגג  בעל אם כלומר: חזקה", לה יש ["והמזחילה כנ"ל.
בעל  של מימיו את למעט כדי המזחילה את לקצר רוצה

ראב"ד]. ועיין עליו. מעכב החצר בעל - לא 47)החצר
בעל  מעכב במזחילה אבל בלבד, צינור אלא רבינו כתב

כנ"ל. לקצרו, ושלא להחזירו שלא מדברי 48)החצר שם
לו  אין "המרזב הנ"ל: למשנה בפירושו אבא בר ירמיה רב
חזקה, למקומו ויש בונה, תחתיו לבנות רוצה שאם חזקה,
מודה  רבינו גם [וכאן עוקרו". אינו לעוקרו בא שאם
למעלה). (ראה החצר בעל על הגג בעל בחזקת שהמדובר
יסודות  יערער החצר בעל יבנה שאם חזקה, לה יש ומזחילה
הזכיר  לא ולכן וטיט. באבן הרוב עלֿפי הבנויה המזחילה
שגם  כנראה, חשב, והראב"ד מזחילה, ולא צינור אלא רבינו
ולכן  הגג, בעל על החצר בעל בחזקת מתפרשת זו בבא
לערער  רוצה עצמו הגג בעל אם החצר, לבעל לו מה שאל:

שלו?]. המזחילה א.49)בנין הלכה למעלה כמבואר
שגם  ב, הלכה למעלה (ראה טפח שגדלו בצינור והמדובר

כא. ס"ק קנג סימן בסמ"ע וראה כן). הדין ואין 50)בזיז
עליו. לתלות שצריך בזיז, מהֿשאיןֿכן לזה. מפריע הבנין

.ÂÈÓ51Â ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ Bb‚ ÈÓ „È¯B‰L‰ÁÓ ‡Ï ƒ∆ƒ≈««¬«¬≈¿…ƒ»
ÔÈÙhÓ ÌÈn‰ Ì‡ :‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰Â ,Ba52‰ˆ¯Â , ¿∆¡ƒ¿»»∆ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿»»
‰OBÚ - ¯Bpˆ Ì˙BOÚÏÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ìˆa˜Ï53ÔÎÂ .54 ¿«¿»¿»∆»¿«¬»ƒ∆¿≈

Ô˜lÁÂ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯Bpˆ C¯c ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡55ÏÚ ƒ»»ƒ∆∆ƒƒ»«≈¿ƒ¿»«
elÙ‡Â .‰OBÚ - ÔÈÙËB Ô¯ÈÊÁ‰Â Ï˙k‰ ·Á¯56˙B·Ï …««…∆¿∆¡ƒ»¿ƒ∆«¬ƒƒ¿

ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk Bbb ÏÚ57‰¯‰Óa ÌÈn‰ e„¯iL „Ú ,58 ««¿ƒ¿ƒ«∆≈¿««ƒƒ¿≈»
‰Ê ÏL ÂÈÓÈÓ e˜ÊÁ‰ È¯‰L ;‰Ba - B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈∆∆¬≈À¿¿≈»∆∆

.B¯·Á ¯ˆÁÏ „¯ÈÏ≈≈«¬«¬≈

שנמסר 51) יוסף, ורב נחמן רב בין ויכוח ו. בבאֿבתרא
לשונות. הכותל.52)בשני פני על טיפין טיפין יורדין שהן

יותר 53) וזה הצינור, דרך במרוכז עכשיו יורדים שהמים
שמותר. בזה מודים הכל ולפיכך החצר, לבעל נוח

לפי 54) ואילו יוסף. רב כן סובר הראשון, הלשון לפי
נחמן. רב גם כן סובר השני, את 55)הלשון שהסיר

הכותל. כל פני על מתפשטים שוב והמים הצינור,
בצריפא 56) עובדא "ועבד האחרון, הלשון לפי יוסף כרב

דבוקות 57)דאורבני". הדפנות וראשי גג לו שאין בנין,
כזה: בזו, ז.Aזו הלכה סוכה מהלכות בפ"ד וראה .

וכן 58) יתר, במהירות המים יורדים משופע, שהגג שמתוך
מיגאש. ר"י כתב

.ÊÏ˙k59da ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙B¯B˜60ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙B¯B˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈ61¯ÙÁ .62,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰¯B˜ da ÒÈÎ‰Â63e‡¯Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô· ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆ¯Â ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰¯Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ -∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ - ‰·ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰¯B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL64. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰65È‡¯Ú ˙kÒ ‰¯Bw‰66‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ;È‡¯Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰ - ÌBÈ67‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk :‡È‰68¯Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -69 ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««

Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰ - ‰Ú·L70Ï˙ka ‰¯Bw‰ L‡¯ ¯aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆
ËÈËa71‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ -72Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈

.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡¯ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף
סעיף  קנג סימן (רמ"א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט.
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף.64) וכרב נחמן, רב של שני ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיניֿעצרת שהרי

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי או לקבע,
שם  ברש"י וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע. לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס"ק שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.ÁÈÓ73ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È¯‰L ;‰iL ‰¯B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê74;BÊ ‰¯B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ B¯·Á ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡75da È‡ ÛzL76ÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ

ÔÓ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a da LnzL‰Â77zLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈
˙q‰ ˙Úe·L Ú·MiL ¯Á‡ ,ÔlÎa78ÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»

.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף ורב נחמן רב שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף הרי - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י
(כסףֿמשנה). השני בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י להלן. וראה (מ"מ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי  חזקה", הוי לא כוי בי הונא, רב "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
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אינו  אחת בקורה החזיק שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי" "בי של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט). ס"ק קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע מחזיק כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א

.ËeÈ‰79Ï˙k‰ CB˙a Ô·e‡¯ ÏL ÂÈ˙B¯B˜80„ˆ·e , »»∆¿≈¿«…∆¿«
ÒÈÎ‰Ï ÔÈ¯eÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓL81ÈL‡¯ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ˙B¯Bw‰82da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a83 «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»
ÔÈ‡ È¯‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙B¯B˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈

LÈÓLz Ba BÏ84ÏBÎÈÂ ,85Èz¯ÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ô·e‡¯ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ
‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙B¯Bw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ Lw·zL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰¯ÈÙÁ ‡Ïa86˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰¯ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס, מוכנות

מה 82)הכניס. עדיין לו היה שלא לפי מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י

שותפות.84) בטענת שהמדובר שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב דברי "יתנדנד".86)בסוף תימן: ובכ"י יתמוטט.

â"ôùú'ä éøùú è"ë éðù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בתוך 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו

אם  חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו
והשני  עלייה בעל כשהאחד אם כאחד, שווים בששניהם

נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל

.‡Ì„‡ ¯tÁÈ ‡Ï2¯Ba3ÁÈL ‡ÏÂ4‰¯ÚÓ ‡ÏÂ5‡ÏÂ , …«¿…»»¿…ƒ«¿…¿»»¿…
‡È·È6˙Î¯a ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡7˙B¯LÏ ÌÈn‰8 »ƒ««««ƒ¿…«¬∆¿≈«««ƒƒ¿

BÏ˙k „ˆa ,ÒaÎÏ ÌÈ„‚a da9B¯·Á ÏL10Ì‡ ‡l‡ , »¿»ƒ¿«≈¿«»¿∆¬≈∆»ƒ
„ÈÒÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk11Ï˙ÎÏ „ÈÒa ≈ƒ¿ƒƒ…∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆

„vÓ ‰n‡‰ Ï˙k B‡ ‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó B‡ ‰Ê ¯Ba∆ƒ¿≈««ƒ∆…∆»«»ƒ«
ÌÈn‰ eÚÈÏ·È ‡lL È„k ,B¯·Á12e˜ÈfÈÂ13.B¯·Á Ï˙k ¬≈¿≈∆…«¿ƒ««ƒ¿«ƒ…∆¬≈

סמוך 2) בור אדם יחפור "לא יז.): (בבאֿבתרא במשנה
ולא  המים אמת ולא מערה ולא שיח ולא חבירו של לבור
שלשה  חבירו מכותל הרחיק אלאֿאםֿכן כובסין נברכת
שם  מקובצת' (ב'שיטה הראב"ד ופירש בסיד". וסד טפחים
יחפור  "לא א. בבות: לשתי מחולקת הנ"ל שהמשנה יט.)
מערה  ולא שיח "ולא ב. חבירו". של לבורו סמוך בור אדם
בו  שאין בבור עוסקת הראשונה והבבא בסיד". וסד וכו'
בחפירה, מזיק הוא עמוק הוא שהבור שמכיון אלא מים,
מרפית  קא מחיית, דקא ומרא מרא "כל שם: אמרו זה ועל
אתה  מכה, שאתה וחפירה חפירה כל =) לארעאי" לה
כיון  בסיד", "וסד נזכר לא זו ובבבא קרקעי). את מרפה

החפירה  עלֿידי נדנוד אלא מים) לחות =) מתונא שאין
שאינם  ומערה, שיח בדבר השניה הבבא ואילו בלבד.
מים, בהם כשיש מדובר כך, כל מזקת חפירתם ואין עמוקים
=) דמתונתא" היזיקא "רישא יט.): (שם אמרו זה ועל
הרחקה  גם צריך ולפיכך המים). לחות משום ההיזק ברישא,
(שם  בגמרא שאמרו ומה בסיד. לסוד וגם טפחים שלשה
על  אלא זה אין שנינו" בורו מכותל יהודה, רב "אמר יז:)
"מכותל  בה שנזכר השניה הבבא אבל הראשונה, הבבא
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה בנין, כותל בכל מדובר חבירו"
מ). סימן שלישי חלק ראובן' ('דגל להלן שיבואר כמו

לשתי 3) המשנה שחילק התנא. של מדרכו שינה רבינו
בו  שאין מים, בו שאין בבור הראשונה בבבא ודיבר בבות,
והמדובר  וכו' ומערה ושיח בור כלל אלא - בסיד לסוד צורך
וכמו  וכו', המים ואמת ומערה שיח כמו מים, בו שיש בבור
בור  ודין וכו'". המים יבליעו שלא "כדי בסוף: שמסיים
ראובן' ('דגל שם עיין י, הלכה להלן הביא מים בו שאין

כלֿכך 4)שם). עמוק ואינו ארוך שהוא בור, מין הוא אף
בור. ומכוסה 5)כמו מרובעת שהיא אלא כבור, היא אף

אמה.6)בתקרה. שרחבה "נברכת",7)תעלה במשנה :
צורך  ויש הגשמים. מי מתקבצים ובה בקרקע, חפירה והיא
המים  המים, שבאמת לחוד, ובריכה לחוד המים אמת לפרט
בכל  ויש ועומדים, נקווים המים ובבריכה תמיד. נגררים
פירוש  וראה יט.). שם (גמרא ושלילה חיוב מהם אחד

לרבינו. "מחמצן"8)המשניות בין חילקו יט, שם בגמרא
להלן, הובא שדינו "נדיין" לבין כאן, שהובא לזה המתאים

ה. למעלה 9)הלכה וראה חבירו, של בנין כותל היינו
א. תימן,10)הערה בכ"י זה וכעין רומי, בדפוס הוא כן
נכון. גם 11)וכן דברים: שני שצריך מורה, החיבור "ו"

שם  בגמרא הוא וכן בסיד. לסוד גם טפחים, שלשה הרחקת
שניהם, שצריך כלומר, תנן". בסיד, דוסד "פשיטא, יט.
שאין  רבינו סובר - הנ"ל בסוגיא זאת שדחו ואע"פ
בתקפה. נשארת הנ"ל וה"פשיטא" הדיחוי, עם להתחשב

א.12) הערה למעלה וראה יט. שזהו 13)שם לומר וצריך
שעל  יוסי, כרבי פוסקים אנו זה בלי שהרי בידים, נזק כמו

ר  דברי וראה עצמו, את להרחיק י הניזק בפרק להלן בינו
ה. הלכה

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14˙Ùb‰ ˙‡15˙Ùf‰ ˙‡Â16ÁÏn‰ ˙‡Â «¿ƒƒ∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆«∆«
ÌÈÚÏq‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡Â17‰LÏL B¯·Á ÏL BÏ˙kÓ ¿∆«ƒ¿∆«¿»ƒƒ»¿∆¬≈¿»

B‡ ,ÌÈÁÙË18ÔÈ˜ÈÁ¯Óe .„ÈÒa „Ò19ÌÈÚ¯f‰ ˙‡20 ¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ
‰L¯Án‰ ˙‡Â21‡nb‰ ˙‡Â22ÈÓÈÓ da ıa˜˙nL ¿∆««¬≈»¿∆«À»∆ƒ¿«≈»≈≈
ÌÈÏ‚¯23Ï˙k‰ ÔÓ24ÌÈÁÙË ‰LÏL25. «¿«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ

שם.14) המשנה, אחרי 15)המשך הזיתים, "פסולת
[ובמסכת  המשניות). בפירוש (רבינו השמן" את שמוציאין
השומשמין". פסולת "וכן רבינו: כתב א, משנה פ"ד שבת
א  הלכה שבת מהלכות בפ"ד וראה מז: שם בגמרא וכן

ב]. במשנה,16)והערה הוא (וכן "הזבל" תימן: בכ"י
לחםֿמשנה. וראה מדעתו, מרכבתֿהמשנה הגיה וכן שם).
ראה  שבהם, החום מחמת הכותל את מקלקלים אלו וכל

שם. שבת מתחת 17)בהלכות האדמה את מחלידים והם
ד"ה  ב'תוספות' יט. (שם תיחוח עפר אותה והופכים לכותל,
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ר"ח). בשם אחד 18)משום, אמצעי שמספיק ברור, כאן
בסיד", סד "או שם: במשנתנו מפורש בגירסתנו לרבינו. אף
מתוך  שהעלו בסיד) וסד ד"ה (שם ה'תוספות' לדברי ואף
מפורש, יוצא - החיבור) (=ב"וו" "וסד" הגירסא: את  דיון
אחד. אמצעי מספיק שכאן יט. בגמרא וטריא השקלא מתוך

א. הלכה למעלה בלחםֿמשנה המשך 19)וראה זה, אף
שם. את 20)המשנה סמכו שם, בגמרא בשקלאֿוטריא

בזרעים, אך רטיבות. משום הזאת: הבבא כל של הטעם
ומעלים  הקרקע את "שמחלידים והוא: מיוחד, טעם נאמר

יט:) (שם תיחוח" כי עפר כללית, בלשון רבינו וכתב
יש  אז שהרי מחרישה, בלי יד, במפולת כשזרעו גם המדובר
בלחםֿמשנה. וראה בגמרא. שהעלו כמו לאסור, אחר טעם

לאילנות,21) בחרישה כאן שמדובר ציינו, שם, בגמרא
יש  הרי אחרת כי מים, בבריכת צורך שאין ישראל, ובארץ
הכוללת  סתמית, בלשון כתב ורבינו לאסור. אחרים נימוקים

לחםֿמשנה. וראה המקרים, "מי 22)כל שם: במשנה,
חנה, בר בר רבה לדעת פירשוה יט:) (שם ובגמרא רגלים".
ב"שופכין". חבירו, של כתלו בצד מים להשתין המתיר
שפירשו  מיגאש ור"י כרש"י (דלא "גומא" רבינו ופירשה
פסק  שרבינו ואע"פ אחת). בבת ושופכם רגלים מי שמקבץ
ישתין  "לא אלא חנה, בר בר כרבה שלא ו) הלכה (להלן
ממנו  הרחיק אלאֿאםֿכן חבירו של כתלו בצד מים אדם
שכותל  משום "גומא" כאן רבינו כתב - טפחים" שלשה
אין  אצלו מים שהמשתין כותלֿאבנים גם כולל כאן האמור
ואילו  שם), להלן (ראה בלבד אחד טפח אלא להרחיק צריך
(כסףֿ טפחים שלושה ממנו גם להרחיק צריך ב"גומא"

המגיה). בשם סתם 23)משנה לא אבל רגלים, מי ודוקא
תדירים  שהם הכובסין, ונברכת לבור דומה זה ואין מים,

(מגידֿמשנה). ראה 24)יותר כותלֿאבנים, גם והיינו
כ. הערה אינו 25)למעלה וכן "סיד". רבינו הזכיר ולא

שם  הרמ"א ובהגהת קנה, סימן ב'טור' ועיין שם. במשנה
יד. סעיףֿקטן שם הגר"א וביאור ה, סעיף

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó26ÌÈÁÙË ‰LÏL [Ï˙k‰ ÔÓ] ÌÈÁ¯‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆»≈«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ
‰BzÁz‰ ÌÈÁ¯‰ ÔÓ27Ô‰L ,28ÔÓ ‰Úa¯‡ ƒ»≈«ƒ««¿»∆≈«¿»»ƒ

‰BÈÏÚ‰29B˙B‡ „ÈÈ ‡lL È„k ,30‡lL È„k B‡ , »∆¿»¿≈∆…»ƒ¿≈∆…
ÌÈÁ¯‰ ÏB˜a epÏ‰·È31. ¿«¬∆¿»≈«ƒ

שם.26) המשנה, שהוזכר 27)המשך "השכב" הוא
גבי 28)במשנה. על זו אבנים משתי מורכבות שהריחיים

טפח. מהתחתונה קצרה שהעליונה "הרכב"29)זו, הוא
שם. ויש 30)שבמשנה, גדולים שהריחיים ובאופן יח. שם

רבה. תנודה כגון 31)בהם גדולה, תנודה שאין באופן
כ:). (שם קטנים בריחיים

.„ÔÈ˜ÈÁ¯Ó32ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ¯epz‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆««ƒ«…∆¿»¿»ƒ
B˙ÈÚ˜¯wÓ33B˙ÙOÓ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,34ÌÁÈ ‡lL È„k , ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»»ƒ¿»¿≈∆…»≈

.Ï˙k‰«…∆

שם.32) המשנה, שבמשנה.33)סוף "הכליא" הוא
העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב שהתנור

טפח. הקרקעית מן פחותה

.‰Ô·‡35eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ Ò·Bk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿

;B¯·Á ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ d˙B‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈
ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ Ò·Bk‰L ˙ÚaL36ÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ

Ï˙kÏ37. «…∆

יט.).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק, אף נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק צורך שאין הבגדים

יט.). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.Â‡Ï38‡l‡ ,B¯·Á ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ·‡ Ï˙Îa Ï·‡ ;ÌÈ·Ï Ï˙Îa ?ÌÈ¯eÓ‡39˜ÈÁ¯È - ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ·‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙË40ÁÈÁˆ41ÔÈzLÓ - ÚÏÒ42 ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט:38) שם הובאה פ"א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י הסלע. ממין
לז. ס"ק קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק. צריך רגלים מי של גומא אבל

כב. ס"ק שם סמ"ע וראה רבינו, לפי יוסף' ה'בית

.ÊÔÈ˜ÈÁ¯Ó43È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ C·BM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL44Ìlq‰ ÁÈpnL ˙Úa45‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â C·BMÏ46. «»¿…««»

במשנה.43) כב: עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי רבי שגם בידים, מזיק זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ"י לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק והגורם בלבד, נזק גרם
אסור  - ההיזק לכתחילה לעשות אבל ההיזק, עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק, שורו כדין נזקה על הוא חייב שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי מהלכות פ"א

.ÁÔÈ˜ÈÁ¯Óe47‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡48B¯·Á ÏL «¿ƒƒ∆«…∆ƒ««¿ƒ»∆¬≈
ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡49‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚ·Ï «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»

Û˜ÊÏ50Ôw˙Ïe ÌlÒ51ÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ52˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ
da53. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב

ה. הלכה פ"ח למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי ואם
כדי  אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא
הסמוך  בשטח בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות
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ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח ולא במזחילה, אלא החזיק שלא ואף
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי. היזק כאן אין שהרי נזק, הרחקת משום

.ËÔ·e‡¯54CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L55ÔBÚÓL Ï˙ÎÏ56 ¿≈∆»»»¿»¿…∆ƒ¿
Ìb ÔÈÓk57Ï˙k „‚k ÈL Ï˙k ˙BOÚÏ Ô·e‡¯ ‡·e , ¿ƒ«»¿≈«¬…∆≈ƒ¿∆∆…∆

- ˙"Èa ÔÈÓk ÔÈÏ˙k ‰LÏM‰ ‰OÚiL „Ú ,ÔBÚÓLƒ¿«∆≈»∆«¿»¿»ƒ¿ƒ≈
Bc‚kÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÔBÚÓL È¯‰58Úa¯‡ ¬≈ƒ¿¿«≈»»«∆«¿ƒƒ¿∆¿«¿«

,·Á¯ ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa ÌB˜n‰ ‰È‰iL È„k ;˙Bn‡«¿≈∆ƒ¿∆«»≈¿≈«¿»ƒ»»
eLe„iL È„k59ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa¯ Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡60‰pb Ï˙Îa61B‡62¯ÈÚa ¯ˆÁ Ï˙Îa ¬ƒ¿…∆ƒ»¿…∆»≈¿ƒ
‰L„Á63‰B·e ,‰˜fÁ˙ ¯·k - ‰LÈ ¯ÈÚa Ï·‡ ; ¬»»¬»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»∆

Á¯‰ ‡Ïa Bc‚kÏ˙k C¯‡a ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ¿∆¿¿…«¿»»¿≈ƒ…»»¿…∆…∆
,˜ÈÁ¯Ó BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ Bc‚k ‰BaL ÔBÚÓLƒ¿∆∆¿∆¿«¿««≈«¿ƒ
‡e‰L Ï˙k‰L ;ÌL Cl‰lÓ Ï‚¯‰ ÚBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»∆∆ƒ¿«≈»∆«…∆∆

ı¯‡‰ ˜efÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt64. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי במשנה: כב. שם
ארבע  ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי קתני, "הכי רבא: ומתרץ סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י ובפירוש מינכן, בכ"י שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י ופירשה ונפל"). אמות ארבע "ברחוק
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
כנגד  אחר כותל לו יסמוך לא המשנה) ובפירוש כאן רבינו
(בית) ממנו לעשות חבירו של כתלו אורך כנגד ארכו,
וכסףֿמשנה  מגידֿמשנה ועיין רבינו, (כדברי [בי"ת]"

לב). ס"ק קנה, סימן צריך 55)והגר"א לא הצד ומן
הנ"ל. גמרא (=דריסה), דוושא חוסר משום בו שאין הרחקה,

הצד"). מן עסקינן, במאי "הכא שם: ולשמעון 56)(ועוד
היה  לא ראובן של שכותל כיון זה, כותל לבנות מותר היה

ע. הערה להלן וראה ל"ך"57)אז, דומה יוונית, אות
שמעון.58)עברית. של כותלו ויש 59)מכנגד שידרסו.

המלך, מן הקרקע שניהם כשקנו כאן שהמדובר מפרשים,
הכותל  מן חוץ קרקע אמות ארבע להם נשתעבדו שבסתמא

(מגידֿמשנה). דוושא ורבי 60)לשם רב בדברי שם,
שלא 61)אושעיא. בפנים,מתוך בגינה ללכת מרבים

גינה). כותל אלא ד"ה שם (רש"י מבחוץ דישה היא צריכה
לרב.62) אף חנינא, בר יוסי רבי הכרעת ולפי אושעיא, רבי
ונקראת 63) הקרקע, את כהוגן לדוש הספיקו לא שעדיין

וראה  יג, סעיף קנה סימן (רמ"א שנה חמשים עד חדשה
לג). ס"ק שם היא,64)סמ"ע יפה שסברא הראב"ד כתב

מי  קתני, "הכי למעלה: שהובאה מיגאש, ר"י נוסחת ולפי
מפורש  - אמות" בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו שהיה
היה  שאם הרי אמות, ארבע היה חבירו של שהכותל בגמרא
קנה  סימן (הגר"א "דוושא" דין בו אין - אמות מארבע פחות

במגידֿמשנה). וראה לו, ס"ק

.ÈÈÓ65¯Ba ¯tÁÏ ‡aL66¯ˆÓÏ CÓÒÏ e‰„O ÛBÒa ƒ∆»«¿…¿»≈ƒ¿…¿∆∆
B¯·Á67˙B¯B·Ï ÈeOÚ BÈ‡ B¯·Á ‰„O Ì‡ :68- ¬≈ƒ¿≈¬≈≈»¿

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,CÓBÒ69B¯·Á CÏnÈ Ì‡Â . ≈¿≈»ƒ¿¿»¿ƒƒ»≈¬≈
¯Ba‰ Ï˙k ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - Bcˆa ¯Ba ¯tÁÏ«¿…¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ…∆«
˙B¯Ba‰ ÈL ÏÏÁ ÔÈa ‡‰iL „Ú ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«∆¿≈≈¬«¿≈«

ÌÈÁÙË ‰ML70Ì‡Â .71‰ÈeOÚ B¯·Á ‰„O ‰˙È‰72 ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈¬»
CÓBÒ BÈ‡ - ˙B¯B·Ï73˜ÈÁ¯iL „Ú ,74¯ˆn‰ ÔÓ ¿≈≈«∆«¿ƒƒ«∆∆

- ¯tÁÏ B¯·Á ‡B·iLÎe .¯tÁÈÂ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿«¿…¿∆»¬≈«¿…
.¯tÁÈÂ e‰„O CB˙a ÌÈÁÙË ‰LÏL ‡e‰ Ìb ˜ÈÁ¯È«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿…

יז:65) ההיזק 66)בבאֿבתרא וכל מים, בלי בור היינו
א. הערה למעלה וראה בלבד, החפירה עצם הוא

בור.67) שם אין ולחבירו חבירו. בית 68)לגבול שהוא
בידים. אותו משקים ואין גשמים, במי לו שדי הבעל,

בור.69) לחפור פעם וירצה ימלך שמא כיון 70)בטענה,
להרחיק  השני צריך - בהיתר וסמך כדין, עשה שהראשון
ויש  אביי). ד"ה יז: (שם ה'תוספות' כתבו וכן כשיעור,
זה, בגלל לסבול מחוייב שאינו לטעון יכול שזה אומרים,
(מגידֿמשנה). הרחקה בלי לחפור לזה ונתן מקודם שוויתר

השני.71) הלשון וכפי כאביי, ולא בית 72)כרבא כגון
בידים. אותה להשקות שצריך שלא 73)השלחין, מכיון

אלא  שם, הניזק עוד כשאין למצר סמיכה דין רבינו הזכיר
המגידֿמשנה  סובר - ההרחקות ביתר ולא בלבד בבור
ביתר  ולא כרבא, הלכה בבור שרק ד) הלכה (למעלה
את  להרחיק הניזק שעל יוסי כרבי שהלכה לפי ההרחקות,
אז  המזיק), של (=חיציו דיליה" "גירי זהו אם ורק עצמו,
לומר  איֿאפשר קיים, הנזק שאין זמן וכל להרחיק, הוא חייב
החפירה  שעצם בגמרא אמרו בבור ורק שלו, חצים הם שאלו
ולא  כותל לא בה לחבירו אין אם אפילו חבירו, לקרקע מזיק
והגהות  יחפור, לא ד"ה יז. שם 'תוספות' וראה בור,

כאן. ולחםֿמשנה ב, אות כאן הזכיר 74)מיימוניות לא
בבור  מדובר שכאן לפי א, בהלכה כמו הסיד ענין רבינו כאן
וכל  אחרים, לתשמישים עשוי שהוא מים, בו שאין ריק
שבמשנה, הראשונה הבבא וזוהי החפירה. אלא אינו ההיזק

א. והערה א הלכה למעלה ראה יחפור, לא פרק בתחילת

.‡È˙Èa‰75ÌÈL ÏL ‰iÏÚ‰Â76ÏÚa ‰OÚÈ ‡Ï - ««ƒ¿»¬ƒ»∆¿«ƒ…«¬∆««
ÂÈab ÏÚ BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙Èa CB˙a ¯epz ˙Èa‰77 ««ƒ«¿≈∆»ƒ≈≈««»

d·b78˙Bn‡ Úa¯‡79ÔÎÂ .80‰iÏÚ‰ ÏÚa „ÈÓÚÈ ‡Ï …««¿««¿≈…«¬ƒ««»¬ƒ»
‰·ÈÊÚÓ ÂÈzÁz eÈ‰iL „Ú ,¯epz81ÌÈÁÙË ‰LÏL82. ««∆ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»¿»ƒ

‰¯ÈÎ·e83ÁÙË -84Ì‡Â .85ÌÈÓBzÁ ÏL ¯epz86‡e‰ ¿ƒ»∆«¿ƒ«∆«¿ƒ
ÏL ‰¯ÈÎ·e .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈzÁz ‡‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆¿≈«¿»«¿»»¿»ƒ¿ƒ»∆
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

¯eÚM‰87‰Ó ÌlLÓ - ‰˜Èf‰Â L‡‰ ˙‡ˆÈ Ì‡ , «ƒƒ»»»≈¿ƒƒ»¿«≈«
‰˜Èf‰M88¯‡a˙iL BÓk ,89BÓB˜Óa90. ∆ƒƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במשנה.75) כ: וכן 76)שם זה, על זה מעכבים ושניהם
(ולא  אדם יעמוד לא ד"ה סא: בבאֿקמא ה'תוספות' פירשו
מעכבים, העיר שבני יעמיד, לא ד"ה שם רש"י כפירוש

אחד). אדם של כולו הוא שהבית מפי 77)והיינו, היינו,
כן). אם אלא ד"ה שם, לב"ב (רש"י התקרה עד התנור
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שם).78) (רש"י ריק (רש"י 79)חלל התקרה תשרף שלא
בידים  כמזיק הוא הרי הנ"ל, כשיעור הרחיק לא ואם שם).
פד, הערות להלן עוד וראה א, ס"ק קנה סימן החושן' ('קצות

פז). שם.80)פה, התקרה.81)משנה, של הטיח 
התקרה 82) תשרף שלא ממנו, למעלה אמות ארבע כן וכמו

תחתיו). שיהא עד ד"ה שם עשוי 83)(רש"י "בנין הוא
לרבינו), המשניות (פירוש קדרות" שתי בו ששופתין לבשל,

כלֿכך. גדולה האש גם 84)ואין צריך למעלה, אבל למטה.
ב). ס"ק קנה סימן (סמ"ע אמות ארבע ברייתא 85)בכירה

משנתנו. את סותרת תהא שלא אביי, אותה שפירש וכפי שם,
בדנחתומין).86) ד"ה שם (רש"י תדירות ביתר בו שמסיקים
עו).87) הערה למעלה (ראה בידים כמזיק כדעת 88)ואינו

שם. הרי"ף פסק וכן שמעון. כרבי ולא שם, במשנה חכמים
שזו  פטור, - והזיקה ועברה כראוי האש "הרחיק שאם ואע"פ
ב), הלכה ממון נזקי מהלכות (פי"ד היא" שמים בידי מכה
כראוי, הרחיק שם - במשנה סא: בבבאֿקמא שמעון כרבי
הרחיק  שלא כאן אבל "אש", של היזק מכלל גם שיצא באופן
אבל  המזיק", "אדם מכלל אלא יצא לא אמות, ארבע אלא
בבבאֿ רי"ף ועיין שם, החושן' ('קצות יצא לא "אש" מכלל

שם). נכון].89)קמא וכן "שנתבאר", הביא עוז [במגדל
ועברה 90) כראוי, הרחיק לא שאם שם, ממון נזקי [בהלכות

לשלם]. חייב - והזיקה האש

.·ÈÈÓ91¯ˆB‡ ˙Áz ˙eÁ BÏ ‰˙È‰L92‡Ï - B¯·Á ƒ∆»¿»¬«««¬≈…
‰OÚÈ93ÌBzÁ ‡Ï da94Úaˆ ‡ÏÂ95.¯˜a ˙Ù¯ ‡ÏÂ «¬∆»…«¿¿…«»¿…∆∆»»

‡zÒtÒ‡ ÌL ÒÈÎÈ ‡ÏÂ96ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ97 ¿…«¿ƒ»«¿«¿»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
ÌÁ‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ÌÁ Ï·‰ Ì‰Ó ‰ÏBÚL98„ÈÒÙÓ ∆∆≈∆∆∆««¿≈ƒ¿≈∆«…«¿ƒ

¯ˆB‡‰ ˙B¯t99Ì‡ ,CÎÈÙÏ .100ı¯‡a ÔÈÈ ¯ˆB‡ ‰È‰ ≈»»¿ƒ»ƒ»»««ƒ¿∆∆
B„ÈÒÙÓ ÌÁ‰ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ101-‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ƒ¿»≈∆≈«…«¿ƒ¬≈∆∆

Ï·‡ ;‰ˆ¯iL L‡ ˙Î‡ÏÓ Ïk B˙eÁa102‰OÚÈ ‡Ï «¬»¿∆∆≈∆ƒ¿∆¬»…«¬∆
¯˜a ˙Ù¯103Ì‡Â .ÔÈi‰ ÁÈ¯ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,104e˜ÊÁ‰ ∆∆»»ƒ¿≈∆«¿ƒ≈«««ƒ¿ƒÀ¿¿

Ba ‡ˆBiÎÂ ÌBzÁpÏ B‡ ˙Ù¯Ï ‰lÁ˙a ˙eÁ‰105, «¬ƒ¿ƒ»»∆∆««¿¿«≈
- ¯ˆB‡ B˙iÏÚ ˙BOÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ck ¯Á‡Â¿««»»»««»¬ƒ»«¬¬ƒ»»

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡106. ≈»ƒ¿¿»

שם.91) המשנה, תבואה,92)סוף בה שאוצרים עלייה,
שאין  ותמרים, רימונים לשומשמין, (פרט וכדומה ויין שמן

להלן). ראה להם, מזיק "לא 93)החום שם: במשנה
הרשב"ם  בשם קנה) (סימן ה'טור' כתב ולפיכך יפתח",
צבעים  של או נחתומים של חנות לו היתה אם שאפילו
האוצר, שתחת לבית חנות אותה לפתוח אסור אחר, בבית
סעיף  (שם, הרמ"א הביא וכן למקום. ממקום עובר שההבל
ולא  "יעשה", וכתב המשנה, מלשון שינה ורבינו בהגהה). ב
אבל  אסור, בה לעשות שדווקא יתכן ולפי"ז "יפתח". כתב
איסור. אין - האוצר שתחת לבית אחרת חנות לפתוח

נחתומין".94) של "חנות שם: מעבדה 95)במשנה,
שם: ובמשנה הרבה. מסיקים בה שגם צבע, לעשיית

צבעין". של הביאה 96)"[חנות] שלא תבואה שחת,
שם). ששת, רב של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,

גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף כנראה
לחםֿמשנה. ראה רע, ה'תוספות'98)ריח גם כתבו כן

אוצר) ד"ה (שם כרש"י ולא יפתח). לא ד"ה יח, (שם
להם". קשה "שהעשן חוץֿלארץ 99)שפירש: של יין אף

וראה  שם), יוסף רב של (מימרא לו מזיק שהחום בכלל
שם.100)להלן. וברייתא הישראלי 101)משנה שהיין

משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף, הוא
(שם). לו מזיק הנר חום שאף מחו"ל, ביין משא"כ

שם.102) וברייתא רע.103)במשנה והשמיט שריחה
לענין  בקר לרפת שדומה שאע"פ "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע ריח לענין דומה אינה - החום

ח). ס"ק שם שם.104)בסמ"ע בברייתא 105)ברייתא
ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח. (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח שזה לאחר שאף הרי מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק זה צריך

.‚È„ak107ıa¯Â ˙Èa‰ ÏÚa108B‡ ,B˙iÏÚ109‰a¯L ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da110‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,¯ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;¯ˆB‡Ï ˙B¯t ÒÈÎiL Ì„˜ ¯epz111ÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ¯ˆ‡Ï112‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óz B‡ ÌÈBn¯ B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a113;ÔÈhÁ‰ ¯ˆ‡L Ì„˜ ¯epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡114˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL115‰lÁÓ116dab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa - ¯ˆB‡‰ ÔÈ·e ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆB‡117‡ˆBiÎÂ ¯epz ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa ¯epz‰ ¯ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ¯ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי. אור להרבה זקוק והאוצר
שם.111) יהושע, דרב בריה הונא רב של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק החום שאין
י). ס"ק שם שם.114)(סמ"ע אביי, של בעיא היא זו אף

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני. הוא ומי הראשון להיות זכה מהם מי וריבה, וריבץ
אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק

מספק. מעשיו מבטלים

â"ôùú'ä éøùú 'ì éùéìù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
יזיקו 1) שלא כדי העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו

זה  להרחיק השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני
תשיעי. בפרק נתבארו שלא דברים מאותן מזה,
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ÔÈ‡ - Ì„˜ Ì‰Ó ‰Ê È‡13‡l‡ ,ÌÈÓc ÔÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ≈∆≈∆»«≈¿««»ƒ»»ƒ∆»
.CÏB‰Â ÂÈˆÚ ÏËB≈≈»¿≈

במשנה.2) כד: בתרא מן 3)בבא זרעים הרחקת ודין
ועיין  ד. הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ג בפרק ראה העיר,

כאן. משנה חרובים.4)לחם בו שגדלים אילן 5)אילן
מדבריות. תאנים בו והשקמה 6)שגדלים שהחרוב מפני

(במשנה  שאול אבא ולדעת שם) (רש"י מרובים ענפיהם
פי  על [ואף אמה, חמישים סרק אילן כל להרחיק יש שם)
לא  בספרו כאן - כמותו רבינו פסק שם המשניות שבפירוש
בבא  טוב, יום תוספות ועיין שאול. אבא דברי את הביא

ז. משנה ב פרק עולא.7)בתרא דברי שתפארת 8)שם,
שם). (רש"י פנוי מגרש יימצא שסביבה לעיר, היא

פירשו 9) וכן ישראל, בארץ אלא זה שאין שם בגמרא נראה
(חושן  הטור כתב וכן משנה). (מגיד שם והרשב"א רש"י
(תוספות  ישראל ביד שהיא בזמן ודווקא קנה). סימן משפט
בשולחן  נכתבה ולא זו הלכה נשמטה ולכן שם). טוב יום

משפט. חושן שם).10)ערוך (משנה לאילן קדמה והעיר
באיסור.11) האילן שנטעו מאחר דמים נותן ואינו
את 12) שמקבל קודם לקצוץ הוא חייב אבל האילן, דמי

(גמרא  חמה ולא קרה לא שותפים של שקדירה מפני דמיו,
- דמים ייתנו שלא זמן כל יקצצנו לא אם כלומר, שם).

המתד  שיחיד מכאן, ולמדו סוף. לאין עד העניין יין יסחב
הוא  שחייב - ממנו גובה שהציבור מיסים בעניין הציבור עם
לדין  איתם יבוא כן ואחרי ממנו, שתובעים מה מקודם לסלק

המרדכי). בשם למלך חייב 13)(משנה הוא לקצוץ שהרי
ודמים  קדמה, העיר אם ובין קדם האילן אם בין אופן, בכל
אמרו  בממון ספק ובכל האילן, קדם אם אלא נוטל אינו

שם). (גמרא הראייה עליו מחבירו המוציא

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14Ô¯b15Úe·˜16ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ17,‰n‡ «¿ƒƒ…∆»«ƒ»ƒ¬ƒƒ«»
È·Ï ˜ÈfÈÂ ‰¯BfL ˙Úa Ô·z‰ Áe¯‰ CÈÏBÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»««∆∆¿≈∆∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÎÂ .¯ÈÚ‰18,BlL CB˙a Úe·˜ Ô¯b Ì„‡ ‰OÚÈ ‡Ï »ƒ¿≈…«¬∆»»…∆»«¿∆
È„k ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¬ƒƒ«»¿»«¿≈

B¯·Á ˙ÚÈËÏ Ô·z‰ ˜ÈfÈ ‡lL19B¯ÈÏ B‡20. ∆…«ƒ«∆∆ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

במשנה.14) וזורים 15)שם תבואה, בו שדשים מקום 
ועפר. תבן מוץ, הרבה שם ויש ברוח, ונקרא 16)אותה

להשתמש  שצריך תבואה, הרבה כך כל בו יש אם קבוע
חנינא). בר יוסי רבי של מימרא (שם המוץ לזריית ברחת

ההיזק 17) שאין כלל, להרחיק אין קבוע שאינו בגורן אבל
קבוע  שאינו בגורן שאף כאביי ולא שם, אשי (כרב קבוע
שלא  בכדי - אמה מחמישים בפחות שדי אלא להרחיק, יש

שתי 18)יזיק). הוזכרו שם אמנם שם, המשנה המשך
אמה  חמישים שלו בתוך אדם שירחיק א' נפרדות: הלכות
שירחיק  ב' העיר. בתוך לו שיש בגורן היינו, רוח, מכל
דינים. כשני הטור כתבם וכן ומנירו. חבירו של מנטיעותיו
מנטיעות  ההרחקה של זה אחד, דין רק הזכיר רבינו אך
כאן  שאין שם בגמרא אשי רב של מפירושו נראה וכן ומניר,
שאף  רבינו של המשניות בפירוש נראה וכן אחת, בבא אלא
וראה  זו, הלכה רק בה יש כאילו מפרש הוא המשנה את
הבא, הפרק בראש ולהלן נא קטן סעיף קנה סימן סמ"ע

שם. דברינו הנטיעות 19)וראה לב את שורף שהוא

שם). זבל 20)(גמרא מרבה שהמוץ שלו. חרוש מקום
שם). ורש"י (גמרא בו שיזרעו הזרעים את ושורף מדי, יותר

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó21˙‡Â ˙B¯·w‰ ˙‡Â ˙BÏ·p‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«¿≈¿∆«¿»¿∆
È˜Ò¯a‰22‰n‡ ÌÈMÓÁ ¯ÈÚ‰ ÔÓ23. «À¿¿ƒƒ»ƒ¬ƒƒ«»

במשנה.21) כה. עורות.22)שם עיבוד מקום
שם).23) (רש"י רע ריח משום

.„ÔÈ‡Â24È˜Ò¯a ÔÈOBÚ25Á¯ÊÓÏ ‡l‡26ÈtÓ ,¯ÈÚ‰ ¿≈ƒÀ¿¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈
‰nÁ ˙ÈÁ¯ÊÓ Áe¯L27˙ËÚÓÓe ,28„eaÚ ÁÈ¯ ˜f‰ ∆«ƒ¿»ƒ«»¿«∆∆∆≈≈«ƒ

‰.˙B¯BÚ»

שם.24) המשנה חמישים 25)המשך מרחיק אם אפילו
ריחם  שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי, ודווקא אמה,

החמירו. לא הבשר, שכלה לפני אלא כתנא 26)אינו
עקיבא. כרבי ולא שם ורש"י 27)הראשון לא: גיטין ראה

רוח 28)שם. "כי לרבינו המשניות בפירוש הוא כן
של  רע (=ריח הבורסקי ריח ּביאּוש שתתקן ייתכן ִמזרחית,
טעם  עוד הוסיף ושם אדם". לבני נזק מזה יגיע ולא בורסקי)

בכלל. לנשוב ממעטת זו רוח הקרוב, המזרח שבארצות

.‰ÈÓ29‰¯LÓ ˙BOÚÏ ‡aL30˜¯È „ˆa ÔzLt ÏL ƒ∆»«¬ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»»
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CÎÈÙÏ .ÂÈvÁa ˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - B˜ÈÁ¯‰42CÈ¯ˆ ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ
Ïc¯ÁÂ ÌÈÏˆa‰ ÔÓ ÔÈL¯Îe ˜¯i‰ ÔÓ ‰¯LÓ ˜ÈÁ¯iL∆«¿ƒƒ¿»ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿»ƒ¿«¿»
‡lL È„k ,ËÚÓ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÌÈ¯B·c‰ ÔÓƒ«¿ƒ¿»¿»ƒ»≈¿«¿≈∆…

‡lL „Ú ˜ÈÁ¯‰Ï Ï·‡ ;ÌÈ„Èa ˜f‰ ‰È‰È˜Êp‰ ‡B·È ƒ¿∆∆≈¿»«ƒ¬»¿«¿ƒ«∆…»«∆∆
.CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó≈≈»≈»ƒ

במשנה.29) כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין מקום
ולשומים 31) לבצלים קצת דומים הם ירוקים בעודם

ב). משנה א פרק כלאים טוב יום לא 32)(תוספות אבל
שם  בגמרא שנאמר כמו מוציאים, אינם שאותו הגרעין, את

אחר. לעניין בסמיכות חריף 33)יח: הדבש את "שעושה
דיבור  יח. (שם ורש"י המשניות), בפירוש רבינו (לשון וחד"
החרדל, אוכלים שהם שמתוך מפרש החרדל) ואת המתחיל

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסט mipky zekld - oipw xtq - ixyz 'l iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלהם. הדבש את אוכלים הם פיהם, את שמחדד
כמותו 34) הלכה שנפסקה וכמו כחכמים, ולא יוסי כרבי

שרבי  פי על ואף כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם
יח:) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק דבריו אמר יוסי
בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים שלדברי

אבל 35) ממנו, נזק לבוא עוד שיכול השטח, כל כלומר,
ההלכה. בסוף שנזכר כמו שיעורֿמה, להרחיק חייב

את 36) להרחיק המזיק שעל הסוברים לחכמים בניגוד
כה:).37)עצמו. (שם המשנה בהמשך יוסי רבי כהסברת

"מודה 38) כה:) (שם כהנא רב בשם אשי רב של מימרא
המזיק)". של שלו, (=בחיצים דיליה בגירי יוסי רבי

כעבור 39) רק בא והוא נזק, כל בא לא עדיין העשייה ובעת
יא 40)זמןֿמה. פרק להלן וראה המזיק. אדם הוא שהרי

תשלומין. חיוב לעניין ג יוסי 41)הלכה רבי בא לא שהרי
הקודמות  המשניות כל על חלק ולא זו במשנה אלא לחלוק

יחפור. לא מדין 42)שבפרק זה דין ולמד ברי"ף, הוא כן
(למעלה  טפחים שלושה הכותל מן אותו שמרחיקים בור
משרה  אלא הזכיר לא שהרי"ף פי על ואף א). הלכה ט פרק
וחרדל, לכרישין משרה בין להבדיל שאין רבינו סובר -

יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי

.ÂÏÚa43ÏÚ ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,ÌÈÓ CÙBL ‰È‰L ‰iÏÚ‰ ««»¬ƒ»∆»»≈«ƒ¿≈¿ƒ«
Ì‡ :‰hÓÏ ¯c‰44‰·ÈÊÚÓ ÌL ‰˙È‰45ÌÈn‰L , «»¿«»ƒ»¿»»«¬ƒ»∆««ƒ

CtLlÓ ÔBÈÏÚ ˜ÈÒÙiL ¯Á‡Â ,‰ÎÈÙL ˙Úa da ÌÈÏk»ƒ»¿≈¿ƒ»¿««∆«¿ƒ∆¿ƒƒ¿…
ÔBzÁz‰ ÏÚ eÙhÈÂ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ eÚÏaÈ46CÈ¯ˆ - ƒ»¿««ƒ¿≈¿ƒ«¿«««¿»ƒ

ÔBzÁz‰47˜ÈÁ¯‰Ïe Ôw˙Ï48Ì‡Â ;˜Êp‰ BÓˆÚ ÔÓ49 ««¿¿«≈¿«¿ƒƒ«¿«∆∆¿ƒ
- „iÓ ÌÈn‰ e„¯È CtLiLk ‡l‡ ,‰·ÈÊÚÓ ÌL ÔÈ‡≈»«¬ƒ»∆»¿∆ƒ¿…≈¿««ƒƒ»
ÚnÈ B‡ ,Ôw˙Ó ÔBÈÏÚ‰Â ,ÂÈvÁa ˜ÈfÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«ƒ¿ƒ»¿»∆¿¿«≈ƒ»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .CtLlÓƒƒ¿…¿≈…«≈»∆

בר 43) חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא בבא
את 44)אבא. וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו כמו

שם. שהובאה כרצפה 45)העובדה התיקרה גבי על טיח
א. הלכה ד פרק למעלה ראה העלייה, כן 46)לבעל ואם

"גירי  זה ואין המזיק. של מעשיו שפסקו אחרי רק בא הנזק
הניזוק.47)דיליה". שעל 48)שהוא יוסי רבי כדעת

עצמו. את להרחיק הסוגייה 49)הניזק מן הרי"ף הסיק כך
שם.

.ÊÈÓ50ÔÏÈ‡ BÏ ‰È‰L51·B¯˜ e‰„O CB˙a52¯B·Ï ƒ∆»»ƒ»¿»≈»¿
:BÏ ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯Ba‰ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯·Á¬≈≈«««»¿«≈»»¿«
ÔÈ„ÈÒÙÓe ÈlL ¯BaÏ ÌÈÒÎ ÔÏÈ‡‰ ÈL¯L È¯‰¬≈»¿≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ«¿ƒƒ
˙Ú·e ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ ˜Ê ‰fL .B˙B‡∆∆∆∆«»≈≈»¿««¿«¿≈

B˜ÈfÓ BÈ‡ ÚËpL53ÌLÎe ;54,BlL CB˙a ¯ÙBÁ ‰fL ∆»«≈«ƒ¿≈∆∆≈¿∆
ÔÎÂ .BlL CB˙a ÚËB ‰Ê Ck55,¯Ba ¯ÙÁL Ô·e‡¯ »∆≈«¿∆¿≈¿≈∆»«

- e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÔÏÈ‡ ÈL¯L ‡ˆÓe „¯ÈÂ¿»«»»»¿≈ƒ»∆ƒ¿¿»≈
Ì‡Â .BlL ÌÈˆÚ‰Â ,¯ÙBÁÂ ıˆB˜56ÔÏÈ‡Ï ·B¯˜ ‰È‰ ≈¿≈¿»≈ƒ∆¿ƒ»»»¿ƒ«
‰n‡ ‰¯OÚ LL CB˙a ÔBÚÓL57ÏL ÌÈL¯M‰ - ƒ¿¿≈∆¿≈«»«»»ƒ∆
Ì‡Â .BÏ Ô˙BÂ ÔˆˆB˜Â ,ÔBÚÓL58¯tÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ƒ¿¿¿»¿¿»¿ƒ≈»ƒ«¿…

È¯‰ - e‰„O CB˙a ÔBÚÓL ÏL ÌÈL¯M‰ e‡ˆÈÂ ,¯Ba¿»¿«»»ƒ∆ƒ¿¿»≈¬≈
˜ÈÓÚÓ ‡e‰59·kÚÈ ‡lL È„k ,ÌÈÁÙË ‰LÏL «¬ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…¿«≈

ÌÈÁÙË ‰LÏL CB˙a ‡ˆnL L¯L ÏÎÂ ;‰L¯Án‰««¬≈»¿»…∆∆»»¿¿»¿»ƒ
BˆˆB˜ -60BÈ‡Â ,61ÏL ÔÏÈ‡‰ L·ÈÈ ‡nL LLBÁ ¿¿≈≈∆»ƒ«»ƒ»∆

‰ÊL ,B¯·Á62CB˙a63.¯ÙBÁ ‡e‰ BlL ¬≈∆∆¿∆≈

רב 50) שם שפסק וכמו יוסי וכרבי במשנה כה: בתרא בבא
שמואל. בשם "אם 51)יהודה כתב: קנה) (סימן הטור

לו" סמוך אילן לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה
נראה  רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו
ובזה  חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה
כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי מודה
שאילן  יהושע שתיקן פי על ואף גזלן). המתחיל דיבור
(בבא  גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים מביא למיצר הסמוך
עשה  שאם אלא כן, לעשות שמותר תיקן לא - כז:) בתרא
שכתב  ח הלכה להלן אבל שם, בתוספות וראה גזלן אינו
עבודת  (מחמת הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב
האילנות  יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם)

אמה]. עשרה שש עד או 52)היא אמות לד' מחוץ היינו,
יא. הלכה להלן ראה השדות, בין גדר זה 53)שיש ואין

דיליה". שם.54)"גירי במשנה יוסי רבי מדברי
רשאי 55) הבור בעל כן בשלו, נוטע שזה כשם כלומר,

כרצונו. בשדה רש"י 56)לעשות פירוש לפי כו: שם
של  האחרון והפירוש אמה, עשרה שש בתוך המתחיל דיבור

ליה. דאמרי עד המתחיל דיבור שם, שעד 57)התוספות
אילן. של כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן

כו.58) שם בעומק.59)משנה הוא 60)חורש ואם
קנה  סימן (סמ"ע האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש בתוך

סט). קטן זו.61)סעיף בהלכה הנאמר כל על מוסב זה
הניר.62) שדה ובעל הבור בעל רבי 63)היינו, דברי סיום

כה:). (שם במשנה יוסי

.ÁÈÓ64¯‡L B‡ ÌÈÙ‚ ‰ÚeË B¯·Á ‰„O ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿≈¬≈¿»¿»ƒ¿»
„ˆa ÌÈÙb e‰„O CB˙a ÚËÏ ‡e‰ ‡·e ,˙BÏÈ‡ƒ»»ƒ¿…«¿»≈¿»ƒ¿«
˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ˙BÏÈ‡ „ˆa ˙BÏÈ‡ B‡ ÌÈÙb65 ¿»ƒƒ»¿«ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Úa¯‡66˙Bn‡67ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .68ı¯‡a ? «¿«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ69ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;70ÌÈÙb ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ƒ¿»≈¬»¿»»»∆«¿ƒ≈¿»ƒ

ÔÈ·e ,˙Bn‡ ÈzL ÌÈÙ‚Ï71˙BÏÈ‡ ¯‡LÏ ÌÈÙb72B‡ ƒ¿»ƒ¿≈«≈¿»ƒƒ¿»ƒ»
˙BÏÈ‡Ï ˙BÏÈ‡ ÔÈa73ÌB˜Ó ÏÎa ˙Bn‡ Úa¯‡ -74. ≈ƒ»¿ƒ»«¿««¿»»

‰È‰75CÓBÒ ‰Ê - ÌÈ˙Èa ¯„‚76CÓBÒ ‰ÊÂ ,¯„bÏ »»»≈≈¿«ƒ∆≈«»≈¿∆≈
ÈÓ .ÌB˜Ó ÏÎa ,¯„bÏ77‰ËB B¯·Á ÔÏÈ‡ ‰È‰L «»≈¿»»ƒ∆»»ƒ«¬≈∆

‡ÏÓk ıˆB˜ - e‰„O CB˙Ï78Úc¯Ó79Èab ÏÚ ¿»≈≈ƒ¿…«¿≈«««≈
‰L¯Án‰80‰ËBp‰ Ïk ıˆB˜ - ‰Ó˜M·e ·e¯Á·e .81, ««¬≈»∆»«ƒ¿»≈»«∆

Ïe˜L ‰È‰iL „Ú82‰ËB ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ˆn‰ „‚k «∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆¿≈ƒ»»∆
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÏÚ83B‡ B¯·Á ÏL84- ÔÏÈ‡‰ ˙Èa ÏÚ «≈«¿»ƒ∆¬≈«≈»ƒ»

.¯ˆn‰ „‚k Ïe˜L ‰È‰iL „Ú ,‰ËBp‰ Ïk ˙‡ ıˆB˜≈∆»«∆«∆ƒ¿∆»¿∆∆«∆∆

במשנה.64) כו. במחרשתו 65)שם להיכנס יצטרך שלא
חבירו. שדה (ברייתא 66)לתוך הכרם עבודת שיעור שזהו

וראה 67)שם). להרחיק. אין אמות מארבע שיותר נראה
מתוך 68)להלן. יוצא וכן שם, שמואל של מימרא

כסותרות. הנראות והמשנה הברייתא השוואת
אמות.69) ארבע וצריכה רחבה שאין 70)שמחרשתם
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הכרם. לעבודת אמות ארבע צריכים ואינם רחבה מחרשתם
ועוד 71) רש"י הראב"ד, של לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה

אף  לגפנים אילנות שבין הייתה, יוסף רב שכוונת מפרשים,
ד' ישראל: בארץ כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל

ולניזק 72)אמות. גפנים לו יש שהמזיק משמע, זו מלשון
שם: בתרא בבבא רומי כתבֿיד בגמרא הוא וכן אילנות,
אילן  "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים "אבל
שדה  היה "ואם שם: במשנה רבינו פירש וכן לגפנים".
בכל  אמות ד' מרחיק האילן שדה לו לסמוך ובא חבירו

דינו 73)מקום". לאילן שמאילן מפורש שם בגמרא
סופר  שטעות המגידֿמשנה כתב ולפיכך לגפנים, כמגפנים
כה) סעיף קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא
ובין  לגפנים גפנים בין מרחיק לארץ בחוצה "אבל העתיק:
ארבע  אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי לאילנות אילנות

טפי"74)אמות". בעי לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
שתי  הרחיק שרבא הרי"ף, רבו (בשם מיגאש ר"י ופירש
לגפנים  שמאילן לו אמרו זה ועל בבבל הרחקה כדין אמות

אמות. ארבע כלומר יותר, להרחיק המשך 75)צריך
שם. וראה 76)המשנה במחרשתו. שייכנס חשש אין שאז

אילן  סמיכת על גם מוסב זה אם סג קטן סעיף שם בסמ"ע
במשנה.77)לגפנים. כז: הזה.78)שם הגובה עד

עץ 79) "הוא המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, מלמד
ברזל". שיני קצותיו בשתי שיש שהענפים 80)המלמד,

ואינו  יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לו יפריעו לא
לקצוץ. יכול אינו לו צל 81)מפריע להם יש שאלו מפני
לשדה. מזיק והוא הבנאים,82)מרובה משקולת כעין

למצר. מחוץ כלום יטה ולא המצר, עם שווה שיהיה כלומר,
עייף"83) "והוא עייפות. מלשון והוא "השלהין", כמו

והוא: משלהי". "והוא אונקלוס: תירגם כט) כה, (בראשית
יותר  הצל מזיק ולה לגשמים מחוץ למים שזקוקה שדה

אחרת. סוף 84)מלשדה בתרא בבא בתוספתא הוא כן
כנגד  האילן ובית השלחין "בית הדפוס): נוסחת (לפי א פרק

המשקולת".

â"ôùú'ä ïåùçøî 'à éòéáø íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
כדי 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים כן גם בו נתבארו

מה  לחבירו נזק לעשות המחזיק ודיני לחבירו, יזיק שלא
אלו. בדברים דינו

.‡ÈÓ2Ú·˜ B‡ ,BlL CB˙a Ô¯‚ ‰OÚL3,‡qk‰ ˙Èa ƒ∆»»…∆¿∆»«≈«ƒ≈
‰Î‡ÏÓ B‡4LiL5- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚÂ ˜·‡ da ¿»»∆≈»»»¿»»¿«≈»∆

˙Èa ÁÈ¯ B‡ ¯ÙÚ‰ ÚÈbÈ ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿≈∆…«ƒ«∆»»≈«≈
elÙ‡ .B˜ÈfÈ ‡lL È„k ,B¯·ÁÏ ˜·‡‰ B‡ ‡qk‰6 «ƒ≈»»»«¬≈¿≈∆…«ƒ¬ƒ

ÚiÒnL ‡e‰ Áe¯‰ ‰˙È‰7‰OBÚL ˙Úa B˙B‡ »¿»»«∆¿«≈«¿≈∆∆
ın‰Â ÔzLt‰ ˙¯Ú B‡ ¯ÙÚ‰ ˙‡ ‰ÎÈÏBÓe ,BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ»∆∆»»¿…∆«ƒ¿»¿«…
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯·ÁÏ Ô˙ÚÈbÓe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ8 ¿«≈»∆«ƒ»»«¬≈¬≈∆«»¿«¿ƒ

eÚÈbÈ ‡lL È„k9Áe¯‰ È„È ÏÚ elÙ‡Â e˜ÈfÈ ‡ÏÂ ¿≈∆…«ƒ¿…«ƒ«¬ƒ«¿≈»«
‰ÈeˆÓ10ÂÈvÁa e˜Èf‰L ÈÓk el‡ ÏkL ;11.Ô‰ ¿»∆»≈¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈

שאינו 2) בגורן כאן והמדובר במשנה. כד: בבאֿבתרא

להרחיק  צריך אינו זה שבאופן שם אביי שאמר וכמו קבוע,
אלא  ב) הלכה פ"י למעלה (ראה קבוע כבגורן אמה חמשים
המשנה, בפירוש אלא חלק לא אשי רב ואף יזיק. שלא בכדי
והגר"א  (לחםֿמשנה, עליו נחלק לא - ההלכה בעצם אבל

צג). ס"ק קנה, רב 3)סימן דברי מתוך כג. שם נראה כן
מסויימת.4)זביד. עובדא של רקע על  כו. כגון 5)שם

שם. הנזכרת בעובדא פשתן, כאמימר 6)ניפוץ כו. שם
שם. הרי"ף פסק וכן כרבינא. ולא אשי, רב בר ומר

ס.7) בבבאֿקמא אשי רב כדברי גרמא, אלא זה אין שאז
(בבאֿבתרא  בזה להרחיק חיוב שום אין רבינא ושלדעת

תשלומין 8)שם). חיוב בו שאין אע"פ בנזקין, שגרמא
אסור. - ב) בהלכה רוח.9)(כדלהלן בכ"י 10)בלי

שמא  לחשוש אין אבל מצויה, ודוקא "המצויה". תימן:
שם  ה'תוספות' שהוכיחו כמו מצויה, שאינה רוח תוליכם

זיקא. להרחיק 11)ד"ה הניזק שעל שסובר יוסי, רבי ואף
בזה, מודה - ה"ה) פ"י (למעלה כמותו פוסק ורבינו עצמו,

שם). (למעלה חציו עלֿידי בא שזה כיון

.·Ck Ïk ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡12Ì‡ , ««ƒ∆«»¿«¿ƒ»»ƒ
Ô‰a ‰˜Èf‰Â ¯ÙÚ‰ ˙‡Â ın‰ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰ÎÈÏB‰ƒ»»««¿»«…¿∆∆»»¿ƒƒ»»∆

ÌlLlÓ ¯eËt -13‡Â ,B˙B‡ ÚiqL ‡e‰ Áe¯‰L ;ÔÈ »ƒ¿«≈∆»«∆ƒ«¿≈
BÓˆÚ ˜ÈfÓ ÁkÓ ‡a ‰Ê ˜Ê14. ∆∆∆»ƒ…««ƒ«¿

א.12) הלכה למעלה שנתבאר כרב 13)כמו ס. בבאֿקמא
בבבאֿבתרא  הרי"ף פסק וכן זירא, ורבי כרבא ולא אשי,
של  המקורות השוואת מתוך שהסיק יחפור, לא פרק
חיוב  בין לחלק שיש ס. בבאֿקמא ושל כו. בבאֿבתרא

התשלומין. וחיוב ליבה 14)ההרחקה שלענין ואע"פ
הלכה  ממון נזקי מהלכות בפי"ד רבינו פסק הרוח, וליבתה
נזק  משלם להזיק הגורם וכל גרם, "שהוא מפני שחייב, - ז
ודאי  בגורן כאן אבל להזיק, כיוון ודאי באש שם - שלם"
חייב  אינו דגרמי שבדיני לשיטתו ורבינו להזיק, כיוון לא
א  הלכה סנהדרין מהלכות בפ"ו ראה במתכוין, אלא לשלם
מהלכות  בפי"ח ועיין יט). ס"ק תיח, סימן (הגר"א ד והלכה
ממון  נזקי מהלכות ד ובפרק שם, ובהערות יג הלכה מכירה

שם. במגידֿמשנה ב, הלכה

.‚L˙Bk‰15˙BÙÈ¯‰ ˙‡16,BlL CB˙a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆»ƒ¿«≈»∆¿∆
„Ú ,B¯·Á ¯ˆÁÏ „„Ó ‰knL ˙Ú·e17‰„„pL18 ¿≈∆«∆¿«¿≈«¬«¬≈«∆ƒ¿¿»

˙È·Á‰ Èt ÏÚ ˙È·Á‰ Èeqk19˜ÈfÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»ƒ«ƒ∆»ƒ¬≈∆«ƒ
ÂÈvÁa20Ïh·È B‡ ,„„È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ»¿«»¿«¿ƒ¿≈∆…¿«¿≈¿«≈

nL BzÎ‡ÏÓÌ‡Â .˙˜f21·iÁ - „e„p‰ ˙Úa ˜Èf‰ ¿«¿∆«∆∆¿ƒƒƒ¿≈«ƒ¿«»
.˜Êp‰ ‡a BÁkÓ È¯‰L ,ÌlLÏ¿«≈∆¬≈ƒ…»«∆∆

אשי.15) כרב כו. ודף כה: דף "חיטים 16)בבאֿבתרא
נזכרו  ובגמרא יט). יז, בשמואלֿב (רש"י כתושות"

זה 17)"שומשמים". אין מתנדנדת, החצר רק אם אבל
מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה החצר 18)נזק כלומר:

הכיסוי. את על 19)נדנדה עומדת כשהחבית והיינו,
החומה. על עומדת שהיא שם רש"י לפירוש בניגוד החצר,

לט. ס"ק קנה, סימן הגר"א ביאור אדם 20)וראה והוא
כנ"ל. מודה יוסי רבי אף ובזה הלחםֿמשנה 21)המזיק,

לדברי  מקור למצוא התלבטו קנה, בסימן יוסף' ה'בית וכן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעי mipky zekld - oipw xtq - oeygxn '` iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מב) ס"ק (שם הגר"א ובביאור התשלומין, לחיוב כאן רבינו
אדם  יעמיד "לא כ: בבבאֿבתרא מהמשנה לזה מקור מביא
אמות  ארבע גובה גביו על יש אלאֿאםֿכן הבית בתוך תנור
הלכה  פ"ט למעלה וראה שהזיק", מה משלם הזיק ואם -
ליתר  ביחס רבינו בעמדת שדן בלחםֿמשנה וראה יא.

לשלם. חייב אם והזיק, הרחיק לא אם ההרחקות,

.„‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ˜¯ta ˙B¯eÓ‡‰ ˙B˜Á¯‰‰ Ïk22Ì‡ , »««¿»»¬«¿»ƒ∆«¿»ƒ
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˜˙LÂ B¯·Á ‰‡¯Â ,˜ÈÁ¯‰ ‡Ï23, …ƒ¿ƒ¿»»¬≈¿»«¬≈∆»«

‰‡¯iL ‡e‰Â .B˜ÈÁ¯‰Ïe BÎÈ¯ˆ‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆≈»∆
B‡ ,„iÓ BnÚ ÚiqL ÔB‚k ,ÏÁnL epnÓ24BÏ ¯Ó‡L ƒ∆∆»«¿∆ƒ«ƒƒ»∆»«

˜˙LÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa ‰OÚL e‰‡¯L B‡ ,˙BOÚÏ«¬∆»»∆»»¿ƒ¿…«¿»»¿»«
‰Ê ÏÚ „Èt˜‰ ‡ÏÂ‰ÎÊ - ˜Êa ˜ÈÊÁn‰ ÏkL .‰ÎÊ - ¿…ƒ¿ƒ«∆»»∆»««¬ƒ¿∆∆»»
e¯‡aL BÓk ,Ba25˜ÈÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ

ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÔÈ˜Ê ¯‡La26el‡ ÔÈ˜Ê ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈
ÔLÚ‰ :Ô‰L ,‰Ê ˜¯Ùa ÌÈ¯eÓ‡‰27˙Èa ÁÈ¯Â , »¬ƒ¿∆∆∆∆≈∆»»¿≈«≈

‡qk‰28˜·‡‰Â ,29„e„Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ30;Ú˜¯w‰ «ƒ≈¿»»»¿«≈¿ƒ¿««¿«
˜fp‰ ˜˙L elÙ‡Â ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈≈≈¬»»«¬ƒ»««ƒ»
˜f‰ ÔÎÂ .˜ÈÁ¯‰Ï e‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ‰nk«»»ƒ¬≈∆≈¿≈¿«¿ƒ¿≈∆≈

‰ˆÈÁÓ CÈ¯vL ÌB˜Óa ‰i‡¯31˙BOÚÏ e‰ÙBk - ¿ƒ»¿»∆»ƒ¿ƒ»≈«¬
e¯‡aL BÓk ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰vÈÁÓ32eL ‰nÏÂ . ¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿∆¿∆≈«¿¿»»»

Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ?ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ el‡ ÌÈ˜Ê¿»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆≈«¿∆»»
˜f‰ B˜f‰L ,ÏÁBÓ BÈ‡L B˙˜ÊÁÂ ,el‡Ó ˜Ê ˙Ï·BÒ∆∆∆∆≈≈¿∆¿»∆≈≈∆∆≈∆≈

Ì‡Â .Úe·˜33BÈ‡ - el‡ ÌÈ˜Êa ÏÁnL B„iÓ e˜ »«¿ƒ»ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ≈≈
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

ועשירי.22) זכו 23)תשיעי שבנזקין רבינו שיטת
בחזקת  לא צורך אין קרקע, לחזקת בניגוד בתשמישים,
זה, על חולקים ויש מתנה. או מכר בטענת ולא שנים שלש

שם. יז ובהערה ג, הלכה ח פרק למעלה והיינו,24)ראה
זו. אף זו לא ועוד.25)בדרך ה"ו פ"ז יב, הלכה פ"ו לעיל

"ממיני".26) אברבנאל: לדברי 27)בכ"י כג. בבאֿבתרא
מרי. שם.28)רב זביד רב כו.29)לדברי שם נראה כן

פעמים  כמה פשתן מנערים שהיו מריון בר דבי במעשה
לנזקין  חזקה יש רבינו לדעת והרי להרחיק, חייבום ואח"כ
כלל  חזקה אין שבזה הרי - שנים בשלש צורך ואין לאלתר,

קא). ס"ק קנה, סימן שהיו 30)(הגר"א כה: שם נראה כן
- להפסיק חייבום ואח"כ מנדנדים, והיו שומשמין כותשין
בראב"ד. וראה שם). (הגר"א חזקה דין בזה שאין הרי

ורצו 31) חלוקה דין בה שאין או חלוקה, דין בה שיש
יד). הלכה פ"ב (למעלה ועיין 32)לחלוק שם. למעלה

צא. הערה חזקה 33)שם "אין שם: שאמרו ממה נראה כן
טענת  היינו, מט:), (בבאֿבתרא יש דראיה מכלל - לנזקין"

חזקה). אין ד"ה שם ('תוספות' מתנה או מכר

.‰ÈÓ34˜ÈÊÁ‰L35˙BÏ· B‡ Ìc ˙Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ƒ∆∆¡ƒ«¬¿∆∆»¿≈
ÔÓB˜Óa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·¯BÚ‰ e‡B·ÈÂ , ¿«≈»∆ƒ¿»¿»»¿ƒ¿«≈»∆

ÌÏB˜a B¯·ÁÏ ÔÈ¯ˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,eÏÎ‡ÈÂ Ìc‰ ÏÏ‚aƒ¿««»¿…¿«¬≈≈¿≈ƒ«¬≈¿»
ÏÚ ÔÈ·LBÈ Ô‰L ,Ì‰ÈÏ‚¯aL Ìca B‡ ÌÙeˆÙˆÂ¿ƒ¿»«»∆¿«¿≈∆∆≈¿ƒ«

ÔÈÎÏÎÏÓe ˙BÏÈ‡‰Ì‡ ,Ì‰È˙B¯t37B¯·Á ‰È‰ »ƒ»¿«¿¿ƒ≈≈∆ƒ»»¬≈

Ô„t˜38˙B¯tL B‡ ,B˜ÈfÓ ‰f‰ ÛeˆÙvL ‰ÏBÁ B‡ «¿»∆∆ƒ¿«∆«ƒ∆≈
,‰Î‡Ïn‰ d˙B‡ Ïh·Ï ·iÁ - Ìca BÏ ÔÈ„ÒÙ BlL∆ƒ¿»ƒ«»«»¿«≈»«¿»»
‰Ê ˜f‰L ;B˙ÓÁÓ ˜f‰ BÏ ‡B·È ‡lL „Ú ˜ÈÁ¯È B‡«¿ƒ«∆…»∆≈≈¬»∆∆≈∆

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰ ˙Èa ÁÈ¯Ï ‰ÓB„39. ∆¿≈«≈«ƒ≈¿«≈∆≈¬»»
ÔÎÂ40,Ôn‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰OÚpL ¯ˆÁ Èa B‡ ÈB·Ó Èa ¿≈¿≈»¿≈»≈∆«¬»∆»≈∆À»

˜ÊÁ‰ È¯‰L ,Ba eÁÓ ‡ÏÂ41ÔÈÒÎ ÌÚ‰ eÈ‰Â , ¿…ƒ∆¬≈À¿«¿»»»ƒ¿»ƒ
LÈÂ ,‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - e˜˙LÂ ,˙B˜Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ¿¿»¿…∆¡ƒ¿»»∆¿≈
ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ˙Ú ÏÎa Ì‰Ï»∆¿»≈¿«≈¿«≈»¿ƒƒ…
BÓk ‡e‰ Úe·˜ ˜f‰ ‰fL ;ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ ÏBwÓƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆≈»«¿

.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .˜·‡‰Â ÔLÚ‰∆»»¿»»»¿»∆«¿ƒ

יוסף.34) רב של עובדא וכג. כב: שיוצא 35)שם כמו
השקלאֿוטריא. מתוך שם,36)מפורש ב'תוספות' הוא כן

אומני. אתו שם.37)ד"ה הגמרא והוא 38)כמסקנת
בשם  (מגידֿמשנה זאת סובלת דעתו שאין ונודע שמוחזק

קפדן 39)מפרשים). שאינו באחר אבל קפדן. שהוא כיון
חזקה. לו ויש הכסא, בית כריח זה אין ההלכה 40)- כל

שם  ועיין קצת. לשון בשינוי יב, הלכה פ"ו למעלה הובאה
כלי 41)בהערות. של הקול מפני למחות יכולים ואינם

להם. שמזיק המלאכה

.ÂÈÓ42Á˙tL ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ LiL ˜Êa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿∆»«
ÔBlÁ43ÌÈn‰ ˙n‡ ¯È·Ú‰ B‡ ,44‰Ó ˜ÈÁ¯‰ ‡lL B‡ , «∆¡ƒ««««ƒ∆…ƒ¿ƒ«

˜ÈÁ¯‰Ï Èe‡¯M45z¯Ó‡ ‰z‡ :ÔÚBË ˜ÈÊÁn‰ È¯‰Â , ∆»¿«¿ƒ«¬≈««¬ƒ≈«»»«¿»
˜Êp‰ ¯k‰ B‡ ,˙È‡¯L ¯Á‡ ÈÏ zÏÁÓ B‡ ,˙BOÚÏ ÈÏƒ«¬»«¿»ƒ««∆»ƒ»À««∆∆
‡e‰ ÂLÎÚ :¯ÓB‡ ˜fp‰Â ,Èa ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ z˜˙LÂ¿»«¿»¿…ƒƒ»ƒ¿«ƒ»≈«¿»
È˙È‡¯Lk :¯Ó‡L B‡ ,Ì„wÓ ÈzÚ„È ‡ÏÂ ,È˙È‡¯L∆»ƒƒ¿…»«¿ƒƒ…∆∆»«¿∆»ƒƒ
,ÌzÒ‡ B‡ ˜ÈÁ¯‡ ‰zÚ :z¯Ó‡ ‰z‡Â ,Ea È˙ÈÁÓƒƒƒ¿¿«»»«¿»«»«¿ƒ∆¿…
E˜f‰ Úa˜zL È„k ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ È˙B‡ ‰Á„Ó ‰z‡Â¿«»«¿∆ƒƒ∆¿≈∆ƒ¿«∆≈¿
Ì‡Â ;‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜fp‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎa -¿»≈¿«≈»∆««ƒ»¿»ƒ¿»»¿ƒ

¯ËtÈÂ ˙q‰ ˜Èfn‰ Ú·MÈ - ‡È·‰ ‡Ï46. …≈ƒƒ»«««ƒ∆≈¿ƒ»≈

ז.42) בהלכה רבינו שיטת לפי היזק 43)יוצא בו שיש
ה"א). פ"ז (למעלה חזקה בו ויש פ"ט 44)ראיה, למעלה

א. האחרונים.45)הלכה בפרקים שנזכר כמו
שבועת 46) המוחזק נשבע שנים שלש שבחזקת שכשם

ראיה  להביא המערער ועל בידו, השדה ומעמידים היסת
נזקין  בחזקת כן כמו - ב) הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א
קכה), ס"ק שם והגר"א צג. ס"ק קנה, סימן (סמ"ע לאלתר
דרבנן  היסת שבועת נשבע שהנתבע ברי, תביעת כל וכדין

(מגידֿמשנה). ונפטר

.Ê˙È·e ÔLÚ ÔB‚k ,‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡L ˜Êa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿∆∆∆≈¬»»¿»»≈
˜f ÏL B„iÓ ‰wL ˜Èfn‰ ÔÚËÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰«ƒ≈¿«≈»∆¿»«««ƒ∆»»ƒ»∆ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˜Èfn‰ ÏÚ -47‡Ï Ì‡Â ;B„iÓ ewL «««ƒ¿»ƒ¿»»∆»ƒ»¿ƒ…
,Ck ÏÚ B„iÓ e˜ ‡lL ˙q‰ ˜fp‰ Ú·MÈ - ‡È·‰≈ƒƒ»««ƒ»∆≈∆…»ƒ»«»

.B˜f‰ ‰Ê ˜lÒÈÂƒ«≈∆∆≈

ודינו 47) מוחזק, אינו - חזקה דין למחזיק לו שאין כיון
(מגידֿמשנה). ראיה להביא שעליו מחבירו, המוציא ככל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mipkyקעב zekld - oipw xtq - oeygxn 'a iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

â"ôùú'ä ïåùçøî 'á éùéîç íåé

ׁשנ  עּׂשר ּפרק 1ים ¤¤§¥¨¨
בעל 1) מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי בו נתבארו

קרקעו  המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק ובאו שלה המצר
אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל לאחד

זה. דבר מדיני מקצת בו ונתבארו

.‡ÏhÏÂ ‰„O‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ e‡aL ÔÈÙzM‰ B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ«À»ƒ∆»«¬…∆«»∆¿ƒ…
ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÂL dlk ‰˙È‰ Ì‡ :B˜ÏÁ „Á‡ Ïk»∆»∆¿ƒ»¿»À»»»¿≈»»
‰cn‰ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁ - „Á‡ Ïk‰ ‡l‡ ,Ú¯ ÌB˜Óe ·BË»«∆»«…∆»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
,‰Ê „vÓ È˜ÏÁ ÈÏ ez :Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«∆»≈∆¿ƒ∆¿ƒƒ«∆
‰„O Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,ÈlL ¯Á‡ ‰„OÏ CeÓÒ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»¿»∆«≈∆ƒ¿ƒ¿∆«…»∆

BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Á‡2·ekÚL ;‰Ê ÏÚ B˙B‡ ‰ÙBÎÂ , ««¿ƒ¿∆«∆∆ƒ
‡È‰ Ì„Ò ˙cÓ - ‰Ê ¯·„a3Ï·‡ .4„Á‡ ˜ÏÁ ‰È‰ Ì‡ ¿»»∆ƒ«¿…ƒ¬»ƒ»»≈∆∆»

C¯cÏ ·B¯˜ B‡ ,¯˙BÈ ¯‰pÏ ·B¯˜ B‡ ,·BË ‰pnÓ5, ƒ∆»»«»»≈»«∆∆
Ú¯‰ „‚k ‰Ùi‰ d˙B‡ eÓLÂ6ÈÏ ez :¯Ó‡Â , ¿»»«»∆¿∆∆»«¿»«¿ƒ

ÈlL ‡ÓeMa7ÏËB ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê „vÓ «»∆ƒƒ«∆≈¿ƒ∆»≈
(‰Ê „vÓ ÈlL ‡ÓeMa) ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ï¯B‚a8 ¿»»«»∆¿ƒ«»∆ƒƒ«∆

Ú¯‰ „v‰ ÔÓ d˙cÓ ÈˆÁ9ÔÓ ‰z‡ ÏËÂ ,‡ÓeL ‡Ïa ¬ƒƒ»»ƒ««»«¿…»¿…«»ƒ
- ÈlL ‰„OÏ CeÓÒ È˜ÏÁ ‰È‰iL È„k ,·Bh‰ „v‰«««¿≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ»«»∆∆ƒ

BÏ ÔÈÚÓBML ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰10ÈzÚc ‰ÊÏÂ , ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ¿»∆«¿ƒ
.Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB»¿≈»»

רע 2) ומקום טוב מקום שם ואין שוה, כולה ש"היתה כיון
"תרתי  יב: בבבאֿבתרא שאמרו מה וזהו אחד". הכל אלא
דרך  ליד או אחד, נהר ליד שדות (=שתי נגרא אחד ארעתא
שכיון  סדום", מדת על כופין זה כגון יוסף, רב אמר אחת).
ליה  "מעלינן ולומר לעכב יכולים אינם שוות השדות ששתי
יותר) אצלנו שוה היא כי מחירה, את אנו (=מעלים עילויא
מוכרם  והיה משובחין, היו (שנכסיו מריון בר דבי נכסי כי
ולחםֿמשנה  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה וראה ביוקר)".
למשנה  גם ציין ובאורֿשמח ג. ס"ק קעד סימן והגר"א
שם. להרמב"ם ובפיה"מ ח, משנה ו פרק דמאי במסכת

חסר.3) לא וזה נהנה בדברי 4)שזה הוא זו הלכה מקור
(=קנה  נשיה דבי אמצרא ארעא דזבן "ההוא (שם): יוסף רב
(=כשמת  פלגו קא כי חמיו), בית של השדות ליד שדה
אמצראי  לי פליגו להו אמר בנכסיו), לחלוק ורצו חמיהם
מדת  על כופין זה כגון רבה, אמר קרקעי). ליד לי (=חלקו
ליה  מעלינן אחי ליה אמרי יוסף, רב לה מתקיף סדום.
אתרי  ארעתא "תרי שם: ועוד מריון". בר דבי כנכסי עילויא
כופין  זה כגון רבה אמר דרכים), שתי על שדות (=שתי  נגרי
מדוויל  דהאי זימנין יוסף, רב לה מתקיף סדום. מדת על
לא  וזו הנהר, מן שותה זו (=לפעמים מדוויל לא והאי
אחת  לשדה יתרון שכשיש הרי - יוסף" כרב והלכתא שותה)

לו. שומעין אין - השניה רבינו 5)על של פירושו זהו
והגר"א  (לחםֿמשנה שם בגמרא שהוזכרה "ניגרא", למילה:
ו. ס"ק שם ובסמ"ע ג הלכה להלן וראה ז). ס"ק שם

גדולה.6) יותר במדה רעה כנגד קטנה במדה יפה כלומר:
הקטנה.7) היפה אינו 8)כלומר: בסוגריים המוקף [כל

אבוהב. מהר"י ובהגהת במגידֿמשנה אינו וכן תימן, בכ"י

חו"מ  בשו"ע וראה הקודמת, מהשורה בטעות שנכפל ונראה
א]. סעיף קעד את 9)סימן לקבל מסכים שהוא היינו,

חשבון  על הכמות של פיצוי בלי הרעה, מן המחצית
להלן. וראה בבבאֿבתרא 10)האיכות, אלו דברים מקור

דבר  (לחלק לו שומעין - פחות ואני שיעור, אתה "טול יג:
לו, שומעין אין שאמר לרשב"ג ואף חלוקה)". כדי בו שאין
כי  במתנה רוצה איני כנגדו: טוען שהשני מפני אלא זה אין
אבל  ה), הלכה פ"א למעלה (ראה יחיה מתנות שונא
הזיבורית  את מעדיף שהראשון מתנה, זו אין בנידוןֿדידן

ח). ס"ק והגר"א ז, ס"ק שם (סמ"ע שלו לשדה הסמוכה

.·¯BÎa‰11BlL ÌÈ˜ÏÁ ÈL ÏËB - ˜ÏÁL12 «¿∆»«≈¿≈¬»ƒ∆
„Á‡k13Ï·‡ .14Ì·i‰15ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ¿∆»¬»«»»∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈
·‡‰16eÏÚ Ì‡ ;Ï¯B‚a ÂÈÁ‡ ˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - »»≈∆¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ»

eÏÚ - ˙BÓB˜Ó ÈLa eÏÚ Ì‡Â ,eÏÚ - „Á‡ ÌB˜Óa17. ¿»∆»»¿ƒ»ƒ¿≈¿»

יהושע.11) ברבי הונא רב של מימרא יב: החלק 12)שם
הבכורה. וחלק אחיו כשאר החלקים 13)שנוטל ששני

מן  קכד.) (בבאֿבתרא זאת ולמדו אחד, חלק נחשבים
לתת  יכיר השנואה בן הבכור את "כי יז) כא, (דברים הפסוק
והמדובר  כאחד. הם החלקים ששני הרי - שנים" פי לו
רבינו  השמיענו כבר - שוים הם שאם שוים, החלקים כשאין
חלקי  לי תנו שטוען: לאחד ששומעין ב, בהלכה למעלה
(מגידֿמשנה). בבכור? החידוש ומה שלי, השדה בצד

בתורה,14) "בכור" נקרא שהיבם שאע"פ שאמר שם, כרבא
כבכור. חלוקתו אין - הבכור" "והיה ו) כה, (דברים שנאמר

המת.15) אחיו אשת את שייבם האחים, מן אחד
המ 16) אחיו את יורש הלכה שיבם נחלות מהלכות (פ"ג ת
הם 17)ז). שאם שווים, החלקים כשאין המדובר כאן ואף

(מגידֿמשנה). כנ"ל לו שומעים בוודאי - שוים

.‚ı¯‡18Á¯ÊÓ dÏ ÛÈwÓ ¯‰p‰ ‰È‰L ,˙Úa¯Ó ∆∆¿À««∆»»«»»«ƒ»ƒ¿»
C¯c‰Â ,ÔBÙˆÂ19d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ·¯ÚÓe ÌB¯c ¿»¿«∆∆»«¬»¿ƒ»

ÔBÒÎÏ‡a20¯‰ ‰ÊÏÂ C¯„Â ¯‰ ‰ÊÏ ÚÈbiL È„k , «¬«¿¿≈∆«ƒ«»∆»»¿∆∆¿»∆»»
‡e‰L ,‰Ê „vnL ÈˆÁ‰ ÈÏ ez :¯Ó‡ Ì‡Â .C¯„Â¿∆∆¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ∆ƒ«∆∆
¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .BÏ ÔÈÚÓBL - È„O „ˆa¿«»ƒ¿ƒ¿»∆»»»»»
ÔÈÙBk - ÏÏk „ÒÙ‰ B¯·Á ÏÚ ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ·BË ‡e‰L∆»∆¿≈«¬≈∆¿≈¿»ƒ

˙BOÚÏ B˙B‡21. «¬

שם.18) ורש"י ר"ח כפירוש ודלא יג. בגמרא 19)שם
רבינו  ומפרש נהרא". גיסא וחד נגרא, גיסא "חד שם:

ד. הערה למעלה וראה דרך. - הזה:20)"נגרא" כציור
א.21) בהלכה למעלה שכתב כמו

.„„Á‡22ÔÈÙzM‰ ÔÓ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ23B˜ÏÁ ¯ÎnL24 ∆»ƒ»«ƒƒ«À»ƒ∆»«∆¿
ÔÈ˜lÒÓ - ¯Á‡Ï25Â ,Á˜Bl‰ ˙‡¯‡L BÏ ÔÈ˙B ¿«≈¿«¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ¿»

È„k ,CÏB‰Â Ô˙pL ÌÈÓc ÔÈÙzM‰ ¯‡L B‡ ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿»«À»ƒ»ƒ∆»«¿≈¿≈
.Ô‰ÈÈa ¯Ê ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈≈∆

רב,22) בשם יהודה כרב ולא נחמן כרב קח. בבאֿמציעא
כא). סימן (פ"ט שם ברא"ש האי רב לדעת 23)וכפירוש

או  אחים ארבעה או שלשה כשהיו מדובר שם, האי רב
את  לסלק מהם אחד בא שאם כאן, החידוש וזהו שותפים.
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בצד  חלקו הזה השותף יקבל שמא טוען: והלה הלוקח,
לפי  כלל, טענה זו שאין - שלו מצרא" "בר יהיה ולא אחר,
מצרא  בני נחשבים וכולם השטח, בכל חלק יש שותף שלכל

הבאה. בהערה וראה ו). ס"ק קעד סימן ממה 24)(סמ"ע
להלן  כמו "קרקע", הזכיר ולא "חלקו" כאן: רבינו שכתב
אף  זה דין נוהג ובשותפין שבאחין מהרי"ק למד ה, בהלכה
החידוש  זהו מהרי"ק [ולדעת כסףֿמשנה). (ועיין במטלטלין

אחד]. בברֿמצרא שאין מה עשיית 25)בשותפין, מדין
הבאה. כבהלכה והטוב, הישר

.‰‡ÏÂ26LÈ - ¯Á‡Ï BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,„BÚ ¿…∆»«≈«¿«∆¿«≈≈
Á˜BlÏ ÌÈÓc ÔzÏ BlL ¯ˆn‰ „ˆa ‡e‰L B¯·ÁÏ«¬≈∆¿««∆∆∆ƒ≈»ƒ«≈«

˜lÒÏe27‰ÊÂ ,B˙B‡28‡e‰ el‡k - ˜BÁ¯‰ Á˜Bl‰ ¿«≈¿∆«≈«»»¿ƒ
ÁÈÏL29¯ÎnL ÔÈa ,‡e‰ ¯ÎnL ÔÈa .¯ˆn‰ Ôa ÏL ¿ƒ«∆∆«∆∆≈∆»«≈∆»«
BÁeÏL30ÔÈc ˙Èa e¯ÎnL ÔÈa ,31Ôa ÔÈ„ Ba Li - ¿≈∆»¿≈ƒ≈ƒ∆

elÙ‡ .¯ˆn‰32ÔÎLÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz Á˜Bl‰ ‰È‰33 «∆∆¬ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿»≈
Ôa - ˜BÁ¯ ı¯‡‰ ÌÚ ¯ˆn‰ Ô·e ,¯ÎBnÏ ·B¯˜Â¿»«≈∆«∆∆«»»∆»∆

‰Ê ¯·„Â .Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓe ,Ì„B˜ ¯ˆn‰34, «∆∆≈¿«≈∆«≈«¿»»∆
ÌeMÓ35e¯Ó‡ .·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«»¿
ÌÈÓÎÁ36‡e‰ „Á‡ ¯În‰Â ÏÈ‡B‰ :37‡e‰ ¯LÈÂ ·BË , ¬»ƒƒ¿«∆∆∆»¿»»

eÈ‰ .˜BÁ¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ¯ˆn‰ Ôa ‰Ê ÌB˜Ó ‰˜iL38 ∆ƒ¿∆»∆∆«∆∆≈ƒ»»»
˙¯kÓp‰ ‰„O‰ BÊa ÌÈÎBÊ Ìlk - ÌÈa¯ ¯ˆn‰ Èa¿≈«∆∆«ƒÀ»ƒ¿«»∆«ƒ¿∆∆

Ì‰ÈÈa ‡È‰Â39ÌÈÓ ÈÙÏ40ÌÈÓc‰ ÔÓ ÔÈ˙BÂ , ¿ƒ≈≈∆¿ƒƒ¿»»¿¿ƒƒ«»ƒ
Ï·‡ ;˙Á‡ ÌÚÙa Ìlk e‡aL ‡e‰Â .Á˜BlÏ41Ì‡ «≈«¿∆»À»¿««««¬»ƒ

,Bc·Ï da ‰ÎÊ - Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„»̃«∆»≈∆¿ƒ≈∆«≈«»»»¿«
¯ˆn‰ Ôa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰42,Ô˙ˆ˜Ó e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆«∆∆¿≈ƒ»ƒ¿»»
˙¯Á‡ ‰È„Óa Ô˙ˆ˜Óe43el‡ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ≈

„Á‡Ï ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ‡È‰Â ,„·Ïa Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈¿∆»
‡OÓa BlL ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,¯ˆn‰ ÈaÓƒ¿≈«∆∆¿∆»ƒ«À»ƒ∆¿«»

Ú˜¯wa BÙzL BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÓe44,da ‰ÎÊ - «»««ƒ∆≈À»««¿«»»»
.BnÚ ÔÈÏËB ¯ˆn‰ Èa ¯‡L B‡ ÔÈÙzM‰ ¯‡L ÔÈ‡Â¿≈¿»«À»ƒ¿»¿≈«∆∆¿ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."wegxd on xzei xvind oa df mewn dpwiy `ed xyie aeh"

אופנים: בשני להסביר אפשר בר־מצרא דין את
את  חכמים שחייבו טובה הנהגה של ענין רק הוא א:
השדה  את ולמכור והטוב הישר באופן להתנהג הלוקח

לבר־מצרא.
בעלות  גם נותן והטוב" הישר "ועשית של החיוב  ב:
מכר  אם במכר פגם ומטיל השדה על המיצר לבן מסוימת
ה'נמוקי  מלשון שמשמע (כמו אחר. לאיש השדה בעל

קרקע"). של בגופו קניין קצת לו יש "כאילו יוסף':
וישר  "טוב שכתב: השני, כאופן משמע הרמב"ם ומלשון
שהחיוב  והיינו כו'" המיצר בן זה מקום שיקנה הוא

לאדם. ביחס ולא למקום ביחס הוא דבר־מצרא
בגמרא רש"י ועשית)אבל ד"ה א. קח, מציעא את (בבא הסביר

כל  נחסר אתה שאי "דבר וכתב: האדם, על כמונח החיוב

בן  על תטריח ולא אחר במקום קרקעות שתמצא כך,
חלוקים". נכסיו להיות המיצר

שכתב: לעכו"ם" "זבין בדין הרמב"ם לשון גם יובן ובזה
מן  שיבוא אונס כל עליו שיקבל עד אותו "משמתין
בדיני  שלו המיצר בן עם העכו"ם שינהג עד העכו"ם
לאו  "עכו"ם בגמרא שהובא הטעם את ומשמיט ישראל"
העכו"ם  שינהג עד ומוסיף הוא" והטוב הישר ועשית בר
לא  הוא בר־מצרא של הדין לשיטתו כי כו'" המיצר בן עם
שהדין  אלא והטוב" ה"ישר באופן לנהוג צריך שהלוקח רק
שנמכרה  לאחר גם בה משפיע ולכן הקרקע על גם הוא

לגוי.
(56 'r h"i wlg y"ewl it lr)

נחמן.26) כרב ולא כנהרדעי בעלֿכרחו 27)שם, אפילו
ה). סעיף קעה בסימן הרמ"א (הגהת המוכר יוצא 28)של

קח. בבאֿמציעא הסוגיא שאמרו 29)מתוך שם, נראה כן
לשון  - לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני המצר: בן על
הלכה  פי"ג להלן (מגידֿמשנה צט: בכתובות בשליח הנאמר
שם  עיין פי"ג, להלן (אורֿשמח ממש כשליח אינו ברם ז).
והערה  ד הלכה יד ובפרק יא. הלכה להלן וראה יא) הלכה

מצר,30)לא. בן דין בו יש מוכר עצמו הוא שאם שכשם
ממה  לזה ומקור כמותו, שהוא בשלוחו מצר בן דין יש כן
אין  האשה למזונות שבמכירה קח: בבבאֿמציעא שאמרו
למזונות  מכירה וסתם ט), הלכה להלן (ראה מצרא בר דין
שרק  הרי - צח.) (כתובות כשלוחה שהיא האלמנה ע"י היא
בר  דין יש אחר באופן אבל מצרא, בר דין אין במזונות

יד). ס"ק קעה סימן (הגר"א בשליח שמכרו 31)מצרא
ט  הלכה להלן ראה מזונות, לצורך ולא שהוא, צורך לאיזה
בר  דין יש שבב"ד זה, דין וגם ומגידֿמשנה. ובראב"ד
למזונות  מוכרים ב"ד שגם הנ"ל, מזונות מדין נלמד - מצרא
(הגר"א  בביתֿדין גם מצרא בר דין יש אחר שבאופן הרי -

ותלמידֿחכם,32)שם). "שכן אמרו: שם בבבאֿמציעא
שאמרו  וממה קודם", ת"ח ות"ח, קרוב קודם. תלמידֿחכם
כמו  דברֿמצרא", דינא בו "אין אמרו ולא קודם", - "קודם
בדין  רק מדובר שכאן נראה - הדברים ביתר שם שאמרו
או  השכן אם אבל מצרא, בני אינם ששניהם וכגון קדימה,
הוא  שאף לתלמידֿחכם, קודמים הם - מצרא בני הקרוב
ברש"י  ברי"ף, וראה והטוב. הישר ועשית לקיים צריך

שם. מצרא.33)וב'תוספות' בר לא הוא 34)אבל
שנצטוינו  והטוב, הישר עשיית של המוסרי העיקרון
שלא  במכר ההקדמה והיא עליה, נצטוינו שלא ויש לעשותו.
פי"ד  להלן ראה חסידות. מדת אלא שאינה מצרא, בר בדין

ה. נהרדעי.35)הלכה בדברי קח. שם הגמרא לשון
שהתורה 36) היושר, דרכי הם מה שקבעו הם שהחכמים

גופא. בתורה יסודו - העיקרון עצם אך עליהם, מצווה
כל 37) לו ואין מוכר, הוא למי איכפת לא שלמוכר כלומר,

להלן. ראה בדבר, הסוגיא.38)הפסד בסוף קח: שם
היינו 39) זיל", ב"קרן אותה שמחלקים אמרו ובגמרא

לצד  מהמצרנים אחד לכל שיגיע כזו: אלכסונית בארבעה
שלו. רוח,40)המצר לכל אחד הרוחות, לפי לא היינו,
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ברוח  שנים יש שאם המניין. לפי אלא אומרים, יש כדעת
את  מחלקים - רוח לכל אחד שלשה, הרוחות וליתר אחד,

חלקים. לחמשה רבינו 42)שם.41)השדה מפרש כן
וזבין, מינייהו חד דקדים מצרני בני ד' "הני שם: שאמרו מה

(מגידֿמשנה). זביני" בר 43)זביניה טענת להם אין שאז
ג. הלכה פי"ד להלן כמבואר בגמרא:44)מצרא, שם

כרש"י  ולא מצרא". דבר דינא משום בה לית "ולשותפי
שם. עיין בקרקע, היא שהשותפות שפירש

.Â¯ÎBn‰45ÂÈÒÎ Ïk46ÏL ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - „Á‡Ï «≈»¿»»¿∆»≈«««∆∆∆
È¯‰L ,‰„O‰ d˙B‡Ó Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÓ ˙Á‡ ‰„O»∆««¿«≈∆«≈«≈»«»∆∆¬≈

˙¯Á‡‰Â ‡È‰47„Á‡k ‰˜48ÔÎÂ .49ÌÈÏÚaÏ ¯ÎBn‰ ƒ¿»«∆∆»»¿∆»¿≈«≈«¿»ƒ
ÌÈBL‡¯‰50B‡ ,51Á˜Bl‰52ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ »ƒƒ«≈«ƒ»≈»ƒ≈

.¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ Baƒ∆«∆∆

קח:45) שונים.46)שם במקומות [בכ"י 47)והם
שפירש  סב, ס"ק קעה סימן בסמ"ע וראה "ואחרות". תימן:
שדות, הרבה לו כשיש שהמדובר נוסחתנו לפי גם
- שדות שתי אלא לו אין שאם והאחרות, ר"ל "והאחרת"
את  יקנה המצר שבן הדבר ששכיח מצרא בר דין כאן יש
להלן]. ראה למוכר, הפסד שום כאן ואין שתיהן,

הפסד 48) ויש אחת אלא לקנות רוצה אינו המצר, בן ואילו
פי"ג  להלן ולחםֿמשנה שלח, סימן (תרומתֿהדשן למוכר
לקנות  המצר בן רוצה אם שאפילו אומרים ויש ח). הלכה
מצוי  שאינו "לפי הלוקח את מסלק אינו הנכסים כל את
שרוצה  אחד כשיזדמן לפיכך ביחד, נכסיו כל אדם שיקנה
בו  יחזור כך בתוך שמא למצרן, להודיע לו אין לקנותם],
מקום  לגאול כדי רחוק מקום למוכר דומה זה והרי הלוקח,
דין  בהם שאין בדמיו" יפה לגאול כדי רע שמכר או קרוב,
המוכר  להפסיד לנו שאין לפי ט) הלכה (להלן מצרא בר
ד"ה  קח: שם רש"י שכתב כמו ללוקח, והיושר הטוב מחמת
סג  ס"ק שם וסמ"ע כז, סימן דבבאֿמציעא פ"ט (רא"ש אין
ובמגידֿמשנה. מיימוניות בהגהות וראה ה'טור'). בשם
יתכן  לאחר, שמכר לפני המצר בן כן טען אם [ואמנם
לגבי  לז סעיף קעה סימן הרמ"א כתב וכן לו, ששומעין

הראשונים"]. הוא 50)שם.49)"בעלים הראוי שמן
לאיש  משתבוא יותר מאתו, קנהו לאשר השדה שתשוב

(מגידֿמשנה). המצר בן הוא אם ואפילו בבא51ֿ)נכרי,
שם. מן 52)מציעא ארי הברחתי לטעון: הלוקח שיכול

יודע  מי כי בזה, טובה לי להחזיק הנך וחייב שלך, המצר
שלך. המצר מן לסלקו מצליח היית אתה אם

.Ê¯ÎBn‰53ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ54ÔÈ˙nLÓ -55„Ú ,B˙B‡ «≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‡B·iL Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»»…∆∆»ƒ»≈»ƒ«
ÈÈ„a BlL ¯ˆn‰ Ôa ÌÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‰iL∆ƒ¿«»≈»ƒƒ∆«∆∆∆¿ƒ≈
ÌlLÓ - Ï‡¯OÈ ÔÈ„k ‡lL BÒ‡ Ì‡Â .Ïka Ï‡¯OÈƒ¿»≈«…¿ƒ¬»∆…¿ƒƒ¿»≈¿«≈

¯ÎBn‰56. «≈

על 54)שם.53) ולא הלוקח על אלא ברֿמצרא דין שאין
שם). ורש"י (גמרא שמתא.55)המוכר עליו מטילים

עליו 56) קיבל לא אם אבל אחריות. עליו שקיבל כיון
כמו  זה שהרי (מגידֿמשנה), לשלם חייב אינו - אחריות

צג). ס"ק שם (הגר"א בנזקין גרמא

.Á¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ da ÔÈ‡ - ˙e¯ÈÎO‰57. «¿ƒ≈»ƒƒ∆«∆∆

בפעולת 57) שהמדובר א. זו: להלכה פירושים שלשה
כגון  המצר), בן בדין מכירה פעולת (במקום שכירות
את  לסלק רוצה המצר בן ושמעון לראובן, חצר שהשכיר
שאין  ה'טור'), בשם (כסףֿמשנה לשכרה רוצה והוא השוכר
המצר: לבן לומר המשכיר שיכול משום המצר, בן דין כאן
נאמן  אינך ואתה השכירות, דמי שיפרע עלי נאמן ראובן
(הגר"א  מרובים בית בני המצר לבן יש שלפעמים ועוד עלי.
(כבכל  מכירה בפעולת שהמדובר ב. קמח). ס"ק קעה סימן
ליד  הדר שוכר אלא אינו שבןֿהמצר אלא בןֿהמצר) דיני
שלו  החצר גוף שאין שכיון (כסףֿמשנה), המכורה החצר
להלן  וראה קמט). ס"ק שם (הגר"א ברֿמצרא דין לו אין
שדין  וסוברים בזה חולקים ויש עד. והערה יב הלכה

כשה  ג. הרא"ש). בשם שם ('טור' המקח כדין קונה השכירות
נלמד  זה ודבר לסלקו, רוצה המצר ובן בחצר בשכירות דר
מכרו  ואח"כ מקום שהממשכן הבאה בהלכה שכתוב ממה
בית  ולא "מקום" אלא כאן שאין אע"פ המשכון, לבעל
– אצלו ממושכן שהמקום כיון ברֿמצרא, דין בו אין דירה,
דין  בו אין שוודאי חצר, באותה שדר לשוכר קלֿוחומר

וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ברֿמצרא

.ËÔkLÓÓ‰58ÌB˜Ó59‡e‰L ‰ÊÏ B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , «¿«¿≈»¿««»¿»»∆∆
ÔÎÂ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - B„Èa ÔkLÓÓ60 ¿À¿»¿»≈ƒƒ∆«∆∆¿≈

B‡ ,·B¯˜ ÌB˜Ó Ï‡‚Ï È„k ˜BÁ¯ ÌB˜Ó ¯ÎBn‰«≈»»¿≈ƒ¿…»»
ÔzÏ È„k ¯ÎnL B‡ ,ÂÈÓ„a ‰ÙÈ Ï‡‚Ï È„k Ú¯ ¯ÎnL∆»««¿≈ƒ¿…»∆¿»»∆»«¿≈ƒ≈

CÏn‰ ˙Ó61‰¯e·˜Ï ¯ÎnL B‡ ,62‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡63 ¿»«∆∆∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»
˙Ba‰ B‡64‡l‡ ,¯ˆn‰ Ôa ÔÈc el‡Ó „Á‡a ÔÈ‡ - «»≈¿∆»≈≈ƒ∆«∆∆∆»

.Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«

קח:58) בית.59)שם ולא מסויים קרקעי שטח היינו,
בשם  י אות מיימוניות ובהגהות נו, הערה למעלה וראה

גולגולת.61)שם.60)ר"ת. חייב 62)מס שהבעל
ב). הלכה אישות מהלכות (פי"ב אשתו בקבורת

אשתו 64)האלמנה.63) שבנות - הוא כתובה שתנאי
(הלכות  שתתארסנה עד מותו, אחר מנכסיו ניזונות ממנו,

שם). אישות

.ÈL ?¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ ‰ÓÏÂÔÈ„e¯Ë el‡ Ïk65 ¿»»≈»∆ƒ∆«∆∆∆»≈¿ƒ
LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ,ÔÈ¯ÎBÓ ÏB„b C¯ˆ ÌeMÓe ,¯kÓÏ Ô‰≈ƒ¿…ƒ…∆»¿ƒ¿ƒ…«≈
:¯ÓB‡ È¯‰L ,Á˜BÏ e‡ˆÓÈ ‡Ï - ¯ˆn‰ Ôa ÔÈc Ô‰a»∆ƒ∆«∆∆…ƒ¿¿≈«∆¬≈≈
ÔÈ‡Â ?È˙B‡ ˜lÒÈÂ ‰Ê ‡B·iL È„k Áw‡Â Á¯Ë‡ ‰ÓÏ»»∆¿«¿∆«¿≈∆»∆ƒ«≈ƒ¿≈
˙BÚÓ ¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·iL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ«««∆∆»

.‰˜ÈÂ¿ƒ¿∆

למצרן,65) שיוודע עד בינתיים שמא ויפה, קרוב בשדה
קעה, סימן (שו"ע לקנות רוצה שהוא שדה, אותה אחר יקנה
(רש"י  המלך" שוטר "יכעוס שמא המלך ובמנת מב). סעיף
להתפרנס, ממה להן יהיה לא בינתיים שמא במזונות, שם).

שם). (רש"י המת בזיון משום ובקבורה

.‡È‡ˆBiÎÂ Òn‰ ÈtÓ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL È¯‰¬≈∆»««≈«¿»«ƒ¿≈««¿«≈
Ba66‰z‡ ¯˜L :¯ÓB‡ ¯ˆn‰ ÏÚ·e ,¯ÎBn‰ BÏ ¯ÎÓ»««≈«««∆∆≈∆∆«»
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‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa ÏÚ - È˙eÎÊ Ïh·Ï ,ÔÚBË67, ≈¿«≈¿ƒ««««∆∆¿»ƒ¿»»
‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒƒ««≈«¿ƒ…≈ƒ¿»»

˙q‰ Á˜Bl‰ Ú·MÈ -68. ƒ»««≈«∆≈

למעלה 66) כמבואר ברֿמצרא, דין בהם שאין באופנים
ט. מדבריהם 67)הלכה רק היא המצר בן של שזכותו

ראיה  להביא ועליו "מוציא" נקרא הוא ולפיכך (מדרבנן),
ממש  לשליח נחשב אינו שהלוקח ומכאן (מגידֿמשנה).
נחשב  המצר בן היה כן שאם ה), הלכה למעלה (ראה

(אורֿשמח). בטענת 68)למוחזק הכופר מוחזק כל כדין
מדרבנן. הכל, כופר שבועת שנשבע המוציא,

.·ÈelÙ‡69˜ÙÒ ¯·ca ÌL ‰È‰70Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ¬ƒ»»»«»»»≈≈«≈«
‰È‡¯a ‡l‡ ˜lzÒÓ71.¯ˆn‰ ÏÚa ‡È·‰L ‰¯e¯a ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»¿»∆≈ƒ«««∆∆

CÎÈÙÏ72,¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚË Ì‡73‰„OÏ ‰z‡ ÔÏÊb : ¿ƒ»ƒ»««≈«¿»««¿»«»¿»∆
ÒÈ¯‡ ,BÊ74ÔkLÓÓ B‡ ¯ÎBO B‡ ,BÊ ‰„OÏ ‰z‡75- »ƒ«»¿»∆≈¿«¿≈

,¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ˆn‰ ÏÚa CÈ¯»̂ƒ«««∆∆¿»ƒ¿»»∆«««∆∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙˜ÊÁa BÊ Ú˜¯w‰LÂ¿∆««¿«¿∆¿»¿≈…«≈»∆

רבינו.69) מסברת ודאי,70)זה בטענת בא הלוקח שאין
וכיוצא  מס משום המוכר לו מכר שמא מספק, טוען אלא

עט). ס"ק קעה, סימן (סמ"ע המוחזק,71)בו הוא שהרי
לחבירו: לאומר דומה זה והרי מספק. ממנו מוציאין ואין
- לך נתחייבתי אם יודע איני אומר: והלה בידך, לי מנה
ונטען  טוען מהלכות פ"א ורמב"ם קיח. (בבאֿקמא שפטור

ח). מידי 72)הלכה מוציאין אין שבספק כיון לומר, רוצה
זו  כגון רחוקה, טענה טוען הוא אם הואֿהדין – הלוקח

הלוקח. מן מוציאין אין - המצר.73)הבאה לבן
ביבול.74) חלק לו שיש אף המצר, בן דין אין ולאריס
טענת 75) לו אין שהשוכר נו, והערה ח הלכה למעלה ראה

הוא  גם - והממשכן השדה. בגוף לו שאין כיון המצר, בן
בן  טענת לו שאין כשוכר הוא והרי השדה, בגוף לו אין

כנ"ל. המצר,

.‚È¯ÎBn‰76ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙ÈÏ77ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - «≈ƒƒ¿«ƒ≈ƒ««
¯˙È el‡ ÌÚ „ÒÁ ÔÈOBÚL ¯Li‰Â ·Bh‰ .¯ˆn‰«∆∆«¿«»»∆ƒ∆∆ƒ≈»≈

¯ˆn‰ ÏÚaÓ78. ƒ«««∆∆

גדולים,77)שם.76) יתומים אבל קטנים. יתומים דוקא
(מגידֿ המצר בן דין בהם יש - יתומים ואינם קטנים או

טוב 78)משנה). מטעם אלא אינו הוא, אף דינו, שכל
ה). הלכה (כנ"ל ויושר

.„ÈÔÎÂ79‰M‡Ï ¯ÎBn‰80,¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„ Ba ÔÈ‡ - ¿≈«≈¿ƒ»≈ƒ«««∆∆
ÏÈ‡B‰ .˙B˜ÏÂ „ÈÓz Á¯ËÏ dk¯c ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ¿ƒ

.d„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL ‡e‰ „ÒÁ ,‰Á˜ÏÂ¿»¿»∆∆∆«¬…««¿«¿»»

הרי 80)שם.79) איש, אשת היא שאם איש, אשת שאינה
באשת  שאף אומרים ויש (רי"ף). בעלה של שלוחה היא
שום  שאין באופן ממון, לה שיש ידעו אם כן, הדין איש
בשם  (מגידֿמשנה בעלה שליחת שהיא ערמה, לטענת מקום

רשב"א).

.ÂË¯ÎÓ81¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÏ »«¿À¿¿«¿¿ƒ≈«««∆∆
.‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,Ô˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»

אין 81) שבספק יב, הלכה למעלה רבינו שכתב ממה יוצא,
הלוקח. מידי מוציא המצר בעל

.ÊË‰˙È‰82B‡ ÔÈa‰Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ú˜¯w‰ »¿»««¿«∆∆»≈∆¿«ƒ¿»
ÏÚ·Ï B‡ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï LÈ Ì‡ :„Á‡ ÏL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆»ƒ≈¿«««ƒ¿»¿««

˙eÎÊ ˙BÏÈ‡‰83¯ˆn‰ Ôa Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ú˜¯wa84 »ƒ»¿««¿«»∆»≈∆∆«∆∆
B¯·Á - B˜ÏÁ Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B¯·Á ÏL∆¬≈¿ƒ»ƒ»«∆»≈∆∆¿¬≈
B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .Á˜Bl‰ ˜lÒÓ¿«≈«≈«¬»ƒ≈¿««»ƒ»
‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,Ú˜¯wa ˙eÎÊ ÔÈa‰ ÏÚ·Ï¿«««ƒ¿»¿««¿«∆»»¿«∆ƒ¿∆
ÏÚa ¯ÎÓe ,EÈa Ò¯‰ B‡ EÏÈ‡ ¯˜Ú :BÏ ¯ÓB‡≈¬…ƒ»¿¬…ƒ¿»¿»«««
ÏÚa B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ‰„O‰«»∆»»«≈«¿≈««»ƒ»««
ÏÚa B‡ ÔÈa‰ ÏÚa ¯ÎÓ Ì‡Â ;B˙B‡ ˜lÒÓ ÔÈa‰«ƒ¿»¿«≈¿ƒ»««««ƒ¿»««

.B˙B‡ ˜lÒÓ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰ - ÔÏÈ‡‰»ƒ»¬≈««««¿«¿«≈

הרי"ף.82) דעת לפי שם, שקנה 83)בבאֿמציעא כגון
מכירה  מהלכות כד (פרק עמהן קרקע שקנה אילנות, שלשה
אילנות, לעצמו ושייר השדה את שמכר כגון או א), הלכה
ח), הלכה (שם לעצמו קרקע השאיר אילנות בשני שאפילו
לזה  לו אין אם שאפילו אומרים, ויש שם. הרי"ף שכתב כמו
לו  לומר יכול אינו זמן ובאותו זה, במקום זמנית זכות אלא
וראה  בקרקע. זכות כבעל נחשב - ובנינך אילנך עקור
צד. ס"ק שם וסמ"ע ק, אות קעה סימן בארֿהגולה

של 84) דין אף לו שיש נראה נא, סעיף קעה סימן מהשו"ע
צג. ס"ק שם סמ"ע וראה מברֿמצרא, יותר שהוא שותף,

.ÊÈ‰È‰85·Î¯ B¯·Á ÏL ¯ˆÓ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ86 »»«¿ƒ≈≈∆∆∆¬≈∆∆
dB·b ÔÈa B‡ ÌÈÏ˜c87‡n‚ B‡ ˜ÊÁÂ88Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒƒ¿»»«¿»»À»¿«≈»∆

ÌÏz elÙ‡ ÒÈÎ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ -89CB˙a „Á‡ ƒƒ»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆∆»¿
‰Ê È¯‰ - ˙B„O‰ ÈzL e·¯Ú˙iL „Ú ,˜ÈÒÙn‰ ¯·c‰«»»««¿ƒ«∆ƒ¿»¿¿≈«»¬≈∆
BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ˜lÒÓe ,BlL ¯ˆÓ Ôa∆∆∆∆¿«≈«≈«¿ƒ»≈

Á˜Bl‰ ˜lÒÓ90. ¿«≈«≈«

שם.85) סמוכים 86)בבאֿמציעא יחד, דקלים הרבה
זה. על זה למילה 87)ורכובים שם ברי"ף אחר כפירוש

"משוניתא". יא:88)התלמודית: ח, באיוב הפסוק מלשון
מקום  בביצה, הגדל קנה והיינו בצה"", בלא גמא "היגאה
מו. ס"ק קעה סימן סמ"ע וראה לזרוע, שאיֿאפשר

המענה.89) בכתלים,90)שורת מחולקים שבתים ואע"פ
ד) הלכה פי"ג להלן (ראה המצר בן דין בהם יש זאת ובכל
(מגידֿמשנה  לשני אחד שבין בפתחים לחברם דרכם בתים -
דין  אין באמת שבבתים וסוברים חולקים ויש רשב"א). בשם

ר"ת). בשם (שם הנ"ל מהטעם ברֿמצרא

â"ôùú'ä ïåùçøî 'â éùéù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ומכירה 1) במתנה המצר בעל מדיני מקצת בו נתבארו

נשלמו. ולא וחליפין,

.‡Ô˙Bp‰2ÔÈ‡ - ‰zÓ3‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da4 «≈«»»≈»ƒ∆«∆∆»»
˙eÈ¯Á‡L ,‰zÓ ¯ËLa ·e˙k5- Ô˙Bp‰ ÏÚ BÊ ‰zÓ »ƒ¿««»»∆«¬»«»»««≈
ÏÈ‡B‰ ;¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da LÈ6- ˙eÈ¯Á‡ da LÈÂ ≈»ƒ∆«∆∆ƒ¿≈»«¬»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mipkyקעו zekld - oipw xtq - oeygxn 'b iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ôa ˙eÎÊ Ïh·Ï ‡l‡ ‰zÓ ·˙k ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»ƒ¿…»««»»∆»¿«≈¿∆
¯ˆn‰7BÏ Ô˙B ‰nÎÂ .8.‰ÂL ‡È‰M ‰Ó ? «∆∆¿«»≈«∆ƒ»»

קח:2) מציעא מתנה 3)בבא להשיג יכול המקבל שאין
ועוד  והטוב. הישר עשיית משום כאן ואין אחר, במקום
אני  אין ולך מתנה ליתן רוצה אני לזה לו, אומר שהמוכר
סימן  וסמ"ע ד, הלכה י"ד פרק להלן משנה לחם ועיין רוצה,

קא. קטן סעיף אמימר.4)קעה של מימרא שם,
המתנה.5) ממקבל השדה את ויחטפו כתב 6)במקרה כן

שם. שכתב 7)הרי"ף כמו הערמה, כאן ויש כלומר,
זה 8)הרי"ף. ואף ללוקח. לשלם המצר בן צריך כמה

שם. ברי"ף

.·¯Ó‡9‰¯ÈÎÓe ,eÈOÚ ‰Ó¯Ú‰Â ,‡e‰ Ôk :Á˜Bl‰ »««≈«∆¿«¬»»»ƒ¿ƒ»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL - ‰È˙È˜ CÎÂ CÎa ,‡È‰10 ƒ¿»»»¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ„k ,ÏËBÂ11ÔÚËÏ CÈ¯vL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆»ƒƒ¿…
ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ËÚÓ ¯˙È B‡ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÌÈÓc»ƒ∆≈¿ƒ»≈¿«¬»ƒ»««

‡ BÈ‡ - È˙È˜ ÌÈ˙‡Óa :‰‡Ó ‰ÂLÔÓ12. ¿≈≈»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆¡»

שם.9) הרי"ף דברי קדושה,10)המשך של חפץ באחיזת
(פרק  ונוטלים הנשבעים כל כדין תורה, ספר או תפילין כגון

ב). הלכה ונטען טוען מהלכות ונוטלים 11)א שנשבעים
הרי  זה ולוקח ה). הלכה ושותפין שלוחין מהלכות ט (פרק
הלכה  י"ב פרק (למעלה המצר בן של שלוחו כאילו הוא

(מגיד 12)ה). במאתיים מנה שווה קונה אדם אין חזקה
רבינו: כתב ד הלכה י"ד פרק שלהלן פי על ואף משנה).
קנוניא  שעשו המצר בן טען - במאתיים מנה שווה "לקח
- זוז" מאתיים ונוטל חפץ בנקיטת הלוקח נשבע - ביניהם
באופן  מדובר ששם ועוד נאמן. אינו בהערמה, שנתפס כאן
קנוניא  שעשו טוען שהוא אלא מאתיים, שנתן שידוע

משנה). (לחם ביניהם

.‚‰È‰13˙eÈ¯Á‡ ÈÏÚ ÈzÏa˜Â :‰zÓ ¯ËLa ·e˙k »»»ƒ¿««»»¿ƒ«¿ƒ»««¬»
BÏ Ô˙B - ÌÈ˙‡Ó BÏ Ôz‡ B„iÓ ‡ˆz Ì‡L ,BÊ ‰zÓ«»»∆ƒ≈≈ƒ»∆≈»«ƒ≈
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈ˙‡Ó ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆»«ƒ¿««»¿«¿¿««ƒ∆≈

‰Ó ‡l‡ ‰ÂL14. »∆∆»»∆

שם.13) ברי"ף זה בהערמה 14)אף נתפס לא כאן אף
י"ד  פרק להלן רבינו שכתב כמו כך, על הוא נאמן ולפיכך

ד. הלכה

.„¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰15¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈc da ÔÈ‡ - ¯ˆÁa16. ∆¡ƒ»≈¿»≈≈»ƒ«««∆∆
ÈÓc ÔÈ‡B¯ - ÔÈÏËÏhÓa B‡ ‰Ó‰·a ¯ˆÁ ÛÈÏÁ‰17 ∆¡ƒ»≈ƒ¿≈»¿ƒ«¿¿ƒƒ¿≈

BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ì˙B‡ ÈÓ„ B‡ ‰Ó‰a‰ d˙B‡»«¿≈»¿≈»«ƒ«¿¿ƒ¿≈
ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .B˜lÒÓe ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆¿«¿¿≈»«≈ƒ

‰nk18‡È‰ ‰Ó¯Ú‰ BfL ,Ba ÈzÁ˜lL19dÈ‡Â , «»∆»«¿ƒ∆«¬»»ƒ¿≈»
.ÌeÏk ˙ÏÚBÓ∆∆¿

וראה 15) משנה, (מגיד מצר בן דין יש בבתים שאף מכאן
יז). הלכה י"ב פרק לטעון,16)למעלה יכול שהמוכר

בעיניו  טובה שהיא הלוקח של בחצירו רק מעוניין שהוא
המצר. בן של החצר את כתמורה רוצה ואינו 17)ואינו

אחת  ועל בהן. כיוצא מטלטלין או בהמה לו להמציא חייב
אלו  מטלטלין או זו בהמה שרק לטעון יכול שאינו כמה

(למעלה). בחצר חצר בהחליף כן שטוען כמו בעיניו, טובים
להלן. עוד הלכה 18)וראה י"ד פרק להלן משנה בכסף

ופירש  כד. סעיף שם ערוך בשולחן הוא וכן "כמו" הביא א
או  בהמה דווקא שדורש מא קטן סעיף שם הסמ"ע

"כמין". תימן: בכתבֿיד הוא וכן בין 19)מטלטלין,
לקנות  יוכל שווייה דמי לו כשיהיה שהרי והלוקח, המוכר
צריך  שלפעמים בקרקע, כן שאין מה שם), (סמ"ע אחרים

אחרת. ולא זו קרקע דווקא

.‰¯ÎÓ20Ck ¯Á‡Â ,e‰„O ÚˆÓ‡a ËÚÓ Ú˜¯˜ BÏ »««¿«¿«¿∆¿«»≈¿««»
ÚˆÓ‡aL ‰„O d˙B‡ „ˆa Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ21:ÔÈ‡B¯ - »««¿«¿«»»∆∆»∆¿«ƒ

B‡ ˙ÈcÚ ‡È‰ ‰lÁz BÏ ¯ÎnL ËÚn‰ B˙B‡ Ì‡ƒ«¿«∆»«¿ƒ»ƒƒƒ
˙È¯eaÊ22- ‰B¯Á‡a BÏ ¯ÎnL Ú˜¯w‰ ˙‡Ê Èa‚Ï ƒƒ¿«≈…««¿«∆»«»«¬»

‡e‰ È¯‰L ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ Ôa ÔÈ‡Â ,Á˜Bl‰ ‰ÎÊ»»«≈«¿≈∆«∆∆»¿«¿∆¬≈
;ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ÈtÓ ‡e‰ ¯ˆÓ Ôa BÓˆÚ«¿∆∆∆ƒ¿≈¿«∆»»»∆¿«

Ì‡Â23BÏ ¯ÎnL ˙‡Ê BÓk ÚˆÓ‡a ‰wL ËÚÓ B˙B‡ ¿ƒ¿«∆»»»∆¿«¿…∆»«
ÌÈ¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - BcvÓ ÛBqa24˜lÒÓ ¯ˆn‰ Ô·e , «ƒƒ¬≈∆«¿ƒ∆«∆∆¿«≈

ÛBqa ‰wL ‰„O‰ ÔÓ B˙B‡25. ƒ«»∆∆»»«

מקום 20) אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ושדות
מצר. בן המצר.21)לטענת בני מצד טענות יש ומעכשיו

ויתר 22) שקנה הקרקע בין שהוא, שינוי איזה שיש היינו,
מוסבר  טעם שיש אומרים, אנו שאז לרע, או לטוב השטח,
השוני  בגלל וזה זו, קרקע חתיכת דווקא הלוקח קנה למה
בו  חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי שבה,

המצר. בן טענת את לסלק שם.23)בהערמה בגמרא
בזה 24) דווקא הלוקח בחר למה שווה, השטח שכל שכיוון

הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל אלא שבאמצע,
בתחילה 25) שקנה המעט הקרקע מן לסלקו יכול אינו אבל

מח). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה באמצע

.Â¯ÎBn‰26‰˙‰L ÔÈa ¯ÎBÓ ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ «≈«¿«≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿»
„Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ ¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Á˜BÏeÓi˜˙iL ≈«≈«««∆∆»¿«¿«∆ƒ¿«¿

ÌÈ‡z‰27da ¯‡Mz ‡ÏÂ ,Ú˜¯wa Á˜Bl‰ ‰kÊÈÂ , «¿»ƒ¿ƒ¿∆«≈«««¿«¿…ƒ»≈»
ÏÏk BnÚ ‰ÈÏÚ28.B˙B‡ ˜lÒÈ Ck ¯Á‡Â , »∆»ƒ¿»¿««»¿«≈

שזה 26) כותב, והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא המפרשים
פשוט. אין 27)נראה התנאים, נתקיימו שלא זמן שכל

כלל. מכירה שום 28)כאן למוכר יישאר שלא פירוש,
עילה  בה תישאר "ולא תימן: ובכתבֿיד זו. בקרקע קשר
ובדפוס  י. סעיף קעה סימן בשולחןֿערוך הוא וכן כלל",

כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי:

.Ê‰aL Á˜Bl‰29Ôa - „ÈÒÙ‰Â ¯˙Ò B‡ ÁÈaL‰Â «≈«∆»»¿ƒ¿ƒ«»«¿ƒ¿ƒ∆
ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,B˜lÒÓ ¯ˆn‰30È¯‰Â ;BÏ «∆∆¿«¿¿≈»ƒ»¿ƒ«¬≈

ÁÈÏM‰ BÓk ÂÈOÚÓ ÏÎa ‡e‰31Á˜Bl‰ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¬»¿«»ƒ«¿≈ƒ»»«≈«
¯ˆn‰ Ôa B˙B‡ ˜lÒiL Ì„˜32- ¯ˆn‰ Ôa B˜lÒÂ , …∆∆¿«≈∆«∆∆¿ƒ¿∆«∆∆

¯wÚ‰ e‰Ê .¯ˆn‰ Ôa „iÓ Û¯BË BlL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆≈ƒ«∆«∆∆∆»ƒ»
- B¯·Á ¯ˆÓ „ˆa Á˜Bl‰ ÏkL :ÔÈÈc‰ el‡ ÏÎa¿»≈«ƒƒ∆»«≈«¿«∆∆¬≈
.˙eÚÏ ‡ÏÂ BÁÏL Ôw˙Ïe ,B¯·ÁÏ ÁÈÏL BÓk ‡e‰¿»ƒ««¬≈¿«≈¿»¿…¿«≈

CÎÈÙÏ33‰‡ˆB‰ ÏËB - ÁÈaL‰ Ì‡ :34Ì‡Â , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
„ÈÒÙ‰35B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙B¯t‰ ÏÎ‡ B‡ Ò¯‰Â ¯ÙÁÂ ƒ¿ƒ¿»«¿»«»««≈¿«ƒ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעז mipky zekld - oipw xtq - oeygxn 'b iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏ ÔÈ·MÁnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓc‰ ÔÓƒ«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«¿ƒ
˙BÚÓ ‡È·‰Â ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ¯Á‡ ÔÏÎ‡La ?˙B¯t‰«≈¿∆¬»»««∆»∆«∆∆¿≈ƒ»

Ì„wÓ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk Ï·‡ ;B˜lÒÏ36‡e‰ BlL - ¿«¿¬»»«≈∆»«ƒ…∆∆
ÏÎB‡37Ô˙B‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,38. ≈¿≈¿«¿ƒ»

המצר29) זכותו,ובן ואיבד מחילה זו הרי אחרת מייד, מחה
וכן  ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף עוד לסלקו יכול ואינו

ל). סעיף שם בשולחןֿערוך הפירוט 30)הוא שיבוא כמו
ההלכה. מציעא 31)בסוף (בבא שאמרו ממה לזה המקור

הנאמר  ביטוי וכו'", שדרתיך "לתיקוני מצר: בן גבי קח.)
פרק  למעלה וראה משנה. (מגיד שליח לגבי צט:) (כתובות

ה). הלכה הלקוחות 32)י"ב מן הטורף חוב בעל כל כדין
אלא  הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה של

שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, פירוט 33)מאת זהו
ההלכה. בתחילת שהובאו לתוך 34)הדברים יורד [כדין

י  (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה
על  יתר השבח שאם ד) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
השבח  על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה
וכן  שם, (מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן
שאם  כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה
יורד  אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה
ליטע  זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות שלא
שעה  סימן (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה
על  ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה - א) קטן סעיף
חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה,
המשלח  לטובת שנוטע לשליח כאריס, ליטול שהכוונה
משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו

לעוות.35) ולא שלחתיך לתקן לו: אומר לפני 36)שאז
לסלקו. המצר בן המצר 37)שבא בן תביעת שבאה שלפני

(מגידֿ כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק
שליח  ולא כשליח שהוא מפני או ולחםֿמשנה), משנה

שמח. אור וראה לו,38)ממש, מנכים שהפסיד מה [אבל
(למעלה  מסויים זמן עד לפירות שדה שקנה כלוקח שהוא
לו  ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק
קטן  סעיף קעה סימן וסמ"ע משנה לחם ועיין להרוס. רשות

י].

.Á¯ˆn‰ ÏÚa ‡·e ,ÌÈMÓ ˙Á‡ ‰„O Á˜lL „Á‡∆»∆»«»∆««ƒ¿«ƒ»«««∆∆
lL „·Ïa ˙ÈˆÁnÓ B˜lÒÏÏBÎÈ BÈ‡ - „Á‡‰ ÔÓ Á˜ ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«∆»«ƒ»∆»≈»

B˜lÒÏ39Ï·‡ .dlk ÁÈpÓ B‡ ,dlkÓ B˜lÒÓ B‡ ; ¿«¿¿«¿ƒÀ»«ƒ«À»¬»
,Ì‰ÈL ˜lÒÏ ¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈLÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«ƒ¿«ƒ≈¿«««∆∆¿«≈¿≈∆

„Á‡ ÁÈp‰Ïe „Á‡ ˜lÒÏ B‡40. ¿«≈∆»¿«ƒ«∆»

הוא 39) הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מאותו
המצר. בן זו,40)עצמו משדה כולו אותו מסלקים שהרי

המצר. בן טענת שום לו ואין

.ËB˜lÒiL Ì„˜Â ,Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lÒÏ ‡aL ¯ˆn‰ Ôa∆«∆∆∆»¿«≈∆«≈«¿…∆∆¿«¿
BÏ ¯ÎÓ41˙‡ „a‡ - ¯ˆn‰ ÏÚ BÏ LiL ‰„O‰ ˙‡ »«∆«»∆∆≈««∆∆ƒ≈∆

B˙eÎÊ42. ¿

המלה 41) חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,
טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך בטור הוא וכן "לו",

להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר
מצר 42) בן זכות לו אין למעלה), (ראה שקנה האחר זה וגם

לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור
סילקוהו, שלא זמן כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף

בידו. השדה

.È¯ÎnL ÁÈÏL43˜lÒÓ BÈ‡ - ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«∆»««¬≈«««∆∆≈¿«≈
‰ÏÈÁÓ EÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ;Á˜Bl‰ ˙‡∆«≈«∆¬≈»«¿≈¿¿ƒ»

BfÓ ‰ÏB„‚44. ¿»ƒ

שדהו.43) למכור שליח עשהו השדה נראה 44)שבעל כן
מצי  בבא איזיל בגמרא ליה אמר ביה, אימליך "אתא קח. עא

להלן  וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון
אבל  בלבד לו אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק
בתרא  בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם
וראה  מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל:

שם. י"ד פרק להלן עוד

.‡ÈÛ¯hL ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa45ÏÚa „iÓ ‰„O‰ ««∆≈∆»««»∆ƒ«««
Á˜Bl‰ ÔÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ¯ˆn‰ ÏÚa È¯‰ - ¯ˆn‰46 «∆∆¬≈«««∆∆≈¿≈ƒ«≈«

.¯ÎBn‰ ÔÓ ÏËBÂ ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â ,B˜lqL∆ƒ¿¿«≈«≈¿≈ƒ«≈

הלקוחות.45) מן שטורף חוב בעל הלוקח 46)כדין שהרי
הלכה  י"ב פרק (למעלה שלוחו כמו אלא ממש, שליח אינו
נחשב  המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה
במקרה  הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח
לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של
שהרי  מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא
מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו: יאמר
שאם  מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו
לא  שהרי יפסיד, שהלוקח סברא אין לשלם, למוכר אין
ולמה  הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה

משנה). (כסף יפסיד?

.·È·BÁ ÏÚa Ïk47B·BÁa Û¯hL48¯ˆn‰ ÏÚ·Ï LÈ - »««∆»«¿≈¿«««∆∆
Á˜Bl‰ ÁkÓ ÏB„b Û¯Bh‰ Ák ‡‰È ‡Ï .B˜lÒÏ49. ¿«¿…¿≈…««≈»ƒ…««≈«

Û¯Ëp‰ ‰ˆ¯È Ì‡Â50B·BÁa ÂÈÏÚ eÈ‰L ÌÈÓc‰ ÔzÏ ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»ƒ≈«»ƒ∆»»»¿
e‰„O BÏ ¯ÊÁz -51ÌÏBÚÏ52¯‡a˙iL BÓk , «¬…»≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa53. ƒ¿

השדה.47) בעל השדה.48)של בעל על לו שיש
החוב.49) בעל את הוא מסלק כן כמו מסלקו, המצר שבן
הלווה.50) השדה, לו,51)בעל  מחזיר המצר בעל כלומר,

בעלֿ כוח יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעל ֿחוב כשם
עצמו. חוב מבעל גדול הבעלֿחוב, מכוח שבא המצר

מציעא 52) (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע: לכלל בהתאם
טז.53)לה.) הלכה ולוה מלוה מהלכות כ"ב פרק לקמן

השדה  אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם
לג. קטן סעיף קעה סימן ובסמ"ע משנה, בלחם וראה חוזרת.

.‚È‡e‰ ˙eÎfL ÔÈc ˙Èa ‰‡¯Â ,¯ˆn‰ Ôa ‰È‰L ÔË»̃»∆»»∆«∆∆¿»»≈ƒ∆¿
BÏ54Á˜Bl‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜lÒÓ -55B˜ÏÁ BÏ ÏhÈ B‡ , ¿«¿ƒ∆«≈«ƒ…∆¿

.e‡¯iL BÓk ¯ˆn‰ ÈÏÚa ¯‡L ÌÚƒ¿»«¬≈«∆∆¿∆ƒ¿

נב.).54) (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין ובית
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מהם 55) אחד וקדם רבים מצר בני לה שיש שדה כדין
ה) הלכה י"ב פרק (למעלה בה שזכה הלוקח, את וסילק

הקטן. עבור ומסלק מקדים הדין ובית

.„È˜lÒÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆn‰ Ôa BzL‡ ‰˙È‰L ÏÚa««∆»¿»ƒ¿∆«∆∆¬≈∆¿«≈
BzL‡ ÈÒÎ ÏkL ;Á˜Bl‰ ˙‡56B˙eL¯a57˙eÎÊ ÏÎÂ , ∆«≈«∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿»¿
BÏ ‡e‰ ˙eÎÊ - d„ÈÏ ‡B·zL58BzL‡ „iÓ e˜ elÙ‡ . ∆»¿»»¿¬ƒ»ƒ«ƒ¿

ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Á˜BlÏ BÊ ˙eÎÊa ‰ÏÁnL59‡l‡ , ∆»¬»ƒ¿«≈«≈ƒ∆»
˙‡ ‰˜lÒÂ dzÚcÓ ‰M‡‰ ‰„ÓÚ .B˜lÒÓ ÏÚa‰«««¿«¿»¿»»ƒ»ƒ«¿»¿ƒ¿»∆
ÂÈB„‡ ÈÒÎa Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L „·Ú‰ ÔÎÂ ,Á˜Bl‰«≈«¿≈»∆∆∆»»≈¿≈¿ƒ¿≈¬»
- ÔB„‡‰ B‡ ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ :Á˜Bl‰ ˙‡ ˜lqL∆ƒ≈∆«≈«ƒ»»«««»»

Ìi˜È ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ô‰È„È ÏÚ Ìi˜Ó60¯ÊÁ˙Â , ¿«≈«¿≈∆¿ƒ»»…¿«≈¿«¬…
.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÈÂ Á˜BlÏ«≈«¿«¬ƒ«»ƒ

קעה 56) סימן משפט בחושן הוא וכן מלוג נכסי אפילו
יד. כמבואר 57)סעיף אשתו, בנכסי כלוקח נחשב שהבעל

צה:. אלא 58)בכתובות לו אין מלוג, שבנכסי פי על אף
טז. הלכה י"ב פרק למעלה וראה אינה 59)פירות. [שהיא

בןֿמצר]. בתור זכותו על לוותר אשה 60)יכולה כדין
מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה ועבד שקנתה
מכירה  מהלכות ל פרק (למעלה מבטל - רצה לא ואם

ג). - ב הלכות

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ã ÷"ù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
בשלימות,1) וענייניו המצר בעל דיני תשלום בו נתבאר

ההלכות. ונשלמו

.‡‰ˆB¯‰2‰ÊÂ BlL ¯ˆn‰ Ôa ‡È·‰Â ,e‰„O ¯kÓÏ »∆ƒ¿…»≈¿≈ƒ∆«∆∆∆¿∆
Ì‡ :¯ˆn‰ Ô·Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈc ˙È·Ï epnÓ ÁwÏ ‰ˆB¯L∆∆ƒ«ƒ∆¿≈ƒ¿»«¿∆«∆∆ƒ
˙‡ ˜lÒ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰OÚ - CÎÂ CÎa ˙B˜Ï ‰ˆ¯zƒ¿∆ƒ¿¿»¿»¬≈¿ƒ»«≈∆
,‰ÚË BÏ ‰¯‡L ‡Ï ‰Ê È¯‰ ;Á˜BÏ ‰Ê È¯‰Â ,EÓˆÚ«¿¿«¬≈∆≈«¬≈∆…ƒ¿¬»«¬»

·Ó B‡ ‡l‡„iÓ ˙BÚÓ ‡È3.B˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,‰˜ÈÂ ∆»≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿∆»¿»¿
¯Ó‡4Á¯Ë‡ :5BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡È·‡Â6CÏ‡ .7 »«∆¿«¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‡È·‡Â8„Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - ¿»ƒƒ»∆≈«¿ƒƒ«
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,‡È·ÈÂ CÏiL∆≈≈¿»ƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ
B‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ .ËÓM‰Ï ‡l‡ ‰ˆB¯ BÈ‡L∆≈∆∆»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ

ÔÈ‡L .E˙eÎÊ ‰ÏËa B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰zÚ ‡ÈˆBz9ÔÈÚ·B˜ ƒ«»ƒ»¿»¿¿∆≈¿ƒ
‡ÈˆB‰ .¯ˆn‰ ÏÚ·Ï ÔÓÊ10‡ÈˆB‰Â ,˙BÚn‰ ¯ˆn‰ Ôa ¿«¿«««∆∆ƒ∆«∆∆«»¿ƒ

ÌÈ·BË Á˜BÏ ÏL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÚÓ Á˜Bl‰11ÂÈÊefÓ12 «≈«»ƒ»∆≈«ƒƒ»
ÂÈÊefÓ ¯˙BÈ ˙‡ˆÏ ÌÈ¯‰ÓÓ B‡13,B˙eÎÊ ‰ÏËa - ¿«¬ƒ»≈≈ƒ»»¿»¿

‰È‰ .¯ˆn‰ Ôa ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡Â14d˙B˜Ï Á˜Bl‰ ‰ˆB¯ ¿≈ƒ∆«∆∆»»∆«≈«ƒ¿»
dÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯ ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈza da ˙B·Ï15Á˜Bl‰ - ƒ¿»»ƒ∆«∆∆∆¿»¿»«≈«

·eMÈ ÌeLÓ ,‰ÎBÊ16ı¯‡‰17.¯ˆn‰ Ôa ÔÈc da ÔÈ‡Â , ∆ƒƒ»»∆¿≈»ƒ∆«∆∆

להלן.2) וראה קח: בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
וראה 3) ושהות, טירחה כל מבלי מיד מעות נותן כלומר

שם.4)להלן. והוא 5)בבאֿמציעא במזומן, לו שאין
הדרוש. הכסף את להשיג מאמצים לעשות צריך

למוכר 6) לגרום צריכה אינה הזאת והישר הטוב שעשיית

הפסד. ושום איֿנעימות ויש 7)שום בביתו, מוכן שהכסף
ולהביאו. ללכת ויש 8)רק הוא שעשיר אמדוהו כלומר,

מא). אות קעה סימן ('דרישה' בביתו ממון וזה 9)לו
כסף  המציא המצר שבן בגמרא, המובא המקרה את גם כולל
שהרי  זמן, לאחר אם כי לפתחם יכול המוכר שאין צרור,
זמן  קובעין שאין הוא והכלל זמןֿמה, דרוש לזה גם

יותר.11)שם.10)(מגידֿמשנה). משקל בעלי
אחרת,12) מעלה המצר בן של לזוזיו כי ואף המצר. בן של

טבי). זוזי ד"ה שם, (רש"י לצאת ממהרים של 13)שהם 
(רש"י  יותר טובים המצר בן של זוזיו כי ואף המצר. בן
במשהו  אף להפסיד צריך המוכר אין דבר: של כללו שם).

והישר. הטוב עשיית הגירסא 14)בגלל ולפי שם,
עדיפים  שבתים ראשונים, ועוד רי"ף רש"י, של והפירוש

"לנטעה",15)מזרעים. אבל דוקא, ש"לזרעה" ויתכן
בקרקע הנ  מושרשים שהאילנות מפני מבתים, עדיפה טיעה

שם  ושו"ע קעה, סימן ('טור' בזרעים משא"כ מבתים, יותר
כו). מזרעים.16)סעיף יותר ויציבים קבועים שבתים

קעה,17) סימן (ב"י ישראל ארץ דוקא ולאו הארץ, כל
אורֿשמח  וראה מג. ס"ק שם וסמ"ע צ, אות שם בארֿהגולה

י). הלכה פ"ד למעלה

.·‡a18È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯ˆn‰ Ô·a CÏÓÂ Á˜BÏ »≈«¿ƒ¿«¿∆«∆∆¿»«¬≈
CÏ‡ ,BÊ ‰„O ÈÏ ¯kÓÏ ‰ˆB¯ ElL ¯ˆn‰ Ôa ÈBÏt¿ƒ∆«∆∆∆¿∆ƒ¿…ƒ»∆≈≈
Ïha ‡Ï - !Á˜Â CÏ :BÏ ¯Ó‡Â ?epnÓ Áw‡Â¿∆«ƒ∆¿»«≈»«…ƒ≈

B˙eÎÊ19Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜iL ¯Á‡ B˙B‡ ˜lÒÏ LÈÂ , ¿¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆»ƒ≈
B„iÓ e˜20?ÔÈ˜ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒƒ¿»

Ï·‡ ;‰˜iL Ì„˜ BÏ ÏÁnLk21B˙eÎÊ BÏ ÏÁÓ Ì‡ ¿∆»«…∆∆ƒ¿∆¬»ƒ»«¿
BnÚ ÚiÒÂ ¯ˆn‰ Ôa ‡aL ÔB‚k ,Á˜lL ¯Á‡22B‡ , ««∆»«¿∆»∆«∆∆¿ƒ«ƒ

¯ÎO23‡e‰L Ïk ¯˙BÒÂ ‰Ba B˙B‡ ‰‡¯L B‡ ,epnÓ »«ƒ∆∆»»∆¿≈»∆
ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ LnzLÓe24, ƒ¿«≈¿…ƒ»¿…ƒ¿≈¬≈∆»«

.B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·eLÂ¿≈»¿«¿

ההלכה 18) שנפסקה וכמו וכנהרדעאי, קח. בבאֿמציעא
שד 19)כמותם. לטעון יכול המצר נאמרו שבן לא בריו

נהרדעאי). ד"ה שם (רש"י קנין 20)ברצינות זה ואין
מהלכות  ופ"ה י, הלכה פ"ב (למעלה קנין שאינו דברים
בשדה  מסויימת זכות המצר לבן כי יד), הלכה מכירה
וראה  נא, ס"ק קעה סימן (סמ"ע, הקנין חל ועליה חבירו,

ג). אות שם (מגיד21ֿ)בארֿהגולה הגאונים סברת זו
ד), הלכה פי"א (למעלה רבינו לשיטת ובהתאם משנה)
שנים  שלש בחזקת לא צורך אין שונים לתשמישים שבזכות

בטענה. שהוא 22)ולא מלא, בפה לו אמר אם וכלֿשכן
עוד  יכול אינו שוודאי המצרנות, זכות על ומוותר לו מוחל

עד). ס"ק שם הגר"א מא. (ב"ב בבבאֿבתרא 23)לסלקו
לדברי  הוכחה זו אין מהמחזיק, קנה המערער שאם אמרו ל:
עליו, שיש ודברים דין לקנות אדם שעשוי לפי המחזיק,
עה). ס"ק שם (הגר"א כן לומר שייך לא בשכירות אבל

עליה 24) לו שיש בשדה וסותרים שבונים רואה אדם שאין
(הגר"א  ס. בבאֿבתרא ראה ושותק, - לקנותה בןֿמצר זכות
'תוספות' ראה קנין, צריכה אינה ומחילה עו). ס"ק שם
עג. ס"ק שם הגר"א וביאור קנין, צריכה ד"ה ו. סנהדרין
ויביא  שילך כדי זמן שיעור המצר בן שהה שאם שכתבו ויש
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(מגידֿמשנה  זכותו איבד - תבעו ולא בדין ויתבענו מעות
וכו' וסותר בונה ראהו לא אפילו ורי"ף), האי  רב בשם
הזמן  תוך כשתבעו מדובר רבינו בדברי וכאן (כסףֿמשנה).
ראהו  או עמו שסייע מכיון זכותו את איבד ואעפי"כ הנ"ל

(כסףֿמשנה). וסותר בונה

.‚‰È‰25B‡ ‰ÏBÁ B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯ˆn‰ Ôa »»∆«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆
ÔË˜26‡·e ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ÏBÁ‰ ‡È¯·‰ ÔÓÊ ¯Á‡Â , »»¿««¿«ƒ¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ«»»»

- Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - CÏB‰‰«≈≈»¿«¿∆ƒ«»≈≈
:¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ,B˙ÈÚ˜¯˜ ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»»ƒ¿…«¿»ƒ∆¬≈«≈«≈

È„iÓ ‡ˆz ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï27.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿«««»»ƒ≈≈ƒ»ƒ¿»∆«¿ƒ

להלן.25) רבינו שמביא כמו הגאונים, הוראת
ראה 26) זו, בקנייה לקטן זכות ראו לא כשביתֿדין והמדובר

(לחםֿמשנה). יג הלכה פי"ג אומרים 27)למעלה ואין
זה. באופן והטוב" הישר "ועשית

.„¯ÎBn‰28ÌÚ‰ ÏÎÏ Ì‡ :‰Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈¿≈»«ƒ¿»∆ƒ¿»»»
Ì‡Â ;B˜lÒÓe ‰‡Ó ¯ˆn‰ Ôa BÏ Ô˙B - ¯ÎBÓe ÏÈÊBÓƒ≈≈∆«∆∆≈»¿«¿¿ƒ
,‰ÂL ‡e‰L ÌÈ˙‡Ó BÏ Ô˙B - ÌÚ‰ ÏÎÏ ÏÈÊBÓ BÈ‡≈ƒ¿»»»≈»«ƒ∆»∆

‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙ ¯ÎBn‰L29Ï .Á˜30ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ∆«≈»«»∆«»»»«¿≈»∆¿»«ƒ
ÌÈ˙‡n‰ ÔziL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -31Ôa ÔÚË . ≈»¿«¿«∆ƒ≈«»«ƒ»«∆

‡Èe˜ eOÚL ,¯ˆn‰32ÚaL - Ì‰ÈÈa33Á˜Bl‰ «∆∆∆»¿¿»≈≈∆ƒ¿»«≈«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a34ÏËBÂ ,35ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó36ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«ƒ¿ƒ»»»

‰˙È‰ ‰Ó‡L ÔÚBË ¯ˆn‰ Ô·e ,ÌÈ˙‡Ó Ô˙pL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»«ƒ∆«∆∆≈∆¬»»»¿»
Ú„BÈ BÈ‡Â ,¯ÎBn‰ ÔÈ·e BÈa37Á˜Ï ‡lL [È‡cÂa] ≈≈«≈¿≈≈«¿««∆…»«
Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ó ‡l‡ epnÓ38e„ÈÚ‰L BÓk ÌÈÓc ƒ∆∆»≈»¬≈∆≈»ƒ¿∆≈ƒ

Á˜lL ˙q‰ BÚÈaLÓe ,B˜lÒÓ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿««»¿«¿«¿ƒ∆≈∆»«
.¯ËÙÂ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿»

קח.28) אין 29)בבאֿמציעא שבמתנה ממש, מתנה ולא
ולך  מתנה, לתת רוצה אני לו לו: שאומר מפני מצר, בן דין
וראה  ב. והערה א הלכה פי"ג למעלה ראה לתת. רוצה איני

שהאריך. נחמן,30)לחםֿמשנה רב בשם כנהרדעאי שם,
הגמרא. מכר 31)וכמסקנת אפילו לקרקעות, אונאה שאין

וראה  ח). הלכה מכירה מהלכות (פי"ג באלף דינר שוה
אפילו  חוזר שטעה, ששליח ואע"פ יד. ס"ק קעה סימן סמ"ע
שם  מכירה (הלכות בקרקע בין במטלטלין בין שהוא, בכל
(רא"ש  ממש שליח ואינו לעצמו לקח הרי כאן - ט) הלכה
יד) אות קעה סימן ו'דרישה' כה, סימן דבבאֿמציעא פ"ט

כח. והערה ז הלכה פי"ב למעלה הערמה.32)וראה
בלבד. מאה אלא לו נתן לא דבר, של אף 33)ולאמיתו

השליח  כדין להשביעו יכול ודאית, אינה טענתו אם
ושותפין  שלוחין מהלכות (פ"ט הספק על אותו שמשביעים
כז). ס"ק קעה סימן הגר"א ביאור וראה ה, הלכה

טוען 34) מהלכות פ"א וראה התורה. כשבועת שעשוה
ב. הלכה היינו 35)ונטען החפץ, גוף על טוען שאינו מפני

על  כמלוה ודינו - נוטל נקרא התשלום, על  אלא השדה,
מלוה  מהל' בפי"ג וראה חפץ, בנקיטת שנשבע המשכון

ג.ולוה יא.36)הל' והערה ב הלכה פי"ג למעלה וראה
"והוא 37) הגירסא: ט, סעיף קעה סימן ושו"ע ב'טור'

הנוסחא  עיקר היא שזו המגידֿמשנה כתב וכן יודע",
אני  אומר הוא "והרי וצ"ל בדבריו, יש הדפוס (וטעות
שבועת  כדין אותו, משביעין אין יודע אינו אם אבל יודע").
אין  שליח ושבועת ברי. טענת על אלא משביעין שאין היסת
בידו  שנשאר טוען אם אלא השליח משביעין שאין כאן,
לו  ואין מאתים, שנתן מעידים שהעדים כאן אבל כלום,
היסת  שבועת אלא זו אין היתה, אמנה שמא אלא טענה
כז). ס"ק קעה סימן (הגר"א השומרים שבועת ולא רגילה

ואילו 38) היסת. שבועת כדין השבועה, לפני כלומר,
שם). (הגר"א נוטל ואח"כ נשבע הוא השליח, בשבועת

.‰‰ˆB¯‰ Ïk39„Á‡ Ïk ,ÌÈL e‡·e ,Ú˜¯˜ ¯kÓÏ »»∆ƒ¿…«¿«»¿«ƒ»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈÓ„a Áw‡ È‡ :¯ÓB‡ Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ∆«¿»ƒ≈¿≈∆»≈∆
„Á‡‰Â ,¯ÈÚ‰ È·LBiÓ „Á‡‰ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆn‰ ÏÚa«««∆∆ƒ»»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»∆»
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ÔÎL .Ì„B˜ ¯ÈÚ‰ ÔÎL - ‰„O‰ ÈÎMÓƒ¿≈≈«»∆¿«»ƒ≈»≈¿«¿ƒ»»
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â ·B¯˜ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz -«¿ƒ»»≈»¿«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÔÎM‰ - ·B¯˜Â ÔÎL .Ì„B˜ ÌÎÁ40‰Ê ÌbL , »»≈»≈¿»«»≈≈∆«∆
‡e‰ ¯Li‰Â ·Bh‰ ÏÏÎa41Ì„˜ .42,‰ÎÊ - ‰˜Â „Á‡ ƒ¿««¿«»»»«∆»¿»»»»

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÏ Ìc˜Ï Èe‡¯L B¯·Á ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆»ƒ¿…»¿«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯·ca ÌÈÓÎÁ eeˆ ‡lL .¯ˆn‰ ÏÚa Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«««∆∆∆…ƒ¬»ƒ«»»«∆
.Ck ‰OBÚL ‡È‰ ‰·BË LÙÂ ,˙e„ÈÒÁ C¯„ ‡l‡∆»∆∆¬ƒ¿∆∆»ƒ∆»»

ורש"י.39) הרי"ף פירוש ולפי קח: בעיא 40)בבאֿמציעא
מאח  קרוב שכן "טוב י) כז, (משלי הפסוק מן שנפתרה, שם

בן 41)רחוק". של זו בסוגיא זו הלכה הובאה ולפיכך
כדלהלן. שוים, שאינם אע"פ הרי"ף,42)המצר, כדעת

מיימוניות). (הגהות זה על חולקים ויש

ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"tyz'd oeygxn 'cÎixyz g"k -

á"ôùú'ä éøùú ç"ë ïåùàø íåé
.çö .÷ äùòú àì úåöî .ñ äùò úåöî

äùò úåöî.èö äùòú àì úåöî .áñ
― הס' ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו licadlמּזה, .oaxwd ly) ְְְְְִִִֶַַַֻ
(xg` oic `edy "eilraa onf xqegn"n:יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" fk)ירצה ,ak `xwie)ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא (zenyאחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
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(hk ,akיחיד קרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
"ּומּיֹום ּומּמהּֿׁשאמר: הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ואתּֿבנֹו' t:)'אֹותֹו oileg)זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ed`yre)ׁשהּכתּוב ,e`ldn)נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה `xen)ּדיני zyxt)זבחים .(aiw:)ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
(hi ,bkמּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
zewizn)ּודבׁש ea yiy e` ung ly xac),הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

לאֿתקטירּו וכלּֿדבׁש כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
לה'" אּׁשה i`)מּמּנּו ,a `xwie)ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
חמץ" תעׂשה הּתׁשיעי(my)לא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכלֿקרּבן,

bi)מלח" ,my)ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
(`xwie zyxt)ּבמנחֹות מקֹומֹות .(k`.)ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהי(my)מׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב mrh)ׁשאסּור el oi`y)ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(kÎk`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

â"ôùú'ä éøùú è"ë éðù íåé
.âñ äùò úåöî

.ãñ äùò úåöî .åî÷ äùòú àì úåöî
― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
אםֿעלה וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" מןֿהּבקר bÎa)קרּבנֹו ,` `xwie). ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:

(d`x zyxt ixtq)הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ
ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּקלעים
מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלכלֿמֹועל.
מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה
לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָואם
מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּׁשּנהנה

מּסנהדרין ט' רּבי(bt.)ּובפרק ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; אֹומר: ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָיהּודה

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ak,והביאּו `xwie) ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻ
(h.ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת lyקרּבן oia) ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

('eke miax ly oia cigiּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" gi)החּטאת ,e my)היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

â"ôùú'ä éøùú 'ì éùéìù íåé
.áé÷ .èì÷ äùòú àì úåöî

.äñ äùò úåöî
éøùú'ì-è"ëéùéìù-éðùíåé

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר miptlמּלאכֹול qpkp oncy) ְְֱֲִִִֶַַַַָ

(ycwndיּובא אׁשר "וכלֿחּטאת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ
ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה

bk)ּתּׂשרף" ,e `xwie)ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ev)ספרא zyxt)ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
(cixtdl)הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת (eilreראׁש ְְִִַַַַָָֹ

(x`evd xera ielz x`ydlּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול g)אתֿראׁשֹו ,d my)הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת `)"וזאת ,f my)אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפי oeygxn 'aÎ'` iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

â"ôùú'ä ïåùçøî 'à éòéáø íåé
.èô äùò úåöî

.çî÷ .äî÷ äùòú àì úåöî(hnw)*

(mipey miqetca*)

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, קדׁשּבׂשר ם ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻקדׁשים,
bl)ּבהם" ,hk zeny)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)מּנין" : ְְִִִֶַָָ

לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿיׂשראל? על ּכּפרה קדׁשים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאכילת
לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון לׂשאת לכם נתן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"ואתּה

fi)ה'" ,i `xwie)ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָמתּכּפרין".

dxez)אינּה oicn)ואחריֿכן חצֹות. עד ולילה ליֹום אּלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּתאסר
מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמצוה
קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה הּכהנים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלזכרי
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ―ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר מהּֿׁשּלא ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
f)אתּֿכהּנתכם" ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש ואחרּֿכ(ugex)עבֹודת ידיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

קד אכילת אף ואחרּֿכעֹובד, ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין ׁשים ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".

ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק fi)ּכאן ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלאֿתּוכל

d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ּכיֿקדׁש bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

â"ôùú'ä ïåùçøî 'á éùéîç íåé
.åñ äùò úåöî
ïåùçøî'á-'àéùéîç-éòéáøíåé

.æñ äùò úåöî .æî÷ äùòú àì úåöî
.çì÷ .â÷ .á÷ äùòú àì úåöî

― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
קרּבנֹו ׁשלמים "ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים

`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

(aiÎ`iהּמע ארּבעת מעׂשה. ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ
ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם והחּטאת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָהעֹולה
אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמןֿהאׁשם
אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפעמים.
לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה מן אליהן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּנסּפח

(zakrn oziiyre)עליהם ׁשחּיבים ּודברים ,xeq`y) ְֲִִֵֶֶַָָ
(ozeyrlּפסל עׂשה ׁשאם ּודברים ,(oaxwd z`)והּנעׂשה , ְְֲִִֶַַַָָָָָ

ְְִּכתּקנֹו.

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ואםֿמנחה וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ `.עלֿהּמחבת ,a my) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
(f ,dהּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
f)וגֹו'" ,e `xwie)הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה "לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

i`)ׁשמן" ,d my)― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי לֹוקה.. ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

oeygxnקפב 'cÎ'b ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן "וכלֿמנחת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

â"ôùú'ä ïåùçøî 'â éùéù íåé
.çô äùò úåöî .ãë÷ äùòú àì úåöî

.äð÷ äùòú àì úåöî .âô
ïåùçøî'ã-'âùãå÷-úáù-éùéùíåé

― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ

מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ

מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.
(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ

עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ
עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני "ּכלֿזכר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ּכלֿקרּבן הקריב ּכבר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלאֿאםּֿכן
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה

עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

â"ôùú'ä ïåùçøî 'ã ÷"ù íåé
.äô .ãô äùò úåöî
.ö äùòú àì úåöî

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על אתֿהאזהרה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבכלֿמקֹום" עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי "ּפןּֿתעלה ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלאֿתעׂשה
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפג oeygxn 'c w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הם(ixtqa)מצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה

אּלּו(hiw:)זבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ׁשּכלֿהּקדׁשים , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ולאֿתעׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמהּֿׁשאמרנּו,

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלביתֿהּבחירה,
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל אׁשרֿיהיּו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)ּכלֿמחּיבי ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ

(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ
ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", אּלאֿאםּֿכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ

ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכלֿמקֹום
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא לאֿתעׂשה; ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואלּֿפתח
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

weqta)אמרּו xn`p)מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ
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שנקראו  להם נודעת יתירה חיבה ישראל... "חביבין
ל" מכוון למקום" ול"נפש mtebבנים ישראל" של

ומעלת חיבה dnypdהאלקית ישראל... ו"חביבין ;"
לנגלה  מכוון חמדה" כלי להם שניתן להם נודעת יתירה

התורה. ולפנימיות שבתורה

תלוי  ישראל" ש"חביבין היא, הכוונה כאן גם
להם...": נודעת יתירה ב"חיבה

ב"מעלת  תלויה ישראל" של  "גופם חביבות
בהרחבה  כבר שהוסבר כפי שבחירת 28הנשמה", ,

בגוף  הנשמה 29הקב"ה עבודת ע"י לגוף חודרת היהודי
חלק  להם שאין "אלו של מציאות תיתכן כן על (אשר

הבא" כלה 30לעולם שגופן שבנשמת 31– למרות
ח"ו  כליון ייתכן לא ).32היהודי

התורה: ופנימיות שבתורה הנגלה לגבי גם וכך
הנסתר, עם בשילוב שבתורה הנגלה את לומדים כאשר

חיים  סם לו נעשית – הנגלה לימוד .33אז
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.141 ע' ח"כ לקו"ש וראה התימנים). בכת"י הגירסא וכ"ה
(28.71 הערה 409 ע' חי"ח לקו"ש בארוכה ראה
פמ"ט.29) תניא
חלק.30) ר"פ סנהדרין

ע"ש.31) ס"ד, ח סי' תשל"ד) (קה"ת, וביאורים בתשובות נסמן
וד').32) (ס"ג שם וביאורים תשובות ראה
ואילך.33) פי"ג פ"ה, עה"ח בקונ' בארוכה נת' עיי"ש. ב. עב, יומא

שם, אדם חביב סד"ה .n"kaeוראה

המשך מעמוד ל
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à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:äðé÷ øö-ìò àN íãà-ïá äzàåâúáLiä (éúáùéä) øBöì zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨½̈¨¬©−Ÿ¦¨«§¨©§¨´§À©Ÿ¤Æ¤Æ
:éôé úìéìk éðà zøîà zà øBö ýåýé éðãà øîà äk (ñ) íéaø íéià ìà íénòä úìëø íé úàBáî ìò©§´Ÿ½̈Ÿ¤Æ¤Æ¨«©¦½¤¦¦−©¦®³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¾©´§¨©½§§£¦−§¦¬©«Ÿ¦

ãéìeáb íéné áìaéða Céôé eììk C:Cäeç÷ì ïBðálî æøà íéúçì-ìk úà Cì eða øéðOî íéLBøa §¥¬©¦−§¨®¦Ÿ©¾¦¨§−¨§¥«§¦³¦§¦Æ¨´½̈¥−¨ª«Ÿ¨®¦¤³¤¦§¨Æ¨½̈
éìò ïøz úBNòì:CåéèBMî eNò ïLaî íéðBlà:íéizk (íéúë) éiàî íéøLà-úa ïL-eNò CLø÷ C ©£¬−Ÿ¤¨¨«¦©¦Æ¦½̈¨¨−¦¨®¦©§¥³¨«¥Æ©£ª¦½¥¦¥−¦¦¦«

æ:Cqëî äéä äLéìà éiàî ïîbøàå úìëz ñðì Cì úBéäì CNøôî äéä íéøönî äî÷øa-LL¥§¦§¨³¦¦§©Æ¦Æ¨¨´¦§¨¥½¦§¬−̈§¥®§¥¯¤§©§¨¨²¥¦¥¬¡¦−̈¨¨¬§©¥«

i"yx
(‚).íé úåàåáî ìò עד באות שהספינות הנמל על

ואינה  הים על יושבין כרכין והרבה והשערים החומה
אליהם: לקרב יכולות הספינות ואין נמל úåàåáîמקום

.íé:בלע"ז íéîòä.פור"ט úìëåø מנהגם היה כך
רשאין  היו לא מדרום וזה מצפון זה לה הבאים סוחרים
מזה  לוקחין העיר יושבי אלא זה עם זה סחורה לעשות

לזה: éôåé.ומוכרין úìéìë éðà úøîà úà הכל עכשיו עד
יופי כלילת ירושלים על ב)אומרי' כל (איכה משוש

מח )הארץ כלילת (תהלים  אני לומר מתגאה את עכשיו
בי: כלול היופי גמר סוף ארדכלייך,êéðåá.(„)היופי

בנין: øéðùî.(‰)ל' íéùåøá בים בנויה שהיתה לפי
שהכבידו  משובחת לספינה הנביא המשילה אבדה ובים

קדים: ברוח וטבעה בתוכה תלגא:øéðùî.משאה טור
.íéúçåì ìë úà:מהם האניה שנעשית æøàהלוחים

.ïåðáìî:בו מצויין שהארזים יער העץ ïøåú.שם הוא
שקורין  המפרש תולין שבו בספינה התקוע וגבוה הזקוף
בו  שמושכין שהחבל בראשו נקבים ובו בלע"ז בוייל"א

בלע"ז: מש"ט בו ויוצא נכנס מן íéðåìà.(Â)הספינה

בלע"ז: קיישנ"א שקורין סרק שרחבים êéèåùî.עץ הם
בלע"ז: ריימ"ש האניה בהם שמנהיגין ÷êùø.בראשם

מול  אל ספינה של השני שבראש הרחב הקרש הוא
לכל  הספינה את מהפכין בו אשר שבראשה התורן
בו  אוחז החובל ורב הדרך אל אותה ומכוונין צדדיה

גובריינא"ל: לעז ובלשון קברניט משנה ïùובלשון åùò
.íéøåùà úá בת וזהו עץ של אלא להיות לו א"א

ותאשור  תדהר לשון אחת תיבה הוא כאלו אשורים
מא) צור (ישעיה של קברניטה ואת אשכרועין ת"י שניהם

מסמרים  ע"י בשן מצופה אשכרוע של לקרש המשיל
מכבשין  דאשכרועין דפין יונתן תרגם כן כי ולחוזק לנוי
אבל  יפול לא כסויה תיטרון לא חופאה בית דפיל בשן
קרשי  על העיר עניין לפי הזה הקברניט פירש יונתן

äî÷øá.(Ê)שעריה: ùù:רקמות בציורי עשוי שש נגד
.êùøôî בווייל"א ובלשונינו סיג"ל בל"א שקורין הוא
ñðì.בלע"ז: êì úåéäì הארז כלונס על לפורשו

ובלע"ז  כלונס משנה בלשון נס התורן, על ולהגביהו
êñëî.פורקא: äéä:האניה כל פני על ולגג לאהל

cec zcevn
צור:˘‡.(·) על קינה  קול  צור:ÂˆÏ¯.(‚)הרם ÏÚעל

.ÌÈ ˙Â‡Â·Ó:באים שהספינות מקום הנמל  ‰ÌÈÓÚ.על  ˙ÏÎÂ¯
רבים: איים אל  להביאהו העמים אל  סחורה ‡˙המספקת  ¯Âˆ

.˙¯Ó‡:יופי מיני בכל  כלולה אני אמרת צור  את  ·Ï·(„)ר"ל 
.ÌÈÓÈעומק במקום ר"ל  הים בלב היא  גבוליך  כי על  וזהו  ר"ל

לכמה לפרוש  יכולים היו שמשם לפי ימים ואמר וחזקו  הים
לך :·ÍÈÂ.ימים : הראוי היופי כל  בך  שמו אותך הבונים

(‰).¯È˘Ó ÌÈ˘Â¯·במקומה ונאבדה בים ישבה שצור  לפי
רוח  ע "י ונטבעה משאה  שהכבידו משובחת לספינה המשילה
ולכן להצילה הספינה מנהיגי יוכלו לא כבדותה ובעבור  קדים
בנו מהם במינם המובחרים  משניר הבאים ברושים  הנה אמר

הספינה: ונסרי לוחות  כל  מקוםÔÂ·ÏÓ.אותך  הלבנון מיער
עליך : תורן לעשות ארז לקחו  משם החשובים הארזים

(Â).Ô˘·Óלהנהיג משוטים  לך עשו מהם  טובים  אלונים מקום
הספינה: את  באחורי˜¯˘Í.בהם  שמשימין הרחב  הקרש  הוא

הזה הקרש  הנרצה מקום אל  הספינה מנהיגים וע "י הספינה
מובחר: היותר הפיל שן כתיים  מאיי  להביא  היה אשור בני מנהג  כי  כתיים של  האיים מן אשורים  עדת שהביאו מה  משן עשו 

(Ê).‰Ó˜¯· לך ˘˘ להיות עליך פרשו  ההיא היריעה היפה השש מקום ממצרים  הבאה  רוקם  במעשה עשויה  שש של  יריעה 
הספינה: להוליך  הרוח  המקבל התורן שעל  הוילון הוא ÔÓ‚¯‡Â.לנס ˙ÏÎ˙מאיי המובאים וארגמן תכלת  בצבע צבועות  יריעות 

המטר: מזרם  ומסתור ושרב שמש  יכם  לבל אנשיה לכסות  הספינה על  למכסה היה מהם מאוד  המובחרים  אלישה

oeiv zcevn
(‚).˙‡Â·Ó: ביאה רוכלים¯ÏÎÂ˙.מלשון בעיר כמו סוחרת 

י"ז)שמו יופיÏÈÏÎ˙.:(לעיל מכלל וכן  כל  נ')מלשון :(תהלים
(„).·Ï·חזקו שהוא חי בעל  לב ע "ש  לב יקרא  הדבר  חוזק

ים בלב  אניה דרך  וכן  ל')ועקרו כל :ÂÏÏÎ.:(משלי מלשון
(‰).ÌÈ˘Â¯·: החשוב סרק אילן מקום:È˘Ó¯.שם שם

.ÌÈ˙ÁÂÏ:ונסר לוח  הספינה˙¯Ô.מלשון שעל  הזקוף  עץ  הוא 
תרנם כן  יחזקו בל  כמו הוילון משימים ל"ג)ובו  :(ישעיה

(Â).ÌÈÂÏ‡:סרק אילן  ושחיהÍÈËÂ˘Ó.שם  השטה מלשון 
שיט  אני  כמו שמנהיגים(שם)במים הארוכים  העצים על  ויאמר 

הנרצה: המקום אל  להשיטה הספינה  לוח ˜¯˘Í.בהם  ענין
הקרשים את  ועשית  כמו  כ"ו)ונסר הפיל :˘Ô.:(שמות שן  הוא 

.ÌÈ¯Â˘‡ בבל ·˙ בת וכן אשורים קל"ז)עדת ˘˘.(Ê):(תהלים
העב: הפשתן כמוÒÏ.הוא  הספינה תורן שעל  הוילון  הוא

נס פרשו  ל"ג)בל  ÔÓ‚¯‡Â.:(ישעיה ˙ÏÎ˙צבעונים מיני
חשובים:
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âë(ô) :íéýìà äðçîk ìBãâ äðçîì-ãò Bøæòì ãéåc-ìò eàáé íBéa íBé-úòì ékãëéøtñî älàå ¦ µ§¤´§½¨¬Ÿ©¨¦−§¨§®©§©£¤¬¨−§©£¥¬¡Ÿ¦«§Â¥¤¦§§¥º
(ñ) :ýåýé éôk åéìà ìeàL úeëìî áñäì äðBøáç ãéåc-ìò eàa àávì õeìçä éLàøäëäãeäé éða ¨¥³¤«¨Æ©¨½̈¨¬©¨¦−¤§®¨§¨¥º©§¬¨²¥−̈§¦¬§¨«§¥´§½̈

(ñ) :àáö éöeìç úBàî äðBîLe íéôìà úLL çîøå äpö éàNðåëàávì ìéç éøBab ïBòîL éða-ïî Ÿ§¥¬¦−̈¨®Ÿ©¥¯¤£¨¦²§¤¬¥−£¥¬¨¨«¦§¥´¦§À¦³¥©Æ¦Æ©¨½̈
(ñ) :äàîe íéôìà úòáLæë(ñ) :úBàî LLå íéôìà úòaøà éålä éða-ïîçëïøäàì ãéâpä òãéBäéå ¦§©¬£¨¦−¥¨«¦§¥Æ©¥¦½©§©¬©£¨¦−§¥¬¥«¦¨−̈©¨¦´§©£®Ÿ

ìL Bnòå(ñ) :úBàî òáLe íéôìà úLèë(ñ) :íéðLe íéøNò íéøN åéáà-úéáe ìéç øBab øòð ÷Bãöå §¦¾§¬Ÿ¤£¨¦−§©¬¥«§¨¬©−©¦´¨®¦¥¨¦¬¨¦−¤§¦¬§¨«¦
ììL ìeàL éçà ïîéðá éða-ïîe(ñ) :ìeàL úéa úøîLî íéøîL íúéaøî äpä-ãòå íéôìà úL ¦§¥¯¦§¨¦²£¥¬¨−§´Ÿ¤£¨¦®§©¥Æ¨Æ©§¦½̈Ÿ§¦¾¦§¤−¤¥¬¨«

àì(ñ) :íúBáà úéáì úBîL éLðà ìéç éøBab úBàî äðBîLe óìà íéøNò íéøôà éða-ïîeáìéöçîe ¦§¥´¤§©½¦¤§¦¬¤−¤§¤´¥®¦´¥©½¦©§¥¬¥−§¥¬£¨«¥£¦Æ
éìîäì àBáì úBîLa eáwð øLà óìà øNò äðBîL äMðî ähî(ñ) :ãéåc-úà CâìøëùOé éðaîe ©¥´§©¤½§¨¬¨−̈¨®¤£¤³¦§Æ§¥½¨−§©§¦¬¤¨¦«¦§¥´¦¨À̈

(ñ) :íäét-ìò íäéçà-ìëå íéúàî íäéLàø ìàøNé äNòi-äî úòãì íézòì äðéá éòãBé§¥³¦¨Æ©«¦¦½¨©−©©©£¤´¦§¨¥®¨¥¤´¨©½¦§¨£¥¤−©¦¤«

i"yx
(‚Î).åøæòì ãåã ìò åàåáé íåéá íåé úòì éë פתרונו

דבר  סוף אלא אליו באו ומי מי יותר לספר לך מה
דוד: אל באים ועת עת äðçîëבכל ìåãâ äðçîì ãò

.íéäìà גדול כך להיות דוד של המחנה היה לא פתרון
בעצת  לו שבאו גדול כך המחנה היה מהשם כי אלא
אלהים  מחנה ודוגמא אלהים כמחנה וזהו אלהים
קרהו  חיילות מרוב לומר ויש ל"ב) (בראשית דיעקב

אלהים: åéìà.(Î„)מחנה ìåàù úåëìî áñäì בני מן
המלוכה: ותסוב ודוגמא éàùð(Î‰)שאול äãåäé éðá

.úåàî äðåîùå íéôìà úùù çîøå äðö תתמה ואל
שהרי  לו שבא ושבט שבט מכל מעט לו באו שמיהודה
בני  כי להמליכהו מיהודה אדם שום לו לבוא צריך אין
השבטים  יתר אבל בחברון כבר המליכוהו הם יהודה
בחברון  לבוא הוצרכו הם עתה עד שאול בני עם שהיו

àáö.להמליכו: éöåìç ודוגמתו העם מן המוציאים

רצה  כמו זריזים כמו חלוצים וי"א דמטות, צבא חלוצי
ïøäàì.(ÁÎ)והחליצנו: ãéâðä òãéåäéå של אביו הוא

ïøäàì.בניהו: ãéâðä:והמביא úùìùהמוציא åîòå
.úåàî òáùå íéôìà ויהוידע הכהן אהרן מבני כולם

יהוידע: של בנו בניהו בן יואש בימי øòð.שהיה ÷åãöå
נגיד: היה שלא תתמה אל íéøùלפיכך åéáà úéáå

.íéðùå íéøùò לקחו כן ועל גדולה גדולה היא זה
הכהן: לצדוק ונתנוה מאביתר גדולה ïîå(Ï)הכהונה

.'åâå ìåàù éçà ïéîéðá éðá אלא באו שלא תתמה ואל
משמרת  שומרים מרביתם הנה עד כי אלפים ג' אם כי

לעוזרן: שאול äðéá(Ï‚)בני éòãåé øëùùé éðáîå
.íéúòì מעשה של הענין לפי עצה לתת שיודעים

בני  מפני המלכות יחזק היאך להתיעץ לדוד שצריך
íéúàî.שאול: íäéùàø:השאר מן íäéçàלבד ìëå

.íäéô ìò:עצתם על

cec zcevn
(‚Î).˙ÚÏ ÈÎבאו ויום יום בכל  אשר הדבר  סוף כאומר

לעזרו : ‚„ÏÂ.אנשים ‰ÁÓÏ „Ú גדול מחנה  להיות  נתרבו עד 
כשרוצה המקרא דרך  וכן מאד  מרובה  ר"ל  אלהים  כמחנה 
לאלהים גדולה  עיר  כמו אלהים  למלת סומכו מה דבר  להגדיל 

ג'): רבים:È¯ÙÒÓ.(Î„)(יונה בלשון מספרי אמר  לעצמו שבט כל  חשב  כי ÂÎÂ'.על È˘‡¯:הצבא חלוצי  של  ·‡Â.הראשים
ישראל : כל על  להמליכו  שאול מבני המלכות אליו לסבב להסב. יהודה. בני על  שמלך  אחר  לחברון  דוד  אל  באו  אשר 

(‰Î).‰ˆ È‡˘Â:למלחמה יבאו אהרן:Ú„ÈÂ‰ÈÂ.(ÁÎ)בעת בני על השר והיה  בניהו של  אביו בבואוÚ¯.(ËÎ)הוא  אז
השרים : אביו  בית עמו  ובאו חיל וגבור בשנים נער עדיין ˘‡ÏÂ.(Ï)היה ÈÁ‡:שאול ‰‰.קרובי „ÚÂעדיין ההוא  הזמן עד 

שאול  מפני עצור  עוד  כשהיה דוד  אל  באו  מהם  ומעט  בידם  המלכות להעמיד  שאול  בית  משמרת שומרים אנשיהם מרבית היו
מהם: גם לבא הרבו בושת איש  שמת לאחר ˘ÂÓ˙.(Ï‡)אבל È˘‡:אבותם בבית בשמם  וידועים המפורסמים  ÈˆÁÓÂ(Ï·)היו

.‰˘Ó ‰ËÓ:עצמה בא"י  שנחלו ·˘ÂÓ˙.הם Â·˜ דוד :‡˘¯ את להמליך  לבא ההולכים ומי מי בשמות פרשו השבט בני
(‚Ï).ÌÈ˙ÚÏ ‰È· ÈÚ„ÂÈ, ארז "ל כן השנים ועברו החדשים  קבעו המה ר "ל  ישראל  יעשה  מה לדעת  עתים לקבוע המשכילים 

וכדומה: המלחמה בדבר  עתים לקבוע  משכילים  שהיו ר"ל  אחיהם¯‡˘Ì‰È.או וכל מאתים  במספר  והיו ראשיהם  באו מהם
כולם: באו כאילו היא והרי וכאומר ויבאו יצאו פיהם  על  בארצם הנשארים 

oeiv zcevn
(„Î).ıÂÏÁ‰:(לא (במדבר  צבא חלוצי  כמו מזוין ענין
(Ï).Ì˙È·¯Ó:רבוי שםÂ·˜.(Ï·)ל ' ונוקב כמו נתפרשו

כד ): (ויקרא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפה fk wxt l`wfgi - mi`iap

æë-÷øô ìà÷æçéfÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:äðé÷ øö-ìò àN íãà-ïá äzàåâúáLiä (éúáùéä) øBöì zøîàå ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨½̈¨¬©−Ÿ¦¨«§¨©§¨´§À©Ÿ¤Æ¤Æ
:éôé úìéìk éðà zøîà zà øBö ýåýé éðãà øîà äk (ñ) íéaø íéià ìà íénòä úìëø íé úàBáî ìò©§´Ÿ½̈Ÿ¤Æ¤Æ¨«©¦½¤¦¦−©¦®³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½¾©´§¨©½§§£¦−§¦¬©«Ÿ¦

ãéìeáb íéné áìaéða Céôé eììk C:Cäeç÷ì ïBðálî æøà íéúçì-ìk úà Cì eða øéðOî íéLBøa §¥¬©¦−§¨®¦Ÿ©¾¦¨§−¨§¥«§¦³¦§¦Æ¨´½̈¥−¨ª«Ÿ¨®¦¤³¤¦§¨Æ¨½̈
éìò ïøz úBNòì:CåéèBMî eNò ïLaî íéðBlà:íéizk (íéúë) éiàî íéøLà-úa ïL-eNò CLø÷ C ©£¬−Ÿ¤¨¨«¦©¦Æ¦½̈¨¨−¦¨®¦©§¥³¨«¥Æ©£ª¦½¥¦¥−¦¦¦«

æ:Cqëî äéä äLéìà éiàî ïîbøàå úìëz ñðì Cì úBéäì CNøôî äéä íéøönî äî÷øa-LL¥§¦§¨³¦¦§©Æ¦Æ¨¨´¦§¨¥½¦§¬−̈§¥®§¥¯¤§©§¨¨²¥¦¥¬¡¦−̈¨¨¬§©¥«

i"yx
(‚).íé úåàåáî ìò עד באות שהספינות הנמל על

ואינה  הים על יושבין כרכין והרבה והשערים החומה
אליהם: לקרב יכולות הספינות ואין נמל úåàåáîמקום

.íé:בלע"ז íéîòä.פור"ט úìëåø מנהגם היה כך
רשאין  היו לא מדרום וזה מצפון זה לה הבאים סוחרים
מזה  לוקחין העיר יושבי אלא זה עם זה סחורה לעשות

לזה: éôåé.ומוכרין úìéìë éðà úøîà úà הכל עכשיו עד
יופי כלילת ירושלים על ב)אומרי' כל (איכה משוש

מח )הארץ כלילת (תהלים  אני לומר מתגאה את עכשיו
בי: כלול היופי גמר סוף ארדכלייך,êéðåá.(„)היופי

בנין: øéðùî.(‰)ל' íéùåøá בים בנויה שהיתה לפי
שהכבידו  משובחת לספינה הנביא המשילה אבדה ובים

קדים: ברוח וטבעה בתוכה תלגא:øéðùî.משאה טור
.íéúçåì ìë úà:מהם האניה שנעשית æøàהלוחים

.ïåðáìî:בו מצויין שהארזים יער העץ ïøåú.שם הוא
שקורין  המפרש תולין שבו בספינה התקוע וגבוה הזקוף
בו  שמושכין שהחבל בראשו נקבים ובו בלע"ז בוייל"א

בלע"ז: מש"ט בו ויוצא נכנס מן íéðåìà.(Â)הספינה

בלע"ז: קיישנ"א שקורין סרק שרחבים êéèåùî.עץ הם
בלע"ז: ריימ"ש האניה בהם שמנהיגין ÷êùø.בראשם

מול  אל ספינה של השני שבראש הרחב הקרש הוא
לכל  הספינה את מהפכין בו אשר שבראשה התורן
בו  אוחז החובל ורב הדרך אל אותה ומכוונין צדדיה

גובריינא"ל: לעז ובלשון קברניט משנה ïùובלשון åùò
.íéøåùà úá בת וזהו עץ של אלא להיות לו א"א

ותאשור  תדהר לשון אחת תיבה הוא כאלו אשורים
מא) צור (ישעיה של קברניטה ואת אשכרועין ת"י שניהם

מסמרים  ע"י בשן מצופה אשכרוע של לקרש המשיל
מכבשין  דאשכרועין דפין יונתן תרגם כן כי ולחוזק לנוי
אבל  יפול לא כסויה תיטרון לא חופאה בית דפיל בשן
קרשי  על העיר עניין לפי הזה הקברניט פירש יונתן

äî÷øá.(Ê)שעריה: ùù:רקמות בציורי עשוי שש נגד
.êùøôî בווייל"א ובלשונינו סיג"ל בל"א שקורין הוא
ñðì.בלע"ז: êì úåéäì הארז כלונס על לפורשו

ובלע"ז  כלונס משנה בלשון נס התורן, על ולהגביהו
êñëî.פורקא: äéä:האניה כל פני על ולגג לאהל

cec zcevn
צור:˘‡.(·) על קינה  קול  צור:ÂˆÏ¯.(‚)הרם ÏÚעל

.ÌÈ ˙Â‡Â·Ó:באים שהספינות מקום הנמל  ‰ÌÈÓÚ.על  ˙ÏÎÂ¯
רבים: איים אל  להביאהו העמים אל  סחורה ‡˙המספקת  ¯Âˆ

.˙¯Ó‡:יופי מיני בכל  כלולה אני אמרת צור  את  ·Ï·(„)ר"ל 
.ÌÈÓÈעומק במקום ר"ל  הים בלב היא  גבוליך  כי על  וזהו  ר"ל

לכמה לפרוש  יכולים היו שמשם לפי ימים ואמר וחזקו  הים
לך :·ÍÈÂ.ימים : הראוי היופי כל  בך  שמו אותך הבונים

(‰).¯È˘Ó ÌÈ˘Â¯·במקומה ונאבדה בים ישבה שצור  לפי
רוח  ע "י ונטבעה משאה  שהכבידו משובחת לספינה המשילה
ולכן להצילה הספינה מנהיגי יוכלו לא כבדותה ובעבור  קדים
בנו מהם במינם המובחרים  משניר הבאים ברושים  הנה אמר

הספינה: ונסרי לוחות  כל  מקוםÔÂ·ÏÓ.אותך  הלבנון מיער
עליך : תורן לעשות ארז לקחו  משם החשובים הארזים

(Â).Ô˘·Óלהנהיג משוטים  לך עשו מהם  טובים  אלונים מקום
הספינה: את  באחורי˜¯˘Í.בהם  שמשימין הרחב  הקרש  הוא

הזה הקרש  הנרצה מקום אל  הספינה מנהיגים וע "י הספינה
מובחר: היותר הפיל שן כתיים  מאיי  להביא  היה אשור בני מנהג  כי  כתיים של  האיים מן אשורים  עדת שהביאו מה  משן עשו 

(Ê).‰Ó˜¯· לך ˘˘ להיות עליך פרשו  ההיא היריעה היפה השש מקום ממצרים  הבאה  רוקם  במעשה עשויה  שש של  יריעה 
הספינה: להוליך  הרוח  המקבל התורן שעל  הוילון הוא ÔÓ‚¯‡Â.לנס ˙ÏÎ˙מאיי המובאים וארגמן תכלת  בצבע צבועות  יריעות 

המטר: מזרם  ומסתור ושרב שמש  יכם  לבל אנשיה לכסות  הספינה על  למכסה היה מהם מאוד  המובחרים  אלישה

oeiv zcevn
(‚).˙‡Â·Ó: ביאה רוכלים¯ÏÎÂ˙.מלשון בעיר כמו סוחרת 

י"ז)שמו יופיÏÈÏÎ˙.:(לעיל מכלל וכן  כל  נ')מלשון :(תהלים
(„).·Ï·חזקו שהוא חי בעל  לב ע "ש  לב יקרא  הדבר  חוזק

ים בלב  אניה דרך  וכן  ל')ועקרו כל :ÂÏÏÎ.:(משלי מלשון
(‰).ÌÈ˘Â¯·: החשוב סרק אילן מקום:È˘Ó¯.שם שם

.ÌÈ˙ÁÂÏ:ונסר לוח  הספינה˙¯Ô.מלשון שעל  הזקוף  עץ  הוא 
תרנם כן  יחזקו בל  כמו הוילון משימים ל"ג)ובו  :(ישעיה

(Â).ÌÈÂÏ‡:סרק אילן  ושחיהÍÈËÂ˘Ó.שם  השטה מלשון 
שיט  אני  כמו שמנהיגים(שם)במים הארוכים  העצים על  ויאמר 

הנרצה: המקום אל  להשיטה הספינה  לוח ˜¯˘Í.בהם  ענין
הקרשים את  ועשית  כמו  כ"ו)ונסר הפיל :˘Ô.:(שמות שן  הוא 

.ÌÈ¯Â˘‡ בבל ·˙ בת וכן אשורים קל"ז)עדת ˘˘.(Ê):(תהלים
העב: הפשתן כמוÒÏ.הוא  הספינה תורן שעל  הוילון  הוא

נס פרשו  ל"ג)בל  ÔÓ‚¯‡Â.:(ישעיה ˙ÏÎ˙צבעונים מיני
חשובים:

ai wxt minid ixac - miaezk

éîéä éøáãáé-÷øô à íblÎbk

âë(ô) :íéýìà äðçîk ìBãâ äðçîì-ãò Bøæòì ãéåc-ìò eàáé íBéa íBé-úòì ékãëéøtñî älàå ¦ µ§¤´§½¨¬Ÿ©¨¦−§¨§®©§©£¤¬¨−§©£¥¬¡Ÿ¦«§Â¥¤¦§§¥º
(ñ) :ýåýé éôk åéìà ìeàL úeëìî áñäì äðBøáç ãéåc-ìò eàa àávì õeìçä éLàøäëäãeäé éða ¨¥³¤«¨Æ©¨½̈¨¬©¨¦−¤§®¨§¨¥º©§¬¨²¥−̈§¦¬§¨«§¥´§½̈

(ñ) :àáö éöeìç úBàî äðBîLe íéôìà úLL çîøå äpö éàNðåëàávì ìéç éøBab ïBòîL éða-ïî Ÿ§¥¬¦−̈¨®Ÿ©¥¯¤£¨¦²§¤¬¥−£¥¬¨¨«¦§¥´¦§À¦³¥©Æ¦Æ©¨½̈
(ñ) :äàîe íéôìà úòáLæë(ñ) :úBàî LLå íéôìà úòaøà éålä éða-ïîçëïøäàì ãéâpä òãéBäéå ¦§©¬£¨¦−¥¨«¦§¥Æ©¥¦½©§©¬©£¨¦−§¥¬¥«¦¨−̈©¨¦´§©£®Ÿ

ìL Bnòå(ñ) :úBàî òáLe íéôìà úLèë(ñ) :íéðLe íéøNò íéøN åéáà-úéáe ìéç øBab øòð ÷Bãöå §¦¾§¬Ÿ¤£¨¦−§©¬¥«§¨¬©−©¦´¨®¦¥¨¦¬¨¦−¤§¦¬§¨«¦
ììL ìeàL éçà ïîéðá éða-ïîe(ñ) :ìeàL úéa úøîLî íéøîL íúéaøî äpä-ãòå íéôìà úL ¦§¥¯¦§¨¦²£¥¬¨−§´Ÿ¤£¨¦®§©¥Æ¨Æ©§¦½̈Ÿ§¦¾¦§¤−¤¥¬¨«

àì(ñ) :íúBáà úéáì úBîL éLðà ìéç éøBab úBàî äðBîLe óìà íéøNò íéøôà éða-ïîeáìéöçîe ¦§¥´¤§©½¦¤§¦¬¤−¤§¤´¥®¦´¥©½¦©§¥¬¥−§¥¬£¨«¥£¦Æ
éìîäì àBáì úBîLa eáwð øLà óìà øNò äðBîL äMðî ähî(ñ) :ãéåc-úà CâìøëùOé éðaîe ©¥´§©¤½§¨¬¨−̈¨®¤£¤³¦§Æ§¥½¨−§©§¦¬¤¨¦«¦§¥´¦¨À̈

(ñ) :íäét-ìò íäéçà-ìëå íéúàî íäéLàø ìàøNé äNòi-äî úòãì íézòì äðéá éòãBé§¥³¦¨Æ©«¦¦½¨©−©©©£¤´¦§¨¥®¨¥¤´¨©½¦§¨£¥¤−©¦¤«

i"yx
(‚Î).åøæòì ãåã ìò åàåáé íåéá íåé úòì éë פתרונו

דבר  סוף אלא אליו באו ומי מי יותר לספר לך מה
דוד: אל באים ועת עת äðçîëבכל ìåãâ äðçîì ãò

.íéäìà גדול כך להיות דוד של המחנה היה לא פתרון
בעצת  לו שבאו גדול כך המחנה היה מהשם כי אלא
אלהים  מחנה ודוגמא אלהים כמחנה וזהו אלהים
קרהו  חיילות מרוב לומר ויש ל"ב) (בראשית דיעקב

אלהים: åéìà.(Î„)מחנה ìåàù úåëìî áñäì בני מן
המלוכה: ותסוב ודוגמא éàùð(Î‰)שאול äãåäé éðá

.úåàî äðåîùå íéôìà úùù çîøå äðö תתמה ואל
שהרי  לו שבא ושבט שבט מכל מעט לו באו שמיהודה
בני  כי להמליכהו מיהודה אדם שום לו לבוא צריך אין
השבטים  יתר אבל בחברון כבר המליכוהו הם יהודה
בחברון  לבוא הוצרכו הם עתה עד שאול בני עם שהיו

àáö.להמליכו: éöåìç ודוגמתו העם מן המוציאים

רצה  כמו זריזים כמו חלוצים וי"א דמטות, צבא חלוצי
ïøäàì.(ÁÎ)והחליצנו: ãéâðä òãéåäéå של אביו הוא

ïøäàì.בניהו: ãéâðä:והמביא úùìùהמוציא åîòå
.úåàî òáùå íéôìà ויהוידע הכהן אהרן מבני כולם

יהוידע: של בנו בניהו בן יואש בימי øòð.שהיה ÷åãöå
נגיד: היה שלא תתמה אל íéøùלפיכך åéáà úéáå

.íéðùå íéøùò לקחו כן ועל גדולה גדולה היא זה
הכהן: לצדוק ונתנוה מאביתר גדולה ïîå(Ï)הכהונה

.'åâå ìåàù éçà ïéîéðá éðá אלא באו שלא תתמה ואל
משמרת  שומרים מרביתם הנה עד כי אלפים ג' אם כי

לעוזרן: שאול äðéá(Ï‚)בני éòãåé øëùùé éðáîå
.íéúòì מעשה של הענין לפי עצה לתת שיודעים

בני  מפני המלכות יחזק היאך להתיעץ לדוד שצריך
íéúàî.שאול: íäéùàø:השאר מן íäéçàלבד ìëå

.íäéô ìò:עצתם על

cec zcevn
(‚Î).˙ÚÏ ÈÎבאו ויום יום בכל  אשר הדבר  סוף כאומר

לעזרו : ‚„ÏÂ.אנשים ‰ÁÓÏ „Ú גדול מחנה  להיות  נתרבו עד 
כשרוצה המקרא דרך  וכן מאד  מרובה  ר"ל  אלהים  כמחנה 
לאלהים גדולה  עיר  כמו אלהים  למלת סומכו מה דבר  להגדיל 

ג'): רבים:È¯ÙÒÓ.(Î„)(יונה בלשון מספרי אמר  לעצמו שבט כל  חשב  כי ÂÎÂ'.על È˘‡¯:הצבא חלוצי  של  ·‡Â.הראשים
ישראל : כל על  להמליכו  שאול מבני המלכות אליו לסבב להסב. יהודה. בני על  שמלך  אחר  לחברון  דוד  אל  באו  אשר 

(‰Î).‰ˆ È‡˘Â:למלחמה יבאו אהרן:Ú„ÈÂ‰ÈÂ.(ÁÎ)בעת בני על השר והיה  בניהו של  אביו בבואוÚ¯.(ËÎ)הוא  אז
השרים : אביו  בית עמו  ובאו חיל וגבור בשנים נער עדיין ˘‡ÏÂ.(Ï)היה ÈÁ‡:שאול ‰‰.קרובי „ÚÂעדיין ההוא  הזמן עד 

שאול  מפני עצור  עוד  כשהיה דוד  אל  באו  מהם  ומעט  בידם  המלכות להעמיד  שאול  בית  משמרת שומרים אנשיהם מרבית היו
מהם: גם לבא הרבו בושת איש  שמת לאחר ˘ÂÓ˙.(Ï‡)אבל È˘‡:אבותם בבית בשמם  וידועים המפורסמים  ÈˆÁÓÂ(Ï·)היו

.‰˘Ó ‰ËÓ:עצמה בא"י  שנחלו ·˘ÂÓ˙.הם Â·˜ דוד :‡˘¯ את להמליך  לבא ההולכים ומי מי בשמות פרשו השבט בני
(‚Ï).ÌÈ˙ÚÏ ‰È· ÈÚ„ÂÈ, ארז "ל כן השנים ועברו החדשים  קבעו המה ר "ל  ישראל  יעשה  מה לדעת  עתים לקבוע המשכילים 

וכדומה: המלחמה בדבר  עתים לקבוע  משכילים  שהיו ר"ל  אחיהם¯‡˘Ì‰È.או וכל מאתים  במספר  והיו ראשיהם  באו מהם
כולם: באו כאילו היא והרי וכאומר ויבאו יצאו פיהם  על  בארצם הנשארים 

oeiv zcevn
(„Î).ıÂÏÁ‰:(לא (במדבר  צבא חלוצי  כמו מזוין ענין
(Ï).Ì˙È·¯Ó:רבוי שםÂ·˜.(Ï·)ל ' ונוקב כמו נתפרשו

כד ): (ויקרא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`קפו dpyn iyily wxt dlxr zkqn

ÂËäøãwa eìôpL íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL ïéìáz,ìaúì éãk elàa àGå ìaúì éãk elàa àG,eôøèöðå ©§¦¤§¨§¤¦§¥©¤¤¤¨§©§¥¨¨¥§¥§©¥§¨¥§¥§©¥§¦§¨§
eìaúå–íéðäkì øzîe íéøfì øeñà.ïBòîL éaøíéðäkìå íéøfì øézî. §¦§¨©¨¦ª¨©Ÿ£¦©¦¦§©¦©¨¦§©Ÿ£¦
ÊËíéLã÷ éLã÷ ìL äëéúç,øúBð ìLå ìebt ìL,úBëéúçä íò eìMaúpL–íéðäkì øzîe íéøfì øeñà.éaø £¦¨¤¨§¥¨¨¦¤¦§¤¨¤¦§©§¦©£¦¨©¨¦ª¨©Ÿ£¦©¦

ïBòîLíéðäkìå íéøfì øézî. ¦§©¦©¨¦§©Ÿ£¦
ÊÈíéLã÷ éLã÷ øNa,íél÷ íéLã÷ øNáe,äåàzä øNa íò eìMaúpL–íéøBähì øzîe íéàîhì øeñà. §©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦©¦¤¦§©§¦§©©©£¨¨©§¥¦ª¨©§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äìøò étì÷a BòávL ãâa,÷ìcé.íéøçàa áøòúð,e÷ìcé ílk;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ãçàa äìòé ¤¤¤§¨¦§¦¥¨§¨¦¨¥¦§¨©©£¥¦ª¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£¤§¤¨

eh.mxkd i`lk lye dnexz ly oilaz:øåàù ïéãë ïéìáú ïéãå .äéîòèì ïåòîù 'øå åäééîòèì ïðáø éîð àäá
fh.miycw iycw ly dkizg:íéðäëì úøúåîå íéøæì äøåñàù.`nh lye xzep lye lebt lye:íéðäëì ïéá íéøæì ïéá éøéñàã.zekizgd mr elyazpy

:ïîöò éðôá àîèå øúåð ìåâô ìùå ïîöò éðôá íéùã÷ éùã÷ ìù ìèáì éãë ïéìåçá ùéå ïéìåç ìù.mixfl xeq`úåîù äùìùå íéðù éøîàã ,åäééîòèì ïðáø
:øåñàì ïéôøèöî.mixfl xizn y"x:ïéôøèöî [ïéà] ãçà ïéîî úåîù äùìù åà íéðù øîàã äéîòèì

fi.miycw iycw xya.íéàîèì øåñàå íéøåäè íéøæì éøù íéì÷ íéùã÷ øùá .íéøåäè åìéôà íéøæì øåñà.de`z xya mr olyaeóà éøùã ïéìåç øùá
éáâ ìéòì ïðéøîàãë íäì 'à íù íéì÷ íéùã÷å íéùã÷ éùã÷ã ,ù"øì åìéôà .íéàîèì øåñàì ïéôøèöî .åîöò éðôá ãçà ìë ìèáì éãë åá ùéå íéàîèì

.íéøåëáå äìçå äîåøú.xzene:øåñàì éãë íäá ïéà íéùã÷ éùã÷ã ïðáøì åìéôà íéøåäè íéøæì
b`.dlxr itilwa eravy cbaïðéùøããë äàðäá íéøåñà íéôéì÷ä íâã íéðåîøå íéæåâà éôéì÷ ïåâë[:åì úåëøá]:åéøôì ìôèä úà åéøô úà.wlciøåñàù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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של שאור  בענין שמעון ורבי  חכמים שנחלקו הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
של תבלין בענין מחלוקת אותה להשמיע משנתנו חוזרת הכרם, כלאי  ושל  תרומה
משום  לבאר, המפרשים ונדחקים תבשיל . לתוך שנפלו הכרם כלאי ושל  תרומה
"תוספות  לפי  בתבלין. וגם בשאור גם מחלוקת אותה להשמיענו  צורך  יש אמנם מה
חולק  אחד , מין  שהוא בשאור , שאפילו להשמיענו, הקודמת המשנה באה טוב" יום

האיסורים של והשמות שהואיל וסובר, החכמים על  שמעון  הם,רבי מחולקים
שאפילו להשמיע, באה משנתנו  ואילו  העיסה. את לאסור  מצטרפים אינם הרי
הם  שמצטרפים חכמים, סוברים חלוקים, ושמות חלוקים מינים שהם בתבלין ,
"תבלין י ): (משנה לעיל ששנינו  שמה יוצא, זה לפי ברם, התבשיל. את לאסור

אחד ממין שמות ושלושה dyelynשניים e`," משלושה או לפרש : אפשר
– המפרשים רוב לפי  – שבארנו  כמו  (ולא שמות שלושה שניים שהם מינים

cg` my mdy mipin dyelynשהרי טוב", יום "תוספות על מקשים ויש  .(
ונשנתה  חזרה ולמה י , במשנה במפורש  נשנתה כבר  תבלין  בענין המחלוקת
לומר  ואפשר  סתם, "תבלין " על מדובר  דלעיל שבמשנה שמתרצים, אלא כאן?
בתבלין אבל מצטרפים, שאין  שמעון  רבי  סובר ביבש יבש לענין  שדווקא
משנתנו באה לפיכך  שמצטרפים, שמעון  רבי מודה בקדירה טעם הנותנים
את  לאסור  מצטרפים שמות שני  אין לקדירה, שנפלו  בתבלין  שאפילו לפרש ,

l`xyi")("הקדירה zx`tz" ;"miycg zetqez.

íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL ïéìázכלאי של ותבלין  – ÇÀÄÆÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆ
äøãwaהכרם, eìôpL, חולין של  תבשיל בה שהיה –elàa àG ÆÈÀÇÀÅÈÈÅ

ìaúì éãk elàa àGå ìaúì éãk תרומה של  בתבלין לא – ÀÅÀÇÅÀÈÅÀÅÀÇÅ
כדי היה הכרם כלאי של בתבלין ולא בקדירה טעם ליתן כדי  היה

טעם, בה התבלין ,eôøèöðåליתן  –eìaúå,בקדירה טעם ונתנו – ÀÄÀÈÀÀÄÀ
íéøfì øeñà,הקדירה את לאסור מצטרפים האיסורים ששני  – ÈÇÈÄ

íéðäkì øzîeכלאי של  והתבלין  לכהנים, מותרת שהתרומה – ËÈÇÙÂÄ
לתבל. כדי בהם אין  עצמם בפני  íéøfìהכרם øézî ïBòîL éaøÇÄÄÀÇÄÇÈÄ

íéðäkìå.הקדירה את לאסור  מצטרפים שמות שני  שאין – ÀÇÙÂÄ

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

שמות  שני  אם שמעון , ורבי  חכמים של מחלוקתם בענין  ללמד מוסיפה זו  משנה
שמשנתנו טוב", יום "תוספות בעל  וכותב מצטרפים. אינם או לאסור מצטרפים
שמעון לרבי  רבותא משום בה שיש  מפרשים ויש הבאה. המשנה אגב נשנתה

("l`xyi zx`tz").

íéLã÷ éLã÷ ìL äëéúç,אשם של או חטאת קרבן  של  כגון  – ÂÄÈÆÈÀÅÈÈÄ
לכהנים, ומותרת לזרים ìebtשאסורה ìL קרבן של בשר וחתיכת – ÆÄ

הזמן lebit,שנעשה לאחר  בשרו לאכול  זביחתו בשעת שחשב היינו
לאכילתו  יהקצוב ז , øúBðח ),(ויקרא  ìLå שנעשה קרבן בשר  של  – ÀÆÈ

,xzep לאכילתו הקבוע הזמן לאחר הקרבן מבשר  שנשאר (שם היינו 

יז ), לכהנים,שם , אף באכילה אסורים ונותר  פיגול eìMaúpLÆÄÀÇÀוהרי 
úBëéúçä íòשל החתיכה את לבטל כדי  בהן  שיש  חולין, של – ÄÇÂÄ

אבל עצמן, בפני  נותר  ושל  פיגול של ואת עצמה בפני קדשים קדשי 

כולן , את לבטל כדי íéøfìלא øeñà ובין קדשים קדשי שבין  – ÈÇÈÄ
החתיכות  את לאסור הם מצטרפים ולפיכך  לזרים, אסורים ונותר פיגול 

לאסור, מצטרפים שמות ושלושה שניים החכמים שלשיטת חולין , של
íéðäkì øzîeפיגול ואילו להם, מותרים קדשים קדשי  שהרי – ËÈÇÙÂÄ

חולין. של החתיכות את לאסור כדי  בהם אין  עצמם בפני éaøÇÄונותר
íéðäkìå íéøfì øézî ïBòîL, לשיטתו הולך שמעון שרבי  – ÄÀÇÄÇÈÄÀÇÙÂÄ

ופיגול קדשים קדשי ואפילו  מצטרפים, אין שמות שלושה ששניים
שכולם  פי על  אף חולין, של  החתיכות את לאסור  מצטרפים אין  ונותר

הם. קודש 

בדרך משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל  המפרשים, רוב לפי משנתנו בארנו 
לגמרי dpyn"eאחרת "aeh mei zetqez" oiire ,m"anxdl dpynd yexit oiir)

("dpey`x.
i p y m e i
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íéLã÷ éLã÷ øNa,לזרים שאסור –íél÷ íéLã÷ øNáe– ÀÇÈÀÅÈÈÄÀÇÈÈÄÇÄ
לא  אבל  טהורים, לזרים באכילה מותר  שבשרם ושלמים, תודה כגון

äåàzäלטמאים, øNa íò eìMaúpL, חולין בשר  כלומר  – ÆÄÀÇÀÄÀÇÇÇÂÈ
בפני קדשים קדשי  לבטל  כדי החולין  בבשר  ויש לטמאים, אף שמותר 

שניהם, לבטל כדי לא אבל  עצמם, בפני קלים וקדשים øeñàÈעצמם
íéàîhì את לאסור מצטרפים קלים וקדשים קדשים שקדשי  – ÇÀÅÄ

קדשים  שקדשי לפי בזה, מודה שמעון  רבי  ואף לטמאים; כולו  הבשר

הם; אחד משם קלים íéøBähìוקדשים øzîe,טהורים לזרים – ËÈÇÀÄ
את  לאסור  כדי  בהם אין  הקדשים שקדשי  לפי חכמים, לדעת אף

הבשר.
א ה נ ש מ ר ו א ב

אסורות  ערלה פירות של  הקליפות ואף בהנאה, אסורה שהערלה הזכרנו , כבר 
ערלתו  "וערלתם דרשו: שכן  eixt"בהנאה, z`הטפל את לרבות – כג) יט, (ויקרא

שנים  "שלש  ב): כב, פסחים (בבלי בברייתא שנינו כן ב). לו, ברכות (בבלי  לפריו
לכם lk`iיהיה `l milxr,ממנו ייהנה שלא מניין  אכילה, איסור  אלא לי אין – "

ערלים  ערלתו... "וערלתם לומר: תלמוד הנר? את בו  ידליק ולא בו יצבע שלא
כולם". את לרבות – יאכל" לא

äìøò étì÷a BòávL ãâaשל מקליפות העשוי  בצבע כגון  – ÆÆÆÀÈÄÀÄÅÈÀÈ
ערלה, של  ורימונים בהנאה ìcé÷אגוזים הוא שאסור הבגד, יישרף – ÄÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéúàîe. ¨©¦
·ãâaa Bâøàå äìøò étì÷a èéqä àGî òáBvä,àeä äæéà òeãé ïéàå–øéàî éaøøîBà:ãâaä ÷ìcé.íéîëçå ©¥©§©¦¦§¦¥¨§¨©£¨©¤¤§¥¨©¥¤©¦¥¦¥¦¨¥©¤¤©£¨¦

íéøîBà:íéúàîe ãçàa äìòé. §¦©£¤§¤¨¨©¦
‚ãâaa øBëaä øîvî èéqä àGî âøBàä,ãâaä ÷ìcé;øéæpä øòOîe,øBîç øètîe,÷Oa–÷Oä ÷ìcé.ïéLc÷náe, ¨¥§©¦¦¤¤©§©¤¤¦¨¥©¤¤¦§©©¨¦¦¤¤£©©¦¨¥©©©ª§¨¦

ïäL ìk ïéLc÷î. §©§¦¨¤¥

áéúëã äàðäá(èé àø÷éå):øðä úà åá ÷éìãé àìå òáöé àìå äðäé àìù ,åúìøò íúìøòå.ewlci mlek,ùã÷î úåðîì åëøãù úà ïî÷ì øîàã ,äéîòèì î"ø
:àåä úåðîì åëøãù åòáöù ãâáå.miz`ne cg`a dlri `"kge:íéîëçë äëìäå .ãáìá íéøáã äùù àìà ùã÷î ïéà ïé÷øôá ïî÷ì éøîàã ,åäééîòèì

a.hiqd `lnìåôë èéñä àåä åáéçøäì ìëåéù äî ìë òáöàì ìãåâàä ïéá ùéù ÷ñôäå .åáéçøäì ìåëéù äî ìë òáöàì äîà ïéá ùéù ÷ñôä éãë àåä
.äéîòèì å÷ìãé øîåà î"ø àåä åæéà òåãé ïéàå ãâáá åâøàùë êëìä øåñéàì áåùç øåòéù àåä èéñä àìîå .òáöàì äîà ïéá ùéù äîî ìåôë àåäù éôì

:ìéòìã àúâåìôë ,åäééîòèì íéúàîå ãçàá åìòé à"ëçå
b.xekad xnvnøîàðù øåëá ,æåæâì øåñàå(åè íéøáã)àåä éøä íú øåëá åìéàã èéñä àìî éòá éëäìå éøééà íåî ìòá øåëááå .êðàö øåëá æåâú àìå

:àåäù ìë íéùã÷î íéùã÷åîáå ïðúå ,íéùã÷åî.xifpd xryn'àðù äàðäá øåñà åøòùå(å øáãîá):ùåã÷ äéäé òøô ìù åìåãâ òøô ìãâ äéäé ùåã÷xhtne
.xeng:äôåøò äìâòî äôéøò äôéøò ïðéøîâã äàðäá øåñàã åãåî àîìò éìåë äôéøò øçàì.wya:äéçøåà éëäã ÷ù àðú øòù éáâå ãâá àðú øîö éáâ

`xephxa yexit

הערלה. ערלה,áøòúðכדין בקליפי  שצבעו  הבגד –íéøçàa– ÄÀÈÇÇÂÅÄ
מותרים, e÷ìcéבבגדים ílk,ערלה מספק יישרפו  הבגדים כל – ËÈÄÈÀ

øéàî éaø éøácודבר חשוב, דבר הוא בגד מאיר  רבי שלדעת – ÄÀÅÇÄÅÄ
ז). משנה לקמן (כמבואר בטל אינו  äìòéחשוב :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÂÆ

íéúàîe ãçàaבתוך ערלה בקליפי  שצבעו  הבגד נתערב אם – ÀÆÈÈÇÄ
בטל . הוא הרי  מותרים, בגד  minkgk.מאתיים dklde

ברישא ששנינו wlcii"בענין  ,dlxr itilwa eravy cba" בבא) בתוספות מדייקים
הארבעים  את סופגין שאין  ג ), יא, (תרומות ששנינו פי על "אף א): קא, קמא
אינם  פירות מי  שאר  כי בלבד, וענבים מזיתים היוצא על  אלא הערלה על 
בהם  ששורים במים שכן ומכל  בהם, לצבוע שמותר וממילא בלבד, זיעה אלא
אסור. מדרבנן רק באמת כאן ששנינו שמה לומר  יש מקום מכל  הקליפות, את

מהכתוב שדרשו lirl),וזה ep`ady itk)ללמד בא שהכתוב היינו יצבע, שלא
הקליפות  של עפרורית בממשות או מהם, וביוצא ובענבים בזיתים יצבע שלא
(כמו מביכורים פרי" "פרי , שווה בגזירה שלמדים לומר, שיש או הנטחנות;
שלהם, משקה למעט בא זה והרי  הפרי, לענין  דווקא שם), בבאורנו שהבאנו
לא  לפריו, הטפל  את – פריו " "את הכתוב מן שמרבים לפרי" ב"שומר  אבל 
אינם  שביכורים לפי ביכורים, של מ"פרי " למעטו  שאין שלו, המשקה נתמעט

כלל. לפרי " ב"שומר  נוהגים

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נתערב  שאם – ערלה בקליפי כולו  שנצבע בבגד  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
באחד שבטל וסוברים מקילים וחכמים יידלקו, כולם סובר: מאיר רבי באחרים,
ערלה, בקליפי  נצבע הבגד  של  אחד  חוט שאפילו ללמד , משנתנו באה – ומאתיים

יידלק שהבגד  וסובר מאיר  רבי .(m"anx)מחמיר

èéqä àGî òáBväשארכו חוט הצובע –,"hiqd `eln" היינו ÇÅÇÀÇÄ
להרחיבו, שאפשר  מה ככל  ל"אמה", "אצבע שבין étì÷aÄÀÄÅכרוחב

äìøò,ערלה של  רימונים מקליפי  העשוי  בצבע כגון –ãâaa Bâøàå ÈÀÈÇÂÈÇÆÆ
ערלה, בקליפי הצבוע החוט את –àeä äæéà òeãé ïéàå,החוט – ÀÅÈÇÅÆ
ãâaä ÷ìcé :øîBà øéàî éaø חשוב שיעור הוא הסיט שמלוא – ÇÄÅÄÅÄÈÅÇÆÆ

בטל ; ואינו  íéúàîeלאיסור ãçàa äìòé :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÂÆÀÆÈÈÇÄ
הבגד. חוטי שאר של ומאתיים באחד  בטל החוט

מה  כל ל "אמה" "אצבע" בין שיש המרחק כשיעור  – הסיט" "מלוא בארנו 
ש"מלוא  אומרים יש אבל  המפרשים. רוב מבארים וכן  להרחיבו . שאפשר 
המפרשים  רוב ואילו  לאצבע. האגודל  שבין המרחק כשיעור  הוא הסיט"
שיש  ממה כפול שהוא לפי  כפול ", הסיט "מלוא נקרא זה ששיעור כותבים,

לאמה. אצבע בין 

– למשנתנו  בפירושו כותב חצי"hiqdוהרמב"ם (שהיא הזרת שתות הוא
שבשיעורים  פחות מהם והזכרתי הרבה. פירושים המלה בזו וראיתי אמה),
והקדמון הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש זה אצלי  ונתחזק לחומרא,

האחרון ". מן  בלשון  חכם יותר הוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה אגב נשנתה זו  משנה

èéqä àGî âøBàä,הקודמת במשנה כמבואר  –øBëaä øîvî ÈÅÀÇÄÄÆÆÇÀ
ãâaa– נאמר בתורה יט):שכן  טו, צאנך ",(דברים  בכור  תגז  "ולא ÇÆÆ

ללמד, משנתנו ובאה בהנאה; אסור  הוא הרי ממנו , שנגזז  צמר  וכל 

הבכור , מצמר  הסיט כמלוא בבגד ãâaäשהאורג ÷ìcéשנאסר – ÄÈÅÇÆÆ
בהנאה; øéæpäהבגד øòOîeבו שכתוב ה ):– ו, "קדוש(במדבר ÄÀÇÇÈÄ

ושורפו , נזרו ימי  במלאת מגלחו והנזיר  ראשו ", שער פרע גדל  יהיה
שכתוב יח ):כמו  שם, נזרו (שם  ראש את מועד אוהל  פתח הנזיר  "וגלח

השלמים", זבח תחת אשר האש על ונתן  נזרו  ראש שער  את ולקח
בהנאה, הוא ואסור קדוש, הנזיר ששער  øBîçומכאן øètîe– ÄÆÆÂ

כתוב שכן שערפוהו , לאחר חמור פטר  של יג):ומשער יג, "וכל(שמות 
שערו  עריפה ולאחר  וערפתו", תפדה לא ואם בשה, תפדה חמור פטר 

שערו  נפדה שלא זמן כל מחיים שאפילו  סוברים ויש  בהנאה; אסור
חמור פטר  משער או הנזיר משער  הסיט מלוא והאורג בהנאה; אסור

÷Oa דרכו שכך  שק, נקט שער  ובענין בגד התנא נקט צמר  בענין  – ÇÇ
דבר, Oä÷של ÷ìcé.בהנאה השק שנאסר –ïéLc÷náe ואם – ÄÈÅÇÇÇËÀÈÄ

מבכור ), (חוץ מזבח קדשי של  או הבית בדק קדשי  של השער או  הצמר 
ïéLc÷î,בהנאה אוסרים –ïäL ìk.הסיט ממלוא בפחות אפילו – ÀÇÀÄÈÆÅ

בקדשים  שמדובר לפי  בקדשים, שמחמירים שהטעם מבואר , בירושלמי
בטל. אינו  באלף אפילו  מתירין לו שיש  ודבר פדיון , להם שיש 

הבגד אין ולכן מום, בעל  בבכור מדובר  שברישא מפרש, מברטנורא הרב
בכלל הוא הרי תם בכור  אבל  הסיט. מלוא בו נארג  כן  אם אלא נאסר
זה, פירוש לפי אבל  הר"ש. גם מפרש וכן  שהן . בכל  שמקדשים המוקדשים,
תם  בכור שהרי המוקדשין, בענין  לעיל  שהבאנו  הירושלמי טעם ליישב קשה

פדיון לו  "ynאין  ;"l`xyi zx`tz" ;"dnly zk`ln" oiir)("dpey`x dpלפי .
הסיט  מלוא בצובע גם מחמיר שהוא מאיר , כרבי היא משנתנו  הירושלמי 
חכמים  שאף נראה, הרמב"ם מדברי  אבל הקודמת). (במשנה ערלה בקליפי 
בהם  נתן שלא "לפי הוא, שהטעם הרמב"ם, וכותב בטל ; שאינו  כאן , מודים
הטעם, לפרש מוסיף ראשונה" "משנה ובעל – פנים". בשום שיעור הכתוב
על מתקלקל  הבגד ואין  הבגד, מן  להעביר אפשר הסיט מלוא צבע שאמנם
נמצא  ממנו, אותו  יוציא אם הבגד, עם שנארג הסיט מלוא צמר  אבל  כך, ידי 
שהקילו פי  על אף הלכך בשק, שנארג  בשער גם וכן  כולו , הבגד את מקלקל
מקום  מכל ומאתיים, באחד יעלה ואמרו : הסיט, מלוא בצובע לעיל חכמים
יעלה  שלא חכמים החמירו  בהנאה, האסורים ומשער  מצמר  הסיט מלוא באורג 
תמורה; מסכת סוף בבלי  (עיין השק או  הבגד יידלק אלא ומאתיים באחד 

באריכות). זה ענין שם שמבואר ראשונה", "משנה ועיין

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ÂËäøãwa eìôpL íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL ïéìáz,ìaúì éãk elàa àGå ìaúì éãk elàa àG,eôøèöðå ©§¦¤§¨§¤¦§¥©¤¤¤¨§©§¥¨¨¥§¥§©¥§¨¥§¥§©¥§¦§¨§
eìaúå–íéðäkì øzîe íéøfì øeñà.ïBòîL éaøíéðäkìå íéøfì øézî. §¦§¨©¨¦ª¨©Ÿ£¦©¦¦§©¦©¨¦§©Ÿ£¦
ÊËíéLã÷ éLã÷ ìL äëéúç,øúBð ìLå ìebt ìL,úBëéúçä íò eìMaúpL–íéðäkì øzîe íéøfì øeñà.éaø £¦¨¤¨§¥¨¨¦¤¦§¤¨¤¦§©§¦©£¦¨©¨¦ª¨©Ÿ£¦©¦

ïBòîLíéðäkìå íéøfì øézî. ¦§©¦©¨¦§©Ÿ£¦
ÊÈíéLã÷ éLã÷ øNa,íél÷ íéLã÷ øNáe,äåàzä øNa íò eìMaúpL–íéøBähì øzîe íéàîhì øeñà. §©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦©¦¤¦§©§¦§©©©£¨¨©§¥¦ª¨©§¦

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äìøò étì÷a BòávL ãâa,÷ìcé.íéøçàa áøòúð,e÷ìcé ílk;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ãçàa äìòé ¤¤¤§¨¦§¦¥¨§¨¦¨¥¦§¨©©£¥¦ª¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£¤§¤¨

eh.mxkd i`lk lye dnexz ly oilaz:øåàù ïéãë ïéìáú ïéãå .äéîòèì ïåòîù 'øå åäééîòèì ïðáø éîð àäá
fh.miycw iycw ly dkizg:íéðäëì úøúåîå íéøæì äøåñàù.`nh lye xzep lye lebt lye:íéðäëì ïéá íéøæì ïéá éøéñàã.zekizgd mr elyazpy

:ïîöò éðôá àîèå øúåð ìåâô ìùå ïîöò éðôá íéùã÷ éùã÷ ìù ìèáì éãë ïéìåçá ùéå ïéìåç ìù.mixfl xeq`úåîù äùìùå íéðù éøîàã ,åäééîòèì ïðáø
:øåñàì ïéôøèöî.mixfl xizn y"x:ïéôøèöî [ïéà] ãçà ïéîî úåîù äùìù åà íéðù øîàã äéîòèì

fi.miycw iycw xya.íéàîèì øåñàå íéøåäè íéøæì éøù íéì÷ íéùã÷ øùá .íéøåäè åìéôà íéøæì øåñà.de`z xya mr olyaeóà éøùã ïéìåç øùá
éáâ ìéòì ïðéøîàãë íäì 'à íù íéì÷ íéùã÷å íéùã÷ éùã÷ã ,ù"øì åìéôà .íéàîèì øåñàì ïéôøèöî .åîöò éðôá ãçà ìë ìèáì éãë åá ùéå íéàîèì

.íéøåëáå äìçå äîåøú.xzene:øåñàì éãë íäá ïéà íéùã÷ éùã÷ã ïðáøì åìéôà íéøåäè íéøæì
b`.dlxr itilwa eravy cbaïðéùøããë äàðäá íéøåñà íéôéì÷ä íâã íéðåîøå íéæåâà éôéì÷ ïåâë[:åì úåëøá]:åéøôì ìôèä úà åéøô úà.wlciøåñàù
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של שאור  בענין שמעון ורבי  חכמים שנחלקו הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
של תבלין בענין מחלוקת אותה להשמיע משנתנו חוזרת הכרם, כלאי  ושל  תרומה
משום  לבאר, המפרשים ונדחקים תבשיל . לתוך שנפלו הכרם כלאי ושל  תרומה
"תוספות  לפי  בתבלין. וגם בשאור גם מחלוקת אותה להשמיענו  צורך  יש אמנם מה
חולק  אחד , מין  שהוא בשאור , שאפילו להשמיענו, הקודמת המשנה באה טוב" יום

האיסורים של והשמות שהואיל וסובר, החכמים על  שמעון  הם,רבי מחולקים
שאפילו להשמיע, באה משנתנו  ואילו  העיסה. את לאסור  מצטרפים אינם הרי
הם  שמצטרפים חכמים, סוברים חלוקים, ושמות חלוקים מינים שהם בתבלין ,
"תבלין י ): (משנה לעיל ששנינו  שמה יוצא, זה לפי ברם, התבשיל. את לאסור

אחד ממין שמות ושלושה dyelynשניים e`," משלושה או לפרש : אפשר
– המפרשים רוב לפי  – שבארנו  כמו  (ולא שמות שלושה שניים שהם מינים

cg` my mdy mipin dyelynשהרי טוב", יום "תוספות על מקשים ויש  .(
ונשנתה  חזרה ולמה י , במשנה במפורש  נשנתה כבר  תבלין  בענין המחלוקת
לומר  ואפשר  סתם, "תבלין " על מדובר  דלעיל שבמשנה שמתרצים, אלא כאן?
בתבלין אבל מצטרפים, שאין  שמעון  רבי  סובר ביבש יבש לענין  שדווקא
משנתנו באה לפיכך  שמצטרפים, שמעון  רבי מודה בקדירה טעם הנותנים
את  לאסור  מצטרפים שמות שני  אין לקדירה, שנפלו  בתבלין  שאפילו לפרש ,

l`xyi")("הקדירה zx`tz" ;"miycg zetqez.

íøkä éàìk ìLå äîeøz ìL ïéìázכלאי של ותבלין  – ÇÀÄÆÀÈÀÆÄÀÅÇÆÆ
äøãwaהכרם, eìôpL, חולין של  תבשיל בה שהיה –elàa àG ÆÈÀÇÀÅÈÈÅ

ìaúì éãk elàa àGå ìaúì éãk תרומה של  בתבלין לא – ÀÅÀÇÅÀÈÅÀÅÀÇÅ
כדי היה הכרם כלאי של בתבלין ולא בקדירה טעם ליתן כדי  היה

טעם, בה התבלין ,eôøèöðåליתן  –eìaúå,בקדירה טעם ונתנו – ÀÄÀÈÀÀÄÀ
íéøfì øeñà,הקדירה את לאסור מצטרפים האיסורים ששני  – ÈÇÈÄ

íéðäkì øzîeכלאי של  והתבלין  לכהנים, מותרת שהתרומה – ËÈÇÙÂÄ
לתבל. כדי בהם אין  עצמם בפני  íéøfìהכרם øézî ïBòîL éaøÇÄÄÀÇÄÇÈÄ

íéðäkìå.הקדירה את לאסור  מצטרפים שמות שני  שאין – ÀÇÙÂÄ

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

שמות  שני  אם שמעון , ורבי  חכמים של מחלוקתם בענין  ללמד מוסיפה זו  משנה
שמשנתנו טוב", יום "תוספות בעל  וכותב מצטרפים. אינם או לאסור מצטרפים
שמעון לרבי  רבותא משום בה שיש  מפרשים ויש הבאה. המשנה אגב נשנתה

("l`xyi zx`tz").

íéLã÷ éLã÷ ìL äëéúç,אשם של או חטאת קרבן  של  כגון  – ÂÄÈÆÈÀÅÈÈÄ
לכהנים, ומותרת לזרים ìebtשאסורה ìL קרבן של בשר וחתיכת – ÆÄ

הזמן lebit,שנעשה לאחר  בשרו לאכול  זביחתו בשעת שחשב היינו
לאכילתו  יהקצוב ז , øúBðח ),(ויקרא  ìLå שנעשה קרבן בשר  של  – ÀÆÈ

,xzep לאכילתו הקבוע הזמן לאחר הקרבן מבשר  שנשאר (שם היינו 

יז ), לכהנים,שם , אף באכילה אסורים ונותר  פיגול eìMaúpLÆÄÀÇÀוהרי 
úBëéúçä íòשל החתיכה את לבטל כדי  בהן  שיש  חולין, של – ÄÇÂÄ

אבל עצמן, בפני  נותר  ושל  פיגול של ואת עצמה בפני קדשים קדשי 

כולן , את לבטל כדי íéøfìלא øeñà ובין קדשים קדשי שבין  – ÈÇÈÄ
החתיכות  את לאסור הם מצטרפים ולפיכך  לזרים, אסורים ונותר פיגול 

לאסור, מצטרפים שמות ושלושה שניים החכמים שלשיטת חולין , של
íéðäkì øzîeפיגול ואילו להם, מותרים קדשים קדשי  שהרי – ËÈÇÙÂÄ

חולין. של החתיכות את לאסור כדי  בהם אין  עצמם בפני éaøÇÄונותר
íéðäkìå íéøfì øézî ïBòîL, לשיטתו הולך שמעון שרבי  – ÄÀÇÄÇÈÄÀÇÙÂÄ

ופיגול קדשים קדשי ואפילו  מצטרפים, אין שמות שלושה ששניים
שכולם  פי על  אף חולין, של  החתיכות את לאסור  מצטרפים אין  ונותר

הם. קודש 

בדרך משנתנו  מפרש הרמב"ם אבל  המפרשים, רוב לפי משנתנו בארנו 
לגמרי dpyn"eאחרת "aeh mei zetqez" oiire ,m"anxdl dpynd yexit oiir)

("dpey`x.
i p y m e i
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íéLã÷ éLã÷ øNa,לזרים שאסור –íél÷ íéLã÷ øNáe– ÀÇÈÀÅÈÈÄÀÇÈÈÄÇÄ
לא  אבל  טהורים, לזרים באכילה מותר  שבשרם ושלמים, תודה כגון

äåàzäלטמאים, øNa íò eìMaúpL, חולין בשר  כלומר  – ÆÄÀÇÀÄÀÇÇÇÂÈ
בפני קדשים קדשי  לבטל  כדי החולין  בבשר  ויש לטמאים, אף שמותר 

שניהם, לבטל כדי לא אבל  עצמם, בפני קלים וקדשים øeñàÈעצמם
íéàîhì את לאסור מצטרפים קלים וקדשים קדשים שקדשי  – ÇÀÅÄ

קדשים  שקדשי לפי בזה, מודה שמעון  רבי  ואף לטמאים; כולו  הבשר

הם; אחד משם קלים íéøBähìוקדשים øzîe,טהורים לזרים – ËÈÇÀÄ
את  לאסור  כדי  בהם אין  הקדשים שקדשי  לפי חכמים, לדעת אף

הבשר.
א ה נ ש מ ר ו א ב

אסורות  ערלה פירות של  הקליפות ואף בהנאה, אסורה שהערלה הזכרנו , כבר 
ערלתו  "וערלתם דרשו: שכן  eixt"בהנאה, z`הטפל את לרבות – כג) יט, (ויקרא

שנים  "שלש  ב): כב, פסחים (בבלי בברייתא שנינו כן ב). לו, ברכות (בבלי  לפריו
לכם lk`iיהיה `l milxr,ממנו ייהנה שלא מניין  אכילה, איסור  אלא לי אין – "

ערלים  ערלתו... "וערלתם לומר: תלמוד הנר? את בו  ידליק ולא בו יצבע שלא
כולם". את לרבות – יאכל" לא

äìøò étì÷a BòávL ãâaשל מקליפות העשוי  בצבע כגון  – ÆÆÆÀÈÄÀÄÅÈÀÈ
ערלה, של  ורימונים בהנאה ìcé÷אגוזים הוא שאסור הבגד, יישרף – ÄÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyily wxt dlxr zkqn

íéúàîe. ¨©¦
·ãâaa Bâøàå äìøò étì÷a èéqä àGî òáBvä,àeä äæéà òeãé ïéàå–øéàî éaøøîBà:ãâaä ÷ìcé.íéîëçå ©¥©§©¦¦§¦¥¨§¨©£¨©¤¤§¥¨©¥¤©¦¥¦¥¦¨¥©¤¤©£¨¦

íéøîBà:íéúàîe ãçàa äìòé. §¦©£¤§¤¨¨©¦
‚ãâaa øBëaä øîvî èéqä àGî âøBàä,ãâaä ÷ìcé;øéæpä øòOîe,øBîç øètîe,÷Oa–÷Oä ÷ìcé.ïéLc÷náe, ¨¥§©¦¦¤¤©§©¤¤¦¨¥©¤¤¦§©©¨¦¦¤¤£©©¦¨¥©©©ª§¨¦

ïäL ìk ïéLc÷î. §©§¦¨¤¥

áéúëã äàðäá(èé àø÷éå):øðä úà åá ÷éìãé àìå òáöé àìå äðäé àìù ,åúìøò íúìøòå.ewlci mlek,ùã÷î úåðîì åëøãù úà ïî÷ì øîàã ,äéîòèì î"ø
:àåä úåðîì åëøãù åòáöù ãâáå.miz`ne cg`a dlri `"kge:íéîëçë äëìäå .ãáìá íéøáã äùù àìà ùã÷î ïéà ïé÷øôá ïî÷ì éøîàã ,åäééîòèì

a.hiqd `lnìåôë èéñä àåä åáéçøäì ìëåéù äî ìë òáöàì ìãåâàä ïéá ùéù ÷ñôäå .åáéçøäì ìåëéù äî ìë òáöàì äîà ïéá ùéù ÷ñôä éãë àåä
.äéîòèì å÷ìãé øîåà î"ø àåä åæéà òåãé ïéàå ãâáá åâøàùë êëìä øåñéàì áåùç øåòéù àåä èéñä àìîå .òáöàì äîà ïéá ùéù äîî ìåôë àåäù éôì

:ìéòìã àúâåìôë ,åäééîòèì íéúàîå ãçàá åìòé à"ëçå
b.xekad xnvnøîàðù øåëá ,æåæâì øåñàå(åè íéøáã)àåä éøä íú øåëá åìéàã èéñä àìî éòá éëäìå éøééà íåî ìòá øåëááå .êðàö øåëá æåâú àìå

:àåäù ìë íéùã÷î íéùã÷åîáå ïðúå ,íéùã÷åî.xifpd xryn'àðù äàðäá øåñà åøòùå(å øáãîá):ùåã÷ äéäé òøô ìù åìåãâ òøô ìãâ äéäé ùåã÷xhtne
.xeng:äôåøò äìâòî äôéøò äôéøò ïðéøîâã äàðäá øåñàã åãåî àîìò éìåë äôéøò øçàì.wya:äéçøåà éëäã ÷ù àðú øòù éáâå ãâá àðú øîö éáâ

`xephxa yexit

הערלה. ערלה,áøòúðכדין בקליפי  שצבעו  הבגד –íéøçàa– ÄÀÈÇÇÂÅÄ
מותרים, e÷ìcéבבגדים ílk,ערלה מספק יישרפו  הבגדים כל – ËÈÄÈÀ

øéàî éaø éøácודבר חשוב, דבר הוא בגד מאיר  רבי שלדעת – ÄÀÅÇÄÅÄ
ז). משנה לקמן (כמבואר בטל אינו  äìòéחשוב :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÂÆ

íéúàîe ãçàaבתוך ערלה בקליפי  שצבעו  הבגד נתערב אם – ÀÆÈÈÇÄ
בטל . הוא הרי  מותרים, בגד  minkgk.מאתיים dklde

ברישא ששנינו wlcii"בענין  ,dlxr itilwa eravy cba" בבא) בתוספות מדייקים
הארבעים  את סופגין שאין  ג ), יא, (תרומות ששנינו פי על "אף א): קא, קמא
אינם  פירות מי  שאר  כי בלבד, וענבים מזיתים היוצא על  אלא הערלה על 
בהם  ששורים במים שכן ומכל  בהם, לצבוע שמותר וממילא בלבד, זיעה אלא
אסור. מדרבנן רק באמת כאן ששנינו שמה לומר  יש מקום מכל  הקליפות, את

מהכתוב שדרשו lirl),וזה ep`ady itk)ללמד בא שהכתוב היינו יצבע, שלא
הקליפות  של עפרורית בממשות או מהם, וביוצא ובענבים בזיתים יצבע שלא
(כמו מביכורים פרי" "פרי , שווה בגזירה שלמדים לומר, שיש או הנטחנות;
שלהם, משקה למעט בא זה והרי  הפרי, לענין  דווקא שם), בבאורנו שהבאנו
לא  לפריו, הטפל  את – פריו " "את הכתוב מן שמרבים לפרי" ב"שומר  אבל 
אינם  שביכורים לפי ביכורים, של מ"פרי " למעטו  שאין שלו, המשקה נתמעט

כלל. לפרי " ב"שומר  נוהגים

i y i l y m e i
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נתערב  שאם – ערלה בקליפי כולו  שנצבע בבגד  הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
באחד שבטל וסוברים מקילים וחכמים יידלקו, כולם סובר: מאיר רבי באחרים,
ערלה, בקליפי  נצבע הבגד  של  אחד  חוט שאפילו ללמד , משנתנו באה – ומאתיים

יידלק שהבגד  וסובר מאיר  רבי .(m"anx)מחמיר

èéqä àGî òáBväשארכו חוט הצובע –,"hiqd `eln" היינו ÇÅÇÀÇÄ
להרחיבו, שאפשר  מה ככל  ל"אמה", "אצבע שבין étì÷aÄÀÄÅכרוחב

äìøò,ערלה של  רימונים מקליפי  העשוי  בצבע כגון –ãâaa Bâøàå ÈÀÈÇÂÈÇÆÆ
ערלה, בקליפי הצבוע החוט את –àeä äæéà òeãé ïéàå,החוט – ÀÅÈÇÅÆ
ãâaä ÷ìcé :øîBà øéàî éaø חשוב שיעור הוא הסיט שמלוא – ÇÄÅÄÅÄÈÅÇÆÆ

בטל ; ואינו  íéúàîeלאיסור ãçàa äìòé :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÂÆÀÆÈÈÇÄ
הבגד. חוטי שאר של ומאתיים באחד  בטל החוט

מה  כל ל "אמה" "אצבע" בין שיש המרחק כשיעור  – הסיט" "מלוא בארנו 
ש"מלוא  אומרים יש אבל  המפרשים. רוב מבארים וכן  להרחיבו . שאפשר 
המפרשים  רוב ואילו  לאצבע. האגודל  שבין המרחק כשיעור  הוא הסיט"
שיש  ממה כפול שהוא לפי  כפול ", הסיט "מלוא נקרא זה ששיעור כותבים,

לאמה. אצבע בין 

– למשנתנו  בפירושו כותב חצי"hiqdוהרמב"ם (שהיא הזרת שתות הוא
שבשיעורים  פחות מהם והזכרתי הרבה. פירושים המלה בזו וראיתי אמה),
והקדמון הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש זה אצלי  ונתחזק לחומרא,

האחרון ". מן  בלשון  חכם יותר הוא

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה אגב נשנתה זו  משנה

èéqä àGî âøBàä,הקודמת במשנה כמבואר  –øBëaä øîvî ÈÅÀÇÄÄÆÆÇÀ
ãâaa– נאמר בתורה יט):שכן  טו, צאנך ",(דברים  בכור  תגז  "ולא ÇÆÆ

ללמד, משנתנו ובאה בהנאה; אסור  הוא הרי ממנו , שנגזז  צמר  וכל 

הבכור , מצמר  הסיט כמלוא בבגד ãâaäשהאורג ÷ìcéשנאסר – ÄÈÅÇÆÆ
בהנאה; øéæpäהבגד øòOîeבו שכתוב ה ):– ו, "קדוש(במדבר ÄÀÇÇÈÄ

ושורפו , נזרו ימי  במלאת מגלחו והנזיר  ראשו ", שער פרע גדל  יהיה
שכתוב יח ):כמו  שם, נזרו (שם  ראש את מועד אוהל  פתח הנזיר  "וגלח

השלמים", זבח תחת אשר האש על ונתן  נזרו  ראש שער  את ולקח
בהנאה, הוא ואסור קדוש, הנזיר ששער  øBîçומכאן øètîe– ÄÆÆÂ

כתוב שכן שערפוהו , לאחר חמור פטר  של יג):ומשער יג, "וכל(שמות 
שערו  עריפה ולאחר  וערפתו", תפדה לא ואם בשה, תפדה חמור פטר 

שערו  נפדה שלא זמן כל מחיים שאפילו  סוברים ויש  בהנאה; אסור
חמור פטר  משער או הנזיר משער  הסיט מלוא והאורג בהנאה; אסור

÷Oa דרכו שכך  שק, נקט שער  ובענין בגד התנא נקט צמר  בענין  – ÇÇ
דבר, Oä÷של ÷ìcé.בהנאה השק שנאסר –ïéLc÷náe ואם – ÄÈÅÇÇÇËÀÈÄ

מבכור ), (חוץ מזבח קדשי של  או הבית בדק קדשי  של השער או  הצמר 
ïéLc÷î,בהנאה אוסרים –ïäL ìk.הסיט ממלוא בפחות אפילו – ÀÇÀÄÈÆÅ

בקדשים  שמדובר לפי  בקדשים, שמחמירים שהטעם מבואר , בירושלמי
בטל. אינו  באלף אפילו  מתירין לו שיש  ודבר פדיון , להם שיש 

הבגד אין ולכן מום, בעל  בבכור מדובר  שברישא מפרש, מברטנורא הרב
בכלל הוא הרי תם בכור  אבל  הסיט. מלוא בו נארג  כן  אם אלא נאסר
זה, פירוש לפי אבל  הר"ש. גם מפרש וכן  שהן . בכל  שמקדשים המוקדשים,
תם  בכור שהרי המוקדשין, בענין  לעיל  שהבאנו  הירושלמי טעם ליישב קשה

פדיון לו  "ynאין  ;"l`xyi zx`tz" ;"dnly zk`ln" oiir)("dpey`x dpלפי .
הסיט  מלוא בצובע גם מחמיר שהוא מאיר , כרבי היא משנתנו  הירושלמי 
חכמים  שאף נראה, הרמב"ם מדברי  אבל הקודמת). (במשנה ערלה בקליפי 
בהם  נתן שלא "לפי הוא, שהטעם הרמב"ם, וכותב בטל ; שאינו  כאן , מודים
הטעם, לפרש מוסיף ראשונה" "משנה ובעל – פנים". בשום שיעור הכתוב
על מתקלקל  הבגד ואין  הבגד, מן  להעביר אפשר הסיט מלוא צבע שאמנם
נמצא  ממנו, אותו  יוציא אם הבגד, עם שנארג הסיט מלוא צמר  אבל  כך, ידי 
שהקילו פי  על אף הלכך בשק, שנארג  בשער גם וכן  כולו , הבגד את מקלקל
מקום  מכל ומאתיים, באחד יעלה ואמרו : הסיט, מלוא בצובע לעיל חכמים
יעלה  שלא חכמים החמירו  בהנאה, האסורים ומשער  מצמר  הסיט מלוא באורג 
תמורה; מסכת סוף בבלי  (עיין השק או  הבגד יידלק אלא ומאתיים באחד 

באריכות). זה ענין שם שמבואר ראשונה", "משנה ועיין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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„äìøò étì÷a BìMaL ìéLáz,÷ìcé.íéøçàa áøòúð–íéúàîe ãçàa äìòé. ©§¦¤¦§¦§¦¥¨§¨¦¨¥¦§¨©©£¥¦©£¤§¤¨¨©¦
‰zäìøò étì÷a eäe÷éqäL øep,útä úà Ba äôàå–útä ÷ìcz.úBøçàa äáøòúð–ãçàa äìòz ©¤¦¦¦§¦¥¨§¨§¨¨¤©©¦¨¥©©¦§¨§¨©£¥©£¤§¤¨

íéúàîe. ¨©¦
Âíøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî,e÷ìcé.íéøçàa eáøòúð–e÷ìcé ílk;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¦¤¨£¦¥¦§¨¤¦§¥©¤¤¦¨§¦§¨§©£¥¦ª¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:íéúàîe ãçàa eìòé. §¦©£§¤¨¨©¦
ÊäéäLøéàî éaøøîBà:úBðnì BkøcL úà,Lc÷î.íéîëçåíéøîBà:ãáìa íéøác äML àlà Lc÷î Bðéà.éaøå ¤¨¨©¦¥¦¥¤¤©§¦¨§©¥©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦¦§©§©¦

àáé÷òøîBà:äòáL.íä elàå:Cøô éæBâà,ïãá éðBnøå,úBîeúñ úBiáçå,ïéãøz úBôìçå,áeøë éñì÷å,úòìãe £¦¨¥¦§¨§¥¥¡¥¤¤§¦¥¨¨§¨¦§§ª§§¨¦§ª§¥§§©©
úéðåé.àáé÷ò éaøøîBà:úéaä ìòa ìL úBøkk óà.äìøòì éeàøä–äìøò,íøkä éàìëì–íøkä éàìk. §¨¦©¦£¦¨¥©¦¨¤©©©©¦¨¨§¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤

c.wlci:úôá ïëå ,ìéùáúá íéöò çáù ùéã.miz`ne '`a dlri:éîìùåøéá çëåîãë ,íéùã÷îã øéàî 'ø áéùçã íéøáã äøùòî äæ ïéàã ,î"ø äãåî àäáå
e.ozlz iliag:íéøéæ ä"ëî äúåçô äìéáç ïéà.mixg`a eaxrzpïúåà ìë åáøòúðù øîåì êéøö äì ïðéñøâ éàå .íéøçàá íéøçàå ïðéñøâ àìå ïðéñøâ

:éøéñà ,éáåø éøú àëéàã â"òà ïðéòîùàå à÷éôñ ãç àìà éåä àìã ,íéøçàá íéøçà.ewlci mlekïäáù øåñéà éîãî õåç ïìåë åøëîé ïðéøîà àìã àäå
ïééá ïë ïéàù äî ,ìàøùéì åðøëîéå íéáëåë ãáåòä øåæçé àîù åäìåëá ïðéùééç àëäã íåùî ,êñð ïéé éáâ æ"òã [àøúá] ÷øôá ìàéìîâ ïá ïåòîù 'ø øîàãë

:éëäì ùçéîì àëéìã êñð
f.zepnl ekxcy:åúåáéùç éðôî ïéðîá àìà åøëåî íãà ïéàù.ocae jxt:ïéëøôðå äëø ïúôéì÷ù íéæåâà ,êøô éæåâà éúòîù éðàå .ïä úåîå÷î úåîùitlg

.oicxz:ïéãøúä úåòìöî ïéìò.aexk iqlw:íéáåèå íéìåãâ íäù ,ìàøùé õøàáù áåøë éçì÷.a"dra ly:ïä íéðè÷ íåúçð ìù ìáà ,íéìåãâ ïäùie`xd
.dlxrl:úåîåúñ úåéáçå íéðåîøå íéæåâà ïåâë.mxkd i`lkl ie`xde:àáé÷ò 'øë àìå î"øë äëìä ïéàå .úéðåé úòìãå áåøë éñìå÷å ïéãøú éôìç ïåâë

`xephxa yexit
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äìøò étì÷a BìMaL ìéLáz בקליפות כירה שהסיק כלומר – ÇÀÄÆÄÀÄÀÄÅÈÀÈ
תבשילו , עליה ובישל  ערלה פירות התבשיל,ìcé÷של  יישרף – ÄÈÅ

בבבלי  הטעם ומבואר ערלה; כדין בהנאה הוא ב),שאסור כו, (פסחים 

שהוסקו  ערלה, של  שהקליפות כלומר  בתבשיל , עצים שבח שיש לפי

לאכילה. והכשירוהו התבשיל את השביחו  íéøçàaכעצים, áøòúðÄÀÈÇÇÂÅÄ
היתר , של אחרים בתבשילים זה תבשיל  נתערב אם –ãçàa äìòéÇÂÆÀÆÈ

íéúàîe.בטל הוא הרי  היתר , של תבשילים מאתיים כנגדו יש אם – ÈÇÄ
וסובר, ערלה בקליפי הסיט מלוא בצובע לעיל שמחמיר מאיר  רבי  ואף

בטל שהוא בתבשיל כאן  מודה ומאתיים, באחד  בטל  החוט שאין
הטעם, מפרשים ויש  חשוב; דבר התבשיל שאין ומאתיים, באחד 

מחמת  אלא שבו, ערלה תערובת מחמת אסור  התבשיל  שאין  משום
חשוב דבר  אינן  והקליפות ערלה, של  מקליפות שקיבל ("משנה השבח

ראשונה ").

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד , מוסיפה בפת.משנתנו גם נוהג בתבשיל  הקודמת במשנה ששנינו דין  שאותו 

útä úà Ba äôàå ,äìøò étì÷a eäe÷éqäL øepzלפי – ÇÆÄÄÄÀÄÅÈÀÈÀÈÈÆÇÇ
א )הבבלי  כז , מן (פסחים  נהנה ונמצא כנגדו, כשהאבוקה כאן מדובר 

בעין שהאיסור בשעה הר "ן),האיסור  בשם טוב " יום  ìczÄÈÅ÷("תוספות 
útä היא אסורה ערלה, שבח בה וניכר  שהואיל  הפת, תישרף – ÇÇ

הערלה. כדין  úBøçàaבהנאה äáøòúð בככרות נתערבה הפת אם – ÄÀÈÀÈÇÂÅ
היתר, של íéúàîeאחרות ãçàa äìòz מאתיים כנגדה יש אם – ÇÂÆÀÆÈÈÇÄ

שהבאנו  מהטעמים בזה מודה מאיר רבי ואף בטלה. היא הרי היתר של

הקודמת. במשנה

הקודמת  במשנה שלמדנו  דין  אותו בתנור  להשמיע חוזרת שמשנתנו  מה
שאין משום ראשונה", "משנה בעל מבאר לשניהם, אחד שטעם אף בתבשיל,
שאין משום האיסור שטעם אומרים היינו בקדירה שכן  מקדירה, תנור ללמוד
אין מקום מכל  לבישול , גורמת שהקדרה פי על  ואף גורם"; וזה "זה כאן
מותר" גורם, וזה "זה שאמרו : שמה גורם", וזה "זה משום התבשיל להתיר 
היתר של  וזבל איסור  של זבל  כמו אחת, פעולה עושים הגורמים ששני  היינו

(a ,gn dxf dcear zetqez)האיסור שאין אחרת פעולה גורם ההיתר אם אבל ,
לו אין  עושה שהאיסור שהפעולה לבד, איסור של  כגורם זה הרי עושה,
על שומרת אלא הבישול  את עושה הקדירה אין  כאן ואף היתר . של  מסייע
כולו שהגורם אסור, התבשיל הלכך  לבישול , גורמים העצים ורק התבשיל,

והם  לאפייה, מסייעים הם אף והגחלים התנור שחום בתנור, אבל  איסור .
הפוסקים  שכתבו  (כמו בערלה, אסורים והגחלים התנור  חום שאין מותרין,
מותרת  שהפת לומר דעתנו  על איפוא עולה והיה קמב) סימן דעה ביורה
אסור, בתנור  שאפילו  להשמיע, משנתנו באה לפיכך גורם", וזה "זה משום

מ  אין  בפת, ניכר  עצים ושבח גורם".שהואיל  וזה "זה כאן  ועיל

i y i n g m e i
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íøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî–"ozlz" צמח מין ÄÆÈÂÄÅÄÀÈÆÄÀÅÇÆÆ
עלעלים  שלושה הבנויים מורכבים עלים בעל  הקטניות, ממשפחת
תלתן  שחבילת מבואר, בירושלמי  שווה. ופריו עצו  וטעם (פנוגרי "ק),

להימכר החבילות ודרך  (כריכות), זירים וחמישה מעשרים פחותה אינה
חבילות, ועשאה בכרמו  תלתן  שגידל במי  ללמד  באה משנתנו במנין.

הכרם, כלאי משום בהנאה אסורות הן כלe÷ìcéוהרי יישרפו  – ÄÈÀ
ו). י, תרומות (עיין íéøçàaהחבילות eáøòúð נתערבו אם – ÄÀÈÀÇÂÅÄ

מכיר ואינו  היתר, של תלתן בחבילות הכרם כלאי של  התלתן  חבילות
הכרם, כלאי של  הן  e÷ìcéאילו ílk,שריפה טעונות החבילות כל  – ËÈÄÈÀ

øéàî éaø éøác, בטל אינו  במנין ונמכר שהואיל טעמו – כמבואר  ÄÀÅÇÄÅÄ
הבאה. במשנה íéúàîeלהלן , ãçàa eìòé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÂÀÆÈÈÇÄ

מאתיים  יש שאם ומאתיים, באחד בטלות הכרם כלאי של החבילות –

מותר. הכל  האיסור, כנגד  היתר של

ז ה נ ש מ ר ו א ב

רבי של  מחלוקתם טעם לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
וחכמים. מאיר

úBðnì BkøcL úà :øîBà øéàî éaø äéäLשהדרך דבר  – ÆÈÈÇÄÅÄÅÆÆÇÀÄÈ
חשיבותו, מפני  במנין , אם Lc÷îלמכרו תערובתו, כל את אוסר – ÀÇÅ

והכל באלף, אפילו בטל  שאינו הכרם, כלאי של או ערלה של הוא
לשון  שריפה. הכרם"ycwn"טעון  בכלאי הכתוב פי  על (דברים הוא

ט): שדרשוהו :ycwz"פן כב, כלומרycwzהמלאה", אש , תוקד  –

בשריפה. דינם הכרם àlàשכלאי  Lc÷î Bðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÀÇÅÆÈ
ãáìa íéøác äML,ביותר חשובים שהם –:øîBà àáé÷ò éaøå ÄÈÀÈÄÄÀÇÀÇÄÂÄÈÅ

äòáL.בטלים ואינם שהוא בכל תערובתם את האוסרים הם, דברים – ÄÀÈ
íä elàå:חכמים לדעת בטלים שאינם הדברים ששת –Cøô éæBâà ÀÅÅÁÅÆÆ

ש מפרשים יש –"jxt"ויש מפרך ; אגוזים כלומר מקום, שם הוא
רכה שקליפתם אגוזים : zkxtpמפרשים e, בידïãá éðBnøå– ÀÄÅÈÈ
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Áãöék?íéæBâàä eòvtúð,íéðBnøä eãøtúð,úBiáçä eçztúð,íéòeìcä eëzçúð,úBøkkä eñøtúð–eìòé ¥©¦§©§¨¡¦¦§¨§¨¦¦¦§©§¤¨¦¦§©§©§¦¦§¨§©¦¨©£
íéúàîe ãçàa. §¤¨¨©¦

Ëäìøòä ÷ôñ–øeñà ìàøNé õøàa,øzî àéøeñáe;ç÷Bìå ãøBé õøàì äöeçáe,è÷Bì epàøé àHL ãáìáe.íøk §¥¨¨§¨§¤¤¦§¨¥¨§§¨ª¨§¨¨¨¤¥§¥©¦§©¤¦§¤¥¤¤
é òeèð÷ø,éåBì äöeç økîð ÷ø–øeñà ìàøNé õøàa,øzî àéøeñáe;è÷Bìå ãøBé õøàì äöeçáe,àHL ãáìáe ¨©¨¨§¨¨¦§¨¨§¤¤¦§¨¥¨§§¨ª¨§¨¨¨¤¥§¥¦§©¤

ãia è÷ìé.íB÷î ìëa äøBzä ïî øeñà Lãçä,äëìä äìøòäå,íéøôBñ éøácî íéàìkäå. ¦§Ÿ©¨¤¨¨¨¦©¨§¨¨§¨¨§¨£¨¨§©¦§©¦¦¦§¥§¦
‰ Ï ¯ Ú ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

g.mifeb`d ervtzp:íéòåöôå íéøåáù àì ìáà ,éìéèá àì íéîìù à÷åãã ïéúéðúî ì"î÷å ,ãöéë ïðéñøâ àìå ïðéñøâ.zexkkd eqxtzpéáøë àîúñ éàä
:äéúååë àúëìäã ,àáé÷ò

h.dlxr wtq:äð÷æ ìùî íà äìøò ìùî íà òåãé ïéàå úåøéô åãéáå ,åúðéâá äìøò ìù úåòéèð åì ùéù íéáëåë ãáåò ïåâë.l`xyi ux`aà÷éôñ éåäã
:àøîåçì àúééøåàã.xzen `ixeqae:úö÷ åá åøéîçäå ùåáë äéîù åàìå àåä ãéçé ùåáëã.gwele cxei ux`l dvegaeãáåòä ïî äðå÷å äðéâä êåúá

:è÷åì åðàøé àìù ãáìáå ,øáë è÷éìù íúåàî íéáëåë.hwele cxei l"egaeèå÷ìé àìù ãáìáå ,åðîî äðå÷ ìàøùéå ìàøùéä éðôá è÷åìå ãøåé íéáëåë ãáåòä
:ãéá ìàøùé.mewn lkaáéúëã ,ì"åçá åìéôàå(ãë àø÷éå):íëéúåáùåî ìëá 'åâå åìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå.dkld dlxrde,ì"åçá øåñàù éðéñî äùîì

:ì"åçá øúåî ä÷ôñ äéäéù éðéñá äùîì äëìää äøîàð êëù ,øúåî ä÷ôñ ë"ôòàå.mixteq ixacn mi`lkdeíéøåñàå éøéîç õøàáã ïåéë íøëä éàìë à÷åã
áéúëã ,äøåúä ïî ì"åçá äøåñà ïìéàä úáëøäå .ïðáø åäá åøæâ àì ì"åçá ,äàðäá åøù õøàáã íéòøæ éàìë ìáà ïðáø äá åøæâ ì"åçá ,äøåúä ïî äàðäá

(èé íù)ïéá äáëøäá êãù óà ì"åçá ïéá õøàá ïéá êúîäá äîå äáëøäá êãù óà äòáøäá êúîäá äî íéàìë òøæú àì êãù íéàìë òéáøú àì êúîäá
:ì"åçá ïéá õøàá
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הכותים בארץ מקום שהוא סוברים יש מבדן ; אלבק),רימונים (ר"ח 

úBîeúñ úBiáçå,יין מלאות –ïéãøz úBôìçå שמחליפות מה – ÀÈÄÀÀËÀÀÈÄ
תרדין (רמב"ם );וצומחות של  הצלעות מפרשים: éñì÷åÀËÀÅ("הערוך "),ויש 
áeøë,וטובים גדולים שהם ישראל , שבארץ כרוב קלחי  –úòìãe ÀÀÇÇ
úéðåéדברי ששה תערובתם – את חשיבותם, מחמת אוסרים, אלו ם ÀÈÄ

באלף. אפילו  בטלים ואינם שהוא, óàבכל  :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇ
úéaä ìòa ìL úBøkk ולכן נחתום, משל  יותר הן שמתוקנות – ÄÈÆÇÇÇÇÄ

הן . äìøòìחשובות éeàøä בהם שנוהג למעלה המנויים הדברים – ÈÈÀÈÀÈ
סתומות, וחביות ורימונים אגוזים כגון ערלה, אוסרים äìøòדין – ÈÀÈ

והראוי ערלה; משום תערובתם את íøkäהם éàìëì המינים – ÀÄÀÅÇÆÆ
תרדין  חלפות כגון הכרם, כלאי איסור אלא ערלה איסור  בהם ֻשאין

יוונית, ודלעת כרוב íøkäוקולסי  éàìk תערובתם הם מקדשים – ÄÀÅÇÆÆ
וכן הכרם. כלאי  אלא zexkkבאיסור בהן  אין – עקיבא רבי לדעת –

האילן . בפירות אלא נוהג אינו  ערלה שאיסור הכרם, כלאי  איסור 

הכרם. לכלאי  וגם לערלה גם ראויות סתומות יין וחביות
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אוסרים  שהם הקודמת, במשנה ששנינו החשובים הדברים בענין  ממשיכה משנתנו
ואינם  הם חשובים שלמים שהם בזמן  שדווקא להשמיענו , באה והיא שהם, בכל

ומאתיים. באחד  הם ועולים חשיבותם, בטלה שלמים אינם אם אבל  בטלים,

ãöék,שלמים שהם בזמן שהם? בכל החשובים הדברים מקדשים – ÅÇ
íéæBâàäאבל  eòvtúð,פרך של –íéðBnøä eãøtúð, בדן של – ÄÀÇÀÈÁÄÄÀÈÀÈÄÄ

úBiáçä eçztúð,הסתומות –íéòeìcä eëzçúð,היווניות – ÄÀÇÀÆÈÄÄÀÇÀÇÀÄ
úBøkkä eñøtúð,הבית בעל של –íéúàîe ãçàa eìòé אם – ÄÀÈÀÇÄÈÇÂÀÆÈÈÇÄ

שמשנתנו  מדייקים, יש בטלים. הם הרי כנגדם, היתר  של מאתיים יש

אלא  וכו' פרודים" הרימונים או פצועים האגוזים "היו נקטה לא
שאפילו  להשמיענו, כדי  וכו ', הרימונים" נתפרדו  האגוזים, "נתפצעו

ומאתיים, באחד  בטלים הם הרי שנתערבו , לאחר  נתפרדו או  נתפצעו 
שלמים שהיו  משום תערובתם כל נאסר  שבתחילה פי על  ("משנה אף

ראשונה ").

מתחילה  אלא "כיצד ", תיבת משנתנו  בהתחלת גורסים שאין  נוסחאות יש
והרב  הר"ש גירסת היא כך  וכו'. הרימונים נתפרדו האגוזים, נתפצעו  היא:

לעיל. גירסתנו כפי גורס הרמב"ם אבל מברטנורא,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äìøòä ÷ôñ נטיעות לו שיש  נכרי כגון  ערלה, ספק שהם פירות – ÀÅÈÈÀÈ

משל או ערלה משל הם אם ידוע ואין  פירות, ובידו בגינתו, ערלה של
שבגינתו  אחרים ברטנורא),אילנות אף (ר"ש ; נוהג ערלה איסור והרי

ב), א, (לעיל נכרים øeñàבשל ìàøNé õøàaבאיסור שספק – ÀÆÆÄÀÈÅÈ
לחומרא, בו הולכים תורה øzîשל àéøeñáe כדין סוריא שדין  – ÀÀÈËÈ

בארנו  שכבר  כמו  קצת, בה שהחמירו אלא ערלה, לענין  לארץ חוץ
ב); ו , שביעית יא; ו , (דמאי  אחדים ãøBéבמקומות õøàì äöeçáeÀÈÈÈÆÅ

ç÷Bìå,התלושים מפירותיו  אצלו ולוקח הנכרי של הגן לתוך יורד  – ÀÅÇ
è÷Bì epàøé àHL ãáìáe לוקט הנכרי  את הלוקח יראה שלא – ÄÀÇÆÄÀÆÅ

הם. ערלה ודאי הרי  שאז  ערלה, של  éפירות òeèð íøk÷ø כגון – ÆÆÈÇÈÈ
שאיסור הכרם, כלאי משום הירק ונאסר גפניו , בין  ירק שזרע נכרי

נכרים, בשל  אף נוהג éåBìכלאים äöeç økîð ÷øמוכר והנכרי – ÀÈÈÄÀÈÈ
לא, או הכרם כלאי משל הוא אם ידוע ואין  לכרם, מחוץ õøàaÀÆÆירק

øeñà ìàøNé,לחומרא בו  הולכים תורה באיסור  שספק –àéøeñáe ÄÀÈÅÈÀÀÈ
øzîבאיסור וספק הוא, מדרבנן  בסוריא הכרם כלאי  שאיסור – ËÈ

לקולא; בו הולכים è÷Bìåמדרבנן ãøBé õøàì äöeçáeכלומר – ÀÈÈÈÆÅÀÅ
ממנו  ליקח ומותר הלוקח, בפני  שבכרמו מהירק ולוקט יורד  שהנכרי 

הירק, ãiaאת è÷ìé àHL ãáìáe עצמו הלוקח ילקוט שלא – ÄÀÇÆÄÀÙÇÈ
ברישא: כמו  כאן  גם שגורסים ויש cxeiבידו . ux`l dvegaegwele

cia hewli `ly calaeובלבד הכרם, בתוך  הירק את שלוקח כלומר –

מבלי לו , ויתן ילקוט הנכרי אלא בידו , עצמו הלוקח ילקוט שלא
האסור  מן לוקט הוא אם הלוקח ועיין שידע ראשונה "; "משנה  (ר "ש;

ב). לח , קידושין אסורבבלי האיסור  מן  שלוקט רואה הלוקח אם ברם,
ממנו . (עיין Lãçäליקח העומר  הקרבת לפני החדשה התבואה – ÆÈÈ
א), א, íB÷îחלה ìëa äøBzä ïî øeñà,לארץ בחוץ ואפילו – ÈÄÇÈÀÈÈ

יג):שנאמר  כג, היום (ויקרא עצם עד תאכלו  לא וכרמל וקלי  "ולחם

בכל לדורותיכם עולם חוקת ודרשו :mkizeayenהזה... ,"lka
mkizeayen–,יושבים שאתם מקום äëìäבכל  äìøòäåאיסור – ÀÈÈÀÈÂÈÈ

בהלכה  שספק פי על  ואף מסיני. למשה הלכה לארץ בחוץ הערלה
מכל תורה, איסור  של  בספק כמו לחומרא בו הולכים מסיני למשה

שהלכה  לפי ולוקח", יורד  לארץ בחוץ ערלה "ספק לעיל : שנינו מקום
לארץ בחוץ מותר ספקה שיהא נאמרה, כך  א ),זו לט , קידושין (בבלי

íéàìkäå,לארץ בחוץ איסורם –íéøôBñ éøácîכלאי ודווקא – ÀÇÄÀÇÄÄÄÀÅÀÄ
מן  בהנאה הם שאסורים איסורם, חמור ישראל  ובארץ הואיל  הכרם,

שמותרים  זרעים כלאי  אבל  לארץ, בחוץ אף חכמים בהם גזרו  התורה,
ומותר לארץ, בחוץ עליהם חכמים גזרו  לא ישראל , בארץ באכילה

בהמה  וכלאי הרכבה) (איסור  אילנות כלאי  ברם, לכתחילה. שם לזרעם

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפט f dpyn iyily wxt dlxr zkqn

„äìøò étì÷a BìMaL ìéLáz,÷ìcé.íéøçàa áøòúð–íéúàîe ãçàa äìòé. ©§¦¤¦§¦§¦¥¨§¨¦¨¥¦§¨©©£¥¦©£¤§¤¨¨©¦
‰zäìøò étì÷a eäe÷éqäL øep,útä úà Ba äôàå–útä ÷ìcz.úBøçàa äáøòúð–ãçàa äìòz ©¤¦¦¦§¦¥¨§¨§¨¨¤©©¦¨¥©©¦§¨§¨©£¥©£¤§¤¨

íéúàîe. ¨©¦
Âíøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî,e÷ìcé.íéøçàa eáøòúð–e÷ìcé ílk;éøácøéàî éaø.íéîëçå ¦¤¨£¦¥¦§¨¤¦§¥©¤¤¦¨§¦§¨§©£¥¦ª¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéøîBà:íéúàîe ãçàa eìòé. §¦©£§¤¨¨©¦
ÊäéäLøéàî éaøøîBà:úBðnì BkøcL úà,Lc÷î.íéîëçåíéøîBà:ãáìa íéøác äML àlà Lc÷î Bðéà.éaøå ¤¨¨©¦¥¦¥¤¤©§¦¨§©¥©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦¦§©§©¦

àáé÷òøîBà:äòáL.íä elàå:Cøô éæBâà,ïãá éðBnøå,úBîeúñ úBiáçå,ïéãøz úBôìçå,áeøë éñì÷å,úòìãe £¦¨¥¦§¨§¥¥¡¥¤¤§¦¥¨¨§¨¦§§ª§§¨¦§ª§¥§§©©
úéðåé.àáé÷ò éaøøîBà:úéaä ìòa ìL úBøkk óà.äìøòì éeàøä–äìøò,íøkä éàìëì–íøkä éàìk. §¨¦©¦£¦¨¥©¦¨¤©©©©¦¨¨§¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤

c.wlci:úôá ïëå ,ìéùáúá íéöò çáù ùéã.miz`ne '`a dlri:éîìùåøéá çëåîãë ,íéùã÷îã øéàî 'ø áéùçã íéøáã äøùòî äæ ïéàã ,î"ø äãåî àäáå
e.ozlz iliag:íéøéæ ä"ëî äúåçô äìéáç ïéà.mixg`a eaxrzpïúåà ìë åáøòúðù øîåì êéøö äì ïðéñøâ éàå .íéøçàá íéøçàå ïðéñøâ àìå ïðéñøâ

:éøéñà ,éáåø éøú àëéàã â"òà ïðéòîùàå à÷éôñ ãç àìà éåä àìã ,íéøçàá íéøçà.ewlci mlekïäáù øåñéà éîãî õåç ïìåë åøëîé ïðéøîà àìã àäå
ïééá ïë ïéàù äî ,ìàøùéì åðøëîéå íéáëåë ãáåòä øåæçé àîù åäìåëá ïðéùééç àëäã íåùî ,êñð ïéé éáâ æ"òã [àøúá] ÷øôá ìàéìîâ ïá ïåòîù 'ø øîàãë

:éëäì ùçéîì àëéìã êñð
f.zepnl ekxcy:åúåáéùç éðôî ïéðîá àìà åøëåî íãà ïéàù.ocae jxt:ïéëøôðå äëø ïúôéì÷ù íéæåâà ,êøô éæåâà éúòîù éðàå .ïä úåîå÷î úåîùitlg

.oicxz:ïéãøúä úåòìöî ïéìò.aexk iqlw:íéáåèå íéìåãâ íäù ,ìàøùé õøàáù áåøë éçì÷.a"dra ly:ïä íéðè÷ íåúçð ìù ìáà ,íéìåãâ ïäùie`xd
.dlxrl:úåîåúñ úåéáçå íéðåîøå íéæåâà ïåâë.mxkd i`lkl ie`xde:àáé÷ò 'øë àìå î"øë äëìä ïéàå .úéðåé úòìãå áåøë éñìå÷å ïéãøú éôìç ïåâë
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äìøò étì÷a BìMaL ìéLáz בקליפות כירה שהסיק כלומר – ÇÀÄÆÄÀÄÀÄÅÈÀÈ
תבשילו , עליה ובישל  ערלה פירות התבשיל,ìcé÷של  יישרף – ÄÈÅ

בבבלי  הטעם ומבואר ערלה; כדין בהנאה הוא ב),שאסור כו, (פסחים 

שהוסקו  ערלה, של  שהקליפות כלומר  בתבשיל , עצים שבח שיש לפי

לאכילה. והכשירוהו התבשיל את השביחו  íéøçàaכעצים, áøòúðÄÀÈÇÇÂÅÄ
היתר , של אחרים בתבשילים זה תבשיל  נתערב אם –ãçàa äìòéÇÂÆÀÆÈ

íéúàîe.בטל הוא הרי  היתר , של תבשילים מאתיים כנגדו יש אם – ÈÇÄ
וסובר, ערלה בקליפי הסיט מלוא בצובע לעיל שמחמיר מאיר  רבי  ואף

בטל שהוא בתבשיל כאן  מודה ומאתיים, באחד  בטל  החוט שאין
הטעם, מפרשים ויש  חשוב; דבר התבשיל שאין ומאתיים, באחד 

מחמת  אלא שבו, ערלה תערובת מחמת אסור  התבשיל  שאין  משום
חשוב דבר  אינן  והקליפות ערלה, של  מקליפות שקיבל ("משנה השבח

ראשונה ").

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ללמד , מוסיפה בפת.משנתנו גם נוהג בתבשיל  הקודמת במשנה ששנינו דין  שאותו 

útä úà Ba äôàå ,äìøò étì÷a eäe÷éqäL øepzלפי – ÇÆÄÄÄÀÄÅÈÀÈÀÈÈÆÇÇ
א )הבבלי  כז , מן (פסחים  נהנה ונמצא כנגדו, כשהאבוקה כאן מדובר 

בעין שהאיסור בשעה הר "ן),האיסור  בשם טוב " יום  ìczÄÈÅ÷("תוספות 
útä היא אסורה ערלה, שבח בה וניכר  שהואיל  הפת, תישרף – ÇÇ

הערלה. כדין  úBøçàaבהנאה äáøòúð בככרות נתערבה הפת אם – ÄÀÈÀÈÇÂÅ
היתר, של íéúàîeאחרות ãçàa äìòz מאתיים כנגדה יש אם – ÇÂÆÀÆÈÈÇÄ

שהבאנו  מהטעמים בזה מודה מאיר רבי ואף בטלה. היא הרי היתר של

הקודמת. במשנה

הקודמת  במשנה שלמדנו  דין  אותו בתנור  להשמיע חוזרת שמשנתנו  מה
שאין משום ראשונה", "משנה בעל מבאר לשניהם, אחד שטעם אף בתבשיל,
שאין משום האיסור שטעם אומרים היינו בקדירה שכן  מקדירה, תנור ללמוד
אין מקום מכל  לבישול , גורמת שהקדרה פי על  ואף גורם"; וזה "זה כאן
מותר" גורם, וזה "זה שאמרו : שמה גורם", וזה "זה משום התבשיל להתיר 
היתר של  וזבל איסור  של זבל  כמו אחת, פעולה עושים הגורמים ששני  היינו

(a ,gn dxf dcear zetqez)האיסור שאין אחרת פעולה גורם ההיתר אם אבל ,
לו אין  עושה שהאיסור שהפעולה לבד, איסור של  כגורם זה הרי עושה,
על שומרת אלא הבישול  את עושה הקדירה אין  כאן ואף היתר . של  מסייע
כולו שהגורם אסור, התבשיל הלכך  לבישול , גורמים העצים ורק התבשיל,

והם  לאפייה, מסייעים הם אף והגחלים התנור שחום בתנור, אבל  איסור .
הפוסקים  שכתבו  (כמו בערלה, אסורים והגחלים התנור  חום שאין מותרין,
מותרת  שהפת לומר דעתנו  על איפוא עולה והיה קמב) סימן דעה ביורה
אסור, בתנור  שאפילו  להשמיע, משנתנו באה לפיכך גורם", וזה "זה משום

מ  אין  בפת, ניכר  עצים ושבח גורם".שהואיל  וזה "זה כאן  ועיל

i y i n g m e i
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íøkä éàìk ìL ïzìú éìéáç Bì eéäL éî–"ozlz" צמח מין ÄÆÈÂÄÅÄÀÈÆÄÀÅÇÆÆ
עלעלים  שלושה הבנויים מורכבים עלים בעל  הקטניות, ממשפחת
תלתן  שחבילת מבואר, בירושלמי  שווה. ופריו עצו  וטעם (פנוגרי "ק),

להימכר החבילות ודרך  (כריכות), זירים וחמישה מעשרים פחותה אינה
חבילות, ועשאה בכרמו  תלתן  שגידל במי  ללמד  באה משנתנו במנין.

הכרם, כלאי משום בהנאה אסורות הן כלe÷ìcéוהרי יישרפו  – ÄÈÀ
ו). י, תרומות (עיין íéøçàaהחבילות eáøòúð נתערבו אם – ÄÀÈÀÇÂÅÄ

מכיר ואינו  היתר, של תלתן בחבילות הכרם כלאי של  התלתן  חבילות
הכרם, כלאי של  הן  e÷ìcéאילו ílk,שריפה טעונות החבילות כל  – ËÈÄÈÀ

øéàî éaø éøác, בטל אינו  במנין ונמכר שהואיל טעמו – כמבואר  ÄÀÅÇÄÅÄ
הבאה. במשנה íéúàîeלהלן , ãçàa eìòé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÂÀÆÈÈÇÄ

מאתיים  יש שאם ומאתיים, באחד בטלות הכרם כלאי של החבילות –

מותר. הכל  האיסור, כנגד  היתר של

ז ה נ ש מ ר ו א ב

רבי של  מחלוקתם טעם לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
וחכמים. מאיר

úBðnì BkøcL úà :øîBà øéàî éaø äéäLשהדרך דבר  – ÆÈÈÇÄÅÄÅÆÆÇÀÄÈ
חשיבותו, מפני  במנין , אם Lc÷îלמכרו תערובתו, כל את אוסר – ÀÇÅ

והכל באלף, אפילו בטל  שאינו הכרם, כלאי של או ערלה של הוא
לשון  שריפה. הכרם"ycwn"טעון  בכלאי הכתוב פי  על (דברים הוא

ט): שדרשוהו :ycwz"פן כב, כלומרycwzהמלאה", אש , תוקד  –

בשריפה. דינם הכרם àlàשכלאי  Lc÷î Bðéà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅÀÇÅÆÈ
ãáìa íéøác äML,ביותר חשובים שהם –:øîBà àáé÷ò éaøå ÄÈÀÈÄÄÀÇÀÇÄÂÄÈÅ

äòáL.בטלים ואינם שהוא בכל תערובתם את האוסרים הם, דברים – ÄÀÈ
íä elàå:חכמים לדעת בטלים שאינם הדברים ששת –Cøô éæBâà ÀÅÅÁÅÆÆ

ש מפרשים יש –"jxt"ויש מפרך ; אגוזים כלומר מקום, שם הוא
רכה שקליפתם אגוזים : zkxtpמפרשים e, בידïãá éðBnøå– ÀÄÅÈÈ
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h.dlxr wtq:äð÷æ ìùî íà äìøò ìùî íà òåãé ïéàå úåøéô åãéáå ,åúðéâá äìøò ìù úåòéèð åì ùéù íéáëåë ãáåò ïåâë.l`xyi ux`aà÷éôñ éåäã
:àøîåçì àúééøåàã.xzen `ixeqae:úö÷ åá åøéîçäå ùåáë äéîù åàìå àåä ãéçé ùåáëã.gwele cxei ux`l dvegaeãáåòä ïî äðå÷å äðéâä êåúá

:è÷åì åðàøé àìù ãáìáå ,øáë è÷éìù íúåàî íéáëåë.hwele cxei l"egaeèå÷ìé àìù ãáìáå ,åðîî äðå÷ ìàøùéå ìàøùéä éðôá è÷åìå ãøåé íéáëåë ãáåòä
:ãéá ìàøùé.mewn lkaáéúëã ,ì"åçá åìéôàå(ãë àø÷éå):íëéúåáùåî ìëá 'åâå åìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå.dkld dlxrde,ì"åçá øåñàù éðéñî äùîì

:ì"åçá øúåî ä÷ôñ äéäéù éðéñá äùîì äëìää äøîàð êëù ,øúåî ä÷ôñ ë"ôòàå.mixteq ixacn mi`lkdeíéøåñàå éøéîç õøàáã ïåéë íøëä éàìë à÷åã
áéúëã ,äøåúä ïî ì"åçá äøåñà ïìéàä úáëøäå .ïðáø åäá åøæâ àì ì"åçá ,äàðäá åøù õøàáã íéòøæ éàìë ìáà ïðáø äá åøæâ ì"åçá ,äøåúä ïî äàðäá

(èé íù)ïéá äáëøäá êãù óà ì"åçá ïéá õøàá ïéá êúîäá äîå äáëøäá êãù óà äòáøäá êúîäá äî íéàìë òøæú àì êãù íéàìë òéáøú àì êúîäá
:ì"åçá ïéá õøàá
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הכותים בארץ מקום שהוא סוברים יש מבדן ; אלבק),רימונים (ר"ח 

úBîeúñ úBiáçå,יין מלאות –ïéãøz úBôìçå שמחליפות מה – ÀÈÄÀÀËÀÀÈÄ
תרדין (רמב"ם );וצומחות של  הצלעות מפרשים: éñì÷åÀËÀÅ("הערוך "),ויש 
áeøë,וטובים גדולים שהם ישראל , שבארץ כרוב קלחי  –úòìãe ÀÀÇÇ
úéðåéדברי ששה תערובתם – את חשיבותם, מחמת אוסרים, אלו ם ÀÈÄ

באלף. אפילו  בטלים ואינם שהוא, óàבכל  :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇ
úéaä ìòa ìL úBøkk ולכן נחתום, משל  יותר הן שמתוקנות – ÄÈÆÇÇÇÇÄ

הן . äìøòìחשובות éeàøä בהם שנוהג למעלה המנויים הדברים – ÈÈÀÈÀÈ
סתומות, וחביות ורימונים אגוזים כגון ערלה, אוסרים äìøòדין – ÈÀÈ

והראוי ערלה; משום תערובתם את íøkäהם éàìëì המינים – ÀÄÀÅÇÆÆ
תרדין  חלפות כגון הכרם, כלאי איסור אלא ערלה איסור  בהם ֻשאין

יוונית, ודלעת כרוב íøkäוקולסי  éàìk תערובתם הם מקדשים – ÄÀÅÇÆÆ
וכן הכרם. כלאי  אלא zexkkבאיסור בהן  אין – עקיבא רבי לדעת –

האילן . בפירות אלא נוהג אינו  ערלה שאיסור הכרם, כלאי  איסור 

הכרם. לכלאי  וגם לערלה גם ראויות סתומות יין וחביות

i y y m e i
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אוסרים  שהם הקודמת, במשנה ששנינו החשובים הדברים בענין  ממשיכה משנתנו
ואינם  הם חשובים שלמים שהם בזמן  שדווקא להשמיענו , באה והיא שהם, בכל

ומאתיים. באחד  הם ועולים חשיבותם, בטלה שלמים אינם אם אבל  בטלים,

ãöék,שלמים שהם בזמן שהם? בכל החשובים הדברים מקדשים – ÅÇ
íéæBâàäאבל  eòvtúð,פרך של –íéðBnøä eãøtúð, בדן של – ÄÀÇÀÈÁÄÄÀÈÀÈÄÄ

úBiáçä eçztúð,הסתומות –íéòeìcä eëzçúð,היווניות – ÄÀÇÀÆÈÄÄÀÇÀÇÀÄ
úBøkkä eñøtúð,הבית בעל של –íéúàîe ãçàa eìòé אם – ÄÀÈÀÇÄÈÇÂÀÆÈÈÇÄ

שמשנתנו  מדייקים, יש בטלים. הם הרי כנגדם, היתר  של מאתיים יש

אלא  וכו' פרודים" הרימונים או פצועים האגוזים "היו נקטה לא
שאפילו  להשמיענו, כדי  וכו ', הרימונים" נתפרדו  האגוזים, "נתפצעו

ומאתיים, באחד  בטלים הם הרי שנתערבו , לאחר  נתפרדו או  נתפצעו 
שלמים שהיו  משום תערובתם כל נאסר  שבתחילה פי על  ("משנה אף

ראשונה ").

מתחילה  אלא "כיצד ", תיבת משנתנו  בהתחלת גורסים שאין  נוסחאות יש
והרב  הר"ש גירסת היא כך  וכו'. הרימונים נתפרדו האגוזים, נתפצעו  היא:

לעיל. גירסתנו כפי גורס הרמב"ם אבל מברטנורא,

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äìøòä ÷ôñ נטיעות לו שיש  נכרי כגון  ערלה, ספק שהם פירות – ÀÅÈÈÀÈ

משל או ערלה משל הם אם ידוע ואין  פירות, ובידו בגינתו, ערלה של
שבגינתו  אחרים ברטנורא),אילנות אף (ר"ש ; נוהג ערלה איסור והרי

ב), א, (לעיל נכרים øeñàבשל ìàøNé õøàaבאיסור שספק – ÀÆÆÄÀÈÅÈ
לחומרא, בו הולכים תורה øzîשל àéøeñáe כדין סוריא שדין  – ÀÀÈËÈ

בארנו  שכבר  כמו  קצת, בה שהחמירו אלא ערלה, לענין  לארץ חוץ
ב); ו , שביעית יא; ו , (דמאי  אחדים ãøBéבמקומות õøàì äöeçáeÀÈÈÈÆÅ

ç÷Bìå,התלושים מפירותיו  אצלו ולוקח הנכרי של הגן לתוך יורד  – ÀÅÇ
è÷Bì epàøé àHL ãáìáe לוקט הנכרי  את הלוקח יראה שלא – ÄÀÇÆÄÀÆÅ

הם. ערלה ודאי הרי  שאז  ערלה, של  éפירות òeèð íøk÷ø כגון – ÆÆÈÇÈÈ
שאיסור הכרם, כלאי משום הירק ונאסר גפניו , בין  ירק שזרע נכרי

נכרים, בשל  אף נוהג éåBìכלאים äöeç økîð ÷øמוכר והנכרי – ÀÈÈÄÀÈÈ
לא, או הכרם כלאי משל הוא אם ידוע ואין  לכרם, מחוץ õøàaÀÆÆירק

øeñà ìàøNé,לחומרא בו  הולכים תורה באיסור  שספק –àéøeñáe ÄÀÈÅÈÀÀÈ
øzîבאיסור וספק הוא, מדרבנן  בסוריא הכרם כלאי  שאיסור – ËÈ

לקולא; בו הולכים è÷Bìåמדרבנן ãøBé õøàì äöeçáeכלומר – ÀÈÈÈÆÅÀÅ
ממנו  ליקח ומותר הלוקח, בפני  שבכרמו מהירק ולוקט יורד  שהנכרי 

הירק, ãiaאת è÷ìé àHL ãáìáe עצמו הלוקח ילקוט שלא – ÄÀÇÆÄÀÙÇÈ
ברישא: כמו  כאן  גם שגורסים ויש cxeiבידו . ux`l dvegaegwele

cia hewli `ly calaeובלבד הכרם, בתוך  הירק את שלוקח כלומר –

מבלי לו , ויתן ילקוט הנכרי אלא בידו , עצמו הלוקח ילקוט שלא
האסור  מן לוקט הוא אם הלוקח ועיין שידע ראשונה "; "משנה  (ר "ש;

ב). לח , קידושין אסורבבלי האיסור  מן  שלוקט רואה הלוקח אם ברם,
ממנו . (עיין Lãçäליקח העומר  הקרבת לפני החדשה התבואה – ÆÈÈ
א), א, íB÷îחלה ìëa äøBzä ïî øeñà,לארץ בחוץ ואפילו – ÈÄÇÈÀÈÈ

יג):שנאמר  כג, היום (ויקרא עצם עד תאכלו  לא וכרמל וקלי  "ולחם

בכל לדורותיכם עולם חוקת ודרשו :mkizeayenהזה... ,"lka
mkizeayen–,יושבים שאתם מקום äëìäבכל  äìøòäåאיסור – ÀÈÈÀÈÂÈÈ

בהלכה  שספק פי על  ואף מסיני. למשה הלכה לארץ בחוץ הערלה
מכל תורה, איסור  של  בספק כמו לחומרא בו הולכים מסיני למשה

שהלכה  לפי ולוקח", יורד  לארץ בחוץ ערלה "ספק לעיל : שנינו מקום
לארץ בחוץ מותר ספקה שיהא נאמרה, כך  א ),זו לט , קידושין (בבלי

íéàìkäå,לארץ בחוץ איסורם –íéøôBñ éøácîכלאי ודווקא – ÀÇÄÀÇÄÄÄÀÅÀÄ
מן  בהנאה הם שאסורים איסורם, חמור ישראל  ובארץ הואיל  הכרם,

שמותרים  זרעים כלאי  אבל  לארץ, בחוץ אף חכמים בהם גזרו  התורה,
ומותר לארץ, בחוץ עליהם חכמים גזרו  לא ישראל , בארץ באכילה

בהמה  וכלאי הרכבה) (איסור  אילנות כלאי  ברם, לכתחילה. שם לזרעם
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כלאים  במסכת כבר  שבארנו  כמו לארץ, בחוץ אף התורה מן  אסורים
שם). פתיחה (עיין 

אחדים: דברים נוסיף משנתנו של הבאור  להרחבת
בכגון`. והברטנורא, הר "ש לפי  – ערלה" "ספק – משנתנו של הרישא בארנו

בגינתו  ערלה של  נטיעות לו שיש xeknlנכרי  xeq` l`xyil oky ,ixkpa `weece)
,(dlxr ספק מוכר  שהוא והפירות אחרים, אילנות גם בגינתו  לו  שיש כלומר

הכרם  בענין בסיפא, ואילו האילנות. משאר  או ערלה של מהנטיעות הם אם
רש"י מפרש וכן  כלאים. ודאי הוא שהירק באורנו, לפי יוצא ירק, הנטוע
מדובר הכרם כלאי  בענין  בסיפא, שאף מפרשים, יש ברם, ב). לח, (קידושין
נזרע  אם ספק עצמו  הירק שזה או  היתר, של ירק גם בכרם שנטוע בכגון

evx)באיסור oniq xeh).
ודאי הוא בכרם הנטוע שהירק שבארנו , כמו בסיפא מפרש הרמב"ם גם אמנם
של כרם היינו ערלה" ש"ספק זו  בדרך  מפרש הוא בערלה גם אבל כלאים,
ערלה  ודאי  הוא שהכרם אף הרמב"ם, שלדעת לו , חוצה נמכרים וענבים ערלה

לוקט יראנו  שלא ובלבד  ולוקח יורד  לארץ בחוץ מקום eilk;מכל i`yep oiir)
(h ,cvx drc dxei oiire.

.aקידושין) וחכמים אליעזר רבי  אמנם נחלקו  לארץ בחוץ החדש איסור  בענין 
אפילו התורה מן  נוהג החדש איסור אליעזר  רבי  לדעת שדווקא ע"א), לט
מקום  בכל – מושבותיכם" "בכל הפסוק את הוא דורש שכן  לארץ, בחוץ
אין חכמים לדעת ואילו המשנה), בבאור  לעיל שהבאנו (כמו  יושבים שאתם
לאחר – מושבותיכם" "בכל  שכתוב שמה לארץ, בחוץ נוהג חדש איסור 
אלא  זה באיסור  נתחייבו לא ישראל  בארץ שאף כלומר משמע, וישיבה ירושה
הכיבוש  שנות עשרה ארבע לאחר  היינו  בה, ונתיישבו הארץ את שכבשו  לאחר

והחילוק.
מכל היא, יחיד שדעת פי  על ואף אליעזר. כרבי  היא משנתנו שסתם ומכאן ,
התורה  מן  אסור שהחדש משנתנו  כסתם שהלכה הפוסקים, רוב דעת מקום

מקום my)בכל `"xbd xe`iae ,a ,bvx drc dxei oiire .y"`xd ;s"ixd ;m"anxd).
.bוהערלה" במשנתנו : ששנינו הלשוןdkldמה בפירוש בגמרא נחלקו – "

אומר : אחד dpicn,"הלכה". zkld,(ח ז , מציעא בבא (עיין  קדום מנהג כלומר 
אומר: ipiqn.ואחד  dynl dkld הערלה שאיסור  השנייה, כדעה היא ההלכה ברם

במשנה. אמנם שבארנו כמו  מסיני , למשה הלכה לארץ בחוץ
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ויׁשבּת ויר ׁשּתּה נחלה ל נתן   היֿא ה' אׁשר  אל ֿהארץ ּכי ֿתבֹוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוהיה

ה' אׁשר  מארצ ּתביא אׁשר  האדמה ּכל ּֿפרי  מראׁשית ולקחּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבּה.
היֿא ה' יבחר  אׁשר  אל ֿהּמקֹום והלכּת בּטנא, וׂשמּת  ל נתן  היְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֿא

אליו  ואמר ּת ההם, ּבּימים יהיה אׁשר אלֿהּכהן  ּובאת ׁשם. ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹל ׁשּכן 
לאבתינ ּו ה' נׁשּבע אשר אל ֿהארץ ּכיֿבאתי   היֿא לה' הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגד ּתי
. היֿא ה' מזּבח לפני  והּניחֹו ,מּיד הּטנא הּכהן  ולקח לנּו. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלתת

ׁשם  ו ּיגר מצרימה ו ּירד  אבי אבד ארּמי   היֿא ה' לפני ואמרּת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוענית
ויעּנּונּו, הּמצרים אתנּו ו ּירעּו ורב. עצּום ּגדֹול לגֹוי  ויהיֿׁשם מעט, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּבמתי 

ה' ו ּיׁשמע אבתנּו, אֿהי  אלֿה' וּנצעק קׁשה. עבֹודה עלינ ּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוּיּתנּו
מּמצרים  ה' וּיֹוצאנ ּו ואתֿלחצנ ּו. ואתֿעמלנּו אתֿענינּו ו ּירא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאתֿקלנ ּו

ויבאנ ּו ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדל, ּובמרא נטּויה ּובזרע חזקה ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹֹּביד
ועּתה  ּודבׁש. חלב זבת ארץ הּזאת אתֿהארץ וּיּתןֿלנּו הּזה, ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאל ֿהּמקֹום

לפני והּנחּתֹו ה', ּלי  אׁשרֿנתּתה האדמה ּפרי אתֿראשית הבאתי  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
אׁשר בכל ֿהּטֹוב ו ׂשמחּת . היֿא ה' לפני  והׁשּתחוית  היֿא ְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה'

.ּבקר ּב אׁשר  והּגר  והּלוי  אּתה ,ּולבית  היֿא ה'  דברים נתן ֿל) ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א -יא ) כו,

נזכרה  וכבר  הביכורים; הבאת של המצווה פרטי  ללמד באה זו פרשה
כו ): לד , יט; (כג, שמות בספר בקצרה זו `jzncמצווה ixeka ziy`x"

."jidlÎ` 'd zia `iazבכורי" יג): יח, (במדבר  הכהן  לאהרן  נאמר  כן 
יאכלנו". בביתך  טהור כל יהיה, לך  לה' יביאו  אשר בארצם אשר כל

ראשונה, שהבשילו  והאדמה האילן פירות איפוא, הם, הביכורים
לא  ברם, לכהנים. וליתנם המקדש לבית להביאם הפירות ומצווה מכל

בהם  שנשתבחה בלבד המינים משבעת אלא ביכורים להביא חייבים
ותאנה  וגפן  ושעורה חטה והם: ג), (א, במסכתנו  כמבואר ישראל , ארץ

ח); ח, (דברים ודבש שמן זית מהם yacורמון, שעושים תמרים היינו
דבש.

אבל א), א, פאה (עיין  שיעור להם שאין  הדברים מן הם הביכורים
אחד לביכורים: שיעור קבעו שחכמים ברייתא, מובאת בירושלמי

מששים.

ביכורים", "מקרא מצוות והיא נוספת, מצווה בה יש  הביכורים הבאת

הביכורים  טנא עם האדם שבבוא למעלה, שהבאנו  בפרשה כמפורט
לה': הודיה דברי  תחילה מצהיר הריהו  המקדש בבית הכהן izcbd"אל

"epl zzl epizea`l 'd rayp xy` ux`d l` iz`a ik jidlÎ` 'dl meid
Ðאל שהביאני  לה' מודה הריני שהבאתי  הביכורים בפרי כלומר 

אבד מ"ארמי  הפרשה בקריאת כך  אחר  ממשיך והוא הזאת; הארץ

האדמה  פרי  ראשית את הבאתי הנה "ועתה עד מצרימה"... וירד  אבי 
או  ביכורים", מקרא "פרשת נקראת: זו פרשה ה'". לי  נתת "iecieאשר 

עמנו , שעשה החסדים על  לה' הודייה תפילת כלומר  הביכורים", על 
ודבש . חלב זבת ארץ הזאת הארץ את לנו ונתן  ממצרים שהוציאנו

הביכורים. הבאת של הדינים בפרטי עוסקת זו מסכת

ביכורים  שמביאים א) אנשים: של  סוגים בשלשה דן  הראשון  הפרק
שאינם  ג) קוראים, ולא שמביאים ב) הביכורים, פרשת את וקוראים

כלל. מביאים
שני ובמעשר  ובביכורים בתרומה השווים דברים נישנו  השני בפרק

בעניינים  נוספות הלכות – אגב דרך  – בו  סודרו  כן שווים. ושאינם
שוות. ולא שוות דרכים בהם שיש  אחרים

כך ואחר א), (משנה הביכורים הפרשת בדין פותח השלישי  הפרק

חוגג  ובהמון  רב בפאר  שנעשתה למקדש, הביכורים העלאת את מתאר 
של הלכות בפרטי לדון הפרק מוסיף השניה במחציתו  ב–ו). (משניות

כפי ביכורים, ועיטור ביכורים תוספת הוידוי , קריאת הביכורים, הבאת
במקומם. הדברים שיבוארו

שמקורו  רביעי , פרק למסכתנו  עוד נוסף ב' שבפרק העניינים אגב
לאנשים, שווה הוא דרכים שבקצת באנדרוגינוס, דן  והוא בתוספתא,

לאנשים  לא שווה אינו  דרכים ובקצת לנשים, שווה הוא דרכים בקצת
והרבה  זה, בפרק עסקו  לא המשנה מפרשי  רוב אמנם לנשים. ולא

זה  בפרק גם נעסוק אנחנו  אבל כלל; אותו  מביאים אינם משנה ספרי
היומית. המשנה בלוח נכלל והוא הואיל
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כלאים  במסכת כבר  שבארנו  כמו לארץ, בחוץ אף התורה מן  אסורים
שם). פתיחה (עיין 

אחדים: דברים נוסיף משנתנו של הבאור  להרחבת
בכגון`. והברטנורא, הר "ש לפי  – ערלה" "ספק – משנתנו של הרישא בארנו

בגינתו  ערלה של  נטיעות לו שיש xeknlנכרי  xeq` l`xyil oky ,ixkpa `weece)
,(dlxr ספק מוכר  שהוא והפירות אחרים, אילנות גם בגינתו  לו  שיש כלומר

הכרם  בענין בסיפא, ואילו האילנות. משאר  או ערלה של מהנטיעות הם אם
רש"י מפרש וכן  כלאים. ודאי הוא שהירק באורנו, לפי יוצא ירק, הנטוע
מדובר הכרם כלאי  בענין  בסיפא, שאף מפרשים, יש ברם, ב). לח, (קידושין
נזרע  אם ספק עצמו  הירק שזה או  היתר, של ירק גם בכרם שנטוע בכגון

evx)באיסור oniq xeh).
ודאי הוא בכרם הנטוע שהירק שבארנו , כמו בסיפא מפרש הרמב"ם גם אמנם
של כרם היינו ערלה" ש"ספק זו  בדרך  מפרש הוא בערלה גם אבל כלאים,
ערלה  ודאי  הוא שהכרם אף הרמב"ם, שלדעת לו , חוצה נמכרים וענבים ערלה

לוקט יראנו  שלא ובלבד  ולוקח יורד  לארץ בחוץ מקום eilk;מכל i`yep oiir)
(h ,cvx drc dxei oiire.

.aקידושין) וחכמים אליעזר רבי  אמנם נחלקו  לארץ בחוץ החדש איסור  בענין 
אפילו התורה מן  נוהג החדש איסור אליעזר  רבי  לדעת שדווקא ע"א), לט
מקום  בכל – מושבותיכם" "בכל הפסוק את הוא דורש שכן  לארץ, בחוץ
אין חכמים לדעת ואילו המשנה), בבאור  לעיל שהבאנו (כמו  יושבים שאתם
לאחר – מושבותיכם" "בכל  שכתוב שמה לארץ, בחוץ נוהג חדש איסור 
אלא  זה באיסור  נתחייבו לא ישראל  בארץ שאף כלומר משמע, וישיבה ירושה
הכיבוש  שנות עשרה ארבע לאחר  היינו  בה, ונתיישבו הארץ את שכבשו  לאחר

והחילוק.
מכל היא, יחיד שדעת פי  על ואף אליעזר. כרבי  היא משנתנו שסתם ומכאן ,
התורה  מן  אסור שהחדש משנתנו  כסתם שהלכה הפוסקים, רוב דעת מקום

מקום my)בכל `"xbd xe`iae ,a ,bvx drc dxei oiire .y"`xd ;s"ixd ;m"anxd).
.bוהערלה" במשנתנו : ששנינו הלשוןdkldמה בפירוש בגמרא נחלקו – "

אומר : אחד dpicn,"הלכה". zkld,(ח ז , מציעא בבא (עיין  קדום מנהג כלומר 
אומר: ipiqn.ואחד  dynl dkld הערלה שאיסור  השנייה, כדעה היא ההלכה ברם

במשנה. אמנם שבארנו כמו  מסיני , למשה הלכה לארץ בחוץ

y c e w z a y

í é ø å ë é á ú ë ñ î
í é ø å ë é á ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

ויׁשבּת ויר ׁשּתּה נחלה ל נתן   היֿא ה' אׁשר  אל ֿהארץ ּכי ֿתבֹוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוהיה

ה' אׁשר  מארצ ּתביא אׁשר  האדמה ּכל ּֿפרי  מראׁשית ולקחּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבּה.
היֿא ה' יבחר  אׁשר  אל ֿהּמקֹום והלכּת בּטנא, וׂשמּת  ל נתן  היְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֿא

אליו  ואמר ּת ההם, ּבּימים יהיה אׁשר אלֿהּכהן  ּובאת ׁשם. ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹל ׁשּכן 
לאבתינ ּו ה' נׁשּבע אשר אל ֿהארץ ּכיֿבאתי   היֿא לה' הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגד ּתי
. היֿא ה' מזּבח לפני  והּניחֹו ,מּיד הּטנא הּכהן  ולקח לנּו. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלתת

ׁשם  ו ּיגר מצרימה ו ּירד  אבי אבד ארּמי   היֿא ה' לפני ואמרּת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוענית
ויעּנּונּו, הּמצרים אתנּו ו ּירעּו ורב. עצּום ּגדֹול לגֹוי  ויהיֿׁשם מעט, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּבמתי 

ה' ו ּיׁשמע אבתנּו, אֿהי  אלֿה' וּנצעק קׁשה. עבֹודה עלינ ּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוּיּתנּו
מּמצרים  ה' וּיֹוצאנ ּו ואתֿלחצנ ּו. ואתֿעמלנּו אתֿענינּו ו ּירא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאתֿקלנ ּו

ויבאנ ּו ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדל, ּובמרא נטּויה ּובזרע חזקה ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹֹּביד
ועּתה  ּודבׁש. חלב זבת ארץ הּזאת אתֿהארץ וּיּתןֿלנּו הּזה, ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאל ֿהּמקֹום

לפני והּנחּתֹו ה', ּלי  אׁשרֿנתּתה האדמה ּפרי אתֿראשית הבאתי  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
אׁשר בכל ֿהּטֹוב ו ׂשמחּת . היֿא ה' לפני  והׁשּתחוית  היֿא ְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה'

.ּבקר ּב אׁשר  והּגר  והּלוי  אּתה ,ּולבית  היֿא ה'  דברים נתן ֿל) ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א -יא ) כו,

נזכרה  וכבר  הביכורים; הבאת של המצווה פרטי  ללמד באה זו פרשה
כו ): לד , יט; (כג, שמות בספר בקצרה זו `jzncמצווה ixeka ziy`x"

."jidlÎ` 'd zia `iazבכורי" יג): יח, (במדבר  הכהן  לאהרן  נאמר  כן 
יאכלנו". בביתך  טהור כל יהיה, לך  לה' יביאו  אשר בארצם אשר כל

ראשונה, שהבשילו  והאדמה האילן פירות איפוא, הם, הביכורים
לא  ברם, לכהנים. וליתנם המקדש לבית להביאם הפירות ומצווה מכל

בהם  שנשתבחה בלבד המינים משבעת אלא ביכורים להביא חייבים
ותאנה  וגפן  ושעורה חטה והם: ג), (א, במסכתנו  כמבואר ישראל , ארץ

ח); ח, (דברים ודבש שמן זית מהם yacורמון, שעושים תמרים היינו
דבש.

אבל א), א, פאה (עיין  שיעור להם שאין  הדברים מן הם הביכורים
אחד לביכורים: שיעור קבעו שחכמים ברייתא, מובאת בירושלמי

מששים.

ביכורים", "מקרא מצוות והיא נוספת, מצווה בה יש  הביכורים הבאת

הביכורים  טנא עם האדם שבבוא למעלה, שהבאנו  בפרשה כמפורט
לה': הודיה דברי  תחילה מצהיר הריהו  המקדש בבית הכהן izcbd"אל

"epl zzl epizea`l 'd rayp xy` ux`d l` iz`a ik jidlÎ` 'dl meid
Ðאל שהביאני  לה' מודה הריני שהבאתי  הביכורים בפרי כלומר 

אבד מ"ארמי  הפרשה בקריאת כך  אחר  ממשיך והוא הזאת; הארץ

האדמה  פרי  ראשית את הבאתי הנה "ועתה עד מצרימה"... וירד  אבי 
או  ביכורים", מקרא "פרשת נקראת: זו פרשה ה'". לי  נתת "iecieאשר 

עמנו , שעשה החסדים על  לה' הודייה תפילת כלומר  הביכורים", על 
ודבש . חלב זבת ארץ הזאת הארץ את לנו ונתן  ממצרים שהוציאנו

הביכורים. הבאת של הדינים בפרטי עוסקת זו מסכת

ביכורים  שמביאים א) אנשים: של  סוגים בשלשה דן  הראשון  הפרק
שאינם  ג) קוראים, ולא שמביאים ב) הביכורים, פרשת את וקוראים

כלל. מביאים
שני ובמעשר  ובביכורים בתרומה השווים דברים נישנו  השני בפרק

בעניינים  נוספות הלכות – אגב דרך  – בו  סודרו  כן שווים. ושאינם
שוות. ולא שוות דרכים בהם שיש  אחרים

כך ואחר א), (משנה הביכורים הפרשת בדין פותח השלישי  הפרק

חוגג  ובהמון  רב בפאר  שנעשתה למקדש, הביכורים העלאת את מתאר 
של הלכות בפרטי לדון הפרק מוסיף השניה במחציתו  ב–ו). (משניות

כפי ביכורים, ועיטור ביכורים תוספת הוידוי , קריאת הביכורים, הבאת
במקומם. הדברים שיבוארו

שמקורו  רביעי , פרק למסכתנו  עוד נוסף ב' שבפרק העניינים אגב
לאנשים, שווה הוא דרכים שבקצת באנדרוגינוס, דן  והוא בתוספתא,

לאנשים  לא שווה אינו  דרכים ובקצת לנשים, שווה הוא דרכים בקצת
והרבה  זה, בפרק עסקו  לא המשנה מפרשי  רוב אמנם לנשים. ולא

זה  בפרק גם נעסוק אנחנו  אבל כלל; אותו  מביאים אינם משנה ספרי
היומית. המשנה בלוח נכלל והוא הואיל
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מצוות החינוך ":בטעם "ספר  בעל  כותב הביכורים הבאת
שמחתנו , ראש  על יתברך השם דבר  להעלות כדי המצווה "משרשי 

כן  על  בעולם. הברכות כל לנו יגיעו הוא ברוך מאתו  כי  ונדע ונזכור
באילנות, המתבשל  הפרי  ראשית ביתו  למשרתי להביא נצטווינו 

כל ויתר הפירות כי  לפניו  והודאתנו  מלכותו  וקבלת הזכירה ומתוך 
פירותינו". ויתברכו  לברכה ראויים נהיה יבואו, מאתו  הטובה

:azek `ed d`ixwd zeevn mrhae מחשבותיו מעורר  שהאדם "לפי 
ברוך השם אליו  בהיטיב כן  על פיו , דברי בכוח האמת בלבבו  ומצייר

לבית  להביאם וזכה פירות לעשות אדמתו ואת אותו ובברכו  הוא
הגיע  הכל  כי ולחשוב פיהו בדברי לבנו  לעורר  לנו  ראוי אֿלהינו ,

ישראל עם כל ועל עלינו  יתברך חסדיו ויספר העולם, אדון  מאת אליו
לבן  מיד הא-ל שחלצו  אבינו , יעקב בעניין מתחיל כן  ועל כלל. דרך 

ואחר מידם, הוא ברוך  הוא ושהצילנו  בנו המצריים עבודת ועניין
נפשו  התעוררות ומתוך עליו, הברכה להתמיד מלפניו  מבקש  השבח

ומתברך ..." הוא זוכה ובטובו השם בשבח

א ה נ ש מ ר ו א ב

הביכורים  הבאת בביכורים: הן  מצוות ששתי למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
המצוה  את גם לקיים יכול  ביכורים המביא כל  לא ברם, הביכורים. פרשת ומקרא
זה  כל הביכורים; הבאת חובת עליהם חלה לא שבכלל ויש ביכורים, מקרא של

בפרקנו. יבואר

ïéøB÷å íéøeka ïéàéáî Lé שבארנו (כמו  ביכורים מקרא פרשת – ÅÀÄÄÄÄÀÄ
ויש  למסכתנו ); ביכורים,ïéàéáîבפתיחה –ïéøB÷ àGå ואינם – ÀÄÄÀÄ

הפרשה; את לקרוא ïéàéáîרשאים ïðéàL Léå.כלל ביכורים – ÀÅÆÅÈÀÄÄ
oexg`a lgd ,elld mibeqd zyly mix`ean ea ,elek epwxtl dgizt idef

.oey`xa xenbeïéàéáî ïðéàL elà:כלל ביכורים –CBúì òèBpä ÅÆÅÈÀÄÄÇÅÇÀ
BlL, שדהו בתוך  גפן  שנטע כגון  שלו , בתוך גורסים: יש  –Céøáäå ÆÀÄÀÄ

ãéçé ìL CBúìבתוך אותה וטמן  בגפן המחוברת זמורה שכפף – ÀÆÈÄ
חבירו , של  בשדהו ראשה את והוציא íéaøהאדמה ìL Bà או – ÆÇÄ

חדשה; גפן  משם שתצמח כדי הרבים, רשות לתוך  ïëåÀÅשהבריך 
BlL CBúì íéaø ìL CBzî Bà ãéçé ìL CBzî Céøánä– ÇÇÀÄÄÆÈÄÄÆÇÄÀÆ

זמורה  ממנה והבריך  הרבים, ברשות או  חבירו  בשדה עומדת שהגפן 

או  שדהו; BlLלתוך CBúì Céøáäå ,BlL CBúì òèBpä– ÇÅÇÀÆÀÄÀÄÀÆ
רשותו , לתוך  היא ההברכה ואף ברשותו  היא CøãåÀÆÆשהנטיעה

íéaøä Cøãå ãéçiä,הרבים דרך או –òöîàa לו שיש כגון  – ÇÈÄÀÆÆÈÇÄÈÆÀÇ
גינתו  לתוך האחת גינתו מתוך והבריך הדרך צידי  משני גינות שתי

הללו, המקרים בכל  הדרך; אותה תחת àéáîהאחרת Bðéà äæ éøäÂÅÆÅÅÄ
הבריכה מן ולא הנטיעה מן לא ביכורים, שיונקות (ירושלמי)– לפי 

ב). (משנה להלן הטעם כמבואר  שלו , שאינה מאדמה äãeäéהן éaøÇÄÀÈ
àéáî äæk :øîBàודרך שלו לתוך  והבריך  שלו  לתוך הנוטע – ÅÈÆÅÄ

מפרשים, יש  ביכורים. מביא הוא הרי באמצע, הרבים דרך או היחיד 
ביכורים, מביא שאינו מודה יהודה רבי  אף באמצע היחיד  דרך  שאם

באמצע, הרבים כשדרך  אלא קמא תנא על  חולק יהודה רבי  ואין
טעמו  מבואר וכן הרבים. רשות תחת להבריך אדם רשאי שלדעתו 

המתיר ח) ג, בתרא (בבא אליעזר כרבי הוא שסובר בירושלמי,
חלל  miaxd,לעשות zeyx zgz וטעונה מהלכת עגלה שתהא כדי

dlekiאבנים mipa` dperh dlbry cr wfg ieqik llgd iab lr dyr m`)
(eilr jldl מביא יהודה לרבי  אף ברם, לרבים. מזיק כשאינו כלומר 

רשות  שתחת בחלל  להשתמש לו  שמותר  פי  על  שאף קורא, ואינו 
לעולם שלו אינו  מקום מכל טוב")הרבים, יום  "תוספות  .(עיין

רשות  שהיא דרך היינו היחיד " ש "דרך  משמע לעיל  שהזכרנו  המפרשים מדברי 

מפרשים: יש  אבל cigidיחיד; jxc שרק) אמות ארבע שרוחבה דרך היינו  –
בה), הולכים miaxdיחידים jxceשבארנו (כמו אמה עשרה שש שרוחבה –

אלא  יחיד  רשות דווקא אינה היחיד " ש"דרך  כלומר  א), ב, פאה במסכת
חולק  יהודה שרבי  במשנתנו, לפרש יש זה ולפי  הרבים, רשות  שהיא אפשר 

חדשים"). ("תוספות באמצע היחיד כשדרך  גם קמא תנא על 

שדווקא  בירושלמי, מבואר יחיד" של לתוך והבריך שלו  בתוך "הנוטע בענין 
ממנו קיבל אם אבל  מביא, אינו  שלו  לתוך  להבריך  מחברו  רשות קיבל לא אם
בתוך להבריך רשות חבירו לו  "נתן  הרמב"ם: פוסק וכן  מביא. זה הרי  רשות,
ובענין יא). ב, ביכורים (הל ' ביכורים" מביא זה הרי  לשעה, אפילו שלו

ראשונה"). "משנה (עיין  שונות דעות ישנן  יחיד" של  מתוך  "המבריך 
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חכמים. של טעמם לפרש באה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

àéáî Bðéà íòè äæéàîשל לתוך או  יחיד  של  לתוך  המבריך  – ÅÅÆÇÇÅÅÄ
או  שלו , לתוך  רבים של  מתוך או  יחיד של  מתוך המבריך או  רבים,

תחת במשנה המבריך ששנינו כפי  הרבים, דרך או היחיד דרך
Eúîãàהקודמת? éøeka úéLàø" øîàpL íeMî בית תביא ÄÆÆÁÇÅÄÄÅÇÀÈÀ

"אדמתך ": מתיבת ולמדים אֿלהיך", ïéìecbäה' ìk eéäiL ãòÇÆÄÀÈÇÄÄ
Eúîãàî הגידולים כל כן אם אלא ביכורים בהבאת חייב אתה אין  – ÅÇÀÈÀ

מאדמתם. הגידולים כל שאין לעיל שנימנו  אלו יצאו  מאדמתך , הם
ïéñéøàäעל בהם ולטפל לעבדם כרמים או שדות המקבלים – ÈÂÄÄ

מנת  על או  מהפירות, שליש או מחצה עבודתם בשכר לקבל מנת

יקחו  והשאר המוסכם, כפי מהפירות מסויים חלק לבעליהם ליתן
ונותנים úBøBëçäåלעצמם. לעבדם גנים או  שדות החוכרים – ÀÆÈ

שתעשה  בין  לשנה, חיטים כור שלושים כגון  קצוב, דבר  לבעליהם
מעט, שתעשה ובין הרבה המאיימים ïB÷éø÷qäåהשדה בריונים – ÀÇÄÀÄ

לפדיון  שדהו  את להם לתת מסכים שהוא עד  לרצחו  השדה בעל על 
מרומית), (או  מיוונית היא "סיקריקון" שהלשון מבארים יש נפשו;

היהודים  נגד  הרומאים מלחמת בימי  שכן הפגיון , אנשי  ופירושה:
רוצחים  והיו  לבגדיהם מתחת קצרים פגיונות שנשאו  בריונים היו 
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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כלאים  במסכת כבר  שבארנו  כמו לארץ, בחוץ אף התורה מן  אסורים
שם). פתיחה (עיין 

אחדים: דברים נוסיף משנתנו של הבאור  להרחבת
בכגון`. והברטנורא, הר "ש לפי  – ערלה" "ספק – משנתנו של הרישא בארנו

בגינתו  ערלה של  נטיעות לו שיש xeknlנכרי  xeq` l`xyil oky ,ixkpa `weece)
,(dlxr ספק מוכר  שהוא והפירות אחרים, אילנות גם בגינתו  לו  שיש כלומר

הכרם  בענין בסיפא, ואילו האילנות. משאר  או ערלה של מהנטיעות הם אם
רש"י מפרש וכן  כלאים. ודאי הוא שהירק באורנו, לפי יוצא ירק, הנטוע
מדובר הכרם כלאי  בענין  בסיפא, שאף מפרשים, יש ברם, ב). לח, (קידושין
נזרע  אם ספק עצמו  הירק שזה או  היתר, של ירק גם בכרם שנטוע בכגון

evx)באיסור oniq xeh).
ודאי הוא בכרם הנטוע שהירק שבארנו , כמו בסיפא מפרש הרמב"ם גם אמנם
של כרם היינו ערלה" ש"ספק זו  בדרך  מפרש הוא בערלה גם אבל כלאים,
ערלה  ודאי  הוא שהכרם אף הרמב"ם, שלדעת לו , חוצה נמכרים וענבים ערלה

לוקט יראנו  שלא ובלבד  ולוקח יורד  לארץ בחוץ מקום eilk;מכל i`yep oiir)
(h ,cvx drc dxei oiire.

.aקידושין) וחכמים אליעזר רבי  אמנם נחלקו  לארץ בחוץ החדש איסור  בענין 
אפילו התורה מן  נוהג החדש איסור אליעזר  רבי  לדעת שדווקא ע"א), לט
מקום  בכל – מושבותיכם" "בכל הפסוק את הוא דורש שכן  לארץ, בחוץ
אין חכמים לדעת ואילו המשנה), בבאור  לעיל שהבאנו (כמו  יושבים שאתם
לאחר – מושבותיכם" "בכל  שכתוב שמה לארץ, בחוץ נוהג חדש איסור 
אלא  זה באיסור  נתחייבו לא ישראל  בארץ שאף כלומר משמע, וישיבה ירושה
הכיבוש  שנות עשרה ארבע לאחר  היינו  בה, ונתיישבו הארץ את שכבשו  לאחר

והחילוק.
מכל היא, יחיד שדעת פי  על ואף אליעזר. כרבי  היא משנתנו שסתם ומכאן ,
התורה  מן  אסור שהחדש משנתנו  כסתם שהלכה הפוסקים, רוב דעת מקום

מקום my)בכל `"xbd xe`iae ,a ,bvx drc dxei oiire .y"`xd ;s"ixd ;m"anxd).
.bוהערלה" במשנתנו : ששנינו הלשוןdkldמה בפירוש בגמרא נחלקו – "

אומר : אחד dpicn,"הלכה". zkld,(ח ז , מציעא בבא (עיין  קדום מנהג כלומר 
אומר: ipiqn.ואחד  dynl dkld הערלה שאיסור  השנייה, כדעה היא ההלכה ברם

במשנה. אמנם שבארנו כמו  מסיני , למשה הלכה לארץ בחוץ

y c e w z a y

í é ø å ë é á ú ë ñ î
í é ø å ë é á ú ë ñ î ì ä ç é ú ô

ויׁשבּת ויר ׁשּתּה נחלה ל נתן   היֿא ה' אׁשר  אל ֿהארץ ּכי ֿתבֹוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוהיה

ה' אׁשר  מארצ ּתביא אׁשר  האדמה ּכל ּֿפרי  מראׁשית ולקחּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבּה.
היֿא ה' יבחר  אׁשר  אל ֿהּמקֹום והלכּת בּטנא, וׂשמּת  ל נתן  היְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֿא

אליו  ואמר ּת ההם, ּבּימים יהיה אׁשר אלֿהּכהן  ּובאת ׁשם. ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹל ׁשּכן 
לאבתינ ּו ה' נׁשּבע אשר אל ֿהארץ ּכיֿבאתי   היֿא לה' הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגד ּתי
. היֿא ה' מזּבח לפני  והּניחֹו ,מּיד הּטנא הּכהן  ולקח לנּו. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלתת

ׁשם  ו ּיגר מצרימה ו ּירד  אבי אבד ארּמי   היֿא ה' לפני ואמרּת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוענית
ויעּנּונּו, הּמצרים אתנּו ו ּירעּו ורב. עצּום ּגדֹול לגֹוי  ויהיֿׁשם מעט, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּבמתי 

ה' ו ּיׁשמע אבתנּו, אֿהי  אלֿה' וּנצעק קׁשה. עבֹודה עלינ ּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוּיּתנּו
מּמצרים  ה' וּיֹוצאנ ּו ואתֿלחצנ ּו. ואתֿעמלנּו אתֿענינּו ו ּירא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאתֿקלנ ּו

ויבאנ ּו ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדל, ּובמרא נטּויה ּובזרע חזקה ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹֹּביד
ועּתה  ּודבׁש. חלב זבת ארץ הּזאת אתֿהארץ וּיּתןֿלנּו הּזה, ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאל ֿהּמקֹום

לפני והּנחּתֹו ה', ּלי  אׁשרֿנתּתה האדמה ּפרי אתֿראשית הבאתי  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
אׁשר בכל ֿהּטֹוב ו ׂשמחּת . היֿא ה' לפני  והׁשּתחוית  היֿא ְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה'

.ּבקר ּב אׁשר  והּגר  והּלוי  אּתה ,ּולבית  היֿא ה'  דברים נתן ֿל) ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א -יא ) כו,

נזכרה  וכבר  הביכורים; הבאת של המצווה פרטי  ללמד באה זו פרשה
כו ): לד , יט; (כג, שמות בספר בקצרה זו `jzncמצווה ixeka ziy`x"

."jidlÎ` 'd zia `iazבכורי" יג): יח, (במדבר  הכהן  לאהרן  נאמר  כן 
יאכלנו". בביתך  טהור כל יהיה, לך  לה' יביאו  אשר בארצם אשר כל

ראשונה, שהבשילו  והאדמה האילן פירות איפוא, הם, הביכורים
לא  ברם, לכהנים. וליתנם המקדש לבית להביאם הפירות ומצווה מכל

בהם  שנשתבחה בלבד המינים משבעת אלא ביכורים להביא חייבים
ותאנה  וגפן  ושעורה חטה והם: ג), (א, במסכתנו  כמבואר ישראל , ארץ

ח); ח, (דברים ודבש שמן זית מהם yacורמון, שעושים תמרים היינו
דבש.

אבל א), א, פאה (עיין  שיעור להם שאין  הדברים מן הם הביכורים
אחד לביכורים: שיעור קבעו שחכמים ברייתא, מובאת בירושלמי

מששים.

ביכורים", "מקרא מצוות והיא נוספת, מצווה בה יש  הביכורים הבאת

הביכורים  טנא עם האדם שבבוא למעלה, שהבאנו  בפרשה כמפורט
לה': הודיה דברי  תחילה מצהיר הריהו  המקדש בבית הכהן izcbd"אל

"epl zzl epizea`l 'd rayp xy` ux`d l` iz`a ik jidlÎ` 'dl meid
Ðאל שהביאני  לה' מודה הריני שהבאתי  הביכורים בפרי כלומר 

אבד מ"ארמי  הפרשה בקריאת כך  אחר  ממשיך והוא הזאת; הארץ

האדמה  פרי  ראשית את הבאתי הנה "ועתה עד מצרימה"... וירד  אבי 
או  ביכורים", מקרא "פרשת נקראת: זו פרשה ה'". לי  נתת "iecieאשר 

עמנו , שעשה החסדים על  לה' הודייה תפילת כלומר  הביכורים", על 
ודבש . חלב זבת ארץ הזאת הארץ את לנו ונתן  ממצרים שהוציאנו

הביכורים. הבאת של הדינים בפרטי עוסקת זו מסכת

ביכורים  שמביאים א) אנשים: של  סוגים בשלשה דן  הראשון  הפרק
שאינם  ג) קוראים, ולא שמביאים ב) הביכורים, פרשת את וקוראים

כלל. מביאים
שני ובמעשר  ובביכורים בתרומה השווים דברים נישנו  השני בפרק

בעניינים  נוספות הלכות – אגב דרך  – בו  סודרו  כן שווים. ושאינם
שוות. ולא שוות דרכים בהם שיש  אחרים

כך ואחר א), (משנה הביכורים הפרשת בדין פותח השלישי  הפרק

חוגג  ובהמון  רב בפאר  שנעשתה למקדש, הביכורים העלאת את מתאר 
של הלכות בפרטי לדון הפרק מוסיף השניה במחציתו  ב–ו). (משניות

כפי ביכורים, ועיטור ביכורים תוספת הוידוי , קריאת הביכורים, הבאת
במקומם. הדברים שיבוארו

שמקורו  רביעי , פרק למסכתנו  עוד נוסף ב' שבפרק העניינים אגב
לאנשים, שווה הוא דרכים שבקצת באנדרוגינוס, דן  והוא בתוספתא,

לאנשים  לא שווה אינו  דרכים ובקצת לנשים, שווה הוא דרכים בקצת
והרבה  זה, בפרק עסקו  לא המשנה מפרשי  רוב אמנם לנשים. ולא

זה  בפרק גם נעסוק אנחנו  אבל כלל; אותו  מביאים אינם משנה ספרי
היומית. המשנה בלוח נכלל והוא הואיל
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כלאים  במסכת כבר  שבארנו  כמו לארץ, בחוץ אף התורה מן  אסורים
שם). פתיחה (עיין 

אחדים: דברים נוסיף משנתנו של הבאור  להרחבת
בכגון`. והברטנורא, הר "ש לפי  – ערלה" "ספק – משנתנו של הרישא בארנו

בגינתו  ערלה של  נטיעות לו שיש xeknlנכרי  xeq` l`xyil oky ,ixkpa `weece)
,(dlxr ספק מוכר  שהוא והפירות אחרים, אילנות גם בגינתו  לו  שיש כלומר

הכרם  בענין בסיפא, ואילו האילנות. משאר  או ערלה של מהנטיעות הם אם
רש"י מפרש וכן  כלאים. ודאי הוא שהירק באורנו, לפי יוצא ירק, הנטוע
מדובר הכרם כלאי  בענין  בסיפא, שאף מפרשים, יש ברם, ב). לח, (קידושין
נזרע  אם ספק עצמו  הירק שזה או  היתר, של ירק גם בכרם שנטוע בכגון

evx)באיסור oniq xeh).
ודאי הוא בכרם הנטוע שהירק שבארנו , כמו בסיפא מפרש הרמב"ם גם אמנם
של כרם היינו ערלה" ש"ספק זו  בדרך  מפרש הוא בערלה גם אבל כלאים,
ערלה  ודאי  הוא שהכרם אף הרמב"ם, שלדעת לו , חוצה נמכרים וענבים ערלה

לוקט יראנו  שלא ובלבד  ולוקח יורד  לארץ בחוץ מקום eilk;מכל i`yep oiir)
(h ,cvx drc dxei oiire.

.aקידושין) וחכמים אליעזר רבי  אמנם נחלקו  לארץ בחוץ החדש איסור  בענין 
אפילו התורה מן  נוהג החדש איסור אליעזר  רבי  לדעת שדווקא ע"א), לט
מקום  בכל – מושבותיכם" "בכל הפסוק את הוא דורש שכן  לארץ, בחוץ
אין חכמים לדעת ואילו המשנה), בבאור  לעיל שהבאנו (כמו  יושבים שאתם
לאחר – מושבותיכם" "בכל  שכתוב שמה לארץ, בחוץ נוהג חדש איסור 
אלא  זה באיסור  נתחייבו לא ישראל  בארץ שאף כלומר משמע, וישיבה ירושה
הכיבוש  שנות עשרה ארבע לאחר  היינו  בה, ונתיישבו הארץ את שכבשו  לאחר

והחילוק.
מכל היא, יחיד שדעת פי  על ואף אליעזר. כרבי  היא משנתנו שסתם ומכאן ,
התורה  מן  אסור שהחדש משנתנו  כסתם שהלכה הפוסקים, רוב דעת מקום

מקום my)בכל `"xbd xe`iae ,a ,bvx drc dxei oiire .y"`xd ;s"ixd ;m"anxd).
.bוהערלה" במשנתנו : ששנינו הלשוןdkldמה בפירוש בגמרא נחלקו – "

אומר : אחד dpicn,"הלכה". zkld,(ח ז , מציעא בבא (עיין  קדום מנהג כלומר 
אומר: ipiqn.ואחד  dynl dkld הערלה שאיסור  השנייה, כדעה היא ההלכה ברם

במשנה. אמנם שבארנו כמו  מסיני , למשה הלכה לארץ בחוץ
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ויׁשבּת ויר ׁשּתּה נחלה ל נתן   היֿא ה' אׁשר  אל ֿהארץ ּכי ֿתבֹוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוהיה

ה' אׁשר  מארצ ּתביא אׁשר  האדמה ּכל ּֿפרי  מראׁשית ולקחּת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבּה.
היֿא ה' יבחר  אׁשר  אל ֿהּמקֹום והלכּת בּטנא, וׂשמּת  ל נתן  היְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֿא

אליו  ואמר ּת ההם, ּבּימים יהיה אׁשר אלֿהּכהן  ּובאת ׁשם. ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹל ׁשּכן 
לאבתינ ּו ה' נׁשּבע אשר אל ֿהארץ ּכיֿבאתי   היֿא לה' הּיֹום ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגד ּתי
. היֿא ה' מזּבח לפני  והּניחֹו ,מּיד הּטנא הּכהן  ולקח לנּו. ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלתת

ׁשם  ו ּיגר מצרימה ו ּירד  אבי אבד ארּמי   היֿא ה' לפני ואמרּת ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוענית
ויעּנּונּו, הּמצרים אתנּו ו ּירעּו ורב. עצּום ּגדֹול לגֹוי  ויהיֿׁשם מעט, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹּבמתי 

ה' ו ּיׁשמע אבתנּו, אֿהי  אלֿה' וּנצעק קׁשה. עבֹודה עלינ ּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוּיּתנּו
מּמצרים  ה' וּיֹוצאנ ּו ואתֿלחצנ ּו. ואתֿעמלנּו אתֿענינּו ו ּירא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאתֿקלנ ּו

ויבאנ ּו ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדל, ּובמרא נטּויה ּובזרע חזקה ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹֹּביד
ועּתה  ּודבׁש. חלב זבת ארץ הּזאת אתֿהארץ וּיּתןֿלנּו הּזה, ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאל ֿהּמקֹום

לפני והּנחּתֹו ה', ּלי  אׁשרֿנתּתה האדמה ּפרי אתֿראשית הבאתי  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
אׁשר בכל ֿהּטֹוב ו ׂשמחּת . היֿא ה' לפני  והׁשּתחוית  היֿא ְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה'

.ּבקר ּב אׁשר  והּגר  והּלוי  אּתה ,ּולבית  היֿא ה'  דברים נתן ֿל) ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

א -יא ) כו,

נזכרה  וכבר  הביכורים; הבאת של המצווה פרטי  ללמד באה זו פרשה
כו ): לד , יט; (כג, שמות בספר בקצרה זו `jzncמצווה ixeka ziy`x"

."jidlÎ` 'd zia `iazבכורי" יג): יח, (במדבר  הכהן  לאהרן  נאמר  כן 
יאכלנו". בביתך  טהור כל יהיה, לך  לה' יביאו  אשר בארצם אשר כל

ראשונה, שהבשילו  והאדמה האילן פירות איפוא, הם, הביכורים
לא  ברם, לכהנים. וליתנם המקדש לבית להביאם הפירות ומצווה מכל

בהם  שנשתבחה בלבד המינים משבעת אלא ביכורים להביא חייבים
ותאנה  וגפן  ושעורה חטה והם: ג), (א, במסכתנו  כמבואר ישראל , ארץ

ח); ח, (דברים ודבש שמן זית מהם yacורמון, שעושים תמרים היינו
דבש.

אבל א), א, פאה (עיין  שיעור להם שאין  הדברים מן הם הביכורים
אחד לביכורים: שיעור קבעו שחכמים ברייתא, מובאת בירושלמי

מששים.

ביכורים", "מקרא מצוות והיא נוספת, מצווה בה יש  הביכורים הבאת

הביכורים  טנא עם האדם שבבוא למעלה, שהבאנו  בפרשה כמפורט
לה': הודיה דברי  תחילה מצהיר הריהו  המקדש בבית הכהן izcbd"אל

"epl zzl epizea`l 'd rayp xy` ux`d l` iz`a ik jidlÎ` 'dl meid
Ðאל שהביאני  לה' מודה הריני שהבאתי  הביכורים בפרי כלומר 

אבד מ"ארמי  הפרשה בקריאת כך  אחר  ממשיך והוא הזאת; הארץ

האדמה  פרי  ראשית את הבאתי הנה "ועתה עד מצרימה"... וירד  אבי 
או  ביכורים", מקרא "פרשת נקראת: זו פרשה ה'". לי  נתת "iecieאשר 

עמנו , שעשה החסדים על  לה' הודייה תפילת כלומר  הביכורים", על 
ודבש . חלב זבת ארץ הזאת הארץ את לנו ונתן  ממצרים שהוציאנו

הביכורים. הבאת של הדינים בפרטי עוסקת זו מסכת

ביכורים  שמביאים א) אנשים: של  סוגים בשלשה דן  הראשון  הפרק
שאינם  ג) קוראים, ולא שמביאים ב) הביכורים, פרשת את וקוראים

כלל. מביאים
שני ובמעשר  ובביכורים בתרומה השווים דברים נישנו  השני בפרק

בעניינים  נוספות הלכות – אגב דרך  – בו  סודרו  כן שווים. ושאינם
שוות. ולא שוות דרכים בהם שיש  אחרים

כך ואחר א), (משנה הביכורים הפרשת בדין פותח השלישי  הפרק

חוגג  ובהמון  רב בפאר  שנעשתה למקדש, הביכורים העלאת את מתאר 
של הלכות בפרטי לדון הפרק מוסיף השניה במחציתו  ב–ו). (משניות

כפי ביכורים, ועיטור ביכורים תוספת הוידוי , קריאת הביכורים, הבאת
במקומם. הדברים שיבוארו

שמקורו  רביעי , פרק למסכתנו  עוד נוסף ב' שבפרק העניינים אגב
לאנשים, שווה הוא דרכים שבקצת באנדרוגינוס, דן  והוא בתוספתא,

לאנשים  לא שווה אינו  דרכים ובקצת לנשים, שווה הוא דרכים בקצת
והרבה  זה, בפרק עסקו  לא המשנה מפרשי  רוב אמנם לנשים. ולא

זה  בפרק גם נעסוק אנחנו  אבל כלל; אותו  מביאים אינם משנה ספרי
היומית. המשנה בלוח נכלל והוא הואיל
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éøáäåíéaø ìL Bà ãéçé ìL CBúì C,éøánä ïëåBlL CBúì íéaø ìL CBzî Bà ãéçé ìL CBzî C;CBúì òèBpä §¦§¦§¤¨¦¤©¦§¥©©§¦¦¤¨¦¦¤©¦§¤©¥©§
BlL,éøáäåBlL CBúì C,òöîàa íéaøä Cøãå ãéçiä Cøãå,àéáî Bðéà äæ éøä.äãeäé éaøøîBà:àéáî äæk. ¤§¦§¦§¤§¤¤©¨¦§¤¤¨©¦¨¤§©£¥¤¥¥¦©¦§¨¥¨¤¥¦
·àéáî Bðéà íòè äæéàî?øîàpL íeMî(èé ,âë úåîù):"Eúîãà éøeka úéLàø"–ïéìecbä ìk eéäiL ãò ¥¥¤©©¥¥¦¦¤¤¡©¥¦¦¥©§¨§©¤¦§¨©¦¦

Eúîãàî.ïéñéøàä,úBøBëçäå,ïB÷éø÷qäå,íòhä BúBàî ïéàéáî ïéà ïìæbäå,øîàpL íeMî:éøeka úéLàø" ¥©§¨§¨£¦¦§¤¨§©¦§¦§©©§¨¥§¦¦¥©©©¦¤¤¡©¥¦¦¥
"Eúîãà. ©§¨§

øåçéä ùàø àéöåäå ,íéáøä úåùøá åà åøáç ìù êåúá úãîåò äòéèðä íà ïëå .íéáøä úåùøá åà åøéáç äãù êåúì øåçéä ùàø àéöåäå ,øôòá åäñëå
:åúîãàî íéìåãéâä ìë ïéàù éôì ,êåîñá ùøôîãë àéáî åðéà åìù êåúá.rvn`a miaxd jxc e` cigid jxce,íéëøãä éãö éðùî úåðâ éúù åì ùéù ïåâë

:åúîãàî íéìåãéâä ìë ïéàù ,àéáî åðéà.`ian dfk,íåìë íéáøì ÷éæî åðéàùë íéáøä úåùø úçú ììç úåùòì øúåîù ,ïë úåùòì úåùø åì ùéù ïåéë
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .àøå÷ åðéà àéáîù ô"òàù äãåäé éáø øáñ íå÷î ìëîå .äéá ïðéø÷ êúîãà

a.oiqix`d:òéáøìå ùéìùì äöçîì äãùä úà ïéìá÷î.zexikgàéäù ïéá äáøä äùåò àéäù ïéá ,äðùì íéøåë êëå êë áåö÷ øáãá äãùä úà ìá÷î
:èòî äùåò.oewixwqøáñã äéì ìéçî àì äòù éôì äéì áéäéã â"òàå .éðçéðäå ò÷ø÷ àù ïå÷éø÷ñ ïåùìå .åðâøäé àìù éãë ò÷ø÷ åì ïúåðå úåùôð âøåä

:àðéãá äéì àðòáú øçîìå ìå÷ùì àðãéàä

`xephxa yexit

מצוות החינוך ":בטעם "ספר  בעל  כותב הביכורים הבאת
שמחתנו , ראש  על יתברך השם דבר  להעלות כדי המצווה "משרשי 

כן  על  בעולם. הברכות כל לנו יגיעו הוא ברוך מאתו  כי  ונדע ונזכור
באילנות, המתבשל  הפרי  ראשית ביתו  למשרתי להביא נצטווינו 

כל ויתר הפירות כי  לפניו  והודאתנו  מלכותו  וקבלת הזכירה ומתוך 
פירותינו". ויתברכו  לברכה ראויים נהיה יבואו, מאתו  הטובה

:azek `ed d`ixwd zeevn mrhae מחשבותיו מעורר  שהאדם "לפי 
ברוך השם אליו  בהיטיב כן  על פיו , דברי בכוח האמת בלבבו  ומצייר

לבית  להביאם וזכה פירות לעשות אדמתו ואת אותו ובברכו  הוא
הגיע  הכל  כי ולחשוב פיהו בדברי לבנו  לעורר  לנו  ראוי אֿלהינו ,

ישראל עם כל ועל עלינו  יתברך חסדיו ויספר העולם, אדון  מאת אליו
לבן  מיד הא-ל שחלצו  אבינו , יעקב בעניין מתחיל כן  ועל כלל. דרך 

ואחר מידם, הוא ברוך  הוא ושהצילנו  בנו המצריים עבודת ועניין
נפשו  התעוררות ומתוך עליו, הברכה להתמיד מלפניו  מבקש  השבח

ומתברך ..." הוא זוכה ובטובו השם בשבח
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הביכורים  הבאת בביכורים: הן  מצוות ששתי למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
המצוה  את גם לקיים יכול  ביכורים המביא כל  לא ברם, הביכורים. פרשת ומקרא
זה  כל הביכורים; הבאת חובת עליהם חלה לא שבכלל ויש ביכורים, מקרא של

בפרקנו. יבואר

ïéøB÷å íéøeka ïéàéáî Lé שבארנו (כמו  ביכורים מקרא פרשת – ÅÀÄÄÄÄÀÄ
ויש  למסכתנו ); ביכורים,ïéàéáîבפתיחה –ïéøB÷ àGå ואינם – ÀÄÄÀÄ

הפרשה; את לקרוא ïéàéáîרשאים ïðéàL Léå.כלל ביכורים – ÀÅÆÅÈÀÄÄ
oexg`a lgd ,elld mibeqd zyly mix`ean ea ,elek epwxtl dgizt idef

.oey`xa xenbeïéàéáî ïðéàL elà:כלל ביכורים –CBúì òèBpä ÅÆÅÈÀÄÄÇÅÇÀ
BlL, שדהו בתוך  גפן  שנטע כגון  שלו , בתוך גורסים: יש  –Céøáäå ÆÀÄÀÄ

ãéçé ìL CBúìבתוך אותה וטמן  בגפן המחוברת זמורה שכפף – ÀÆÈÄ
חבירו , של  בשדהו ראשה את והוציא íéaøהאדמה ìL Bà או – ÆÇÄ

חדשה; גפן  משם שתצמח כדי הרבים, רשות לתוך  ïëåÀÅשהבריך 
BlL CBúì íéaø ìL CBzî Bà ãéçé ìL CBzî Céøánä– ÇÇÀÄÄÆÈÄÄÆÇÄÀÆ

זמורה  ממנה והבריך  הרבים, ברשות או  חבירו  בשדה עומדת שהגפן 

או  שדהו; BlLלתוך CBúì Céøáäå ,BlL CBúì òèBpä– ÇÅÇÀÆÀÄÀÄÀÆ
רשותו , לתוך  היא ההברכה ואף ברשותו  היא CøãåÀÆÆשהנטיעה

íéaøä Cøãå ãéçiä,הרבים דרך או –òöîàa לו שיש כגון  – ÇÈÄÀÆÆÈÇÄÈÆÀÇ
גינתו  לתוך האחת גינתו מתוך והבריך הדרך צידי  משני גינות שתי

הללו, המקרים בכל  הדרך; אותה תחת àéáîהאחרת Bðéà äæ éøäÂÅÆÅÅÄ
הבריכה מן ולא הנטיעה מן לא ביכורים, שיונקות (ירושלמי)– לפי 

ב). (משנה להלן הטעם כמבואר  שלו , שאינה מאדמה äãeäéהן éaøÇÄÀÈ
àéáî äæk :øîBàודרך שלו לתוך  והבריך  שלו  לתוך הנוטע – ÅÈÆÅÄ

מפרשים, יש  ביכורים. מביא הוא הרי באמצע, הרבים דרך או היחיד 
ביכורים, מביא שאינו מודה יהודה רבי  אף באמצע היחיד  דרך  שאם

באמצע, הרבים כשדרך  אלא קמא תנא על  חולק יהודה רבי  ואין
טעמו  מבואר וכן הרבים. רשות תחת להבריך אדם רשאי שלדעתו 

המתיר ח) ג, בתרא (בבא אליעזר כרבי הוא שסובר בירושלמי,
חלל  miaxd,לעשות zeyx zgz וטעונה מהלכת עגלה שתהא כדי

dlekiאבנים mipa` dperh dlbry cr wfg ieqik llgd iab lr dyr m`)
(eilr jldl מביא יהודה לרבי  אף ברם, לרבים. מזיק כשאינו כלומר 

רשות  שתחת בחלל  להשתמש לו  שמותר  פי  על  שאף קורא, ואינו 
לעולם שלו אינו  מקום מכל טוב")הרבים, יום  "תוספות  .(עיין

רשות  שהיא דרך היינו היחיד " ש "דרך  משמע לעיל  שהזכרנו  המפרשים מדברי 

מפרשים: יש  אבל cigidיחיד; jxc שרק) אמות ארבע שרוחבה דרך היינו  –
בה), הולכים miaxdיחידים jxceשבארנו (כמו אמה עשרה שש שרוחבה –

אלא  יחיד  רשות דווקא אינה היחיד " ש"דרך  כלומר  א), ב, פאה במסכת
חולק  יהודה שרבי  במשנתנו, לפרש יש זה ולפי  הרבים, רשות  שהיא אפשר 

חדשים"). ("תוספות באמצע היחיד כשדרך  גם קמא תנא על 

שדווקא  בירושלמי, מבואר יחיד" של לתוך והבריך שלו  בתוך "הנוטע בענין 
ממנו קיבל אם אבל  מביא, אינו  שלו  לתוך  להבריך  מחברו  רשות קיבל לא אם
בתוך להבריך רשות חבירו לו  "נתן  הרמב"ם: פוסק וכן  מביא. זה הרי  רשות,
ובענין יא). ב, ביכורים (הל ' ביכורים" מביא זה הרי  לשעה, אפילו שלו

ראשונה"). "משנה (עיין  שונות דעות ישנן  יחיד" של  מתוך  "המבריך 
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חכמים. של טעמם לפרש באה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

àéáî Bðéà íòè äæéàîשל לתוך או  יחיד  של  לתוך  המבריך  – ÅÅÆÇÇÅÅÄ
או  שלו , לתוך  רבים של  מתוך או  יחיד של  מתוך המבריך או  רבים,

תחת במשנה המבריך ששנינו כפי  הרבים, דרך או היחיד דרך
Eúîãàהקודמת? éøeka úéLàø" øîàpL íeMî בית תביא ÄÆÆÁÇÅÄÄÅÇÀÈÀ

"אדמתך ": מתיבת ולמדים אֿלהיך", ïéìecbäה' ìk eéäiL ãòÇÆÄÀÈÇÄÄ
Eúîãàî הגידולים כל כן אם אלא ביכורים בהבאת חייב אתה אין  – ÅÇÀÈÀ

מאדמתם. הגידולים כל שאין לעיל שנימנו  אלו יצאו  מאדמתך , הם
ïéñéøàäעל בהם ולטפל לעבדם כרמים או שדות המקבלים – ÈÂÄÄ

מנת  על או  מהפירות, שליש או מחצה עבודתם בשכר לקבל מנת

יקחו  והשאר המוסכם, כפי מהפירות מסויים חלק לבעליהם ליתן
ונותנים úBøBëçäåלעצמם. לעבדם גנים או  שדות החוכרים – ÀÆÈ

שתעשה  בין  לשנה, חיטים כור שלושים כגון  קצוב, דבר  לבעליהם
מעט, שתעשה ובין הרבה המאיימים ïB÷éø÷qäåהשדה בריונים – ÀÇÄÀÄ

לפדיון  שדהו  את להם לתת מסכים שהוא עד  לרצחו  השדה בעל על 
מרומית), (או  מיוונית היא "סיקריקון" שהלשון מבארים יש נפשו;

היהודים  נגד  הרומאים מלחמת בימי  שכן הפגיון , אנשי  ופירושה:
רוצחים  והיו  לבגדיהם מתחת קצרים פגיונות שנשאו  בריונים היו 
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

aקצב dpyn oey`x wxt mixekia zkqn

הנוטריקון: בדרך  מפרשים ויש  להם. המתנגד  Ðכל  oewixwiq שא

להם, מוחל  אינו השדה, את להן שנותן פי על  ואף והניחני . קרקע
"סיקריקון " מפרש : הרמב"ם לדין . יתבעם שלמחר  היא דעתו שכן

בעליהם, ברצון  שלא פירותיהם ואוכלים קרקעות גוזלי  אנשים הם

ïìæbäåאלו כל חבירו ; שדה שגזל  –ïéàéáî ïéà,ביכורים – ÀÇÇÀÈÅÀÄÄ
íòhä BúBàî,למעלה ששנינו  –úéLàø" :øîàpL íeMî ÅÇÇÇÄÆÆÁÇÅÄ

"Eúîãà éøeka.שלהם האדמה שאין אלו  יצאו  – ÄÅÇÀÈÀ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zeaezk(iyily meil)

:laa gaya zetqep zexnin d`ian `xnbdìk ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨
øîàpL ,ìàøNé õøàa øc eléàk ,ìáaa øcä(`i a dixkf),ïBiö éBä' , ©¨§¨¤§¦¨§¤¤¦§¨¥¤¤¡©¦

,'ìáa úa úáLBé ,éèìnä'oeiv' mya weqtd `xewy xnelk ¦¨§¦¤¤©¨¤
mixcd zlrnk `id mzlrny micnel o`kne ,laaa miayeil

.l`xyi ux`a
ïðéè÷ð ,éiaà øîày ,epicia laewn -àéæç àì ìáad`ex `l -éìáç ¨©©©¥©§¦¨¨¤Ÿ©§¨¤§¥

,çéLîcztewza eidiy zexvd ilag on elvpi laa iayeiy xnelk §¨¦©
.giynddîbøzdpeekdy ,iia` yxit ±ïéîéðác ìöeäàmewnl - ©§§¨©¨§¦§¨¦

,giyn ilagn lvpi df mewny ,oinipac lved `xwpy laaaeø÷å§¨
déì,giynd zenia el e`xwie -àzáæéLc àðø÷,dlvdd zpit - ¥©§¨§¥¨§¨

.giyn ilagn levip my ayeidy xnelk
:miznd ziigz oiprl l`xyi ux` ly dzlrn z` d`ian `xnbd

L íéúî ,øæòìà éaø øîàmixeawíéiç íðéà ,õøàì õeçaziigza ¨©©¦¤§¨¨¥¦¤§¨¨¤¥¨©¦
,mizndøîàpL(k ek l`wfgi),'íéiç õøàa éáö ézúðå' ,yexite ¤¤¡©§¨©¦§¦§¤¤©¦

,`ed weqtdvL õøà,da éðBéá'd ly excdy l`xyi ux` ,xnelk ¤¤¤¦§¦¨
,dilr,íéiç äéúîux` j`,da éðBéáö ïéàL,ux`l ueg epiidcïéà ¥¤¨©¦¤¥¦§¦¨¥

.íéiç äéúî¥¤¨©¦
:ef drc lr dywn `xnbd,ìnî øa àaà éaø áéúîweqtd ixd ¥¦©¦©¨©©¨
miznd ziigz oipra xne`(hi ek diryi)éúî eéçé'.'ïeîe÷é éúìáð E ¦§¥¤§¥¨¦§

åàì éàîy weqtd yexit oi` m`d -éúî eéçé''Ed el`íéúî ©©¦§¥¤¥¦
,ìàøNé õøàaLeli`e'ïeîe÷é éúìáð'el`,õøàì õeçaL íéúî ¤§¤¤¦§¨¥§¥¨¦§¥¦¤§¨¨¤

,miznd ziigza miig ux`l uegay miznd mby ,`vnpeéàîe©
'íéiç õøàa éáö ézúðå'iax yxc myny weqtd yexit edne - §¨©¦§¦§¤¤©¦

,miig mpi` ux`l dvegay mizndy xfrl`àeä øvð ãëeápà©§©¤©
áéúëc,xvpckeap iabl xn`p df weqt ±àðîçø øîàcxn`y ± ¦§¦§¨©©£¨¨

aezkdàéáè ék ìél÷c àkìî eäééìò àðéúééî,jln mdilr `ia` - ©§¦¨£©§©§¨§©¦¦©§¨
.iavk uxe lw `edy

:xfrl` iax zrc z` zayiin `xnbddéì øîàiaxl xfrl` iax ¨©¥
,lnn xa `a`LøBc éðà øçà àø÷î ,éaøcnel ip` xg` weqtn - ©¦¦§¨©¥£¦¥

xn`py ,izyxc z`(d an my)íéëìäì çeøå ,äéìò íòì äîLð ïúð'Ÿ¥§¨¨¨¨¨¤¨§©©Ÿ§¦
,'damrl wx miznd ziigza gexe dnyp ozep d"awdy xnelk ¨

.l`xyi ux` lry
:`xnbd dywn,'ïeîe÷é éúìáð' áéúkä àlàåweqta zelitkd one §¤¨©§¦§¥¨¦§

mixzeq ,ok m`e ,miig ux`l dveg izn ok`y dxe`kl rnyn df
.dfl df miweqtd
:`xnbd zvxznàeääl`xyi ux` lr wx xacn ok` df weqt - ©

,'oenewi izlap' xn`pde,áéúëc àeä íéìôðael` mby epcnll `ae ¦§¨¦¦§¦
.miznd ziigza enewi miltpd

:`xnbd dywn,ìnî øa àaà éaøåux`l dveg izn mby xaeqy §©¦©¨©©¨
,miznd ziigza minwéàä[df weqt-],'äéìò íòì äîLð ïúBð' ©¥§¨¨¨¨¨¤¨

ziigza miig l`xyi ux` iayei wxy xfrl` iax cnl myny
miznddéì ãéáò éàî:`xnbd zvxzn .df weqtn yxec dn - ©¨¦¥

déì éòaéî,jxvp df weqt ±ìezyxck yexcéaø øîàc ,eäaà éaøã ¦¨¥¥¦§©¦©¨§¨©©¦
úa àéäL dì çèáeî ,ìàøNé õøàaL úéðòðk äçôL eléôà ,eäaà©¨£¦¦§¨§©£¦¤§¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦©

àëä áéúk ,àaä íìBòämiznd ziigz iabláéúëe ,'äéìò íòì' ¨¨©¨§¦¨¨¨¨¨¤¨§¦
íúämy aezke ±a)(d ak ziy`x,'øBîçä íò ät íëì eáL'miyxece ¨¨§¨¤Ÿ¦©£

md micary df weqtnøBîçì äîBcä íò,dey dxifba cenll yie ©©¤©£
od m` zeiprpk zegtyl elit`y ,mdipya aezkd 'mr' oeyln

.`ad mler mdl yi l`xyi ux`a zexc
xn`p :lirl `aedy weqtd jynd z` zyxec `xnbdçeøå'§©

Clänä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà ,'da íéëìäì©Ÿ§¦¨¨©©¦¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨¨©§©¥
,àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeî ,ìàøNé õøàa úBnà òaøà©§©©§¤¤¦§¨¥§¨¤¤¨¨©¨

.`ad mlerl epiide ,gex el ozep d"awdy
:`xnbd zl`ey .xfrl` iax ixaca oecl zxfeg `xnbdåikéaøì §§©¦

íéiç íðéà õøàì õeçaL íé÷écö ,øæòìàdaiyn .miznd ziigza ¤§¨¨©¦¦¤§¨¨¤¥¨©¦
:`xnbd,àòìéà éaø øîàj` ,miig mpn` ux`l ueg iwicvéãé ìò ¨©©¦¦§¨©§¥

,ìebìb.miig md mye ,l`xyi ux` cr mdizenvr zelblbzny ¦§
:df uexiz lr dywn `xnbdé÷úî,àaø àlñ àaà éaø dì óixd ©§¦¨©¦©¨©¨©¨

ìebìbzenvr,àeä øòö íé÷écvì.df xrv mdl mxbiy recne ¦§©©¦¦©©
:`xnbd daiyn,ò÷øwa íäì úBNòð úBléçî ,éiaà øîàmicnere ¨©©©¥§¦©£¨¤©©§©
ega mdilbx lrmye ,l`xyi ux` cr zeligna miklede ,ux`l u

.dnc`d on mi`vei md
weqta xn`p :ezen iptl eipal epia` awri ixaca dpc `xnbd

(l fn ziy`xa),àðø÷ øîà ,'íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe'§¨©¦¦¦§©¦§©§©¦¦§ª¨¨¨©©§¨
Bâa íéøácixdy ,xaca opeazdl jixve ,mixzqp mixac o`k yi - §¨¦§

,äéä øeîb ÷écvL eðéáà á÷òé äéä òãBély dzekfl jixv epi`e ¥©¨¨©£Ÿ¨¦¤©¦¨¨¨
,miznd ziigza mewl ick l`xyi ux`õøàì äöeçaL íéúî íàå§¦¥¦¤§¨¨¨¤

íéiç,miznd ziigzaåéða úà çéøèä änì.l`xyi ux`a exaewl ©¦¨¨¦§¦©¤¨¨
,epia` awri yygy jgxk lr `l`,úBléçîì äkæé àì ànL¤¨Ÿ¦§¤¦§¦

.l`xyi ux` cr lblbzdl jxhvie,øîBà äzà øáca àöBiklr ©¥©¨¨©¨¥
weqtd(dk p my),'åâå ìàøNé éða úà óñBé òaLiå'elriy mriaydy ©©§©¥¤§¥¦§¨¥

,mixvnn eizenvr z`,Bâa íéøác ,àðéðç éaø øîàopeazdl yie ¨©©¦£¦¨§¨¦§
ixd ,xaca,äéä øeîb ÷écvL Bîöòa óñBé äéä òãBéjixv epi`e ¥©¨¨¥§©§¤©¦¨¨¨

,l`xyi ux` ly dzekflíéiç õøàì äöeçaL íéúî íàåziigza §¦¥¦¤§¨¨¨¤©¦
,mizndçéøèä änìsqeiåéçà úàe`yepl,äñøt úBàî òaøà ¨¨¦§¦©¤¤¨©§©¥©§¨

l`xyi ux`l mixvnnsqei yygy jgxk lr `l` .äkæé àì ànL¤¨Ÿ¦§¤
,úBléçîì.xrv edfe ,leblb ici lr digi `l` ¦§¦

:df oiprl xeywd oipra dyrn d`ian `xnbdéäBçà déì eçìL̈§¥£¦
äaøìzxb` el egly ,l`xyi ux`a mixc eidy dax ly mig`d ± §©¨

,el eazk jke ,l`xyi ux`l dlriy `zicaneta enewnläéä òãBé¥©¨¨
,'åëå äéä øeîb ÷écvL á÷òé,cer el eazke .lirl x`eand lkk ©£Ÿ¤©¦¨¨¨

éñBî àôìéàíéøác da ó,,úçà äMà ìò øòèöî äéäL ãçàa äNòî ¦§¨¦¨§¨¦©£¤§¤¨¤¨¨¦§©¥©¦¨©©
,dy`l el dzgwl dvxe ux`l uega dxc dzidyãøéì Lwéáe¦¥¥¥

.dze` `yile ux`l uegl dixg`úàæk òîML ïåék,ef `xnin - ¥¨¤¨©¨Ÿ
,zelignl dkfi `ly yyg epia` awri elit`yBîöòa ìbìb- ¦§¥§©§

z` `yil zklle l`xyi ux`n z`vln rpnpe ,exrv z` `yp
,dy` dze`.BúBî íBé ãò,dax ig` ekiyndeíëçL ét ìò óà ©©©¦¤¨¨

,äzà ìBãbitl ,ax itn cenll ,l`xyi ux`l zelrl jl dti ¨©¨
y,Baøî ãîBìì ,Bîöòî ãîBì äîBc Bðéàmkgz ,o`kl `eaz m`e ¥¤¥¥©§§¥¥©

.xzeiáø Eì ïéà ,øîàz íàåepi` ,jcnll lkeiy ,l`xyi ux`a §¦Ÿ©¥§©
`l` ,okepîe ,áø Eì Lé,[edine-]ïðçBé éaøäìBò äzà ïéà íàå . ¥§©©©¦¨¨§¦¥©¨¤

if` ,l`xyi ux`lìLa øäfä.íéøác äL,mde,äáéLéa äaøz ìà ¦¨¥¦§Ÿ¨§¨¦©©§¤¦¦¨
úBiðBzçúì äL÷ äáéLiL.[mixegh-]äãéîòL ,äãéîòa äaøz ìàå ¤§¦¨¨¨§©§¦§©©§¤©£¦¨¤£¦¨

àlà .íéðéòì äL÷ äëéìäL ,äëéìäa äaøz ìàå .álì äL÷bdpzd ¨¨©¥§©©§¤©£¦¨¤£¦¨¨¨¨¥©¦¤¨
,jkLéìLjpnfnLéìL ,äáéLéajpnfn,äãéîòaeLéìLjpnfn §¦¦¦¨§¦©£¦¨§¦

.Celéäae.äpîéä äçBð äãéîò ,äëéîñ dnò ïéàL äáéLé ìëddnz §¦¨§¦¨¤¥¦¨§¦¨£¦¨¨¥¤¨
:`xnbdCzòc à÷ìñ äãéîòdticr dcinry jzrc lr dler ike ± £¦¨©§¨©§¨

,dkinq `ll daiyin.álì äL÷ äãéîò zøîàäå:`xnbd zx`an §¨¨§©§£¦¨¨¨©¥
àlày ,xnel dax ig` zpeekäáéLé ¤¨§¦¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצג a dpyn oey`x wxt mixekia zkqn

הנוטריקון: בדרך  מפרשים ויש  להם. המתנגד  Ðכל  oewixwiq שא

להם, מוחל  אינו השדה, את להן שנותן פי על  ואף והניחני . קרקע
"סיקריקון " מפרש : הרמב"ם לדין . יתבעם שלמחר  היא דעתו שכן

בעליהם, ברצון  שלא פירותיהם ואוכלים קרקעות גוזלי  אנשים הם

ïìæbäåאלו כל חבירו ; שדה שגזל  –ïéàéáî ïéà,ביכורים – ÀÇÇÀÈÅÀÄÄ
íòhä BúBàî,למעלה ששנינו  –úéLàø" :øîàpL íeMî ÅÇÇÇÄÆÆÁÇÅÄ

"Eúîãà éøeka.שלהם האדמה שאין אלו  יצאו  – ÄÅÇÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: פו לעיל:דף שהביאה התוספתא מדברי עוד מביאה ìk̈הגמרא
Bãé ìò àa àèç ïéà ,íéaøä úà äkænä אותו מונעים השמים מן - ©§©¤¤¨©¦¥¥§¨©¨

èòîkמלחטוא. ,íéaøä úà àéèçnä ìëå שBãéa ïé÷étñî ïéà §¨©©£¦¤¨©¦¦§©¥©§¦¦§¨
.äáeLz úBNòì:הברייתא äמבארת ìkàèç ïéà íéaøä úà äkæn ©£§¨¨©§©¤¤¨©¦¥¥§

àeä àäé àlL éãk ,àîòè éàî Bãé ìò àaאחרים ípäébaשזיכה ¨©¨©©£¨§¥¤Ÿ§¥§¥¦Ÿ
åéãéîìúåידו על øîàpLשזכו ,ïãò ïâa'לה דוד י)בדברי טז 'ék(תהלים §©§¦¨§©¥¤¤¤¡©¦

ì éLôð áBæòú àì'úçL úBàøì Eãéñç ïzú àì ìBàL תעזוב לא - Ÿ©£©§¦¦§Ÿ¦¥£¦§¦§¨©
לגהינום. ולהיכנס לחטוא ש åנפשי ïéàהטעם íéaøä úà àéèçnä ìë §¨©©£¦¤¨©¦¥

,äáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñîכדיàeä àäé àlLרבים ïâaשהחטיא ©§¦¦§¨©£§¨¤Ÿ§¥§©
åéãéîìúå ,ïãòידו על øîàpLשחטאו ,ípäéba(יז כח 'íãà(משלי ¥¤§©§¦¨§¥¦Ÿ¤¤¡©¨¨

'Bá eëîúé ìà ñeðé øBa ãò ,Lôð íãa ÷Lò נפש שעשק מי - ¨ª§©¨¤©¨©¦§§
יעזרוהו. ולא לגהינום ליפול השמים מן לו יניחו בעבירה, והכשילה

במשנה: áeLàå,שנינו àèçà áeLàå àèçà øîBàä מספיקין אין ¨¥¤¡¨§¨¤¡¨§¨
הגמרא: שואלת תשובה. לעשות øîéîìבידו éì änì נוקטת מדוע - ¨¨¦§¥©

שאמר אופן éðîéæ.המשנה éøz 'áeLàå àèçà áeLàå àèçà'¤¡¨§¨¤¡¨§¨§¥¦§¥
הגמרא: áø,משיבה øîà àðeä áø øîàc ,áø øîà àðeä áøãk¦§©¨¨©©§¨©©¨¨©©

Bì äøzeä ,da äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék תמהה העבירה. ¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨
êzòcוכיהגמרא: à÷ìñ Bì äøzeä:הגמרא מבארת àlàלומר . §¨¨§¨©§¨¤¨

øzéäk Bì úéNòð כשאומר ולפיכך מותרת. היא כאילו בעיניו נדמה - ©£¥§¤¥
לפי  תשובה, לעשות בידו מספיקים אין ואשוב' 'אחטא פעמים שני

כהיתר. העבירה לו שנדמית
במשנה: íéøetkäשנינו íBé ïéà ,øtëî íéøetkä íBéå àèçà¤¡¨§©¦¦§©¥¥©¦¦

.øtëî:הגמרא éaøמבררת ,àéðúc .éaøk àìc ïéúéðúî àîéì §©¥¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦§©§¨©¦
äNò àì ïéa äáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò ìk ìò ,øîBà¥©¨£¥¤©¨¥¨¨§¨¥Ÿ¨¨

,øtëî íéøetkä íBé ,äáeLz עבירה על שאף משמע כל' 'על ומלשון  §¨©¦¦§©¥
מכפר. הכפורים יום הגמרא:זו àîézדוחה eléôà כéðàL ábà ,éaø £¦¥¨©¦©©©¦

הוא  מכפר, הכפורים שיום כך על סומך שהוא מחמת חוטא הוא אם -
מכפר. אינו

במשנה: eëå'שנינו íB÷nì íãà ïéaL úBøéáò אדם שבין עבירות £¥¤¥¨¨©¨§
הגמרא: מקשה חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין éaøìלחבירו eáç øa óñBé áø äéì éîø̈¥¥©¥©¨§©¦

à,eäaוכי,øtëî íéøetkä íBé ïéà Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáòáéúk àäå לבניו הכהן עלי בתוכחת ©¨£¥¤¥¨¨©£¥¥©¦¦§©¥§¨§¦
כה) ב א' íéäìà'.(שמואל Bììôe ,Léàì Léà àèçé íà' שאלוקים הוא הפסוק שפירוש סבורה הגמרא ¦¤¡¨¦§¦¦§¡Ÿ¦

הגמרא: מתרצת חבירו. את ריצה כשלא אף ומשמע, לו. ויכפר 'íéäìà'יתפייס ïàî,כאן -àðéicהאמור ©¡Ÿ¦©¨¨
הגמרא: מקשה ביניהם. ישפוט הדיין כלומר éëäדיין, éà,משפט מלשון àôéñש'פללו' àîéà(שם (שמואל ¦¨¦¥¨¥¨

,'Bì ìltúé éî ,Léà àèçé 'äì íàå' להיפרע שליחים לה' אין וכי ה'', בשביל ישפטנו 'מי פירושו ולדבריך §¦©¤¡¨¦¦¦§©¤
הגמרא: מתרצת ו ממנו. הוא, פיוס מלשון 'פללו' ÷øîàאכן éëä,בתוכחתו לבניו Léàìעלי Léà àèçé íà ¨¦¨¨©¦¤¡¨¦§¦

Bììôe,חבירו את ופייס -Léà àèçé 'äì íàå .Bì ìBçîé íéäìà,שב Bãòaואינו ìltúé éî מי - ¦§¡Ÿ¦¦§§¦©¤¡¨¦¦¦§©¥©£
ה  מלבד בעדו, ה' את íéáBè.יפייס íéNòîe äáeLz§¨©£¦¦

i"yx

åãé ìò àá àèç ïéàd"awd Ð
`ly ,dxiard z` eiptn dgcn

.ecil `azéùôð áåæòú àì éëÐ
`hgd z` rpen d"awdy epcnl

.eliykdlnùôð íãá ÷åùòÐ
.eci lr dca`y ytpa aiegnìà

åá åëîúé`l` ,leti `ly Ð
.mpdiba xeaa letie eze` oigipn

àðåä áøãëixz `hgc oeikc Ð
ipnifecia oiwitqn oi` aey Ð

dxiardy itl ,daeyz zeyrl
.xzid eilr dnecéáøë àìã àîéì

dyr `l elit` lirl xn`c Ð
.xtkn daeyzéðàù áâàÐ

`ehgl jneq `ed eilry xg`nÐ
.xtkn epi`íéäìà åììôå áéúëäå

"ellte" jzrc `wlq `we ÐÐ
d"awdy ,`ed qeite dltz oeyl

.el xtkne eqiitne elltnïàî
ïééã íéäìà"ellte" i`de ÐÐ

(`k zeny) "mililta ozpe" oeyl
.mdipia hetyi oiicd Ðéëä éàÐ

,edpip htyn oeyl `xwc elltc
in ,el lltzi in :`tiq `ni`
oi` ike ,mewnd liaya ephtyi
rxtil mewnl daxd oigely

epnid?øîà÷ éëäinp ikd Ð
ikde ,`ed qeit oeyl `xwc lelitc
ellte yi`l yi` `hgi m` :xn`w
legni midl`d ,edvixe ,exiagl

.elììôúé éî ùéà àèçé 'äì íàå
åãòázexiarn ay epi` m` Ð

giken odkd ilr did jk .eciay
.mzrxn eaeyiy eipa z`



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zeaezk(oey`x meil)

áLzdia` ziaa dycwzpy zad,dLàø ïéaìzL ãò,xnelk ¥¥©¤©§¦Ÿ¨
,ezeaiigzd z` dia` miiwiy cr oi`eyipd akrl ozgd i`yx

.hb dl zzl aiegn epi`eøîàzL àéä äìBëé ,øîBà ïBîãà,ozgl ©§¥§¨¦¤Ÿ©
éîöòì éz÷ñt éðà eléàie`x did ,zniiwn iziid `le ,ef zeaiigzd ¦£¦¨©§¦§©§¦

yáLàdpebr.éLàø ïéaìzL ãòla`àaàL ,åéLëòy df `ed,÷ñt ¥¥©¤©§¦Ÿ¦©§¨¤©¨¨©
,úBNòì äìBëé éðà äîokleñBðk Bà`ipecpd `ll oi`eyipa ize` ¨£¦§¨©£§

øBèt Bà.hba ize`,ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà §¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§
.eixacl ip` mikqn ,xnelk

* * *

àøîâ
d`aedy zwelgnl dpey `qxib day `ziixa d`ian `xnbd

:dpynaàpz éàä ék àìc ïéúéðúîeze` zhiyk dpi` epizpyn ± ©§¦¦§Ÿ¦©©¨
,`pzíéîëçå ïBîãà e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥§©¦§¨Ÿ¤§§©§©£¨¦

ìòly ,dpyna `aend dxwndúà Bì èLôe Bðúçì úBòî ÷ñBtä ©©¥¨©£¨¨©¤
L ,ìâøälkd zrcl df ote`a,éìò ÷ñt àaà ,øîàzL àéä äìBëi ¨¤¤¤§¨¦¤Ÿ©©¨¨©¨©

,úBNòì äìBëé éðà äî.dia` zghad meyn dakrl leki epi`eìò ¨£¦§¨©£©
dîöò ìò àéä ä÷ñtL ìò ,e÷ìçp äî`ipecpk dlral zern zzl ©¤§§©¤¨§¨¦©©§¨

,dzeaiigzda zcner dpi`eïéaìzL ãò áLz ,íéøîBà íéîëçL¤£¨¦§¦¥¥©¤©§¦
,dLàøeøîàzL àéä äìBëé ,øîBà ïBîãà,eléðà äøeáñkiziid ± Ÿ¨©§¥§¨¦¤Ÿ©¦§¨£¦

,invr lr izwqty drya dxeaqéìò ïúBð àaàLmekqd z` ¤©¨¥¨©
,izaiigzdy,úBNòì äìBëé éðà äî ,éìò ïúBð àaà ïéàL åéLëòå§©§¨¤¥©¨¥¨©¨£¦§¨©£

okleñBðk Bàoi`eyipa ize`øBèt Bàobrl leki jpi`e ,hba ize` §§
.ize`.ïBîãà éøác úà éðà äàBø ,ìàéìîb ïaø øîà̈©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§

:lirl `ziixad ixac z` dliabnd `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨
,`ziixaa,íéøeîà íéøác äna`ipecp dwqt m`y minkg exn`y ©¤§¨¦£¦

,dzghad zniiwn dpi` m` dy`x oialzy cr ayz dnvr lr
äìBãâa,dnvr lr dwqtyäpè÷a ìáàz` laiw dia`y] ¦§¨£¨¦§©¨

,[diyeciw.ïéôBk:`xnbd zxxanïàîì ïéôBk,mitek in z` ± ¦¦§©
àîéìéàmitek ,dwqt dphwd zad m`y dpeekdy ,xn`p m` - ¦¥¨

áàìixd ,dzeaiigzda cenrldéì éòaéî àëôéàjixv did oicd - ¨¨¦§¨¦¨¥¥
a`d z` etki dzeaiigzdl swez yiy ,dlecbay ,jetd zeidl
.edetki `l ,dixacl swez oi`y ,dphwae ,eza dwqty dn mlyl

,àáø øîà àlày ,`id `ziixad zpeek.èb ïzéì ìòaì ïéôBk ¤¨¨©¨¨¦©©©¦¥¥

* * *
`xnbd:oenc` ly eize`xeda dkldd z` zxxan÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

,äi÷æçc déîMî øæòìà ïaaéðà äàBø' ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìë ¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥¤£¦
,'ïBîãà éøác úàif`,ïîçð áøì àáø déì øîà .BúBîk äëìäm`d ¤¦§¥©§£¨¨§¨©¥¨¨§©©§¨
àúééøáa eléôà,.df llk xn`pdéì øîà,`axl ongp axéî £¦§¨©§¨¨©¥¦

ïðéøîà÷`weecy epxn` ike ±äðLîaixd ,dfd llkd swzìëa' ¨©§¦¨©¦§¨§¨
,ïðéøîà÷ 'ìàéìîb ïaø øîàL íB÷îoax xn`yk `ziixaa s` jkle ¨¤¨©©¨©§¦¥¨©§¦¨

.ezenk dkld 'oenc` ixac z` ip` d`ex' l`ilnb
oenc`e ,minkge opg zewelgna dklda oecl dtiqen `xnbd

:minkge,ïðç øîàL íéøác éðL ,äéîøé øa äaø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¨©¦§§¨§¥§¨¦¤¨©¨¨
,minkg lr wlg mdaeBa àöBik äëìä,enr mikqdy ink dkld ± £¨¨©¥

j` .i`kf oa opgei oax epiidc,ïBîãà øîàL íéøác äòáLlr wlge ¦§¨§¨¦¤¨©©§
,minkg,Ba àöBik äëìä ïéàrixkdy ,l`ilnb oaxk xnelk ¥£¨¨©¥
.ezenk

:dinxi xa dax zpeek z` zxxan `xnbdøîà÷ éàîzpeek dn - ©¨¨©
.dinxi xa daxøîà÷ éëä àîéìéà,xnel ezpeek jky ,xn`p m` - ¦¥¨¨¦¨¨©

yBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðLoa opgei oaxk-] §¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥
,[i`kfåmle`äëìä ïéà ,ïBîãà øîàL íéøác äòáL`làìå BúBîk §¦§¨§¨¦¤¨©©§¥£¨¨§§Ÿ

Ba àöBik,ok xnel xyt` ike .minkgk `l` ,[l`ilnb oaxk-] ©¥

øæòìà ïa ÷çöé éaø øîàäåïaø øîàL íB÷î ìk ,äi÷æçc déîMî §¨¨©©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨
,BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø' ìàéìîbxazqn `le ©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§

.eilr welgl dinxi xa dax `ayøîà÷ éëä àlàdax zpeek jk ± ¤¨¨¦¨¨©
a ,xnel dinxi xaBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðL§¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥

a eli`e ,[i`kf oa opgei oax-]äëìä ïéà ,ïBîãà øîàL íéøác äòáL¦§¨§¨¦¤¨©©§¥£¨¨
,Ba àöBikwx ezenk wqty ,l`ilnb oaxk dkld oi` ,xnelk ©¥

.eixac x`ya ezenk wqt `le ,mixac dylyaäëìä BúBîk àä̈§£¨¨
eäleëael`a wx `le ,xn`y mixacd lka oenc`k dkld `l` ± §§

:df xe`ia lr s` dywn `xnbd .ezenk l`ilnb oax wqtyøîàäå§¨¨©
ìàéìîb ïaø øîàL íB÷î ìk ,äi÷æçc déîMî øæòìà ïa ÷çöé éaø©¦¦§¨¤¤§¨¨¦§¥§¦§¦¨¨¨¤¨©©¨©§¦¥

,BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø',eixacn wiicl yieøîà ¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¨©
ïéà,oenc`k dkld ,ok l`ilnb oax xn`y mewna wxy ±øîà àì ¦Ÿ¨©
àìxnel okzi cvike .oenc`k dkld oi` ok xn` `lyk eli`e ± Ÿ

.eixac lka oenc`k dkldyøîà÷ éëä àlàxa dax zpeek ef ¤¨¨¦¨¨©
a ,xnel dinxiBa àöBiëå BúBîk äëìä ,ïðç øîàL íéøác éðLoax] §¥§¨¦¤¨©¨¨£¨¨§§©¥

mle` ,[i`kf oa opgeiïäî Lé ,ïBîãà øîàL íéøác äòáLdnk ¦§¨§¨¦¤¨©©§¥¥¤
mixacBa àöBiëå BúBîk äëìäL,[l`ilnb oax]ïéàL ïäî Léå ¤£¨¨§§©¥§¥¥¤¤¥

Ba àöBik àlà BúBîk äëìä,epiide ,l`ilnb oaxk -íB÷î ìëa £¨¨§¤¨©¥§¨¨
ðéà .BúBîk äëìä ,'ïBîãà éøác úà éðà äàBø' ìàéìîb ïaø øîàL,C ¤¨©©¨©§¦¥¤£¦¤¦§¥©§£¨¨§¦¨

àìoi` ,ze`ad zeipyna oenc` xn`y mixacd x`ya j` ± Ÿ
.ezenk el` mipica rixkd `ly l`ilnb oaxk `l` .ezenk dkld

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iriaxd oicd z` d`ian ef dpyn

äãOä ìò øøBòädlfb jl dxkny dfe `id ily' orehe ,exag ciay ¨¥©©¨¤
,'ipnnãòa äéìò íeúç àeäåmicrd on cg` `ed xxerd eze`e ± §¨¨¤¨§¥

.ef dcy razpd dpwy ,dxiknd xhy lr minezgd,øîBà ïBîãà©§¥
,xnel lekiy meyn ely ef dcy oi`y d`ced ef dnizga oi`
`ed ,razpl dcyd z` xkn olfbdy onfa izxrxr `ly mrhd

y itléðMädcya wifgn eiykry dpewd -éì çBðdcyd `diy ©¥¦©¦
,oica dcyd epnn `ivedl lke`y ick elv`åeli`ïBLàøä- §¨¦

e wfg mc` `ed ,olfbd epiidc ,xkend,epîéä äL÷enr oecl dywe ¨¤¥¤
.ecin dcyd z` `ivedle,íéøîBà íéîëçåzxikn lr mzgy jka ©£¨¦§¦

dcydBúeëæ úà ãaéàd`cedk zaygp eznizgy iptn ,ef dcya ¦¥¤§
.ef dcy lr zelra el oi`y

ian dpynd:dnec oic d`,øçàì ïîéñ dàNòwifgnd xnelk £¨¨¦¨§©¥
,oixxer dilr yiy efl dkenqd dcy xg` mc`l xkn dcya
dcy cva z`vnp zxknpd dcydy dxiknd xhya dpewl azke
xhy lre [xxerd zrk raez dze`e] xkenl zkiiy `id s`y xg`

y dcen oenc` mb ,df dxwna ,xxerd mzg df dxiknãaéàxxerd ¦¥
Búeëæ úà,ok m`e ,'il gep ipyd' xnel jiiy `l dfa oky ,ef dcya ¤§

.razpl zkiiy zrazpd dcydy d`ced `id eznizg

* * *

àøîâ
dcy zxikn xhy lr cr znizg minkg zrcly dpyna epipy

:ely dpi` ef dcyy d`cedk zaygpeðL àì ,éiaà øîà,minkg ¨©©©¥Ÿ¨
,ezekf z` cai` eznizgayàlàzxeza mzgykìáà ,ãòm` ¤¨¥£¨

`ed xxerdïéic,xhyd z` miiwyBúeëæ úà ãaéà àìlr xrxrl ©¨Ÿ¦¥¤§
:df weligl mrhd z` zx`an `xnbd .xhya daezkd dcyd
,eäeàø÷ ïk íà àlà ,øèMä ìò ïéîúBç íéãòä ïéà ,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨¥¨¥¦§¦©©§¨¤¨¦¥§¨
lr `id mznizg okle ,xhya aezkd lr cirdl mi`a md ixdy
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miwxt dyelya` cenr hw sc ± iriax wxtzeaezk
íéøåîà íéøáã äîá.i`w `ziixa` Ðäéì éòáéî àëôéàa`d z` sekl z`a m` ÐÐ

.i`pz d`pz dlecbdy itl ,ith `xazqn `kti`àúééøáá åìéôà`id dwqtyk Ð

dkld opg xn`y mixac ipy dinxi xa dax xn` `xif iax xn` :opiqxb ikd :dnvrl

opgc ea `veik :'ek xn`w i`n .ea `veik dkld oi` oenc` xn`y mixac dray ea `veik

Ðoenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oaxÐoax

.l`ilnbåá àöåéë äëìä ïéàz` d`x `ly Ð

eixac z` ze`xl el didy ,dylya `l` eixac

.mlekaäðùî'åë äãùä ìò øøåòäoae`x Ð

iel :xne`e ,oerny ciay dcy lr xrxrn

jl dxknyÐ.ipnn dlfbíåúç àåäålr Ð

.el dxknyk ,oernyl iel azky dxiknd xhy

øîåà ïåîãà`ly dn :xn`iy `ed leki Ð

jeza iznzge ,ieln zgwly drya izxrxr

cr xhydÐdywe ,wfg mc` iely itl

dp`ive`y ,jcia `dzy il gepe ,ecin d`ivedl

.oica jnnåúåëæ úà ãáéàmzge li`edc ÐÐ

.da wqr el oi`y dcedäàùòda wfgend Ð

dilr xxerd df oae`xl xkn `ly ,xg`l oniq

xvne ,ef cvn dcy xken did xg` yi`l `l`

ixvn zrax` elxvn :mixvna el azke ,dcyd

xvn oniq ef dcy dyre ,ily dcy ipelt

eze` lr mzg dfe .xken ly enyae ,gwell

.xrxr `le ,xhyåúåëæ úà ãáéàelit` Ð

.il gep ipyd :o`k xnel oi`c .oenc`làøîâ
ïééã ìáàoic ziaa dxiknd xhy `aedy Ð

oi`a micrdy ,zexhy meiw htynk ,eniiwl

`xhy :oiazek oipiicde ,mci azk lr oicirne

zenizg` icdq ecidq`e `pncwl `wtp opc

.idepniiwe idepxyi`e ,ediiciåúåëæ ãáéà àìÐ

.eilr xrxriy ,ea aezk dn rci `lyéáø éðúã
ïë íà àìà øèùä ìò ïéîúåç íéãòä ïéà àééç

åäåàø÷mi`a md xhyd ixac lr ixdy Ð
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áùúyixa lcib ax xn`c `d :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð dy`x oialzy cr

e` ,i`pzd jezn cin eycwc ilin ipd ,epw Ð eycwe ecnr :(a,aw zeaezk) "`yepd"

exikfd `le ,onf xg`l ycwe ,dzr epzd la` .oiyeciw zrya mi`pzd exikfde onf xg`l

`peeb i`d ikae md dxin`a mipwpd mixac e`l Ð mi`pzd,dy`x oialzy cr ayz `kd

:ok rnyn oeylde .`pica dil raz ivn `le

il dywe .i`pzd jezn rnyn Ð eycwe ecnre

zne epzgl zern wqetd :opzc `d` ,inlyexin

jig`l xn`iy `ed leki :minkg exn` ,epzg

e`le :jixte .ozil iyt` i` jle ozil dvex iziid

lr wqtyk :ipyne ?od dxin`a mipwpd mixac

`ly zpn lr wqt elit` ?dyw i`ne .qepkl zpn

iyt` i` jl :el xn`iy leki ikd elit` ,qepkl

?i`pzd jezn eycwe ecnr `lya ixiinc .ozil

jezn ecnr `lyk i`c ;i`d ilek dyw `l ,edine

.ozil dvex iziid jig`l :xn`w ikid Ð i`pzd

oi` o`knc ,eyexit iaxl d`xp oi` mewn lkn

dy`x oialzy cr ayz :xn`wc `dc .di`x mey

dvex epi` lrad e` ,ozil melk a`l el oi`yk Ð

e`iadl dvex did m` la` .oicl e`iadle gexhl

ikd rnyn `l `d ,edine .ozil dil ded Ð oica

iracn ,ozil melk el oi`yk Ð yxtl iaxl

iwen inlyexia[c rny iaxe] .a`l oitek :xninl

`kdc oizipzne ,mipey`x oi`eypa lcib axc

iz`vne ,inlyexia izytg ip`e .miipy oi`eypa

oi`eypa `wec Ð lcib axc jdc "it lr s`" yixa

`le ,eza ici lr wqetd a`a `wece ,mipey`xd

.ezeg` ici lr g` `le dza ici lr dy`

åìéôàåmewn lk ,oi` ?dil xn` `ziixaa

`zkld wqtinl ivn ikid :dniz .opixn`w

mixac `lde ?oizipznke `ziixak ediieexzk

ip` eli` ?ipzw oizipznac ,df z` df oixzeq

:xnel yi !ip` dxeaqk .ipzw `ziixae ,'ek izwqt

i`nl ,xnelk .`ziixaa elit`e :eyexit ikd

`id dwqtac `ziixac `pzl dil `xiaqc

xn`e ?dizeek `zkldc zxn` `w ,ibilt dnvra

xnle dil zi`ck xnl ,opixn`w mewn lk :dil

.dil zi`ckéðùdkld opg xn`y mixac

ea `veik :qxhpewa yxit Ð ea `veike ezenk

Ð oenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oax Ð opgc

`l `pyilc Ð `cg :iaxl dywe .l`ilnb oax

opg ixaca xikfdl el dn :cere .ikd rnyn

ipy oze`a `l` opg ixiin `l `de ?"ea `veik"

eze ,opgk dkld :xninl dil dede ,`wec mixac

:l`ppg epiax yexitk iaxl d`xp jkld !`l

dklde .el`l oinecd mixg` mipica Ð ea `veik

oinecd oipica ,xnelk Ð ea `veik `le ezenk

nece .ezenk dkld oi` el`lwxta xn`c `dl d

ax edl xn`c (a,gn zereay) "oiraypd lk"

mknvr epikd :yexit .dlr siqel `lc ead :ongp

.el dnecd xac epnn cnll ,dilr etiqez `ly

ïåîãàdyw oey`xde il gep ipyd :xne`

`zkld zilc ab lr s` Ð epnid

z` ip` d`ex" da ipzw `l `dc ,`da oenc`k

,xrxrn `we dcedi `z`e ,iell dxkne oernyn lfby oae`xa dl iwene ,dilr el cirn oi` dcy el xkn :`iddc dlr (a,bn `xza `aa) "mizad zwfg"a opiwqnc iywiz `l Ð "oenc` ixac

`zegip meyn d`ced d`xpd xac zeyrle mezgl el did `l `kd !epnid dyw ipyde il gep oey`xd :xn`c ,iel cia `rx` mewizc dil `gipc meyn Ð iell icedq`l oerny lifil `lc

.`id d`ced e`l Ð mzd la` ,ipyc

àì`dn dywe .micrd znizg lr `l` ,xhya aezky dn lr oicirn mipiicd oi`c rnyn `kdc :jexa epiax oa wgvi epiax axd dywd Ð 'ek `iig iax ipzc ,`l oiic la` cr `l` epy

:`nl` .xhyd meiwa di`x :wiqne .di`x `iadl eilr :ax xn` .eny lr ze`vei zexhye zepe` eide ,ziad jeza ozepe `yep didy oig`d on cg` :(`,ap my) "mizad zwfg"a xn`c

mircei eid ixdy ,ixnbl icedq`l ediiytp` enx mipiicc xninl ol zi` i`ce mzdc :iax uxize !icdqnw `zlin dlek` `nl` ,md ely zexhydy mircei ep` mipiicd znizg ici lrc

.minezid mya `l` oiniiwn eid `l did elyc ircic e`l i` jkld ,`ed dicic e`l `zlinc `nzqe ,ziad jeza ozepe `yep didy

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

àéä äìBëé :øîBà ïBîãà .dLàø ïéaìzL ãò áLz¥¥©¤©§¦Ÿ¨©§¥§¨¦
éîöòì éz÷ñt éðà eléà :øîàzL¯ïéaìzL ãò áLà ¤Ÿ©¦£¦¨©§¦§©§¦¥¥©¤©§¦

÷ñt àaàL åéLëò ,éLàø¯?úBNòì äìBëé éðà äî Ÿ¦©§¨¤©¨¨©¨£¦§¨©£
éðà äàBø :ìàéìîb ïaø øîà .øBèt Bà ñBðk Bà§§¨©©¨©§¦¥¤£¦

.ïBîãà éøác úààøîâàpz éàä ék àìc ïéúéðúî ¤¦§¥©§©§¦¦§¨¦©©¨
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קצה miwxt dyelya` cenr hw sc ± iriax wxtzeaezk
íéøåîà íéøáã äîá.i`w `ziixa` Ðäéì éòáéî àëôéàa`d z` sekl z`a m` ÐÐ

.i`pz d`pz dlecbdy itl ,ith `xazqn `kti`àúééøáá åìéôà`id dwqtyk Ð

dkld opg xn`y mixac ipy dinxi xa dax xn` `xif iax xn` :opiqxb ikd :dnvrl

opgc ea `veik :'ek xn`w i`n .ea `veik dkld oi` oenc` xn`y mixac dray ea `veik

Ðoenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oaxÐoax

.l`ilnbåá àöåéë äëìä ïéàz` d`x `ly Ð

eixac z` ze`xl el didy ,dylya `l` eixac

.mlekaäðùî'åë äãùä ìò øøåòäoae`x Ð

iel :xne`e ,oerny ciay dcy lr xrxrn

jl dxknyÐ.ipnn dlfbíåúç àåäålr Ð

.el dxknyk ,oernyl iel azky dxiknd xhy

øîåà ïåîãà`ly dn :xn`iy `ed leki Ð

jeza iznzge ,ieln zgwly drya izxrxr

cr xhydÐdywe ,wfg mc` iely itl

dp`ive`y ,jcia `dzy il gepe ,ecin d`ivedl

.oica jnnåúåëæ úà ãáéàmzge li`edc ÐÐ

.da wqr el oi`y dcedäàùòda wfgend Ð

dilr xxerd df oae`xl xkn `ly ,xg`l oniq

xvne ,ef cvn dcy xken did xg` yi`l `l`

ixvn zrax` elxvn :mixvna el azke ,dcyd

xvn oniq ef dcy dyre ,ily dcy ipelt

eze` lr mzg dfe .xken ly enyae ,gwell

.xrxr `le ,xhyåúåëæ úà ãáéàelit` Ð

.il gep ipyd :o`k xnel oi`c .oenc`làøîâ
ïééã ìáàoic ziaa dxiknd xhy `aedy Ð

oi`a micrdy ,zexhy meiw htynk ,eniiwl

`xhy :oiazek oipiicde ,mci azk lr oicirne

zenizg` icdq ecidq`e `pncwl `wtp opc

.idepniiwe idepxyi`e ,ediiciåúåëæ ãáéà àìÐ

.eilr xrxriy ,ea aezk dn rci `lyéáø éðúã
ïë íà àìà øèùä ìò ïéîúåç íéãòä ïéà àééç

åäåàø÷mi`a md xhyd ixac lr ixdy Ð

.cirdl
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áùúyixa lcib ax xn`c `d :xi`n oa l`eny epiax yxit Ð dy`x oialzy cr

e` ,i`pzd jezn cin eycwc ilin ipd ,epw Ð eycwe ecnr :(a,aw zeaezk) "`yepd"

exikfd `le ,onf xg`l ycwe ,dzr epzd la` .oiyeciw zrya mi`pzd exikfde onf xg`l

`peeb i`d ikae md dxin`a mipwpd mixac e`l Ð mi`pzd,dy`x oialzy cr ayz `kd

:ok rnyn oeylde .`pica dil raz ivn `le

il dywe .i`pzd jezn rnyn Ð eycwe ecnre

zne epzgl zern wqetd :opzc `d` ,inlyexin

jig`l xn`iy `ed leki :minkg exn` ,epzg

e`le :jixte .ozil iyt` i` jle ozil dvex iziid

lr wqtyk :ipyne ?od dxin`a mipwpd mixac

`ly zpn lr wqt elit` ?dyw i`ne .qepkl zpn

iyt` i` jl :el xn`iy leki ikd elit` ,qepkl

?i`pzd jezn eycwe ecnr `lya ixiinc .ozil

jezn ecnr `lyk i`c ;i`d ilek dyw `l ,edine

.ozil dvex iziid jig`l :xn`w ikid Ð i`pzd

oi` o`knc ,eyexit iaxl d`xp oi` mewn lkn

dy`x oialzy cr ayz :xn`wc `dc .di`x mey

dvex epi` lrad e` ,ozil melk a`l el oi`yk Ð

e`iadl dvex did m` la` .oicl e`iadle gexhl

ikd rnyn `l `d ,edine .ozil dil ded Ð oica

iracn ,ozil melk el oi`yk Ð yxtl iaxl

iwen inlyexia[c rny iaxe] .a`l oitek :xninl

`kdc oizipzne ,mipey`x oi`eypa lcib axc

iz`vne ,inlyexia izytg ip`e .miipy oi`eypa

oi`eypa `wec Ð lcib axc jdc "it lr s`" yixa

`le ,eza ici lr wqetd a`a `wece ,mipey`xd

.ezeg` ici lr g` `le dza ici lr dy`

åìéôàåmewn lk ,oi` ?dil xn` `ziixaa

`zkld wqtinl ivn ikid :dniz .opixn`w

mixac `lde ?oizipznke `ziixak ediieexzk

ip` eli` ?ipzw oizipznac ,df z` df oixzeq

:xnel yi !ip` dxeaqk .ipzw `ziixae ,'ek izwqt

i`nl ,xnelk .`ziixaa elit`e :eyexit ikd

`id dwqtac `ziixac `pzl dil `xiaqc

xn`e ?dizeek `zkldc zxn` `w ,ibilt dnvra

xnle dil zi`ck xnl ,opixn`w mewn lk :dil

.dil zi`ckéðùdkld opg xn`y mixac

ea `veik :qxhpewa yxit Ð ea `veike ezenk

Ð oenc`c ea `veik ,i`kf oa opgei oax Ð opgc

`l `pyilc Ð `cg :iaxl dywe .l`ilnb oax

opg ixaca xikfdl el dn :cere .ikd rnyn

ipy oze`a `l` opg ixiin `l `de ?"ea `veik"

eze ,opgk dkld :xninl dil dede ,`wec mixac

:l`ppg epiax yexitk iaxl d`xp jkld !`l

dklde .el`l oinecd mixg` mipica Ð ea `veik

oinecd oipica ,xnelk Ð ea `veik `le ezenk

nece .ezenk dkld oi` el`lwxta xn`c `dl d

ax edl xn`c (a,gn zereay) "oiraypd lk"

mknvr epikd :yexit .dlr siqel `lc ead :ongp

.el dnecd xac epnn cnll ,dilr etiqez `ly

ïåîãàdyw oey`xde il gep ipyd :xne`

`zkld zilc ab lr s` Ð epnid

z` ip` d`ex" da ipzw `l `dc ,`da oenc`k

,xrxrn `we dcedi `z`e ,iell dxkne oernyn lfby oae`xa dl iwene ,dilr el cirn oi` dcy el xkn :`iddc dlr (a,bn `xza `aa) "mizad zwfg"a opiwqnc iywiz `l Ð "oenc` ixac

`zegip meyn d`ced d`xpd xac zeyrle mezgl el did `l `kd !epnid dyw ipyde il gep oey`xd :xn`c ,iel cia `rx` mewizc dil `gipc meyn Ð iell icedq`l oerny lifil `lc

.`id d`ced e`l Ð mzd la` ,ipyc

àì`dn dywe .micrd znizg lr `l` ,xhya aezky dn lr oicirn mipiicd oi`c rnyn `kdc :jexa epiax oa wgvi epiax axd dywd Ð 'ek `iig iax ipzc ,`l oiic la` cr `l` epy

:`nl` .xhyd meiwa di`x :wiqne .di`x `iadl eilr :ax xn` .eny lr ze`vei zexhye zepe` eide ,ziad jeza ozepe `yep didy oig`d on cg` :(`,ap my) "mizad zwfg"a xn`c

mircei eid ixdy ,ixnbl icedq`l ediiytp` enx mipiicc xninl ol zi` i`ce mzdc :iax uxize !icdqnw `zlin dlek` `nl` ,md ely zexhydy mircei ep` mipiicd znizg ici lrc

.minezid mya `l` oiniiwn eid `l did elyc ircic e`l i` jkld ,`ed dicic e`l `zlinc `nzqe ,ziad jeza ozepe `yep didy
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קצו
miwxt dyelyaa cenr hw sc ± iriax wxtzeaezk

ïéîúåç íéðééãä ìáàxhyy `l` oicirn opi` ixdy ,ede`xw `ly it lr s` meiwa Ð

.oznizg `idy exikd micrde epiptl `a dføçàì àìà åðù àìoizipzn hwp `wec Ð

didy ,dilr xxerd df oae`x ly envrl oniq da wfgend d`yr la` .xg`l oniq

lr azk mixvnd ipniq el xvnyke ,eilr xxerd df oae`xl dcvay dcy xken oerny

.oae`x dgin `le ,"ily ipelt xvin" ef dcyéà
éëä éãáòã åàì.izwzy `l m` Ðøñîéîì

àòãåîlry oircei eed :xzqa micrl xnel Ð

dne ,xrxrn ip` gwel ip`y ef lv`y ef dcy

enya dixvna dazky dnl izwzyyÐm`y

.z`f il xekni `l dgen ip`úéà àøáç êøáç
äéì.il xekni `l aeye ,edericeie Ðãçà íìú

xkny dcyd lk ipt lr dyixgnd ziprn Ð

dze` oiae xxer ip`y ef dcy oia ,el iziced

,ily ipelt xvn :azk mlz eze` lre .xkny

.izign `le xhyd lr iznzgeúäéî äéì áä
ãçà íìúly qetexhet` `iady xg`l Ð

,epnid dlfbe mdia` ly dzidy di`x minezi

d`yry itl `l` da zekf wifgnl did `le

iia` dil xn` ,wifgn ly enya oniq odia`

mlz zdin wifgnl dil ad lif :qetexhet`l

cg`.äåä.mlz eze` lr Ðàì÷ãã àáëéøÐ

.df ab lr df oiakxen milwc zxeyéúøæç
åðîéä åéúç÷ìå.enya oniq eiziyry xg`l Ð

ïîàðxg`nc .xizdy dtd `ed xq`y dtdc Ð

epnid dlfbpe ely dzidy micr yiyÐdfl oi`

d`yry ,df ly eit lr `l` mlz eze`a zekf

.eizgwl :xn`e xfg ixde ,xg`l oniqäðùî
åäãù êøã äãáàåzecyd ilra da ewifgdy Ð

.eixvnayäøö÷á åì êìéel lehi mgxk lr Ð

`ly ,el xexai dxvw jxc la` .edcyl jxc

.lehil daxiàøîâïåîãà øîà÷ øéôùÐ

zecyd zrax`yk jzrc `wlq `wc

jytp dnnc ,od cg` mc` ly eizeaiaqy

.`ed diab digxe`íãà éðá äòáøàcg lkc Ð

.`ed i`ab e`l jkxc :dil igcn cgeäòáøàå
ãç çëî åúàãxg` ,cg` yi`n degwly Ð

.df jldyú÷úù ú÷úù éàjab life`e Ð

.ipnn jxcd dpwzykøîàã àåääzrya Ð

.ezzinïéúéðúî åðééä,cge cg lk iab `lf`c Ð

.opaxk ,dl igcn ivneéçãî éöî ãçå ãç ìë
äéìoi`e ,jly jxc oetva :el xne` gxfn ly Ð

.cg`e cg` lk oke .melk ilv` jlàì÷ã àëä
àåä åäééáâzrya cgi eid miqkpd lk ixdy Ð

.edfi` yxit `le ,lwcd lihd mlek lre ,d`eev

àì÷ãã éâìô éøú ÷áùå.zetzeya el didy Ð

oipzep eid minezide .el eid daxd milwc x`ye

.xzei oda gxeh yiy ,oi`vg ipy oze` dlåø÷
'åë éùðéà,dpezgzd lr dci dgxk lre Ð

d`a dpi` efe ,minezid zwfga miqkpdy

.d`eevd gkn `l` mdilr
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[` cenrl jiiy]äàùòzg` xkny oebk ,i`w xxer`c rnyn oeyld jezn Ð xg`l oniq

epy `l :eyexit ikd `xnbae .wfgend mya oniq d`yre eizecyn

Ð wfgenl eizecyn zg` xrxrn xkn m` ,xnelk .cai` `l Ð envrl la` ,xg`l `l`

jixv iziid ip`e ,ipnn dcy dpew wfgend did `l Ð ikd icarc e`l i`c ,`id d`ced e`l

."oiaf" `l` "oiafn" opiqxb `le .zernl

epiax yexita `iady ,i"yxk rnyn inlyexiae

,xg`l oniq xxerd d`yry xac seq `le :l`ppg

mezg xxerde ,xg`l xg` d`yr elit` `l`

ezekf cai` Ð cra.

øîàÐ 'ek opgei iax xn`c zxn`w xity dil

cr opgei iax ixaca xekf did `l iia`

did Ð xekf did eli`c .qetexhet`d exikfdy

:ol `niiwck ,minezid liaya oreh envr `ed

.oiyxeil oipreh

íà.onidn Ð epnn izgwle izxfg :xn`e orh

ely e`lc dcede li`ed ?on`p i`n` :dniz

ike ?izgwle izxfg :aey oerhl leki j`id Ð `ed

`le mzg ded `l ira i`c ,ebina on`pc `niz

`peeb i`d ikac ,`id `zlin e`l Ð dcen ded

"azekd" wxta lirl epyxitck ,ebin opixn` `l

`beln dab eciwt`c `zz` `idd iab (`,dt)

epyxity dn itle .my epyxity enk ,ixhyc

opiprh `lc (a,av zeaezk) "ieyp didy in"a

`kd yxtl opivnc :iax xne` ,`ed siiefn :inzil

mewnn `vei micrd ici azk oi`y oebk ,ixiinc

ebin ;epnn izgwle izxfg :xnel on`p jkle ,xg`

iziyr `le mzgp `le ,`ed siiefn xn` ira i`c

izxfge oniq iziyr xnel `ed onidn Ð oniq

oedea` ded i` :xn`w `lc `de .epnn izgwle

inzil opiprh `lc Ð "`ed siiefn" oirh ded

opiprh Ð "epnn izgwle izxfg" ,edin .`ed siiefn

,dprh jda onidn ded oedea`c xaqwc oeik ,edl

in"a ziyixtck ,"`ed siiefn" xn` ira i`c ebin

."ieyp didyïðáøåi`e zziiv zziiv i` :ixaq

ivn `l `d la` Ð ediixnl `xhy `pxcdn `l

dil `pipafn :cg gkn iz`c cga xninl

Ð ediicda `pic iierzy`l zivn `lc ,drax`l

li`ed ,ezxikn ici lr epic riwtdl leki `ly

cga la` .ok xnel ie`x did `l ecil `ay mcewe

`xhy `pxcdn :xnel leki Ð drax` gkn iz`c

,eriwtdl leki `ed eci lr `ad zekfe ,ediixnl

el` el e`ay mcew el didy ezekfa ecinrdle

`nw `aac `nw wxta xn`wc `de .ecil zecyd

,cg`k mc` ipa dylyl e` cg`l xkn :(`,g)

eqpkp olek Ð zixeaife zipepiae zicir :yexit

zicir gwlya :mzd dl iwene ,milrad zgz

cirn eabile edlek ezile :jixte .dpexg`a!zi

Ð ekiipick ezilwy i` :edl xn`c meyn

zixeaifc `xhy `pxcdn Ð `l i`e ,ezilwy

mzd `nl` ?ikd `nip ,inp oiwfp :jixte .dixnl

;icin dyw `l !`nlr ilekl `nrh jd opixn`

,zixeaifn iab `dc ,ixnbl `ciqt dil zil mzdc

`xhy `pxcdn :xn` ivnc mzd dcen ikdle

Ð ixnbl `ciqt `ki`c ,`kd la` .dixnl

oiwfp elit`c ,jixtw `zeax `l` ,zipepiad on daeb i`n` :jixt ivn aeg lra`c oicd `ed Ð ikd `nip inp oiwfp ikd i` :jixtc `de .ediixnl `xhy `pxcdn :opixn` `lc dil `xiaq

ikl :dil xn` ivn dixnl zixeaifc `xhy `pxcdn dil xn` i`c .zipepiad on daebc dil `gip aeg lran la` ,jixtw oiwfpn `weec :myl yxit i"yxe .ikd `nil zicira dxezd on epicc

irewt`l `kil dprh jdac ,`id `zlin e`l `d !xcdz ikl :dil `niz ?zixeaifd on daeb i`n` inp dy` zaezk :`niz ike .xcdz ikl dil xn` ivn `le ,zipepia aizip oiwfp la` .xcdz

oeyld llk rnyn `le .el exifgn epi`y dna giexn `zydc ,jabl life`e zziiv zziiv i` :o`k yxtl jxved xity df itle .mipey`xd milrad zeyxa olek eid m` daeby dnn xzei

.xken dvxiy enk rnyn ,dpn d`na jxc el gwi :oizipzna ipzwc :cere ,jk
opaxe
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íéîúBç ïéðéicä ìáàét ìò óàdàNò" .eäeàø÷ àlL £¨©©¨¦§¦©©¦¤Ÿ§¨£¨¨
ìáà ,øçàì àlà eðL àì :ééaà øîà ."øçàì ïîéñ¦¨§©¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©¥£¨

ìBîöò¯éãáò àìc éà :øîàc .Búeëæ úà ãaéà àì §©§Ÿ¦¥¤§§¨©¦§¨£©¦
éëä déì¯Cì úéà éàî .éìäéð dì ïéaæî äåä àì ¥¨¦¨£¨§©¥¨¦£¦©¦¨

øîéîì¯àòãBî øñîéîì éì éòaéà¯àøáç Cøáç §¥©¦¨¥¦§¥§©¨¨©§¨©§¨
àeää .déì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déì úéà¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥©
.àtBøèBtà íé÷Bàå ,áéëLe øòøò ,øçàì ïîéñ dàNòc©£¨¨¦¨§©¥¦§¥§¦§¦©§¨

.ééaàc dén÷ì ñBtBøèBtà àúàdéì øîàdàNò : £¨©§§©¥§©©¥£©¥£¨¨
øçàì ïîéñ¯ïBäeáà äåä éà :øîà .Búeëæ úà ãaéà ¦¨§©¥¦¥¤§£©¦£¨£

.Eì éúéNò ãçà íìz :øîàå ïéòè äåä íéi÷ éîúéc§©§¥©¨£¨¨¥§¨©¤¤¤¨¨¦¦§
déì øîàïòè íà :ïðçBé éaø øîàc ,zøîà÷ øétL : £©¥©¦¨¨§©§§¨©©¦¨¨¦¨©

Eì éúéNò ãçà íìz øîàå¯úäéî déì áä ìéæ ,ïîàð §¨©¤¤¤¨¨¦¦§¤¡¨¦©¥¦©
éà :déì øîà ,éì÷éãc àaëéø dìò äåä .ãçà íìz¤¤¤¨£¨£¨¦§¨§¦§¥£©¥¦

íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä¯ézøæç :øîàå ïéòè äåä £¨£§©§¥©¨£¨¨¥§¨©¨©§¦
.epnî ézç÷ìådéì øîàéaø øîàc ,zøîà÷ øétL : §¨©§¦¦¤£©¥©¦¨¨§©§§¨©©¦

epnî åézç÷ìe ézøæç øîàå ïòè íà :ïðçBé¯.ïîàð ¨¨¦¨©§¨©¨©§¦§©§¦¦¤¤¡¨
àtBøèBtà íé÷Bîc ïàî éàä :ééaà øîà¯ék íé÷Bð ¨©©©¥©©§¥©§¨¦¦

.éîúéc àúeëæa éëetàì òãéc ,éàääðùîCìäL éî ©§¨©§©¥¦§¨§©§¥¦¤¨©
Bì Cìé :øîBà ïBîãà ,eäãN Cøc äãáàå íiä úðéãîì¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥©§¥¥¥
,äðî äàîa Cøc Bì äð÷é :íéøîBà íéîëçå .äøöwa©§¨¨©£¨¦§¦¦§¤¤¤§¥¨¨¤

.øéåàa çøôé BààøîâøétL ?ïðaøc àîòè éàî ¦§©©£¦©©£¨§©¨©©¦
ãà øîà÷äeôéwäL ïBâk :áø øîà äãeäé áø øîà !ïBî ¨¨©©§¨©©§¨¨©©§¤¦¦¨

àîòè éàî éëä éà .äéúBçeø òaøàî íãà éða äòaøà©§¨¨§¥¨¨¥©§©¤¨¦¨¦©©§¨
,äòaøà çkî eúàc äòaøàa :àáø øîà ?ïBîãàc§©§¨©¨¨§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨

ãç çkî eúàc äòaøàå¯éöîc ,éâéìt àì àîìò élek §©§¨¨§¨¦Ÿ©©¥¨§¨¨§¦¦§¨¥
éâéìt ék .déì éçãî¯ïBîãà .äòaøà çkî éúàc ãça ©§¥¥¦§¦¦§©§¨¥¦Ÿ©©§¨¨©§

éà :éøáñ ïðaøå ,Cab éì úéà àkøc íB÷î ìkî :øáñ̈©¦¨¨©§¨¦¦©¨§©¨©¨§¦¦
z÷úL¯àì éàå ,z÷úL¯,eäééøîì àøèL àðøãäî ¨§©§¨§©§§¦¨©£©§¨§¨¨§¨©§

øîàc àeää .eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöî àìå§¨¨¥§¦§©¥¦¨©£©§©©£©
eáäé àì ,éñëðì âeìt éîúé ìeæà .úøáì àì÷éc :eäì§¦§¨¦§¨£©§¥§§¦§¥¨¨£

.ïéúéðúî eðééä :øîéîì óñBé áø øáñ .àì÷éc dìøîà ¨¦§¨¨©©¥§¥©©§©§¦¦£©
déìíúä ?éîc éî :ééaà¯éçãî éöî ãçå ãç ìk ¥©©¥¦¨¥¨¨¨©§©¨¥©§¥

àëä ,déì¯eäéézðwz éàî .àeä eäééab àì÷éc¯ ¥¨¨¦§¨©©§©©©§©§
àeää .àLéøî eâìôéìå eøãäéìå ,àì÷éc dì eáúéì¥§¨¦§¨§¦©§§¦§§¥¥¨©
éâìt éøz ÷éáLå ,áéëL .úøáì àì÷éc :eäì øîàc©£©§¦§¨¦§¨§¥§¨¥§¥©§¥
éLðéà eø÷ éî :déì àéL÷ à÷å éLà áø áéúé ,àì÷éãã§¦§¨§¥©©¦§¨©§¨¥¦¨¡¨¥
éëcøî áø déì øîà ?àì Bà ,àì÷éc éì÷éc ébìt éøúì¦§¥©§¥¦§¥¦§¨¨£©¥©¨§§©

.àì÷éc éì÷éã ébìt éøúì éLðéà eø÷ :àáøc déîMî àéðBøâäî éîéáà øîà éëä ,éLà áøì§©©¦¨¦£©£¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨¨¡¨¥¦§¥©§¥¦§¥¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zeaezk(oey`x meil)

ïéðéicä ìáàxhyd z` miniiwnd,eäeàø÷ àlL ét ìò óà íéîúBç £¨©©¨¦§¦©©¦¤Ÿ§¨
zenizg meiw lr wx `l` xhyd okez lr minzeg mpi` oky
oeike ,envr xhya aezkd z` `exwl miaiig mpi` okle ,micrd
eznizg oi` xhyd okez z` rcei epi`y xnel oiicd lekiy

.ea aezky dna d`cedk zaygp

* * *
:dpyna epipyøçàì ïîéñ dàNòdpc `xnbd .ezekf z` cai` £¨¨¦¨§©¥

:dpynd ixacaeðL àì ,éiaà øîàz` cai` dcyd lr xxerdy ¨©©©¥Ÿ¨
,ezekfàlàdcy razpd xknykìmc`,øçàcrk mzg xxerde ¤¨§©¥

xxer dilry] dkenqd dcydy azkp eay dxiknd xhy lr
,wfgend ly dcy `id [zrkBîöòì ìáàwfgend xkn m` la` - £¨§©§

,envr xxerl dcyd z`ãaéà àìraezd dfaBúeëæ úàxrxrl Ÿ¦¥¤§
,razpl zkiiyy dxiknd xhya azkpy dkenqd dcyd lr

meynøîàc,zn` ef oi`y s` xhya jk aezkl izkxved ,raezd §¨©
okyéëä déì éãáò àìc éàiziid `l` ,jk el dyer iziid `l m` - ¦§Ÿ¨§¦¥¨¦

,razpl zkiiyk dcyd zxkfd lr dgenéìäéð dì ïéaæî äåä àìŸ£¨§©¥¨¦£¦
,zepwl izivxy dcyd z` il xken did `l -øîéîì Cì úéà éàî©¦¨§¥©

ok m`y ,icbpk oerhl dvxz dne -àòãBî øñîéîì él éòaéàdid ± ¦¨¥¦§¦§©¨¨
wx mzeg ip`y ,xzqa ,micr ipta okl mcew '`rcen' xeqnl ilr
izleki `l ,[dkenqd dcyd z` zepwl dvex ip`y] qpe` jezn

ik ok zeyrldéì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déì úéà àøáç ,Cøáç©§¨©§¨¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥
micrd ,xnelk ,xag el yi jxag xag mbe ,el yi xag ,jxag -
axqie ,xkenl s` rceeie xacd mqxtzie mdixagl z`f exn`i
dleki dpi`e ,qpe`a `id eznizg jkitle .dcyd z` il xeknl

.razpl zkiiy driazd dcyy d`cedk aygidl
:df oipra dyrn d`ian `xnbdøçàì ïîéñ dàNòc àeäädyrn ± ©©£¨¨¦¨§©¥

ef dcyy xhya azkpy dcy zxikn xhy lr mzgy mc`a
`a okn xg`le ,xkenl zkiiy `id s`y zxg` dcy cil zpkey

e mzegd crdøòøòdlfbpy dprha dcya wifgnd xkend lr ¦§¥
,epnnåoica ecnry mcewáéëL,xrxrnd zn -àtBøèBtà íé÷Bàå §¨¦§¦©§¨

.einezia lthl qetexhet` dpine ±àúàd `a -ñBtBøèBtà ¨¨©§
éiaàc dén÷ìxear wifgnd cin dcyd z` `ivedl ,oicl §©¥§©©¥

.mineziddéì øîàm`y epipy ixd ,iia`dàNòdcyl wifgnd ¨©¥£¨¨
driazdì ïîéñmc`,øçà,crk xhyd lr xxerd mzgeúà ãaéà ¦¨§©¥¦¥¤

,Búeëæ.dcya zekf minezil oi` jkleøîà,qetexhet`d eléà §¨©¦
íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä,ig minezid ia` did eli` -ïéòè äåä £¨£§©§¥©¨£¨¨¦

øîàådcydy xhya aezky dn `ed zn`y oerhl leki did ± §¨©
ef oi` mewn lkne ,wfgend ly zxg` dcyl dkenq zxknpd

`l` ,wfgenl zkiiy dcyd lky d`cedEì éúéNò ãçà íìz± ¤¤¤¨¨¦¦§
oial dxknpy dcyd oia dzidy dyixg ly zg` dxey agex wx
,ily dcyd x`y la` ,jly `idy iziced ipnn zlfby dcyd

.ixack `ly xhydn di`x oi`edéì øîà,iia`zøîà÷ øétL± ¨©¥©¦¨¨§©§
,zprh dticixdïðçBé éaø øîà,epizpyn ly oicd iablïòè íà §¨©©¦¨¨¦¨©

xrxrndïîàð ,Eì éúéNò ãçà íìz ,øîàå.dlawzdy xg`l §¨©¤¤¤¨¨¦¦§¤¡¨
,qetexhet`l iia` xn` ,ezprhúäéî déì áä ìéælkn el oz jl - ¦©¥¦©

mewn,ãçà íìz.ely df mlz zegtd lkly xhydn gken ixdy ¤¤¤¨
éì÷éãc àaëéø dìò äåämilwc zxey mlz eze` lr dzid ± £¨£¨¦§¨§¦§¥

qetexhet`d dvx `le ,xwi df mlz dide ,df ab lr df miakxen
,wifgnl df mlz zzldéì øîà,dycg dprh iia`l qetexhet`d ¨©¥

,øîàå ïéòè äåä ,íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä éàlr iznizg mpn` ¦£¨£§©§¥©¨£¨¨¦§¨©
onf xg`l j` ,wfgenl jiiy df mlzy d`cedk zaygp xhyd

ézç÷ìå ézøæç[izipw-]epnîxace ily dcyd lk eiykre ,df mlz ¨©§¦§¨©§¦¦¤
.okl mcew dzidy xhyay iznizg xzeq epi` dfdéì øîà,iia` ¨©¥

c ,zøîà÷ øétLixdïòè íà ,ïðçBé éaø øîàxrxrnd,øîàåxg`l ©¦¨¨§©§§¨©©¦¨¨¦¨©§¨©
xhyd lr iznzgy.ïîàð ,epnî åézç÷ìe ézøæç̈©§¦§©§¦¦¤¤¡¨

àtBøèBtà íé÷Bîc ïàî éàä ,éiaà øîà,qetexhet` cinrny in - ¨©©©¥©©§¦©§¨
éàä ék íé÷Bð,df enk qetexhet` cinri -ëæa éëetàì òãécàúe ¦¦©§¨©§©¥¦§¨

éîúéczeprh mxear oerhle minezid ly mzekfa jtdl rceiy - §©§¥
.zeaeh

äðùî
:minkge oenc` ea ewlgpy iyingd oicd z` d`ian epizpynéî¦

äãáàå ,íiä úðéãîì CìäLdCøcl dkilend,eäãNdzidy meyn ¤¨©¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥
.dzid okid reci `l eiykre ,ely opi`y zecya ztwen edcy

a Bì Cìé ,øîBà ïBîãàd jxcäøöwjxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia ©§¥¥¥©§¨¨
,zxg` jxc el lehil leki `id okid rcei epi`y s`e ,`idy lk
.xzeia dxvwd jxcd z` lhep ,dpezgzd lr eciy oeik j`

,íéøîBà íéîëçå`l` ,dycg jxc envrl lehil leki epi`äð÷é ©£¨¦§¦¦§¤
Cøc Bìelit`e ,mincaäðî äàîa,[lecb mekq]øéåàa çøôé Bà ¤¤§¥¨¨¤¦§©¨£¦

.zxg` dpwz el oi` xnelk ,`nfeb jxc ,edcyl

* * *

àøîâ
zecyd zrax` lky ote`a zwqer dpyndy dxaq `xnbd

:`xnbd dywn jkitle ,cg` mc`l zekiiy edcy aiaqyéàî©
ïðaøc àîòèel dpwiy mixne`dixde ,jxcïBîãà øîà÷ øétL- ©§¨§©¨¨©¦¨¨©©§

dxvwd jxcd z` razpd cin raezd `iveiy ,oenc` xn` dti
.eizecyn zg`a `idy lk jxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia

:`xnbd zvxzn,áø øîà äãeäé áø øîàdpyna xaecnïBâk ¨©©§¨¨©©§
äeôéwäL[raezd dcy z`],äéúBçeø òaøàî íãà éða äòaøàlke ¤¦¦¨©§¨¨§¥¨¨¥©§©¤¨

`l` ewlga dzid `l jxcdy dprha edgec zecyd ilran cg`
.exiag wlga

:`xnbd dywnéëä éà,ok m` ±ïBîãàc àîòè éàîlhepy xaeqd ¦¨¦©©§¨§©§
dprha ezegcl leki mdn cg` lk ixde ,dxvwd jxcd z` dld

.exiag wlga dxar jxcdy
:`xnbd zvxzn,àáø øîàdzr ztwen edcyy ote`a ok` ¨©¨¨

oia ,mipey miyp` ly zecy rax`aäòaøà çkî eúàc äòaøàa§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨
mipey miyp` drax`n zecyd z` epw el` drax` m` oia -

,jxcd dca`yk ,dligzn zecyd ilra eidyåa s`eúàc äòaøà §©§¨¨§¨
ãç çkîdid `edy ,cg` mc`n zecyd z` epw drax`d lky - ¦Ÿ©©

el` mixwn ipya ,raezd z` zetiwnd zecyd lk ly milrad
déì éçãî éöîc ,éâéìt àì àîìò élekcg` lk leki lkd ixacl ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥©§¥¥

.ewlga jxcd dxar `ly dprha ,ezegcl drax`dnéâéìt ék± ¦§¦¥
,minkge oenc` ewlgpeäòaøà çkî éúàc ãçalky ote`a ± §©§¨¥¦Ÿ©©§¨¨

mc` ipa drax`n oze` dpw `ed j` ,cg` mc`l zekiiy zecyd
,mzwelgn `id jke ,mipey,øáñ ïBîãàdcyd lra lekiy ©§¨©

,eze` zetiwnd zecyd lral xnel ztwendàkøc ,íB÷î ìkî¦¨¨©§¨
Cab éì úéàjxc il dzidy oeik ,jlv` jxc il yi i`ce ixd ± ¦¦©¨

.dzr jcia ozrax` lke ,zecyd zrax`n zg`a,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥
,el xnel zetiwnd zecyd lra lekiz÷úL ,z÷úL éàm` - ¦¨§©§¨§©§

,lefa jxc jl xekn` ,ok orhz `le wezyzàì éàå`l` ,wezyz §¦Ÿ
,mpiga jxc ipnn razzeäééøîì àøèL àðøcäîz` xifg` - ©§©§¨§¨¨§¨©§

,dxiknd lhazz jkae ,mincewd milral dxiknd ixhyàìå§Ÿ
eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöîlk ixdy ,mnr oecl lkez `le - ¨¦§¦§©¥¦¨©£©§

.exiag lv` jzegcl lkei cg`

* * *
:epizpyn ly oecipl jiiyd dyrn d`ian `xnbdeäì øîàc àeää©§¨©§

,ezzin zrya eipal xn`y mc`a dyrn ±úøáì àì÷éclwc - ¦§¨¦§©
,lwc dfi` yxit `l j` ,izal ozpi iiqkpn cg`âelt éîúé ìeæà̈©§¥©

,éñëðìeàì÷éc dì eáäé àìmiqkpd z` ewlge minezid ekld - §¦§¥Ÿ©£¨¦§¨
lwcd z` zraez mzeg` dzre ,mzeg`l lwc epzp `le ,mdipia

.dl ie`xdïéúéðúî eðééä ,øîéîì óñBé áø øáñdnec df oic - ¨©©¥§¥©©§©§¦¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zeaezk(oey`x meil)

ïéðéicä ìáàxhyd z` miniiwnd,eäeàø÷ àlL ét ìò óà íéîúBç £¨©©¨¦§¦©©¦¤Ÿ§¨
zenizg meiw lr wx `l` xhyd okez lr minzeg mpi` oky
oeike ,envr xhya aezkd z` `exwl miaiig mpi` okle ,micrd
eznizg oi` xhyd okez z` rcei epi`y xnel oiicd lekiy

.ea aezky dna d`cedk zaygp

* * *
:dpyna epipyøçàì ïîéñ dàNòdpc `xnbd .ezekf z` cai` £¨¨¦¨§©¥

:dpynd ixacaeðL àì ,éiaà øîàz` cai` dcyd lr xxerdy ¨©©©¥Ÿ¨
,ezekfàlàdcy razpd xknykìmc`,øçàcrk mzg xxerde ¤¨§©¥

xxer dilry] dkenqd dcydy azkp eay dxiknd xhy lr
,wfgend ly dcy `id [zrkBîöòì ìáàwfgend xkn m` la` - £¨§©§

,envr xxerl dcyd z`ãaéà àìraezd dfaBúeëæ úàxrxrl Ÿ¦¥¤§
,razpl zkiiyy dxiknd xhya azkpy dkenqd dcyd lr

meynøîàc,zn` ef oi`y s` xhya jk aezkl izkxved ,raezd §¨©
okyéëä déì éãáò àìc éàiziid `l` ,jk el dyer iziid `l m` - ¦§Ÿ¨§¦¥¨¦

,razpl zkiiyk dcyd zxkfd lr dgenéìäéð dì ïéaæî äåä àìŸ£¨§©¥¨¦£¦
,zepwl izivxy dcyd z` il xken did `l -øîéîì Cì úéà éàî©¦¨§¥©

ok m`y ,icbpk oerhl dvxz dne -àòãBî øñîéîì él éòaéàdid ± ¦¨¥¦§¦§©¨¨
wx mzeg ip`y ,xzqa ,micr ipta okl mcew '`rcen' xeqnl ilr
izleki `l ,[dkenqd dcyd z` zepwl dvex ip`y] qpe` jezn

ik ok zeyrldéì úéà àøáç Cøáçc àøáçå ,déì úéà àøáç ,Cøáç©§¨©§¨¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥
micrd ,xnelk ,xag el yi jxag xag mbe ,el yi xag ,jxag -
axqie ,xkenl s` rceeie xacd mqxtzie mdixagl z`f exn`i
dleki dpi`e ,qpe`a `id eznizg jkitle .dcyd z` il xeknl

.razpl zkiiy driazd dcyy d`cedk aygidl
:df oipra dyrn d`ian `xnbdøçàì ïîéñ dàNòc àeäädyrn ± ©©£¨¨¦¨§©¥

ef dcyy xhya azkpy dcy zxikn xhy lr mzgy mc`a
`a okn xg`le ,xkenl zkiiy `id s`y zxg` dcy cil zpkey

e mzegd crdøòøòdlfbpy dprha dcya wifgnd xkend lr ¦§¥
,epnnåoica ecnry mcewáéëL,xrxrnd zn -àtBøèBtà íé÷Bàå §¨¦§¦©§¨

.einezia lthl qetexhet` dpine ±àúàd `a -ñBtBøèBtà ¨¨©§
éiaàc dén÷ìxear wifgnd cin dcyd z` `ivedl ,oicl §©¥§©©¥

.mineziddéì øîàm`y epipy ixd ,iia`dàNòdcyl wifgnd ¨©¥£¨¨
driazdì ïîéñmc`,øçà,crk xhyd lr xxerd mzgeúà ãaéà ¦¨§©¥¦¥¤

,Búeëæ.dcya zekf minezil oi` jkleøîà,qetexhet`d eléà §¨©¦
íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä,ig minezid ia` did eli` -ïéòè äåä £¨£§©§¥©¨£¨¨¦

øîàådcydy xhya aezky dn `ed zn`y oerhl leki did ± §¨©
ef oi` mewn lkne ,wfgend ly zxg` dcyl dkenq zxknpd

`l` ,wfgenl zkiiy dcyd lky d`cedEì éúéNò ãçà íìz± ¤¤¤¨¨¦¦§
oial dxknpy dcyd oia dzidy dyixg ly zg` dxey agex wx
,ily dcyd x`y la` ,jly `idy iziced ipnn zlfby dcyd

.ixack `ly xhydn di`x oi`edéì øîà,iia`zøîà÷ øétL± ¨©¥©¦¨¨§©§
,zprh dticixdïðçBé éaø øîà,epizpyn ly oicd iablïòè íà §¨©©¦¨¨¦¨©

xrxrndïîàð ,Eì éúéNò ãçà íìz ,øîàå.dlawzdy xg`l §¨©¤¤¤¨¨¦¦§¤¡¨
,qetexhet`l iia` xn` ,ezprhúäéî déì áä ìéælkn el oz jl - ¦©¥¦©

mewn,ãçà íìz.ely df mlz zegtd lkly xhydn gken ixdy ¤¤¤¨
éì÷éãc àaëéø dìò äåämilwc zxey mlz eze` lr dzid ± £¨£¨¦§¨§¦§¥

qetexhet`d dvx `le ,xwi df mlz dide ,df ab lr df miakxen
,wifgnl df mlz zzldéì øîà,dycg dprh iia`l qetexhet`d ¨©¥

,øîàå ïéòè äåä ,íéi÷ éîúéc ïBäeáà äåä éàlr iznizg mpn` ¦£¨£§©§¥©¨£¨¨¦§¨©
onf xg`l j` ,wfgenl jiiy df mlzy d`cedk zaygp xhyd

ézç÷ìå ézøæç[izipw-]epnîxace ily dcyd lk eiykre ,df mlz ¨©§¦§¨©§¦¦¤
.okl mcew dzidy xhyay iznizg xzeq epi` dfdéì øîà,iia` ¨©¥

c ,zøîà÷ øétLixdïòè íà ,ïðçBé éaø øîàxrxrnd,øîàåxg`l ©¦¨¨§©§§¨©©¦¨¨¦¨©§¨©
xhyd lr iznzgy.ïîàð ,epnî åézç÷ìe ézøæç̈©§¦§©§¦¦¤¤¡¨

àtBøèBtà íé÷Bîc ïàî éàä ,éiaà øîà,qetexhet` cinrny in - ¨©©©¥©©§¦©§¨
éàä ék íé÷Bð,df enk qetexhet` cinri -ëæa éëetàì òãécàúe ¦¦©§¨©§©¥¦§¨

éîúéczeprh mxear oerhle minezid ly mzekfa jtdl rceiy - §©§¥
.zeaeh

äðùî
:minkge oenc` ea ewlgpy iyingd oicd z` d`ian epizpynéî¦

äãáàå ,íiä úðéãîì CìäLdCøcl dkilend,eäãNdzidy meyn ¤¨©¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥
.dzid okid reci `l eiykre ,ely opi`y zecya ztwen edcy

a Bì Cìé ,øîBà ïBîãàd jxcäøöwjxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia ©§¥¥¥©§¨¨
,zxg` jxc el lehil leki `id okid rcei epi`y s`e ,`idy lk
.xzeia dxvwd jxcd z` lhep ,dpezgzd lr eciy oeik j`

,íéøîBà íéîëçå`l` ,dycg jxc envrl lehil leki epi`äð÷é ©£¨¦§¦¦§¤
Cøc Bìelit`e ,mincaäðî äàîa,[lecb mekq]øéåàa çøôé Bà ¤¤§¥¨¨¤¦§©¨£¦

.zxg` dpwz el oi` xnelk ,`nfeb jxc ,edcyl

* * *

àøîâ
zecyd zrax` lky ote`a zwqer dpyndy dxaq `xnbd

:`xnbd dywn jkitle ,cg` mc`l zekiiy edcy aiaqyéàî©
ïðaøc àîòèel dpwiy mixne`dixde ,jxcïBîãà øîà÷ øétL- ©§¨§©¨¨©¦¨¨©©§

dxvwd jxcd z` razpd cin raezd `iveiy ,oenc` xn` dti
.eizecyn zg`a `idy lk jxc el dzid i`ce ixdy ,xzeia

:`xnbd zvxzn,áø øîà äãeäé áø øîàdpyna xaecnïBâk ¨©©§¨¨©©§
äeôéwäL[raezd dcy z`],äéúBçeø òaøàî íãà éða äòaøàlke ¤¦¦¨©§¨¨§¥¨¨¥©§©¤¨

`l` ewlga dzid `l jxcdy dprha edgec zecyd ilran cg`
.exiag wlga

:`xnbd dywnéëä éà,ok m` ±ïBîãàc àîòè éàîlhepy xaeqd ¦¨¦©©§¨§©§
dprha ezegcl leki mdn cg` lk ixde ,dxvwd jxcd z` dld

.exiag wlga dxar jxcdy
:`xnbd zvxzn,àáø øîàdzr ztwen edcyy ote`a ok` ¨©¨¨

oia ,mipey miyp` ly zecy rax`aäòaøà çkî eúàc äòaøàa§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨
mipey miyp` drax`n zecyd z` epw el` drax` m` oia -

,jxcd dca`yk ,dligzn zecyd ilra eidyåa s`eúàc äòaøà §©§¨¨§¨
ãç çkîdid `edy ,cg` mc`n zecyd z` epw drax`d lky - ¦Ÿ©©

el` mixwn ipya ,raezd z` zetiwnd zecyd lk ly milrad
déì éçãî éöîc ,éâéìt àì àîìò élekcg` lk leki lkd ixacl ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥©§¥¥

.ewlga jxcd dxar `ly dprha ,ezegcl drax`dnéâéìt ék± ¦§¦¥
,minkge oenc` ewlgpeäòaøà çkî éúàc ãçalky ote`a ± §©§¨¥¦Ÿ©©§¨¨

mc` ipa drax`n oze` dpw `ed j` ,cg` mc`l zekiiy zecyd
,mzwelgn `id jke ,mipey,øáñ ïBîãàdcyd lra lekiy ©§¨©

,eze` zetiwnd zecyd lral xnel ztwendàkøc ,íB÷î ìkî¦¨¨©§¨
Cab éì úéàjxc il dzidy oeik ,jlv` jxc il yi i`ce ixd ± ¦¦©¨

.dzr jcia ozrax` lke ,zecyd zrax`n zg`a,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥
,el xnel zetiwnd zecyd lra lekiz÷úL ,z÷úL éàm` - ¦¨§©§¨§©§

,lefa jxc jl xekn` ,ok orhz `le wezyzàì éàå`l` ,wezyz §¦Ÿ
,mpiga jxc ipnn razzeäééøîì àøèL àðøcäîz` xifg` - ©§©§¨§¨¨§¨©§

,dxiknd lhazz jkae ,mincewd milral dxiknd ixhyàìå§Ÿ
eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöîlk ixdy ,mnr oecl lkez `le - ¨¦§¦§©¥¦¨©£©§

.exiag lv` jzegcl lkei cg`

* * *
:epizpyn ly oecipl jiiyd dyrn d`ian `xnbdeäì øîàc àeää©§¨©§

,ezzin zrya eipal xn`y mc`a dyrn ±úøáì àì÷éclwc - ¦§¨¦§©
,lwc dfi` yxit `l j` ,izal ozpi iiqkpn cg`âelt éîúé ìeæà̈©§¥©

,éñëðìeàì÷éc dì eáäé àìmiqkpd z` ewlge minezid ekld - §¦§¥Ÿ©£¨¦§¨
lwcd z` zraez mzeg` dzre ,mzeg`l lwc epzp `le ,mdipia

.dl ie`xdïéúéðúî eðééä ,øîéîì óñBé áø øáñdnec df oic - ¨©©¥§¥©©§©§¦¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"קצר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zeaezk(ipy meil)

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iyiyd oicd z` d`ian epizpyn

äe oenn epnn dely dprha exiag z` raezìò áBç øèL àéöBn ©¦§©©
äläå ,Bøáçrazpd -àéöBä,dxikn xhyBì øënLraezdúà £¥§©¨¦¤¨©¤

äãOä,xhya aezkd aegd oerxt onf xg`lìBëé ,øîBà ïBîãà ©¨¤©§¥¨
àeä,razpdøîàiLixdy ,rext e` siefn jxhy raezleléà ¤Ÿ©¦

Eì áéiç éúééä,ilr z`vedy d`eldd xhya aezky dn z`äéä ¨¦¦©¨§¨¨
úà òøtäì Eìaegd,äãOä úà éì zøënLk ,ElLdid ,xnelk §§¦¨©¤¤§§¤¨©§¨¦¤©¨¤

.eperxt onf ribdy oeik ,aegd zxenz dcyd inc z` zgwl jilr
,íéøîBà íéîëçåmixne` ep` `l` ,zlawzn razpd zprh oi` ©£¨¦§¦

yäæraezdçwt äéäkBì øënLrazpléðtî ,ò÷øwä úà ¤¨¨¦¥©¤¨©¤©©§©¦§¥
L,rwxw razpl yiyk ,eiykràeä[raezd-],BðkLîì ìBëéoky ¤¨§©§§

`l m` ,dze` zeabl raezd lkeie ,eaegl zcareyn deld rwxw
.razpd el rxti

* * *

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðaøc àîòè éàîminkg ly mnrh edn ± ©©§¨§©¨¨

ixd ,oenc` lr miwlegd,ïBîãà øîà÷ øétLdid `l i`ceay ©¦¨¨©©§
razpd aiig did zn`a eli` ,dcyd z` razpl raezd xken

.raezl sqk
:mdipia zwelgnd z` zx`an `xnbdøãäå éæeæ éáäéc àøúàa§©§¨§¨£¥¥©£©

àøèL éáúkxg` wxe ,sqk mipzepy mewna dcyd dxknpyk ± ¨§¥§¨¨
,xknd xhy z` miazek jkdéì øîà éöîc éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥¨©¥

,xkenl xnel razpd leki lkd zrcl ±úà òBøôì Eì äéäaegd ¨¨§¦§©¤
øãäå àøèL éáúëc àøúàa éâéìt ék .äãOä úà éì zøënLk ,ElL¤§§¤¨©§¨¦¤©¨¤¦§¦¥§©§¨§¨§¥§¨¨©£©

éæeæ éáäé,dligz xhyd z` miazeky mewna `id mzwelgn ± ¨£¥¥
,sqkd z` mipzep jk xg`eøáñ ïBîãàazky xnel leki epi`y ©§¨©

ok m`y ,epkynl lkeiy icka dxikn xhy eløñîéîì déì éòaéà¦¨¥¥§¦§©
àòãBîdzid efy ,micr iptl `rcen xeqnl raezd jixv did - ¨¨

`l eaegy dced ixd ,`rcen xqn `ly oeike ,dxikna ezpeek
.miiwéøáñ ïðaøåoky ,`rcen xeqnl lki `l raezdy,Eøáç §©¨¨¨§¥©§¨

déì úéà àøáç ,Cøáçc àøáçå ,déì úéà àøáçg jxag -,el yi xa ©§¨¦¥§©§¨§©§¨©§¨¦¥
`rcend zxiqn dzid ,ok m`e ,xag yi jxag xagl mbe
z` zepwl axqn dide ,razpd jk lr rney dide ,znqxtzn

.dcyd

äðùî
:minkge oenc` ewlgp eay iriayd oicdáBç øèL eàéöBäL íéðL§©¦¤¦§©

,äæ ìò äæ.ipyd ly epnfn xge`n cg` xhy ly d`eldd onfe ¤©¤
,øîBà ïBîãàoey`xd xhyd lra itlk oerhl ipyd delnd leki ©§¥

ixdy ,siefn e` rext jxhyeléàzn`aEì áéiç éúééääzà ãöék , ¦¨¦¦©¨§¥©©¨
épnî äåìziid `le ,jaeg z` ipnn zeabl leki ziid ixd ,ok ixg` Ÿ¤¦¤¦

.d`elda jnvr z` caryl jixv,íéøîBà íéîëçåef dprh oi` ©£¨¦§¦
okle ,miniiw zexhyd ipye ,zlawznäáBb äæå ,BáBç øèL äáBb äæ¤¤§©§¤¤

.BáBç øèL§©

* * *

àøîâ
:epizpynl zkiiyd mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîzà¦§©

,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðLz` rextl sqk oi` mdipyle §©¦¤¦§©¤©¤
.aegl zecareyny zerwxw wx `l` ,mdizeaeg,øîà ïîçð áø©©§¨¨©

äáBb äæ,ipyd ly erwxwn eaeg z`äæå[ipyd-]äáBbeaeg z` ¤¤§¤¤
.oey`xd ly erwxwnél änì àzøèî éëetä ,øîà úLL áø- ©¥¤¨©©¥©©§¨¨¨¦

zlrez oi`y myk ,xnelk ,dey lwyna ze`yn silgdl recn

oi` jk ,miey mdipyyk l`ny `ynl oini `yn oia silgdl
,el` miyp` ipy oia zerwxw silgdl zlrezãîBò äæ àlà¤¨¤¥

[wifgdl jiynn-]arwxwa ãîBò äæå ,BlLrwxw,BlLmd oi`e ©¤§¤¥©¤
maeg z` miaeb.

:mzwelgn z` zyxtn `xnbdàîìò éleëcote`a ,micen lkd ± §¥¨§¨
rwxw wx oey`xl yiyå ,úécéòrwxw wx yi ipyl mb,úécéòe` ¦¦§¦¦

úéðBðéaå úéðBðéae` ,zipepia rwxw wx yi mdipyly e` ±úéøeaéæ ¥¦§¥¦¦¦
úéøeaéæåel` mipte`ay ,zixeaif rwxw wx yi mdipyly e` ± §¦¦

y meyn ,maeg z` miaeb mpi` mdipy,àeä àzøèî éëetä ,éàcå©©©¥©©§¨
micner mdipy okle ,aegd ziiaba zlrez lk oi` ,xnelk

.mdlyaéâéìt ékote`a ,ewlgp izni` ±ãçì déì úéàcyiy ± ¦§¦¥§¦¥§©
rwxw mdn cg`lúéðBðéa,calaãçìerwxw wx yi ipyle - ¥¦§©

äáBb äæå äáBb äæ ,øáñ ïîçð áø .úéøeaéæz` daeb mdn cg` lk ± ¦¦©©§¨¨©¤¤§¤¤
,eaega exiag rwxwøáñ÷xaeq `edy iptn -,ïéîL ïä BlLa ¨¨©§¤¥¨¦

`y dn ,xnelkz`f miny ,'zipepia'n daeb aeg lray minkg exn
zaygp ef rwxw mlerd x`y lv`y s`e ,deld ly eizerwxwa

okle ,zixeaif e` zicirkúéðBðéaì déì éáâå ,úéøeaéæ ìòa éúà± ¨¥©©¦¦§¨¥¥§¥¦
yiy zipepiad dcyd z` dabie zixeaif wx el yiy cg`d `eai

,ely dcigid rwxwd `idy oeik ,eaeg lralúécéò déab äåäc± ©£¨©¥¦¦
daehd erwxw `id efy `vnp zerwxw ipy el yiy xg`l dzrne

,el yiy zerwxwd izy oian ,xzeiaàeää àúàålra xfeg jkle ± §¨¨©
,efd rwxwd dzabp epnny ,zipepiadìé÷Låd z` ipyd on,úéøeaéæ §¨¦¦¦

iketd ef oi`e ,zeaegd ziiaba zlrez yi ,ongp ax zrcl ,ok m`e
.xzei daeh rwxw dnewna laiw zixeaifd lra oky ,`zxhnáøå§©

,øîà úLLoky ,dfn df maeg z` miaeb el` mipy oi`éëetä ¥¤¨©©¥
él änì àzøèîoky ,mziiaba zlrez lk oi` -øáñ÷,zyy ax ©©§¨¨¨¦¨¨©

yïéîL ïä íãà ìk ìLazipepia ,zicirk rwxw miaiygny dn - §¤¨¨¨¥¨¦
,mlerd zerwxw x`yl itlk zaygpy ji` itl epiid zixeaif e`
,ipyd on zipepiad rwxwd z` zixeaifd lra daeb m` s` okle
`id ixd deld ly eizecy itlky s` ,zipepiak oiicr dpic ixd

eply oecipa okle ,'zicir',óBñ óBñàeää éúà ékzeabl ipyd ± ¦¨¥©
,eaeg z`ìé÷L÷ déLôðc úéðBðéazipepiad z` lhepe `ed xfeg ± ¥¦§©§¥¨¨¦

ilra eabiy jka zlrez lk oi` ok m`e ,oey`xl ozpy envr ely
lke ,miabp el` zeaeg oi`y zyy ax xaeq okle ,maeg z` aegd

.elya x`yi cg`
:zwelgna df xe`ia lr dywn `xnbd,ïîçð áøìedfe df xaeqd §©©§¨

lran zipepiad z` dligz daeb zixeaifd lray meyn daeb
,zixeaif wx epnn daeb dld okn xg`le zipepiadúéæç éàîdn - ©¨¦

,xnel zi`xàLéøa úéøeaéæ ìòa éúàczixaifd lra `ay ± §¨¥©©¦¦§¥¨
,oey`x eze` miabn oic ziae ,zipepiad lran eaeg zeabl dligz

,lirl x`eank ,aegd ziiaba zlrez mpn` yi f`eìòa éúéì¥¥©©
úéøeaéæ éaâéìå àLéøa úéðBðéazeabl dligz zipepiad lra `eai ± ¥¦§¥¨§¦§¥¦¦

,zixeaif dabie ,eaeg z`åepnn zeabl exiag `eaiykéaâéìå øãäéì §¥§©§¦§¥
déìäéðote`a ixde ,eaeg liaya zixeaifd z` exiagl ozie xefgi ± ¦£¥

:`xnbd zvxzn .aegd ziiaba zlrez mey didz `l dfàìŸ
àëéøöote`a `l` ongp ax ly epic jxvp `l ok` ±déòáz íéã÷c §¦¨§¨¦©§¥

daeb `ed okle ,zipepiad lra z` raze mcw zixeaifd lray -
.dligz eaeg z`

:df uexiz lr mb dywn `xnbdéãäa ,éáâîì eúà ék ,óBñ óBñ¦¨§¦§¥©£¥
eúà÷ éããäinl oexzi oi`e ,cgia mi`a md ,zeabl mi`a mdyk - £¨¥¨¨

oicd ziaa mdizexhy z` e`ived mdipy oky ,oey`x razy
lra iptl daebe mcew zixeaifd lra oi` ok m`e ,oicd xnb mcew

:xg` ote`a zwelgnd z` dcinrn `xnbd .zipepiadàì àlà¤¨Ÿ
àëéøöote`a `l` ongp ax ly epic jxvp `l -ãçì déì úéàc± §¦¨§¦¥§©

yiy,zerwxw izy mdn cg`lãçì déì úéàå ,úéðBðéaå úécéòwx ¦¦§¥¦§¦¥§©
øî .úéøeaéæongp ax -ïéîL ïä BlLa ,øáñdeld ly eizecy itl ± ¦¦©¨©§¤¥¨¦

lral geix o`k yi ote` lka okle ,zipepiae zicir idn miraew
z` daeb mlerl `ed oky ,`zxhn iketd df oi`e ,zixeaifd
`l zipepiad z` dab xak m` elit` ,epnn eabiykle ,zipepiad
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המשך בעמוד רר

miwxt dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîäãù åì øëîù àéöåä äìäåxhyl zxge`n dxikn xhy eilr `ived deld Ð

jl aiig iziid m`y ,rext e` siiefn jxhy :xne`e ,d`elddÐz` il xken ziid `l

.jaeg z` zeabl jl didy ,dcydäãùä úà åì øëîù ç÷ô äéä äædf didy itl Ð

.rwxwd z` lehi eiykre ,eaeg lr eppkyni okidn el did `le eilhlhn gixanàøîâ
øèù éáúë øãäå éæåæ áéäé ç÷åìäù àøúàá

éâéìô àì àîìò éìåë äøéëîxkenl didy Ð

el aezki `le ,laiwy zernd eaega akrl

eazky oeike .xhydÐeilr el oi`y giked

.aegàòãåî øñîéîì`l` el xken ipi`e Ð

.epkynl lke`yäéì úéà àøáç,edriceie Ð

.dcyd cer gwi `leäðùîåàéöåäù íéðù
äæ ìò äæ áåç øèùoernye oerny lr oae`x Ð

lye mcwen oae`x `ivedy xhy ,oae`x lr

.xge`n oernyøîåà ïåîãàoerny leki Ð

.oae`xl xnelêì éúééä áééç åìéàixack Ð

ok ixg` ipnn del dz` cvik ,jxhy?jl did

!ipnn jaeg z` reazläáåâ äæå äáåâ äæÐ

deln df akri :mixne` oi` ,dey aegd elit`

oic zia `l` ,edeldy deln liaya exag ly

.eaeg z` ecbpkyl oiabne ,cg` lk iqkpl oicxei

àøîâéì äîì àúøèî éëåôäipy `yepd Ð

el oexzi dn ,dey o`yne xer ly oitevxn

oinil l`ny lye l`nyl oini ly jetdl?

ïéîù ïä åìùáaeg lra :minkg exn`y dn Ð

zipepiaaÐyi m`y .oiny deld zerwxwa

`id elv`e ,mc` lkl zipepia `idy dcy dell

dpnid zerexb eizecy x`yy ,zicirÐoi`

dpnid daeb aeg lra.ìë ìùá øáñ úùù áøå
ïéîù ïä íãài`d iz` xcd ik ,seq seqe Ð

iabinlÐ.liwy ely dzidy zipepiaáøìå
ïîçð.'ek zifg i`n ,oiny od elyac inp idp Ð

åúà éããä éãäá éáâéîì åúà éë óåñ óåñÐ

.oic ziaa odizexhy e`ived odipy ixdyøî
ïéîù ïä åìùá øáñ.`ed `zxhn iketd e`le Ð

i`c ,zixeaif lral `geex `ki` jytp dnnc

iabe `yixa micw dixagÐzicir diab `ki`

i`e .zipepia ji`dl iabne ,zixeaife zipepiae

zipepia iabe micw edi`Ð,zicir diab `ied

.zixeaif dixagl iabneïä íìåò ìùá øáñ øîå
ïéîùoic zia iadi ,iabinl ez` iccdac oeike Ð

dl iab xcde ,`yixa zixeaif lral zipepia

dipinÐ.`ed `zxhn iketd jkldäáåâ äæ ïðú
äáåâ äæåmdipyy opaxl edl zi`c inp idp Ð

,elya dfe elya df cenri mixyk zexhyd

iketd e`le ,oiny od elya :dpin rny `nl`

.`edøùòì äæ äåìù ïåâëdyepd lkei `ly Ð

.dpzndc `geex `ki`c ,mipy xyr cr eraezl

øùòì ïåùàø àîéìéàseql elv` `a ipye Ð

.yngl dele ,dpyàì àä 'åë ïåîãà àîéì àäá
äéðîæ àèîeprazie edeldy dfl el did gepe Ð

cr ecia akern eaeg `di oiicre ,yng seql

.eaega el rxet `diyn ,xyr znlydàèîã éà
äéðîædelnd `ayk mipyd zyng enly m` Ð

.deld on zeellïðáøã àîòè éàîixyknc Ð

oey`x deln ly exhy?."deln yi`l del car"c ,zeell `le eraezl el dide epnf ribd ixdàúàã àëéøö àì.yng mlync `neia epnid dele diabl Ðïðé÷ñò éîúéázny Ð

rwxw mdl oi`e ,miraeze mi`a minezide ,odn cg`zi`e zixeaif inzil edl zi`c dnwele :opiqxb ikd .aeg lral inzic ilhlhn icaryn `lc ,odn exhy daeb mcbpky `diy

.'ek mirxtp oi` oiny od mc` lk lya inp i`c zipepiae zicir dicicl diläðùîïéàåùðì úåöøà ùìù`yp m`y ,dy` i`eyp oiprl zewelg l`xyi ux`a od zevx` yly Ð

.ux` l` ux`n eixg` jlil dtekl leki epi` odn zg`a dy`ïéàéöåî ïéàmy mi`a eiaiaq lkne ,miweey mewn `ede ,xirn lecb jxk .jxkl jxkn `le xirl xirn `l efl efn Ð

.ea ievn xac lke ,dxegql
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ïðáøådil irai` `lc ,`nlr ilekc `ail` lirl opiwqnc `de Ð dil zi` `xag jxag

yi !dil zi` `xag jxag :opixn`c ,ezekf cai` `l envrl :iab ,`rcen xqninl

z` el xkny `ivedy `kd enk d`ced jk lk ded `l oniq d`yry dnc ,inc `lc xnel

.d`cedl ith `incc ibilt d`ced jda la` .`rcen xqninl dil irai` `l jklid ,dcyd

ded `l i`ce lirlc ,xity iz` i"yx yexitle

rny `nlcc Ð `rcen xqninl xrxrnl dil

el didie dxkenl rpnie `dn dcy el xkend

iab ,`kd la` .zepwl zecy `vni `ly cqtd

migwel daxdc ,cqtd jk lk epi` ,dcy zxikn

Ð zpiaf ,zipw Ð oiaf" iypi` ixn`c `vni

."zcqt`

óåñs` Ð ez`w iccd icda iabinl ez` ik seq

zi`c `kid ,dligz raezl oiwwfpc ab lr

`nw `aa) mzd gkenck oiwwfp oi` Ð `ciqt dil

.diqkp ilifc oebk ,`nrh (a,enùìùzevx`

onfa mixen` mixac dna :`ztqez Ð oi`eypl

yqxi`y lilb oa e` dcedia qxi`e dcedin did

lilb oa e` lilba qxi`y dcedi oa la` .lilba

zpn lry ,z`vl dze` oitek Ð dcedia qxi`y

.d`yp ok
ikd
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äðùîàéöBä äläå ,Bøáç ìò áBç øèL àéöBnä©¦§©©£¥§©¨¦
:øîàiL àeä ìBëé :øîBà ïBîãà .äãOä úà Bì øënL¤¨©¤©¨¤©§¥¨¤Ÿ©
ElL úà òøtäì Eì äéä Eì áéiç éúééä eléà¦¨¦¦©¨§¨¨§§¦¨©¤¤§
äéä äæ :íéøîBà íéîëçå !äãOä úà éì zøënLk§¤¨©§¨¦¤©¨¤©£¨¦§¦¤¨¨
.BðkLîì ìBëé àeäL éðtî ,ò÷øwä úà Bì øënL ,çwt¦¥©¤¨©¤©©§©¦§¥¤¨§©§§

àøîâL ?ïðaøc àîòè éàî!ïBîãà øîà÷ øét ©©£¨§©¨©©¦¨¨©©§
àøèL éáúk øãäå éæeæ éáäéc àøúàa¯àîìò élek §©§¨§¨£¦¥©£©¨§¥§¨¨¥¨§¨

éöîc éâéìt àìdéì øîàElL úà òBøôì Eì äéä : ¨§¦¦§¨¥£©¥¨¨§¦§©¤¤§
éâéìt ék .äãOä úà éì zøënLk¯éáúëc àøúàa §¤¨©§¨¦¤©¨¤¦§¦¦§©§¨§¨§¥

déì éòaéà :øáñ ïBîãà ;éæeæ éáäé øãäå àøèL§¨¨©£©¨£¥¥©§¨©¦¨¥¥
,déì úéà àøáç Cøáç :éøáñ ïðaøå ,àòãBî øñîéîì§¦§©¨¨§©¨©¨§¦©§¨©§¨¦¥

.déì úéà àøáç Cøáçc àøáçåäðùîíéðL §©§¨§©§¨©§¨¦¥§©¦
eléà :øîBà ïBîãà ,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL¤¦§©¤©¤©§¥¦

øèL äáBb äæå BáBç øèL äáBb äæ :íéøîBà íéîëçå ?épnî äåì äzà ãöék Eì áéiç éúééä̈¦¦©¨§¥©©¨Ÿ¤¦¤¦©£¨¦§¦¤¤§©§¤¤§©
.BáBçàøîâ,äáBb äæå äáBb äæ :øîà ïîçð áø ,äæ ìò äæ áBç øèL eàéöBäL íéðL ,øîzà¦§©§©¦¤¦§©¤©¤©©§¨¨©¤¤§¤¤

,àîìò éleëc .BlLa ãîBò äæå BlLa ãîBò äæ àlà ?éì änì àúøèî éëetä :øîà úLL áø©¥¤¨©©¥©§¨¨¨¨¦¤¨¤¥§¤§¤¥§¤§¥¨§¨
úéøeaéæå úéøeaéæ ,úéðBðéáe úéðBðéa ,úécéòå úécéò¯éâéìt ék .àeä àúøèî éëetä éàcå¯úéàc ¦¦§¦¦¥¦¥¦¦¦§¦¦©©©¥©§¨¨¦§¦¦§¦

,ïéîL ïä BlLa :øáñ÷ ,äáBb äæå äáBb äæ :øáñ ïîçð áø .úéøeaéæ ãçìe úéðBðéa ãçì déì¥§©¥¦§©¦¦©©§¨¨©¤¤§¤¤¨¨©§¤¥¨¦
úLL áøå .úéøeaéæ ìé÷Lå àeää àúàå ,úécéò déab äåäc úéðBðéáì déì éáâå úéøeaéæ ìòa éúà̈¥©©¦¦§¨¥¥§¥¦©£¨©¥¦¦©£¨©§¨¥¦¦§©¥¤

:øáñ÷ ,éì änì àúøèî éëetä :øîàéúà ék ,óBñ óBñ .ïéîL ïä íãà ìk ìLa¯àeää ¨©©¥©§¨¨¨¨¦¨¨©§¤¨¨¨¥¨¦¦¨¥©
úéðBðéa ìòa éúéì ?àLéøa úéøeaéæ ìòa éúàc úéæç éàî ,ïîçð áøìe .ìé÷L÷ déLôðc úéðBðéa¥¦§©§¥¨¨¥§©©§¨©¨¥§¨¥©©¦¦§¥¨¥¥©©¥¦
eúà ék ,óBñ óBñ .déòáz íéã÷c ,àëéøö àì !déìäéð éaâéìå øãäéìå ,úéøeaéæ éaâéìå àLéøa§¥¨§¦§¥¦¦§¦£©§¦§¥¦£¥¨§¦¨§¨¥§¨¥¦¨
ãçì déì úéàå ,úéðBðéáe úécéò ãçì déì úéàc àëéøö àì àlà !eúà÷ éããä éãäa éaâîì§¦§¥©£¥£¨¥¨¨¤¨¨§¦¨§¦¥§©¦¦¥¦§¦¥§©
:íéøîBà íéîëçå :ïðz .ïéîL ïä íãà ìk ìLa :øáñ øîe ,ïéîL ïä BlLa :øáñ øî .úéøeaéæ¦¦¨¨©§¤¥¨¦¨¨©§¤¨¨¨¥¨¦§©©£¨¦§¦
éëéä .Lîçì äæå øNòì äæ äålL ïBâk :úLL áøc àaélà ïîçð áø dîbøz .äáBb äæå äáBb äæ¤¤§¤¤¦§§¨©©§¨©¦¨§©¥¤§¤¨¨¤§¤¤§¤§¨¥¥¦

Lîçì éðLå øNòì ïBLàø :àîéìéà ?éîc¯äzà ãöék Eì áéiç éúééä eléà :ïBîãà àîéì àäa ¨¥¦¥¨¦§¤¤§¥¦§¨¥§¨¥¨©§¦¨¦¦©¨§¥©©¨
déðîæ àèîc éà ?éîc éëéä .øNòì éðLå Lîçì ïBLàø ,àlà !déðîæ àèî àì àä ?épnî äåìŸ¤¦¤¦¨¨§¨¦§¥¤¨¦§¨¥§¥¦§¤¤¥¦¨¥¦¦§¨¦§¥

¯àîòè éàîdéðîæ àèî àìc éàå ,ïðaøc¯àì ?ïBîãàc àîòè éàîe ,déðîæ àèî àì àä ©©£¨§©¨©§¦§¨§¨¦§¥¨¨§¨¦§¥©©£¨§©§¨
éæéc Léðéà ãéáò :øáñ øî .Lîç íìLîc àîBé àeääa àúàc àëéøöàì :øáñ øîe ,déîBéì ó §¦¨©£¨§©¨§¦§©¨¥¨¨©£¦¦¦§¨¥§¥¨¨©¨

éæéc Léðéà ãéáòééeaâà ,éáb àaâéî éîúéc ,ïðé÷ñò éîúéa àëä :øîà àîç øa éîø .déîBéì ó £¦¦¦§¨¥§¥¨¦©¨¨¨©¨¨§©§¥¨§¦©§©§¥¦§¨¨¥©§¥
:àáø øîà .Bì ïéàå ,úBaâì éeàø äæå äáBb äæ !éðú÷ äáBb äæå äáBb äæ àäå .eäéépéî ïðéaâî àì̈©§¦©¦©§§¨¤¤§¤¤¨¨¥¤¤§¤¨¦§§¥¨©¨¨

àãç ;øáca úBáeLú ézL¯øãäéìå ,éîúéì àòøà eäðéaâì :ãBòå ,éðú÷ äáBb äæå äáBb äæc §¥§©¨¨£¨§¤¤§¤¤¨¨¥§©§¦§©§¨§©§¥§¦£©
ò÷ø÷ eábL íéîBúé :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøãk ,eäéépéî eäðéaâéìå§¦§¦§¦©§¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£§¦¤¨©§©

ïäéáà úáBça¯úéøeaéæ éîúéì eäì úéàc dî÷Bìå !àéL÷ ,ïäî ïúBà äáBâå øæBç áBç ìòa §©£¦¤©©¥§¤¨¥¤©§¨§§¨§¦§§©§¥¦¦
ìLa éîð éàc .úéøeaéæ déì eaâîe úéðBðéa eáb éîúé éìæàc ,úéðBðéáe úécéò déãéãì déì úéàå§¦¥§¦¥¦¦¥¦§¨§¥©§¥¨¥¦©§¥¦¦§¦©¦§¤

ïéîL ïä íãà ìk¯àä,ñôz àìc àëéä éléî éðä !úéøeaéfî àlà íéîBúé éñëpî ïéòøôð ïéà ¨¨¨¥¨¦¨¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦¦¦¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨©
ñôúc àëéä ìáà¯.ñôzäðùîïéà .ìéìbäå ,ïcøiä øáòå ,äãeäé :ïéàeOðì úBöøà ùìL £¨¥¨§¨©¨©¨Ÿ£¨§¦¦§¨§¥¤©©§¥§©¨¦¥

,Cøëì Cøkîe øéòì øéòî ïéàéöBî õøàä dúBàa ìáà ,Cøëì Cøkîe øéòì øéòî ïéàéöBî¦¦¥¦§¦¦§©¦§©£¨§¨¨¨¤¦¦¥¦§¦¦§©¦§©
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קצט
miwxt dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzeaezk

äðùîäãù åì øëîù àéöåä äìäåxhyl zxge`n dxikn xhy eilr `ived deld Ð

jl aiig iziid m`y ,rext e` siiefn jxhy :xne`e ,d`elddÐz` il xken ziid `l

.jaeg z` zeabl jl didy ,dcydäãùä úà åì øëîù ç÷ô äéä äædf didy itl Ð

.rwxwd z` lehi eiykre ,eaeg lr eppkyni okidn el did `le eilhlhn gixanàøîâ
øèù éáúë øãäå éæåæ áéäé ç÷åìäù àøúàá

éâéìô àì àîìò éìåë äøéëîxkenl didy Ð

el aezki `le ,laiwy zernd eaega akrl

eazky oeike .xhydÐeilr el oi`y giked

.aegàòãåî øñîéîì`l` el xken ipi`e Ð

.epkynl lke`yäéì úéà àøáç,edriceie Ð

.dcyd cer gwi `leäðùîåàéöåäù íéðù
äæ ìò äæ áåç øèùoernye oerny lr oae`x Ð

lye mcwen oae`x `ivedy xhy ,oae`x lr

.xge`n oernyøîåà ïåîãàoerny leki Ð

.oae`xl xnelêì éúééä áééç åìéàixack Ð

ok ixg` ipnn del dz` cvik ,jxhy?jl did

!ipnn jaeg z` reazläáåâ äæå äáåâ äæÐ

deln df akri :mixne` oi` ,dey aegd elit`

oic zia `l` ,edeldy deln liaya exag ly

.eaeg z` ecbpkyl oiabne ,cg` lk iqkpl oicxei

àøîâéì äîì àúøèî éëåôäipy `yepd Ð

el oexzi dn ,dey o`yne xer ly oitevxn

oinil l`ny lye l`nyl oini ly jetdl?

ïéîù ïä åìùáaeg lra :minkg exn`y dn Ð

zipepiaaÐyi m`y .oiny deld zerwxwa

`id elv`e ,mc` lkl zipepia `idy dcy dell

dpnid zerexb eizecy x`yy ,zicirÐoi`

dpnid daeb aeg lra.ìë ìùá øáñ úùù áøå
ïéîù ïä íãài`d iz` xcd ik ,seq seqe Ð

iabinlÐ.liwy ely dzidy zipepiaáøìå
ïîçð.'ek zifg i`n ,oiny od elyac inp idp Ð

åúà éããä éãäá éáâéîì åúà éë óåñ óåñÐ

.oic ziaa odizexhy e`ived odipy ixdyøî
ïéîù ïä åìùá øáñ.`ed `zxhn iketd e`le Ð

i`c ,zixeaif lral `geex `ki` jytp dnnc

iabe `yixa micw dixagÐzicir diab `ki`

i`e .zipepia ji`dl iabne ,zixeaife zipepiae

zipepia iabe micw edi`Ð,zicir diab `ied

.zixeaif dixagl iabneïä íìåò ìùá øáñ øîå
ïéîùoic zia iadi ,iabinl ez` iccdac oeike Ð

dl iab xcde ,`yixa zixeaif lral zipepia

dipinÐ.`ed `zxhn iketd jkldäáåâ äæ ïðú
äáåâ äæåmdipyy opaxl edl zi`c inp idp Ð

,elya dfe elya df cenri mixyk zexhyd

iketd e`le ,oiny od elya :dpin rny `nl`

.`edøùòì äæ äåìù ïåâëdyepd lkei `ly Ð

.dpzndc `geex `ki`c ,mipy xyr cr eraezl

øùòì ïåùàø àîéìéàseql elv` `a ipye Ð

.yngl dele ,dpyàì àä 'åë ïåîãà àîéì àäá
äéðîæ àèîeprazie edeldy dfl el did gepe Ð

cr ecia akern eaeg `di oiicre ,yng seql

.eaega el rxet `diyn ,xyr znlydàèîã éà
äéðîædelnd `ayk mipyd zyng enly m` Ð

.deld on zeellïðáøã àîòè éàîixyknc Ð

oey`x deln ly exhy?."deln yi`l del car"c ,zeell `le eraezl el dide epnf ribd ixdàúàã àëéøö àì.yng mlync `neia epnid dele diabl Ðïðé÷ñò éîúéázny Ð
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.'ek mirxtp oi` oiny od mc` lk lya inp i`c zipepiae zicir dicicl diläðùîïéàåùðì úåöøà ùìù`yp m`y ,dy` i`eyp oiprl zewelg l`xyi ux`a od zevx` yly Ð

.ux` l` ux`n eixg` jlil dtekl leki epi` odn zg`a dy`ïéàéöåî ïéàmy mi`a eiaiaq lkne ,miweey mewn `ede ,xirn lecb jxk .jxkl jxkn `le xirl xirn `l efl efn Ð

.ea ievn xac lke ,dxegql
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miwxtח dyelyaa cenr iw sc ± iriax wxtzeaezk
êøëì øéòî àì ìáà.`nrh yxtn `xnba Ð÷ãåá äôéä äåðäù`ay inl ,sebd z` Ð

.eilr mi`a mi`lg jk jezne ,rx depnàøîâäù÷ ïéëøë úáéùéoiayiizn lkdy Ð

mikenq miqcxte zepb yi xira la` .xie` my oi`e efl ef mizad miaxwne oiwgece ,my

.dti oxie`e ,mizalúñå éåðù.daehl elit` Ðåîøë íéøä íåøîáoenn ecia oi`y Ð

lke ,xdd y`xa dpewe ,aeh mewna zepwl

minxkl afe ltep el `iven `edy milaf

.eizgzyäðùîïéìòî ìëäipa lk z` Ð

.milyexia enr ayile zelrl dtek mc` ezia

íéùðä ãçàå íéùðàä ãçàdtek dy`d s` Ð

e`l m`e ,my xecle zelrl dlra z`Ð`ivei

.`icda `xnba `ziixaa ipzwck ,daezk ozie

àé÷èåô÷ úåòîlyn xzei zelweye zelecb Ð

.l`xyi ux`àøîâíéãáò ééåúàìel did Ð

.egxk lr eixg` card jli ixar caréãééàå
'åë àðúãdtid depl rxd depn meyn eli`c Ð

opirny`c oeik ,jixhvi` `ldepn oilrnc

rxd depl dtidÐelit` ,oi`iven oi`c oky lk

.dtil rxd onúåìòì,ux`l ux`l dvegn Ð

.milyexil oileab x`yn okeúàöìÐ

.ux`l dvegl ux`n e` ,oileabl milyexin

ïàë åðù äáåúë éìå÷î,daezka elwd o`k Ð

.daezk ilewn zg` efeàúééøåàã äáåúë øáñ÷
ixhy lk oick opilf` ceariy xza jklid Ð

.aegíúñ óñë åá áåúë`le ,sqk d`n Ð

.oipeicpet m` oixpic m` oirlq m` yxitäî
åäáâî äåì äöøéù.oixqi` elit`e Ðàîéàå

àëñðyxit `l jkl ,did sqk zekizg Ð?

éèéøô àîéàåsqk e` ,zygp el oziy xn`ze Ð

zehext d`n dey?ïë ãåãì åì øîà éî éëåÐ

ux`n z`vle gexal jixv didy iptn `l`

.yik` l`e a`en jln l` l`xyiéáø éòáã
÷ñéîì àøéæded ikdl ,ecia dgen dcedi axe Ð

.dipin hinzyn
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:dil xn` .in` iaxc dinwl `z` ,dixza` dixn `z` l`xyi ux`l gxac `car `edd

car xibqz l`" yixcc diy`i xa ig` iaxcn jl `prwtn `l i`e dinc` `xhy jl aezkip

.ux`l ux`l dvegn gxay cara Ð "eipec` l`

opixn` `l` dipin dil `prwtn `l `kde l`xyi

`ven did `lyk ixiin mzd .dipaf lif :dil

jl aezkp :xn`w jkl ,xekni inl l`xyi ux`a

eriwti micard lk ok `l m`c ,dinc` `xhy

mz epiaxe .ux`l egxaiy mdipec` icin onvr

ynn dxikn e`l ,`kdc "dipaf" i`dc :yxit
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.dinc`

ïéàå:xn`z m`e Ð i`n iiez`l oi`iven lkd

gxay car iiez`l :ipyn `l i`n`
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,ikd xninl `kil milyexiac :xnel yie ?`yixc

xzei milyexia micar eidiy mivex ep` oi`c

.mz epiax .miqgein `l` i`cn

àåädfd onfa bdep epi` Ð 'ek zelrl xne`

epiax xne` dide .mikxc zpkq `ki`c

ik .l`xyi ux`a xecl devn epi` eiykrc :miig

oi`c oiyper dnke ux`a zeielzd zevn dnk yi

.mdilr cenrle mda xdfil oileki ep`

àéäi`n :dniz .dze` oitek z`vl zxne`

inp zevx` x`ya elit` l`xyi ux`a `ixi`
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äåpî ïéàéöBî .øéòì Cøkî àìå Cøëì øéòî àì ìáà£¨Ÿ¥¦¦§©§Ÿ¦§©§¦¦¦¦¨¤
.äòøä äåðì äôiä äåpî àì ìáà ,äôiä äåðì äòøä̈¨¨§¨¤©¨¨£¨Ÿ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
äòø äåpî àì óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ¦¨¤¨¨

.÷ãBa äôiä äåpäL éðtî ,äôé äåðìàøîâàîìLa §¨¤¨¨¦§¥¤©¨¤©¨¨¥¦§¨¨
øéòì Cøkî¯àì øéòa ,éléî ìk éçéëL Cøkác ¦§©§¦§©§©§¦¦¨¦¥¨¦¨

òéiñî ?àîòè éàî Cøëì øéòî àlà .éléî ìk éçéëL§¦¦¨¦¥¤¨¥¦¦§©©©£¨§©©
:àðéðç øa éñBé éaø øîàc ,àðéðç øa éñBé éaøì déì¥§©¦¥©£¦¨§¨©©¦¥©£¦¨

äL÷ íékøk úáéLiL ïépî¯íòä eëøáéå" :øîàpL ¦©¦¤§¦©§©¦¨¨¤¤¡©©§¨§¨¨
ì íéácðúnä íéLðàä ìëìïaø" ."íéìLeøéa úáL §Ÿ¨£¨¦©¦§©§¦¨¤¤¦¨©¦©¨
'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL,ìàeîLãk ?÷ãBa éàî ." ¦§¤©§¦¥¥©¥§¦§¥

:ìàeîL øîàcáeúk .íéòî éìBç úlçz úñå éepéL §¨©§¥¦¤¤§¦©¦¥©¦¨
úBúaL àkéàäå ."íéòø éðò éîé ìk" :àøéñ ïa øôña§¥¤¤¦¨¨§¥¨¦¨¦§¨¦¨©¨
úñå éepéL :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk !íéáBè íéîéå§¨¦¦§¦§¥§¨©§¥¦¤¤
,úBìéì óà" :øîBà àøéñ ïa .íéòî éìBç úlçz§¦©¦¥©¦¤¦¨¥©¥
Bbâì íébb øènî ,Bîøk íéøä íBøîáe Bbb íébb ìôLa§¤¤©¦©¦§¨¦©§¦§©©¦§©

."íéîøkì Bîøk øôòîeäðùîõøàì ïéìòî ìkä ¥£©©§©§¨¦©Ÿ©£¦§¤¤
íéìLeøéì ïéìòî ìkä ,ïéàéöBî ìkä ïéàå ìàøNé¦§¨¥§¥©Ÿ¦¦©Ÿ©£¦¦¨©¦
àNð .íéLpä ãçàå íéLðàä ãçà ,ïéàéöBî ìkä ïéàå§¥©Ÿ¦¦¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦¨¨

ìàøNé õøàa dLøâå ìàøNé õøàa äMà¯dì ïúBð ¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨
dLøâå ìàøNé õøàa äMà àNð .ìàøNé õøà úBònî¦§¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨

ài÷èBt÷a¯àNð ,ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð §©§¦¨¥¨¦§¤¤¦§¨¥¨¨
ìàøNé õøàa dLøâå ài÷èBt÷a äMà¯dì ïúBð ¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨

:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìàøNé õøà úBònî¦§¤¤¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥
ài÷èBt÷a äMà àNð .ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð¥¨¦§©§¦¨¨¨¦¨§©§¦¨

ài÷èBt÷a dLøâå¯.ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBðàøîâééezàì ?éàî ééezàì "ïéìòî ìkä" §¥§¨§©§¦¨¥¨¦§©§¦¨©Ÿ©£¦§©¥©§©¥
ìkä ïéàå" .äòøä äåðì äôiä äåpî ééezàì ?éàî ééezàì ,àéãäa íéãáò éðúc ïàîìe .íéãáò£¨¦§©§¨¥£¨¦§¤§¨§©¥©§©¥¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨§¥©Ÿ
ìkä" .ìàøNé õøà úáéLé íeMî ,ìéæå àëä déðaæ :déì ïðéøîàc ,õøàì õøàì äöeçî çøaL ãáò ééezàì ?éàî ééezàì "ïéàéöBî¦¦§©¥©§©¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤§¨§¦©¥©§¥¨¨§¦¦§¦©¤¤¦§¨¥©Ÿ

îäåðì äòøä äåpî eléôà ééezàì ?éàî ééezàì "ïéàéöBî ìkä ïéàå" .äòøä äåðì äôiä äåpî ééezàì ?éàî ééezàì "íéìLeøéì ïéìò ©£¦¦¨©¦§©¥©§©¥¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨§¥©Ÿ¦¦§©¥©§©¥£¦¦¨¤¨¨¨§¨¤
úBìòì àlL úøîBà àéäå úBìòì øîBà àeä :ïðaø eðz ."ïéàéöBî ïéà" éîð àôéñ àðz ,"ïéàéöBî ïéà" àLéø àðúc éãéiàå .äôiä¯ ©¨¨§©§¥§¨¨¥¨¥¦¦¨¨¥¨©¦¥¦¦¨©¨©¥©£§¦¤¤¤Ÿ©£

åàì íàå ,úBìòì dúBà ïéôBk¯úBìòì àlL øîBà àeäå úBìòì úøîBà àéä .äaeúk àìa àöz¯åàì íàå ,úBìòì BúBà ïéôBk ¦¨©£§¦¨¥¥§Ÿ§¨¦¤¤©£§¥¤Ÿ©£¦©£§¦¨
¯úàöì àlL øîBà àeäå úàöì úøîBà àéä .äaeúk ïzéå àéöBé¯åàì íàå ,úàöì àlL dúBà ïéôBk¯àeä .äaeúk àìa àöz ¦§¦¥§¨¦¤¤¨¥§¥¤Ÿ¨¥¦¨¤Ÿ¨¥§¦¨¥¥§Ÿ§¨

úàöì àlL úøîBà àéäå úàöì øîBà¯åàì íàå ,úàöì àlL BúBà ïéôBk¯'åë äMà àNð" .äaeúk ïzéå àéöBé;àéL÷ àôeb àä ." ¥¨¥§¦¤¤¤Ÿ¨¥¦¤Ÿ¨¥§¦¨¦§¦¥§¨¨¨¦¨¨¨©§¨
ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ài÷èBt÷a äLøâå ìàøNé õøàa äMà àNð :éðú÷¯àNð :àôéñ àîéà .ïðéìæà àãeaòéL øúa àîìà ¨¨¥¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨¨©¦§¨¨§¦©¥¨¥¨¨¨

,ïàk eðL äaeúë élewî :äaø øîà !ïðéìæà àðééáeb øúa àîìà ,ìàøNé õøà úBònî dì ïúBð ìàøNé õøàa dLøâå ài÷èBt÷a äMà¦¨§©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨¨©©§¨¨§¦©¨©©¨¦¥§¨¨¨
."ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .ïðaøc äaeúk øáñ÷øèL àéöBnä :ïðaø eðz .àúééøBàc äaeúk :øáñ÷ ¨¨©§¨§©¨©©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¦§©§¦¨¨¨©§¨§©§¨¨©¨©©¦§©

ìáa Ba áeúk ,Bøéáç ìò áBç¯ìàøNé õøà Ba áeúk ,ìáa úBònî eäaâî¯BàéöBä ,íúñ Ba áeúk .ìàøNé õøà úBònî eäaâî ©£¥¨¨¤©§¥¦§¨¤¨¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥¨§¨¦
ìááa¯ìàøNé õøàa BàéöBä ,ìáa úBònî eäaâî¯íúñ óñk Ba áeúk .ìàøNé õøà úBònî eäaâî¯,eäaâî äåì äöøiM äî §¨¤©§¥¦§¨¤¦§¤¤¦§¨¥©§¥¦§¤¤¦§¨¥¨¤¤§¨©¤¦§¤Ÿ¤©§¥

áeúk .àúééøBàc äaeúk øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcî é÷etàì ,àLéøà :àiLøLî áø øîà ?àéiäà .äaeúëa ïk ïéàM äî©¤¥¥¦§¨©©¨¨©©§¨§¦¨©¥¨§©¥¦§©¨¦§¤©§¦¥§¨©§¨§©§¨¨
éèéøt :àtt áø øîà ?éèéøt àîéàå .òaèî déa áéúëc :øæòìà éaø øîà ?àëñð àîéàå .eäaâî äåì äöøiM äî íúñ óñk Ba¤¤§¨©¤¦§¤Ÿ¤©§¥§¥¨©§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¦¥©§¥©§¥¨§¦¥¨©©©¨§¦¥
eléôàå õøàì äöeça øeãé ìàå íéøëð daeøL øéòa eléôà ,ìàøLé õøàa íãà øeãé íìBòì :ïðaø eðz .éLðéà éãáò àì àtñëc§©§¨¨¨§¥¡¨¥¨©¨©§¨¨¨¨§¤¤¦§¨¥£¦§¦¤¨¨§¦¦§©¨§¨¨¨¤©£¦
:øîàpL ,dBìà Bì ïéàL éîk äîBc õøàì äöeça øcä ìëå ,dBìà Bì LiL éîk äîBc ìàøNé õøàa øcä ìkL .ìàøNé daeøL øéòa§¦¤¨¦§¨¥¤¨©¨§¤¤¦§¨¥¤§¦¤¥¡©§¨©¨§¨¨¨¤¤§¦¤¥¡©¤¤¡©

õøàì äöeça øcä ìk :Eì øîBì àlà !?dBìà Bì ïéà õøàa øc BðéàL ìëå ."íéäìàì íëì úBéäì ïòðk õøà úà íëì úúì"¯ ¨¥¨¤¤¤¤§©©¦§¨¤¥Ÿ¦§¨¤¥¨¨¨¤¥¡©¤¨©§¨©¨§¨¨¨¤
ìà ãBáò Cì øîàì 'ä úìçða çtzñäî íBiä éðeLøâ ék" :øîBà àeä ãåãa ïëå ,äøæ äãBáò ãáBò eléàkøîà éî éëå ,"íéøçà íéä §¦¥£¨¨¨§¥§¨¦¥¦¥§¦©¥¦§©¥©§©£©¥Ÿ¥£¡Ÿ¦£¥¦§¦¦¨©

õøàì äöeça øcä ìk :Eì øîBì àlà ?íéøçà íéäìà ãBáò Cì :ãåãì Bì¯èénzLî÷ äåä àøéæ éaø .äøæ äãBáò ãáBò eléàk §¨¦¥£¡Ÿ¦£¥¦¤¨©§¨©¨§¨¨¨¤§¦¥£¨¨¨©¦¥¨£¨¨¦§©¥
ìàøNé õøàì ìáaî äìBòä ìk :äãeäé áø øîàc .ìàøNé õøàì ÷ñéîì àòác ,äãeäé áøc dépéî¯:øîàpL ,äNòa øáBò ¦¥§©§¨¦§¨§¦©§¤¤¦§¨¥§¨©©§¨¨¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥©£¥¤¤¡©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zeaezk(ipy meil)

àì ìáàdze` mi`iven,øéòì Cøkî àìå ,Cøëì øéòîelit` £¨Ÿ¥¦¦§©§Ÿ¦§©§¦
.ux`d dze`aäòøä äåpî ïéàéöBîd`eazdy ,rx mewnn - ¦¦¦¨¤¨¨¨

,xweia my miievn zexitdeäôiä äåðìd`eazdy ,aeh mewn - §¨¤©¨¨
.lefa my miievn zexitdeïaø .äòøä äåðì äôiä äåpî àì ìáà£¨Ÿ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨©¨

àì óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdy`d z` oi`ivenäåðì äòø äåpî ¦§¤©§¦¥¥©Ÿ¦¨¤¨¨§¨¤
,äôé,xzei aeh mewn `edy s`L éðtîl` drxd depd on xarnd ¨¨¦§¥¤

÷ãBa ,äôiä äåpä.el wifdl lelre ,sebd z` ©¨¤©¨¨¥

* * *

àøîâ
z`vl ezy` z` sekl leki epi`y mrhd z` zxxan `xnbd

:jxkl xirnàîìLaz`vl oi`y dpynd oic oaen ±,øéòì Cøkî ¦§¨¨¦§©§¦
éléî ìk éçéëL àì øéòa ,éléî ìk éçéëL Cøëácjxkay meyn ± §¦§©§¦¥¨¦¥§¦Ÿ§¦¥¨¦¥

lk `vnp `l xirae ,mikxvpd mixacd lk ea yie miweey miievn
.xacàîòè éàî ,Cøëì øéòî àlàoi`y oicd ly mrhd edn ± ¤¨¥¦¦§©©©§¨

xebl xzei gep ixd ,jxkl xirn ezy` z` `ivedl leki lrad
.jxka,df oic :`xnbd zx`an,àðéðç øa éñBé éaøì déì òéiñî§©©©¥§©¦¥©£¦¨

äL÷ íékøk úáéLiL ïépî ,àðéðç øa éñBé éaø øîàczaiyin xzei §¨©©¦¥©£¦¨¦©¦¤§¦©§©¦¨¨
,mixrdøîàpL(a `i dingp)íéácðúnä íéLðàä ìëì íòä eëøáéå' ¤¤¡©©§¨£¨¨§Ÿ¨£¨¦©¦§©§¦

ì'íéìLeøéa úáLok`y ,rnyn 'miacpzn' oeylne ,[jxk `idy-] ¨¤¤¦¨¨¦
dax zetitvd jxka oky ,xira xy`n xzei jxka xebl dyw
mikenqd miqcxte zepb yi xira eli`e ,xie` my oi`e ,xzei
`le xirl jxkn ezy` z` `ivedl leki lrad oi` okle .mizal

.ipyd ipt lr oexzi yi cg` lkl oky ,jxkl xirn

* * *
:dpyna epipy'åë øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødrx depn `l s` ©¨¦§¤©§¦¥¥

:`xnbd zl`ey .wcea dtid depdy iptn ,dti depl÷ãBa éàî± ©¥
.dtid depa xecl oexqg yi recn ,xnelk ,'wcea' yexitd dn

:`xnbd daiynúñå éepéL ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkiepiy lk - §¦§¥§¨©§¥¦¤¤
l mxeb ,daehl elit` ,lbxd ly.íéòî éìBç úlçz§¦©¦¥©¦

:l`eny ixac itl x`aznd ilyna weqt d`ian `xnbdáeúk̈
àøéñ ïa øôña,xn`p(eh eh ilyn),'íéòø éðò éîé ìk'mcewe §¥¤¤¦¨¨§¥¨¦¨¦

lr `xnbd dywn `xiq oa ixac z` `iadl `xnbd dkiynny
,mirx iprd ini lk recn :df weqtàkéàäåmpyi ixde -úBúaL §¨¦¨©¨

,íéáBè íéîéåzvxzn .miaeh milk`n miwlgn miiprl s` mday §¨¦¦
:`xnbd,úñå éepéL ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkmxeb ,daehl elit`e §¦§¥§¨©§¥¦¤¤

l,íéòî éìBç úlçziprd lke` mday miaeh minie zezay ,okle §¦©¦¥©¦
.mirx eini lk okle ,mirx mini md s` miaygp elbxdn xzei

:weqtd lr `xiq oa ixac z` d`ian `xnbd,øîBà àøéñ ïa`l ¤¦¨¥
`l` ,mirx eini wxúBìéì óàoky ,mirx iprdBbb íébb ìôLa- ©¥¦§©©¦©

deab zia zepwl sqk el oi` oky ,xzeia jenpd `ed iprd ly ezia
,xzeiBîøk íéøä íBøîáemewn `edy ,xdd dlrna `ed enxk - ¦§¨¦©§

gaeyn mewna mxk zepwl sqk el oi` oky ,ecarl gep oi`y ,rexb
.xzeiBbâì íébb øèîîzebb lr cxeid xhnd myb cxei xy`k ± ¦§©©¦§©

,zelila s` ecxehe ,xzeia jenpd `edy ebbl slec ,mixg`øôòîe¥£©
íéîøkì Bîøkminxkl jtype ltep ,enxkl iprd `iady ,lafd - ©§©§¨¦

.zelila s` dgepn iprl oi` okle ,xdd cxena mi`vnpd ,mixg`

äðùî
ezy` z` sekl leki lrady mipte`da oecl dtiqen dpynd

:xg` mewnl z`vlïéìòî ìkäezia ipa lk z` sekl leki mc` ± ©Ÿ©£¦
zelrlìàøNé õøàì,da xeclïéàéöBî ìkä ïéàåzekf el oi` j` ± §¤¤¦§¨¥§¥©Ÿ¦¦

oke .l`xyi ux`n z`vl ezia ipa z` zetklïéìòî ìkämc` ± ©Ÿ©£¦
zelrl ezia ipa lk z` sekl lekiïéàéöBî ìkä ïéàå ,íéìLeøéì- ¦¨©¦§¥©Ÿ¦¦

.milyexin z`vl ezia ipa z` zetkl zekf el oi` j`ãçà¤¨

íéLpä ãçàå íéLðàädf `ed yi`d m` oia exn`p el` mipic ± ¨£¨¦§¤¨©¨¦
.jka dvexd `id dy`d m` oiae ,`ivedl e` zelrdl dvexy

e` l`xyi ux`l ezxic xewrl dvexd mc`a dpc dpyndy ab`
:l`xyi ux`a dy` `yepd oipra sqep oic dpynd d`ian ,jtidl

dì ïúBð ,ìàøNé õøàa dLøâå ,ìàøNé õøàa äMà àNðdzaezk z` ¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨
úBònîa zelaewnd.ìàøNé õøàmc` m` okeõøàa äMà àNð ¦¨¤¤¦§¨¥¨¨¦¨§¤¤

,ài÷èBt÷a dLøâå ,ìàøNéok mbdì ïúBðdzaezk z`úBònî ¦§¨¥§¥§¨§©§¦¨¥¨¦¨
a zelaewnd,ìàøNé õøàmdy ,`iwhetwa zelaewnd el` `le ¤¤¦§¨¥

mc` m` oke .`wihetw zernn zegt zelweye zephwäMà àNð̈¨¦¨
,ìàøNé õøàa dLøâå ,ài÷èBt÷a`ed mbdì ïúBðdzaezk z` §©§¦¨§¥§¨§¤¤¦§¨¥¥¨

úBònîa zelaewnd,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ìàøNé õøà ¦¨¤¤¦§¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥
`ed ,`iwhetwa d`ypy oeik ,df dxwnadì ïúBðdzaezk z` ¥¨

ài÷èBt÷ úBònîmc` m` j` .å ,ài÷èBt÷a äMà àNðmbdLøâ ¦¨©§¦¨¨¨¦¨§©§¦¨§¥§¨
,ài÷èBt÷a`ed lkd ixacldì ïúBðdzaezk z`úBònî §©§¦¨¥¨¦¨

.ài÷èBt÷©§¦¨

* * *

àøîâ
:dpyna epipy .dpynd ly oey`xd wlga dpc `xnbdïéìòî ìkä'©Ÿ©£¦

.ieaix oeyl `ed dpynd dhwpy ,'lkd' oeyle ,'l`xyi ux`l
:`xnbd zl`eyéàî ééezàìdaiyn .zeaxl dpynd d`a dn ± §©¥©

:`xnbdíéãáò ééezàì`ed mze` s`y miixar micar zeaxl - §©¥£¨¦
:`xnbd zl`ey .l`xyi ux`l enr zelrl zetkl lekiïàîìe§©

àéãäa íéãáò éðúc,epizpyna yexita 'micar' qxeby inle - §¨¥£¨¦§¤§¨
éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ±ééezàì §©¥©§©¥

elit` milrnyäôiä äåpîux`l uegaäòøä äåðì.l`xyi ux`a ¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
:dpyna epipyïéàéöBî ìkä ïéàå':dpynd zl`ey .'l`xyi ux`n §¥©Ÿ¦¦

éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ± §©¥©
d`a dpyndãáò ééezàìiprpkõøàì õøàì döeçî çøaL, §©¥¤¤¤¨©¦¨¨¨¤¨¨¤

déì ïðéøîàc,ux`l uegay eaxl mixne` ep`y ±ìéæå àëä déðaæ §©§¦¨¥©§¥¨¨§¦
xnelk ,jle o`k eze` xekn -ux`a xby mc`l eze` xekn

,ux`l uegl egxk lra e`ivedl leki jpi`y oeik ,l`xyiíeMî¦
zevnìàøNé õøà úáéLé. §¦©¤¤¦§¨¥

:dpyna epipy.'íéìLeøéì ïéìòî ìkä':`xnbd zl`eyéàî ééezàì ©Ÿ©£¦¦¨©¦§©¥©
:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn -ééezàìzeaxl ± §©¥

elit` milyexil milrny.äòøä äåðì äôiä äåpî¦¨¤©¨¨§¨¤¨¨¨
:dpyna epipy cerïéàéöBî ìkä ïéàå':`xnbd zl`ey .'milyexin §¥©Ÿ¦¦

éàî ééezàì:`xnbd daiyn .zeaxl 'lkd' zaiz d`a dn ±ééezàì §©¥©§©¥
milyexin oi`iven oi`y zeaxl ±äôiä äåðì äòøä äåpî eléôà£¦¦¨¤¨¨¨§¨¤©¨¨

milyexil uegyxnege lwa cnlp ixdy xzein df oic mpn`e .
drx depl milyexil uegy dti depn milrn m`y ,mcewd oicdn

,epnn oi`iven oi`y i`ce ixd ,milyexiaïéà' àLéø àðúc éãééàå§©§¦§¨¨¥¨¥
'ïéàéöBî ïéà' énð àôéñ àðz ,'ïéàéöBî,`pzd dpyy ab` `l` ± ¦¦¨¨¥¨©¦¥¦¦

`tiqa mb `pzd dpy ,'oi`iven oi`' oeyl ,dpynd ly `yixa
.ef oeyln ycg oic epcnl `l zn`ay s` ,'oi`iven oi`' oeyl

* * *
befd oa z` zetkl zekfd lr zcnlnd ,`ziixa d`ian `xnbd

:odn z`vl `lye ,milyexie l`xyi ux`l zelrlïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaàeälrad -úBìòì øîBàl`xyi ux`l ux`l uegn ¥©£

,milyexil l`xyi ux` x`yn e`àéäådy`d -àlL úøîBà §¦¤¤¤Ÿ
úBìòì dúBà ïéôBk ,úBìòì,dlra mråàì íàåzaxqn m`e - ©£¦¨©£§¦©

,zelrläaeúk àìa àözjixv epi`e ,dyxbl dlra i`yx ± ¥¥§Ÿ§¨
ote`a ,jtidl oke .dzaezk z` dl mlylyúBìòì úøîBà àéä, ¦¤¤©£

úBìòì BúBà ïéôBk ,úBìòì àlL øîBà àeäå,ezy` mr,åàì íàå §¥¤Ÿ©£¦©£§¦©
äaeúk ïzéå àéöBézzl lrad aiige ,dyxbl etekl dy`d dleki ± ¦§¦¥§¨
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המשך בעמוד עב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zeaezk(iyily meil)

.''ä íàð ,íúà éã÷t íBé ãò eéäé änLå ,eàáeé äìáa'zl`ey ¨¤¨¨§¨¨¦§©¨§¦Ÿ¨§ª
:`xnbd,àøéæ éaøå,l`xyi ux`l laan zelrl xzeny xaeqy §©¦¥¨

:`xnbd daiyn .weqtd z` yxtn `ed cvikúøL éìëa ,àeää©¦§¥¨¥
áéúklaa zleb ipa lr xacn epi` df weqt ,`xif iax zrcl - §¦

.laal elbedy ycwnd zia ly zxyd ilk lr `l`
:`xnbd zl`eyäãeäé áøålaan zelrl xeq`y cnl okidn §©§¨

enk ,zxyd ilk lr xacn weqtd i`ce ixdy ,l`xyi ux`l
:`xnbd daiyn .my miweqtdn gkenyàðéøçà àø÷ áéúk- §¦§¨©£¦¨
xeqi`d z` cnl epnny xg` weqt aezk(f a mixiyd xiy),ézòaLä'¦§©§¦

'åâå äãOä úBìéàa Bà úBàáöa ,íéìLeøé úBða íëúàExirY m` ¤§¤§§¨©¦¦§¨§©§©¨¤¦¨¦
,`id df weqt zernyne ,'uRgYW cr dad`d z` ExxFrY m`e§¦§§¤¨©£¨©¤¤§¨
jka mdl ezad` z` exxeri `ly l`xyi z` d"awd riaydy
ly epicl xewnd edfe .creind onfd iptl l`xyi ux`l eaeyiy

:`xnbd zl`ey .dcedi ax,àøéæ éaøå,xeqi` jka oi`y xaeqy §©¦¥¨
:`xnbd daiyn .weqtd z` yxti cvikàeää,ìàøNé eìòé àlL ©¤Ÿ©£¦§¨¥

äîBçaz` zepal dwfg ciae cgia elri `ly xacn df weqt ± ©¨
.milyexi zneg
:`xnbd zl`ey,äãeäé áøådiilr lk xeq`l weqtdn cnl cvik §©§¨

elri `ly `ed weqtd yexity okzi ixd ,l`xyi ux`l laan
:`xnbd zvxzn .dnegaàðéøçà 'ézòaLä'[xg`-],áéúk,xnelk ¦§©§¦©£¦¨§¦

.diilrd xeqi` z` dcedi ax cnel dfne ,ef oeyla weqt cer yi
:`xnbd zl`ey,àøéæ éaøådaiyn .sqepd weqtdn cnel `ed dn §©¦¥¨

:`xnbddéì éòaéî àeääjxvp df weqt ±,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì ©¦¨¥¥§¦§©¦¥§©¦£¦¨
ìL ,øîàcänì eìlä úBòeáL äLxiya miweqtd zyly - §¨©§Ÿ¨¨©¨¨¨

'mkz` izrayd' oeyla ,mixiyd(c g ,d b ,f a y"diy)md dn ,
.micnlnLBãwä òéaLäL ,úçàå .äîBça ìàøNé eìòé àlL ,úçà©©¤Ÿ©£¦§¨¥©¨§©©¤¦§¦©©¨

òéaLäL ,úçàå .íìBòä úBneàa eãøîé àlL ,ìàøNé úà àeä Ceøä¤¦§¨¥¤Ÿ¦§§§¨¨§©©¤¦§¦©
ìàøNéa ïäa eãaòzLé àlL ,íéáëBk éãáBòä úà àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨§¥¨¦¤Ÿ¦§©§§¨¤§¦§¨¥

zelba.éàcî øúBé¥¦©
:`xnbd zl`ey,äãeäé áøåxeqi` z` cg` weqtn cnely §©§¨

zyly z` cnel `ed okidn ,l`xyi ux`l laan diilrd
:`xnbd daiyn .`pipg iaxa iqei iax xikfdy mixacdeøéòz íà'¦¨¦

áéúk 'eøøBòz íàå,dletk oeyl el`d zereaydn cg` lka yi ± §¦§§§¦
laan l`xyi elri `ly dpeekdy odn cg`a yxtl xyt`e

:`xnbd zl`ey .l`xyi ux`l,àøéæ éaøåiweqtn cnel `ed dnm §©¦¥¨
daiyn .zereay yy d"awd riaydy `id mzernyny ,el`

:`xnbdéåì éaøãëì déì éòaéîzepeyld z` jixv `xif iax ± ¦¨¥¥§¦§©¦¥¦
,iel iax ly zeyxcd z` cenll ick miletkdúBòeáL LL ,øîàc§¨©¥¨

ïøîàc éðä ,àúìz ,änì eìlälirl epxn`y itk od mdn yly ± ©¨¨¨§¨¨¨¥©£¨¨
z` miebd ecaryi `le ,mieba ecxni `le ,dnega elri `ly]

e .[icn xzei l`xyiðéà,C,od ,zexzepd zereayd ylyelâé àlL ¦¨¤Ÿ§©
õwä úà.dle`bd onf z` elbi `l mdipiay mi`iapdy -àlLå ¤©¥§¤Ÿ

e÷çøél`xyiõwä úà.mdizepeeraelâé àlLåz` l`xyiãBqä §©£¤©¥§¤Ÿ§©©
.íéáëBk éãáBòìdiilrd z` xeq`l `xif iax zrcl xewn oi` okle §§¥¨¦

.l`xyi ux`l laan
mkz` iYrAWd' :lirl xkfedy weqtd jynd z` zx`an `xnbd¦§©§¦¤§¤

milWExi zFpAúBàáöa[mi`ava-]éaø øîà .'äãOä úBìéàa Bà §§¨©¦¦§¨§©§©¨¤¨©©¦
úà ïéîéi÷î ízà íà ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,øæòìà¤§¨¨¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥¦©¤§©§¦¤

äòeáMä,[lirl zx`eand]åàì íàå ,áèeîminiiwn mkpi` m`e - ©§¨¨§¦©
,dreayd z`øézî éðàxiwtn -ëøNa úàí,mlerd zene`l £¦©¦¤§©§¤

mkz` eceviyäãOä úBìéàëe úBàáökzeigl xwtd oxyay ¦§¨§©§©¨¤
.sxhd

:l`xyi ux` zaiyi gaya zexnin `iadl dtiqen `xnbdøîà̈©
øîàpL ,ïBò àìa éeøL ,ìàøNé õøàa øcä ìk ,øæòìà éaøbl diryi) ©¦¤§¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥¨§Ÿ¨¤¤¡©

(ckDA aWId mrd izilg okW xn`i laE''ïBò àNð ,`ly ,xnelk ©Ÿ©¨¥¨¦¦¨¨©Ÿ¥¨§ª¨
l`xyi epipky i`hg llba epilg ,l`xyi ly mpky miebd exn`i
lgnp xaky iptn jk xacd oi`y ,'epikyl ie` ryxl ie`' ixdy

mpeer.
:df weqtl sqep yexitíéàìç éìáBña ïðà ,éMà áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©¦£¨§§¥£¨¦

dì ïðéðúîmilaeqd mze` lr xacn df weqty epcnl ep` - ©§¦©¨
.mdizepeer milgnpe miwxnzn mixeqid ici lry ,mi`lg

* * *
,ìàøNé õøàa øeáwä ìk ,ïðò áø øîà,eiiga da xc `l m` elit` ¨©©¨¨¨©¨§¤¤¦§¨¥

.çaænä úçz øeá÷ eléàkokyàëä áéúkgafnd iabl xn`p ± §¦¨©©©¦§¥©§¦¨¨
(`k k zeny)íúä áéúëe ,'él äNòz äîãà çaæî'l`xyi ux` iabl ¦§©£¨¨©£¤¦§¦¨¨

'dnc`' oeyl(bn al mixac),,'Bnò Búîãà øtëå'cenll yi xnelk §¦¤©§¨©
znc`y miweqtd ipya dxkfedy 'dnc`' oeyln dey dxifba
.gafnd zxtkk `id dzxtke ,l`xyi mr lr zxtkn l`xyi ux`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdõøàì ÷éìñ äåäc ìéâø äåä àleò¨£¨¨¦©£¨¨¦§¤¤
ìàøNé,l`xyi ux`l laan zelrl eiiga libx did -déLôð çð ¦§¨¥¨©§¥

[xhtp±]øæòìà éaøì déì eøîà eúà .õøàì õeçaiaxl exn`e e`a ± §¨¨¤¨¨§¥§©¦¤§¨¨
.ux`l uega xhtp `lery xfrl`øîà,xfrl` iaxzðàike ± ¨©©§§

dz`Bì eøîà .úeîz äàîè äîãà ìò ,àleòixd ,xfrl` iaxl ¨©£¨¨§¥¨¨¨§
BðBøà`ler lyàa.o`k xawdlíäì øîà,xfrl` iaxäîBc Bðéà £¨¨©¨¤¥¤
y inBzèìB÷l`xyi ux`ì ,íéiçîy inBzèìB÷l`xyi ux`øçàì ©§¥©¦§©§§©©
äúéî.dxeawl ,xnelk ¦¨

:l`xyi ux` zlrna sqep dyrn d`ian `xnbd,àøáb àeää©©§¨
,äàæBç éa äîáé déì äìôðc'd`feg ia'a xc didy eig` zn ,xnelk §¨§¨¥§¨¨¥¨¨

.meail ezy` dwwfpe ,mipa `la [laa zeklna mewn]àúàmaid ¨¨
,àðéðç éaøc dén÷ìedéì øîà,`pipg iaxläî,dîaéìe úçéîì e §©¥§©¦£¦¨¨©¥©§¥©§©§¨

.dnail ick laal l`xyi ux`n z`vl xzen m`d ,xnelkøîà̈©
déì,mail `pipg iaxåéçà[jig` ,xnelk ,maid ly]úéúek àNð- ¥¨¦¨¨¦

,ux`l uega dy` `ypBâøäL íB÷nä Ceøa ,úîå`ly epnf mcew ¨¥¨©¨¤£¨
,rxf ciledl witqdåikàeämaid -,åéøçà ãøéjl oi` ,xnelk §¥¥©£¨

.meai zevn jxevl elit` l`xyi ux`n z`vl

* * *
:zxg` ux`l laan z`vl xeq`y ,zx`an `xnbdáø øîà̈©©

Ck ,ìáaì ìàøNé õøàî úàöì øeñàL íLk ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¥¤¨¨¥¥¤¤¦§¨¥§¨¤¨
ì ìáaî úàöì øeñà,úBöøà øàLzeviaxnd zeaiyi my yiy itl ¨¨¥¦¨¤¦§¨£¨

.cinz dxezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaøxeq` ,[mdipy exn`y-] ©¨§©¥§¨§¥©§©§
z`vl.éáek éáì àúéãaîetî eléôà£¦¦§§¦¨§¥¥

:df oipra zecaer d`ian `xnbd÷ôðc àeäämc`a dyrn ± ©§¨©
`viyéáek éáì àúéãaîetî,my xebldézîLeze` dcipe -áø ¦§§¦¨§¥¥©§¥©
.óñBé¥

÷ôðc àeää`viy mc`a dyrn ±Bzñàì àúéãaîetîàéðxebl ©§¨©¦§§¦¨§©§§¨
e ,myáéëL.zne -ééç äåä ,ïðaøî àáøeö éàä éòa éà ,éiaà øîà ¨¦¨©©©¥¦¨¥©§¨¥©¨¨£¨¨¥

`ly jk ici lr zeigl leki did ,df mkg cinlz dvex did m` -
.laan `vei did

:laae l`xyi ux` ly ozlrna dpc `xnbdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥
eäééåøz,[mdipy exn`y-].ïzèìB÷ ìàøNé õøà ,ìáaaL ïéøLk ©§©§§¥¦¤§¨¤¤¤¦§¨¥©§¨

.ïzèìB÷ ìáa ,úBöøà øàLaL ïéøLk:`xnbd zxxanéàîìiabl ± §¥¦¤¦§¨©§¨¤©§¨§©
.xacd xn`p oipr dfi`àîéìéàdpeekdy xn`z m` ±ìoipr,ïéñçeé ¦¥¨§£¦

miyp `yil s` mqegi mdl liren laaay miqgeindy epiide
zevx`d x`yay miqgeinde ,mdn xzei miqgeind l`xyi ux`n
xnel xyt` ike ,l`xyi ux`n `l j` laan miyp `yil mileki

,jkìàøNé õøàì äqéò úBöøàä ìk ,øî øîàäåzevx`d lk ± §¨¨©©¨¨£¨¦¨§¤¤¦§¨¥
lk jke ,dkezay dn da xkip oi`y ,zaxern dqirl zeleyn
mdy l`xyi ux` iyp`l qgia wtq od zevx`d lkay zegtynd

,zevx`d x`y iyp`n xzei miqgeinìàøNé õøàåk `idäqéò §¤¤¦§¨¥¦¨
.ìáaìux` iyp`n xzei miqgein laa iyp`y ok m` `vnpe §¨¤

.l`xyiàlàexn`p sqei axe dax ixac jgxk lr,äøeá÷ ïéðòì ¤¨§¦§©§¨
ux`a xawdl mdizepex` z` mikilen laaay mixykdy
ux`n c`n miwegx mdy zevx` x`yay mixykde ,l`xyi
,laaa xawdl mdizepex` z` mikilen ,laal miaexwe l`xyi

.dxezd zekf my yiy itl
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המשך בעמוד קצב

miwxt dyelya` cenr `iw sc ± iriax wxtzeaezk
áéúë úøù éìëá.'ebe "zepeknd lre mid lre micenrd l` 'd xn` dk ik" aizk dipin lirlc `xw Ðäîåçá åìòé àìù.dwfg cia ,cgi Ðåøøåòú íàå åøéòú íàzereay izy Ð

.zg` lkaõ÷ä úà åìâé àìù.mdipiay mi`iap Ðõ÷ä úà å÷çøé àìùåopiqxb "ewgci `ly" :`pixg` `pyil .mpera ÐÐ.i`cn xzei jk lr mipepgza eaxi `ly .wgec oeylàìùå
ãåñä úà åìâédxezd inrh ceq dl ixn`e ,xeard ceq dl ixn` Ð.íëøùá úà øéúî.xwtd oeyl Ðéúéìç ïëù øîàé ìáå.oer i`eyp mlek ik ,il xv :xnel mrxzi l` :xnelk Ð

úåîú äàîè äîãà ìò äúà.qenr z`eapa `ed `xwn Ðàá åðåøà.l`xyi ux`a exaewl Ðìááî úàöì øåñà êë.cinz dxez zeviaxnd zeaiyi my yiy itl Ðàúéãáîåôî ÷ôðã
éáåë éáì.my xebl Ðïúèìå÷ ìàøùé õøàÐ

.yxtnckïéñçåéì àîéìéàmiyp oi`yepy Ð

xn xn`c ith qgein laa `de l`xyi ux`n

.(`,`r oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtaìë
úåöøàä.laa lv` od ixd ÐäñéòëÐ

lk jk .dkeza dn da xkip oi`y ,zaxernd

.wtq zegtyndäøåá÷ ïéðòì àìàlaa ly Ð

lye ,l`xyi ux`a xawil mdizepex` oikilen

miaexwe l`xyi ux`n miwegxd zevx` x`y

laalÐ.dxez zekf my yiy ,laaa mixaew

äéì åø÷å.giynd zenil Ðäéìò íòìlr Ð

.l`xyi ux`áéúë íéìôðá àåäämlerle Ð

.l`xyi ux`aíééç ïðéà.dinza Ðéãé ìò
ìåâìâ,l`xyi ux` cr zenvrd milblbzn Ð

.my oiigeò÷ø÷á íäì äùòð úåìéçîÐ

cr zeligna miklede mdilbx lr micnere

.mi`veie oivavan mye ,l`xyi ux`åâá íéøáã
jixve ,df xaca mixzeqn mixac o`k yi Ð

.al mdl zzläéä øåîâ ÷éãöùdid `le Ð

.l`xyi ux` zekfl jixvéäåçà äéì åçìù
äáøì`zicaneta ipngp xa dax Ðdide ,did

ick ef zxb` eglye ,l`xyi ux`a mig` el

.mlv` dlriyéñåî àôìéàíéøáã äá ócer Ð

.ok el eglyìò øòèöî äéäù ãçàá äùòî
úçà äùà.ux`l uega `ide ,eipir da ozpy Ð

äúà íëçù éô ìò óàåo`k zelrl jl dti Ð

.'ek envrn cneld dnec oi`y ,ax itn cenll

áø êì ïéà øîàú íàå.jcnll lkeiy o`k Ð
ïéàù
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äìáá`xw i`dc ab lr s` Ð eidi dnye e`aei

zelbac :xnel yi Ð aizk oey`x zelba

.`xw citw inp ipy

àìùzay) opixn`ck .xeaird Ð ceq elbi

edf ."mkzpiae mkznkg `id ik" :(`,dr

.xeaird ceq
odiyeala
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3

4

5

6

íàð íúBà éã÷t íBé ãò eéäé änLå eàáeé äìáa"¨¤¨¨§¨¨¦§©¨§¦¨§ª
'ä:àøéæ éaøå .":äãeäé áøå .áéúk úøL éìëa àeää §©¦¥¨©¦§¥¨¥§¦§©§¨

íéìLeøé úBða íëúà ézòaLä" àðéøçà àø÷ áéúk§¦§¨©£¦¨¦§©§¦¤§¤§§¨©¦
'åâå äãOä úBìéàa Bà úBàáöaàeää :àøéæ éaøå ." ¦§¨§©§©¨¤§©¦¥¨©

"ézòaLä" :äãeäé áøå .äîBça ìàøNé eìòé àlL¤Ÿ©£¦§¨¥§¨§©§¨¦§©§¦
éaøãëì déì éòaéî àeää :àøéæ éaøå .áéúk àðéøçà©£¦¨§¦§©¦¥¨©¦¨¥¥§¦§©¦

ìL :øîàc .àðéðç éaøa éñBéúçà ?änì eìlä úBòeáL L¯úçàå ,äîBça ìàøNé eìòé àlL ¥§©¦£¦¨§¨©¨§©¨¨¨©©¤Ÿ©£¦§¨¥§¨§©©
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ãçà øác eøîà ,àéòLBàåy ,zg` dkld -äãeäé éaøk äëìä §©§¨¨§¨¨¤¨£¨¨§©¦§¨

úBãøôad oiprldrax.àéðúc,`ziixaaäãøt ,øîBà äãeäé éaø ¦§¥§©§¨©¦§¨¥§¥¨
,äòázL,xkfl de`zne,äéìò ïéòéaøî ïéà,mi`lk xeqi` meyn ¤¨§¨¥©§¦¦¨¤¨
,ñeñ àì,xeng cv da yiy meyn,øBîç àìåcv da yiy meyn Ÿ§Ÿ£

,qeqàlàwx,dpéî.zxg` dcxt xnelk ¤¨¦¨
:ef zxb`a exkfedy mi`xen`d md in zxxan `xnbdáø øîà̈©©

ïBòîL éaø äæ 'ïBòîL' .àçôð ÷çöé éaø äæ '÷çöé' ,÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¦§¨¤©¦¦§¨©§¨¦§¤©¦¦§
dì éøîàå ,éæt ïaedf 'oerny'y mixne` yie -'àéòLBà' .Lé÷ì Léø ¤¨¦§¨§¥¨¥¨¦©§¨

.éaøa àéòLBà éaø äæ¤©¦©§¨§©¦

* * *
:miznd ziigz iabl zetqep zexnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

íéiç ïðéà úBöøàä énò ,øæòìà,miznd ziigzaøîàpL(ci ek diryi) ¡§¨¨©¥¨£¨¥¨©¦¤¤¡©
éëä énð àéðz .'åâå 'eéçé ìa íéúî'weqtd ,`ziixaa epipy jke ± ¥¦©¦§©§¨©¦¨¦
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.éaøa àéòLBà éaø äæ¤©¦©§¨§©¦

* * *
:miznd ziigz iabl zetqep zexnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

íéiç ïðéà úBöøàä énò ,øæòìà,miznd ziigzaøîàpL(ci ek diryi) ¡§¨¨©¥¨£¨¥¨©¦¤¤¡©
éëä énð àéðz .'åâå 'eéçé ìa íéúî'weqtd ,`ziixaa epipy jke ± ¥¦©¦§©§¨©¦¨¦

xne`ìBëé ,'eéçé ìa íéúî'd zpeeky xnel ziidweqtìkìlky - ¥¦©¦§¨©Ÿ
.`eal cizrl miig mpi` mizndøîBì ãeîìz,weqtd jynda ©§©

,'eî÷é ìa íéàôø'wxy rnyneätøîayilgna -éøácî Bîöò §¨¦©¨ª¦§©¤©§¦¦§¥
,äøBz,zevx`d inr epiidc.øaãî áeúkä ¨©¨§©¥

ïðçBé éaø déì øîà,xfrl` iaxl,éëä eäì zøîàc eäééøîì àçéð àì ¨©¥©¦¨¨Ÿ¦¨§¨©§§¨§©§§¨¦
`ly l`xyi lr df weqt yxec dz`y d"awdl gep `l ,xnelk
ziigza enewi zevx` inrd s` `l` .miznd ziigzl enewi

weqtde ,mizndätøîa ,àeääxiwtna -íéáëBk úãBáòì Bîöò ©¦§©¤©§©£©¨¦
áéúëc àeä. ¦§¦

déì øîàn ,opgei iaxl xfrl` iaxLøBc éðà øçà àø÷îz` ¨©¥¦§¨©¥£¦¥
,izyxcáéúëc(hi ek my),'ìétz íéàôø õøàå ,Elè úøBà ìè ék' ¦§¦¦©Ÿ©¤¨¨¤§¨¦©¦

,`ed weqtd yexiteeäéiçî äøBz øBà ,äøBz øBàa LnzLnä ìk̈©¦§©¥§¨¨§©¥
,miznd ziigza,äøBz øBàa LnzLî ïéàL ìëåinr xnelk §¨¤¥¦§©¥§¨

,zevx`deäéiçî äøBz øBà ïéà.miznd ziigza ¥¨§©¥
:miznd ziigzl ekfiy zevx`d inrl dpwz `ian xfrl` iaxïåék¥¨

dééæçcopgei iax z` xfrl` iax d`xy oeik ±øòèöî÷cdnn §©§¥§¨¦§©¥
,zevx`d inr lr jk yxcyïî äðwz ïäì éúàöî ,éaø ,déì øîà̈©¥©¦¨¨¦¨¤©¨¨¦

äøBzäicinlz epdiy ici lr ,miznd ziigza zeigl elkeiy ©¨
aezkdn cnlpe ,mdiqkpn minkg(c c mixac)'äa íé÷ácä ízàå'§©¤©§¥¦©

.'íBiä íëlk íéiç ,íëéäìà,xaca oiirl yieé÷eaãì øLôà éëå ¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©§¦¤§¨§©¥
áéúkäå ,äðéëMa(ck c my)éäìà 'ä ék''äìëà Là E.àlàyxtl yi ©§¦¨§¨§¦¦¡Ÿ¤¥Ÿ§¨¤¨

y ,minkg icinlza zewiac oiprl aezkd z`Bza àéOnä ìk̈©©¦¦
å ,íëç ãéîìúìok,íéîëç éãéîìúì àéèî÷øt äNBòä,xnelk §©§¦¨¨§¨¤§©§©§¨§©§¦¥£¨¦

geixd z` mdl ozepe ,minkg icinlz ly mpenna dxegq dyer
,dxeza weqrl miept eidiy ickåokíéîëç éãéîìz äpäîä §©§©¤©§¦¥£¨¦

î eléàk áeúkä åéìò äìòî ,åéñëpî,äðéëMa ÷acmr s`y `vnpe ¦§¨¨©£¤¨¨©¨§¦¦©¥©§¦¨
.miznd ziigzl dkef el` mixacn cg` dyer m` ,ux`d

øáca àöBik,df yexit oirke ±øîBà äzàxg` weqt yexitamy) ©¥©¨¨©¨¥
(k léäìà 'ä úà äáäàì'EFlwA rnWl,'Bá ä÷áãìeoiirl yie §©£¨¤¡Ÿ¤¦§Ÿ©§Ÿ§¨§¨

,xacaBza àéOnä ìk ,àlà ,äðéëMa ÷aãéì íãàì øLôà éëå§¦¤§¨§¨¨¦©¥©§¦¨¤¨¨©©¦¦
éãéîìz äpäîäå ,íéîëç éãéîìúì àéèî÷øt äNBòäå ,íëç ãéîìúì§©§¦¨¨§¨¤§©§©§¨§©§¦¥£¨¦§©§©¤©§¦¥

.äðéëMa ÷acî eléàk ,áeúkä åéìò äìòî ,åéñëpî íéîëç£¨¦¦§¨¨©£¤¨¨©¨§¦¦©¥©§¦¨

* * *
cizrl miwicvd ziigz oipra zetqep zexnin d`ian `xnbd

:`ealïéìBòå ïéöaöánL íé÷écö ïéãéúò ,óñBé øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¥£¦¦©¦¦¤§©§§¦§¦
íéìLeøéa,miznd ziigzaøîàpL(fh ar milidz)áNòk øéòî eöéöéå' ¦¨©¦¤¤¡©§¨¦¥¦§¥¤

øîàpL ,íéìLeøé àlà øéò ïéàå ,'õøàä,milyexi lr(cl hi 'a mikln) ¨¨¤§¥¦¤¨§¨©¦¤¤¡©
,'úàfä øéòä ìà éúBpâå''xir' mzqy ixd ,milyexil dpeekd mye §©¦¤¨¦©Ÿ

.milyexil dpeekd

ïäéLeaìîa eãîòiL íé÷écö íéãéúò ,óñBé øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©¥£¦¦©¦¦¤©©§§©§¥¤
a cnlp df xace ,miznd ziigzaähç äî ,ähçî øîBçå ì÷©¨¤¥¦¨©¦¨

äøa÷pLzrxfpy -a äàöBé ,äîeøòïéLeáì änëmr zgnev - ¤¦§§¨£¨§¨§©¨§¦
,zetilw daxdänëå änk úçà ìò ,ïäéLeáìa eøa÷pL íé÷écö©¦¦¤¦§§¦§¥¤©©©©¨§©¨

.odiyeala ecnriy
:weqt eze`n dyxc cerõøà äãéúò ,óñBé øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©¥£¦¨¤¤

úBà÷ñeìb àéöBzL ìàøNédiet` zt -úìéî éìëexnv icba - ¦§¨¥¤¦§§¨§¦¥©
,miiwpøîàpL(my mildz),'õøàa øa úqô éäé'oeyl `ed xae ¤¤¡©§¦¦©©¨¨¤

yi oke .zt xnelk ,cid qtk dagx `idy rnyn 'zqit'e ,d`eaz
cba xnelk ,iwp oeyl 'xa'e ,'miqt zpezk' enk zqit oeyl yexcl

.iwp
:weqt eze`n ztqep dyxcïðaø eðzweqtd lr ,`ziixaaéäé' ¨©¨¨§¦

äãéúò ,eøîà ,'íéøä Làøa õøàa øa úqôly zleaiyähç, ¦©©¨¨¤§Ÿ¨¦¨§£¦¨¦¨
äìBòå ,ì÷ãk ønzzLzgneve -íéøä Làøa.,øîàz ànLåoeik ¤¦©¥§¤¤§¨§Ÿ¨¦§¤¨Ÿ©

if` ,ddeab jk lk `idyLòøé' ,øîBì ãeîìz ,døöB÷ì øòö Lé¥©©§§¨©§©¦§©
,'Béøt ïBðálky ,`ed weqtd yexiteçeø àéáî àeä Ceøa LBãwä ©§¨¦§©¨¨¥¦©

åéæðâ úéaî,äéìò dáMðîe,dhgd lr -íãàå ,dzìñ úà äøLîe ¦¥§¨¨§©§¨¨¤¨©¦¨¤¨§¨§¨¨
àéáîe ,äãOì àöBézleqdnäpnîe ,Bãé úqét àìîef zleqne ± ¥©¨¤¥¦§Ÿ¦©¨¦¤¨

liaya ic yi,Búéa éLðà úñðøôe Búñðøtdievn didz dkxad ik ©§¨¨©§¨©©§¥¥
.da

weqtd lr :df oipra ztqep dyxc d`ian `xnbd(ci al mixac)íò'¦
àäzL ähç äãéúò ,eøîà ,'ähç úBéìk áìçdlecbúBéìk ézLk ¥¤¦§¦¨¨§£¦¨¦¨¤§¥¦§¥§¨

dîúz ìàå .ìBãbä øBL ìL,df xac okzi j`idéøäLoirk epivn ¤©¨§©¦§©¤£¥
,dfìòeLyúôìa ïpé÷,ow da dyre ,ztla awipy ±eäeì÷Lez` ¨¦¥§¤¤§¨

,awepnd ztld xzenBa eàöîelwynìL àøèéìa ,ïéøèéì íéML ¨§¦¦¦§¦§¦§¨¤
,éøBtölreydy wlgd `la s` ,lecb dk did ztldy epiidc ¦¦

.epnn xqig
:oipr eze`a mitqep miyrn d`ian `xnbd,óñBé áø øîà ,àéðz©§¨¨©©¥

ïéçéNa äNòî,[mewn my]amc`åéáà Bì çépäL ,ãçàdyexia ©£¤§¦¦§¤¨¤¦¦©¨¦
ìLéca äLur itpr -çLôðå ,ìcøçcxtpe -ãçàïäî,glwdn §Ÿ¨©¥©§¨§¦§©¤¨¥¤

ïéa÷ äòLz Ba eàöîðåipirxbåéöòå ,ìcøçjk lk eid df spr ly §¦§§¦§¨©¦©§¨§¥¨
y cr ,miaexnïéøöBé úkeñ Ba eëkéñ.qxg ilk iyer ly dkeq - ¦§©§¦

:dnec dyrneðì çépä áeøk ìL çì÷ ,àôéìçz ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤©£¦¨¤©¤§¦¦©¨
àaà,dyexiaåy cr ,deab jk lk did `edBa íéãøBéå íéìBò eðééä ©¨§¨¦¦§§¦

,íleña.mipeilrd milrd z` hwll ick §¨
:`eal cizrl l`xyi ux` zexit gaya zexnin d`ian `xnbd

weqta xn`p(my)äfä íìBòk àì ,eøîà ,'øîç äzLz áðò íãå'§©¥¨¦§¤¨¤¨§Ÿ¨¨©¤
àaä íìBòäoky ,giynd zenil dnec epi` dfd mlerd -íìBòä ¨¨©¨¨¨

øBöáì øòö Ba Lé ,äfämiaprCBøãìåj` ,zba mze`,àaä íìBòä ©¤¥©©¦§§¦§¨¨©¨
y cr ,milecb jk lk eiapràéáîmc`úçà äáðòlecb cg` apr - ¥¦£¨¨©©

úéåæa dçépîe ,äðéôña Bà ïBø÷a[zpit-]äpîéä ÷tqîe ,Búéa §¨¦§¦¨©¦¨§¨¦¥¦©¥¥¤¨
ìBãb ñehôk,dlecb ziag `id eli`k dpnn wtzqne -åéöòå± §¦¨§¥¨

,eay urd wlgeìéLázä úçz ïé÷éqî.mlcb aexlìk Eì ïéàå ©¦¦©©©©§¦§¥§¨
ìL da ïéàL ,äáðòå äáðòéáøb íéL[d`q-]áðò íãå' øîàpL ,ïéé £¨¨©£¨¨¤¥¨§Ÿ¦©§¥©¦¤¤¡©§©¥¨

,øîBç àlà ,øîç éø÷z ìà ,'øîç äzLzmiyly `ede ,xek `edy ¦§¤¨¤©¦§¥¨¤¤¨¤
.d`q

:df oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdéîéc áø àúà ékux`n ¦¨¨©¦¦
,l`xyiáéúëc éàî ,øîàaezkd yexit dn ±(`i hn ziy`xa)éøñà' ¨©©¦§¦Ÿ§¦

,'äøéò ïôbììàøNé õøàaL ïôâå ïôb ìk Eì ïéà,`eal cizrlïéàL ©¤¤¦Ÿ¥§¨¤¤§¤¤¤§¤¤¦§¨¥¤¥
éøöCipaúçà øéòickøBöáìjynd z`e .dizexit aexn ,dze` ¨¦¦©©¦§

weqtd,'Bðúà éða ä÷øOìå',wxq oeyln 'dwxyle' yexcl yi §©¥¨§¦£Ÿ
y xnelìàøNé õøàaL ÷øñ ïìéà ìk Eì ïéà,`eal cizrlBðéàL ¥§¨¦¨§¨¤§¤¤¦§¨¥¤¥

àéöBîa zexit,øîàz ànLå .úBðBúà ézL éBOîyãeîìz ,ïéé Ba ïéà ¦©§¥£§¤¨Ÿ©¥©¦©§
,'BLáì ïéia ñak' ,øîBìqakl lekiy cr oii daxd ea yiy rnyne ©¦¥©©¦§ª

.ea,øîàz ànLåíBãà Bðéà,gaeyneáðò íãå) ,øîBì ãeîìz §¤¨Ÿ©¥¨©§©
,[íéáðò íãáe] (äúùú.mck mec` eravy rnyne,øîàz ànLå §©£¨¦§¤¨Ÿ©

epiiäåøî Bðéà,[xkyn-]'äúeñ' øîBì ãeîìz,dzqd oeyl edfe - ¥©§¤©§©Ÿ
.zexky ixac zeyrl eziqne exkyn oiidy xnelk,øîàz ànLå§¤¨Ÿ©
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המשך בעמוד רלר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc zeaezk(iriax meil)

àéåäåzenewnd lk z` mitxvn eid m`y cr daxd jk lk dide ± §©§¨
lecb ghyd didé÷ðaìeúc àø÷à ãò éñëéî éaîkmewnn enk ± §¦¥¦§¥©©§¨§§©§¦

`edy ,iwpalez xdpd xarn cr 'iqkn ia' `xwpdïézøúå ïéøNò¤§¦§©§¥
àkøeà éñøt,jxe` ze`qxt mizye mixyr -éñøt àzéL àéúeôe ©§¥§¨§¨¦¨©§¥

ze`qxt yy agexe -.
ux` zexit ly rtya lgy herind lr zecaer d`ian `xnbd

:l`xyiàeääì eòì÷éà àðéðç øa éñBé éaøå àøéåò éaøå Baìç éaø©¦¤§§©¦£¦¨§©¦¥©£¦¨¦§§§©
àøúà,l`xyi ux`a cg` mewnl epncfp -à÷ñøôà eäéén÷ eúééà ©§¨©§©©§£©§§¨

,wqxt` mdiptl e`iade mecaik -äåäcwqxt`d lceb didy - ©£¨
ñôìéàklyBðéä øôkéåä änk Bðéä øôk ñôìéàå ,`ed dnk - §¦§©§©¦§¦§©§©¦©¨¨¥

ekeza lawl icka ,elceb,ïéàñ Lîçlecb wqxt`d didy zngne ¨¥§¦
,jk lkLéìL eìëà,jka eraye epnnLéìL eøé÷ôäådid `ly ¨§§¦§¦§¦§¦

,ea jxev mdlLéìL ïzîäa éðôì eðúðåeynzyd epnn yilyae - §¨§¦§¥§¤§¨§¦
.ozndal lik`dlìdze` seqäðLíúäì øæòìà éaø òì÷éà ,- §¨¨¦§©©¦¡§¨¨§¨¨

,mewn eze`l xfrl` iax oncfpåaeydén÷ì eúééàeiptl e`iad - §©§§©¥
e ,ecakl wqxt`déãéa Bè÷ð`ed lekiy miphw xak mdy d`x - ¨§¦¥

,zg` ecia mfge`løîàåweqtd z` jk lr(cl fw milidz)éøt õøà' §¨©¤¤§¦
,'dá éáLé úòøî äçìîìly mirxd mdiyrn zngny ,xnelk ¦§¥¨¥¨©Ÿ§¥¨

fnxe .zexit dginvn dpi`e dgln ziyrp ux`d ,ux`d iayei
.ehrnzi mdizexity enxb mdizepery mewnd iayeil

:sqep dyrnàìáâì òì÷éà éåì ïa òLBäé éaøenyy mewnl oncfp - ©¦§ª©¤¥¦¦§©§©§¨
,l`xyi ux`a `ede '`lab'éôeh÷ eäðäì eäðæçmxka d`x - £¨§§©§¦¥

miapr zeleky`éìâéò ék éîéé÷ eåäczngn milbrk mi`xp eidy - ©£©§¥¦¦§¥
.mlcebøîà,micedid mewnd ipal iel oa ryedi iax mdlíéìâò ¨©£¨¦

mi`vnpdéì eøîà .íéðôbä ïéaoi` ,iel oa ryedi iaxl mewnd ipa ¥©§¨¦¨§¥
`l` milbr el`eäðéð éôeh÷mlcb zngne ,miapr zeleky` - ¦¥¦§

.milbrk jipira e`xpøîà,iel oa ryedi iaxéñéðëä ,õøà õøà ¨©¤¤¤¤©§¦¦
ééúBøétééúBøét äàéöBî zà éîì ,Ceìlä íéiáøòì ,Cmiayeid ¥©¦§¦©§¦¨¥©¦¨£¨¦¦©¨

`l` ,mnewn df oi`y ,l`xyi ux`a eiykreðéìò eãîòL¤¨§¨¥
eðéúàhça,da mixc md mvx`n elbe e`hg l`xyie li`edy - §©Ÿ¥

.dzkxal miie`x mpi` la`ìíúäì àéiç éaø òì÷éà äðLseql - §¨¨¦§©©¦¦¨§¨¨
,`labl `iig iax oncfp dpy dze`éféòk éîéé÷ eåäc eäðæçd`xe - £¨§©£©§¥§¦¥

j` ,iel oa ryedi iax ixac llba ephwy miaprd zeleky` z`
firk eipira encpe c`n milecb eid oiicr.miøîà`iig iax mdl ¨©

,mewnd ipalíéfòmi`vnpdéì eøîà .íéðôbä ïéaiaxl mewnd ipa ¦¦¥©§¨¦¨§¥
,`iigCøáç ék ïì ãéáòz àì ,ìéæepl dyrz `ly ick epnrn jl - ¦Ÿ©£¦¨¦©§¨

ephw ezngny ,iel oa ryedi iax jxag epl dyry itk
.zeleky`d

:l`xyi ux` ly dgaya `ziixaõøà ìL äéúBëøáa ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¤¨¤¤¤
ìàøNé,l`xyi ux`a zekxeand mipya ±äàñ úéarwxw ghy - ¦§¨¥¥§¨

d`q ea rexfl ie`xd l`xyi ux`aäNBò`iven -àBaéø úLîç ¤£¥¤¦
.ïéøBkixdyïòBö ìL dúáéLéazkxean dpi`y dheyt dpya - ¦¦¦¨¨¤©

dlceby rwxw ,mixvnay orev xira xzeiaäNBò äàñ úéa¥§¨¤
,ïéøBk íéòáLïàL úéa úò÷áa éúéàø éðà ,øéàî éaø øîà ,àéðúc, ¦§¦¦§©§¨¨©©¦¥¦£¦¨¦¦§¦§©¥§¨

dlceby rwxwäàñ úéadzidyïéøBk íéòáL äNBòdpya ¥§¨¤¦§¦¦
.dheytåixdEì ïéàrwxwäleòîzkxeane zgaeyn -ìëa §¥§§¨§¨
úBöøàmlerayøîàpL íéøöî õøàî øúBé(i bi ziy`xa)'ä ïâk' £¨¥¥¤¤¦§©¦¤¤¡©§©

'íéøöî õøàk,mixvn ux`l 'd ob z` aezkd deyd -Eì ïéàå §¤¤¦§©¦§¥§
íéëìî da eaøî eåäc ïòBvî øúBé íéøöî õøà ìëa äleòîeidy - §¨§¨¤¤¦§©¦¥¦©©£§©¨§¨¦

,miklnd z` da milcbnáéúëc(c l diryi),'åéøN ïòöá eéä ék' ¦§¦¦¨§Ÿ©¨¨
dzid `idy gken ,orev z` mdl exga mixvn iklny jkne
d`q zia rwxw o`y zia zrwaa m`e .mixvn lkn zgaeyn

.df xeriyk d`iven orevy oky lk mixek miray d`iven
:l`xyi ux` ly rtyd z` gikedl `ziixad dkiynnEì ïéàå§¥§

`idy rwxwíéLøè[zexit jk lk mi`iven mpi`y mirlq-]ìëa §¨¦§¨
éáëéL da éøá÷ eåäc ïBøáçî øúBé ìàøNé õøàmy mixaew eidy - ¤¤¦§¨¥¥¥¤§©£¨§¥¨¦§¥

,miznéëä eléôàåy epivnäpeáî ïBøáçaeh lka diepa -úçà ìò ©£¦¨¦¤§§¨©©©
ïòBöa äòáMî,orevn ray it -áéúëc(ak bi xacna)òáL ïBøáçå' ¦¦§¨§©¦§¦§¤§¤©

,'íéøöî ïòö éðôì äúðáð íéðL,`ziixad zyxeceéàîzpeek ¨¦¦§§¨¦§¥Ÿ©¦§¨¦©

zaiza weqtdLnî äúðáð àîéìéà ,'äúðáð'zpeeky xn`p m` - ¦§§¨¦¥¨¦§§¨©¨
orev xird ziipal dncw oexag xird ziipay 'dzpap' weqtd

oky ,jk yxtl xyt` i` ixd mipy rayaúéa äðBa íãà øLôà¤§¨¨¨¤©¦
,ìBãb Bðáì äðáiL íãB÷ ïè÷ Bðáìmgy xnel xazqn oi` ,xnelk ¦§¨¨¤¤¦§¤¦§¨

zia dpay mcew oexaga xc didy ohwd epa orpkl zia dpa
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äáBb äæå.elya cner cg` lky ,zyy ax zrc lr dywe .eaeg §¤¤

úLL áøc àaélà ,ïîçð áø dîbøzdpynd z` yxit ongp ax ± ¦§§¨©©§¨©¦¨§©¥¤
,zyy ax zrc itløNòì äæ äålL ïBâk,mipyäæådelLîçì §¤¨¨¤§¤¤§¤§¨¥

,eaeg z` daeb mipy yngl deldy ,daeb dfe daeb df okle ,mipy
z` rextl epnf ribiy cr ,mipy yng cer elv` zcner rwxwde

.eaeg
:df uexiz zxxan `xnbdéîc éëéä.o`k xaecn dna -àîéìéà- ¥¦¨¥¦¥¨

d deldy xn`p m`ïBLàødeløNòì,mipyådéðLdpy xg`l `a ¦§¤¤§¥¦
deleLîçì,mipyïBîãà àîéì àäaoenc` xn`i df ote`a ike ± §¨¥§¨¥¨©§

zprha ,llk eaeg z` rextl aiig oey`xd deld oi`yéúééä eléà'¦¨¦¦
déðîæ àèî àì àä ,'épnî äåì äzà ãöék ,Eì áéiçxfgy zra ixd ± ©¨§¥©©¨Ÿ¤¦¤¦¨Ÿ¨¨¦§¥

zeabl lki `l jkle ,aegd oerxt onf ribd `l oiicr dele ipyd
.zernl wewf did oky ,zell gxken dide ,eaeg z`àlàax zpeek ¤¨

d dely ote`a cinrdl ,ongpLîçì ïBLàø,mipyådéðLdeløNòì ¦§¨¥§¥¦§¤¤
.mipy

:uexizd z` xxal dkiynn `xnbdéîc éëéä,xaecn dna ±éà ¥¦¨¥¦
déðîæ àèîcd`eldd oerxt onf ribdy ote`a xaecn m` - §¨¨¦§¥

,mipy xyrl epnn dele ipyd xfgy mcew dpey`xdàîòè éàî©©§¨
øcïðaoerhl leki oi`y dpyna mixaeqd minkg ly mnrh dn ± §©¨¨

.'ipnn del dz` cvik jl aiig iziid eli`' eldéðîæ àèî àìc éàå§¦§Ÿ¨¨¦§¥
onf ribd `l oiicryk epnn dele ipyd xfgy ote`a xaecn m`e ±

,dpey`xd d`eldd ly oerxtdéðîæ àèî àì àäipyd lki `le ¨Ÿ¨¨¦§¥
,epnn zeell jxved zernl wewf didy oeike ,eaeg z` reazlåm` §

,ok,ïBîãàc àîòè éàîoi`y d`ced `id ef dipy d`eldy xaeqy ©©§¨§©§
.miiw oey`xd aegd

:`xnbd zx`anàëéøö àìminkge oenc` ly mzwelgn oi` ± Ÿ§¦¨
ote`a `l` zkxvpàúàcoernyn zeell oae`x `ay -àeääa §¨¨§©
Lîç íìLîc àîBéonf ly mipy yng enlypy mei eze`a - ¨§¦§©¨¥
.dpey`xd d`elddøáñ øî,mixaeq minkg ±éæéc Léðéà ãéáòó ©¨©¨¦¦¦§¨¦

déîBéìzrk jxvpy oeik ,cg` mei jxevl zeell ieyr mc` - §¥
,eaeg z` zeabl lkei f`y s` ,xgnl zekgl leki epi`e zernl

,miiw `l oey`xd aegdy dgked dipyd d`eldd oi` okleøîe- ©
oenc`éæéc Léðéà ãéáò àì ,øáñdéîBéì ózeell ieyr mc` oi` - ¨©Ÿ¨¦¦¦§¨¦§¥

zeabl aeg el did `ly i`cea ,oey`xd on dely oeike ,cg` meil
.siefn e` rext exhyy dgked df ixde ,zxgnl

:sqep uexiz d`ian `xnbdñò éîúéa àëä ,øîà àîç øa éîøïðé÷ ¨¦©¨¨¨©¨¨§©§¥©§¦¨
miraez zrke aegd ilran cg` zny ote`a zwqer epizpyn ±

,aegd z` minezidéáb àaâéî éîúécmilekiy minezid oicy ± §©§¥¦§¨¨¥
,mdia` ly zeaeg zeableäééðéî ïðéaâî àì ééeaâàmiaeb `l j` ± ©§¥Ÿ©§¦©¦¥§

o`ke ,rwxw mdia` gipd ok m` `l` mdia` ly zeaeg mdn
aeg ziiaba zlrez yi jkitle .rwxw mdia` gipd `ly xaecn
dywn `xnbd .zyy ax zhiyl s` ,`zxhn iketd df oi`e ,df

:df uexiz lràäå[ixde-]éðz÷ 'äáBb äæå äáBb äæ'itle ,dpyna §¨¤¤§¤¤¨¨¥
aegd wx `l` miabp zeaegd ipy oi` ,`ng xa inx ly evexiz
dpynd zpeek :`xnbd zvxzn .minezil ipyd oicd lra aiigy

,`id,Bì ïéàå úBaâì éeàø äæå ,äáBb äæ,miaeb minezid ,xnelk ¤¤§¤¨¦§§¥
`l oky ,zeabl okidn el oi` j` zeabidl eaeg ie`x ipyd eli`e
dabp ok` ipyd aegdy dpynd zpeek oi`e ,rwxw a`d gipd

.lreta
:df xe`ia lr dywn `xnbdøáca úBáeLz ézL ,àáø øîàizy - ¨©¨¨§¥§©¨¨

.df xaqd lr yi zeiyewàãç,dpey`x `iyew ±cixdäáBb äæ' £¨§¤¤
éðz÷ 'äáBb äæåzeaegd ipy ok`y `id oeyld zernyne ,dpyna §¤¤¨¨¥

.zeabl miie`x mdy wx `le ,lreta miabpãBòås`y ,`iyew §
,rwxw minezid ia` gipd `ly ,`ng xa inx cinrdy dxwna

éîúéì àòøà eäðéaâì`edy aega rwxw minezil mpic lra oziy ± ¦§¦§©§¨§©§¥
,mdia`l aiigålkei f`eäééðéî eäðéaâéìå øãäéìxefgl -dzeable §¥§©§¦§¦§¦¥§

,el aiig mdia`y aega ,mdnäaø øîà ïîçð áø øîàc ,ïîçð áøãk¦§©©§¨§¨©©©§¨¨©©¨
ïäéáà úáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé ,äeáà øa,áBç ìòamdia` ly ©£¨§¦¤¨©§©§©£¦¤©©

,ïäî ïúBà äáBâå øæBçdidy aeg zxenz eaby rwxwd oky ¥§¤¨¥¤
:`xnbd dwiqn .aiig mdia` didy zeaegl zcarzyn ,mdia`l

àéL÷.`ng xa inx ly evexiz dyw ok` ± ©§¨
:`ng xa inx ly exe`ia z` ayiil dqpn `xnbddî÷Bìå- §§¨
dxwna ,'daeb dfe daeb df' dpynd oic z` cinrieeäì úéàc§¦§

éîúéìrwxwdéãéãì déì úéàå ,úéøeaéærwxw ,mpic lral yie ± §©§¥¦¦§¦¥§¦¥
å úécéòrwxweáb éîúé éìæàc ,úéðBðéamiaebe minezid mikledy ± ¦¦§¥¦§¨§¥©§¥¨

rwxwd z` epnndéì eaâîe ,úéðBðéael mipzep minezid eli`e ± ¥¦©§¥
rwxwd z`énð éàc ,úéøeaéæxaeqd zyy ax zrcl s`y ±ìLa' ¦¦§¦©¦§¤

,'ïéîL ïä íãà ìkf rwxwe,zipepiaa epic ixd aeg lrae ,zixeaif e ¨¨¨¥¨¦
c ,ef rwxw el miabn md ok it lr s`àä[ixdy-]ïéòøôð ïéà ¨¥¦§¨¦
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המשך בעמוד רטר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zeaezk(iriax meil)

àleèì àLîMî éîéé÷minia lva zayl ick ynydn minw eid ± ©§¥¦¦§¨§¨
,micnele miayei eidy mewnl ynyd dribdyk ,mingàlehîe¦¨

ìàLîLynya zayl mixaere lvdn minw eid dpivd iniae ± §¦§¨
daiyid lr mrxzdl elkei `ly ick ok eyre .mngzdl icka

.l`xyi ux`adøôòa øcðbéî àãîb øa àéiç éaølblbzn did ± ©¦¦¨©©§¨¦©§©©£¨¨
itk ,l`xyi ux` xtraøîàpL(eh aw milidz)éãáò eöø ék'úà E ¤¤¡©¦¨£¨¤¤
.'eððçé døôò úàå äéðáà£¨¤¨§¤£¨¨§Ÿ¥

* * *
`eal cizrl didiy rtyd z` lirl `xnbd d`iady ab`

:giynd `eaiy xeca eidiy zexvd z` `xnbd d`ianéaø øîà̈©©¦
éãéîìúa àéøBâéè÷ ,àa ãåc ïaL øBc ,àaà øa äéîøé éaø øîà àøéæ¥¨¨©©¦¦§§¨©©¨¤¤¨¦¨¨¥§¨§©§¦¥

íéîëçqn daxd -icinlz lr ecnri daeg icnlne mipih £¨¦

.minkgdìàeîLã dén÷ dúéøîà ékiptl ef dreny izxn`yk - ¦¨§¦¨©¥¦§¥
,l`eny,øîàdidi df xecay,óeøéö øçà óeøéöexfbiy xnelk ¨©¥©©¥

,zexifb lr zexifb mdilrøîàðL(bi e diryi)äáLå äiøNò da ãBòå' ¤¤¡©§¨£¦¦¨§¨¨
'øòáì äúéäål`xyi mrn miwlg dryz xakyk zelbd seqa - §¨§¨§¨¥

dzide aeyz zixiyr dze` s` ,mdn zixiyr wx ex`yie ,eca`i
.zexifb lr zexifb mdilr e`eaiy xnelk ,xralóñBé áø éðz̈¥©¥

,`ziixaaéæBæác éæBæáe éæBæamdilr e`eaiy ici lr didi sexivd - ¨¥¨¥§¨¥
.milley xg` milley

:aeh xaca zniiqn `xnbd,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàcizrl ¨©©¦¨©©¦¨©©
`eal÷øñ éðìéà ìk ïéãéúò[zexit mipzep mpi`y-]ìàøNé õøàaL £¦¦¨¦¨¥§¨¤§¤¤¦§¨¥

øîàpL ,úBøét eðòèiL(ak a l`ei)eðúð ïôâå äðàz Béøô àNð õò ék' ¤¦§£¥¤¤¡©¦¥¨¨¦§§¥¨¨¤¤¨§
,'íìéç,zexit epziy ixt ivr mdy otbe dp`z lr xn`y oeike ¥¨

s`y wxq ipli`a xaecn 'Fixt `Up ur iM' aezky dny gxkda¦¥¨¨¦§
.ixt z`yl oicizr md

úåáåúë úëñî äì à÷éìñå úåøéæâ éðééã éðù êìò ïøãä
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מערב חג הסוכות עם קטעי המכ"ע המצורפים לו, ות"ח ת"ח על העבר 
ובקשה כפולה על להבא להודיע בפרטיות מפעולותיהם הטובות בהרמת קרן היהדות בכלל ובהפצת 

מעיינות החסידות בפרט.

ב( ביחוד אתענין בהפרטים ע"ד ההוצאה לפועל והחלטות הטובות בענין הפעולות בחדש תשרי 
ובטח נוסף על הפעולות בפועל פרסמו עד"ז במכ"ע וכיו"ב למען יודע הדבר גם באלו המקומות שלא 

היו שם, והשי"ת יצליחם בכל הנ"ל.

ג( נהניתי מהעתקת השידור ברדיו, ובטח גם להבא יערכו כזה בעוד מועד למען ישודר בעת 
המתאימה, ולכאורה נוגע זה עתה בנוגע לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל.

הלימוד  ובטח  אחרות...  מישיבות  תלמידים  מספר  עם  הלימוד  שיעורי  מקביעות  נהניתי  ד( 
עמהם עתה מתאים לרגילותם היינו בענינים של הסברה הגיון והשגה ולא לרדוף אחרי אתכפיא שלהם 
יותר מן המדה כי בהתחלת הקירוב יש להסתגל לרגילות המקבל, ולאט לאט ישתנה מתאים לפני' 

הלימוד הנלמד עמדו, וכמובן.

ה( נהניתי מהחוברת בטאון חב"ד שנתקבל לכאן שני עקזעמפ. ויישר חילם של המשתתפים 
השתתפותי  המערכת(  חברי  )ע"ש  סקריפ  ומוסג"פ  ובחוצה,  בפנים  המעיינות  בהפצת  ועי"ז  בזה 

בהוצאות ההדפסה וההפצה.

ו( מובן, אשר מתאים למה שכתבתי מכבר שמהנחוץ לסדר הנ"ל באופן כזה שלא לשלול פרסום 

המשך בעמוד הבא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc mixcp(iying meil)

yicwdl xyt`y - ycwd ixcp .` ,mixcp ibeq ipy mpyi dxeza
xn`py ,gafnd lr daixwdl dnda e` ziad wcal utgf `xwie)

(fhlekiy- xeqi` ixcp .a .''ebe FpAxw gaf dacp F` xcp m`e'§¦¤¤§¨¨¤©¨§¨
dpicn zexit xne`y oebk ,el mixzend mixac eilr xeq`l

xn`py ,mlerl e` mei miyly lk ilr mixeq` zipelt(b l xacna)

lkM FxaC lgi `l FWtp lr xQ` xq`l 'ebe dl xcp xCi iM Wi`'¦¦¦Ÿ¤¤©¤§Ÿ¦¨©©§Ÿ©¥§¨§¨
.xeqi` ixcpa zwqer ef zkqn .'dUri eiRn `vId©Ÿ¥¦¦©£¤

xcpd oeyl xwir .` .mipte` dylya xeqi` ixcp ligdl xyt`
enk epiidc ,'oaxwk ilr df xac' e` 'ilr xeq` df xac' xne`y-
miiepik .a .ilr ipelt utg xq`i ok ,ezyecw zngn xq`p oaxwy
xne` ,ixwird oeyld `edy 'oaxw'k ilr df xac xnel mewnay -
epi`y - mixcp zeci .b .oaxwl iepik mdy 'qpew' 'gpew' 'mpew'
epi`e exeac zvwn ligzn `l` ,ezenlya xcpd oeyl z` xne`
.xeaicd zenlya xcp eli`k df ixd xeac zvwn eze`ay .exneb

äðùî
miiepika mb `l` ,epeyl xwira wx `l lg xcpy zcnln dpynd

.zeci oic dpynd seqae ,miiepik oic yxtzn dligza .zecie
ééepék ìkly oeyl iyeaiy lk -íéøãðmd ixdíéøãðkxwirk- ¨¦¥§¨¦¦§¨¦

df xkk xnel mewnay ,oebke .df oeyla lg xcpde ,mixcp oeyl
iepik xn` ,[oaxwk eilr xeq` `di df xkky epiid] 'oaxw'k ilr

.lg xcpd ,'qpew' e` 'gpew' e` 'mpew' ilr df xkk oebk ,oaxwlåok §
iiepikíéîøçmilgíéîøçk.minxg oeyl xwirk-åiiepik ok £¨¦©£¨¦§

úBòeáLmilg.úBòeáLk §¦§
åiiepik okúeøéæðmilg.úeøéæðk §§¦¦§¦

:ci oic ici lr xcpd lg ote` dfi`a dpynd zyxtn dzr
éðøãeî Bøáçì øîBàäip` xcen -,Enîel xn`y e`éðLøôeî ¨¥©£¥§©¦¦§§§©¦

ip` yxten-,Enîel xn`y e`éð÷çeøîip` wgexn-,Enîsiqede ¦§§£©¦¦§
el` zepyln cg` lka xnel,Eì ìëBà éðàLxnel siqedy e` ¤£¦¥§

,Eì íòBè éðàLlg oaxw e` xeqi` oeyl yxit `ly it lr s` ¤£¦¥§
edixde xcpdøeñàeli`k df ixdy ,exag lyn merhl e` lek`l ¨

.oaxw e` xeqi` oeyl xnel milyd
xn` dnecke 'jnn ipxcen' exagl xnel mewna m` la`äceðî§¤

,Eì éðà,jl mreh ip`y e` jl lke` ip`y xnel siqedy s` £¦§
zernyna oi`y ,ci oicn lg epi` xcpd df ote`ay minkg mixaeq

mle` ,iecip oeyl `l` xcp oeyl 'dcepn'CëBç äéä àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨¨¥
wtwtn-,øéîçäì äæa,ci oicn xcpd legi df ote`a s`y xyt`y ¨¤§©§¦

.exag lyn merhl e` lek`l el xeq` `diy wtqn xingde
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oiaiig lkd` cenr a sc ± oey`x wxtmixcp
ìë.íéøãðë íéøãð ééåðë) dxeza aizkc xcp xwircxacnal"xcp xeci ik yi`" (-

iepika ,xg` oeyla xn` m`e ,"jl dpdp ip`y oaxw" e` "jl lke` ip`y oaxw" xn`c

oaxwl dpik m`c ,"jl dpdp ipi`y mpew" e` ,"jl dpdp ip`y mpew" onwl ipzwck ,xcp

zepeyl ipda-xqzin inp,minxgk minxg iiepk oke .oaxw iab xeq`y enk ,mixcpa eda

.onwl yxtn 'ek zereay iiepk okeéðà øãåî
.êîîxcpk ilr ixd :xnelkdpdp ip`y dn

e` ,oeyl i`da "jnn ipyxten" l"` e` ,jnn

" xn`wgexnxqzinc rnync ,"jnn ip`

`lc oeik ,ipd lke .dipin ipdzin `le diytp

oeyl mey dia xkcin `lc ,xcpl ynn yxtn

.zeci oiied - oaxw.êì éðà äãåðîdid m`y enk

xq` jk - dicda ozile `yil dil xeq`c iecipa

.dilr diytp.øéîçäì äæá êëåç äéä ò"øded

jkgn`le ,`ed xcp oiprc ,inp xeq`c ,xingdl

xixa.dil
'îâ
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ìë.mixcp iiepkziad wcal yicwn `edy - ycwd ixcp m` :mipipr ipyn cg`a `ed xcp

.mc` lk llek exeqi`e ,ely `edy dn `l` yicwdl leki epi` df oiprae ,gafnl e`

exiag iqkp elit` xeq`l leki df oiprae ,mixzend mixac envr lr xq`y - xeqi` ixcp e`

- "minxg" o`k dpyy dny .xeqi` ixcp oipra `id ef 'qne .lkl dey exeqi` oi`e ,eilr

`edy myk ,mxg oeyly meyn epiid minxgk

,xeqi` ixcp llek `ed jk ziad wca inxg llek

) onwl opzck:fn sc"mxg jilr ipixd" :(-xcend

"mxg ilr z` ixd" ,xeq`-meyne .xeq` xicnd

wca inxg eli`c .`kd minxg `pz `peeb i`d

ziad-.miycw xcqa `l` ,'qn i`da ikiiy `l

xwir :mikxc dylyn cg`a md xeqi` ixcpe

xac" xn`iy `ed xcpd xwir .zecie ,eiepke ,xcpd

`ly oia xg` xaca eqitzdy oiae ."ilr xeq` df

eqitzd-`kidc `l` ,dxeza xen`d xcp edf

eqitzdy-`le xecpd xaca epqitziy opira

zereay" wxt yixa opixn`cke .xeq`d xaca

) `xza "mizy:k sc zereay`nrh i`n :(-xn`c

'dl xcp xeci ik" `xw"-.xecpd xaca xeciy cr

m` d"t` ,dqtzd `la lg xcpy t"r`y ,xnelk

eqitzd-xaca `le xecpd xaca epqitziy opira

`kid ,jkld .c"qa my izazky enke ,xeq`d

"oaxwk ilr df xkk ixd" xn`e qitzdy-liig

ipdae .mixcpk mixcp iiepk lk :opzc epiide ."df xkk ilr oaxw" xn` eli`k xeq` `ed ixd ok xn`y lke ,"qpew" "gpew" "mpew" xn`i oaxw mewnay `ed eiepike .df `ed xcp xwire ,dixcp

md mixkp oeyl xn`c i"xle .ea mixcep zeidl minkg mdl ecay oeyl :xn` l"xe ,md mixkp oeyl :xn` i"xc ,`xnba yiwl yixe opgei 'x ibilt oiiepk-,oaxw xwira xcepk mda xcepd i`ce
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הידיעות והשיחות גם במכ"ע אחרים כמו שהי' נהוג עד עתה, כיון שהמכ"ע מגיעים לחוגים כאלו שאין 
החוברת הנ"ל שייכת להם או מגעת אליהם.

ז( מה שכותבים שלא סידרו תכנית לח"י אלול מפני החגיגה שבהכפר, הנה לדעתי אין זה תירוץ 
כלל וכלל, כי מלבד זה שישנו שני ערבים, אור לי"ח ומוצאי ח"י אלול, והחגיגה היתה באחד מהם, הנה 

בטח היו כמה מאנ"ש חב"ד שלא היו בהחגיגה בהכפר, ובמילא יוכלו לבקר במקומות אחרים.

זכר להוציא  זכר להקהל, )מדגיש אני את התיבה  ח( אחכה לידיעות מפורטות ע"ד האסיפה 
מלבן וכו' ובטח גם הם נזהרו בזה, כדי שלא ליתן פתחון פה ויד לאלו הרוצים להטעות בזה, וד"ל(.

ואין הזמן גרמא עתה להכנס בפרטים,  ז' תשרי,  ט( קראתי את הפרטי כל דאסיפתם מיום 
בנוגע לתוכנו, אבל מה שנוגע ביותר וביותר שברשימת המשתתפים מעטים מאד מאד שמות חברים 
חדשים, ומלבד שהסימן לדבר חי הוא שמתגדל ומתפשט, הנה ידוע פסק רז"ל )וי"א שהוא מדאורייתא( 
שמעלין בקדש, וידוע ג"כ מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ז, שהוא בדוגמת אדם המטפס על הר גבוה וזקוף, 
שאז אי אפשר העמידה על אתר ומוכרחת עלי' בלתי פוסקת, כ"א לא עלי' הרי תהי' ירידה ח"ו, וכן 
הוא גם בנוגע לעבודת כאו"א מאתנו וגם בנוגע למספר חברים של תנועתם שמוכרח הגידול, כי באם 

לאו ה"ז הוראה על ההיפך ח"ו אף שבהרשימה לא נתמעט מס' החברים.

י(...אף שידוע מרז"ל שלעולם ילמוד אדם תורה שלא לשמה ולקיים מצות שלא לשמה הרי 
פרק  ת"ת  בהלכות  הזקן  רבינו  מ"ש  ע"פ  ובפרט  וכו'  לשמה  שלא  שמתוך  בצדם  אלו  מרז"ל  נמוקי 
ואף  כו'  זאת  לולי  נעשים כתקונם, אבל  והלימוד  כי המצוה  הוא  א' הטעם  קונטרס אחרון ס"ק  ד' 
את"ל שנעשים כתקונן הרי עכ"פ אפילו מתנגדים אין כדאי להדר בהענינים שלא לשמה ועאכו"כ לאלו 
אשר נשיאינו וביחוד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע האבן אריינגעגאסן אין זיי דורך די 
עלטערן אלקות די והותר, מובן עד כמה צ"ל מופרך ענין זה לגמרי, וכנ"ל שאיני רוצה להאריך בכ"ז 
ותקותי אשר השורות אלו המועטות בכמות יספיקו לשרש שיטה זו מעיקרה, והעיקר שתעקר לא רק 
מעולם שכל העיוני אלא בנוגע למעשה בפועל אשר עשי' לעילא, והעקירה תתבטא לא רק בהענינים 

דסור מרע אלא ובעיקר בהועשה טוב, ואחכה לבשו"ט מפורטות בזה...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

המשך מעמוד הקודם
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`icda `xeqi` xn`.éðàù.mreh ip`ye lke`a `xnba x`azie ,c"eia "ipi`y" iqxbc zi`e ,c"ei `la ikd iqxbc zi`) c"q`l` d"c :c sc(
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אגרות קודש
]כ"ח תשרי תשי"ג[

שבפועל  לענינים  וההעלם,  המקור  השרש  מן  המשכה  גילוי  של  ענין  זה  הרי  שם  ...וקריאת 
וכמבואר בדא"ח בכ"מ ענין קריאת שם שענינה לחבר הנשמה עם הגוף וכו', ועפ"ז יש להסביר ג"כ 
המחלוקת שישנה אם אדם קרא שמות גם לדגים שהרי דוגמתם הם נבראים דעלמא דאתכסיא, היפך 
יסוד  יקרא שזה  גילוי  לזה  גם  הימנו  עולם שלמעלה  לגבי   - זה  הגילוי אלא שעלמא דאתכסיא  ענין 
לדיעה שגם הדגים נקראו בשם. יעויין תוס' חולין סו, ב. חזקוני ורד"ק לבראשית ב, יט. מדרש חסר 

ויתיר ועוד...
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חיב
oiaiig lkda cenr a sc ± oey`x wxtmixcp

'îâù"î.åäìåëì éðú÷ àìã øéæð éáâ`le ,icin `l eze "zexifp iiepik lk" ipzw mzdc

.zereaye mixcpc ipd lkl ipzw.éããä éãäá ïéáéúëoeike ."xqi` zreay lke xcp lk"

.edlekl ipzw zereay ipzwc ab`c.íéøãð øúá úåòåáù éðúéìåipzil xcde ,iaizkck

!edlekl.àöôç øñúéîãmxga" e` "oaxwa ilr df xac" xn` ikcutgl dil xq` - "

ik la` .iccd icda edl ipz ikd meyne ,eilr

ipi`y" e` ,"df xac lke` `ly dreay" xn`

xq` `l edi` - "df xacn dpdp`vtgl,dilr

`vtg `eddn xq` diytp `l`.éåðéëá çúô
.úåãé ùøôîå,'eke jnn ip` xcen :xzl`l

yxtl 'ipznl l"d dligzkle .zeci epiidc

.zeci ipzil xcde ,mpew oebk ,oiiepik.åúåizk`

mgky ikid ?iypi` zeci :jxtinl `ki``pzd

?mixcpk mixcp zecie :ipzw `lc.åäá éøééà
zecil edl gky `l i`cec`xqgin ixeqge ,

.'eke.ùåøôéìåmiiepika i` izk`- `yixa ixii`

.zeci yixtc mcew `yixa inp yextilàåää
.äéðéî ÷éìñãyxtne ediipin wilqc ,zeci oebk

,oiwilcn dna :opzck ,`yixa xzl`l edl

lk oke .dipin wilqc oiwilcn oi` dna hiwpe

.ipdàùéøá ùøôî àì äéá çúôã àëéä ìëå
.'åë ïéìçåð ùé ïðúäåoilgep el` `yixa yxtne

.oiligpne.ïéìädil eyee`c meyn `yixa gzt

`lc ipdn oiyitp oiligpne oilgep yic .ipzw

edl yxtn ikd meyn ,ipd lk oke ,oiligpn

iab `kd la` .`yixa eda gztc b"r` xzl`l

`edd - iyitp `lc ,oiwilcn dna oke ,mixcp

.`yixa gzt dipin wilqc`"leyee` :ipzwc -

oilgep ,oiligpne oilgep yi :oebk .'ixac drax`

oilgep `l ,oilgep `le oiligpn ,oiligpn `le

odilral zexzen yi ,edleka oke .oiligpn `le

- ipd lk ipze li`ed ,'ek odinail zexeq`e

m`c ,dizi yxtne `yixa gztc `edda ligzn

`ny - `yixa dipin wilqc `edda yxtn did

oey`xa gzt `l` ,zepey`xd z` gkyi

oebk ,eyee` `lc `kid la` .oxcqk edl yxtne

.edl yginl `kil - 'eke oiwilcn dna ipd

`l` yxtn `lc ,yginl `kil inp oizipznae

ipda - xifpe zereaye minxg ipde .zecie iiepik

oyee`c xninl `kiledl jixv `l `dc ,

ikd meyne .edl aiqp `xxb ab` `l` ,ipzinl

,cala zecie iepik `l` xwir `ied `lc ,jk lk `kd jixv `lc - `ziinwl gky `l

.inc ipixg`l edl ipz `lc o`nke
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'îâ.oedlek ipzc mixcp iab `py i`nzexifp iiepk lk :`l` `pz `l xifp 'qna eli`e ,xnelk

zexifpk.øãð.iccd iab iaizk dreaye"dreay rayd e` 'dl xcp xeci ik" aizkc.

éãééà.dilr `vtg xqzinc mixcp `pzcxkk zlik`" xne`e eilr xkkd xqe`y ,xnelk

xkk lke` `ly dreay" xne`y ,xnelk .`vtg on diytp xq`c dreay iwet`l ."ilr df

`le ,xcp oeyla dreay oi`c rnyn `dne ."df

df ly silgdy lk jklid .dreay oeyla xcp

`ipzdc ,wcinl `ki`e .melk eixaca oi` - dfa

) oiwxta.ai scdxeza xen`d xqi` edfi` :(-ixd"

oeyla xcp yi `nl` ."xya lke` `ly ilr

zereay" 'tae !xn`w "lke` `ly" `dc ,dreay

,xcp oeyla dreay yic rnyn inp `xza "mizy

) mzd opixn`c.ak scodizyn dlik`" xne`a :(

xn`we ,`ed xcpc `pyil i`d `de ."dreay ilr

dreay iab dil-ipyil ipdc :l"i !ipdn `nl`-

xqi` edfi`"c `eddc ,edl hiwp `weca e`l

jxc opireny`l `l` `z` `l "dxeza xen`d

,dipyila wc `l d"yne ,dqtzd i"r xqi`

inp `idde .xn`w xcp oeyla e`ivena mlerle

"dreay ilr odizyn dlik`" opixn`c-e`l

dreay xn`c `l` ,`pyil i`da xn`c `wec

xn`c icii` ,mzdc `l` ."odizy lke` `ly"

,"mpew ilr odizyn dlik`" xne`a dpin lirl

xcpc `wec `pyil `edc-dlik`" inp xn`

g"x zrc oke .`wec e`le ,"dreay ilr odizyn

.l"f `"ayxd mikqd dfle ,l"f y"bn oa axde l"f

'xc mzd opixn`c ,`pic i`da bilt` inlyexiae

dreay oeyla xcp oi` :ixaq `pen iaxe iaxe ocei

,ediilr bilt iqei iaxe ,xcp oeyla dreay oi`e

azk l"f o"anxd la` .miaxk ol `niiwc rnyne

`ibeq jpd iyeayl `kilc ely mixcp zeklda

xcp i`ce `l` ,ediipyila iwiic `lc xninle

xcp oeyla dreaye dreay oeyla exn`y-

`dc ,dreay xwire xcp xwirn e`l ,edin .ipdn

,ediipyila oiey `l dreaye xcpc oiibeqa opixn`

oeyla exn`y xcpc .ipdnc `ed zeci oicn `l`

lr dreay xeq`l oiey eale eitc oeik ,dreay

wcwecn oeyla exn` `ly t"r` ,envr-ci

" xn`y ,dreaya oke .ied `dindf xkk dreay

df xkkn ezlik` xeq`l oiey eale eity oeik "ilr

dreaya-`kdc oiibeqac `l` .ci oicn ipdn-

opixii` dreay oeyl xwirae xcp oeyl xwira.çúô.'eke zeci eze .'eke oiiepkaikdc l"p

,`yix `xqgin `l - `xqgin oizipznc zxn` i` elit`c .gzt oiiepka `pz i`ce :`yexit

`pz elit` ,gzt miiepka jigxk lrc oeike .orvn`a `l` eixac y`xa xqgn mc` oi`y

ixeqg ,xnelk - 'eke oeda ixii` :xn`we `ziixza `iyew uxzne !oze` yxtiy ick dlgz oxikfd `l ixdy ?ogky .edpiyp` zeci eze .`yixa da gztc `edd `yextl dil ded - zeci inp

`xqgn.ùåøôìå.`yixa oiiepkoiwilcn dna :opzck ,dpin wilqc `idd `yixa iyextl `pzc digxe`c :opivxzne !`iyw izk` `ziinw edin ,`ziixza `iyew zvxzc b"r` ,xnelk

'eke.ìëå.`yixa da yxtn `l da gztc `kidedlekl edpipznl `pzl l"d( - `zlina `citw `kil i`c .opixn`w `weca - `yixa yxtn ded dipin wilqc `edd opivxzn ikc c"qwc

iywn ikd meyne ,`peeb `cga.ïðúäå.oiligpne oilgep yien` z` yi`d epiid - oiligpn `le oilgep .mipad z` a`d epiid.úåøúåî.odinail zexeq`e odilralyi" wxta yxtn

heicd odk g` el yie dpnl`d z` yciwy lecb odk .odilral zexeq`e odinail zexzen .lecb odk g` el yie dpnl`d z` `ypy heicd odk :"zexzen.úåðåòè.dpeale onyyxtn

mikqp zgpn .dpeal `le ony .zygxnde zagnde zlqd zgpn :"zegpnd lk" wxta.úåðåòè.dybd) aizkc .ziaxrn zinexc oxwa dgpnd z` odkd yibiye `xwiedgpnd zxez z`f" (

'd iptl oxd` ipa dze` axwdziaxrn zinexc oxw epiidc "`ian did" 'ta 'iyxtne ."..äôåðúsipne milrad ci zgz eci gipn odk.äðåòè.dtepz dperh dpi`e dybdzgpn epiid

mixekiade ,eny`e ,rxevn ly ony bel epiid .dybd dperh dpi`e dtepz dperh .`heg.
xeka

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

'îâøéæð éab àðL éàî ."íéøãðk íéøãð ééepék Ik"¨¦¥§¨¦¦§¨¦©§¨©¥¨¦
éðú÷c íéøãð éab àðL éàîe ,eäJeëI eäI éðú÷ àIc§¨¨¨¥§§§©§¨©¥§¨¦§¨¨¥
éðz éããä éab éáéúk äòeáLe øãðc íeMî ?eäJeëI§§¦§¤¤§¨§¦¦©¥£¨¥¨¥

ïézøz éðúc ïåéëå ,ïézøz¯ééepék éðúéIå .eäJeëI éðz ©§¥§¥¨§¨¥©§¥¨¥§§§¦§¥¦¥
øñúéîc íéøãð àðúc éãéià !íéøãð øúa úBòeáL§¨©§¨¦©§¥§¨¨§¨¦§¦§©
.déIò àöôç øñúéîc íéîøç éîð àðz ,déIò àöôç©§¨£¥¨¨©¦£¨¦§¦§©©§¨£¥
çút .àöôç ïî déLôð øñà÷c ,äòeáL é÷etàI§©¥§¨§¨¨©©§¥¦©§¨¨©
øîBàä" :úBãé Løôîe ,"íéøãð ééepk Ik" :ïééepéëa§¦¦¨¦¥§¨¦§¨¥¨¨¥
éøééà !?éLðéà úBãé :eúå !"Enî éðà øceî BøéáçI©£¥¨£¦¦§§¨¦§¦©§¦
íéøãð ééepék Ik :éðú÷ éëäå ,àøqçéî éøeqçå ,ïBäa§§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¦¥§¨¦
!àLéøa ïééepék LBøôéIå .íéøãðk íéøãð úBãéå ,íéøãðk¦§¨¦¦§¨¦¦§¨¦§¦§¦¦§¥¨
:ïðúãk .àLéøa Løôî àeää dépéî ÷éIñc àeää©§¨¥¦¥©§¨¥§¥¨§¦§©
.'eë ïé÷éIãî ïéà ?ïé÷éIãî ïéà änáe ïé÷éIãî äna©¤©§¦¦©¤¥©§¦¦¥©§¦¦
äna .'eë ïéðîBè ïéà ?ïéðîBè ïéà änáe ïéðîBè äna©¤§¦©¤¥§¦¥§¦©¤
.äMà àöz àI ?äàöBé dðéà änáe äàöBé äMà¦¨§¨©¤¥¨§¨Ÿ¥¥¦¨
Lé" :ïðúäå ?àLéøa Løôî àI çúôc àëéä Iëå§¨¥¨§¨©¨§¨¥§¥¨§¨§©¥
ïéIçBð eJàå ,ïéIéçðî àIå ïéIçBð ,ïéIéçðîe ïéIçBð£¦©§¦¦£¦§Ÿ©§¦¦§¥£¦
,ïäéîáéI úBøeñàå ïäéIòáI úBøzeî Lé" ."ïéIéçðîe©§¦¦¥¨§©£¥¤©£¦¨¥¤
úBøzeî eJàå ,ïäéIòáI úBøeñàå ïäéîáéI úBøzeî¨¦¨¥¤©£§©£¥¤§¥¨
,äðBáIe ïîL úBðeòè Lé" ."ïäéîáéI úBøeñàå ïäéIòáI§©£¥¤©£¦¨¥¤¥§¤¤§¨
Lé" ."äðBáIe ïîL úBðeòè eJàå ,äðBáI àIå ïîL¤¤§Ÿ§¨§¥§¤¤§¨¥
,äLbä àIå äôeðz ,äôeðz úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòè§©¨¨§¥§§¨§¨§Ÿ©¨¨
øBëa ïéàå äIçðI øBëa Lé" ."äLbä úBðeòè eJàå§¥§©¨¨¥§§©£¨§¥§
øBëa eäæéàå ,äIçðI øBëa ïéàå ïäkI øBëa ,ïäkI©Ÿ¥§©Ÿ¥§¥§§©£¨§¥¤§

déI eLååàc íeMî ,ïéIä !"ïäkI øBëa ïéàå äIçðI¯ §©£¨§¥§©Ÿ¥©¥¦§©§¥
àäå .àLéøa çúôc àeää LøôîäàöBé äîäa äna" §¨¥©§¨©§¥¨§¨©¤§¥¨§¨

!"Iîb àöBé" éðú÷å ,àLååà àIc "äàöBé dðéà änáe©¤¥¨§¨§¨©§¨§¨¨¥¥¨¨
àJà

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

נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

דורשים מכל אחד שיהיה אצלו עניין השמחה, כיוון שדווקא על-ידי-זה יכולים לפעול את עניין הגאולה.
משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ז

בענייני תורה ומצוות אין מקום למסחר.
ממכתב י"ד מר-חשוון, תש"כ
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חיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc mixcp(iying meil)

àøîâ
,dpyna epipyééepék ìkly oeyl yeaiy lk -íéøãð`ed ixd ¨¦¥§¨¦

koeyl xwir.íéøãð:dpynd lr zexrd dnk dxirn `xnbd §§¨¦
my mpn` ,xifp zkqna mb `aen o`k dpyna `aend miiepik oic
exkfedy mixacd x`y iabl `le] zexifp iabl wx df oic `aen

.[o`k dpyna,`xnbd zl`eyeäì éðz÷ àìc øéæð éab àðL éàî©§¨©¥¨¦§Ÿ¨¨¥§
eäleëì éðz÷c íéøãð éab àðL éàîe ,eäleëìef zkqna recn - §§©§¨©¥§¨¦§¨¨¥§§

miiepik lireny oicd z` dpynd d`iany ab` [mixcp zkqn-]
eli`e ,zexifpe zereay minxg iabl df oic d`ian `id ,mixcpa
dtiqen dpi`e ,zexifp iabl wx df oic d`ian dpynd xifp zkqna

.zereaye minxg mixcp iabl mb miiepik lireny
,`xnbd daiynéããä éab éáéúk äòeáLe øãðc íeMî-li`edxcpe ¦§¤¤§¨§¦¥©¥£¨¥

xn`py enk ,cg` weqta cgi dxeza miaezk dreaye(b l xacna)

,'dreay rayd e` 'dl xcp xeci ik'ïézøz éðz-dpynd dazk ¨¥©§¥
,miiepik mda lireny df oic iabl mdipy z`ïézøz éðúc ïåéëå§¥¨§¨¥©§¥

,zereay mb aezkl dpynd dtiqed xaky oeike-eäleëì éðz̈¥§§
mlek z` aezkl dpynd dtiqen-`xnbd .[zexifpe minxg]

:dpexg`d daeyzd itl dpyna xcqd lr zl`ey
,`xnbd zl`eyíéøãð øúa úBòeáL éepék éðúéìådpyndy - §¦§¥¦§¨©§¨¦

zereaye mixcpk mixcp iiepik lk'] mixcp xg` zereay aezkz
minxg mixcp :`ad xcqa dazk dpynd recne ,['zereayk
wx `ed minxg dazk dpyndy daiqd ixd ,zexifpe zereay
,[`xwna mixcpl jenq zereayy] zereay dazk dpyndy meyn
jk xg` wxe ,zereay mixcp xg` aezkl dpynl did ok m`

.minxg
,`xnbd daiyndéìò àöôç øñzéîc íéøãð àðúc éãéiàénð àðz , ©§¥§¨¨§¨¦§¦§©¤§¨£¥¨¨©¦

déìò àöôç øñzéîc íéîøç`le mixcpl minxg dknq dpynd - £¨¦§¦§©¤§¨£¥
,mixcpl mzlgd ote`a minec minxge li`ed ,mixcpl zereay

r utgd z` xqe` mc`d mdipyayxkkd z` xqe`y ,xnelk ,eil
,'ilr df xkk zlik`' xne`e eilrdéLôð øñà÷c äòeáL é÷etàì§©¥§¨§¨¨©©§¥

àöôç ïîxne`y ,utgdn envr z` xqe`y dreay `ivedl - ¦¤§¨
.'df xkk lke` `ly dreay'

:dpynd xcq lr cer dywn `xnbd
dpyna `pzde ,'íéøãð ééepk ìk' ïééepéëa çúteixac yxtl `ayk ¨©§¦¦¨¦¥§¨¦

-Løôîoicn xcpd lg cvik dligzøîBàä' ,úBãé §¨¥¨¨¥
,'Enî éðà øceî Bøéáçìxcpd lg cvik `pzd yxtn jk xg` wxe ©£¥¨£¦¦§

.miiepik oicn xcpd lg cvik dligz yxit `l recne ,miiepik oicn
eúå,`xnbd dywn cer -éLðéà úBãéxikfd `le `pzd [gky-] §¨¦§¥

yxtl `pzd micwn cvike ,zeci ici lr lg xcpdy oicd z` llk
dfk oic yiy llk yxity iptl zeci oicn xcp lg cvik.

,dipyd `iyewd z` `xnbd zvxznïBäa éøééà`pzd zn`a - ©§¥§
,zeci oic ici lr lg xcpdy xikfdéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçå- §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,jk dilr siqedle ,dxqg `id eli`k dpynd z` cenll yiìk̈
k.íéøãðk íéøãð úBãéå ,íéøãðk íéøãð ééepé ¦¥§¨¦¦§¨¦¦§¨¦¦§¨¦
å,dpey`xd `iyewd dyw oiicr,àLéøa ïééepék LBøôéìjk xg`e §¦§¦¦§¥¨

,zeci dpynd yxtzoic z` mcew d`iad dpyndy dligza enke
,`xnbd zvxzn .zeci oic z` jk xg`e miiepikdépéî ÷éìñc àeää©§¨¦¦¥

àLéøa Løôî àeäädligz epiidc ,rxtnl yxtl dpynd jxc - ©§¨¥§¥¨
,`yixa `aeny dn z` jk xg`e `tiqa `aeny dn z` zyxtn

k,zeipyn dnka epivny enïðúãzaya dpyna(:k)zxxany §¦§©
dpyndïé÷éìãî änazexp miwilcn mipnye zelizt dfi`a - ©¤©§¦¦

,dti zexpd ewlciy ick zay,ïé÷éìãî ïéà änáempi`y meyn ©¤¥©§¦¦
,dti miwlecdna epiidc ,`tiqd z` dpynd zyxtn dligzeïéà¥

.'eë ïé÷éìãîmy dpyna epivn oke(:fn)zxxanyïéðîBè änaaxra ©§¦¦©¤§¦
,zayl eneg xenyl dvexe ,dxikd iab lrn ewliqy liyaz zay

ïéðîBè ïéà änáe,dna epiidc ,`tiqd z` dpynd zyxtn dligze ©¤¥§¦
.'eë ïéðîBè ïéàmy dpyna epivn oke(.fp)zxxanyäMà äna ¥§¦©¤¦¨

äàöBé dðéà änáe äàöBéz`vl dy`l xzen mihiykz el`a - §¨©¤¥¨§¨
dligze ,z`vl dl xeq` mihiykz el`ae ,zaya miaxd zeyxl

,[d`vei dpi` dna] ,`tiqd z` dpynd zyxtnäMà àöz àìŸ¥¥¦¨
`tiqd z` dligz zyxtn o`k dpynd mb recn oaene .'eke

.zeci oic epiidc
:`yixd z` dligz zeyxtny zexg` zeipynn dywn `xnbd

,`xnbd dywnàLéøa Løôî àì çúôc àëéä ìëådpyn oi` ike - §¨¥¨§¨©Ÿ§¨¥§¥¨
,`yixd z` dligz zyxtnyïðúäå`xza `aaa dpyna(.gw)Lé §¨§©¥

ïéìéçðîe ïéìçBðmiyixen oke ,ezny mdiaexw z` miyxeiy yi - £¦©§¦¦
df oilgep mdipyy epiidc ,dlgz ezeni md m` mpenn z` mdl

yie .df z`ïéìéçðî àìå ïéìçBð,yie ,oilgep `le oiligpny yi oke £¦§Ÿ©§¦¦
.oiligpn `le oilgep `ly,`yixd z` dpynd zyxtn dligze

ïéìéçðîe ïéìçBð elàåzenaia epivn oke .'eke(.ct)Lémiyp §¥£¦©§¦¦¥
yïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáì úBøzeî,y yieïäéîáéì úBøzeî ¨§©£¥¤©£§¦§¥¤¨§¦§¥¤

ïäéìòáì úBøeñàå,zexeq`y yie ,el`le el`l zexzeny yie ©£§©£¥¤
,`yixd z` dpynd zyxtn dligze ,el`le el`lúBøzeî elàå§¥¨

ïäéîáéì úBøeñàå ïäéìòáìzegpna dpyna epivn oke .'eke(.hp)Lé §©£¥¤©£§¦§¥¤¥
y zegpn,äðBáìe ïîL úBðeòèzeperhy zegpn yie,äðBáì àìå ïîL §¤¤§¨¤¤§Ÿ§¨

`le dpeal `l zeperh opi`y yie ,ony `le dpeal zeperhy yie
,`yixd z` yxtl dpynd dligzne .onyïîL úBðeòè elàå§¥§¤¤

äðBáìemy dpyna epivn cere .'eke(.q)Léy zegpnäLbä úBðeòè §¨¥§©¨¨
ziaxrn zinexc oxwa dgpnd z` odkd yibiy -úBðeòè ïéàå§¥§

,äôeðzzeperhy zegpn yie,äLbä àìå äôeðzmb zeperhy yie §¨§¨§Ÿ©¨¨
.dybd `le dtepz `l zeperh opi`y yie ,dtepz mbe dybd

,`yixd z` dpynd zyxtn dligzeäLbä úBðeòè elàåmpi`e §¥§©¨¨
dtepz zeperhzexekaa dpyna epivn oke .'eke(.en)Léxeka ¥

`edyì øBëaiabäìçp,eia` zyexia mipy it lehil -ïéàå`ed §§©£¨§¥
ïäëì øBëa,odkd on ezectl aiig eia` `diy oad oeict oiprl- §§Ÿ¥

yieøBëaïéàå ïäëì`edäìçðì øBëa,,odkle dlgpl xeka yie §§Ÿ¥§¥§§©£¨
zyxtn dligz dfa mbe .odkl `le dlgpl `l xeka epi`y yie

,`yixd z` dpyndïäëì øBëa ïéàå äìçðì øBëa eäæéàå.'eke §¥¤§§©£¨§¥§§Ÿ¥
:zeipynd oia zwlgn `xnbd

dn z` yxtl dligzn dpynd mewn lka zn`a ,`xnbd zvxzn
e ,o`k dpyna xcqd itk `tiqa `aenyïéìäel`d zeipynd - ¨¥

epiide ,xg` mrhn `ed `yixd z` mcew yxtl ligzd `pzdy
àLéøa çúôc àeää Løôî ,déì eLååàc íeMîmdipice li`ed - ¦§¨§¥§¨¥©§¨©§¥¨

oilgep yi oebk ,mipic iwelig drax` yi el` lkay] miaexn
oilgep `l ,oilgep `le oiligpn ,oiligpn `le oilgep yie ,oiligpne
m` ik ,`yixd z` dligz dyxit dpynd okl ,[oiligpn `le
z` gekyle zerhl milelr eid `tiqd z` dligz zyxtn dzid

.mipicd aex zngn dpynd zligz
:uexizd z` dgec `xnbd

dpynd miaexn mpi` mipicdy mewn lka ike ,`xnbd dywn
,`tiqdn yxtl dligznàäåzay zkqna dpyna epivn ixd - §¨

(:`p)àLååà àìc ,äàöBé dðéà änáe äàöBé äîäa änaoi`y- ©¤§¥¨§¨©¤¥¨§¨§Ÿ©§¨
,[mipic iwelig ipy `l` ef dpyna oi` ixdy] ,miaexn mipicd

éðz÷å,[d`vei dnda dna] `yixd z` yxtl dligzn dpynde - §¨¨¥
ìîb àöBé.'eke ¥¨¨
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היום יום ד חשון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc mixcp(iyiy meil)

:dpyna reaw xcq oi`y zcnele mcewd uexizdn zxfeg `xnbd
à÷ååc åàì àlà,jka citwn epi` `pzd -àeää Løôî ïéðîéæ ¤¨©©§¨¦§¦§¨¥©

àLéøa çúôce ,`yixd z` dligz yxtn `pzd minrt -ïéðîéæ §¨©§¥¨¦§¦
àLéøa Løôî ÷éìñc àeää.`tiqd z` dligz yxtny minrte - ©§¨¦§¨¥§¥¨

`le `tiqd z` dligz zyxtn dpynd recn `iyew ef oi`e
.`yixd z` dligz zyxtn

:dpynd xcqa cgein mrh yi eitly xg` xe`ia
àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -àLøcî ïééúàc éãéià úBãé §¦¨¥¥¨¨©§¥§©§¨¦§¨¨

àLéøa ïBäì Løôîcnlp zeci oicn milg mixcpdy oicde li`ed - §¨¥§§¥¨
zeci oic yxtl `pzd ligzd ok lr ,yecig xzei dfa yi ,dyxcn

.jk lk yecig mda oi`y miiepik oic iptl
,`xnbd dywneyecig xzei yi zeciae xg`nàLéøa ïéãä çzôéì¦§©¨¥§¥¨

oic z` dligz zyxtn `idy enk ,zeci oica dpynd gztzy -
,`xnbd zvxzn .zeciàLéøa àúééøBàc ïééepéëa çút çzôéî¦§©¨©§¦¦§©§¨§¥¨

`pzd jxc ik ,dxezd on milireny miiepika `pzd gzet dligz-
,miheytde mirecid mixaca geztldéì ïééúàc úBãé Løôî øãäå©£©§¨¥¨§©§¨¥

àLøãîyxtnyk ik ,dyxcn micnlpy zecia gzet yxtnyke - ¦§¨¨
.xzei miycegnd mixaca gzet

onwl `xnba(.i)oica yiwl yixe opgei iax zwelgn z`aen
yiwl yixe ,od zene` oeyl miiepikdy xaeq opgei iax .miiepik
zepeyla mixcep eidiy minkg erawy zepeyl od miiepiky xaeq

.el`
:yiwl yix zrc itl oexg`d uexizd dgec `xnbd

,`xnbd dywnàçéðämiiepika `pzd gzt dligzy df uexiz - ¨¦¨
oaen miheytdøîàc ïàîìy xaeqy opgei iax zrc itl -ïééepék §©§¨©¦¦

ì,ïä íéøëð ïBLekp eixacly,xzei heyt `ed miiepik oicy xnel o §¨§¦¥
øîàc ïàîì àlàmd el` miiepikdy yiwl yix zrcl-ìeãaL ïBL ¤¨§©§¨©¨¤¨

ïäìmeycigy -íéîëçmalnøîéîì àkéà éàî ,Ba øãBð úBéäì ¨¤£¨¦¦§¥©¦¨§¥©
yixl ixd ,zecia `le miiepika `pzd gzt recn xiaqp cvik-
oic xy`n recie heyt xzei `ed dyxcn cnlpy zeci oic yiwl

.el` zepeyl eraw minkgy ixg` wx ycgzpy miiepik
:yiwl yixl mb dpynd xcq z` zvxzn `xnbd

,`xnbd zvxznúBãé éðz÷ éîzeciy llk xkfen dpyna ike - ¦¨¨¥¨
,milirendì zøqçî à÷ éøeqç åàìåze`xl yiy zraw `l ike - §¨©¥¨§©§©§¨

,zeci oic da xkfed eli`ke dxqgk dpynd z`éðúe énð íéc÷à©§¥©¦§¥
úBãéoica `pzd gzt eli`k ,dpynd xcq z` zepyl yi ok enk - ¨

,dpyna xn`p jke ,zeciíéøãð ééepék ìëå íéøãðk íéøãð úBãé ìk̈¨§¨¦¦§¨¦§¨¦¥§¨¦
Bøéáçì øîBàä úBãé ïä elàå ,íéøãðk,'ekeïééepék ïä elàåíðB÷ ¦§¨¦§¥¥¨¨¥©£¥§¥¥¦¦¨

ñðB÷ çðB÷oeyl md miiepikdy yiwl yix zrcl mb ok m` .'eke ¨¨
,dpynd xcqa zcgein daiq yiy xnel yi ,minkg merawy
,zecie miiepik lireny oicd xwir z` d`ian `idyk mby ,`ide
,miheytd mdy zeci oica dligz zgzet ,zyxtn `idyk mbe

.minkg meycigy miiepika `le
[ezvwn zxin`a mb xcpd lgy] 'zeci' oic xewny x`azpy xg`

:df oic eyxc okidn `xnbd zxxan ,dyxcn `ed
,`xnbd zl`eyáéúk àëéä úBãéåepnny weqtd `ed okid - §¨¥¨§¦

.'ci' oeyla mb lg xcpdy minkg eyxc
daiynweqta xn`p ,`xnbdøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà'¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦

àéðúå .''äì' oeyld ltk mrha ,`ziixaa,'øéfäì øéæðcnll ick ©§©§¨¨¦§©¦
úBNòìly mpic z`k úeøéæð ééepék)oeyl xwirúeøéæð,m` s`y ©£¦¥§¦§§¦

eilr laiw eli`k ixd ,gift gifp wifp epiidc ,cala iepik xn`
.yxetna zexifp

åly mpic z` zeyrl cnll 'xifdl xifp' weqtd `a cer(úBãé §¨
k úeøéæðoeyl xwir,úeøéæðoeyla zexifp envr lr lawnd mby §¦§§¦

.ezexifp dlg ,'ci'
,zl`eye `ziixad dkiynnéì ïéà,zeci oeyl lireny cenil ¥¦

,úeøéæða àlàla` ,'xiGdl xifp' da xn`pyïépî íéøãðalireny ¤¨¦§¦¨¦§©¦¦§¨¦¦©¦

.zeci oeyl mdaøéfäì øéæð øãð øcðì àìôé ék Léà' øîBì ãeîìz©§©¦¦©§¦¦§Ÿ¤¤¨¦§©¦
,''äì[zexifpe mixcp] elld mipiprd ipy z` dxezd dknqy jkne ©

y ixd ,dfl dfLéwî,aezkd [deeyn-]íéøãðe íéøãðì úeøéæð ©¦§¦¦§¨¦§¨¦
úeøéæðìmb eidi ,mixcpa exn`py zekldd ihxty epcnll ¦§¦

.mixcpa mb eidi zexifpa exn`py mihxt ,jtidl oke ,zexifpa
,mixcpl micnl ep` zexifpn ,`xnbd zx`aneúeøéæp äîepivn ©§¦

yBa äNòaezkd,úeøéæðk úeøéæð úBãés` zexifp lawl xyt`y ¨¨¨§¦¦§¦
ok enk ,'zeci' oeylaíäa äNò íéøãð óàaezkdíéøãð úBãé ©§¨¦¨¨¨¤¨§¨¦

,íéøãðk.'zeci' oeyla xecpl xyt`y ¦§¨¦
,zexifpl micnl ep` mixcpneíéøãð äîez` xcepd llig m` ©§¨¦

,elk`e ,xkk envr lr xq`y oebk ,exeaicøáBò`edaxeqi`ìa ¥§©
,ìçéxn`py(b l xacna)xeci ik yi`'.'exac lgi `l 'ebe xcpåok ©¥§

xaer ,milbx dyly ez`ada xg`zde ,oaxw `iadl xcp m`
axeqi`,øçàz ìaxn`py(ak bk mixac)jiwel` 'dl xcp xeciz ik' §©§©¥

.'enlyl xg`z `lok enkóàaøáBò úeøéæðxifpdaxeqi`ìçé ìa ©§¦¥§©©¥
,ezexifp z` miiw `l m`aexeqi`øçàz ìaz` miiwln xg` m` §©§©¥

.zexifpd
,zexifpa mb eidiy ,mixcpa exn`py mitqep mipic micnl ep` cere

Bza éøãð øôéî áàä íéøãð äîedxcpy mixcp lhal a`d gka - ©§¨¦¨¨¥¥¦§¥¦
,mniiwl dkixv dpi` mxtdyky ,ezaxn`py enk(e l xacna)m`e'§¦

lr dxq` xW` dixq`e dixcp lM FrnW mFiA Dz` dia` `ipd¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨©
.'mEwi `l DWtpåd ok,BzLà éøãð øôéî ìòayiy mixcp dxcp m` ©§¨Ÿ¨§©©¥¥¦§¥¦§

mirbepd dy` ixcp] dpial epiay mixac e` ytp iepir mda
xn`py enk ,[dlral(bi l xacna)mFiA Dyi` mz` xti xtd m`e'§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§

ok enk .'mEwi `l Dytp xQ`lE dixcpl diztU `vFn lM FrnẄ§¨¨§¨¤¨¦§¨¤¨§¦©©§¨Ÿ¨
óàaúeøéæðBza úeøéæð øôéî áàä,dnvr lr dlawyøôéî ìòáe ©§¦¨¨¥¥§¦¦©©¥¥

BzLà úeøéæð.dnvr lr dlawy §¦¦§
:`ziixad ixaca dpc `xnbd

,zexifpn ywida cnlp mixcpa zeci oicy `ziixaa x`ean
,`xnbd zl`eyéab àðL éàî[lv`-]úeøéæðheyty xne` dz` ©§¨©¥§¦

,oeyl ltk da yi oky ,zexifpk zexifp zeci oic da dyry jl
,'øéfäì øéæð' áéúëca .dlind xeziin df oic yxec dz`eénð íéøãð ¦§¦¨¦§©¦§¨¦©¦

áéúk àäaezky oeyl ltk yi mb mnvr mixcpa ixd -,'øãð øcðì' ¨§¦¦§Ÿ¤¤
ilan ,zeci dpnid yexcl xyt`y dlin xezii mda jl yie

,zexifpn ywidl ribdl jxhvpyàLéwéäåél änì-xn`p dnle §¤¥¨¨¨¦
ywidl ribdl jixv mixcpa zeci oic zrcl icky `ziixaa

.zexifpn
,`xnbd daiynáúk éà' [azk m`-],'øBcðì øãðm`y xnelk ¦¨©¤¤¦§

,epiidc ,xacd my z` dnicwne xcqd z` dpyn dzid dxezd
xcp' zazeke ,xcpd ziiyr zlertl ,'xcp' `edy ,mvrd my

,'xecpláúëãk[dazky enk-],'øéfäì øéæð'mixac xcq edfy ¦§¨©¨¦§©¦
daiqd iptl ,'xifp' e` ,'xcp' - d`vezd z` micwny ,dpeyn

f` ,'xifdl' e` 'xecpl' - d`vezl d`iandzøîà÷ãkewcv - ¦§¨¨©§§
mixcp zeci oic cenll xyt`y `iyewa zxn`y dn oekpe jixac

e ,'xcp xecpl' ly zelitkd onàìdidéøöCn mcnllàLéwéä Ÿ¨¦¤¥¨
.[df xezii yexcl epcnln did ,xen`k xcqd iepiy oky] .zexifpn

j`àzLä[eiykr-],'øãð øBcðì' áéúëcdligz ,libxd xcq edfy ©§¨¦§¦¦§¤¤
zelitkn cenll oi` ,'xcp' - d`vezd jk xg`e ,'xecpl'- dlertd

oky .dyxc meyl dazkp `ly ,dne`n efìk äøBz äøacéða ïBL ¦§¨¨¦§§¥
íãà,dfky mixac xcqa mdixac letkl mc` ipa jxcy enke - ¨¨

xecpl' milind zelitky `vnpe .efk oeyla xacl dxezd jxc s`
ok lre ,epnn yexcl xyt`y oeyl xezii meyn mda oi` 'xcp
ywidl ribdl jixv mixcpa zeci oic zrcl icky `ziixaa xn`p

.zexifpn
:oexg`d uexiza dpc `xnbd

,`xnbd zl`eyàçéðä,oaen df uexiz -wxdéì úéàc ïàîìinl- ¨¦¨§©§¦¥
ok`y xaeqyìk äøBz äøac','íãà éða ïBLllk yiy ezhiyly ¦§¨¨¦§§¥¨¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חטו oiaiig lkd` cenr b sc ± oey`x wxtmixcp
à÷åã åàì àìàwiic `l `pzc zxn`c `d .idl.'eke yxtn oipnifc ,`yixa yxtn

çúôéìå.aiagc li`ed ,mixcp zeci lk :`yixa ipzile ,ediieeba!dil.íéåâ ïåùì ïééåðéë
ipdacmpewk ,mieb ixcp zepeyloeyl yie ,mpew oaxwl oixewy oeyl yiy .qpew gpew

d"yne] ,x`yd oke ,gpew oaxwl oixewy- mc` xcepd oeyl lkl d"de .edl aiyg `w [

- zepeyl ipd minkg epn `wc `de .aiigin

mixkp `ki`c oeike ,oi`iwa zepeyl ipdac meyn

ixcpc`dc ,xn`wc oeyl lka dxq` dxezd -

.xcp iedåãáù ïåùì øîà÷ã ùé÷ì ùéøì àìà
.íéîëç íäìzeidl zepeyl ipd epiwz minkgc

.ea xcep.øîéîì àëéà éàîzxn` ivn ikid

oia ,ediiexz `d ?"`yxcn oiiz`c icii` zeci"

!edpip opaxcnc ,oiiz` `yxcn - oiiepik oia zeci

.úåãé éðú÷ éîmixcp zecie :'ipzna ipzw `l `d

:lirl zxn`c ,dl zxqgin ixeqg `l` !mixcpk

ipz - ikd zxn`c oeike .'eke `xqgin ixeqg

gztc oeike ,mixcpk mixcp zeci lk :`yixa inp

.`yixa edl inp yxtn ikdl - `yixa edl

.ïáéúë ïëéä úåãéåyixcc `xw edl azk `kid

`le `iz` `yxcn (`yix) xn`c ,dipin edl

.'iixe`cn edl eed k"`c ,ynn iaizkøéæð
.øéæäìxcp xecpl `ilti ik" azkinl ivnc

`l` ."xifpxifdl"niiepik lk zeyrl opiyxc "

xifnc oeyl iiepik lkac .[zexifpk] zexifpied

zexifp zeci yxtn xifp zkqna mzde .xifp

iiepike.zexifp.ìçé ìáá øáåò íéøãð äîaizkc

) "exac lgi `l"l xacna.(.øçàú ìááåaizkc

) "xg`z `l jidl` 'dl xcp xecz ik"mixac

bk(øãð øåãðì áéúë àä.inp yexcipexecpl"n"

.mixcpk mixcp iiepik zeyrl -äîì àùé÷éäå
.éìopivn `d ,zexifpl mixcp yiwn zxn`c

!diteb `xwn yxcinl.øãð øåãðìikderzyn

`kile ,mc` ipa oeylk dxez dxace ,mc` ipa

.melk dpin yxcinléðá ïåùìë äøåú äøáã àì
.íãà`peeb i`dk oeyl xezii azkc `kid lkc

oeyla irzync meyn `le ,iz` `w `yxcl -

.mc` ipa
úåøéæðäù
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øåëá.dlgplmipy it lehil.ïéàå.odkl xekaxeka yi" 'ta yxtne .oeict oerh `diy

dcli xaky dy` `ype ,mipa el eid `ly in inp oke .miltpd xg` `ad epiidc - "dlgpl.

øåëá.dlgpl xeka epi`e odklmipa dl eid `ly dy` `ype ,mipa el eidy oebk -.

íåùî.`yixa gztc `d yxtn dil oyee`copixn`ck .oiaexn odipicy xnelk ,oyee`

) d"xa.dl scyxtn i` ,jklid .zekxa iyee`c :(

rxtnl edl-meyn e`l i` ,mlerle .irhnl iz`

`nrh i`d-wilqc `edd iyextl `weec `xcq

'eke d`vei dnda dna `de :opiywne .dipin?

àìà.'eke yxtn oipnf (ipzw) `wec e`ll"p

`kilc opireny`l - `pz dixcq ipyn ikdlc

,inc xity irack ipzc `pz lke ,`zlina `citw

"minexr oeyl xgaze" meyn `zlin `da `kile

)eh aei`(.éàådil oiiz`c zeci `ni` zira

.'eke `yxcn`citw `kilc i`ce :xn`w ikdc l"p

bltnl `kil `dac ,zxn`wck `zlina

`niz `l 'ipzna edin .xity igken `ziipznc

meyn zeci micw` `weca `l` ,hwp edpin `cg

`yxcn oiiz`c.éëoiiepika gzt gzt

.`ziixe`cmixaca ligzdl `pzd jxc oky

miheytde mirecid.àìàecay oeyl c"nl

.ea xcep zeidl minkgoeyln maln meycgy

) "ealn `ca xy`"ai ` mikln(.úåéäì.ea xcep

) onwl yxtn.i sc"oaxw" xn`i m`y (-opiyiig

,oaxw iab jenq mydc .myd z` xikfi `ny

'dl oaxw" aizkck`le myd z` xikfi `nye ,"

jkle ,dlhal y"y `ivedy `vnpe ,oaxw xikfi

elld zepeyl eycg.éàîxninl `ki`.b"r`c

- epzpyna izazky enk ,md inp `ziixe`cnc

ligziy ick zecin xzei miheyt opi` ikd 'it`

`yxcn ez`c ,ith ihiyt zeci ,daxc` .mda.

íéã÷à.`yixa zeci ipze inpmeyn `zyd

dleka `zehiyta hwpc i`nn ixcd oiwgec

`l `zlnc `yix - `xqgn ixeqg i`c .oiibeq

ied - minkg ecay oeyl c"nlc opixn`e .`xqgn

gztc i`n `pz yxtnc opixn`e ,`xqgn `yix

`pzc :w"d - "`ni` zira i`e" i`dc .dia

zeci iyextl hwp `wec `xcq - oizipznc

oiiz`c meyn ,dipin wilqc `kidn xnl ,`yixa

xnle .iyextl ikixv `l oiiepke .`yxcn dil

,`yxcn ez` zecic meyn ,dia gztc `kidn

ecay oeyl `l` opi`y oiiepkl onicwdl ie`xe

minkgb"d .úåùòì,zexifpk zexifp zeci

`xwn e`l p"nnc ,zexifpk zexifp iiepk :b"le

`xwn iwtp ikid - md minkg oeyl i`e `xw ,ikixv `l - md mixkp oeyl i`c .iwtp?äîå.xg`z lae lgi laa xaer mixcpoaxw `iadl xcp i`e ,"lgi la" `ki` - "ilr df xkk" xn` m`

"xg`z la" `ki` -.ìòáä.ezy` ixcp xtinixtqa 'i`cke ,dpial epiay mixace ,ytp iepr ixcp -.øôéî.eza ixcp) aizkckl xacna"dze` dia` `ipd m`e" (.ìòáäixcp xtin

.ezy`) aizkcmy"erny meia dyi` mze` xti xtd m`e" (.áéúëã.xifdl xifp"xac lk miiwl" "xqi` xeq`l" aizkck ,dlertd my l` mcew xewnd mlerlc ,ikd `xwc digxe` e`lc.

àçéðä.'eke mc` ipa oeylk dxez dxac xn`c o`nl) n"ac a"ta gkenck ,opiyxc `l - yxcnl `ki`c ab lr s`e:`l sc(.øåãðì.dil ciar i`n xcp`yiwidn dil `wtp `dc

nqa lirle ?dil ciar i`n "xcp xecpl" :`kd dywn d"ync il d`xpe .zexifpc) oiyecwc w"t yixa opixn`c ikid ikc meyn (i`) ?il dnl `yiwid :iyw` je.c sce"wa `iz`c `zlinc (

`xw dl azke gxh-y"ba `iz`c `zlin :'ixn` "jyp edfi`" yixae .`xw dl azke gxh xyt` `yiwida `iz`c `zlin p"d-"xcp xecpl" :`yixa iywn `l d"yne .`xw dl azke gxh

`pngx edpiyw`c b"r`c :iiegcl xyt`c ?dil ciar i`n-zecil `ieaix cg lka `pngx azkc oeikc ,dpin `ticrc dil iyw` d"yne .zecil `ieax cg lka azknl gxh-`pzl dil dnl

`yiwid jixhvi` `"a oeylk dxez dxac c"nlc cenlzd yixtc xzal ,jenqa la` ?`yiwid` ikenq`l-dxac `l c"nl ira `w-:diail` jxtinl ivn `lc ?dil ciar i`n xcp xecpl

b"r`c ?dil ciar i`n "xcp xecpl" ,aezkd oyiwd k"rc oeik :dil jixt edin .`iz` dxac c"nc `ail` `ziixac ,`yiwidn zecil edl witnc dicicl dil opirny `l `dc ,l"l `yiwid

yxcnl `ki`c `kid lk n"n ,`yiwid` jnq `le `ieax cge cg lka `xw azke gxhc xyt`c-e"wa `iz`c `zlin iab ,oiyecwc w"t mzd opixn`ck ,opiyxc.
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נדרים. פרק ראשון - כל כינויי - דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כל אחד מישראל בין איש ובין אשה, יש בו די כוח מוסרי ורוחני, להשפיע להעמיד גם את מכיריו ומיודעיו בקרן אורה.
היום יום ה' חשוון



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חטז
oiaiig lkda cenr b sc ± oey`x wxtmixcp

.úåøéæðä ìò ìç úåøéæðäù'qna) zexifp dilr lg - "xifp ipixd" xn`e ,xifp did m`y

) "xifp ipixd xn`y in" 'ta ,xifp:fh scx zwelgn (enlyiyke (yiwl yixe opgei 'oze`

.zxg` mrt cer xifp zeidl jixv - zexifp ini.éúøú äðéî úòîùzexifp zeci zeyrl

g zexifpe ,zexifpk.zexifpd lr l÷éôîã àðú úéàøåãðìî úåãéì.øãð`lcl"qdxac

.mc` ipa oeylk dxezåéôî àöåéä ìëë ïî
.äùòé.xcpc oipr lka :rnyncìáá äéì í÷
.ìëàé"lk`i `l bf cre mipvxgn" aizkck

)xacnae.(.äúùé ìáá äéì í÷zxyn lk"

."exac lgi `l" `kile ,"dzyi `l miaprøîà
.àáøxearl ,"lgi `l" inp dia zi` mlerl

."lgi `l"e ,"lk`i `l" :oie`l ipya eilrí÷
.ìëàé àìá äéìxg`n `ldixfpledi`c ,jka

lk`i `l"a dil mwc `l` ,xifp ied."øîåàá
.øéæð àäà äöøàùëìdil mw - dil idyn i`c

la"a."xg`z.àëéà øçàú ìá éàî éúëàlk

meyn dia zile ,iedinl ivn iedinl irac zni`

."xg`z la".øéæð éåä øúìàì éîð àëäi`c

:opixn`c ,"xg`z la"a dil miw - dil idyn

`lc xn` edi`c .zi`n `zyd `nlicxhtil

dze`a - xzl` on .xifp iedc cr mlerd on

lk .dryxzl`lr :epiid - opiqxbcxz`,

:zecia yxtn oke .mewn eze`a
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úåøéæðäù.zexifpd lr dlg`lc ,"meid xifp ipixd" "meid xifp ipixd" xn`c oebk

dil `wtpe .miyy epiidc ,zexifp izy zepnl jixv `l` ,mei miylya dil ibqlc opixn`

ziyixtcke ,cer xifdl el xyt` - xifp zeidl laiwyk ,xnelk "xifdl xifp" aizkcn.

àçéðä.zexifp lr dlg zexifp oi` l"q i`) a"ta onwlc b"r`e.gi scileklc `pwiq` (

dpen "zexifp izy ilr ixd" xn`c `kid `nlr

"xifdl xifp"c `xw `dl opinwene ,mei miyy-

dxez dxac `l l"qc o`nl epiidc xninl `ki`

iwene ,"xifdl xifp" dil xziine ,mc` ipa oeylk

oeylk dxez dxac xn`c o`n la` ,ikdl dil

mc` ipa-`xw ira `l `peeb i`d ikc l"q.

àîéì.xifdl i`n xefil `xwmey `diy `l

`id zrlap `"dd ixdy ,xifdle xefil oia yxtd

cinyl ,cipdle cepl ogky`ck ,zenewn dnka

,mixcpc `inec azknl l"dc `l` .cinydle

ipira d`xp jk ."xecpl" aizkc.àáøòîá
.'eke ixn`"xifdl"nc edl `xiaq `lc ,xnelk

dxac `l dil zi`c o`nl `l` ,izxz opiyxc

zecil edl witn -"xifdl xifp"e ,"xcp xecpl"n

iwen `pz i`de .zexifp lr dlg zexifpl dil iwen

ezvwn xzedy xcpl - "dyri eitn `veid lk"

`veid lk lg m` :ikd dil yixcc ,elek xzed

oi`vgl lg epi` la` ,dyri - eitn.úéàå`pz

.dyri eitn `veid lk on edl witnco`n epiid

dicicle .mc` ipa oeylk dxez dxac dil zi`c

xcpe ,mixcpk mixcp zeci - dpin opirny izxz

jdl dl yxtn ikde .elek lha ezvwn lhay

ira `l `axrnac b"r`e .inlyexia `zbelt

iyxc "eitn `veid lk"n ,izxz "xefil"n yxcinl

`xwc dizernyn ediiexzc ,edl.øîà'eke xn

.dl zgkyn ikid zexifpc lgi la `l`,xnelk

c"qwc ?dcegl "lgi la" `ki`c dl zgkyn ikid

) "dry lk" wxta opixn`c meyn :ipira d`xp cere .iccd` eey `l - `l i`c .zexifpa inp ikd - e`l cg `l` `kil mixcpac ikid ikc:ck sc migqtyxcinl `ki`c `kid lkc (-,opiyxc

"dry lk" wxta ikd opixn` ikc ,xnelk .mipya eilr xearl :iwxtne .ie`l iyet`l `le ,ilin x`yl `ywid inewe`l `ki` p"de .ixizi e`la 'inwen `le-la` ,i`xwc `yxca n"d

`kd-mixcpa xen`d "lgi la" zexifpa inwenc ikid ik :il `iywe .oze` yiwdl xyt`y dn lkl aezkd oyiwd jigxk lr-:il `gipe !zexifpa xen`d "lk`i la" mixcpa inp iwep

"lk`i la" la` ,mixcpa jiiyck zexifpa ynn jiiy "lgi la" `nlyac-edlekac d`pde dlik` millek mixcpe ,miapr zlik`a `l` aizk `l zexifpac ,mixcpa inwe`l xyt` `l

ilin-eda jiiy `l jkld.ìá.'eke zexifpc xg`zxne`a ,zepaxw edlekc `pipr `idda dl zgkyn :xninl `kilc ?dl zgkyn ikid :dywn ikdc ,`zrnyc `yexit ipira d`xp

lg zexifpd ixd - xac mey xqegn epi`y oeik ,`kd la` .cin legiy xnel `"`e ,d`add epiidc ,dyrn xqegn "oaxw `iadl ilr ixd" xne`d eli`c ,inc `lc - "xifp zeidl ilr ixd"

"dvx`ykl" xne`yk i`e ."xg`z la" `kile ,xifp l"de ,cin-"dvx`ykl" dpzd ixdy ,"xg`z la" inp `kil-did`y cr mlerd on xht` `l" xn`c oebk :`ax uxzne !dvex epi`e

b"dkae ,"xifp-`da opiyiigck ,"xg`z la"a dil mw `zry `idd on'eke ezy`l xne`d odk ,xnelk .ezy`l xne-`incc e`le .dzinc `yyg meyn ,cin dnexza lek`l dxeq`c

dlra zn `le dlk` i` mzd eli`c ,ixnbl `iddl-`kd la` ,`xeq` `car `l-zepnl ilr ixd :w"dc rnyn "mlerd on xht` `l" xn`e dpzdy oeikc ,"xg`z la"a dil mw xzl`l

"dzrn xifp `d`"c rnyn `l `pyilc [s`] d"yn ,mlerd on xht`y mcew izexifp mily`y xaca yyg `di `ly oipra zexifp-:l"`c b"r`c .xzl`l "xg`z la"a dil mw edin

ztli `w `kidn-) d"xc w"ta xn`ck ,milbx 'b xg` `l` `zil edcic "xg`z la" mzd dn i` ,'ixcpn.c 'cmilbx 'b xg`l p"d (-`kd la` ,`nzq "ilr ixd" xn` mzd eli`c ,`zil
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"øéfäI" éàî ,"øBféI" àø÷¯.ézøz dpéî zòîL §¨¦©§©¦¨§©§¦¨©§¥
ïî úBãéI déI ÷étîc àpz úéà :éøîà àáøòîa§©©§¨¨§¦¦©¨§©¥¥§¨¦

ïî déI ÷étîc àpz úéàå ,"øãð øcðI"àöiä Ik" ¦§Ÿ¤¤§¦©¨§©¥¥¦¨©Ÿ¥
"Içé Ia"a øáBò íéøãp äîe :øî øîà ."äNòé åétî¦¦©£¤¨©¨©§¨¦¥§©©¥
,dI zçkLî íéøãðc "Içé Ia" àîILa ."øçàz Ia"e©§©¥¦§¨¨©©¥¦§¨¦©§©©§¨

dIëà àIå "IëBà Bæ økk" øîàc ïBâk¯íeMî øáBò §§¨©¦¨©§Ÿ£¨¨¥¦
úeøéæðc "Içé Ia" àJà ,"Bøác Içé Ia"¯zçkLî éëéä ©©¥§¨¤¨©©¥¦§¦¥¦©§§©§

"øéæð éðéøä" øîàc ïåék ?dI¯Iëà .øéæð déI äåä¯ ¨¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦¨©
äúL ."Iëàé Iá"a déI í÷¯!"äzLé Iá"a déI í÷ ¨¥§©Ÿ©¨¨¨¥§©¦§¤

úeøéæðc "øçàz Ia" .íéðLa åéIò øBáòI :àáø øîà£©¨¨©£¨¨¦§©¦©§©¥¦§¦
"øéæð éðéøä" øîàc ïåék ?dI zçkLî éëéä¯Iëà .øéæð déI äåä¯!"Iëàé Iá"a déI í÷ ¥¦©§©©§¨¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦¨©¨¥§©Ÿ©

"äöøàLk" øîà éàå ."øéæð àäà äöøàLëI" øîBàa¯øîàc ïBâk :àáø øîà !"øçàz Ia" àkéI §¥¦§¤¤§¤¡¥¨¦§¦¨©§¤¤§¤¥¨©§©¥¨©¨¨§§¨©
øîBàä äåäc écéî .øéæð déI äåä àzòL àéää ïîc ,"øéæð àäàL ãò íIBòä ïî øètéà àI"Ÿ¤¨¥¦¨¨©¤¡¥¨¦§¦©¦©§¨£¨¥¨¦¦¥©£¨¨¥

éhéb Bæ éøä" BzLàIäòL C"éúúéî íãB÷ úçà¯:ïðéøîà àîIà .ãiî äîeøúa IBëàI äøeñà §¦§£¥¦¥¨¨©©¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨¦¨©§¨¨§¦©
éîð àëä ,úééî àîIéc àzòLå àzòL Ik¯.úééî àzLä àîIéc :ïðéøîàc ,øéæð éåä øzIàI ¨©§¨§©§¨¦§¨¨¥¨¨©¦§©§©¨¥¨¦§¨§¦©¦§¨¨§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zeaezk(iriax meil)

,úéøeaéfî àlà íéîBúé éñëpîzyy ax lr zeywdl oi` ,ok m`e ¦¦§¥§¦¤¨¦¦¦
dfe daeb df' dpynd dxn`y jkn elya cner cg` lky xn`y
diiaba zlrez yiy ote`a ,minezia dxaic dpyndy oeik ,'daeb

:`xnbd dgec .efkéléî éðäminezi iqkpn mirxtp oi`y llkd - ¨¥¦¥
wx xn`p ,zixeaifn `l`ñôz àìc àëéäxear rwxw maeg lra ¥¨§Ÿ¨©

.zixeaifd on el miabn oic zia f`e ,eaegñôúc àëéä ìáàlra £¨¥¨§¨©
,eaega zixeaif dpi`y rwxw maeg,ñôzmileki minezid oi`e ¨©

wifgn minezid ly aeg lray df oecipa ,ok m`e .epnn `ivedl
`edy mcbpk oerhl leki `ed ,zeabl mivex mdy zipepiaa
.mdl dzeabdl aiig epi`e ,el miaiig mdy aegd zxenz dwifgn

diaba xaecn dpynay zyy ax ixac z` uxzl xyt` i` ,okle
.minezin

äðùî
mewna xebl xearl ezy` z` sekl lrad zekfa dpc dpynd

l zwlgp l`xyi ux` :xg`ìLì úBöøà Loipr,ïéàeOð,od el`e ¨£¨§¦¦
ïéàéöBî ïéà .ìéìbäå ïcøiä øáòå äãeäédgxk lra dy`d z` §¨§¥¤©©§¥§©¨¦¥¦¦

elit` ux`l ux`n,øéòì øéòî,lilba xirl dcedia xirn oebk ¥¦§¦
ådze` oi`iven oi` okCøëì Cøkî,zxg` ux`ay ,xg`ìáà §¦§©¦§©£¨

øéòî ïéàéöBî ,õøàä dúBàazg`øéòì,zxg`åokCøkîcg` §¨¨¨¤¦¦¥¦¨¦§¦§©
Cøëì,ux`d dze`a xg` ¦§©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc mixcp(iyiy meil)

úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL,'meid xifp ipixd' xn`y mc` oebk - ¤©§¦¨©©§¦
mei miyely zepnl el ic mixne` oi` ,'meid xifp ipixd' xn`e xfge
mei miyely dpen epiidc ,zeiexifp izy zepnl jixv `l` ,cala
mdixg`l `iane mitqep mei miyely dpen aeye ,oaxw `iane
leki 'xifp' xaky in mby epiidc ,'xifdl xifp' xn`p oky .oaxw

.ztqep zexifp envr lr lawle 'xifdl'
,zl`eye `xnbd zxxanøîàc ïàîìe'ìk äøBz äøacéða ïBL §©§¨©¦§¨¨¦§§¥

,'íãàoeik ,'xcp xecpl' oeyld ltkn zeci yexcl oi` ezhiyly ¨¨
,mc` ipa oeyl `ed okyåweqtd z`úBNòì' Léøc 'øéfäì øéæð'z` §¨¦§©¦¨¦©£

ly mpic,'úeøéæðk úeøéæð úBãéok m`àðî úeøéæpä ìò ìç úeøéæpäL ¨§¦¦§¦¤©§¦¨©©§¦§¨
déì.df oic `ed yxec oipn - ¥

,dl`yd z` `xnbd dliabndéì àøéáñ éà àçéðägep did df - ¨¦¨¦§¦¨¥
`id ezrc ok` m` ,epl ayeineøîàc ïàîkxne`d df zrck - §©§¨©

','úeøéæð ìò ìç úeøéæð ïéàxifp' ly weqta jxev el oi` ok m` ¥§¦¨©§¦
zexifp zeciy epnn yexcl lekie ,df oic yexcl ick 'xifdl

.zexifpkdéì àøéáñ éà àlàdxac' xaeqd ly] ezrc m` j` - ¤¨¦§¦¨¥
`id ,['mc` ipa oeylk dxezøîàc ïàîk,'úeøéæð ìò ìç úeøéæð' §©§¨©§¦¨©§¦

ok m` ,df oic lr wleg `ed oi`edéì àðî,z`f cnel `ed oipn - §¨¥
zeciy epnn yxec xaky ,'xifdl xifp'n z`f cenll leki epi` ixd

.zexifpk zexifp
ipy z` df weqtn cenll xyt`y xaeqy ,`xnbd daiyn
'zeci' oic epcnll `l` `a `l weqta xeziid m`y .mixacd

ok m` ,calaàø÷ àîéð[aezkd xn`i-]'øBféì'mixcpa xn`y enk ¥¨§¨¦
,'zeci' oic xezidn yexcl jka ice ,'xFcpl''øéfäì' éàîrecn - ¦§©§©¦

`l` ,'xifdl' oeyl dxezd dxn`dpéî zòîLoeyln cnel dz` - ¨§©§¦¨
,efézøzzexifp zeciy rney dz` xeziid on .` .mixac ipy- ©§¥

zernynn .a .zexifpkdlg zexifpy rney dz` 'xifdl' oeyld§©¦
.zexifp lr

dxez dxac' xaeqd zhiy z` ayiil jxc cer `xnbd d`ian
:'zexifp lr dlg zexifpy cnel `ed cvik ,'mc` ipa oeylk

éøîà àáøòîa,exn` l`xyi ux`a -úBãéì déì ÷étîc àpz úéà §©£¨¨¨§¥¦©¨§©¦¥§¨
,'zeci' oic cnely `pz yi -ïîaezkd,'øãð øBcðì'`pzd edfe ¦¦§¤¤

z` cenll leki ok lre ,'mc` ipa oeylk dxez dxac' xaeq epi`y
yexcl iept el x`yp 'xifdl xifpe' ,'xcp xecpl'n 'zeci' oic

.zexifp lr dlg zexifpy
àpz úéàå,eilr wlegy xg` `pz yie -déì ÷étîcz` cnely - §¦©¨§©¦¥
'zeci' oic,'äNòé åétî àöiä ìë[k]' ïî`ived elit`y ,rnyny ¦§¨©Ÿ¥¦¦©£¤

xaeqd `pzd edfe .xcpd lg ,cala 'ci' oeyla xcpd z` eitn
xecp'ln zeci oic cenll leki epi`y 'mc` ipa oeylk dxez dxac'
.'dyri eitn `veid lkk' ly weqtdn z`f cnel mzhiyle ,'xcp
z` yxec epnne ,'xifdl xifp' ly weqtd iept el x`yp ef daiqne

.'zexifp lr dlg zexifp' ly oicd
ipa oeylk dxez dxac' xaeq epi`y `pzdy ,mdixacn x`eane
lkk' ly weqtd z` cinrn ,'xcp xecpl'n zeci cnele 'mc`
ici lr ezvwn xzedy xcpy epnn yexcl 'dyri eitn `veid
dn lkyk wx `l` ,oi`vgl lg xcp oi`y ,elek xzed ,mkg

.zeyrl jixv oi` lkd lg `lyke ,'dyri' lg eitn `ivedy
weqtd z` jixve 'mc` ipa oeyla dxez dxac' xaeqd `pzde
`l` ,'ezvwn xzedy xcp' oic lr wleg epi` ,zecil '`veid lkk'
oi` ik ,mixacd ipy z` '`veid lk' weqtdn cenll xyt`y xaeq
,[cg` oic cenill laben cg` xezii f`y] oeyl xeziin df cenil
oiadl xyt`y dn lke ,weqtd oeyl zernynn cenil `ed `l`
millkp mixacd ipyy o`ke .ea llkp ,oeyld zernynn

.mdipy micnlp ,oeyld zernyna
lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl dkiynn `xnbd(`"r):

íéøãp äîe ,øî øîày mda epivna øáBòxeqi`'ìçé ìá'llig m` ¨©©©§¨¦¥§©©¥
xeqi`aE ,excp'øçàz ìá'`l m` ,zexifpa s` ,eniiwln xgi` m` ©§©¥

lr xaer ,zexifpd z` miiwln xgi`y e` exeaic z` miiw
,`xnbd dywn .elld mixeqi`àîìLa' xeqi`íéøãðc 'ìçé ìa ¦§¨¨©©¥¦§¨¦

,mixcp lv`y-çkLîdì úlr xeariy dxwn `ven dz` - ©§©©¨
,ecal df xeqi`dìëà àìå 'ìëBà Bæ økk' øîàc ïBâk,f`yøáBò §§¨©¦¨©§Ÿ£¨¨¥

wxúeøéæðc 'ìçé ìa' àlà .'Bøác ìçé ìa' íeMîdvex dz`y- ¦©©¥§¨¤¨©©¥¦§¦
,zexifpa cenlldì úçkLî éëéäxeariy `vnz dxwn dfi` - ¥¦©§©©¨

n `ld ,ecal df xeqi` lr'øéæð éðéøä' øîàc ïåékezxin` dlg ¥¨§¨©£¥¦¨¦
dry dze`ne ,cinøéæð déì äåä,xifp dyrp `ed -m` dzrne £¨¥¨¦

e xarìëàlgi la xeqi` caln ,miaprdéì í÷mb [`ed cner-] ¨©¨¥
axeqi`,'ìëàé ìáweqt epiid(b e xacna)`l miWaie migl miapre' §©Ÿ©©£¨¦©¦¦§¥¦Ÿ

m`e ,lk`iäúLoiidéì í÷mb 'lgi la'l sqepaaxeqi`,äzLé ìá Ÿ©¨¨¨¥§©¦§¤
weqt epiid(my)'dYWi `l xkW unge oii ung ,xiGi xkWe oiIn', ¦©¦§¥¨©¦Ÿ¤©¦§Ÿ¤¥¨Ÿ¦§¤

.cal 'lgi la' lr wx xeariy jiiy dxwn dfi`ae
,`xnbd zvxzn,àáø øîàlre ,dfk dxwn zexifpa oi` ok` ¨©¨¨

zenewn x`yak epi` epiptly ywiddy ,xnel ep` mikixv epigxk
`ed ywidd o`ky ,miccvd lkn miywend mixacd z` mincny

ick epiide ,exiagl cg`d zencl jiiyy dn iabl wxåéìò øBáòì©£¨¨
,íéðLa'lgi la' meyn mb xeari ,zexifp ly e`l lr dxiar lkay ¦§©¦

.lirl xen`k ,mixcp ly
xeqi` ,zeywdl `xnbd dtiqenúeøéæðc 'øçàz ìa'lv`y-] ©§©¥¦§¦

,[zexifpdì úçkLî éëéälr xeariy ixyt` dxwn `vnz ji` - ¥¦©§©©¨
n `lde ,df e`l'øéæð éðéøä' øîàc ïåékcinøéæð déì äåä,dzrne ¥¨§¨©£¥¦¨¦£¨¥¨¦

m`ìëàmiaprdéì í÷[`ed cner-]axeqi`'ìëàé ìá',xifp lkk ¨©¨¥§©Ÿ©
oi`yk ,'xg`z la' lr xeariy jiiy cvike ,xifp didp xak ixdy

.zexifpa xegi`
,`xnbd zvxzn'øéæð àäà äöøàLëì' øîBàadvx`y onfa - §¥¦§¤¤§¤¡¥¨¦

la' xeqi`a xaer epi` dfk dxwnae .xifp zeidl invr lr law`
jci`ne ,zexifpd mvr z` envr lr lawl dvx `l oiicry ,'lk`i
xgi` m` ,xifp didi cizray aiigzdy oeiky zrk `xnbd dpian

.xg`z laa xaer milbx dyly exary cr zexifp lawln
,`xnbd dgecàkéì ,äöøàLk øîà éàåxeqi`a epi` `ed -ìa' §¦¨©§¤¤§¤¥¨©

'øçàzenvr lr laiw `ly ,epevxa xacd dlz ixdy ,mlerl §©¥
`ed oi` ,dvex epi` oiicr `edy oeike ,dvxiykl `l` zexifpd

.zexifpd onf z` xg`n
,`xnbd dwiqn,àáø øîà'xg`z la' lr xeariy ote` jiiyïBâk ¨©¨¨§

,øéæð àäàL ãò íìBòä ïî øètéà àì ,øîàc,`id eixac zernyny §¨©Ÿ¦¨¥¦¨¨©¤¡¥¨¦
mily` `l `ny yyg mey didi `ly ote`a ,xifp zeidl ilr ixd

,mlerd on xht`y mcew izexifpøéæð déì äåä àzòL àéää ïîc§¦©¦©§¨£¨¥¨¦
`l m`e ,zexifp envr lr lawl `ed aiegn ef dxin` zryny-

,zx`ane `xnbd dkiynny itk ,cin xg`z laa `ed xaeréãéî¦¦
äåäcodka epivny yygl dnec df xacy -BzLàì øîBàäza ©£¨¨¥§¦§

,odk zy` `idy zngn dnexza lek`l zi`yxd ,l`xyiBæ éøä'£¥
éhébCoiyexibd elegi mle`e ,jiyexibl didi jl ozep ip`y df hb- ¦¥
wx,'éúúéî íãB÷ úçà äòLef dy` ixdäîeøúa ìBëàì äøeñà ¨¨©©¤¦¨¦£¨¤¡¦§¨

,ãiîdpexg`d dryd idef `ny miyyege ,zeni izn reci oi`y ¦¨
dnexza lek`l dleki dpi` aeye ,dhib lg xaky `vnpe eiiga

.odk zy` dpi` xak `id `nyàzòLå àzòL ìk ïðéøîà àîìà©§¨©§¦¨¨©§¨§©§¨
úééî àîìéco`kny drye dry lk lr mixne`y epl ixd - ¦§¨¨¥

ok m`e ,zeni day dryd `eaz eiykr `ny yeygl yiy ,jli`e
énð àëä,dt epipiprl mb -milyiy mcew zeni `ly xcpy ¨¨©¦

,zexifpøéæð éåä øzìàì,zexifpa ligzdl `ed aiig cin - §©§©¨¥¨¦
meynúééî àzLä àîìéc ïðéøîàc`la eiykr zeni `ny - §©§¦¨¦§¨©§¨¨¥

eilr ,exeaica cenrl ick jkitle .ezexifp z` milydl witqdy
e`l m`e ,cin zexifpd lawl epiide ,eciay lk zeyrle fxcfdl
la'e 'lk`i la' meyn xaer epi` mle` .xg`z laa xaer skiz

.oiie miapra xzen ,zexifpa ligzd `ly onf lky ,'dzyi
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zeaezk(iriax meil)

,úéøeaéfî àlà íéîBúé éñëpîzyy ax lr zeywdl oi` ,ok m`e ¦¦§¥§¦¤¨¦¦¦
dfe daeb df' dpynd dxn`y jkn elya cner cg` lky xn`y
diiaba zlrez yiy ote`a ,minezia dxaic dpyndy oeik ,'daeb

:`xnbd dgec .efkéléî éðäminezi iqkpn mirxtp oi`y llkd - ¨¥¦¥
wx xn`p ,zixeaifn `l`ñôz àìc àëéäxear rwxw maeg lra ¥¨§Ÿ¨©

.zixeaifd on el miabn oic zia f`e ,eaegñôúc àëéä ìáàlra £¨¥¨§¨©
,eaega zixeaif dpi`y rwxw maeg,ñôzmileki minezid oi`e ¨©

wifgn minezid ly aeg lray df oecipa ,ok m`e .epnn `ivedl
`edy mcbpk oerhl leki `ed ,zeabl mivex mdy zipepiaa
.mdl dzeabdl aiig epi`e ,el miaiig mdy aegd zxenz dwifgn

diaba xaecn dpynay zyy ax ixac z` uxzl xyt` i` ,okle
.minezin

äðùî
mewna xebl xearl ezy` z` sekl lrad zekfa dpc dpynd

l zwlgp l`xyi ux` :xg`ìLì úBöøà Loipr,ïéàeOð,od el`e ¨£¨§¦¦
ïéàéöBî ïéà .ìéìbäå ïcøiä øáòå äãeäédgxk lra dy`d z` §¨§¥¤©©§¥§©¨¦¥¦¦

elit` ux`l ux`n,øéòì øéòî,lilba xirl dcedia xirn oebk ¥¦§¦
ådze` oi`iven oi` okCøëì Cøkî,zxg` ux`ay ,xg`ìáà §¦§©¦§©£¨

øéòî ïéàéöBî ,õøàä dúBàazg`øéòì,zxg`åokCøkîcg` §¨¨¨¤¦¦¥¦¨¦§¦§©
Cøëì,ux`d dze`a xg` ¦§©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"חיר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc mixcp(ycew zay meil)

:sqep ote`a zexifpa 'xg`z la' xeqi` z` dcinrn `xnbdáø©
øãðc ïBâk ,øîà á÷òé øa àçà,zexifpàeäå`vnpúBøáwä úéáa ©¨©©£Ÿ¨©§§¨©§§¥©§¨

,xcpy dryaenvr lr lawle xdhdle ,cin myn z`vl eilry
la'a xaer cin ,z`vln xg`zd m`e .dxdha dzepnle zexifp

.'xg`z
,'xifp ipixd' xn` m` s`y ,`g` ax ly evexiza `xnbd dpiade
oiicre ,ezexifp dlg oi` ,cin zexifp zlaw lr dxend oeyl `edy
eze` miaiign eixac mipt lk lry `l` .oiie miapra xzen
lr 'xg`z la'a xaer jkitle ,dxdha zexifp eilr lawle xdhdl

.jk zeyrl xdnn epi`y
xifp zkqna mi`xen` ewlgp xak mle`e(:fh)dlg `l mpn` m`d

ecera s` cin zexifpd dlg opgei iax zrlcly ,cin zexifpd
lk enk dwli zexifp ixeqi` lr xeari m` dzrne ,zexawd ziaa
ecera zexifp llk eilr dlg `l yiwl yixle .dxdha xcepd xifp

.xdhiy mcew oiie miapra xzene ,zexaw ziaa
,`xnbd dywnàçéðäayein awri xa `g` ax ly df uexiz - ¨¦¨

wxøîàc ïàîìxne`d yiwl yixl -úeøéæð déìò àìééç àì §©§¨©Ÿ¨§¨£¥§¦
øzìàî,zexawd ziaa ecera cin zexifp eilr dlg `l -ok lre ¥©§©

,cin z`vl xdni `l m` 'xg`z la' lr xeariy jiiy ezhiyl
.lirl xen`keøîàc ïàîì àlàxn`y opgei iaxl -àìééç øzìàî ¤¨§©§¨©¥©§©¨§¨

déìò,zexifp eilr dlg cin -àkéà éî[yi m`d-]øçàz ìa`ld £¥¦¦¨©§©¥
.'xg`z la' meyn xeariy jiiy dne ,xifp dyrp xak `ed

ãBòåla' meyn xearl el oi` yiwl yixl s` `ld ,`xnbd dywn §
c ,'xg`zøîàä[xn` ixd-],éMà áø øa øîoiae opgei iaxl oiay ¨¨©©©©©¦

yiwl yixløzìàî déìò úeøéæð àìééçcin zexifp eilr dlg - ¨§¨§¦£¥¥©§©
,zexawd ziaa eceraéâéìt éëåle izne -`wec ,ewlgp dn iab §¦§¦¥
,éâéìt úe÷ìî ïéðòìzexifpd dlawzdy elit` opgei iaxly §¦§©©§§¦¥

yixle .dwel [oiie miapr oebk] xifp ixeqi` lr xar m` ,d`neha
ligziyk eixacl mb j` .d`nehay zexifp lr dwel epi` yiwl
`id dil`n `l` ,dycg dlaw jixv epi` ,dxdha zexifp zepnl
cer xifp dyrp lkd ixacly `vnpe .zewlnd oiprl mb znlyp
la' lr xeari ezxdh xegi`ay xnel jiiy oi`e ,ez`neha ecera

.awri xa `g` ax uxizy itk `le ,'xg`z
,`xnbd zvxzneléôàxn`zéëälkn ,zexifpd dlg xaky - £¦¨¦

ixd ,envr z` xdhne zexawd zian `vei epi` m` mewndéì í÷̈¥
äøäèc úeøéæð øçàî à÷c íeMî ,øçàz ìáaxaky s` lry - §©§©¥¦§¨§©¥§¦§¨¢¨

el miler oi` mewn lkn ,zexawd ziaa ecera zexifp eilr dlg
mei miyely zepnl jixv `edy itl ,ezexifp ini oipnl el` mini
ini melyz z` xg`n `ed ixd xdhdln xg`znyke ,dxdha

.dxdhd zexifp
ïëå ìéàBä ,éMà áø øîà`ede zexifp envr lr lawndy ,oicd ¨©©©¦¦§¥

,'xg`z la' lr xaer ,my zedzydl jiynde zexawd ziaa
,'xg`z la'a mixaer dxdh zexifp ly xegi` beq lr mby meyn

y micnl ep`vnpøéæðxedhànhLz`ãéæîa Bîöòini jeza ¨¦¤¦¥©§§¥¦
,ezexifpøáBòäøäè úeøéæðc øçàz ìa íeMî.edyrnay meyn ¥¦©§©¥¦§¦¨¢¨

caln ,jk lr dwele .dxdh ly zexifp miiwln envr xg`n
e`ld lre '`nhi `l' ly e`ld lr xary lr el yiy zewlnd

.'`ai `l zn zeytp lk lre' ly
'xg`z la' xeqi` z` `xnbd dcinrndpd :ote` cera zexifpa

`ian ,dxdha ezexifp z` milydy xg`ly ,xifpd ipicn
zexry z` glbne ,minlyl li`e ,z`hgl dyak ,dlerl yak

.ey`x
øîà à÷éà áøc déøa àçà áø,zexifpa 'xg`z la'l ote` cermby ©©¨§¥§©¦¨¨©

ezexifp z` milyd m`,dxdhaexry z` glbln xg`zdy `l`
,ezeevnk'øçàz ìá'a øáBòxegi` lrBzçìâz. ¥§©§©¥¦§©§

,`xnbd zyxtnàéòaéî àìå[xnel jixv `le]úçìâz øîàc ïàîì §Ÿ¦©§¨§©§¨©¦§©©
úákòîxfril` iax zhiy idefe ,zexifpd xnb z`(.en xifp)onf lky §©¤¤

zglbzdy ixde ,oii ziizya `ed xeq` exry z` glib `ly
`edy `hiyt eixacle ,zexifpd sebn wlg `id zexifpd seqay

.ezglbz xegi` lr xg`z laa xaerøîàc ïàîì eléôà àlà¤¨£¦§©§¨©

úákòî dðéà úçìâzidefe ,zexifpdn wlg dpi`e ,zexifpd xnb z` ¦§©©¥¨§©¤¤
minkg zhiy(my)oiicr m` s` eizepaxw z` `iady xg`l ciny ,

`ed mdixacl s` mewn lkn ,oii ziizya `ed xzen glib `l
y meyn ,'xg`z la'a xaeràäéî çeléb úåöî[mewn lkn]àì ¦§©¦©¦¨Ÿ

íéiwéî.dpnfa ¦©©
zexifpa 'xg`z la' xeqi` z` dcinrn `xnbd:sqep ote`aøî©

,øîà éøî áøc déøa àøèeæezexifp ini z` xifpd milyd m` s` §¨§¥§©¨¦¨©
ixd milbx yly xg`l cr eizepaxw z`ada xg`zdy `l` ,oick

`edøçàz ìáa øáBòz`ada xegi`d lråéúBðaø÷. ¥§©§©¥¨§§¨
,`xnbd dywnàëä ïîezexifp ywidn epiidc ,o`kn m`d-] ¦¨¨

[mixcpldéì à÷ôð,xifp zepaxwa xg`z la oic cnlp -`lde ©§¨¥
,déì à÷ôð íúäîdxeza xn`py dnn(ak bk mixac)xcp xCz iM' , ¥¨¨©§¨¥¦¦Ÿ¤¤

,KOrn Liwl` 'd EPWxci Wxc iM ,FnNWl xg`z `l Liwl` 'dl©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§©§¦¨¦§§¤¡Ÿ¡¥¦¨
mixcp el` 'xcp xecz ik' ,df weqta minkg eyxce .'`hg La dide§¨¨§¥§
e` xcp ici lr epevxn mda aiigzdy zepaxw epiidc ,zeacpe

.dacpúBîLàå úBàhç elà ,'epLøãé Løc ék',minlye zeler ¦¨Ÿ¦§§¤¥©¨©£¨
zdydlerde z`hgd ,ef `yxc llkae ,mz`ada ezaiig dxe

epl yi dn myle ,mz`ada ezaiig dxezdy ,xifp ly minlyde
.xg`z la mda yiy zrcl mixcpl ywida jxev

,`xnbd zvxznàîéúc eäîdid ,mixcpl ywidd `lay - ©§¥¨
,xnel jzexyt`aàeä Lecéçep`vny ,`lewläøBz äLcéçL ¦¤¦§¨¨

,øéæða,el `wec cgeindokzie ,jynda `xnbd dxiaqny itk §¨¦
z`ada xgi` m` 'xg`z la' xeqi` iabl mb epic lwed ok enky
`ed eizepaxw ipicay epcnll ywida jxev epl yi jkl ,eizepaxw

.minlye zelere ze`hg x`yl dey
:xen`d uexizd zpeek z` `xnbd zyxtnéàî[dn]Lecéç ©¦

oi`y xnel epzexyt`a did ezngny xifpa ep`vn `lewl
.'epyxci yxc ik' dyxcd llka eizepaxwàîéìéà[xn`z m`-] ¦¥¨

meyndéì ñétúî àìcaeig qtzp oi`y -ì`iadøãða øéæð úàhç §Ÿ©§¦¥§©©¨¦§¤¤
oi`y ,melk xn` `l ,xifp z`hg `iadl xcpe xifp epi`y iny -

.dacp e` xcpa d`a xifp z`hg
y ,'xg`z la'a xearl `ly daiq ef oi`y ,`xnbd dgecéøä£¥

ok enkyáìç úàhçbbeya alg zlik` lr xtkl d`ay z`hg - ©©¥¤
ef `lew dl yiøãða dñétúî ïéàL-da aiigzdl xcp oi`y ¤¥©§¦¨§¤¤

xn` `l ,alg z`hg ilr ixd xn`e alg lk` `ly ine ,qtez
,melkå,dz`ada xg`zde da aiiegnd ok it lr s`øáBòdilr §¥

.øçàz ìáa§©§©¥
,xg` ote`a zyxtn `xnbdàlà,jzl`y lr aiydl yi jkéàî ¤¨©

déLecéçoi`y xnel yi ezngny xifpa ep`vny yecigd dn - ¦¥
,'epyxci yxc ik' dyxcd lka eizepaxwàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨

,xnel jzrca dler didy meyn-,'øéæð éðéøä' øîà íàå ìéàBä¦§¦¨©£¥¦¨¦
eléôàwx `id ezexifpy xn` m`ïöøç ïî`le ,cala otbd [oirxb] £¦¦©§¨

,zexifp ixeqi` x`ynìkì øéæð éåäixeqi`ok oi`y dn .zexifp ¨¥¨¦§Ÿ
df yecig meyne ,xcpy dna wx xq`p epi` mixcpaàì àîéà¥¨Ÿ

déìò øBáòéìeizepaxw lr -ïì òîLî à÷ .'øçàz ìa' íeMî ¦££¥¦©§©¥¨©§©¨
mixcpl ywidd.'xg`z la' meyn yi xifp zepaxwa s`y

:lkd ixacl epi` df yexity ,dgec `xnbdàçéðädf uexiz - ¨¦¨
wx oaenék' øîàc ïàîìzeidl envr lr lawnyk -,ïöøç ïî øéæð §©§¨©¦¨¦¦©§¨

,'ìkì øéæð éåä.mixcp x`ya epi`y yecig zexifpa yi ok`àlà ¨¥¨¦©Ÿ¤¨
ïéà' øîàc ïBòîL éaøìdyrp zexifp envr lr lawndãò øéæð §©¦¦§§¨©¥¨¦©

,'ïlekî øéfiLepi` cala ovxgd on `l` envr z` xq` `l m`e ¤©¦¦¨
,llk xifp dyrpøîéîì àkéà éàîo`k xnel yi yecig dfi` - ©¦¨§¥©

.mixcp x`ya epi`y zexifpa
ãBòå,xen`d yexita `xaqd mvr z` `xnbd dgecs` `ld §

,lkl xifp dyrpy mixaeqd minkglàeä àøîeçì Lecéç éàä©¦§§¨
,xifpd lr xingdl `a yecigd df ixd-lwp jk meyny recne

.'xg`z la' oiprl ea
,`xnbd dwiqnàlà,jzl`y lr aiydl yi jk -déLecéç éàî ¤¨©¦¥

la' xeqi` eizepaxwa oi`y xnel mewn yi ezngny `lewl xifpc
,'xg`zmeynàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñcìé §©§¨©§¨£¦¨¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חיט oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtmixcp
.éâéìô úå÷ìî ïéðòìziaa envr `nhnc ,dil opiwln - zexifp dilr `liig xn`c o`nl

.xcp zexawd ziaae li`ed ,dil opiwln `lc - zexifp dilr `liig `l c"nle .zexawd

dil mw - lk` i` inp opixn`c "xg`z la" `kile ,xifp ied xzl`l `nlr ilekl la`

."lk`z la"a.äøäèã úåøéæðì øçàî à÷ãzexawd zian ueg wtinl dil iran xzl`lc

dizexifp xfpinle.dxdha.øéæð ïëå,`nlra

- zexifpl llgnc b"r` ,cifna envr `nihy

.dxdhc zexifpc "xg`z la"a dil mwàçà áø
.øîàki` "xg`z la" i`nla" `ki` - xifpa `

zglbzc "xg`zira dizexifp ini iwtp ikc ,

xg`n i`e ,oaxw iiezi`le envr glblzglbzl

."xg`z la"a i`w -äðéà úçìâú ã"îì 'éôàå
.úáëòîla"a i`we ,glbl devn d"t` ,oaxwa

.devn dze`a "xg`z.åéúåðáø÷ øçàú ìáái`c

."xg`z la"a xaer oaxwl dil idynùåøã éë
.'åîùàå úåàèç åìà åðùøãéi`w ,mc` aiiginc

`yiwd `dn opitli `le ."xg`z la"a ediilr

.mixcpc.àåä ùåãéç àîéúã åäî,xifpc dyrn

`lc ,"xg`z la"a i`w `lc dia iliwn ikd`e

ze`hgc `xw i`dn eizepaxw iwtp.zeny`e

.øéæð úàèçì äéì ñéôúî àìãilr ixd" xn` m`c

`le aiigin `le ,melk xn` `l - "xifp z`hg

xn`y oaxw lkc ,zepaxw x`ya k"`yn .icin

,qitzn - "jke jk (ze`hg) ilr ixd" mc`

`l `ni` - `ed yecigc oeike .iiezi`l aiigine

ikdl - zepaxw x`yac "xg`z la"a dilr i`w

jixhvi`i`wc ,mixcpl iyew`l `kd azkinl

."xg`z la"a inpäñéôúî äðéàã áìç úàèç àäå
.øãðáxn` `l - "z`hg ilr ixd" xn` i`c

`iadl aiiginc ,alg lk` ik d"t`e ,melk

."xg`z la"a i`w - z`hgøîà íàå ìéàåä
'éôà øéæð éðéøäïöøçî.ovxga elit`c ,xnelk

calaxifdepiidc .lkl inp xifp ied - envr

cala ovxga `l` xcp `l edi`c ,yecig

icin lka xqzin ikd elit`e ,(xqzine)

dilr mewil `l - `ed yecige li`ede .xkync

."xg`z la"a i`wc `yiwd ol rnynw ,zepaxw x`yak "xg`z la"a.ïìåëî øéæéù ãò
xifp [ipixd" xn`] i`covxgni`n izk` ,lka xifiy cr melk ied `l - "`yecig?`ki`

.àùåãéç éàä ãåòåxnegl - xn`wc,cg` xaca `l` xfp `l edi`c :`xneg epiide ,`ed `

.oleka xifp iede
íàù
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- ikd xn` `lxn` i`n .`pyixtck ,xzl`l xifp dil ded k"`c-on xht` `l"

oky oeike ,"mlerd-"xg`z la"a dil mwc ,"cin oaxw `iadl ilr ixd" xne`k dil ded

,"xifp `d` mipy 'a exariy mcew" xne`a dnwe`l `ax ivn dedc `ed oicae .xzl`l

oeik ,edin `l` .milbx 'b cr xar `lc ,zepaxwc "xg`z la"a dil ded `peeb i`d ikae

"zepaxwa ilr ixd" xne`a `nwe`l ivn `lc

di`pz diyecgl jixhv`e ,ziyixtcke-hwp

la"a dil mw `peeb i`d ikac opireny`l ,i`d

lkn izaeg ici iz`vi dfae ,l"pk .xzl`l "xg`z

ef dklda mipey`xd enrnry dn.ïåâëxfpy

.zexawd ziaa `edelawle cin z`vl jixvy

xg`z laa dil mw - witp `l ike ,zexifp eilr.

àçéðä.xzl`l dilr zexifp `liig `l c"nl

) xifpc b"ta l"xe opgei 'xc `zbelt:fh sc'xlc ,(

zexawd ziaa oii izye lik` i` opgei-,iwl

dilr `liig `l l"xle .cin zexifp dilr `liigc

zexawd zian witp ikle ,cin zexifp-jixv

lawle xefgl.àìàdilr `liig xzl`n c"nl

.xninl `ki` i`nzexifp dilr `liigc oeikc

mlerl "xg`z la" `kil.àìééçzexifp dilr

.xzl`nzewln oiprle .witp ik dlaw jixv `le

ecera miapr zlik` lr iwl i` ,ibiltc `ed

jixv `le zexifp dilr lgc oeike .zexawd ziaa

`ki` "xg`z la" i`n dlaw?à÷ãdil xg`n

.dxdhc zexifpl"xg`z la"a dil mw d"yne -.

ìéàåä.jkelgc b"r`c zxn`c oeik ,xnelk

- dxdha dilr liig `lc oeik ,zexifp dilr

envr `nihy xedh xifp s` ,"xg`z la" `ki`

xakc b"r`c .iwle ,"xg`z la"a xaer cifna

aizkck ,ie`l ixza d`neh` `pngx dixdf`

`l zn zeytp lk lr" inp aizke "`nhi `l"

e`l - "elti mipey`xd minide" inp xn`e ,"`ai

`wlin `l` ,xg` yper eilr `di `ly `xninl

"xg`z la" meyn iwl inp.úçìâú.zakrn

) opaxe `"xc `id `zbelt.en sc xifp`d `"xlc .(

"oii xifpd dzyi xg`e" aizkc-lk xg` epiid

opaxle ,minc z`vxde zglbz epiidc ,olek miyrnd-xzen eizepaxw `iady cin

oiia.ìá.eizepaxw xg`z'b xg`l `l` "xg`z la"a xaer epi` `zniwe` jdl

milbx.åìà.zeny`e ze`hgllka od ixd xifp zepaxwe.åäî.`nizce`l i`

mixcpc `yiwid.àìã.xcpa xifp z`hgl dl qitzndqitzdl leki epi`y ,`liwc

,`liwe li`ede .melk xn` `l - xifp epi` `ede "ilr xifp z`hg" xn` m`y .xcpa

"xg`z la"a dilr mewil `l `pin` jzrc `wlq:opikxte .éøä.alg z`hgi`w ikd elit`e ,`lew jd eda zi` - "alg z`hg" edlek ixwin ikdc ,ze`hgd lk ,xnelk

il dnl `yiwide ,"xg`z la"a ediilr?'éôà.lkl xifp ied ovxg onzexifp ipic lkl.ãåòå.`ed `xnegl yecig"xg`z la"a mewil `lc `lew dipin ziziin ikide -?

"xg`z la"a ediilr mewil `lc `"d - `yiwid e`l i` ,ixing `lc oeike ,`ian xifpdy minlye dlere z`hg .ozylyn zg` lr glib m`e li`ed.úàèç`iz` alg

.dxtkloi`c ,`lew da zi` xifp z`hg la` ."xg`z la"a xeariy `ed oic - eilr xtkl d`iadl devnc oeik ,xcpa dqitzdl leki epi`c `lew da zi`c ab lr s` ,d"yne

`heg epi` - `ed `heg xifp xn`c o`nl elit`e ,zeyx `l` devn ef oi` - oiia exizdl i` ?`iz`w i`nle ,"xg`z la"a dlr mewilc icin da xqzn `le xcpa dqitzn

`l` witp `xwc ditebn e`lc oeik `l` ,inp ikd oi`c :il d`xpe !minlye alg z`hgn "cvd dn"a xifp oaxw iziz izk` :ipira dywe !dxtkl iz` `l oaxw xwire ,xenb

"cvd dn"a-"cvd dn" lkc ,`ticr `yiwid-opikxt edc lk.éøäå.dxtkl `iz` `lc zclei z`hg) "zltnd" wxta xn`c ,oerny 'xl elit`e:`l dcpz`heg zcleic (

dlral wwfz `ly zraype zvtew zcleie zrxeky dryac ,`id-`hg lr `a epi` dpaxw xwir-melk xaca dxdxd `ly dnvra zrcei elit` ixdy-oaxw d`ian.
`ixyw
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

התורה  בהחזקת  בקהלתו,  השפעתו  בענין  מאומה  מזכיר  שאינו  לפלא  מכתבו...  על  במענה 
והפצת היהדות, אשר בטח אינו שוכח אשר סו"ס זהו תכלית העיקר של משרת הרבנות, וענין הפרנסה 
שבזה הוא טפל בערך לתכלית הנ"ל, והאריכות בזה בטח אך למותר, ומובן ג"כ שעיקר הפעולה היא 
ועיקר העיקרים להסבירם אשר העיקר הוא  והן של הגדולים,  בעניני חינוך הכשר, הן של הקטנים 

המעשה בפועל, היינו קיום המצות בפועל ממש בחיים היום יומיים...
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חכ
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtmixcp

.ïúùìùî úçà ìò çìéâ íàùaizkck ,minlye z`hg ,dler :zepaxw yly aiig xifpc

) 'ebe "minz ezpy oa yak 'dl epaxw z` aixwde"xacnaez`hg `l` `iad `l m`e .(

-,"xg`z la"a xaer epi` `ni` ikdle .zepaxw x`ya k"`yn ,yecig epiide .eilr glbn

.l"nwà"áàå.øãðá åñéôúî ïéàã äéùåãéç éàîz`hg ilr ixd" xn` i`c ,lirl opixn`ck

.dil qitzn `l - "xifp.äøôëì àéúài`dc

dxtklc oeike ,lk`y alg meyn dxtk jixv

iz` `w-ciar `l xifp la` ."xg`z la"a i`w

.dxtk irailc `hg mey.åðéöî äîá éúéú
.xtin a` mixcpaäéì úéàã úåøéæð éáâ ìáà

.àúåöé÷onf eze` cr `l` xqzin `lc oeikc-

dil xearil `le ,onfl cr oizni-rnyn `w

enk jxtinl `kil `yiwid`c .`yiwid ol

."epivn dn"a.ïìåëá ìàåîù øîàipd lka

"jnn ipyxten" "jnn ip` xcen" 'ipzna ipzwc

"jl lke` ip`y" xn`iy cre ,xcp ied `l - 'eke

eze`a xqzin `l -.xac.éðú÷ éëä,xnelk

.`xqgin ixeqg.íéøåîà íéøáã äîáik ,xeq`c

."jl lke` ip`y" inp xne`a - "ip` xcen" xn`

.àëôéà àéðúäåmixac dna" zxn` zivn `lc

!"mixen`.éëä éðú"jl lke` ip`y" :ipzw ikdc

ipxcen" `xwirn xn` xake ,"mreh ip`y"e

,cala "jl lke` ip`y" xn` la` .xeq` - "jnn

xn` k"`` ,xeq` epi` - "jnn ipxcen" e`

.xenb xcp epiidc ,ediiexzléîð åðééä éëä éà
.àùéø!`nw `ziixaa "jnn ipxcen" ipzwc.ãåòå

il dnl xeq` ipnif ixz - zvxzck `ed ikd i`

?ipzinl.àìàxn`c `nrh :l`eny xn` ikd

`ed "jl lke` ip`y" inp,cala xeq` edi`c

ipzwc ,xeq`c xn`w cala xcepa 'ipznc

."xeq`"
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àéøù÷.miycwa lkinl dlmiycw zlik`e ,"dxdhe odkd dilr xtke" aizkck

`aiign inp dy`dc ,migqt zlik` oebk ,`id devn.éúéúmixcpn epivn dna.

`kxit jd zeci iab lirl iyw` `le ,dxtd iab `kd iyw`c `d-zecic meyn

dn"a iziz :jxtnl jiiy dxtd iab la` .oicd on oiyper oi`e ,edl iziin inp zewlnl

"epivn!íåùî.`zeviw dil zilcjklid

ike .zinler eziaa xrhvz `ly ,xtiy `ed oic

yiwp - `zeviw dil zi` zexifpc oeik :`niz

miyly mixcp mzq :`nipe ,zexifpl mixcp inp

ixcpe ycwd ixcp llek xcp oeylc ,`zil !mei

,`zeviw edl zil ycwd ixcpc oeike ,xeqi`

ixcp - zinler dycw gafnl dnda yicwndy

mixcp iyew`l inc xityc ,ediizeekc inp xeqi`

iccdl.ïìåëá.lke` ip`y" xn`iy cr"

"ipwgexn" "ipyxten" "ipxcen" epiidc ,oleka -

`cg 'ipznc ,xnelk ,'eke xn`iy cr - 'ipznc

.i`w "ipyxten" "ipxcen"` "lke` ip`y"e ,ipzw

ci 'it`e ,llk xeqi` rnyn `l - ikd e`l i`c

ied `l giken epi`y.éáéúéîjnn ip` xcen

.'eke,l`enyc dilr `iyw `l 'ipzn `nlya

`ki` - "xeq`" cg `l` da ipz `lc oeikc

`ziixa la` .`yixc `yexit `tiqc xninl

ilin ilinc dil rnyn - "xeq`" "xeq`" ipzwc

.`tiq cr "xeq`" `nil `l - `l i`c ,ipzw

xeq` ipzinl jiiy d"yne - `"ca w"d :uxzne

`tiqc xeq` k"` :jixt onwle .eixac rvn`a

`l` ,cin ikd dil iywilc `ed oicae ?il dnl

dywnc `xaq metl ,dil dywn dipin `ticrc.

àéðúäå.`kti``tiq e`l `ziixa jd -

`de :xninl dil ded k"`c ,`ed lirlc `ziixac

`tiq ipzw.éðøãåî.xeq` df ixd 'eke jnn

"`"ca"e ,`yixc `yexit `tiqc xninl `kile

`kil - "jl lke` ip`y"ac ,jci`c `inec ,ipzw

xqzinc biltc o`n.éðú.xn` xake ikd

"jnn ipxcen" xn` xakc b"r`c l"nwe ,xnelk

xqzin `l - `l i`c ,"jl lke` ip`y" xnel jixv -.éà.`yix epiid ikd.dpey`x xnelk ,`yix dl ixw - jd inwn `ziinw `ziixa jd izii`c oeik `l` .xn`w ynn `yix e`l

yg `l `pz jci`c b"r`e .ipzw "`"ca"e ,ipzw `cgc xninl irhp `lc ikid ik ,`tiqa "ipxcen" hwpe `pz i`d ipy d"eyn - xeq` cegla "ipxcen"ac `nlya zxn` i` :`yexit ikde

"xn` xake" ipznln "`"ca" ipznl jiiy ithe ,`pz jci`k ipzinl inp `pz i`dl dil ded - ipzw `zlin `cgc zxn` i` `l` .xzei x`al dvx `pz i`d - ikda irhpc:!ãåòåxeq`

.ipznl l"l xeq`dil `iyw `tiqc "xeq`" ,xnelk.àìà.l`eny w"d`cg 'ipznc xn`w edin `l` .xqzn cg lkac ,ipzw ilin ilin `ziipzn jpdc dcen diteb l`eny i`cec

"xeq`" "xeq`" ipzw `ziipzn `nlya ?xzen exiage xeq` `ed - "jl lke` ip`y"ae ,oixeq` mdipy - "jnn ipxcen"ac ,eey `lc "xeq`" cga ipz ikid - ipzw ilin ilin i`c ,ipzw

`zil `pic i`dc xn`w d"yne ,xzen exiage xeq` `ede ,ipzw `cg i`ce `l` !ipznl l"d "xeq`" "xeq`" - ipzw inp ilin ilin i` ,'ipzn `l` ,dipick cge cg lk xity rnyne -

`dnc ?"xeq` jl lke` ip`y" xn`w ikid - ipzw ilin ilin 'ipznc ,dywnc `xaq metl :wcinl `ki`e .oixeq` mdipy - cegl "jnn ipxcen" la` ,"jl lke` ip`y" inp xne`a `l

`lc mlerl :l"i !llk xqzin `le ,rnyn "`plik`c" `nlic - "mpew" xn` `lc i`e .zeci iab dl ipzw 'ipznae ,ci `le ,`ed xenb xcp - "jl lke` ip`y mpew" `icda xn`c i` ,jytp

i` `di - jlyn lke` ip`y dn :w"d - "ip`y" xn`wc oeik i`ce `l` !xninl dil ded "jl lke`" ?"jl lke` ip`y"c `pyil i`n k"` - xn`w "`plik`c" `nip :z"ke ,"mpew" xn`

dn epiidc ,utgd xikfn `edy rnyn "ip`y"c meyn - dreayl ci iedlc opixn` `le ,xcpl ci iedc opixn` i`n` :iieyw`l `kil inp `nrh i`d meyne .mpew - edip i`ne ,xac df

`ed cic `nip - "mpew" xikfd `l i`c :`iyw c"eia "ipi`y" qxbc o`nl la` ,c"ei `la "ip`y" 'ipzna qixbc o`nl gpiz :z"`e .dreaya jiiy `le ,xcpa jiiy `peeb i`d ike ,lk`iy

oeik ikd elit`e ,"mpew" xikfdya mlerl :xnel yi ?zeci iab dil ipz ikide ,ci `le `ed xcp - "mpew" xikfdya i`e .`vtg` diytp xqin dreayc `pyil i`dc ,xcpl `le dreayl

) dlrnl izazky enke ,dipic ikd dreay oeyla exn`y xcpc .xenb xcp `le ,xcpl ci dil ded - `vtg` diytp xqin `edc ,"ipi`y" epiidc ,dreay oeyla dil xn`cicii` d"c :a(.
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déLecç éàî :àîéà úéòaéàå I"î÷ ,"øçàz Iá"a¯ §©§©¥§¦¨¥¥¨©¦¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג
ברוקלין.

ותורת החסידות,  לעוררו ע"ד קביעות שיעור בלימוד תורת הנגלה  ...ועוד הפעם באתי בזה 
אמירת תהלים בכל יום, ונתינת איזה פרוטות לצדקה קודם התפלה, אשר כל הנ"ל הם סגולות בדוקות 
ומנוסות לזכך את הנפש, שיוקלט בה - אס זאל זיך אפלייגן בא איר - א ענין פון תורה ומצות וענין של 

אלקות אשר על ידי זה הוא נחת רוח אמיתי לנפש האדם.

בברכה המחכה לבשורות טובות.
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חכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc mixcp(ycew zay meil)

çléb íàåey`x zexryìMî úçà ìòïzLzhigy xg` skiz - §¦¦©©©©¦§¨§¨
,[minlye dler z`hg] mda aiegn xifpdy zepaxwd ylyn zg`

àöé`diy ick glble zepnle xefgl jixv epi`e ,ezglbz zaeg ici ¨¨
oii ziizya xzen `ed `l` ,ozyly zaxwd xg` gelibd
xzi z` aixwi jk xg`e ,gelibd xg` cin znl d`nehae

ok enke ,zepaxwddéìò øBáòéì àìeizepaxw xegi` lr -ìáa Ÿ¦££¥§©
øçàz.mdn cg` s` `iad `l m` s`ïì òîLî à÷eprinyn- §©¥¨©§©¨

.eizepaxw xegi`a df xeqi` lr xaer xifpdy mixcpl ywidd
dyxity jxck xifpay yecigd z` yxtl zxfeg `xnbd

,`xnbd zvxzn cer :dligzaàîéà úéòaéàå,[xen` dvxz m`e-] §¦¨¥¥¨
déLecç éàî,`lewl xifp lyBñétúî àìc íeMîxifp z`hgløãða ©¦¥¦§Ÿ©§¦§¤¤

`le qtez exeaic oi` ,ilr xifp z`hg xn`e xifp epi`y iny -
,melk xn`myl `l` dacpe xcpa mi`a eizepaxw oi`y itl

.cala ezaegCì àéL÷ à÷c àäåyexit lr jl dyw didy dne - §¨§¨©§¨¨
mb ixdy ,dfáìç úàhçalg zlik` lr xtkl d`ay z`hg] ©©¥¤

[bbeyadnecxg`zd z`f lkae ,dacpe xcpa d`a dpi`y dl
dpey .'xg`z' la'a xaer dz`adaáìç úàhç,xifp z`hgn ©©¥¤

c meynäøtëì àéúà÷,bbeya dyrpy `hg lr xtkl d`ay - ¨¨§¨§©¨¨
oeik dacpe xcpa zqtzp dpi`y `lew da ep`vny s` lr ok lre

.'xg`z laa' xariy `ed ie`x eilr xtkl d`iadl devnyla`
àéúà éàîì øéæð úàhç,d`a dxtk dfi` jxevl -`l` dpi`y ©©¨¦§©¨§¨

oeik ywidd `lel ok lr ,xifpl dxezd ezaiigy `nlra aeig
zepaxw x`yn dpey `idy ayeg iziid dacpe xcpa d`a dpi`y

.'xg`z la' xeqi` da oi`e
,`xnbd dywnúãìBé úàhç éøäåàéúà àìc[d`a dpi`y-] ©£¥©©¤¤§Ÿ¨§¨

äøtëì,`hg mey lrdìò øáòåzclei dilr zxaere - §©¨¨§¨©£¨
dz`ada dxg`zdy'øçàz ìa' íeMî. ¦©§©¥

,`xnbd zvxznàéääzclei z`hg -ìëéîì dì àéøL à÷ ©¦¨©§¨¨§¥©
íéLã÷a,'miycw zlik`a zcleid z` dxizn -mixaer ok lre §¨¨¦

,xg`z laa dilr,melk dxizn dpi`y xifp z`hga ok oi`y dn
.'xg`z la'n dxhtl mewn did ywidd ilel ok lre

ywida dpcd lirl `ziixad ixac z` yxtl zxfeg `xnbd
:zexifp mixcp

mixcp zyxta xn`p(dÎc l xacna),dia` zeyxa `idy dxrp iabl
dxq` xW` dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd m`e'§¦¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨
xn`p oke .'Dz` dia` `ipd iM Dl glqi 'de ,mEwi `l DWtp lr©©§¨Ÿ¨©¦§©¨¦¥¦¨¦¨Ÿ¨

(bi my)lM ,FrnW mFiA DWi` mz` xti xtd m`e' ,yi` zy` iabl§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§¨§¨
'de mxtd DWi` ,mEwi `l DWtp xQ`lE dixcpl diztU `vFn¨§¨¤¨¦§¨¤¨§¦©©§¨Ÿ¨¦¨£¥¨©
.ezy` ixcp xtin lrade eza ixcp xtin a`dy o`kne .'Dl glqi¦§©¨

,øî øîà,`ziixaa epipyøôéî áàä íéøãp äîez`Bza éøãð ¨©©©§¨¦¨¨¥¥¦§¥¦
dxrpdøôéî ìòáåz`øôéî áàä úeøéæð óà ,BzLà éøãðz`úeøéæð §©©¥¥¦§¥¦§©§¦¨¨¥¥§¦

Bzadxrpdøôéî ìòáåz`.BzLà úeøéæð ¦§©©¥¥§¦¦§
,`xnbd zl`eyél änìn df oic cenlléúéz ,àLwéäoicd [`eai-] ¨¨¦¤¥¨¥¥

cnlieãpî eðéön äîaíéø,lrade a`dy mixcpa ep`vny myky §©¨¦¦§¨¦
z` xtdl lrade a`d mileki zexifpa ok enk ,dixcp mixitn

.dzexifp
,`xnbd zvxznøôéîc àeä íéøãð éab àîìécdxtdd gk `ny - ¦§¨©¥§¨¦§¥¥

,`wec mixcp iabl `ed ,mdl ozipyàúevé÷ déì úéà àìc íeMî¦§Ÿ¦¥¦¨
`di onf dnkl yxtl `la mzqa xcepdy ,daviw el oi` xcpy -
eziaa xrhvz `l dxcpy efy icke ,mlerl eilr miiw if` ,xcpd

.dxtd zekf dxezd mdl dpzp mlerl
àúevé÷ déì úéàc úeøéæð éab ìáà,daviw dl yiy -úeøéæð íúñc £¨©¥§¦§¦¥¦¨¦§¨§¦

ìLíBé íéL,calaàì àîéàhren xrv lr dxtd oic dxezd dpzp §Ÿ¦¥¨Ÿ
.dfok lrïì òîLî à÷zexifpa mby ,mixcpn ywidd epcnln - ¨©§©¨

oi` ,mdipia wlgl yiy mbdy .dxtd zekf dxezd mdl dpzp
.ywidd lr miaiyn

,dpyna epipy'eëå éðà øceî Bøéáçì øîBàä,jnn ipyxten ,jnn ¨¥©£¥¨£¦§
`xnbd dpce .xeq` ,jl mreh ip`y ,jl lke` ip`y ,jnn ipwgexn

:mixcp zecil elld zepeyl zeaygp ote` dfi`a
ïleëa ,ìàeîL øîàzepey`xd zepeyld zyly lka -zexkfend ¨©§¥§¨

lg oi` ,'jnn ipwgexn' 'jnn ipyxten' 'jnn ipxcen' ,dpyna
,ody zenk elld zepeyla xcpdøîàiL ãòzg` lkl siqeiy - ©¤Ÿ©

xn`iy oebk ,'jl mreh ip`y' e` 'jl lke` ip`y' milind z` odn
jnn ipxcen','Eì ìëBà éðàLjnn ipxcen' e`.'Eì íòBè éðàLoke ¤£¦¥§¤£¦¥§

e` 'jnn ipyxten' oeyla xcep m` el` milin siqedl `ed jixv
e` 'jnn ipyxten' e` 'jnn ipxcen' xn` m` la` .'jnn ipwgexn'
ip`y' e` 'lke` ip`y' milind ztqez `la ,cala 'jnn ipwgexn'

.lg xcpd oi` ,'mreh
:`ziixan l`eny ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîexiagl xne`d ¥¦¥

,'Enî éðà øceî'el xn`y e`,'Enî éðLøôeî'el xn`y e` ¨£¦¦§§§©¦¦§
äæ éøä ,'Enî éð÷çeøî'xcepd.øeñàel xn` m` okeìëBà éðàL' §£©¦¦§£¥¤¨¤£¦¥

,'Eìel xn`y e`.øeñà äæ éøä ,'Eì íòBè éðàL'ixacn rnyn ixd §¤£¦¥§£¥¤¨
e` 'ipyxten' e` 'ipxcen' oeyla s` lg xcpdy ,`ziixad
,'mreh ip`y' e` 'lke` ip`y' milind ztqez `la ,cal 'ipwgexn'
df ixd' zepey`xd zepeyld zyly xg`l dpey `ziixad oky
m`e ,zepexg`d zepeyld izy xg`l z`f zlteke zxfege ,'xeq`
,'jl mreh ipi`y 'jl lke` ip`y' zepeyld zylyl siqedl jixv

.seqal `l` 'xeq`' xikfdl el did `l
zg` lk zeiepy opi` ,`ziixaay zeaad izy ,`xnbd zvxzn

e ,dpey`xd z` zyxtn dipyd `aad `l` ,envr ipta oickéëä̈¦
éðz÷,`pzd zpeek `id jke -íéøeîà íéøác änaoeylay ¨¨¥©¤§¨¦£¦

`wec ,xeq`e xcpd lg 'ipwgexn' e` 'ipyxten' e` 'ipxcen'øîBàa§¥
df mr cgia,Eì ìëBà éðàL.Eì íòBè éðàLixac miler df itle ¤£¦¥§¤£¦¥§

.l`eny ixac mr cg` dpwa `ziixad
:zxg` `ziixa gkn l`eny ixac lr dywne `xnbd zxfeg

àëtéà àéðúäåmipic mze` z` dpeyd zxg` `ziixaa epipy - §¨©§¨¦§¨
exiagl xne`d .jetd xcqa j` ,zncewd `ziixaa mixen`d

'Eì ìëBà éðàL'e`,'Eì íòBè éðàL'df ixd.øeñàxne`d oke ¤£¦¥§¤£¦¥§¨
,exiaglå 'Enî éðøãeî'xn` m` ok'Enî éðLøôeî'e`éð÷çeøî' §©¦¦§§§§©¦¦§§£©¦

øeñà äæ éøä ,'Enîs` xcpd lg 'jnn ipxcen' zxin`ay epl ixd . ¦§£¥¤¨
`ziixaa yxtl okzi `ly .'jl lke` ip`y' milind ztqez `la
jl lke` ip`y' milindy ,zncewd `ziixaa epyxity jxck ef
oic lkde ,'ipwgexn ,ipyxten ,ipxcen'l xe`ia md 'jl mreh ip`y
dpyp 'jl mreh ip`y' 'jl lke` ip`y' ef `ziixaa oky ,cg`

.dligz
zeaad izyy ,cg` oic lkd ef `ziixaa mb ,`xnbd zvxzn
`ziixaa epcnly oicd z` rinydl d`a `id mbe ,efa ef zekexk

e ,liren epi` cegl 'ipxcen'y ,zncewdéëä éðzdpyiz jke - §¥¨¦
.dze`øîà øáëåokl mcew,'éðøãeî'xn` xaky mbd xnelk §§¨¨©§©¦

lke` ip`y' mb xn`iy jixv xcpd legiy ick ote` lka ,ipxcen
`l` xn` `ly ,ef ztqez ila la` ,'jl mreh ip`y' e` 'jl
ixacke ,melk epi` ,cala 'ipwgexn' e` 'ipyxten' e` 'ipxcen'

.l`eny
,`xnbd dywn¯ éëä éà`id ef `ziixa yecigy jixack m` ¦¨¦

,zncewd `ziixad yecigkàLéø eðééäef `ziixa dktd recne , ©§¥¨
mcew 'jl lke` ip`y' ly `aad z` dzpye mixacd xcq z`
`ziixad z` yxtl `ed wgec ixde ,'jnn ipxcen' ly `aad
zepyl ef `ziixal mb dide .dfk mixac xcqa l`eny ixack
epypy enk ,'jl lke` ip`y' jk xg`e 'jnn ipxcen' mcew
l`eny zhiyk mixacd miyxtzn eid jkae ,zncewd `ziixaa

.xzei geexn ote`a
ãBòå,`xnbd dywnnì 'øeñà' 'øeñà'éðúîì él ädn jxevl - §¨¨¨¨¦§¦§¥

seqa 'xeq`' zaizl mewn oi` `lde .miinrt 'xeq`' zaiz dpy
`id `l` ,ztqep dkld `tiqa xn`p `l ixdy ,dipyd `aad
'ipxcen'y `ed cg` oic lkdy lirl xen`ke ,`yixd on wlg

.melk epi` 'jl lke` ip`y' miiqy `la cegl
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agחכב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åñúBîäáì ïìéëàäì íkøcL úBîB÷îa íéøîú éðéòøb[brwzáeLç íãà ,íB÷î ìkîe .ïìèìèì øzî ¯[crwz ©§¦¥§¨¦¦§¤©§¨§©£¦¨¦§¥ª¨§©§§¨¦¨¨¨¨¨
éøöBîöò ìò øéîçäì C[drwzéepL Cøc ìò àlà íìèìèì àlL[erwzút úëéúç íìöà çépiL ïBâk , ¨¦§©£¦©©§¤Ÿ§©§§¨¤¨©¤¤¦§¤©¦©¤§¨£¦©©

ãçé íìèìèéå ìeèìèa øznä øác øàL Bà[frwzììk íúBà íéìéëàî ïéà äaøä úBîB÷îaL éôì , §¨¨¨©ª¨§¦§¦©§§¥©©§¦¤¦§©§¥¥©£¦¦¨§¨
úBîäáì[grwzïéìéëànL íB÷îa óà íäa øéîçäì Bì Lé ïëì ,[hrwz: ¦§¥¨¥¥§©£¦¨¤©§¨¤©£¦¦

סו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
úåîäáì ïìéëàäì [âò÷ú שרגילים במקום כגון –

את  גם להם נותנים כך ואגב לבהמות תמרים להאכיל
.516הגרעינים 

áåùç íãà [ãò÷ú,מכובד זקן חכם, תלמיד כמו –
חשובה  ממשפחה או .517עשיר,

åîöò ìò [äò÷ú גם מתפרסמת חשוב אדם הנהגת –
לידי  ויבואו (כדלהלן) שונה בהם שהדין במקומות

.518טעות 

éåðéù êøã [åò÷ú שונה תמרים גרעיני שדין להודיע –
בהמה  אוכלי .519משאר
ãçé íìèìèéå [æò÷ú מפה ידי על דווקא ולאו בידיו –

ס. סעיף כדלעיל
úåîäáì ììë [çò÷ú על אלא להם ראויים שאינם –

הדחק  .520ידי
ïéìéëàîù íå÷îá [èò÷ú דרך שאין במקומות –

לטלטלם  אסור לבהמה, .521להאכילם

zetqede mipeiv
(כגון 516) לבהמות תמרים להאכיל שלא הדרך אם אבל

להם  לתת רגילים לא טובה) באיכות שהתמרים במקומות
לבדם. הגרעינים את

סעיף 517) ופקדון מציאה הלכות משפט חושן להלן ראה
לו.

לבהמה 518) הראוי מצוי במאכל דווקא שייכת זו טעות
מאכילים, שאינם ויש לבהמה אותו המאכילים שיש מצויה
בו  במקום רק בטלטול המותר מסויימת בהמה מאכל אבל
בו  המקום אנשי אצל לטעות גורם לא מצויה זו בהמה

מצויה. אינה הבהמה
בהמות 519) לו שיש חשוב אדם בין זה בדין חילוק אין

(סי' השלחן בקצות הנה לא; או תמרים בגרעיני ומאכילם
שמאכיל  חשוב אדם שלכאורה כתב יז) ס"ק בדה"ש קיא
כי  חשש שום ללא לטלטלם יכול תמרים גרעיני לבהמותיו
היא  שהחומרא שוע"ר לטעם (והיינו לאחרים לחוש לו מה
הלבוש  לטעם משא"כ מאכילים שלא מקומות שיש משום
או  בלבד הדחק ידי על שנאכלים משום שהחומרא והב"ח
(קמג  לגמרא שמפרש"י והקשה להסקה), שעומדים משום
שלא  החמיר לבהמה בעצמו שמאכיל מי שגם משמע ע"א)
ולכאורה, ע"כ. לדינא, בצ"ע והשאיר שינוי ללא לטלטל

אלא  ממש מאכל שאינם משום החומרא טעם אם אדרבה,
לו  אין לבהמות בעצמו שמאכיל בזה הרי הדחק ידי על
יבואו  אחר שבמקום משום הוא הטעם אם אבל יותר, לחוש

לאו. או בעצמו מאכיל אם נפק"מ אין אז לטעות
אלא 520) התמרים גרעיני את להם נותנים לא ולכך

לעיל  כמבואר התמרים עם ביחד להם שניתנים במקומות
יטעו  שלא כדי זה לביאור נכנס לא ובשוע"ר תקטז, הערה
הדחק  ידי על אלא נאכל שאינו בדבר להחמיר שראוי לומר
אפילו  לבהמות שמאכילים דבר באמת אבל הלבוש), (כדעת
לאדם  החומרה וסיבת כלל, בזה להחמיר אין הדחק ידי על
מאכילים  שלא מקומות שישנם משום אלא אינה חשוב
ס"ק  בדה"ש קיא סי' השלחן בקצות שדייק וכפי כלל, אותם
גרעיני  לעניין מצויה ונפק"מ תקיט*; הערה לעיל ראה יז,
לבהמות  אותם נותנים שלא במקום וכיו"ב תפוזים אבטיח,

א  יש אך אגב כלל, תחילה) (בכוונה אותם שבולעים נשים
הדחק  בשעת כאכילה נחשבת זו שבליעה ואף הפרי, אכילת
מקום  מכל להחמיר, צריך חשוב אדם הלבוש ולדעת
מצינו  לא המקומות בין חילוק בזה שאין כל לשוע"ר

בזה. להחמיר
קכב).521) ס"ק (משנ"ב לבהמה שראויים אף

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ

הפסח  קודם חמץ תערובת ביעור דין תמב סימן ג חלק

‡È בלבד שכר בשמרי הועמד הראשון דבש כשמי זה וכל
כולם) וכן בלבד הא' דבש מי בשמרי הב' דבש  מי (וכן
בו  וערבו להעמידו די היה לא בלבד שכר בשמרי אם אבל

הרי  הועמד ובהצטרפותם חמץ שאינו המעמיד אחר דבר גם
דכל  השכר שמרי כנגד ס' בו יש אם בשתיה אף מותר הוא
מותר  זה הרי להעמידו גורם והיתר) איסור (פירוש וזה זה
דעה  ביורה שיתבאר כמו להעמידו בלבד באיסור כח אין אם

פ"ז: סי'

·È ששים בו שיש פי על אף שכר בשמרי שנתחמץ חומץ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

המחמץ  דבר שכל סופרים מדברי לבערו חייב השמרים כנגד
הרי  ביערו ולא הפסח עליו עבר ואם בטל לא באלף אפילו
לפי  בהנאה להתירו מועיל פדיון ואין בהנאה אסור הוא
המחומץ  דבר בגוף ניכרת שפעולתו כיון המחמץ דבר שכל
מועיל  פדיון ואין בעינו עומד הוא כאילו חשוב הוא הרי
מועיל  דפדיון ואומרים זה על חולקין ויש בעין שהוא לדבר
על  לסמוך יש מרובה הפסד ובמקום המחמץ לדבר אף

דבריהם:

‚È מתבואה קמח כגון במינו מין ונבלל שנתערב חמץ
שלא  מתבואה הרבה קמח תוך ונבלל שנתערב חמוצה
אלא  אסור אין הפסח בתוך לאכלה שאף כיון נתחמצה
שאינו  כיון ברוב בטל במינו מין התורה שמן סופרים מדברי
לבערם  צריך שאין כלֿשכן שוה, טעמם שהרי טעם בו נותן
בתוך  לאכלם אסור סופרים שמדברי כיון אלא התורה מן
ישכח  שמא גזירה פסח בערב לבערם כן גם חייב הפסח
ונזכר  פסח בערב ביער ולא שכח ואם בפסח מהם ויאכל
יברך  לא (אבל לגמרי העולם מן לבערם צריך הפסח בתוך

למעלה). שנתבאר מטעם

ולא  הפסח עבר באכילה ואם אפילו מותרין הן הרי ביער
קנסוהו  לא תורה של איסור על עבר לא זו שבשהייה דכיון

חכמים:

È˘ ÌÂÈ

„È זה נבללים שאין ביבש יבש במינו מין שנתערב חמץ
ונתבקעו  מים עליהם שנפלו חטים שנפלו כגון זה בתוך
יבישים  בחטים ונתערבו ניכר ביקוען ואין ונתייבשו ונתנגבו
לפי  הפסח לאחר עד להשהותם מותר מהם הרבה כשרים
ביבש  יבש היתר ברוב שנתערב איסור שכל האומרים דברי
בבת  ביחד ולאכלם אחת בקדירה התערובת כל לבשל מותר
גמור  היתר להיות נתהפך ברוב שנתבטל שהאיסור לפי אחת
גם  כן אם ק"ט סי' דעה ביורה כמ"ש סופרים מדברי אף
כשרים  חטים כמו להיות החמוצים החטים נתהפכו כאן

בפסח. להשהותם כלל איסור אין ולפיכך ממש

הפסח  קודם שנתבטל שהאיסור לפי לאכלם שאסור ואע"פ
הפסח  קודם ההיתר בתוך נבלל שלא כיון בפסח וניעור חוזר
חומרא  אלא אינו זו אכילה שאיסור כיון מכלֿמקום
בשאר  אבל לעולם מתבטל שאינו בפסח בחמץ שהחמירו
לאכלו  מותר ברוב האיסור שנתבטל כיון האיסורים כל
כיון  להשהותו אף לאסור כך כל בו החמירו לא לפיכך
כמו  ברוב מתבטל הוא שאז הפסח קודם התערובת שנעשה
ה' משעה פסח בערב לאכלו שמותר לענין איסורים שאר

תמ"ז: בסימן שיתבאר כמו הלילה עד

ÂË יבש היתר ברוב שנתערב איסור שכל להאומרים אבל
לפי  אחת בבת ביחד התערובת כל לאכול אסור ביבש
גמור  היתר להיות נתהפך לא ברוב שנתבטל שהאיסור
זה  אחר בזה לאכלם אלא מותר ואינו סופרים מדברי
וכשאוכל  ההיתר שזהו לומר יש ואחד אחד כל שכשאוכל
כבר  והאיסור גמור היתר שזהו כן גם לומר יש האחרון
כבר  התורה שמן לפי זה בדבר חכמים הקילו ולכך אכלו

אחת  בבת כשאוכלם אבל גמור היתר ונעשה האיסור נתבטל
חכמים  עליו גזרו עין למראית ברור איסור זו באכילה יש
מן  איסור שיש מינו בשאינו מין תערובת משום גזירה
הללו  חמוצים חטים גם כן אם ס' שם אין אם התורה
גמור  היתר להיות נתהפכו לא כשרים בחטים שנתערבו
החמוצים  כנגד מאלף יותר בכשרים שיש אף סופרים מדברי
דומה  הוא השהייה (שאיסור בפסח להשהותם אסור ולפיכך

למעלה). שנתבאר כמו אחת בבת אכילה לאיסור

È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

הפסח  לאחר עד אותם והשהה עבר או שכח אם ומכלֿמקום
של  איסור על עבר לא זו שבשהייה דכיון באכילה מותרין
צריך  הפסח בתוך נזכר אם אבל חכמים קנסוהו לא תורה
איסור  מדמי חוץ לנכרי ימכרם (או לגמרי העולם מן לבערם
למכרם  אפשר אי ואם ע"ש) תמ"ז בסי' שיתבאר כמו שבהם
סברא  על לסמוך יש בדבר מרובה הפסד ויש לנכרי
יש  מרובה הפסד אין אם אבל לבערם צריך ואין הראשונה

שם: דעה ביורה כמ"ש האחרונה כסברא להחמיר

ÊË כדי ביחד החטים כל לטחון לו מותר הפסח וקודם
בתוכו  ויתבטל הכשר בקמח החמץ קמח שיתערב
בפסח  וניעור חוזר אינו ושוב בזה זה נבללין שהן בששים
הפסח  קודם המצות שיאפה וטוב באכילה אפילו ומותרין
בחטים  אין (ואם שם עיין תנ"ג בסימן שיתבאר כמו
עוד  עליהם להוסיף יכול החמוצים כנגד ששים הכשרים
הכל  ויטחון החמוצים כנגד ס' שיהיה עד כשרים חטים
באכילה  מותרין ויהיו בס' החמץ קמח שיתבטל כדי ביחד
נתבטל  שכבר כיון בידים איסור מבטל זה ואין בפסח)
אין  איסורים בשאר בזה וכיוצא מאליו היתר ברוב האיסור
כולו  לאכלו אבל אחת בבת התערובת כל לאכול אלא איסור
אין  כן אם סופרים מדברי אף גמור היתר הוא זה אחר בזה
בשעה  מבטלו שהרי הוא היתר מבטל אלא איסור מבטל זה
דהיינו  איסורים שאר ביטול כדין הוא החמץ ביטול שדין

הפסח: קודם

ÊÈ כמה דעתו באומד ישער כשרים חטים עוד לו אין ואם
מהתערובת  חטים כך כל ויטול החמוצים החטים היו
או  לנכרי או הפסח קודם שימכרם דהיינו מביתו  ויבערם
לו  מותר והשאר הפסח קודם אחר לישראל אפילו
ממנו  שלקח הישראל אותו וכן הפסח לאחר עד להשהותם
איסור  שהרי הפסח לאחר עד להשהותם לו מותר החטים
איסורין  לשאר אחת בבת אכילה לאיסור דומה השהייה
לאדם  אלא אחת בבת לאכול איסור אין איסורין ובשאר
אפילו  התערובת כל לאכול מותרין אדם בני שני אבל אחד

שם: דעה ביורה שנתבאר כמו אחד ברגע

ÁÈ ל שאסור כיון ואומרים זה על חולקין בפסח ויש אכול
לנכרי  התערובת כל מכר ואפילו התערובת מזה כלום
בפסח  לאכלו אסור משהו אלא ממנו שייר ולא הפסח קודם
שכח  ואם לאכלו יבא שמא גזירה להשהותן כן גם אסור
מן  לבערו צריך הפסח בתוך ונזכר הפסח קודם ביערו ולא
הפסד  שם אין אם לדבריהם לחוש ויש לגמרי העולם
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agחכד i`iyp epizeax zxezn

ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

ËÈ החמוצים כנגד רוב הכשרים בחטים כשיש זה וכל
להשהותם  אסור הכל לדברי בשוה שוה היה אם אבל
אותם  והשהה ו)שכח כלום עליהם הוסיף (לא ואם בפסח*
פודה  כן אם אלא בהנאה אסורין הן הרי הפסח לאחר עד
שבהן  איסור מדמי חוץ לנכרי שימכרם או שבהן האיסור את

למעלה. שנתבאר כמו

לישראל  וימכרם הנכרי יחזור שלא בענין לתקן שיזהר רק
לנכרי  הפת וימכור פת מהם ויעשה שיטחנם דהיינו אחר
בפת  איסור שנוהגין מקום הוא אם שבו איסור מדמי חוץ
הפת  כל לחתוך צריך היתר שנוהגין ובמקומות נכרי של
שבהם  איסור מדמי חוץ לנכרי ימכרם כך ואחר לחתיכות
דעה  ביורה שנתבאר כמו פת חתיכות מנכרי ליקח שאסור
אסור  הוא הפסח שלאחר שנתבאר מקום בכל וכן קי"ב סי'
שימכרנו  לנכרי כשמוכרו ליזהר צריך בהנאה ומותר באכילה
לישראל  וימכרנו הנכרי יחזור שמא לחוש שאין בענין לו

תס"ז: סי' עיין ויאכלנו אחר

כדי  ולטחנן כשרים חטים עוד עליהם להוסיף ואסור *]
שלא  דכיון בפסח באכילה מותר ויהיה בס' החמץ שיתבטל
אבל  בידים איסור מבטל זה הרי מאיליו ברוב החמץ נתבטל
לאחר  עד להשהותם כדי ולטחנן עליהם להוסיף מותר

למעלה.] שנתבאר כמו איסור מבטל זה ואין הפסח

Î לאכילה ראוי שהוא גמור חמץ אלא התורה מן אסור אין
לחימוץ  הגיעה ולא להתחמץ שהתחילה עיסה אבל
ראויה  תהא לא אותה כשיאפו אף תנ"ט בסי' שיתבאר
אותו  וכן צרכה כל גמרה שלא חמיצותה מחמת לאכילה
מעפר  אותו שעושין ניירותיהם בו מדבקין שהסופרים בצק
כיוצא  כל וכן אותו כשיאפו לאכילה ראוי שאינו הרחיים

נו  חמץ נקרא זה הרי מן בזה בפסח לאכלו ומותר קשה
כלל. חמץ זה שאין התורה

לבערו  כן גם והצריכו ובהנאה באכילה אסרוהו חכמים אבל
ידי  שעל בפסח ממנה ויאכל ישכח שמא גזירה פסח בערב
פסח  בערב ביערו ולא שכח ואם לאכילה ראוי הוא הדחק
לא  אבל לגמרי העולם מן לבערו צריך הפסח בתוך ונזכר
ולא  הפסח עליו עבר ואם למעלה שנתבאר מטעם יברך
איסור  על עליו עבר שלא דכיון בהנאה מותר הוא הרי ביערו
שיש  כיון לאכלו אסור אבל חכמים קנסוהו לא תורה של

הפסח: עליו שעבר חמץ שם עליו

È˘ÈÓÁ ÌÂÈ

‡Î שנתחמץ שמשעה כן אם אלא נוקשה חמץ נקרא ואינו
הדחק  ידי על אם כי מעולם לאכילה ראוי היה לא
נפסל  כך ואחר משנתחמץ לאכילה ראוי היה אם אבל
שעיפשה  שאור של או חמץ של הפת כגון אדם מאכילת
גבי  על ונותנם חטים שלועס לוגמא מלא (פירוש ומלוגמא
מן  לבערם חייב אדם מאכילת ונתקלקלו שנסרחו מכתו)
הביעור  שעת קודם כלב מאכילת נפסלו כן אם אלא התורה
עליהם  אין הביעור זמן דכשיגיע ששית שעה קודם דהיינו

בעלמא. כעפר הן והרי לבערם שיתחייב אוכל תורת

בין  הביעור שעת אחר כלב מאכילת נפסלו אם אבל
מן  לבערו חייב מקודם בין הביעור שעת אחר שנתחמצו
שם  אחת שעה עליהם שהיה דכיון התורה מן לגמרי העולם
שיעשה  עד לעולם מהם נפקע אינו איסורו זמן לאחר חמץ

חמץ: כתורת להם

·Î בדבר מעורב שאינו בעינו עומד שהוא בחמץ זה וכל
אותו  שעירב לאכילה ראוי שהיה גמור חמץ אבל אחר
כגון  אדם כל מאכל שאינו או כלל אדם מאכל שאינו בדבר
בפסח  לקיימו מותר לחולים אלא מאכל שאינו התריאק"ה
בכדי  מכזית יותר הרבה חמץ הזה בתערובת יש ואפילו
הרי  לאכילה ראוי שאינו כיון מכלֿמקום פרס, אכילת
אבל  כלל חמץ תורת עליו ואין שבתוכו החמץ צורת נפסדה
חמץ  אלא בו אין ואפילו בפסח התערובת מזה לאכול אסור
כגון  חמץ תערובת ידי על הוא עשייתו דרך אם שהוא כל
שנתבאר  כמו בתוכו בטל אינו בו וכיוצא התריאק"ה

למעלה:

È˘È˘ ÌÂÈ

‚Î נתן אפילו ועורות קמח לתוכן שנתן העבדנין עריבת
בפסח  לקיימן מותר זה הרי הביעור קודם אחת שעה

העו  מחמת הקמח הסריח כבר הביעור זמן רות שכשהגיע
וכיון  נוקשה כחמץ ונעשה אדם מאכילת ונפסל שבתוכו
לבערו  צריך אין שבעריבה אחרים בדברים מעורב שהוא
בפחות  נתנן אם אבל התערובות ידי על צורתו נפסדה שכבר

לבער. חייב הביעור לשעת משעה

קודם  בתוכה הקמח ונתן העריבה לתוך העורות נתן לא ואם
נבאש  שכבר בפסח לקיימן מותר הביעור לשעת ימים ג'
חייב  הביעור לשעת ימים ג' תוך הקמח נתן אם אבל ונפסד

לבער:

„Î כגון בפסח ממנו להנות מותר לקיימו שמותר דבר כל
הנאות: מיני שאר או לנכרי למוכרו

‰Î בהן שנראה פי על אף חטה בחלב המכובסים בגדים
נפסדה  שכבר בפסח לקיימן מותר החמץ ממשות
נראה  החמץ שממשות בבצק אותן שדבקו ניירות וכן צורתו

צורתו. נפסדה שכבר ולבערו לגררו צריך אין מבחוץ

קודם  הניירות ונדבקו הבגדים כשנכבסו אמורים דברים במה
נתקשה  כבר הביעור זמן שכשהגיע הפסח לפני יום שלשים
תוך  ונדבקו נכבסו אם אבל צורתו ונפסדה שבהן החמץ
מה  לגרור צריך החמץ ממשות בהן נראה אם יום שלשים
על  אף אחד בנייר או אחד בבגד כזית ממנו יש אם שנראה
במקום  כזית ממנו ואין הנייר כל פני על מפוזר שהוא פי
אחד  בחלון הרבה ניירות דיבק ואם מצרפן הנייר הרי אחד
דכיון  מצרפן החלון אין אחד במקום כזית החמץ מן ואין
את  מצרף הבית ואין כבית הוא הרי לבית מחובר שהוא
אומרים  ויש שיתבאר כמו בכתליו המדובקים זיתים חצאי
אין  החמץ ממשות בהן ונראה ל' תוך ונדבקו נכבסו שאפילו
הוא  והרי הכלב מאכילת נפסלו שכבר מפני לבערו צריך

הראשונה: לסברא לחוש וטוב בעלמא כעפר
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

˘„Â˜ ˙·˘

ÂÎ בהן נראה שאין אע"פ חטה בחלב המכובסים בגדים
פסח  של קמח בתוכן להניח אסור החמץ ממשות
נראה  ואינו חטה חלב מקמח ממשות קצת בהן יש דלפעמים
סי' (עיין פסח של הקמח לתוך מהן יפרך שמא לחוש ויש

הב  אותן להציע אסור וכן השולחן תס"[ו]) על בפסח גדים
צעיפי  וגם המאכל לתוך מהן קצת יפרך שמא עליו שאוכלין
שדרך  קצת עבין שנעשין עד קמח עם לתקנן הרגילים נשים
למנוע  יש (וגם אכילה בשעת להסירן יש מהן ליפרך
השולחן  על קארטין הנקראין בקלפין בפסח מלשחוק
לתוך  שבהן נוקשה מחמץ יפרך שמא עליו שאוכלין

המאכל):

ÊÎ במקום כזית ממנו יש אם עריבה בסדקי המונח בצק
שברי  לחזק ועשוי בחוזק שם שמודבק אע"פ אחד
פי  על אף ולגרדו לבערו חייב נקב לסתום או העריבה
חשוב  הוא הרי כזית בו שיש דכיון בטיט יטיחנו או שביטלו

אלא  דפנותיה מכלל נחשב להיות העריבה לגבי בטל ואינו
בטיט. טחאו כן אם

בעריבה  שיש אע"פ אחד במקום כזית ממנו אין אם אבל
לחזק  עשויים הן אם סדקים בהרבה זיתים חצאי הרבה
העריבה  לגבי בטלין הן הרי נקבים לסתום או העריבה שברי
לכזית  מצרפתן העריבה אין ולפיכך דפנותיה מכלל ונחשבין
ברפיון  בה מונחין שהן בין בחוזק בה מדובקין שהן בין
עדיין  רוצה שהוא או בטלו כבר אם לבערו צריך (ואינו

פסח). בערב ששית שעה קודם שהוא כגון לבטלו

בצק  זיתים חצאי שני בו ומונחין ארוך סדק בה יש ואם
בתוך  הולך בצק של וחוט נקביה לסתום או שבריה לחזק
ינטל  שאילו כל אנו רואין זה זית לחצי זה זית מחצי הסדק
חשובים  הן הרי זיתים חצאי ב' גם עמו ינטלו ביד החוט
לבערן  וחייב המחברן זה חוט ידי על יחד כמחוברין
אין  החוט זה עם ניטלין אינן ואם שביטלן אע"פ ולגורדן

לכזית: זה עם זה מצטרפין
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ziciqgd dyxtd - gp zyxt 'xe` dxez'

אחד  עם הן ה' 1וּיאמר ©Ÿ¤¥©¤¨

xn`Ie"mNkl zg` dtUe cg` mr od 'd'כּו`l dYre , ©Ÿ¤¥©¤¨§¨¨©©§ª¨§©¨Ÿ
mdn xvAi'וגֹו"(e ,`i EpzWxR): ¦¨¥¥¤ְ¨¨¨¥

FpFvx cbp mdn xvAi `l Ki` :DEnY dxF`kle§¦§¨¨©¥Ÿ¦¨¥¥¤¤¤§
?KxAzi¦§¨¥

dEv `l 'd m` ± idYe xn` df inE2? ¦¤¨©©¤¦¦Ÿ¦¨

FW`xe lCbn" zFUrl mzFaWgn did dn :mB©¤¨¨©§§¨©£¦§¨§Ÿ
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•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

בלא Â‡·Â¯(לו) לעולם שא"א שאמרו מה הנה הענין
הרוחות  התכללות בחי' ע"י היינו רוחות
ידוע  הנה כי כו'. מאד רבים שינוים יש שבזה דוקא זע"ז
כלל  בדרך בטבען מחולקין הן שהרוחות הטבע בספרי
הפכים  ב' שהן ולח וקר ויבש דחם מדרגות ד' בענין
המנגדיים  צפון ורוח דרום דרוח מדרגות ב' שהן דחו"ג
אעפ"כ  ואמנם ויבש קר מערב ורוח ולח חם מזרח ורוח
בצפון  ומדרום דרום ברוח צפון מרוח התכללות יש
וגידול  צמיחה כל הרי ויבש מאד חם דרום שרוח דהגם
מגדל  השמש חום וגם מבצפון בדרום יותר יש דצח"מ
וסובב  דרום אל הולך ו) א, (קהלת כמ"ש דוקא בדרום
בו  שיש לפי ומצמיח מוליד חום שכל לפי כו' צפון אל
יצמיח  ולא יוליד לא חום ובלתי יותר ההתפשטות בחי'
לגמרי  ויבש חם ולא הלחלוחית מן כשממוזג (רק כלום
הכיוץ  בו יש ולח קר להיותו צפון ורוח המדבר) כארץ
והתולדה  השפע מניע' שהוא הגדולה כקרירות הגדול
הצפון  מן יותר בדרום הארץ ישוב עיקר וע"כ כו'.
בבחי' צפון וצד החסד בבחי' הדרום צד נחשב ולזאת
הגבו' בבחי' שהחום ואע"פ כידוע. הצמצום שהוא גבו'

החסד  בבחי' הוא והקור כו' העולה שלהבת אש כרשפי
מזרחית  רוח וכן דוקא בהיפוכו דבר נכלל אבל כמים
מצד  והוא זע"ז נכללים ויבש קר מערבית ורוח ולח חם
ומתמזגים  ומתכללים שמתערבים יחד הרוחות עירוב
דרום  ברוח צפון כרוח שונים אופנים מיני בכמה יחד
כאחד  כולם יתכללו הרוחות וד' מערב ברוח מזרח ורוח
מנשב  שלפעמים לעין שנראה כמו ממש אחד לרוח והיו
הדרום  רוח ינשב ולנגדו הדרום בצד הצפון רוח
משניהם  שכלול אחד לרוח שיהיו עד יחד זע"ז ויתכללו
ומרוח  למערב מזרח מרוח וכן הפכים ב' שהם הגם
רוח  לפעמים יתכללו וכן כאחד יתכללו למזרח מערב
מזרח  רוח עם צפון רוח וכן לבד מזרח רוח עם דרום
להיות  יוכל וכך דרום רוח או צפון רוח עם מערב ורוח
שיוכללו  עד הרוחות של והתכללות המזיגות אופני שנוי
ארחות  לעוברי שבים ברוחות (כידוע יחד רוחות הד' כל
שמשתנים  הרוחות התכללות אופני פרטי בכל ימים

להיות יוכל ולזאת כו') ורגע עת הא'בכל מדרגה
בדרום  שהוא הזהב מציאות כמו דוקא ההפכי במנגדו
הזהב  ששם הדרום בקצה שהיא החוילה ארץ שהוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agחל i`iyp epizeax zxezn

העפר  שמהפך ביבישות האויר חום (מצד והבדולח
בתכלית  והאויר הרוח מעוט שבו הזהב דומם לקושי
כל  וכן כו') יאתה זהב מצפון וכתיב הטבע) בס' כידוע
כשפע  שבצפון הגבו' בבחי' נמשך הרוחניות השפע
בחי' מצד זה וכל בצפון שולחן שאמרו המזונות
בגבו' דיש כנ"ל בחסד וגבו' בגבו' דחסד התכללות
בהעלם  הגבו' מבחי' יש ובחסד החסד מבחי' בהעלם
שבדרום  זע"ז מתכלל וצפון דדרום חו"ג בחי' כך כו'
החום  שהוא הגבו' מבחי' בו יש החסד בחי' שהוא
מבחי' יש הגבו' בבחי' שהוא ובצפון כנ"ל והיובש
להיותו  כו' בגשמיות רוחניות השפע שהוא החסד
וכמו"כ  החסדים בבחי' שהן דמים קרירות בבחי'

ומל' ת"ת בחי' (שהוא מערב ורוח מזרח רוח מתכללים
כענין  דצו"ד דחו"ג מהתכללות יש מזרח וברוח
הנ"ל  משולש שיר בבחי' והוא שבת"ת ההכרעה
מיני  ד' והן הכל מתכללים המל' בחי' שהוא ובמערב
ומזרח  בדרום וצפון בצפון דרום רוחות שבד' התכללות
בפרט  התכללות מיני י"ב שהן במזרח ומערב במערב
למעלה  שהוא כמו הוי"ה דשם צירופים י"ב נגד שהוא
שזהו  למטה דיב"ש דגלים ובד' דמרכבה חיות בד'
כאן  נחשבו לא ומטה ומעלה הנ"ל מרובע שיר בבחי'
רוחות  וד' למטה מלמעלה משפיע בבחי' בהיותם
שמשם  רק כו' רבתי ד' שהוא המל' בבחי' הן העולם

(כמשי"ת): העולם רוחות וד' ההתכללות מקור הוא
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וריבוי ‰Â‰כב) האותיות התחלקות שכח הגם
החכמה  מ"מ החכמה מן נמשך הצירופים
היא  כי מההתחלקות למעלה היא ועצמותה במהותה
כמ"ש  בה ושוכן המאיר ב"ה א"ס לאור ביטול בבחי'
הנבראים  כל ב"ה א"ס אור שלגבי וידוע בחכמה, הוי'
כשהוא  השמש כזיו ממש ביטול בבחי' הם והנאצלים
ושמים  ארץ על הודו וכמ"ש השמש במאור כלול
שאור  וכיון כו' ושמים ארץ נתהוו ית' ממנו זיו שמבחי'
חכם  איזהו וכמאמר בח"ע ומתגלה מאיר ב"ה א"ס
מא"ס  ונתהוה שנולד איך דהיינו הנולד את הרואה
ב"ה, א"ס לאור אמיתי ביטול בבחי' היא א"כ ב"ה,
היא  וא"כ כו' מה ונחנו לשון מ"ה כח חכמה פי' וזהו
הפך  הוא הביטול שהרי התחלקות מבחי' למעלה
להיות  הכח נמשך שמהחכמה אלא ההתחלקות,

בהא  אמצעות התחלקות ע"י והיינו וצירופן ותיות
את  לבקע מח"ע הנמשכת ההמשכה וגם כנ"ל, המדות
אות  בחי' הוא האותיות, התחלקות מזה ולהיות המדות
וי"ו  דא אמת אות לי ונתתם מ"ש והוא פשוט קול ו'
הקצה  מן המבריח התיכון בריח ליעקב אמת תתן וכתי'
הוא  שהרי התחלקות בו שאין מורה והוי"ו הקצה, אל
בו  אין בעצמו שהוא אף שעכ"ז אלא אחד, קו רק
התחלקות  שיהי' המחלק כח בחי' הוא מ"מ התחלקות
המשכת  ענין שהוא דאחד חד פי' וזהו במל', האותיות
שהוא  החכמ' מן רבתי בדלית הנרמז הדיבור עולם
מעצמות  ח"ע והמשכת התהוות להיות הנה אך החית,
מכל  ולאו חכמה מגדר מעלה שלמעלה ב"ה א"ס אור

אנת  להיות חכמ' בבחי' ושיומשך כלל איהו מדות אינון
גדולתו  במקום מארז"ל ע"ד גדולה ירידה הוא חכים
ע"י  נמשכ' עצמה שהגדולה ענותנותו מוצא אתה שם
חשיבא  דכלא גדולה במדת א"ע להשפיל ענותנותו
והנה  כו', חכים אנת להיות להתלבש ממש וכמ"כ ממש
החסד  שהוא חסד ורב בחי' ע"י הוא זו המשכה
מגבוה  שיורדים מים בחי' והוא מהחכמ' שלמעלה
דהיינו  צנור אותיות נוצר חסד נוצר בחי' ונמשך לנמוך
להתלבש  שיוכל כדי גדול צמצום בבחי' השפע שנמשך
ענין  והוא לאלפים, חסד נוצר פי' וזהו חכמה בבחי'
חכמה  אלף אלפין ב' שהם כו' תורה קדמה שנה אלפים
שעתיד  חכמה אאלפך להבא ל' משמע ואלף בינה, אלף
לאולדא  זמין אנא אהי' אשר אהי' וכענין להתגלות
שנמשך  רק בפועל חו"ב מציאות שנתהוו קודם דהיינו
מקור  שיהי' כו' חכמה אלף בחי' זהו להתהוותן מקור
הנ"ל  חסד נוצר מבחי' נמשך וזה החכמ' למציאת
חסד  נוצר וזהו החכמה להתהוות מקור נמשך שמשם
שממנו  האין בחי' והוא דאחד האלף וזהו לאלפים,
שממנה  עצמה, החכמה היא והחית החכמה. תמצא
באחד  מרומז נמצא כנ"ל, דיבור הדלי"ת אח"כ נמשך
העולמות, התהוות להיות ב"ה מא"ס המשכה סדר כל
למציאת  מקור ית' ממנו נמשך היות הוא האלף שהרי
הוא  והחי"ת ההשתלשלות ראשית שהיא החכמה
צירופי  התחלקות אח"כ נמשך שעי"ז החכמ' התהוות
הדיבור  והנה העולמות, נבראו שבהן הדיבור אותיות
תמצא, שממנו האין לגבי והחכמ' בתכלית בחכמ' בטל
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השמש  כזיו בטלים הם התהוותן אחר שגם שנמצא עד
אחד  ית' שהוא אחד הפי' וזהו ב"ה, א"ס לגבי בשמש
העולמות  חשיבי' ממש דכלא שנבה"ע לאחר גם ממש

אינן יחיד וכאילו נק' עצמו מצד א"ס אור (ואמנם כנ"ל,
א"ס  האור לגבי ממש בטלים והם ח"י) אות וכמש"ל
עילאה  יחודא בחי' וזהו החכמה ע"י בהן המתלבש
לגבי  בטילים שהנאצלים במציאות הביטול בחי' שהוא
מלבדו  עוד שאין בהם ומתגלה שמאיר ב"ה א"ס אור
שנראי' כמו דהיינו יחו"ת הוא בשכמל"ו ואח"כ ממש
כו' יש בחי' שהוא לו נדמה שהנברא בבי"ע דידן לגבי
בספרים  מבואר והנה כו', בטל הוא שאעפ"כ אלא
מחמת  יבוא זה כי והענין באחד, נפשו למסור שצריך
הבנה  מלשון שהוא כו' ישראל שמע הנ"ל התבוננות
כמו  אחד שהוא איך ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שהיא

שניתי, לא ה' אני כמ"ש שינוי שום בלי שנבה"ע קודם
אין  ושם ממש במציאות בטל ומלואו שהעולם דהיינו
שלא  עד הוא אתה וכמ"ש באריכות כנ"ל עליהם ואפס
אלקים  אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני כו' נברא
העולם  שיהי' ומסתיר המעלים השם הוא אלקים פי'
אין  ית' לפניו אבל לפנינו שהוא כמו ודבר יש נראה
כלא  קמי' כולא וא"כ כלל ומסתיר מעלים העלם שום
ית' הוא שרק עד דמיא דליתנהו וכמאן ממש חשיב
את  תחללו ולא לזאת ואי אחד, וזהו הנמצא הוא לבדו
נפרד  דבר להיות חלל מקום לעשות שלא כו' קדשי שם
ולגרמי', והישות התאוות כל בטילים וממילא ית' ממנו
באחד  המס"נ ענין וזהו ממש, מלבדו עוד שאין מאחר
מזה  יומשך כנ"ל אחד ית' שהוא איך שכשיתבונן

כו': לגרמיה בחי' מכל להבטל המס"נ
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Í‡ לשון כדמשמע תשובה זהו תאינה עלי ויתפרו
והיינו  נתקנו, בו שקלקלו בדבר הנ"ל הגמ'
זהו  הפי' ע"כ (ולפ"ז התיקון זהו תאינה עלי דויתפרו
מהרבות  והביאו הקשו שם שהתוס' ומה רש"י, כמ"ש
אפשר  דלתותי' לו פתחה ט"ו) ס"פ (בראשית
בזוהר  כמבואר אלא כלל, תיקון זה שאין שמפרשים
כי  ע"ש), חרשין זיני כל דאוליפו ע"ב) דנ"ג (בראשית
יצחק  ר' אמר פי"ט) (בראשית ברבות אמרו הנה
פורת  בן ע"ד והיינו וחייט, חוט סיב עובדך קלקלת
עם  בי"ע ומקשר שמחבר תופר אותיות פורת יוסף
כח  וגדול ב"ה, מאוא"ס החוט מאיר ששם האצי'
שיתקשר  טו"ר עה"ד בחי' ולקשר לתפור אף התשובה

הוא  והענין חגורות, להם ויעשו וזהו החיים, עץ לבחי'
על  שפוסח ופיסח חיגר כמו נעשה עה"ד חטא ע"י כי
שאמר  וכמו טו"ר, עה"ד ק"נ דהיינו הסעיפים שתי
כו', הסעיפים שתי על פוסחים אתם מתי עד אלי'
צולע  יהי' שלא מתניו לחגור החגורה היא לזה והתיקון
כו', פסח כאיל ידלג אז כתיב ולע"ל ופוסח, יריכו על
ע"י  והיינו ריח שיתנו עתידין ואלו אלו וזהו"ע

י  לבושין התשובה נעשו מהמצות כמו כי להתהפך כול
דאתהפוך  עד גדול כחה התשובה ע"י כמו"כ לנר"ן
לנער  חנוך הדודאים ענין על שאמרו וזהו כו'. חשל"נ
ג"כ  יהי' לע"ל כי ממנה יסור לא יזקין כי גם כו'
בתיובתא. צדיקייא לאתבא אתא משיחא כי תשובה
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Ù"ÚÂ דהנה להתאפק, יוסף יכול ולא מ"ש יובן הנ"ל
שים  אחר שאומרי' ויעבור בכוונת בפע"ח אי'
הוא  שלום שים דברכת היסוד בקיעת שז"ע שלום
והו"ע  היסוד נבקע והגילוי האור עוצם ומפני ביסוד,

קונה  כו' עליון אל בכוונת וכנודע כו', יגמה"ר גילוי
קונה  עליון שאל ומה יסוד, בחי' הוא הכל דקונה הכל
נעשה  שעי"ז ביסוד אוא"ס עצמו' בחי' גילוי הוא
להתאפק  יוסף יכול ולא וז"ע כו'. היסוד בקיעת
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כו', בל"ג שבבחי' האוא"ס בחי' ביסוד מאיר דכאשר
בגילוי  האור ומאיר היסוד שנבקע להתאפק יכול לא
יהי' לא אדם וכל ע"ד מעלי איש כל הוציאו ויקרא כו',
דאו"פ  ההשתל' מכל שלמע' גילוי שזהו והיינו באה"מ,
אתו  איש עמד ולא וענין כו'. האורות שרשי בבחי' גם
הוא  שהגילוי להיות לבד בנש"י הוא שהגילוי היינו
מצד  דהנה כו', הרצון עצמו' בחי' הכתר עצמו' מבחי'
חיצוני' בבחי' וזהו כו', כאורה כחשכה הרי המקיף
בנש"י  דוקא הוא הכוונה המקיף בפנימי' אבל המקיף
הוא  ע"ד עמד ולא וזהו כו', ההמשכה דוקא הוא ולהם
עצרת  השמיני ביום הה"ד בזהר וז"ש כו'. אחר ולא
ואין  לבדך לך יהיו הה"ד במד"ר ע"ז דאי' לכם תהי'
וזהו  כו'. ואתה אני ונגלגל בא לכם וזהו אתך לזרים
האור  מבחי' הגילוי שהי' להתאפק יוסף יכול ולא

ויקרא  כו', המקיף עצמו' בחי' ובל"ג א"ס שבבחי'
עמד  ולא השתל', סדר מכל למעלה שזה כו' הוציאו
דוקא, ישראל לנשמות הוא שהגילוי בהתודע אתו איש

יהיו  כו'.וכמ"ש אתך לזרים ואין לבדך לך
.¯ÂˆÈ˜'האצי סיבוב בכתר, פי' הג' יובן הנ"ל ובכל

הכלולים  האורות שרשי בחי' הוא בתוכו
מקיף, בבחי' שבא א"ס אור בחי' הוא עטרה באוא"ס,
ובפרטיות  מקיף, מבחי' שלמעלה הוא ושתיקה
באצי', שמתגלה הגלוי רצון בחי' שזהו י"ל באוא"ס
בח"ס  שמתלבש הנעלם ורצון אור, עמודי תר"ך והו"ע
הרצון. פשיטות ועצם דאצי', חכ' לגבי מקיף ובבחי'
שע"י  להתאפק יוסף יכול ולא מ"ש יובן הנ"ל וע"פ
אתו  איש עמד ולא היסוד, נבקע דאוא"ס הגילוי

לנש"י. רק הוא שהגילוי

b"xrz ,ybie t"y .c"qa
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הרי ‰Â‰יא) הדרכים ובעשיית הצנורות בהמשכות
אופן  יהי' איך ועמוקה גדולה חכ' בזה יש
באופן  פרטים בהצנורות וכן בכלל הצנורות המשכת
קטנה  היותר לכלי גם בפ"ע כלי לכל המים שיגיעו
למקום  רק אלא שא"צ ומקום עקלתון בדרך ילך ושלא
גם  כי עד זה בהילוך וקישור חיבור שיהי' וגם הדרוש
הראשון  המקור אל מקושר יהי' אחרון היותר מהות
בכל  הדרכים בהליכות וכן הצנור, מקלח שממנו
בקירוב  שעומדים הגדולות העיירות מבעי לא העיירות,
גם  אלא המלוכה, עיר עם המחבר המלך דרך אל
היותר  המושב אפי' עד והבינונית הקטנות העיירות
עיר  אל ומחובר מקושר יהי' המדינה בקצה הנמצא קטן
יטעה  שלא כך באופן עשוים הדרכים ושיהיו המלוכה
יובן  כמו"כ הנה עקלתון בדרך ללכת בהם ההולך
וספי' ספי' בכל המשכתו באופן הקו המשכת בבחי'
אחרונה  ספי' שגם עד כולם ולחבר ולקשר בפרט
קשר  בבחי' ג"כ יהי' דאצי' סוכ"ד המל' ספי' דהיינו

דעם כו', דבי"ע וחיבור ומקור שרש בחי' שהיא היות
אוא"ס  עם וחבור קישור בבחי' היא ומ"מ שבאצי'
ב"ה  מאוא"ס יותר גדול כח בה יש ואדרבא המאציל,
הרמב"ן  שכתב וזהו נתחב"ס, שז"ע ליש מאין להוות
בלקו"ת  ומבו' באצי', ולא באחדות עמהם דהיא ז"ל
עתיק  כשנעשית המל' בחי' על דקאי אני שחורה ד"ה
אחדות  בבחי' היא ומ"מ באצי' עמהם שאינה לברי'

ומלובש  הפרסא עמהם בקע מאוא"ס הקו שהרי עמהם
הוא  דהקו ונמצא ממש, באצי' כמו בבי"ע בהם
כמו  גם ב"ה אוא"ס עם המל' בחי' ומיחד המקשר
תלך  שלא זה הנה וכמו"כ דברי', עתיק בבחי' שהוא
כ"א  ראוי שאינו למקום ח"ו עקלתון בדרך השפע
לפי  זהו הנה דקדושה סט' בבחי' דהיינו הראוי במקום
עי"ז  ומדה גבול בבחי' או"פ בבחי' הוא שההמשכה
המל' ספי' הוא דבספי' הראוי למקום דוקא נמשך
הרי  עולם דכל מכ"ע, מלכותך מ"ש וזהו דוקא.
כתר  נעשית דאצי' דמל' המל' ספי' ע"י התהוותו
דוקא  וגבול במדה האור בא דבזה הברי' לעולם ועתיק
בפירוש  וכידוע דא"ס, מל' בבחי' היא המל' דשרש לפי
התהוות  ומקור עיקר דכל כ"ע מלכות מלכותך הכתוב
דוקא  מלכותך מבחי' הוא שלהם והחיות העולמות כל
בחי' ממש מלכותך שנק' עצמו דא"ס מל' בחי' והוא
הוא  הי' נבה"ע שלא עד וכמו אוא"ס בעצמו' המל'
בזה  יש (בפרטי' מל' בחי' הוא דשמו בלבד ושמו
מקור  והוא דא"ס) מל' בחי' הוא בכללות אך מדרי'
ומל' דא"ק כמל' דאבי"ע שבהשתל' העולמים כל דמל'
מל' עד דברי' ומל' דאצי' מל' עד וז"א ואו"א דע"י
השפל  עולם להיות תחתונה היותר מדרי' שהוא דעשי'
שהכל  דאבי"ע המלכים מלכי מלך פי' וזהו שלנו,
העצמי  במח' שעלה מה והיינו מלכותך מבחי' נמשך

דא"ס. מל' בחי' שזהו אמלוך אנא
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.¯ÂˆÈ˜ כל שיתקשרו הדרכים שבעשיית דכשם יבאר
צנורות  בהמשכת וכן המלוכה לעיר המושבות
הצנור  במקור קשורה קטנה היותר הכלי גם תהי'
היותר  מדרי' גם שמחבר בהקו דוגמתו כן הראשון,
באוא"ס  דאצי' דכ"ד סופא מל' בחי' שהיא אחרונה
לברי' ועתיק כתר נעשית מל' שבחי' כמו גם המאציל

דמצד  ויבאר באצי', ולא באחדות עמהם היא דזהו
מאין  להוות הכח בה יש מל' שבבחי' התחלה נעיצת
דוקא  מלכותך וזהו דא"ס. מל' מבחי' בשרשה ליש,

המל' בחי' בכל הכח מה"מ הוא מלך וזהו עולם, דכל
דא"ס. מל' בחי'
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פעם ‰. דיבר קאביקאוו בער ישראל ר' החסיד
ר' החסיד של בשבחו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בפני
פטום, הוא אבל העיר: דבריו ובתוך מחרסון, יהושע
כדבעי. הוא אין לחבירו, אדם שבין שבמדות כלומר
לראות  הענין אצלו חסר היה קשה, אדם היה הוא

הזולת. מעלת את
.Â לליובאוויטש האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד כשבא

כ"ק  הוד שיסד והמוסדות המעמדות את לחזק ורצה
"כשלומדים  אמר: התרופף, שמעמדם הזקן, רבינו
דובבות  שפתותיו הרי הרבי, של החסידות דברי
ליהודי, טובה עושים וכאשר הרבי. אל ומקושרים
גם  אלא הרבי, אל שמקושרים בלבד זו לא הרי

בנשמתו. עילוי גורמים
אותות  ואילו החיילים, עושים העשיה את

הגנרלים. מקבלים ההצטיינות
צריך  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד היה אחת פעם
ליהודי  טובה לעשות כדי ממישהו גדול סכום לקחת
את  לתת רצה ולא התווכח הנותן בפרנסה, אחד
אאמו"ר  כ"ק הוד לו אמר ממנו. שדרשו הסכום
האמצעי, הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד דברי את הרה"ק
לרבי, מקושרים חסידות דברי לומדים שכאשר
בנשמתו. עילוי גורמים ליהודי טובה עושים וכאשר
בנשמתו  עילוי תגרום שנשמתך לעצמך תשער ועכשיו
מקושרים  שנעשים פועל במילא זה הרי הרבי, של

הרבי. של העילוי במדריגת
.Ê אחריות בעלי שיהיו חסידים עשה הרבי

כ  כוחות להם והעניק את רציניים, למלא יצד
לדורותם. וזה האחריות,

.Á,הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אמר תרנ"ח בשנת
אופן  ימצאו לא המדינות, בכל יבקרו כאשר שאפילו
ליהודים, הרביים שבין ישראל אהבת של כזה

לחסידים. הרביים שבין כזו נפש ומסירות
.Ë פעם אמר מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

שני  אצלי ביקרו היום הרה"ק: אאמו"ר כ"ק להוד
צער  – ומהשני רוח, קורת קיבלתי מאחד אורחים,

עמוק.

אבעלע  מהישוב אלי' ר' לליובאוויטש אז הגיע
רצו  שהרביים תקופה אז היתה ליובאוויטש. שליד
שיהודים  גזירה יצאה כי ערים, מה'ישובים' לעשות
– אבעלע מהישוב ועשו והשתדלו בעיירות, יגורו לא
אליעזר  ר' הרב  החסיד לליובאוויטש אז בא וכן עיר.
היו  אלה אליעזר'. 'משנת ספר המחבר בעל מפולוצק,
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק שהוד האורחים שני

הזכיר.
כ"ק  הוד אל ל 'יחידות' אבעלער אלי' ר' כשנכנס
נשמע  "מה אותו: שאל מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
וענה: – פשוט ואיש בעל־עסק היה הוא – אצלך"
השם. ברוך – בעסקך"? הענינים "ואיך השם. ברוך
שלנו, בישוב הנמצא מיוסף רב  צער לי יש רבי, אלא,
כספים  אספנו דבר. בשום – ל "ע – הצלחה לו אין
מעט  עם לעיר לנסוע שיוכל כדי ועגלה סוס לו וקנינו
לסוס  נשברים, הצירים תקלה, לו יש ותמיד – סחורה
הדברים  כל ממנו, גונבים מכן ולאחר רגל, נשברת
– אלי' ר' ממשיך – רבי אצלו. קורים השלומיאלים
רבי, באמרו: בבכי, ופרץ נאנח לו? לעזור יכול אני מה

ברכה. לו תנו
וענה  הקשיב  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
מצטער  כשיהודי הרבה, לו לעזור יכול אתה אכן, לו:
מסיר  הוא על־ידי־זה עבורו, ומבקש חברו של בצערו
הדינים  כל את ושובר הקטרוגים כל את ממנו

הקשים.
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד הוציא מכן, לאחר
אני  לו: ואמר אלי' לר' נתנה מטבע, מכיסו מוהר"ש
שתוכל  השי"ת לך יעזור שלך, שותף להיות רוצה

בהצלחה. ושיהיה ליהודי טובה לעשות
להיות  רוצים אתם אתי רבי, ואמר: נרעד אלי' ר'
החומר  אני הרי אני? מי יודעים אתם האם שותף?
וכו'. שבירה רק הוא שתיקונו ב'תניא' שמדובר הגס ,
כ"ק  הוד כך על לו שענה מה לספר הזמן כעת אין
כ"ק  הוד שממנו אלא מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר

נחת. קיבל מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
כ"ק  והוד ל'יחידות', אליעזר ר' הרב  כשנכנס
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נשמע? מה אותו, שאל מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
שיעו  ב"ה לו שיש והם ענה, אברכים עם לעיונא ר

אחרי  בתפילה מאריכים הם ובשבת טוב, לומדים
כ"ק  הוד אותו שואל וכו'. חסידות לומדים הם המנין,
ענה  ב'מדות'? קורה ומה מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר
כ"ק  הוד לו אמר גבירים. אברכים כמו הר"א:
לא  המחנך, מצד היא האשמה הרה"ק: אאזמו"ר
טובות, מדות הן והדרכה בחינוך כל, ראשית מצדם.
עצמו, את ללמד כי־אם הספר את ללמוד ולא
אחד  וכל גמ "ח, קופת תייסד לביתך כשתבוא
שלו. מהנידוניא מחצית זו לקופה יפריש מהאברכים

אליעזר. ר' הרב  אומר – אצלם זאת אפעל לא –
כשאני  מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו עונה
הם  שכאשר לאברכים אמור יפעל. זה – אומר
לא  – יתנו לא ואם משלהם, נותנים הם אין נותנים,
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק והוד כסף. אותו להם יהיה
לי  תביא הבאה, בפעם לכאן כשתבוא סיים: מוהר"ש

יותר. טובה בשורה
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד כשסיים
אילו  אמר: הרה"ק, אאמו"ר כ"ק להוד זאת לספר
את  מנשק הייתי שלי, האלוקית לנפש להיעתר רציתי

אבעלער. אלי' ר'
meid zcerqa ,gqt ly iriay
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בשביל  מדי צעיר עצמו את בראותו עצמו, על לסמוך רצה לא אך עצה, לטכס החל טעוול
למקום  הסמוכה פינסק של רבה יפה, משה רבי אל איפוא, הלך, הוא כאלה. סבוכות בעיות לפתור

בעייתו. את ושיטח מושבה

חישב  פיהם ועל שלו, וההוצאות ההכנסות פנקסי את לפניו להביא ביקשו פינסק של רבה
תשע  טעוול השאיר זה מסכום לצדקה. לתת שעליו המעשר וכמות טעוול של הרווחים גודל את
על  בידו הותיר המעשר מן אחת ועשירית עיניו, כראות לצדקה לחלק כדי הרב, בידי עשיריות

לנכון. הוא שימצא למטרות  לחלק מנת

רווחיו. גדלו כך צדקה יותר שחילק ככל מאד. גדל ועושרו שנים חמש משך טעוול נהג כך
וגם  שדותיהם, שיצמיחו התוצרת שעבוד תמורת אחוזות לבעלי כספים להלוות החל הזמן במשך

מפורסם. יהיה שהדבר מבלי  גדול לעשיר היה הצעיר טעוול פנים. ההצלחה לו האירה בזה

של  חברו שמעון, רבי כן. לפני שנה ארבעים שנוסדה ישיבה זמן באותו התקיימה בפינסק
רפאל. רבי בנו זו במשרה כיהן אחריו זו. ישיבה בראש עמד מהרש"ל, לוריא, שלמה רבי הגאון

הישיבה. בראש הועמד פינסק, של לרבה יפה משה רבי כשנתמנה

ללמוד  עצמם על שקיבלו נשואים היו רובם מצויינים. אברכים כולם היו הישיבה תלמידי
מטעוול  שקיבל הסכום שליש הגשמיים. לצרכיהם דאג משה ורבי שנים, מספר משך בפרישות

נוספים. מעולים תלמידים לתוכה ולקבל לגדול הישיבה  יכלה לכך והודות לישיבה, העביר

ביכוב  של רבה פוכוביצר, לייב יהודה רבי לזמן מזמן לפינסק מגיע היה תקופה באותה
יהודים  לעורר כדי ועיירות ערים פני על נוסע והיה דגול, כדרשן מפורסם שהיה שברייסין,
הסמוכה  קרלין קהילת ראשי אליו באו בפינסק, מביקוריו אחד בהזדמנות הבורא. לעבודת
בקרלין, הקרובה השבת את ושבת לכך ניאות לייב יהודה רבי במקומם. לדרוש לבוא והזמינוהו

המקומי. הכנסת בבית דרשתו השמיע שם
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השפעה  היתה לדרשותיו מרגליות. מפיק ופה מיוחדת פנים הדרת בעל היה לייב יהודה רבי
רעיונותי  את שקלטו למדנים, על עשתה עצומה טעוול על גם כאחד. עם פשוטי ועל העמוקים, ו

באחוזתו. להתארח הזמינו והוא רב, רושם לייב יהודה ר' של דרשתו

הציע  טעוול ספרו. את שם להדפיס כדי לוונציה לנסוע מתעתד הוא כי לטעוול סיפר הדרשן
שהדבר  – ויחיד אחד בתנאי ההדפסה, על והן הנסיעה על הן הוצאותיו כל את לכסות מיד לו

בסוד. יישמר

הלה  הסוד. את פינסק, של רבה יפה, משה לרבי וסיפר להתאפק, יכל לא לייב יהודה ר'
וצדקותיו. הבחור טעוול על משהו שמע כי בהעירו בראשו ניענע

עניים. ויתומות יתומים לגדל היתה שמשימתו מי ימים באותם היה יהודית, קהילה בכל
היו  הבנים את ויתומות. יתומים גידלו ואשתו שהוא לייב, מרדכי ר' בשם יהודי זה היה בפינסק
מיוחדים  בכשרונות ניחנו שלא מביניהם אלה את מסרו מכן לאחר למצוות. הגיעם עד מחזיקים
בבתיהם  גדלים היו אלה כשוליות. אותם שהעסיקו מלאכה בעלי לידי בלימודיהם הצטיינו ולא
עצמם  ברשות לעמוד מסוגלים שהיו עד המקצוע, את כך כדי תוך ולומדים המלאכה, בעלי של
לסייע  כדי שונות למשפחות מסויים, לגיל הגיען לאחר נשלחות, היו הבנות ללחמם. ולהשתכר

מתאימה. חקלאית בעבודה להם לסייע כדי אחוזות למחזיקי או הבית  בעבודות להן

והשתייך  בצבור מתפלל היה הוא שמים. ירא אך פשוט יהודי יעקב, ר' בשם נגר היה בפינסק
במדה  מאד, מעט משתכר היה  הוא בוקר. מדי הראשון  במנין הקבועים המתפללים לחברת

לצרכיו. בקושי רק שהספיקה

שבועות  שלושה מפרקתו. את ושברה קורה עליו נפלה חדש, בבנין עבודתו כדי תוך פעם,
בישראל  נקרא ושמה בת אלמנתו ילדה לפטירתו חדשים שלושה כעבור ונפטר. דווי ערש על שכב

דבורה. חוה

יחד. ומאם מאב ליתומה היתה וכך אמה, עליה מתה שנים, שלוש דבורה לחוה כשמלאו
שהגיעה  עד היתה שם אותה. לגדל לייב מרדכי ר' לבית הקטנה היתומה את הכניסה הקהילה

הבית. לעבודת בפינסק הבתים מבעלי לאחד נמסרה אז שנה. שתיםֿעשרה לגיל

העבידו  שכן עבורה, מאד קשות שנים שש אלה היו זה. אדם של בביתו היתה שנים שש
הרחק  לא מרזח בית החזיק זה אח לבקרו. בפינסק הבית בעל של אחיו הגיע פעם בפרך. אותה
וביקש  אחיו אל פנה דבורה, חוה של החרוצה עבודתה את ראה כאשר טעוול. של מאחוזתו
לכך, הסכמתו את מיד הביע הלה המרזח. בבית בעזרה צורך לו יש שכן לרשותו, תימסר שהיא

דבורה. חוה של לדעתה לשאול בדעתו שעלה מבלי

לח  מאד חרה שפתיה הדבר את נשכה ברירה באין אך עצמה, על דעה לה אין האם דבורה. וה
לעזרתה. שיעמוד מי אין יתומה ובהיותה מצדה, ערעור לכל אוזן מטה היה לא איש ושתקה.
הנוכחי. ממצבה יותר גרוע עבורה להיות יכול לא ודאי שכן כך, שמוטב בלבה חשבה זאת מלבד

גורלה. עם להשלים נאלצה כך

כדי  אחד ליום אותה לשחרר המרזח, בית בעל החדש, מאדונה רשות ביקשה הנסיעה לפני
לא  "אם לה: לעג המרזח בית בעל ברם, מולדתה. מעיר הפרידה לפני הוריה קברי על להשתטח
משם. והסיעה המרכבה אל לעלות הכריחה הוא הלילה". בחלום אליך הם יבואו – אליהם תלכי
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היא  אך השנים. כל הפרך עבודת חלף אחת פרוטה אפילו קיבלה לא הפינסקאי האדון מן
היא  שמים. ויראת שקטה נערה דבורה חוה היתה בכלל, דבר. עשתה ולא ישע מחוסרת היתה
חומש  ללמוד ידעה גם היא ביום. פעמים שלש להתפלל והקפידה עצמה בכוחות לקרוא למדה
וברחמים  לב, טובת גם היתה היא שונות. "תחינות" בכוונה ואמרה המדוברת ללשון התרגום עם

לנזקקים. לסייע השתדלה רבים

עליה  העמיסו יחד גם הבית ובעלת הבית בעל מאד. קשה היתה המרזח בבית העבודה
במיוחד  ביום. פעמים עשר דמה ומצצו אותה קינתרו לכך נוסף האפשר. ככל רבות עבודות

ארסית. בלשון שניחנה הבית, בעלת אליה המרושע ביחסה הצטיינה

שלש  בתפלותיה, רק כלום. להגיב מבלי בדומיה והקללות העלבונות את סבלה דבורה חוה
בתפילותיה. מזילה היתה רבות ודמעות לבה, מרי את שופכת היתה  ביום, פעמים

האילנות  אחד תחת קבוע מקום לה בחרה היא השבת. יום היה לה שהיה היחיד המנוחה יום
היא  חומש. ולומדת תהלים ואומרת השבת יום כל יושבת היתה ושם המרזח, מבית הרחק לא
פורצת  היתה זאת עם אך לבכות, אסור בשבת כי ידעה שכן דמעות, מלהזיל להתאפק השתדלה 
טעתה  כי לדעת נוכחה היא הרב. הסבל מן גדותיו על מלא היה לבה שכן בבכי, לפעם מפעם
כמה, פי גרוע היה הנוכחי  מצבה הקודם. ממצבה יותר גרוע לה להיות יכול לא כי חשבה כאשר

עליה. שהומטר והקללות העלבונות במטר והן עליה שהוטלה הפרך בעבודת הן

מגושמים  אנשים היו הם שלה. הבית בעלי נמצאו שבה הסביבה מן הצטערה לכך נוסף
לפחות, נמצאה, הקודמים מעבידיה בבית כמוהם. ולדבר לחיות ולמדו גויים בין שחיו וגסים
הצבור  תפילות את הנשים מעזרת ושומעת הכנסת לבית הולכת היתה וחגים בשבתות יהודים. בין

ובודדת. גלמודה ונותרה היהודי, העולם מן מנותקת היתה כאן המגידים. דרשות ואת

עליה  וירחם שיחוס הקב"ה אל תמיד התחננה ובתפילותיה ממצבה, מאד הצטערה היא
הקשה. מגלותה ויוציאה
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חלז אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

בס"ד, כ"ח תשרי תשל"ה 

פרופסור זאב גרין

שלום וברכה:

לנוכח הבשורות  במיוחד  לספטמבר,  מה־26  לקבל את מכתבך  נהניתי  אחרי הפסק ממושך, 
הטובות שהיו בו בקשר לעשייה בעבר, כמו גם לזו העתידית.

בהכירי אותך, בטוחני שאתה משתדל לחיות לפי העיקרון של המשנה: "אומר מעט, אבל עושה 
הרבה".

הכוונה היא בוודאי לא "מעט" לכשעצמו, אלא בהשוואה לעשייה; ושהעשייה עצמה תהיה 
"מעט" בהשוואה להישג הבא, וכך הלאה. 

אני מאמין שמכתבי ביחס לחנוכת הספרייה התקבל בעתו, למרות שאינך מציין זאת.

לסיום, כיון שאנחנו באים מימי זמן שמחתנו, שמסיימים את כל חגי תשרי, ייתן ה', שההשפעה 
של כל הימים המסוגלים הללו תהיה עמך ועם כל המשפחה בתוך כל עם ישראל, ושהשנה הזו באמת 

תהיה מֵלאה בשמחה בכל מובן.

חתימת יד-קודשו של הרבי 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zeaezk(iyily meil)

,øîBì ãeîìz ,íòè Ba ïéà(ai hn my),'ïéiî íéðéò éìéìëç'zaize ¥©©©§©©§¦¦¥©¦¦¨¦
y ,yexcl yi 'ililkg'éç ìkéì éì øîBà ,BîòBhL Ccer il epz - ¨¥¤£¥¦¦

.aeh enrhy rnyne ,oii eze`näôé íéøòpì ,øîàz ànLå,df oii §¤¨Ÿ©©§¨¦¨¤
,'áìçî íépL ïáìe' ,øîBì ãeîìz ,äôé Bðéà íéð÷fìåzernyne §©§¥¦¥¨¤©§©§¤¦©¦¥¨¨

oky ,mipwfl s` dti df oiiy ,`id weqtd,íépéL ïáì éø÷éz ìà©¦§¥§¤¦©¦
,íéðL ïáì àlà.mipy `ln `edy owf xnelk ¤¨§¤¨¦

:`xnbd zl`eyáéúk éàîa àø÷c déèLtly eheyt edn - ©§¥¦§¨§©§¦
:`xnbd daiyn .'ebe 'oiin mipir ililkg' weqtdéîéc áø àúà ék¦¨¨©¦¦

,l`xyi ux`nøîà,df weqt lrLBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ¨©¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨
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.yiwl yixàúà àìå ,éîBé àúìz øbtéàezk`lnn lhazd - ¦©©§¨¨¥§Ÿ¨¨
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.oii ly [d`q] axbìL ézøöa ,éðL íBéézL ,úBìBkLà úBàî L ¥¦¨©§¦§Ÿ¥¤§§¥

áøâì úBìBkLà.oii d`q e`ived zeleky` ipy lk ±,éLéìL íBé ¤§§¨¨§¦¦
ìL äðnî ézøöaìL ,úBìBkLà úBàî Láøâì úBìBkLà Llk - ¨©§¦¦¨¤§Ÿ¥¤§¨Ÿ¤§§¨¨

.oii d`q e`ived zeleky` ylyåx`yp z`f lk izxvay xg`l §
e mxka cerdéì øîà .déöçî øúBé ézø÷ôä`iig axl yiwl yix ¦§©§¦¥¥¤§¨¨©¥

,`c` xaéôè àãáò äåä ,úøbtéàc åàì éàlhazn ziid `l m` - ¦©§¦©©©£¨¨§¨§¥
,mixg` ici lr dk`lnd z` dyer ziide ,zewepizd ceniln

.oii xzei dyer mxkd dzid
:l`xyi ux`a didy rtyd lr minkg zeiecr d`ian `xnbd

òì÷éà ìà÷æçé øa éîørlwp -ïìëà÷c ,éféò eäðäì eäðæç ,÷øa éðáì ¨¦©§¤§¥¦§©¦§¥§©¨©§§©§¦¥§¨¨§©
éðéàz éúez,dp`z ivrl zgzn zelke`y mifir d`x -éèð÷åó ¥§¥¥§¨¨¦

ééè àáìçå ,éðéàzî àLáecéããä éãäa áøòéîe ,eäéépî óyacde - §¨¦§¥¥©£¨¨¨¥¦©§¦£©©£¥£¨¥
algd cgia eaaxrzdy cr ,mifirdn shp algde ,mip`zdn shp

.yacdeøîà,l`wfgi xa inxeðééäweqta aezky dn(g b zeny) ¨©©§
ux`''Láãe áìç úáæ. ¤¤¨©¨¨§©

:ztqep zecrBðBàì ãBlî ,éàzñBc ïa á÷òé éaø øîàly wgxn yi ¨©©¦©£Ÿ¤§©¦§
ìLóLpa ézîc÷ úçà íòt .ïéìéî äL,xgyd zelr iptl izncwd ± §Ÿ¨¦¦©©©©¦©§¦©¤¤

,zerqet ilbx okid izi`x `l dkiygd zngneéìeñø÷ ãò ézëìäå§¨©§¦©©§©
éì éæç éãéãì ,Lé÷ì Léø øîà .íéðéàz ìL Láãaizi`x invra ip` - ¦§©¤§¥¦¨©¥¨¦§¦¦£¦¦

z`éøBtö ìL 'Láãe áìç úáæ'mifirdn ethpy yacde algd z` - ¨©¨¨§©¤¦¦
,lgpk cgia eaxrzde ixetiva mip`zdeéåäåcr ,daxd jk lk §¨¥

mewnl ixetiv ly mip`zde mifird lk z` mi`ian eid m`y
,mdn afy algde yacd ly eghy did if` ,cg`ïéìéî øñzéL¦§©¦¦

ïéìéî øñzéMà.oilin xyr dyy lr oilin xyr dyy - ©¦§©¦¦
:ztqep zecréì éæç éãéãì ,äðç øa øa äaø øîàinvra ip` - ¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦

izi`xìàøNé õøà ìk ìL 'Láãe áìç úáæ'yacde algd z` - ¨©¨¨§©¤¨¤¤¦§¨¥
,lgpk cgia eaxrzde l`xyi ux` lka mip`zde mifirdn ethpy
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ipyחלר ,oey`x - f ,e - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çð úùøô
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåúBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäázì äNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈

äázä çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa:äNrz íéL §¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

(éåì)æéõøàä-ìr íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìLà øNa-ìk úçLúçzî íéiç çeø Ba-ø §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMäçé-úà éúî÷äå ©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøaE §¦¦−¦®̈¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®

:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦
eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

éìà eàáé ìkî íéðL:úBéçäì Eàëäzàå §©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäåáëøLà ìëk çð Nriå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧
:äNr ïk íéýìû Búà äeö
ïåùàø

¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr ` zegiy ihewl)

ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«

העֹולם  עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנח

לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ללכת ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּולים

מּוטל  – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ׁשּיׁש אדם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" להכניסֹו להׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעליו

הזמין הּקּב"ה ׁשּכן, ּפרטית,BÏלאלקּות. ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה. החפץ את ׁשּיעלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַּכדי

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬

:äfäáEì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî ©¤«¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²
øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà äráL äráL¦§¨¬¦§−̈¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â

:BzLàå Léà íéðL àåä äøäè àìâóBòî íb ´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬§¦§«©´¥¯
òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL äráL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©

:õøàä-ìë éðt-ìrãéëðà äráL ãBò íéîéì ék ©§¥¬¨¨¨«¤¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ
äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr øéèîî©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨

Là íe÷éä-ìk-úà éúéçîeéðt ìrî éúéNr ø ¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬
:äîãàää:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nriå ¨«£¨¨«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

åíéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨®̈§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìræåéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²

:ìeanä éî éðtî äázä-ìà Bzàçäîäaä-ïî ¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìr Nîø-øLà ìëå óBòäèíéðL ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«§©̧¦
øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²

:çð-úà íéýìû äeöéì éäéåéîe íéîiä úráL ¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´
:õøàä-ìr eéä ìeanäàéúBàî-LL úðLa ©©½¨−©¨¨«¤¦§©̧¥«¥³

íBé øNr-äráLa éðMä Lãça çð-éiçì äðL̈¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−
íBäz úBðérî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´

:eçzôð íéîMä úaøàå äaøáéíLbä éäéå ©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«©§¦¬©¤−¤
:äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

âéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤
ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨

:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèøëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧
íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®

:Bãra ýåýé øbñiå©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חלט iriax ,iyily - g - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

ּתיבֹות  על קאי ׁש"ּתיבה" הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְִֵֵֵֶַַַַַָָָידּועה

ׁשיהּודי  - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין וזהּו והּתפילה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה

והּתפילה, הּתֹורה ּתיבֹות ּבתֹוך עצמֹו את להכניס ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָצרי

רּבים" "מים המּבּול, ממי לינצל ּביכלּתֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָועלֿידיֿזה

ֶָָׁשּבעֹולם.

éùéìùæéõøàä-ìr íBé íéraøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤
ìrî íøzå äázä-úà eàNiå íénä eaøiå©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬

:õøàäçéõøàä-ìr ãàî eaøiå íénä eøaâiå ¨¨«¤©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤
:íénä éðt-ìr äázä Cìzåèéeøáb íénäå ©¥¬¤©¥−̈©§¥¬©¨«¦§©©À¦¨«§²

íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìr ãàî ãàî§¬Ÿ§−Ÿ©¨®̈¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábäëLîç ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦£¥̧

eqëéå íénä eøáb äìrîìî änà äøNr¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦©§ª−
:íéøääàëõøàä-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤

õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´
:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨®̈¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©

:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©
íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨®̈¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«

ãëàîe íéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå:íBé ú ©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«
çàäiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ

øáriå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧
:íénä ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìûáeøëqiå ¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ

íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðérî©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïîâCBìä õøàä ìrî íénä eáLiå ¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´

:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå̈®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«
ãøNr-äráLa éréáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬

:èøøà éøä ìr Lãçì íBéäCBìä eéä íénäå −©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´
ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´

:íéøää éLàø eàøð Lãçìåíéraøà õwî éäéå ©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−©§¨¦´
:äNr øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬¨¨«

æúLáé-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤

:õøàä ìrî íénäçBzàî äðBiä-úà çlLéå ©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈¥«¦®
:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøìè-àìå ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«§Ÿ

åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî̈«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³

à åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé:äázä-ìéìçiå ¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL ãBò½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ¦©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬
íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦

:õøàä ìrîáéíéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¥©¬¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®
:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
çð øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

:äîãàäãéíBé íéøNrå äráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
:õøàä äLáé Lãçìñ ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת

א-ז: ּבאֹותּיֹות (ונרמזֹות יצרּה k¯a˙לׁשבת ÏÊb,ה',‡·¯, ְְְִִֶֶָָָָָ≈»ƒ¿«∆∆
Ï·‰ ,ÌÈÈc,(עבֹודהֿזרה ׁשל ּתעּתּועים (לׁשֹון ÈÂÂ(מעׂשה ƒƒ∆∆ְֲֲִֵֶַַָָָ«ְ

ּדּמים), ּבׁשפיכּות ׁשעּקרּה ּדֹור eÊ˙צעקה, ׁשאנׁשי וכיון .( ְְִִִִֶָָָָָ¿ְְֵֵֶַָ

הּתכלית  נתקּיימה לא אּלה, מצוֹות ׁשבע על עברּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּבּול

ּולאחר  הּבריאה, ּבטלה – ּובמילא העֹולם, נברא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמענּה

מחדׁש. העֹולם נבנה ְִֵַַָָָָָהּמּבּול

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæèàö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−
éðáe EzLàå äzà äázä-ïîéðá-éLðe EE ¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

:CzàæéóBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

áéúëàöåäéø÷eøôe õøàá eöøLå Czà àöéä©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬
:õøàä-ìr eáøåçé-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå §¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«

:Bzà åéðáèéóBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk ¨−̈¦«¨©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½
NîBø ìk-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìr −Ÿ¥´©¨®̈¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦

:äázäë| ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå ©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ
ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iyyחמ ,iying - h - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaæna úìòàëççépä çéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNr øLàkáëøéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

èàøîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íäìáíëàøBîe ¨¤²§¬§−¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³

óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr äéäé íëzçå§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬

:eðzð íëãéa íiäâéç-àeä øLà Nîø-ìk ©−̈§¤§¤¬¦¨«¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNr ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàã:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
ä-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨

epLøãà äiçåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈

äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈
:íãàä-úàæõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¤¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤

:dá-eáøeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

"צא  הציוּוי ּבא - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין לאחרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאמנם,

ּבזה: והענין גֹו'". הּתיבה ְְִִֵֶַָָָָמן

החיה  "ּכל [וכן גֹו'" הּתיבה מן "צא - היא הּכונה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתכלית

לפעֹול  הינּו, (ּבעלּֿכרחם)], אּתה" "הֹוציאם ,"אּת היצא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָגֹו'

רק  (ולא ד"ּתחּתֹון" ּומצב ּבמעמד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

לּתיבה), להכניסֹו נעלה, למצב ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלהעלֹותֹו

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìèíëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ¥«Ÿ©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®

:íëéøçà íërøæ-úàåéäiçä Lôð-ìk úàå §¤©§£¤−©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ
õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòa íëzà øLà£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤
:õøàä úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçLáé-úBà úàæ íéýìû øîàiå §©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«
-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôðâé-úà ¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìræé-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ©¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà úéøaä©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

לא  אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אין  ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, צר ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש לּמּבּול? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמקֹום

לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא חסֿוׁשלֹום, למּבּול ראּוי ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהעֹולם

ׁשּלא  אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב העֹולם היה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּגם

על  מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ואי-ראּית מּבּול. עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַיהיה

ּבׁשפל  ּדֹורֹו היה אם אפילּו הּדֹור: צּדיק ׁשל זכּותֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּגדל

היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ה' הבטחת היתה לא וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּמּצב,

ֱִֶָנענׁשים.

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLälà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤

:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éðaëçð ìçiå §¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©
:íøk òhiå äîãàä Léààëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
:äìäà CBúa ìbúiå økLiåáëéáà íç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë:õeça åéçà-éðL §©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈©«
âë-ìr eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©

úåør úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמי iriay - `i ,i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eàøãëäNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
:ïèwä Bða Bìäëãár ïrðk øeøà øîàiå −§¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤

åéçàì äéäé íéãár:åëýåýé Ceøa øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−
:Bîì ãár ïrðë éäéå íL éäìàæëíéýìû zôé ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ

:Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
çëìL ìeanä øçà çð-éçéåäðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈

:äðL íéMîçåèëúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ
:úîiå äðL íéMîçå äðLôéàälàå ¨½̈©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ

íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−
:ìeanä øçàáïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈

:ñøéúå CLîe ìáúåâúôéøå æðkLà øîb éðáe §ª®̈¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈

ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈
:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ

äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈
:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½

:õøàa øab úBéäìèéðôì ãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´
éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬

:ýåýééCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤
:ørðL õøàa äðìëå ãkàåàéàåää õøàä-ïî §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤©¦−

øér úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé̈¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−
:çìk-úàåáéàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå §¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´®̈©¦−

:äìãbä øéräâé-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe ¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤
:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðrãé-úàå £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§¤

íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²

:úç-úàå Bøëa ïãéö-úàæè-úàå éñeáéä-úàå ¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤
:éLbøbä úàå éøîàäæéé÷ørä-úàå éeçä-úàå ¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−

:éðéqä-úàåçé-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå §¤©¦¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤
:éðrðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçäèééäéå ©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º

äfr-ãr äøøâ äëàa ïãévî éðrðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
äîãàå äøîrå äîãñ äëàaáéúëíéáöe «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§Ÿ¦−

éø÷ì-ãr íéBáöe:òLëíç-éðá älà §¦−©¨«©¥´¤§¥½̈
ìì íúçtLîì:íäéBâa íúöøàa íúðLñ §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«

àëìeéçà øár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−
:ìBãbä úôéáëøeMàå íìér íL éða ¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®

:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáe §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåãëçìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå §¤¬¤¨©«§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©

:øár-úà ãìéäëíL íéðá éðL ãlé øárìe ¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä̈«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷éåëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåæë-úàå íøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬§¤

:äì÷c-úàå ìæeàçëìàîéáà-úàå ìáBò-úàå −̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàåèë-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå §¤§¨«§¤¦¬§¤£¦−̈§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBéìàLnî íáLBî éäéå ¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈¦¥¨®
:íãwä øä äøôñ äëàaàìíL-éðá älà «Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðL §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈§«¥¤«
áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeô ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»

מּובן  הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

רע  רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו

רק  ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק לראֹות עליו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזּולתֹו,

ּׁשּנֹוגע ואם ‡ÂÈÏמה למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו לעׂשֹות: ֵֶַַ≈»ְְְְֲֲִִִַַָ

רעת את ּומרּגיׁש רֹואה קּים B¯·Áהּוא הּזה ׁשהרע סימן – ְִֶֶַַָ¬≈ִֶֶַַַָָָ

ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכתֹורת ּבֹו, ְְְִֵֶַַַַַַַַָּגם

¯‡eזהּו ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו לא – ֶ¿∆¿«¬ƒ∆…»ְְְִִֶָָֹֹ

לעׂשֹות  צריכים ּׁשהם ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוחּסרֹון

לא. ותּו אביהם"), ערות את ְְְֲִֶֶֶַַַֹ("ויכּסּו

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤®̈§¨¦−
:íéãçàáär÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²

íL eáLiå ørðL õøàa:â-ìà Léà eøîàiå §¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eärø¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçìãìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå ©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá BLàøå§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

iriayחמב - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìëä-úàå øérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤
eða øLà ìcânä:íãàä éðaåïä ýåýé øîàiå ©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´

úBNrì ílçä äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®
:úBNrì eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzrå§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«

æeòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eärø úôN LéàçíMî íúà ýåýé õôiå ¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìrèïk-ìr ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º
-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨
-ìk éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä̈®̈¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨

:õøàäôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå©−¤¤©§©§®̈§¨©−¦©©¬©©«

àéLîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñáéãLëtøàå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´

ìLe Lîç éç:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâééçéå ©½¨¥¬§¦−¨®̈©−¤¤¨«©©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ãéìL éç çìLå:øár-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤
åèìL øár-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
æèìLe òaøà øár-éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤

:âìtæéìL âìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéåíéL ¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðLñ ¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëéçéå §©¬¦§¦−¨®̈©−¤¤§«©§¦´

íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñáëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦¬

ìL âeøN:øBçð-úà ãìBiå äðL íéLâëéçéå §−§¦´¨¨®©−¤¤¨«©§¦´
äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåñãëòLz øBçð éçéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNråäëøBçð éçéå §¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´¨À

çøz-úà BãéìBä éøçàäðL äøNr-òLz ©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäæë-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå ¨¨«§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà íøáà©§½̈¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

çëBzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä úîiå©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàaèëíéLð íäì øBçðå íøáà çwiå §¬©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®

äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaìéøN éäzå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−

:ãìå dì ïéà äø÷ràìBða íøáà-úà çøz çwiå £¨®̈¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiå ïrðk äöøàáìeéäiå ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©

øça*Ñ: §¨¨«
.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»

נח  מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

ּכאׁשר  ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם האּבןֿעזרא: ׁשּכתב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ(ּוכפי

לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ואי נח), ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמת

ּבּדֹור הּכּונה ׁשּלֹוBlLׁש"ּבדֹורֹו" הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְֶַַַָָ∆ְֶֶַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל: וכלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָּומנהיגֹו.

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמג xihtn - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîèë-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤
ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬

:äkñé éáàå äkìî-éáàìïéà äø÷r éøN éäzå £¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨®̈¥¬
:ãìå dìàìèBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå −̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³

Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®
ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiåáìçøú-éîé eéäiå ©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©
øça çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL LîçÑ: ¨¥¬¨¦−¨©´¦¨®̈©¨¬¨¤−©§¨¨«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì çð úùøôì äøèôä

ú"åîùìåãð ÷øô åäéòùé

àéìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³§©«£¦Æ
éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àìŸ½̈¨¦©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬

:ýåýé øîà äìeòááíB÷î | éáéçøä §−̈¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦§´
éúBðkLî úBòéøéå Cìäà-ìà ehé C ¨«¢¥À¦¦¯¦§§©²¦©−©

`xenl iy
,épø (àì.äçîNå äpø ïBL,äãìé àì äø÷òøLà íéìLeøé zà ¨¦§¦¨§¦§¨£¨¨Ÿ¨¨¨©§§¨©¦£¤

éLðà ék ,äãìé àlL äø÷òk úééäïîæa äzò ìáà .íðéàå Cnî eìb C ¨¦©£¨¨¤Ÿ¨§¨¦£¨©¦¨¦¥§¥¨£¨©¨¦§©

.éçîNúå épøz älàbä,äpø éçöt ©§ª¨¨Ÿ¦§¦§§¦¦§¦¦¨
.äpø ìB÷ íéøäì ät éçút,éìäöå ¦§¦¤§¨¦¦¨§©£¦

.ìBãb ìB÷a éæìòå,äìç àìàlL §¦§¦§¨Ÿ¨¨¤Ÿ

,äãlä éìáç íL ìò àeäå .zãìé̈©§§§©¥¤§¥©¥¨

"äãìBik ìéç" Bîk.(f,gn mildz) §¦©¥¨

,äîîBL éðaeøæçiL íéìLeøé éða §¥¥¨§¥§¨©¦¤©§§

.úeìbäî,äìeòaíBãà õøà ¥©¨§¨¤¤¡

.úáMéî äúéäLéøúéî (á,Cíä ¤¨§¨§ª¤¤¥¨©¦¥

áéçøäì eìëeiL ìéáLáe ,íéìáçä©£¨¦¦§¦¤§§©§¦

éøö ,ìäàä úàéøàäì Cúà C ¤¨Ÿ¤¨¦§©£¦¤

mixn zxhr
`íéìLeøé zàépøk úééä øLàäø÷røLàäãìé àìeìk íéLðà ék ìò ©§§¨©¦¨¦¬£¤¨¦©£¨−̈£¤´Ÿ¨®̈¨©¦£¨¦¨

,äleàbä ïîæa äzò äpä ,íðéàå äpnîéçötìB÷a ät éçútéìäöå äpøøLà ¦¤¨§¥¨¦¥©¨¦§©©§¨¦§¦̧¦§¦¤§¦¨³§©«£¦Æ£¤

øLà äMàk åéLëò ãò úééääìç-àì ¨¦©©§¨§¦¨£¤Ÿ½̈¨
äãìé àlLäîîBL-éða íéaø-ék ¤Ÿ¨§¨¦©¦¯§¥«¥¨²

íéaø eéäé äéða äzòäìeòá éðaî ©¨¨¤¨¦§©¦¦§¥¬§−̈
ìòa dì äúéä ék ,úøçà äðéãî éðaî¦§¥§¦¨©¤¤¦¨§¨¨©©

íéða Bì äãìéå:ýåýé øîà §¨§¨¨¦¨©¬§Ÿ̈«
áCìäà íB÷î | éáéçøä÷éæçäì ©§¦´¦§´¨«¢¥À§©£¦

éða ìk úàíéaeøîä CúBòéøéå ¤¨¨©¦©§¦¦¦¯
éúBðkLîehé CCøàì íéèBð eéäé ¦§§©²¦©−¦§¦¨Ÿ¤

áçøìåéëNçz-ìàéòðnz ìà §¨Ÿ©©©§®Ÿ¦©¦¨§¦

.íúBhälîéøúéî éëéøàäC ¦§©¨©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦
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חמד

éøúéî éëéøàä éëNçzéúãúéå CC ©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦
:é÷fçâCrøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ©¥«¦¦«¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ

:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«
ãéîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìà©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−

éîeìr úLá ék éøétçú àì ékC ¦´´Ÿ©§¦®¦¦´³¤£©̧¦Æ
éúeðîìà útøçå éçkLz-éøkæú àì C ¦§½̈¦§¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦

:ãBräéìrá ékéNr CúBàáö ýåýé C «¦³«Ÿ£©̧¦Æ«Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−
:àøwé õøàä-ìë éýìû ìàøNé LBã÷ Cìàâå BîLåäMàë-ék §®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯

ñànú ék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬¦¨¥−
éäìà øîà:Cæézáær ïè÷ òâøa:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe C ¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«

çézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLaC §¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤̧©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®
:ýåýé Cìàb øîàèøárî ézraLð øLà éì úàæ çð éî-ék ¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬¸Ÿ©Æ´Ÿ¦½£¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî:Ca-ørbîe C ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«
é-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥¦¥´«Ÿ

:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé̈À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«

`xenl iy
.íéìáçä,éöøôz (â.é÷fçúz,éLBáú àì ék (ãéLBáz àì ék ©£¨¦¦§Ÿ¦¦§©§¦¦Ÿ¥¦¦Ÿ¥¦

.úeìâa úBéäì íìBòì ãBò,éøétçú àìééäz àlL úçèáî ééäz ék §¨¦§§¨Ÿ©§¦¦¦¦§¦ª§©©¤Ÿ¦§¦

.ätøçì ãBòéîeìò,Céøeòð.éðL úéáe ïBLàø úéa úeìb ìò æîø àeäå .C §¤§¨£©¦§©¦§¤¤©¨©¦¦©¦¥¦

éúeðîìà,C.úeëìnä ïBøñçéìòá ék (äéNò C,CðBãà ékìécâî C ©§§©¦¤§©©§¦Ÿ£©¦Ÿ©¦¦£¥©§¦

.CúBà,'åâå íéøeòð úLàå (å ¨§¥¤§¦
ñànz íàL ,íéøeòð úLà Bîk§¥¤§¦¤¦¦¨¥

ék ,ñeànä ãéîúé àì dìòa éðéòa§¥¥©§¨Ÿ©§¦©¦¦

.íçøéå áeLéïè÷ òâøa (æ ¨¦©¥§¤©¨Ÿ
ézáæò,Céîé eëøàL ét-ìò-óà £©§¦©©¦¤¨§§¥

ïè÷ òâøk íéáLçð eéäé ílk ,úeìbä©¨ª¨¦§¤¡¨¦§¤©¨Ÿ

íéìBãb eéäiL íéîçøä ãâðk§¤¤¨©£¦¤¦§§¦

.ïîæa Bîk ,"òâøa" .Cöa÷àLk§¤£©§¥§¤©§¦§©

,óö÷ óöLa (ç.óö÷ èòîa §¤¤¤¤¦§©¤¤

úBòábäå eLeîé íéøää (é¤¨¦¨§©§¨
,äðéèeîzúeëæ äìëz íà óà §¤¨©¦¦§¤§

.úBänàäå úBáàä̈¨§¨¦¨

mixn zxhr
úBãúéì áèéä íøL÷ì çBð àäiL ìäàä éìBtLa íéìBzä íéìáçäéúãúéåC ©£¨¦©¦§¦¥¨Ÿ¤¤§¥©§¨§¨¥¥©§¥¦¥«Ÿ©−¦

õøàa úBòe÷zäâ :é÷fçz ìåàîNe ïéîé-ékéöøôCBLîúå ,íéìeábä úà ©§¨¨¤©¥«¦¦«¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦¤©§¦§¦§

,älàä íéìeábì õeç CöøàLøéé íéBb Crøæåe÷étñé àì ìàøNé éøòL ïòé ©§¥©§¦¨¥¤§©§¥Æ¦´¦½̈©©¤¨¥¦§¨¥Ÿ©§¦

ãò íäì e÷étñé àì älà íâå ,í"åëò éøò ãBò eLøéé ïëìúBnLð íéøråïéa ¨¥¦§¨¥§©¥¤Ÿ©§¦¨¤©§¨¦¬§©−¥

úBöøà øàMî ïéa õøàîeáéLBé ¥¨¤¥¦§¨£¨¦«
ã :íúBàéàøéz-ìàéãçôz ìà ¨©¦«§¦Æ©¦§£¦

øàMî Cúàök äæ úeìbî Cúàö äéäiL¤¦§¤¥¥¦¨¤§¥¥¦§¨

úBaø úBøö íò Cöøàa CeàönL úBiìb̈ª¤§¨§©§¥¦¨©

,éðL úéááe ïBLàø úéáa úBòøåàì-ék §¨§©¦¦§©¦¥¦¦´Ÿ
éLBáúäfî éàözL øçà íìBòì ãBò ¥½¦§¨©©¤¥§¦¦¤

.úeìbäéîìkz-ìàåLàø íéøäì ©¨§©¦¨«§¦−§¨¦Ÿ

áeL äìâz ït CáLça äleãb úBàøäìe§©§§¨§¨§¥¤¦§¤

éøétçú àì ékúëìì ãBò éLBáz àì ¦´´Ÿ©§¦®¦Ÿ¥¦¨¤¤

äìBbéîeìr úLá ékCúLBaä ék ¨¦´³¤£©̧¦Æ¦©¤

éøeòð éîéa Cì äéäLäìBb úééä øLàk C ¤¨¨¨¦¥§©¦©£¤¨¦¨

úìèìeèîeéçkLzCì äø÷é àì ék §§¤¤¦§½̈¦¦Ÿ¦§¤¨

ãBòéúeðîìà útøçåCúBøvä §¤§©¬©§§©−¦©¨

äðîìàk úééäL úBiìba Cì eéäLàì ¤¨¨©¨ª¤¨¦§©§¨¨¬Ÿ
ãBr-éøkæúeçkLz äáBè áBøî ék ¦§§¦«¦¥¨¦§§

ä :úBðBLàøä úBøvä ìkéìrá ékC ¨©¨¨¦¦³«Ÿ£©̧¦Æ
éðBãà øîBìkàeä ,CéNrýåýé C §©£©¦«Ÿ©½¦§Ÿ̈¬

BîL úBàáöàeä ék Bãéa úìBëéäå §¨−§®§©§¤§¨¦

ãBòå ,ähîå äìòî úBàáö ïBãàCìàâå £§¨©§¨¨©¨§§«Ÿ£¥Æ
àeäìàøNé LBã÷øLàéýìû §´¦§¨¥½£¤¡Ÿ¥¬

àøwé õøàä-ìë:äìLî ìka Bãéå ¨¨−̈¤¦¨¥«§¨©Ÿ¨¨¨

åçeø úáeörå äáeær äMàë-ék¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©
ýåýé Càø÷ìåéìà áeLúLàå §¨¨´§Ÿ̈®¨¥¨§¥¯¤

ñànú ék íéøeòðäpä ,dìòá éðéòa §¦²¦¬¦¨¥−§¥¥©§¨¦¥

ïk ,íçøé áeLé ék ñeàénä ãéîúz àìŸ©§¦©¦¦¨§©¥¥

éäìà øîàCéìò íçøìæ :Còâøa ¨©¬¡Ÿ¨«¦§©¥¨©¦§¤¬©
ézáær ïè÷Cék õeawä ìeî ïè÷ òâøk íéáLçð eéäé ílek úeìbä éîéCöa÷à íéìãb íéîçøáeç :íéîé CøBàì ãéîúúåóöLaèòîaézøzñä óö÷ ¨−Ÿ£©§¦®§¥©¨¨¦§¤§¨¦§¤©¨¨©¦¦§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§©§¦§¤¨¦§¤´¤¦§©¤À¤¦§©̧§¦

Cnî òâø éðôøçàî ,òâøì ÷ø áLçz ãñçä ìeî ìàézîçø íìBò ãñçáeè :ýåýé Cìàb øîà CékBîkéîéîéa ìeanäéì úàæ çðéãéa äòeáL ¨©¬¤̧©Æ¦¥½¤©¤¤¥¨¥©§¤©¥©©§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦§¥¬©©¦¥Ÿ̧©Æ´Ÿ¦½§¨§¨¦

ézraLð øLàæàøárîäéäé àlLézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éîúBòeáL ézLéìr óöwîCðBò éãé ìòCCa-ørbîeé :CúBìâäìékíéîòôì £¤´¦§©À§¦¨¥«£¬Ÿ¤Ÿ¦§¤¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦§¥§¦§¬Ÿ¨©−¦©§¥£¥¦§¨¨«§©§¥¦³¦§¨¦

øLà äø÷éeLeîé íéøääíîB÷nî eøeñéäðéèeîz úBòábäålîìáà ,Lòø éãé-ìò äièð ïBLèeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå ¦§¤£¤¤«¨¦Æ¨½¨¦§¨§©§¨−§¤®¨¦§§¦¨©§¥©©£¨§©§¦º¥¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½
:ýåýé Cîçøî øîà̈©¬§©«£−¥§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨
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חמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áéàíøáà-ìà ýåýé øîàiåEì-CìEöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì) ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

ãBzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈

Búàöa:ïøçîäBzLà éøN-úà íøáà çwiå §¥−¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹
eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa èBì-úàå§¤´¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈
úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä-úàå§¤©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðk äöøàåíøáà øáriå ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ
éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr õøàä½̈¤©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−

:õøàa æà(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¬¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§®̈§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦®̈§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

,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©¨§¨§©¥©©¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת נח - בערים שונות בעולם חמו
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
6:496:549:019:039:359:3710:3310:3412:5512:5518:0117:5518:2718:2117:3618:32באר שבע )ק(

6:506:559:019:039:359:3710:3310:3412:5412:5418:0117:5518:2518:1917:2318:29חיפה )ק(

6:486:539:009:019:349:3610:3210:3312:5312:5318:0317:5718:2518:1917:1818:29ירושלים )ק(

6:506:559:019:039:369:3810:3310:3512:5512:5518:0017:5418:2618:2117:3318:31תל אביב )ק(

7:267:359:169:2010:0010:0410:5410:5713:0913:0817:5117:4118:2518:1517:2418:29אוסטריה, וינה )ק(

6:256:179:038:589:439:3910:5110:4913:3813:3819:4619:5220:1420:2119:3220:33אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:257:349:199:2210:0110:0510:5610:5813:1113:1117:5717:4718:3018:2017:3118:33אוקראינה, אודסה )ק(

7:007:098:508:549:349:3810:2810:3112:4312:4317:2617:1618:0017:5016:5918:03אוקראינה, דונייצק )ק(

7:117:219:019:059:469:5010:4010:4212:5412:5417:3617:2618:1018:0017:0918:14אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:407:509:279:3110:1310:1811:0611:0913:2013:1917:5817:4718:3418:2317:3118:37אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:337:439:199:2410:0610:1010:5911:0213:1213:1217:5017:3918:2618:1517:2318:29אוקראינה, קייב )ק(

6:246:278:428:439:139:1510:1310:1312:3712:3617:4917:4518:1418:1017:2518:19איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

7:507:589:459:4810:2710:3011:2211:2413:3813:3718:2718:1718:5718:4817:5919:00איטליה, מילאנו )ק(

5:555:548:268:258:558:549:579:5712:2912:2818:0218:0118:2418:2417:4318:33אקוואדור, קיטו )ח(

6:025:558:418:369:189:1410:2610:2313:1113:1119:1619:2119:4319:4919:0120:00ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:446:369:239:1710:0510:0111:1511:1114:0314:0320:1620:2320:4720:5420:0421:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:257:319:289:3110:0610:0811:0211:0413:2113:2018:1618:0918:4518:3817:5218:49ארה״ב, בולטימור )ק(

7:167:239:179:209:569:5910:5210:5413:1013:0918:0417:5618:3318:2617:3918:37ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:167:239:189:219:569:5910:5210:5413:1113:1018:0417:5618:3418:2617:4018:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:558:029:549:5710:3310:3711:2911:3113:4613:4618:3818:2919:0819:0018:1319:12ארה״ב, דטרויט )ק(

7:297:339:429:4310:1510:1711:1311:1413:3613:3518:4318:3819:0819:0318:2019:13ארה״ב, האוסטון )ק(

7:047:099:139:159:489:5010:4510:4713:0613:0618:0818:0218:3618:2917:4518:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:247:279:409:4210:1210:1411:1111:1213:3513:3518:4618:4219:1119:0718:2419:16ארה״ב, מיאמי )ק(

7:137:209:139:169:529:5510:4810:5013:0613:0517:5917:5118:2918:2117:3418:33ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:407:469:429:4410:2010:2311:1611:1813:3413:3418:2818:2018:5818:5018:0419:02ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:127:199:129:159:519:5510:4710:4913:0513:0417:5717:4818:2718:1917:3218:31ארה״ב, שיקגו )ק(

6:005:568:358:339:069:0410:1110:1012:4812:4818:3418:3618:5819:0018:1819:10בוליביה, לה-פס )ח(

8:198:3010:0410:0810:5110:5611:4411:4713:5713:5618:3318:2219:0918:5818:0619:13בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:198:2910:0410:0810:5110:5511:4411:4713:5713:5618:3418:2319:1018:5918:0719:13בלגיה, בריסל )ק(

5:275:238:048:018:378:359:439:4112:2312:2318:2018:2318:4018:4418:0018:54ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:165:117:537:508:258:239:319:3012:1112:1118:0318:0618:2718:3117:4718:40ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:387:489:229:2610:0910:1411:0211:0513:1513:1417:5217:4118:2718:1617:2618:30בריטניה, לונדון )ק(

7:518:029:309:3510:2010:2511:1211:1613:2313:2317:5517:4218:3318:2117:2918:36בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:467:579:289:3210:1610:2111:0911:1213:2113:2017:5617:4418:3218:2117:2718:35גרמניה, ברלין )ק(

8:008:109:479:5110:3310:3711:2611:2913:4013:3918:1818:0718:5418:4317:5118:57גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:255:208:038:008:368:349:439:4112:2412:2418:2518:2918:4418:4818:0418:58דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:356:378:568:579:279:2810:2710:2712:5312:5218:1018:0718:3418:3117:4918:40הודו, מומבאי )ח(

6:316:338:528:539:239:2410:2310:2312:4912:4818:0718:0318:3118:2717:4618:37הודו, פונה )ח(

7:147:239:059:099:499:5310:4310:4612:5812:5717:4217:3118:1518:0517:1518:18הונגריה, בודפשט )ק(

6:206:278:228:259:009:049:569:5812:1512:1417:0817:0017:3817:3016:4317:42טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:479:469:4910:2310:2611:2011:2213:3913:3918:3718:3019:0618:5918:1319:10יוון, אתונה )ק(



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

חמז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת נח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:347:439:269:3010:0910:1311:0411:0613:1913:1818:0317:5318:3718:2717:3718:40מולדובה, קישינב )ק(

6:336:358:548:559:249:2510:2410:2512:5012:4918:0718:0318:3118:2717:4618:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:225:138:007:538:468:419:579:5312:4812:4819:0619:1519:4019:4918:5520:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:086:128:238:258:568:589:559:5612:1812:1717:2717:2217:5317:4817:0517:58נפאל, קטמנדו )ח(

6:336:398:368:389:139:1610:1010:1212:2912:2817:2417:1617:5317:4616:5717:57סין, בייג'ין )ח(

6:476:469:179:169:469:4510:4810:4813:1913:1818:5118:5019:1419:1318:3319:22סינגפור, סינגפור )ח(

7:157:268:579:029:459:5110:3810:4112:5012:5017:2517:1318:0217:5116:5718:05פולין, ורשא )ק(

5:395:378:148:128:448:429:489:4712:2412:2318:0618:0718:2918:3117:4918:40פרו, לימה )ח(

8:088:1610:0210:0610:4410:4811:3911:4113:5513:5418:4118:3219:1419:0518:1519:17צרפת, ליאון )ק(

8:238:3310:1210:1610:5711:0111:5111:5414:0514:0418:4818:3719:2019:1018:1919:24צרפת, פריז )ק(

5:415:418:108:098:398:399:419:4012:1112:1017:4017:3918:0318:0217:2118:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:427:499:399:4210:2010:2311:1511:1713:3213:3118:2418:1518:5218:4417:5618:56קנדה, טורונטו )ק(

7:217:309:169:199:5810:0210:5310:5513:0913:0817:5617:4718:2718:1817:2918:31קנדה, מונטריאול )ק(

6:587:039:069:099:429:4410:3910:4013:0012:5918:0117:5518:2918:2217:3818:33קפריסין, לרנקה )ק(

7:417:539:179:2210:0810:1411:0011:0413:1113:1017:3917:2618:1918:0617:1018:22רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:167:298:508:569:439:4910:3410:3812:4412:4317:1417:0017:5117:3816:4117:54רוסיה, מוסקבה )ח(

6:516:598:438:469:269:3010:2010:2312:3512:3517:2017:1017:5317:4316:5317:56רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:568:059:479:5110:3110:3511:2511:2813:4013:4018:2818:1818:5718:4817:5719:01שוויץ, ציריך )ק(

6:106:128:358:359:049:0510:0510:0512:3312:3217:5517:5218:1818:1517:3418:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְ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
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