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המשך מזמסר קיח סביאסר למזמסר קיז בעמסד וס

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

בס"ד. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג־הפסח, ה'תשח"י

חג כשר ושמח. 

מנחם שניאורסאהן



ד

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



כללי מפתח  

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

)ב  ג   ............................  קיח, קיז, קטז תהליםמזמורי

)ג כמה מעלות טובות למקום עלינוה "מאמר ד   

ו .......................................... י"חתש'ה, דחג הפסח' ליל ב

)ד  טו  ..........................................  ח"תשי'א ניסן ה"ימכתב כללי

)ה  יז  .........................................  ח"תשמ'א ניסן ה"ימכתב כללי

)ו ש "א לאנ"ר שליט"ק אדמו"ברכת כ  

כא  ................................  ח"תשמ'א ניסן ה"י, שמיני' פ' אור ליום ג

)ז  כג  ..............  ח"תשמ'א ניסן ה"י) ליל ומוצאי(שיחות

)ח  פרשת שמיני ' ה)ו' ג(יום , ג ניסן"י)א ו"י(משיחות

הכ  .........................................................  ח"תשמ'ה

)ט גל  ........................  ח"תשמ'ק חג הפסח ה"שיחת ועש

)י טל  ......................  י"תשח'ה, דחג הפסח' שיחת ליל ב

)יא מג  ....................  ח"תשמ'משיחות לילות חג הפסח ה

)יב נו  ......................  ח"תשמ'ה, דחג הפסח' שיחת יום ה

)יג נז  ...........................  י"תשח'שיחת אחרון של פסח ה

)יד  חנ  ...........  ח"תשמ'ה) בסעודה(שיחת אחרון של פסח

)טו אס  ....................  ח"תשמ'משיחות אחרון של פסח ה

)טז זס  ...... ח"תשמ'ח אייר ה"ח וער"מבה, פ שמיני"משיחות ש

)יז בפ  ............................  זיכרך  חג הפסחשיחות -לקוטי  

)יח המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

פז  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)יט פט  .........................  חג הפסח –ח ילקוט גאולה ומשי

)כ צ  .......................  לשבוע חג הפסחיומי חומש  ישיעור

)כא  יחק  ........................  לשבוע חג הפסחשיעורי תהלים

)כב  טיק  .....  לשבוע חג הפסח )מוגה(שיעורים בספר התניא

)כג לק  ..................  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן

)כד  בלק  ......................  לשבוע חג הפסח" היום יום"לוח

)כה דלק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)כו – זלק  .....................  לשבוע חג הפסחפרקים ליום ' ג

)כז –  רו   .........................  לשבוע חג הפסחפרק אחד ליום

)כח – כבר  ..........................  לשבוע חג הפסחות צוספר המ

)כט  נביאים וכתובים  

כור  ....................................................  אמאיוב פרק , נטפרק  ישעיה

)ל  יבמותמסכת  –משניות  

כחר  ..........................................................  ביאור קהתי

)לא  להר  .......................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

)לב  עם ביאורים עבודה זרהמסכת  

לור  .....................................................  עהעד דף  טסמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)לג עם הערות וציוניםת שבת שולחן ערוך הלכו   

סדר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)לד יםכיפורהיום ת שולחן ערוך הלכו  

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

)לה  תורהלקוטי  

סזר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)לו  התשובשערי   

עור  ......................................................  ר האמצעי"אדמו
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עטר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו
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*˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ È‚‰Ó

ביום ‡. גם  - הקריאה  ביום  חל  ההולדת  וכשיום  ההולדת , יום  שלפני השבת  ביום  לתורה  לעלות 
עצמו. ההולדת 

. ליתן - יו"ט  או בשבת  חל  ההולדת  וכשיום  ומנחה , שחרית  תפילת  לפני הצדקה  בנתינת  להוסיף 
לאחריו). גם  - טוב  (ומה  יו"ט  או שבת  בערב 

(עכ "פ ‚. תהלים  (ספר ) באמירת  וכן וכו', ֿ ל  הא  בגדלות  התבוננות  התפילה , בכוונת  - בתפילה  להוסיף 
אחד ). ספר  -

ההולדת „. ביום  לומר  שמתחיל  החדש  תהלים ' ה 'מזמור  שנותיו 1ללמוד  למספר  בהתאם  -2.

שלושת ‰. הקבועים , השיעורים  על  נוסף  - החסידות  ובתורת  הנגלה  בתורת  נוסף  שיעור  להוסיף 
ברמב "ם . היומי ושיעור  נפש , לכל  השוים  ותניא , תהלים  בחומש  השיעורים 

.Â דא "ח מאמר  עצמו,3ללמוד  ההולדת  ביום  (ברבים ) בחבורה  אותו ולחזור  חלקו), או (כולו בע "פ 
שלישית ). סעודה  (בזמן שלאחריו הש "ק  ביום  ובפרט  הקרובה , בהזדמנות  או

.Ê. ישראל אהבת  מתוך  חוצה , והמעיינות  התורה  הפצת  - הזולת  על  בפעולה  להוסיף 

.Á זכרונותיו ולהעלות  כלומר ,4להתבודד  ויתקנם , ישוב  ותשובה  תיקון והצריכים  בהם , ולהתבונן
הבע "ל . לשנה  טובות  החלטות  ולקבל  שעברה , בשנה  הנהגתו באופן להתבונן

.Ëלפי) פרטי בענין נוסף  הידור  או נוספת  זהירות  עצמו על  כמובן)לקבל  השנה 5ערכו, בראש  כמו ,6.

.È- אפשר  (ובאם  להקב "ה  והודי' שבח  – וידידיו חבריו ביתו, בני עם  שמחה  של  התוועדות  לערוך 
מצוה  של  ושמחה  תורה  של  שמחה  מתוך  חדש ), בגד  או חדש  פרי על  "שהחיינו" .7לברך 
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נלקטו  – בפ"ע) שצויינו אלו (מלבד  דלקמן המנהגים (*
קודש  אגרות .81 ע' חב"ד  המנהגים ספר ניסן. י "א יום" מ "היום
ח "ז: א'תתנח . א'תקמח . אגרות: ח "ו שליט "א אדמו"ר כ "ק

ועוד . ב'רכו. ב'רי . ב'קמו. ב'קטז. ב'צז. ב'סו. ב'כב. א'תתקכט .
בתהלים 1) מהקאפיטל  . . ר"ח  בכל  "ללמוד  המנהג  על  נוסף

הוא  "ואם אחד ", "פסוק – חייו" שנות במספר מסומן שהוא
הקאפיטל  "ואם יותר", או שנים לומדים אזי  בפסוקים, מרובה
ש"יעלה  באופן כופלים", אזי  . . פסוקים מי "ב פחות מחזיק
א'שלט ). ח "ה מהוריי "צ אדמו"ר כ "ק (אג "ק השנה" חדשי  כמספר

(2.578 ע' ח "כ  לקו"ש ראה – מצוה בר לחתני  מ "יחידות"
ועוד . .347 ע' חכ "ו

אדמו"ר 3) אג "ק – דנפשי ' אדעתי ' אבל  חפץ, שלבו במקום
הבאה). הערה (וראה ב'צז ח "ז שליט "א

מה 4) היחידות את במחשבתו לצייר ב'רכו: הנ"ל  אג "ק ראה
מתורתו. ללמוד  ואח "כ  לו, שענו ומה ששאל 

הנ"ל 5) אג "ק – בדא"ח  שיעור בהוספת בזה להתחיל  ויש
ב'סו.

השנה,6) בראש נוספת זהירות איזה לקבל  מהנכון אשר ידוע
דכל  הפרטי  בזמן הפרטי  השנה ראש על  ג "כ  מזה ללמוד  ויש
(ראה  הפרטית חדשה שנה מתחלת שאז ההולדת, יום היינו אחד ,

הנ"ל . אג "ק – (33 הערה תשמ "ח  אחש"פ שיחת
ה'תשמח .7) (ועוד ) פסח  של  אחרון אדר, כ "ה שיחות:
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ה'תשמח .7) (ועוד ) פסח  של  אחרון אדר, כ "ה שיחות:

בס"ד. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשמ"ח
ביום ההילולא של אדמו"ר הצמח צדק ואור לי"ד ניסן זמן הפסח וערב שקויו"ט

אביע איחולי וברכותי לחג הפסח כשר ושמח וכולי. וש"ק ושלום שהוא ראשיתו, עונג וחירות 

בשלמותם לכל בנ"י בכל מושבותיהם.

ותקויים בקשת כל אחד ואחת, האנשים והנשים והטף1 בתוך כלל ישראל, ועד לאופן ד"הקהל" 

בציון שהוי' יכוננה עליון2 בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת שבת והחג

מנחם שניאורסאהן

1 וילך לא, יב.
2 תהלים פז, ה.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰nkעלינּו ל ּמק ֹום  ט ֹוב ֹות  ּולהבין 1מעל ֹות  ,2 «»ְֲִֵַַָָָ

ּבכלל ּות  ּכאן ׁשח ׁשיב  ה ּמעל ֹות  ט "ו ְְֲֲִִִֶַַַָָענין

ענינֹו ּולבאר  להק ּדים  יׁש מצרים , ּדיציאת  ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָהענין

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו יֹוסף , מצרימה ,3ׁשל  ה ּורד  ויֹוסף  ְְְְִֵֵֶֶַָָָ

יכ ֹולה  היתה  למצרים  יֹוסף  ירידת  ֿ ידי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשעל 

ּביֹוסף  ּדה ּנה , מ ּמצרים . ה ּיציאה  ּכ ֿ אחר  ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלהיֹות 

וצרי4ּכתיב  עין, עלי ּפרת  ּבן יֹוסף  ּפרת  ּבן ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּגּבי  ׁשּנאמר  ּפֹורת  ּפעמים  ב ' ענין מה ּו ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָלהבין

על  ּכח ' ה 'ּנתינת  ֿ יד ֹו על  היתה  זה  ׁשּמּצד  ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹיֹוסף ,

ּגל ּות  ענין ּבהק ּדים  זה  ויּובן מצרים . ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָיציאת 

ים  מצר  ה ּוא  ׁשּמצרים  ה ּוא ,5מצרים , והענין . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו א ּפים 6ּדה ּנה   אר ּכּמה  ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

כ ּו', ּובאין מכעיסין היּו ה ּדֹור ֹות  ׁשּכל  ְְִִִֶַַָָָָָלפניו,

הענין  נמ ׁש א ּפים   אר ׁשּמּבחינת  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

כ ּו'). ּובאין ׁשּמכעיסין ֿ ּפי ֿ על  (אף  אף  ְְֲִִִִִֶַַַַַָּדמארי

ז"ל  ר ּבֹותינּו למד ּו זה  ּׁשּכת ּוב 7וענין אר 8מ ּמה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אף  ׁשּמארי א ּלא  ליּה, מ ּבעיא  אף   אר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָא ּפים ,

היה  ׁשאם  והינּו, לר ׁשעים , אף  ּומארי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָל ּצּדיקים 

אף  ׁשּמארי א ֹומרים  היינּו אף ,  אר ְֲִִִֶֶֶַַַָָּכת ּוב 

א ּפים ,  אר ׁשּכת ּוב  ּכיון אבל  ּבלבד , ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָל ּצּדיקים 

אף  ׁשּמארי למדים  ים , הא ֹות ּיֹות  מה ֹוספת  ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה ּנה 

ׁשּמא ֹו ים , מצר  ענין וזה ּו לר ׁשעים . ים ,ּגם  ת ּיֹות  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ענין  נמ ׁש א ּפים ,  ׁשּבאר א ֹות ּיֹות  ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָּדהינּו

ה ּיציאה  היתה  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף   א מצרים . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָּגל ּות 

אמר ּו א ּפים   אר ׁשּבענין לפי והינּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָמ ּמצרים ,

ז"ל  ולכן,9חכמינּו דיליּה, וגבה  אף  מארי ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמארי) א ּפים   אר ּבחינת  ׁשּמּצד  ֿ ּפי  ֿ על  ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַאף 
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פסח .1) של הגדה ואילך).2)נוסח  קצז ע ' ח "א תרל"ג (סה"מ  תרל"ג זה ד"ה ראה – לקמן הבא א.3)בכל לט , וישב 

כב .4) מט , פ "ז.5)ויחי  המצות חג שער חיים עץ  מ "ב .6)פרי  פ "ה א.7)אבות סב , ו.8)עירובין לד, ירושלמי9)תשא

כו. תשא תנחומא ה"א. פ "ב  תענית

    
שעשה  והטובות החסדים על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש את משבחים ישראל  בני 

ואומרים: מצרים ביציאת

ÌB˜nÏ ˙BBË ˙BÏÚÓ ‰nk הוא ֿ ֿ ברוך  ומונים eÈÏÚ1לקדוש «»«¬«»»≈
מצרים, ביציאת לנו  עשה ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש טובות מעלות עשר  חמישה

ÔÈ‰Ïe2 של הפנימית המשמעות את ¿»ƒ
ÈLÁL ˙BÏÚn‰ Â"Ë ÔÈÚƒ¿«««¬∆¬ƒ

‰ÔÈÚשמֹונה  ˙eÏÏÎa Ô‡k ֶֶ»ƒ¿»»ƒ¿»
ÌÈc˜‰Ï LÈ ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ

‡Ïeאת ÏLתחילה BÈÚ ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÒBÈ, אבינו יעקב של  בנו  הצדיק, ≈

יציאת  לעניין  מיוחד  קשר  לו  שיש

e˙kLמצרים  BÓk3 בתורה ¿∆»
יוסף  מכירת ‰e„בסיפור  ÛÒBÈÂ¿≈«

˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚL ,‰ÓÈˆÓƒ¿»¿»∆«¿≈¿ƒ«
ÌÈˆÓÏ ÛÒBÈ השתלשלות וכל  ≈¿ƒ¿«ƒ

זאת בעקבות שהייתה «¿«‰È˙‰הדברים
CkŒÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ בסופו ¿»ƒ¿««»

דבר  ÌÈˆnÓ.של  ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
יוסף: של  עניינו  את ומבאר  והולך 

È˙k ÛÒBÈa ,‰p‰c4 כתוב ¿ƒ≈¿≈¿ƒ
לבניו  יעקב בברכת t˙בתורה, Ôa≈…»

CÈˆÂ ,ÔÈÚ ÈÏÚ ˙t Ôa ÛÒBÈ≈≈…»¬≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈÓÚt ' ÔÈÚ e‰Ó ÔÈ‰Ï¿»ƒ«ƒ¿«¿»ƒ
,ÛÒBÈ Èab Ó‡pL ˙Bt»∆∆¡««≈≈

‰Ê „vnL הייחודית מעלתו  בגלל  ∆ƒ«∆
פעמיים  שכתוב בכך  לביטוי  שבאה

‰'È˙p˙"פורת" B„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«»«¿ƒ«
ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÏÚ 'Ák בני של  …««¿ƒ«ƒ¿«ƒ

ÌÈc˜‰aישראל . ‰Ê ÔeÈÂ כדי ¿»∆¿«¿ƒ
והיציאה  הגאולה עניין  את להבין 

את  ולבאר  להקדים יש »¿ÔÈÚƒממצרים
ÌÈˆÓ ˙eÏb המשמעות לפי  »ƒ¿«ƒ

הדברים, של  ÌÈˆnL∆ƒ¿«ƒהפנימית
‡e‰ אותיותÌÈ ˆÓ5ÔÈÚ‰Â . ≈«»¿»ƒ¿»

eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰c ,‡e‰¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê6ÂÈÙÏ ÌÈt‡ C‡ ‰nk ««»∆∆««ƒ¿»»

ומאריך  סבלן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש כמה

החוטאים, את להעניש ממהר  ואינו  אף

ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ ˙BBc‰ ÏkL∆»«»«¿ƒƒ
'eÎ ÔÈ‡e הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש אבל  »ƒ

המתין  אלא אותם להעניש מיהר  לא

המבול ", מי  את עליהם "הביא כך  אחר  ורק דורות ¿»¿eÈ‰Â,עשרה
ÌÈt‡ C‡ ˙ÈÁanL וארך סבלן  להיות ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  מידתו  ∆ƒ¿ƒ«∆∆««ƒ

‡Ûאפים CÈ‡Óc ÔÈÚ‰ CLÓ על עונש להביא ממהר  שאינו  ƒ¿»»ƒ¿»¿«¬ƒ«
e„ÓÏהחוטאים  ‰Ê ÔÈÚÂ .('eÎ ÔÈ‡e ÔÈÒÈÚÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba7e˙kM ‰nÓ8 «≈«ƒ«∆»
‡ÌÈtבתורה  C‡,רבים בלשון  ∆∆««ƒ

‡Ûולכאורה  C‡ יחיד בלשון  ∆∆«
dÈÏ ‡ÈÚaÓ, לומר היה ‡l‡צריך  ƒ»¿»≈∆»

שני  שישנם מלמד  הכתוב שאכן 

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  במידתו  עניינים

כיוון  אף ‡Ûלהאריך  CÈ‡nL∆«¬ƒ«
Û‡ CÈ‡Óe ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ«¬ƒ«
‰È‰ Ì‡L ,eÈ‰Â ,ÌÈÚLÏ»¿»ƒ¿«¿∆ƒ»»

Û‡ C‡ e˙k, יחיד ‰eÈÈבלשון  »∆∆«»ƒ
Û‡ CÈ‡nL ÌÈÓB‡¿ƒ∆«¬ƒ«

„Ïa ÌÈ˜ÈcvÏ צדיקים לגבי  ורק ««ƒƒƒ¿«
סבלן , ֿ הוא ֿ ברוך  ÔÂÈkהקדוש Ï‡¬»≈»
,ÌÈt‡ C‡ e˙kL,רבים בלשון  ∆»∆∆««ƒ

˙Bi˙B‡‰ ˙ÙÒB‰Ó ‰p‰ יו "ד ƒ≈≈»«»ƒ
המהפכת  התוספת שהיא סופית, ומ"ם

רבים ללשון  יחיד  ÌÈ„ÓÏ¿≈ƒלשון 
ÌÈÚLÏ Ìb Û‡ CÈ‡nL שזו ∆«¬ƒ««»¿»ƒ

יותר . גדולה סבלנות מידת כמובן 

,ÌÈ ˆÓ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈«»
˙Bi˙B‡nL'ÌÈ'ÈzL eÈ‰c , ∆≈ƒ¿«¿¿≈
˙Bi˙B‡סופית ומ"ם C‡aLיו "ד  ƒ∆¿∆∆

CLÓ ,ÌÈt‡ שהוא ÔÈÚ"מצר " ««ƒƒ¿»ƒ¿«
ÌÈˆÓ ˙eÏb ומבאר שהולך  וכפי  »ƒ¿«ƒ

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛלהלן . C‡ למרות «««ƒ≈
גלות  את עשה ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

דבר  של  בסופו  «¿«‰È˙‰מצרים,
ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿¿ƒ
eÓ‡ ÌÈt‡ C‡ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«∆∆««ƒ»¿

Ï"Ê eÈÓÎÁ9Û‡ CÈ‡Ó ¬»≈««¬ƒ«
dÈÏÈ„ ‰‚Â כלומר שלו , את וג ֹובה ¿»»ƒ≈ְֶ

ואינו  סבלן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שאמנם

ומאריך  ממתין  אלא להעניש ממהר 

שלו  את גובה הוא דבר  של  בסופו  אף,

המגיע העונש את ‡ŒÛונותן  ,ÔÎÏÂ¿»≈«
C‡ ˙ÈÁa „vnL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ«¿ƒ«∆∆
Ìb Û‡ CÈ‡nL) ÌÈt‡««ƒ∆«¬ƒ««
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ז     

מ ּכל ֿ מצרים , ּגל ּות  נמ ׁש לר ׁשעים ) ּגם  ְְְִִִִִַַַָָָָָאף 

ה ּיציאה  נע ׂשית  אזי דיליּה, ׁשגבה  ּכיון ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמק ֹום ,

דיליּה וגבה  להיֹות  זֹו והמ ׁשכה  כ ּו'. ְְְְְִִִִִֵַַָָָָמ ּמצרים 

ׁשענין  ּדכיון להבין, וצרי יֹוסף . ֿ ידי על  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהיא 

ּבלי  ׁשהם  ה ּקּב"ה  ׁשל  מ ּמּדֹותיו ה ּוא  אף  ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָמארי

דיליּה, גבה  לב ּסֹוף  מה  מ ּפני ּכן, אם  ְְְִִִֵֵֵַַָָּגב ּול ,

ּגב ּול . ּבלי הם  ׁשּמּדֹותיו ְְִִֵֵֶַַָמאחר 

ּׁשּכת ּוב ÔÈ‰Ïeב ) מה  להק ּדים  י ׁש זה  ¿»ƒְְִֵֶֶַַָ

ה ּפס ּוק 10ּבספרי  ּכהוי'11על  מי ְְֲִִִַַַָָָ

למ ּדֹותיו. ולא  אליו אליו, קראנּו ּבכל  ְְְְֱִֵֵֵֵָָָָָֹֹאלקינּו

ׁשּׁשמ ֹותיו  יד ּוע  ּדה ּנה  מ ּובן, אינֹו ְְְְִִֵֵֶַָָָָולכא ֹורה 

אנּו והרי (מ ּדֹות ), ספיר ֹות  ּבע ׂשר  הם   ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָית ּבר

ּבּתֹורה  ׁשּמצינּו ּוכמ ֹו , ית ּבר ל ׁשמ ֹותיו ְְְְִִִִֵֶַָָָָק ֹוראים 

ל ּה נא  רפא  נא  ֿ ל  ה ּקריאה 12א  ענין ׁשה ּוא  , ְְְִִֵֶַַָָָָָ

ענין  עם  זה  מתאים  ואי ֿ ל , א  ל ּׁשם  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָוה ּתפ ּלה 

ּבזה  ּומבאר  למ ּדֹותיו. ולא  הפר ׁש13אליו ׁשּיׁש , ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

הם   ית ּבר ׁשּמּדֹותיו למ ּדֹותיו, ׁשמ ֹותיו ְְְִִִֵֵֵֶָָָָּבין

ׁשם  על  מ ּדֹות  ּבׁשם  נקראים  ולכן ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבהג ּבלה ,

נבראים  ּכמ ֹו ׁשאינם  ּדהגם  והינּו, כ ּו', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָה ּמדידה 

והם  כ ּו', ה ּיח ּוד  ּבתכלית  הם  א ּלא  נפרדים , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם 

ולכן  ּבהג ּבלה , הם  הרי ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְְְֱֲִֵֵֵַָָָָָֹאלק ּות ,

חס ֿ אליהם  ּולהת ּפּלל  להם  לקרא  לנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאס ּור 

להיֹות  צריכה  וה ּקריאה  ה ּתפ ּלה  א ּלא  ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָוׁשל ֹום ,

ענ  אמנם  ּבלבד .  ית ּבר אינֹולעצמ ּות ֹו ה ּׁשמ ֹות  ין ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ׁשּנמ ׁש ּכפי  ית ּבר ּבעצמ ּות ֹו א ּלא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבמ ּדֹות 

. ית ּבר א ֹור ֹו אל  ּכלים  ׁשהם  ּבמ ּדֹות  ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומת ּפּׁשט 

ה ּכלים  התח ּלק ּות  ּכאפן היא  ה ּׁשמ ֹות  ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹוהתח ּלק ּות 

ּבאה  הה ׁשּפעה  אבל  , ית ּבר א ֹור ֹו נמ ׁש ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּבהם 
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רפ "ב .10) לב  שער בפרדס  ז.11)הובא ד, יג.12)ואתחנן יב , ב 13)בהעלותך פה, הק "ש שער דא"ח ) (עם סידור ראה

ואילך.

    
‰‚L ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈˆÓ ˙eÏb CLÓ (ÌÈÚLÏ»¿»ƒƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ»»≈»∆»»

,dÈÏÈ„לתת צריך  שהיה העונש את ונתן  שלו  את שגבה ‡ÈÊלאחר  ƒ≈ֶָָ¬«
‰‚Â ˙BÈ‰Ï BÊ ‰ÎLÓ‰Â .'eÎ ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ¿¿»»

dÈÏÈ„(אף מאריך  שבו  הזמן  שמסתיים (לאחר  שלו  את ‰È‡גובה ƒ≈ƒ
.ÛÒBÈ È„ÈŒÏÚ«¿≈≈

ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÏL ÂÈ˙BcnÓ ‡e‰ Û‡ CÈ‡Ó«¬ƒ«ƒƒ»∆

‰"aw‰ מידות י "ג  בין  נמנה והדבר  «»»
רחום  ֿ ל  א ה' "ה', (בפסוק הרחמים

אפיים...") ארך  המידות Ì‰Lוחנון  ∆≈
הם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש Ïebשל  ÈÏa¿ƒ¿

לא  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שהרי 

סוג  מכל  והגבלה מדידה כל  תחת  נתון 

ÛBqÏוא,שה  ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿≈«¿«
dÈÏÈ„ ‰‚ וכן שלו  את גובה »»ƒ≈

הרי  ‰Ìמעניש, ÂÈ˙BcnL Á‡Ó≈««∆ƒ»≈
Ïeb ÈÏa ללא אף שיאריך  ראוי  היה ¿ƒ¿

אחר  או  כזה זמן  למשך  רק ולא גבול 

ארוך )?. זמן  למשך  (ולו 

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
ÈÙÒa e˙kM ‰Ó10 ֿ [=מדרש «∆»¿ƒ¿ƒ

ודברים] במדבר  החומשים על  הלכה

˜eÒt‰ ÏÚ11'ÈÂ‰k ÈÓ ««»ƒ«¬»»
,ÂÈÏ‡ e‡˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡¡…≈¿»»¿≈≈»

ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ שכאשר היינו  ≈»¿…¿ƒ»
 ֿ הקדוש אל  ומתפללים קוראים אנו 

אלא  למידותיו  איננה הפנייה ֿ הוא ברוך 

בעצמו . ‡BÈאליו  ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
ÂÈ˙BÓML Úe„È ‰p‰c ,ÔeÓ»¿ƒ≈»«∆¿»
˙BÈÙÒ NÚa Ì‰ Ca˙Èƒ¿»≈≈¿∆∆¿ƒ

,(˙BcÓ) קשור הוי ' שם ולדוגמה ƒ
אלוקים  שם והגילוי , החסד  במידת

והצמצום  הגבורה במידת ≈¬»È‰Âקשור 
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש אל  פונים אנו  כאשר 

אליו  ˜ÌÈ‡Bומתפללים e‡»¿ƒ
BÓÎe ,Ca˙È ÂÈ˙BÓLÏƒ¿»ƒ¿»≈¿

‰Bza eÈˆnL של בתפילתו  ∆»ƒ«»
לשלוח  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש רבנו  משה

בנוסח  שהייתה אחותו , למרים רפואה

dÏ ‡ ‡Ù ‡ ÏŒ‡12ÌMÏ ‰lÙz‰Â ‰‡Èw‰ ÔÈÚ ‡e‰L , ≈»¿»»»∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»«≈
ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ÔÈÚ ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡˙Ó CÈ‡Â ,ÏŒ‡ שמשמעו ≈¿≈«¿ƒ∆ƒƒ¿«≈»¿…¿ƒ»

אליו ?. רק אלא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ושמותיו  למידותיו  לפנות שאין 

‰Êa ‡Óe13,החסידות ‰LÙבתורת LiL הבדלÂÈ˙BÓL ÔÈa ¿…»»∆∆≈∆¿≈≈¿»

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לפנות ÂÈ˙BcÓÏשל  אין  הזה ההבדל  ובעקבות ¿ƒ»
הוא  וההבדל  ל "שמותיו ", לפנות ראוי  כן  אבל  «ÂÈ˙BcnL∆ƒל "מידותיו "

‰Ïa‚‰a Ì‰ Ca˙È,(מסויימת)ÏÚ ˙BcÓ ÌLa ÌÈ‡˜ ÔÎÏÂ ƒ¿»≈≈¿«¿»»¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«
„È„n‰ ÌL‰ וההגבלהÌÈ‡ BÓk ÌÈ‡L Ì‚‰c ,eÈ‰Â ,'eÎ ≈«¿ƒ»¿«¿«¬«∆≈»¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ù Ì‰L ֿ שהקדוש הנבראים ∆≈ƒ¿»ƒ
הנבראים  ובמיוחד  ברא, ֿ הוא ברוך 

שהכוח  כך  נבראו  הגשמי  הזה שבעולם

בהם  ניכר  לא אותם ומקיים שמהווה

עצמאית  מציאות היו  כאילו  נראים והם

שמהווה  מהבורא ושלום) (חס נפרדת

להם  שאין  לאמת (בניגוד  אותם ומקיים

משלהם), עצמאית מציאות «∆‡l‡כל 
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ≈‰Ìמידותיו 

„eÁi‰ ˙ÈÏÎ˙a עם וההתאחדות ¿«¿ƒ«ƒ
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  Ì‰Âהקדוש ,'eÎ¿≈

˙e˜Ï‡ הנפרדת אחרת מציאות ולא ¡…
‰Ìמאלוקות, È‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈
‰Ïa‚‰a ומידה גבול  בהם ויש ¿«¿»»

וההתגלות  ההתפשטות (מבחינת

˜Ï‡שלהם), eÏ eÒ‡ ÔÎÏÂ¿»≈»»ƒ¿…
ŒÒÁ Ì‰ÈÏ‡ Ïlt˙‰Ïe Ì‰Ï»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«

ÌBÏLÂ, למשל רחמים, לבקש ואסור  ¿»
הרחמים, ‰lÙz‰ממידת ‡l‡∆»«¿ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ‰‡Èw‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿
.„Ïa Ca˙È B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈ƒ¿«

˙BÓM‰ ÔÈÚ ÌÓ‡ ֿ הקדוש של  »¿»ƒ¿««≈
ֿ הוא  BcÓa˙ברוך  BÈ‡ ומה ≈«ƒ

במידות  הם ששמותיו  לעיל  שנתבאר 

ֿ ל  א ששם וחסידות בקבלה (וכמבואר 

בשאר  באלו  וכיוצא החסד  במידת הוא

נתלבשו  שהשמות הכוונה אין  השמות)

עצמן  הם ‡l‡במידות שהשמות ∆»
CLÓpL ÈÙk Ca˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»

ביטוי ËMt˙Óeמתגלה  לידי  ובא ƒ¿«≈
BB‡ Ï‡ ÌÈÏk Ì‰L ˙BcÓa«ƒ∆≈≈ƒ∆

Ca˙È וחסידות בקבלה כמבואר  ƒ¿»≈
הוא  העליונות, הספירות פעולת שאופן 

ב'כלים' המתלבשים 'אורות' באמצעות

 ֿ שהקדוש כפי  – השמות עניין  וזהו 

בכלים. כאורות ומתבטא ומתגלה נמשך  בעצמו  ֿ הוא ¿»¿e˜lÁ˙‰Â¿ƒ˙ברוך 
˙BÓM‰ מידת על  מורה אחר  ושם החסד  מידת על  מורה מסויים ששם כך  «≈ְֵֵֶ

וכד ' ‡BBהגבורה CLÓ Ì‰aL ÌÈÏk‰ ˙e˜lÁ˙‰ ÔÙ‡k ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿«¿«≈ƒ∆»∆ƒ¿»
Ca˙È יתברך מעצמותו  האור  וכאשר  השונים, הכלים של  לעניינם בהתאם ƒ¿»≈
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ח    

ועל ֿ ה ּכלים , ֿ ידי על  ׁשהיא  א ּלא  , ית ּבר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמא ּתֹו

ּביד ֹו ּפעמים  ׁשּנֹותן  ה ּמל ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל   ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָּדר

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ה ּׂשמאלית , ּביד ֹו ּופעמים  ְְְְִִִִַַָָָָָָה ּימנית 

ׁשהה ׁשּפעה  ּבזה , והענין ה ּוא . אחד   ה ּמל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ה ּדבר , וטעם  ּדוקא , ה ּכלים  ֿ ידי על  להיֹות  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָצריכה 

ּבלי  ֿ ס ֹוף  אין מא ֹור  הה ׁשּפעה  היתה  א ּלּו ְְְִִִֵֵַַָָָָּכי,

ּגב ּול  ּבלי ההמ ׁשכה  היתה  אזי ה ּכלים , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאמצע ּות 

איזה  ּבמה ּות  מג ּדרת  היתה  ׁשּלא  היינּו, ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל ,

ּבאפן  ההג ּבלה  היתה  ׁשּלא  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ּכלל , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּדבר 

זה  ויּובן ע ּתה . ׁשהם  ּכפי ה ּנבראים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוכ ּמּות 

ׁשמים  יהיּו ֿ לבא  ׁשּלעתיד  מ ּזה  ֿ ׁשּכן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבמ ּכל 

חד ׁשה  וארץ  ֿ וכ ּמה 14חד ׁשים  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  , ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבוּדאי  ּכלל , ּכלים  ּבלי הה ׁשּפעה  היתה  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאם 

ׁשהם  ּכפי  ה ּנבראים  ּבאפן ׁשּלא  הה ׁשּפעה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהיתה 

צרי ולכן ּכלל . מה ּות  ּבגדר  לא  וגם  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹע ּתה ,

אין  ֿ מק ֹום , מ ּכל  אבל  ּדוקא . ה ּכלים  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָלאמצע ּות 

א ּלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  עצמם  מה ּכלים  ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהה ׁשּפעה 

והא ֹור  ה ּכלים , ׁשּבת ֹו מהא ֹור  היא  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהה ׁשּפעה 

ּפׁשּוט  ה ּוא  ּבּכלים  ּבהיֹות ֹו ּגם  ה ּנה  ְְִִִֵֵַַַָעצמ ֹו

ּופע ּלת  ֿ ס ֹוף , אין וה ּוא  ה ּפׁשיט ּות , ְְְְְִִֵַַַֻּבתכלית 

ּכּמבאר  כ ּו', הה ׁשּפעה  לענין רק  היא  ְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹה ּכלים 

אחר  .15ּבמק ֹום  ְֵַָ

ÌÓ‡ ּפׁשּוט ה ּוא  עצמ ֹו ֿ ס ֹוף  אין ׁשא ֹור  ּכיון »¿»ְֵֵֶַָָ

א ּלין  מ ּכל  ולאו ה ּפׁשיט ּות , ְְְְִִִִֵַַָָּבתכלית 
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כב .14) סו, ואילך.15)ישעי ' ב  קטו, להצ "צ  סהמ "צ  ראה

    
בשאר  בזה וכיוצא החסד  מידת של  שם זה  הרי  החסד  בכלי  ונמשך  בא

Ca˙Èהמידות, Bz‡Ó ‰‡a ‰ÚtL‰‰ Ï‡ עניין שום כאן  ואין  ¬»««¿»»»»≈ƒƒ¿»≈
ממנו , È‰L‡נפרד  ‡l‡ ונמשכת ‰ÌÈÏk,באמצעות È„ÈŒÏÚיורדת ∆»∆ƒ«¿≈«≈ƒ

ÌÈÓÚt Ô˙BpL CÏn‰ BÓk ÏLÓŒCcŒÏÚÂלפעמיםB„Èa ¿«∆∆»»¿«∆∆∆≈¿»ƒ¿»
ÌÈÓÚÙe ˙ÈÓi‰לפעמיםB„Èa «¿»ƒ¿»ƒ¿»

˙ÈÏ‡ÓO‰ ההשפעה וסוג  ואופן  «¿»ƒ
השפע, עובר  שדרכה ליד  בהתאם הוא

„Á‡ CÏn‰ È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¬≈«∆∆∆»
‡e‰ עוברת ההשפעה אם שבין  ומובן 

עוברת  ההשפעה אם ובין  ימין  יד  דרך 

בהשפעה  מדובר  שמאל , יד  דרך 

שנפרד  אחר  מגורם ולא עצמו  מהמלך 

הם  השמות – בנמשל  גם וכך  מהמלך ,

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  מעצמותו  השפעה

בהתאם  שונים בביטויים שבאה הוא

נמשכת. היא שדרכו  ל 'כלי '

ידי  על  ההשפעה אם השאלה: ונשאלת

 ֿ מהקדוש השפעה היא "שמותיו "

יתברך ", "עצמותו  בעצמו , ֿ הוא ברוך 

באמצעות  באה היא כאשר  גם ולכן 

השפעה  עדיין  היא אחר  או  כזה ֵ"שם"

צורך  יש בכלל  מה לשם בעצמו , ממנו 

ויתגלו  יבואו  מ"עצמותו " שהאורות

ומבאר : ממשיך  כך  ועל  בכלים?

‰ÚtL‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¿»»
ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿≈«≈ƒ
el‡ ,Èk ,c‰ ÌÚËÂ ,‡˜Âc«¿»¿«««»»ƒƒ

‰ÚtL‰‰ ‰˙È‰ למטה מלמעלה »¿»««¿»»
ÛBÒŒÔÈ‡ B‡Ó ישירותÈÏa ≈≈¿ƒ

‰˙È‰ ÈÊ‡ ,ÌÈÏk‰ ˙eÚˆÓ‡∆¿»«≈ƒ¬«»¿»
‰ÎLÓ‰‰ וההתגלותÏeb ÈÏa ««¿»»¿ƒ¿

‰˙È‰ ‡lL ,eÈÈ‰ ,ÏÏk¿»«¿∆…»¿»
c ‰ÊÈ‡ ˙e‰Óa ˙c‚ÓÀ¿∆∆¿«≈∆»»

,ÏÏk חסד בין  הבדל  שום היה ולא ¿»
וגם  הגדרה מכל  נעלה בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שהרי  למשל , וגבורה,

היו  שלא כך  כלשהי , בהגדרה מוגדרת הייתה לא ממנו  וההשפעה ההתגלות

אחרת למהות אחת מהות בין  הבדלים ‰kLŒÏkÓe‰˙Èנוצרים ‡lL Ô ƒ»∆≈∆…»¿»
‰zÚ Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡p‰ ˙enÎÂ ÔÙ‡a ‰Ïa‚‰‰ כאשר ««¿»»¿…∆¿««ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈«»

הן  מאד  גדולים והבדלים רבים הבדלים הם השונים הסוגים בין  ההבדלים

הללו  ההבדלים וכל  הנבראים, כמות מבחינת והן  הנבראים סוג  מבחינת

שורש  שהם הכלים באמצעות ונשפעים מתגלים שהאורות מכך  נובעים

וההתחלקות. ההגבלה

ÔkLŒÏkÓa ‰Ê ÔeÈÂ וחומר ֿ ÏŒ„È˙ÚlL‡וקל  ‰fÓ כאשר ¿»∆¿ƒ»∆≈ƒ∆∆∆»ƒ»…
הזה  בעולם גם אלא האלוקי  האור  על  והסתר  העלם עוד  יהווה לא העולם

הגילוי  בתכלית תהיה L„Á‰האלוקות ı‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL eÈ‰È14 ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿∆∆¬»»
עושה  אני  אשר  החדשה והארץ החדשים השמים כאשר  "כי  הנביא כדברי 

ואם  ושמכם", זרעכם יעמוד  כן  לעולם], [וקיימים לפני  עומדים לבוא] [לעתיד 

בקיום  יתקיימו  הגשמיים והארץ השמים בעולם אלוקות גילוי  יהיה כאשר 

קיים  לא הדברים שמטבע דבר  נצחי ,

גשמיים  »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂבנבראים
‰˙È‰ Ì‡L ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ»¿»

‰ÚtL‰‰ לעולמות האלוקות של  ««¿»»
ÏÏk,מלכתחילה ÌÈÏk ÈÏa¿ƒ≈ƒ¿»

‡lL ‰ÚtL‰‰ ‰˙È‰ È‡cÂa¿««»¿»««¿»»∆…
Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡p‰ ÔÙ‡a¿…∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈

,‰zÚ אחד כל  ומוגבלים מדודים «»
עניינו  e‰Ó˙לפני  „‚a ‡Ï Ì‚Â¿«…¿∆∆«

ÏÏk בעלי ברואים נבראים היו  לא ¿»
שונה  אחד  שכל  כך  מוגדרת מהות

נברא  היה לא ומלכתחילה מחברו 

ומוגבל . מדוד  ˆCÈעולם ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
Ï‡ .‡˜Âc ÌÈÏk‰ ˙eÚˆÓ‡Ï¿∆¿»«≈ƒ«¿»¬»

,ÌB˜ÓŒÏkÓ תפקידם למרות ƒ»»
בבריאה, הכלים של  ≈‡ÔÈהמרכזי 

ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰Ó ‰ÚtL‰‰««¿»»≈«≈ƒ«¿»
‰ÚtL‰‰ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»««¿»»
,ÌÈÏk‰ CB˙aL B‡‰Ó ‡È‰ƒ≈»∆¿«≈ƒ
B˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ BÓˆÚ B‡‰Â¿»«¿ƒ≈«ƒ¿

ÌÈÏka בכלים בא שאיננו  אף הרי  «≈ƒ
מלובש  אלא מלמעלה 'מקיף' בדרך 

זאת  בכל  פנימית, בצורה ‰e‡בהם
ËeLt' מצויר' ובלתי  מוגדר  בלתי  »

˙eËÈLt‰ ˙ÈÏÎ˙a כל ללא ¿«¿ƒ«¿ƒ
נשאר הגדר  הוא אלא 'ציור ' כל  וללא ה

לפני  שהיה כפי  מהות באותה

בכלים, ‡ÛBÒŒÔÈ,שהתלבש ‡e‰Â¿≈
ההתלבשות  לפני  שהיה כמו  גבול  בלי 

מודדים  מהותם שמעצם בכלים

האור  את eÎ',ומגבילים ‰ÚtL‰‰ ÔÈÚÏ ˜ ‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙lÚÙe¿À««≈ƒƒ«¿ƒ¿«««¿»»
מוגבלים לנבראים מוגבל  בלתי  אור  להעביר  ÌB˜Óaכאמצעי  ‡nk«¿…»¿»

Á‡15 בהערה מצוין  אליו  המצוות' (ב'ספר  ֿ צדק הצמח אדמו "ר  ובלשון  «≈
האור  ובין  בחסד  המלובש האור  בין  ממש, פשוט אחד  אור  "הוא כאן ):

צבע  חסרי  למים דומה שהדבר  מבואר  אחרים ובמקומות בגבורה", המלובש

סבור  הצבעונית לזכוכית מבעד  המביט אמנם צבעוני . בכלי  שנתונים ו 'ציור '

'פשוטים' נשארו  שהמים היא האמת אך  וכד ' ירוק או  אדום בצבע הם שהמים

שינוי . שום בהם חל  ולא שהיו  כפי 

˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰ BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡ B‡L ÔÂÈk ÌÓ‡»¿»≈»∆≈«¿»¿«¿ƒ
˙eËÈLt‰,פרטית הגדרה ושום פרטי  תואר  שום לו  לייחס Â‡ÏÂואין  «¿ƒ¿»
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ט     

ּכלל  איה ּו ּבכד 16מ ּדֹות  לכן, ׁשּתהיה , י ְְְִִִִֵֵֶֶָָ

ממ ּצע . ּבחינת  להיֹות  צרי ּבּכלים  ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֻההתל ּבׁשּות 

ֿ זה  ׁשעל  א ּפים ,  אר מ ּדת  ּבחינת  ה ּוא  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָֻוהממ ּצע 

ז"ל  ר ּבֹותינּו מ ּדֹותיו,7אמר ּו על  מעביר  ׁשה ּוא  ְֲִִֵֶַַַַָָ

ׁשּלמעלה  ה ּבחינה  ּבין ה ּממ ּצע  היא  זֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּבחינה 

ׁשה ּוא  מ ּזה  ׁשהרי ה ּכלים , לבחינת  ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַמה ּכלים 

למעלה  ׁשה ּוא  מ ּובן, מ ּדֹותיו, על  ְְֲִִֶַַַָָָמעביר 

מ ּדֹותיו, על  מעביר  ה ּוא  ׁשּלכן ה ּמּדֹות , ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמהג ּבלת 

ה ּמּדֹות , להג ּבלת  ה ּמק ֹור  ה ּוא  הרי ֿ מק ֹום  ְְֲִִֵַַַַָָָָּומ ּכל 

ׁשּמּזה  מ ּדֹותיו, על  ׁשּמעביר  ל ֹומר  ׁשּי ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלכן

צרי ה ּמּדה  ֿ ּפי ועל  ל ֹו, נֹוגעת  ׁשה ּמּדה  ְְִִִִֶַַַַַַַָָָמ ׁשמע 

מ ּדֹותיו, על  ׁשּמעביר  א ּלא  כ ּו', ּכ ּבאפן ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹלהיֹות 

ֿ ידיֿ ועל  מ ּדֹות . לבחינת  ּגם  ׁשּי ׁשה ּוא  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָונמצא ,

כ ּו'. ממ ּצע  ּבבחינת  נע ׂשה  ְְֲִִֶֶַַָֻזה 

ּדה ּנה p‰Â‰ג ) יֹוסף . ּבחינת  ה ּוא  ה ּממ ּצע  ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵַַַָֻ

ׁשנה ,17ּכתיב  ע ׂשרה  ׁשבע  ּבן יֹוסף  ְְְִֵֵֶֶַָָ

ה ּוא  ה ּטֹוב  ׁשענין ט ֹוב , ּבגימטר ּיא  ע ׂשרה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשבע 

ׁשּמּצד  וה ׁשּפעה , המ ׁשכה  ׁשל  ענין לכל  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָה ּמק ֹור 

עצמ ֹו את  מצמצם  ה ּוא  הרי וחסד  ה ּטֹוב  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַמ ּדת 

ּוכמ ֹו ל ּזּולת . הה ׁשּפעה  ׁשּתהיה  ּבכדי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָכ ּו'

יק ּפיד  לא  וה ּלל  ׁשאמר  ה ּזקן ּבה ּלל  ,18ׁשּמצינּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ויּובן  לכ ּלם . לה ׁשּפיע  החסד  ּבמ ּדת  ׁשהיה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻלפי

לתלמיד  ׂשכל  ה ּמׁשּפיע  מרב  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָזה 

ה ּׂשכל , את  לצמצם  ּתח ּלה  ׁשּצרי ,ער ֹו ֿ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּבאין

וימ ׁשי ה ּצד  על  ה ּׂשכל  עצם  את  ׁשּיס ּלק  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַוהינּו
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א).16) (יז, בהקדמה ב .17)תקו"ז לז, א.18)וישב  לא, שבת

    
ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ ÔÈl‡ ÏkÓ16, לו שיש אליהו ' ב'פתח שנאמר  וכפי  ƒ»ƒ≈ƒƒ¿»

איננו  "איהו " עצמו , הוא אבל  ספירות. עשר  באמצעות מתגלה ואורו  מידות

וללא  ספציפי  ותואר  'ציור ' ללא 'פשוט' הוא אלא הללו  המידות מכל  מורכב

כלשהי  ‰‰˙eLaÏ˙הגדרה ‰È‰zL È„Îa ,ÔÎÏ האינסופי האור  של  »≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿
יתברך  ˆCÈמעצמותו  ÌÈÏÎa¿≈ƒ»ƒ

ÚvÓÓ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï גורם מעין  ƒ¿¿ƒ«¿À»
האינסופי  האור  בין  שיחבר  מתווך 

ההשפעה. את להגביל  שנועדו  והכלים

˙cÓ ˙ÈÁa ‡e‰ ÚvÓÓ‰Â¿«¿À»¿ƒ«ƒ«
eÓ‡ ‰ÊŒÏÚL ,ÌÈt‡ C‡∆∆««ƒ∆«∆»¿

‡e‰L Ï"Ê eÈ˙Ba ֿ הקדוש «≈«∆
ֿ הוא ÂÈ˙BcÓברוך  ÏÚ ÈÚÓ«¬ƒ«ƒ»

ומוותר , סבלנות BÊומגלה ‰ÈÁaL∆¿ƒ»
אפים ארך  ‰ÚvÓnבחינת ‡È‰ƒ«¿À»

ÏÚÓlL‰המחבר  ‰ÈÁa‰ ÔÈa≈«¿ƒ»∆¿«¿»
ÌÈÏk‰ ˙ÈÁÏ ÌÈÏk‰Ó כי ≈«≈ƒƒ¿ƒ««≈ƒ

פלא  הוא וגבול  גבול  בלי  בין  החיבור 

מאליו  ומובן  טבעי  חיבור  ולא וחידוש

את  שיפעל  ב'ממוצע' צורך  יש ולכן 

העובדה  באמצעות וזאת הזה החיבור 

(במובן  יש המחבר  של 'ממוצע'

עצמו  והוא התכונות שתי  את מסויים)

חיבור  אחרת) או  כזו  (במידה מהווה

גבול , ובלי  גבול  fÓ‰של  È‰L∆¬≈ƒ∆
‡e‰L שהוא כפי  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ∆

אפים  ארך  במידת ופועל  מתגלה

ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ÈÚÓ בניגוד ופועל  «¬ƒ«ƒ»
שמצד  בעוד  כי  המידות, מצד  למתבקש

החוטאים  את להעניש ראוי  המידות

על  מעביר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש זאת בכל 

אף, ומאריך  e‰L‡מידותיו  ,ÔeÓ»∆
מתגלה  שהוא כפי  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הינו  אפים', 'ארך  «¿»¿ÏÚÓÏ‰במידת
‡e‰ ÔÎlL ,˙Bcn‰ ˙Ïa‚‰Ó≈«¿»««ƒ∆»≈
ŒÏkÓe ,ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ÈÚÓ«¬ƒ«ƒ»ƒ»

ÌB˜Ó בבד אפים ‰Èבד  ארך  Ïa‚‰Ï˙גם‰e‡בחינת B˜n‰ »¬≈«»¿«¿»«
˙Bcn‰ ועם אלוקות, והן  "מידותיו " אמנם הן  שהמידות לעיל  שנתבאר  וכפי  «ƒ

וגבול , מידה בבחינת הן  ÏÚזאת ÈÚnL ÓBÏ CiL ÔÎlL∆»≈«»«∆«¬ƒ«
,ÂÈ˙BcÓ להיות ולא חוטאים להעניש מתבקש היה לא המידות מצד  אם כי  ƒ»

אלא  מידותיו  על  יעביר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש צורך  היה לא כלפיהם, סבלני 

פעולה  מחייבות כן  המידות הרי  וגבול , מידה בבחינת  הן  שהמידות מאחר 

מסויימת BÏבדרך  ˙Ú‚B ‰cn‰L ÚÓLÓ ‰fnL תפיסת לה ויש ∆ƒ∆«¿«∆«ƒ»««
‡l‡מקום, ,'eÎ Ck ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰cn‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«ƒ»»ƒƒ¿¿…∆»∆»

ÂÈ˙BcÓ ÏÚ ÈÚnL,אף מאריך  e‰L‡ולמעשה ,‡ˆÓÂ בחינת ∆«¬ƒ«ƒ»¿ƒ¿»∆

מהמידות", "למעלה היא שכאמור  אפים Ìbארך  CiL במקביל˙ÈÁÏ «»«ƒ¿ƒ«
˙BcÓ. יחד גם התכונות שתי  את בו  ÈÁa˙ויש ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ƒ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿ƒ«

'eÎ ÚvÓÓ. לעיל שנתבאר  כפי  והגבול , ֿ גבול  הבלי  בין  ¿À»
ÚvÓn‰ ÔÈÚ ‰p‰Â גבול ‚) בלי  בין  החיבור  את הפועל  לעיל , האמור  ¿ƒ≈ƒ¿««¿À»

p‰c‰וגבול  .ÛÒBÈ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«≈¿ƒ≈
È˙k17‰NÚ ÚL Ôa ÛÒBÈ ¿ƒ≈∆¿«∆¿≈

‡iËÓÈ‚a ‰NÚ ÚL ,‰L»»¿«∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»
Bh‰ ÔÈÚL ,BË התכונה ∆ƒ¿««

ÔÈÚלהיטיב ÏÎÏ B˜n‰ ‡e‰«»¿»ƒ¿»
,‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»¿«¿»»
È‰ „ÒÁÂ Bh‰ ˙cÓ „vnL∆ƒ«ƒ««¿∆∆¬≈

‡e‰ השפע של  ≈¿»¿ÌˆÓˆÓהמקור 
È„Îaומקטין  'eÎ BÓˆÚ ˙‡∆«¿ƒ¿≈

˙ÏefÏ ‰ÚtL‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆««¿»»««
ההשפעה  את להכיל  מסוגל  שאיננו 

וההגבלה. והמדידה הצמצום ללא

Ô˜f‰ Ïl‰a eÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒ¿ƒ≈«»≈
„Èt˜È ‡Ï Ïl‰Â Ó‡L18, ∆»«¿ƒ≈…«¿ƒ

היה  לא הזקן  שהלל  בגמרא כמסופר 

מי  "כל  אמרו  וכאשר  פעם אף כועס

מאות  ד ' יטול  הלל  את ויקניט שילך 

אותו  אקניטנו ". "אני  אחד , אמר  זוז ",

על  עבר  והלה היה שבת ערב היום

חופף  שהיה בשעה הלל  של  ביתו  פתח

פעם  אחר  ופעם שבת לכבוד  ראשו  את

בשאלות  הלל  את והקניט הטריד 

לו  אמר  כעס. לא הלל  אך  קנטרניות

שקורין  הלל  הוא "אתה אדם: אותו 

הלל : לו  אמר  ישראל ?" נשיא אותך 

ירבו  לא הוא, אתה "אם לו : אמר  "הן ".

"בני , הלל : לו  אמר  בישראל ". כמותך 

שאבדתי  "מפני  לו : אמר  מה?" מפני 

הלל : לו  אמר  זוז ". מאות ד ' ידך  על 

הלל  הוא [ראוי ] כדי  ברוחך , זהיר  "הוי 

מאות  וד ' זוז  מאות ד ' ידו  על  שתאבד 

ימשיך  מצב ובכל  יקפיד  לא לעולם שהלל  לכך  והסיבה יקפיד ". לא והלל  זוז 

היא יכעס ולא יפות פנים בסבר  אדם כל  ‰ÒÁ„לקבל  ˙cÓa ‰È‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿ƒ««∆∆
.ÌlÎÏ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«¿À»

„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN ÚÈtLn‰ Ó ÏLÓŒCcŒÏÚ ‰Ê ÔeÈÂ¿»∆«∆∆»»≈«««¿ƒ«≈∆¿«¿ƒ
,CBÚŒÔÈ‡aL שאין כך  ועצום גדול  הוא הרב ובין  בינו  שהפער  תלמיד  ∆¿≈¬

התלמיד  של  לזו  הרב של  הרמה בין  ודמיון  יחס lÁz‰כל  CÈvL∆»ƒ¿ƒ»
,ÏÎO‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ להשפיע להצליח כדי  מהרב שנדרש הראשון  הצעד  ¿«¿≈∆«≈∆

כפי  השכלי  הרעיון  של  והעושר  העומק את לצמצם הוא כזה במקרה לתלמיד 

הרב אצל  ‰ÏÎOשהוא ÌˆÚ ˙‡ ˜lÒiL eÈ‰Â העומק כל  נמצא בו  ¿«¿∆¿«≈∆∆∆«≈∆
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ועל ֿ ה ּכלים , ֿ ידי על  ׁשהיא  א ּלא  , ית ּבר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמא ּתֹו

ּביד ֹו ּפעמים  ׁשּנֹותן  ה ּמל ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל   ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָּדר

ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ה ּׂשמאלית , ּביד ֹו ּופעמים  ְְְְִִִִַַָָָָָָה ּימנית 

ׁשהה ׁשּפעה  ּבזה , והענין ה ּוא . אחד   ה ּמל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהרי

ה ּדבר , וטעם  ּדוקא , ה ּכלים  ֿ ידי על  להיֹות  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָצריכה 

ּבלי  ֿ ס ֹוף  אין מא ֹור  הה ׁשּפעה  היתה  א ּלּו ְְְִִִֵֵַַָָָָּכי,

ּגב ּול  ּבלי ההמ ׁשכה  היתה  אזי ה ּכלים , ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאמצע ּות 

איזה  ּבמה ּות  מג ּדרת  היתה  ׁשּלא  היינּו, ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכלל ,

ּבאפן  ההג ּבלה  היתה  ׁשּלא  ֿ ׁשּכן ּומ ּכל  ּכלל , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּדבר 

זה  ויּובן ע ּתה . ׁשהם  ּכפי ה ּנבראים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוכ ּמּות 

ׁשמים  יהיּו ֿ לבא  ׁשּלעתיד  מ ּזה  ֿ ׁשּכן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבמ ּכל 

חד ׁשה  וארץ  ֿ וכ ּמה 14חד ׁשים  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  , ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

ּבוּדאי  ּכלל , ּכלים  ּבלי הה ׁשּפעה  היתה  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאם 

ׁשהם  ּכפי  ה ּנבראים  ּבאפן ׁשּלא  הה ׁשּפעה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהיתה 

צרי ולכן ּכלל . מה ּות  ּבגדר  לא  וגם  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹע ּתה ,

אין  ֿ מק ֹום , מ ּכל  אבל  ּדוקא . ה ּכלים  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָלאמצע ּות 

א ּלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  עצמם  מה ּכלים  ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהה ׁשּפעה 

והא ֹור  ה ּכלים , ׁשּבת ֹו מהא ֹור  היא  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָהה ׁשּפעה 

ּפׁשּוט  ה ּוא  ּבּכלים  ּבהיֹות ֹו ּגם  ה ּנה  ְְִִִֵֵַַַָעצמ ֹו

ּופע ּלת  ֿ ס ֹוף , אין וה ּוא  ה ּפׁשיט ּות , ְְְְְִִֵַַַֻּבתכלית 

ּכּמבאר  כ ּו', הה ׁשּפעה  לענין רק  היא  ְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹה ּכלים 

אחר  .15ּבמק ֹום  ְֵַָ

ÌÓ‡ ּפׁשּוט ה ּוא  עצמ ֹו ֿ ס ֹוף  אין ׁשא ֹור  ּכיון »¿»ְֵֵֶַָָ

א ּלין  מ ּכל  ולאו ה ּפׁשיט ּות , ְְְְִִִִֵַַָָּבתכלית 
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כב .14) סו, ואילך.15)ישעי ' ב  קטו, להצ "צ  סהמ "צ  ראה

    
בשאר  בזה וכיוצא החסד  מידת של  שם זה  הרי  החסד  בכלי  ונמשך  בא

Ca˙Èהמידות, Bz‡Ó ‰‡a ‰ÚtL‰‰ Ï‡ עניין שום כאן  ואין  ¬»««¿»»»»≈ƒƒ¿»≈
ממנו , È‰L‡נפרד  ‡l‡ ונמשכת ‰ÌÈÏk,באמצעות È„ÈŒÏÚיורדת ∆»∆ƒ«¿≈«≈ƒ

ÌÈÓÚt Ô˙BpL CÏn‰ BÓk ÏLÓŒCcŒÏÚÂלפעמיםB„Èa ¿«∆∆»»¿«∆∆∆≈¿»ƒ¿»
ÌÈÓÚÙe ˙ÈÓi‰לפעמיםB„Èa «¿»ƒ¿»ƒ¿»

˙ÈÏ‡ÓO‰ ההשפעה וסוג  ואופן  «¿»ƒ
השפע, עובר  שדרכה ליד  בהתאם הוא

„Á‡ CÏn‰ È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¬≈«∆∆∆»
‡e‰ עוברת ההשפעה אם שבין  ומובן 

עוברת  ההשפעה אם ובין  ימין  יד  דרך 

בהשפעה  מדובר  שמאל , יד  דרך 

שנפרד  אחר  מגורם ולא עצמו  מהמלך 

הם  השמות – בנמשל  גם וכך  מהמלך ,

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  מעצמותו  השפעה

בהתאם  שונים בביטויים שבאה הוא

נמשכת. היא שדרכו  ל 'כלי '

ידי  על  ההשפעה אם השאלה: ונשאלת

 ֿ מהקדוש השפעה היא "שמותיו "

יתברך ", "עצמותו  בעצמו , ֿ הוא ברוך 

באמצעות  באה היא כאשר  גם ולכן 

השפעה  עדיין  היא אחר  או  כזה ֵ"שם"

צורך  יש בכלל  מה לשם בעצמו , ממנו 

ויתגלו  יבואו  מ"עצמותו " שהאורות

ומבאר : ממשיך  כך  ועל  בכלים?

‰ÚtL‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¿»»
ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿≈«≈ƒ
el‡ ,Èk ,c‰ ÌÚËÂ ,‡˜Âc«¿»¿«««»»ƒƒ

‰ÚtL‰‰ ‰˙È‰ למטה מלמעלה »¿»««¿»»
ÛBÒŒÔÈ‡ B‡Ó ישירותÈÏa ≈≈¿ƒ

‰˙È‰ ÈÊ‡ ,ÌÈÏk‰ ˙eÚˆÓ‡∆¿»«≈ƒ¬«»¿»
‰ÎLÓ‰‰ וההתגלותÏeb ÈÏa ««¿»»¿ƒ¿

‰˙È‰ ‡lL ,eÈÈ‰ ,ÏÏk¿»«¿∆…»¿»
c ‰ÊÈ‡ ˙e‰Óa ˙c‚ÓÀ¿∆∆¿«≈∆»»

,ÏÏk חסד בין  הבדל  שום היה ולא ¿»
וגם  הגדרה מכל  נעלה בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שהרי  למשל , וגבורה,

היו  שלא כך  כלשהי , בהגדרה מוגדרת הייתה לא ממנו  וההשפעה ההתגלות

אחרת למהות אחת מהות בין  הבדלים ‰kLŒÏkÓe‰˙Èנוצרים ‡lL Ô ƒ»∆≈∆…»¿»
‰zÚ Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡p‰ ˙enÎÂ ÔÙ‡a ‰Ïa‚‰‰ כאשר ««¿»»¿…∆¿««ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈«»

הן  מאד  גדולים והבדלים רבים הבדלים הם השונים הסוגים בין  ההבדלים

הללו  ההבדלים וכל  הנבראים, כמות מבחינת והן  הנבראים סוג  מבחינת

שורש  שהם הכלים באמצעות ונשפעים מתגלים שהאורות מכך  נובעים

וההתחלקות. ההגבלה

ÔkLŒÏkÓa ‰Ê ÔeÈÂ וחומר ֿ ÏŒ„È˙ÚlL‡וקל  ‰fÓ כאשר ¿»∆¿ƒ»∆≈ƒ∆∆∆»ƒ»…
הזה  בעולם גם אלא האלוקי  האור  על  והסתר  העלם עוד  יהווה לא העולם

הגילוי  בתכלית תהיה L„Á‰האלוקות ı‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL eÈ‰È14 ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿∆∆¬»»
עושה  אני  אשר  החדשה והארץ החדשים השמים כאשר  "כי  הנביא כדברי 

ואם  ושמכם", זרעכם יעמוד  כן  לעולם], [וקיימים לפני  עומדים לבוא] [לעתיד 

בקיום  יתקיימו  הגשמיים והארץ השמים בעולם אלוקות גילוי  יהיה כאשר 

קיים  לא הדברים שמטבע דבר  נצחי ,

גשמיים  »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂבנבראים
‰˙È‰ Ì‡L ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ»¿»

‰ÚtL‰‰ לעולמות האלוקות של  ««¿»»
ÏÏk,מלכתחילה ÌÈÏk ÈÏa¿ƒ≈ƒ¿»

‡lL ‰ÚtL‰‰ ‰˙È‰ È‡cÂa¿««»¿»««¿»»∆…
Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡p‰ ÔÙ‡a¿…∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈

,‰zÚ אחד כל  ומוגבלים מדודים «»
עניינו  e‰Ó˙לפני  „‚a ‡Ï Ì‚Â¿«…¿∆∆«

ÏÏk בעלי ברואים נבראים היו  לא ¿»
שונה  אחד  שכל  כך  מוגדרת מהות

נברא  היה לא ומלכתחילה מחברו 

ומוגבל . מדוד  ˆCÈעולם ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ
Ï‡ .‡˜Âc ÌÈÏk‰ ˙eÚˆÓ‡Ï¿∆¿»«≈ƒ«¿»¬»

,ÌB˜ÓŒÏkÓ תפקידם למרות ƒ»»
בבריאה, הכלים של  ≈‡ÔÈהמרכזי 

ÌÓˆÚ ÌÈÏk‰Ó ‰ÚtL‰‰««¿»»≈«≈ƒ«¿»
‰ÚtL‰‰ ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»««¿»»
,ÌÈÏk‰ CB˙aL B‡‰Ó ‡È‰ƒ≈»∆¿«≈ƒ
B˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ BÓˆÚ B‡‰Â¿»«¿ƒ≈«ƒ¿

ÌÈÏka בכלים בא שאיננו  אף הרי  «≈ƒ
מלובש  אלא מלמעלה 'מקיף' בדרך 

זאת  בכל  פנימית, בצורה ‰e‡בהם
ËeLt' מצויר' ובלתי  מוגדר  בלתי  »

˙eËÈLt‰ ˙ÈÏÎ˙a כל ללא ¿«¿ƒ«¿ƒ
נשאר הגדר  הוא אלא 'ציור ' כל  וללא ה

לפני  שהיה כפי  מהות באותה

בכלים, ‡ÛBÒŒÔÈ,שהתלבש ‡e‰Â¿≈
ההתלבשות  לפני  שהיה כמו  גבול  בלי 

מודדים  מהותם שמעצם בכלים

האור  את eÎ',ומגבילים ‰ÚtL‰‰ ÔÈÚÏ ˜ ‡È‰ ÌÈÏk‰ ˙lÚÙe¿À««≈ƒƒ«¿ƒ¿«««¿»»
מוגבלים לנבראים מוגבל  בלתי  אור  להעביר  ÌB˜Óaכאמצעי  ‡nk«¿…»¿»

Á‡15 בהערה מצוין  אליו  המצוות' (ב'ספר  ֿ צדק הצמח אדמו "ר  ובלשון  «≈
האור  ובין  בחסד  המלובש האור  בין  ממש, פשוט אחד  אור  "הוא כאן ):

צבע  חסרי  למים דומה שהדבר  מבואר  אחרים ובמקומות בגבורה", המלובש

סבור  הצבעונית לזכוכית מבעד  המביט אמנם צבעוני . בכלי  שנתונים ו 'ציור '

'פשוטים' נשארו  שהמים היא האמת אך  וכד ' ירוק או  אדום בצבע הם שהמים

שינוי . שום בהם חל  ולא שהיו  כפי 

˙ÈÏÎ˙a ËeLt ‡e‰ BÓˆÚ ÛBÒŒÔÈ‡ B‡L ÔÂÈk ÌÓ‡»¿»≈»∆≈«¿»¿«¿ƒ
˙eËÈLt‰,פרטית הגדרה ושום פרטי  תואר  שום לו  לייחס Â‡ÏÂואין  «¿ƒ¿»
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י    

ענינים , ב ' ּבזה  ויׁש ה ּתלמיד ,  ׁשּבער ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׂשכל 

לפי  ׁשּיהיה  וגם  ה ּתלמיד ,  ּבער ה ּׂשכל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּיהיה 

מ ּדת  מ ּצד  ה ּוא  זה  וצמצ ּום  כ ּו', ח ּוׁשיו ְְִִִֶֶַַָֹאפן

ׁשל  ענין ּבכל  ה ּוא  וכן ּדוקא . והחסד  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָה ּטֹוב 

ה ׁשּפעה  והן ּגׁשמית , ה ׁשּפעה  הן ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָה ׁשּפעה ,

ה ּוא  זה  ׁשּכל  ּכּנ"ל , ה ּׂשכל  ה ׁשּפעת  ּכמ ֹו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָר ּוחנית ,

ה ּוא  הרי זה  ׁשּמּצד  והחסד , ה ּטֹוב  מ ּדת  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַמ ּצד 

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  לה ׁשּפיע . ּכדי עצמ ֹו את  ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַמצמצם 

ההמ ׁש ׁשּכלל ּות  למעלה , והה ׁשּפעה יּובן כה  ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָ

זה  הרי ּדוקא , ה ּצמצ ּום  ֿ ידי על  ׁשהיא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבע ֹולמ ֹות ,

ח ּיים ' ּב'עץ  ּכדאיתא  ה ּטֹוב , ּבחינת  ענין 19מ ּצד  ְְְְִִִִִִֵַַַַָָ

טבע  ּכי לבר ּואיו, להטיב   ית ּבר רצ ֹונֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמּצד 

להטיב  ה ּצד 20ה ּטֹוב  על  ה ּגד ֹול  א ֹור ֹו צמצם  לכן , ְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ה ּוא  וכן כ ּו'. הע ֹולמ ֹות   ער ׁשּלפי א ֹור  ְְְְִִִֵֶֶֶָָוהמ ׁשי

ּבּגמרא  ּכדאיתא  ה ּתֹורה , ּבה ׁשּפעת  יב ֹוא 21ּגם  ְְְְִִַַַַַָָָָָָ

זה  מ ּטֹוב  ּתֹורה , זֹו ט ֹוב  ויק ּבל  מ ׁשה , זה  ִִֵֶֶֶַָֹט ֹוב 

ּבחינת  ׁשּמּצד  והינּו, יׂשראל , הם  לט ֹוב  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה ּקּב"ה ,

ה ּתֹורה , ה ׁשּפעת  להיֹות  ה ּצמצ ּום  נע ׂשה  ְְְֲִִֶַַַַַַָָה ּטֹוב 

ענין  עצם  ׁשהרי צמצ ּומים , ב ' ּבזה  יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּובכלל ּות 

המ ׁשכת  ענין ׁשה ּוא  מ ּלמעלה , ה ּתֹורה  ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

צמצ ּום , ֿ ידי על  זה  הרי ֿ ס ֹוף , אין מא ֹור  ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָהחכמה 

לאחרי  ׁשּגם  זאת , וע ֹוד  ה ּקּב"ה . זה  מ ּטֹוב  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹוזה ּו

ׁשּתמ ׁש ּבכדי ה ּנה  מ ּלמעלה , נמ ׁשכה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשה ּתֹורה 

צמצ ּום  ֿ ידי על  ּכן ּגם  זה  הרי למ ּטה  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהמ ׁשכת ּה

ּבּתֹורה  ׁשּגם  היינּו, ּתֹורה , זה  ט ֹוב  וזה ּו ְְְֶֶֶַַַַָָָּדוקא ,

ה ּטֹוב  ׁשּטבע  וכיון ט ֹוב , ׁשל  ענין יׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָעצמ ּה

ׁשּנמ ׁשכה  ה ּצמצ ּום  ּבּה נע ׂשה  לכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלהטיב ,

ׁשּכל  עד  כ ּו' אנֹוׁשי  ּבׂשכל  ונתל ּבׁשה  ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָלמ ּטה 

יּוכל ּו האדם  ׁשּבג ּוף  ונפ ׁש ר ּוח  וגם  ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָה ּנׁשמה 
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הכללים19) במאמרי20)בתחלתו.שער שליט "א אדמו"ר כ"ק  הערת רפ "א. המלך) שעשועי  (שער א שער המלך עמק  ראה

ה. ע ' קונטרסים האמצעי  ב .21)אדמו"ר נג, מנחות

    
[=והעושר  „v‰ ÏÚ כלל אותו  יגלה ולא ורק CÈLÓÈÂהצידה] אך  ויגלה «««¿«¿ƒ
ÏÎN שכלי ‰ÈÓÏz„רעיון  CÚaL ולקלוט להכיל  מסוגל  והתלמיד  ≈∆∆¿∆∆««¿ƒ
Êa‰אותו , LÈÂבצמצום'CÚa ÏÎO‰ ‰È‰iL ,ÌÈÈÚ ¿≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«≈∆¿∆∆

„ÈÓÏz‰, שלו הקליטה יכולת eÎ'לפי  ÂÈLeÁ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰È‰iL Ì‚Â ««¿ƒ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…∆»
הכישרונות  שבה הצורה לפי  מותאם

ותופסים, פועלים בפרט שלו  והחושים

התכונות  ולפי  עניינו  לפי  תלמיד  כל 

שלו , ‰e‡המיוחדות ‰Ê ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿∆
‡˜Âc „ÒÁ‰Â Bh‰ ˙cÓ „vÓƒ«ƒ««¿«∆∆«¿»
והרצון  והחסד  הטוב מידת דווקא כי 

מחייבים  לו , ולהעניק לזולת להשפיע

שקיימים  והפנימיות העומק של  צמצום

השפע. ÔÈÚבמקור  ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»ƒ¿»
‰ÚtL‰ Ô‰ ,‰ÚtL‰ ÏL∆«¿»»≈«¿»»
,˙ÈÁe ‰ÚtL‰ Ô‰Â ,˙ÈÓLb«¿ƒ¿≈«¿»»»ƒ
,Ï"pk ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ BÓk¿«¿»««≈∆««
Bh‰ ˙cÓ „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆ƒ«ƒ««
‡e‰ È‰ ‰Ê „vnL ,„ÒÁ‰Â¿«∆∆∆ƒ«∆¬≈
È„k BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÓ¿«¿≈∆«¿¿≈

ÚÈtL‰Ï אל ההשפעה את ומתאים ¿«¿ƒ«
השפעה, בכל  שהרי  אותה שמקבל  מי 

בנתינה  תועלת אין  רוחנית, או  גשמית

שמקבל  היא המטרה אלא כשלעצמה

בהכרח  ולכן  ממנה ייהנה ההשפעה

אופן  ואת ההשפעה את להתאים

ולאופי  ליכולת בהתאם ההשפעה

השפע. מקבל  של  ולמצב

‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»
לעולמות  האלוקית בהשפעה

‰‰ÎLÓ‰ולנבראים, ˙eÏÏkL∆¿»««¿»»
‡È‰L ,˙BÓÏBÚa ‰ÚtL‰‰Â¿««¿»»»»∆ƒ

‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ כמבואר «¿≈«ƒ¿«¿»
או  גשמית השפעה כל  לגבי  לעיל 

אלוקות  השפעת לגבי  ובמיוחד  רוחנית

מתלבשים  ה'אורות' ולכן  לעולמות

ÔÈÚב'כלים ', „vÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ«ƒ¿»
ıÚ'a ‡˙È‡„k ,Bh‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿ƒ»¿≈

'ÌÈiÁ19 לכללות הטעם לגבי  «ƒ
BBˆהבריאה  „vnL'ה של  ∆ƒ«¿

ÈË‰Ï Bh‰ ÚË Èk ,ÂÈ‡eÏ ÈË‰Ï Ca˙È20,לאחריםÔÎÏ ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆««¿≈ƒ»≈
ÌˆÓˆ את ‰ÏB„bוסילק BB‡ החלל כל  את ממלא שהיה ֿ גבול  ÏÚהבלי  ƒ¿≈«»«
„v‰ אותו והסתיר  מכן CÈLÓ‰Âוהעלים CÚמועט‡Bלאחר  ÈÙlL ««¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆

˙BÓÏBÚ‰העולמות של  הקליטה ליכולת eÎ'.ומותאם »»

‰Bz‰ ˙ÚtL‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ, ישראל לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש ¿≈«¿«¿»««»
‡Óba ‡˙È‡„k21:"לטובים מטוב טוב ויקבל  טוב "יבא הפסוק על  ƒ¿ƒ»«¿»»

,‰"aw‰ ‰Ê BhÓ ,‰Bz BÊ BË Ïa˜ÈÂ ,‰LÓ ‰Ê BË ‡BÈ»∆…∆ƒ«≈»ƒ∆«»»
,eÈ‰Â ,Ï‡NÈ Ì‰ BËÏ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  טובו  שמצד  כשם ¿≈ƒ¿»≈¿«¿

כדי  ֿ גבול  הבלי  באורו  צמצום נעשה

השפעת  לעניין  גם כך  עולמות לברוא

ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש »vnL∆ƒ„התורה
Bh‰ ˙ÈÁa שבו‰NÚ ¿ƒ«««¬∆

ÌeˆÓv‰ שתוכל כדי  דרוש שהיה «ƒ¿
‰Bz‰ ˙ÚtL‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««»
של  ורצונו  חכמתו  שהיא כפי  מלמעלה

כפי  ישראל  לבני  עד  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הזה, בעולם למטה «¿eÏÏÎeƒ˙שהם
שתוכל  כדי  בתורה שנעשה הצמצום

לפרט  (מבלי  כללי  באופן  למטה לרדת

ˆÌÈÓeˆÓיותר ) ' ‰Êa LÈ, ≈»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÚהאחד  ÌˆÚ È‰L ∆¬≈∆∆ƒ¿«

Ó ‰Bz‰ ˙ÎLÓ‰,‰ÏÚÓl «¿»««»ƒ¿«¿»
‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»««»¿»
ŒÏÚ ‰Ê È‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ B‡Ó≈≈¬≈∆«

ÌeˆÓˆ È„È לא הצמצום ללא כי  ¿≈ƒ¿
כך  התורה את 'להוריד ' אפשר  היה

ולהבין  ללמוד  אפשר  יהיה למטה שגם

התורה, דברי  Ê‰את BhÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ∆
‰"aw‰ ֿ הקדוש עשה טובו  ומצד  «»»

- והשני  הזה. הצמצום את ֿ הוא ברוך 

ÈÁ‡Ï ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿«¬≈
‰ÎLÓ ‰Bz‰L והתגלתה ∆«»ƒ¿¿»

‰ÏÚÓlÓ של ורצונו  וחכמתו  ƒ¿«¿»
בלבושים  'התלבשה' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

מחוץ  גם להתגלות לה שמאפשרים

סוף, אין  È„Îaלאור  ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈
‰hÓÏ d˙ÎLÓ‰ CLÓzL עד ∆À¿««¿»»»¿«»

ללמוד  שניתן  כך  הזה לעולם לירידה

אנושי  בשכל  אפילו  אותה ≈¬‰Èולהבין 
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ Ôk Ìb ‰Ê∆«≈«¿≈ƒ¿
,‰Bz ‰Ê BË e‰ÊÂ ,‡˜Âc«¿»¿∆∆»
LÈ dÓˆÚ ‰Bza ÌbL ,eÈÈ‰«¿∆««»«¿»≈

BË ÏL ÔÈÚ צמצום לה שגורם ƒ¿»∆
ממש, סוף אין  שאינן  בדרגות גם להתגלות ‰Bhכדי  ÚhL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆««
ÌeˆÓv‰ da ‰NÚ ÔÎÏ ,ÈË‰Ïהנוסף‰hÓÏ ‰ÎLÓpL ¿≈ƒ»≈«¬»»«ƒ¿∆ƒ¿¿»¿«»

Áe Ì‚Â ‰ÓLp‰ ÏkL „Ú 'eÎ ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ«∆»«¿»»¿««
LÙÂבנשמה נמוכות יותר  דרגות ‰‡„Ìשהם Ûe‚aL שהיא כפי  ¿∆∆∆¿»»»
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יי     

ׁשבע 22לה ּׂשיג ּה ּבן יֹוסף  ּבחינת  ענין וזה ּו . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ה ּוא  ט ֹוב  ׁשּבחינת  ט ֹוב , ּבגימטר ּיא  ְְְְִִִֵֶֶַַָע ׂשרה ,

מא ֹור  הה ׁשּפע ֹות  ּכל  נמ ׁשכים  ֿ יד ֹו ׁשעל  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻה ּממ ּצע 

מ ּדֹות  א ּלין מ ּכל  ׁשּלאו היֹות  ּדעם  ֿ ס ֹוף , ְֱִִִִֵֵֶָָאין

כ ּו'. ּבכלים  נמ ׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּכלל , ְְְִִִִֵָָָָאיה ּו

ÌÓ‡ ּדה ּנה ּבחינֹות , ב ' יׁש ּגּופא  ט ֹוב  ּבבחינת  »¿»ְְְִִִִֵֵַָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו הוי'24ּכתיב 23אמר ּו ט ֹוב  ְְֲִֵַַָָָ

ּוכתיב  מ ׁשל 25ל ּכל , ּומ ׁשני, לק ֹוויו. הוי' ט ֹוב  ְְְֲִֵַַָָָָָֹ

את  מ ׁשקה  מ ׁשקה , ּכׁשה ּוא  ּפר ּדס , ל ֹו ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלאדם 

ה ּטֹובים  א ּלא  ע ֹודר  אינֹו ע ֹודר , ּוכ ׁשה ּוא  ְִֵֵֵֶֶַָֻּכּלֹו,

ה ּמּקיף  ּבחינת  ׁשּמּצד  ּבזה , והענין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם .

ּכח ׁשכה   ית ּבר ׁשּלפניו מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה 

ּבלי 26ּכא ֹורה  ל ּכל , ט ֹוב  ה ּוא  אזי ּבה ׁשואה , ְְְֲִַַַָָָָֹ

אף  ׁשּמארי א ּפים ,  אר ּבחינת  וזה ּו ּכלל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהב ּדל 

מ ּבחינת  היא  זֹו המ ׁשכה  אמנם , לר ׁשעים . ְְְְִִִִַַַָָָָָָּגם 

ּבחינת  ּפרעה , ׁשר ׁש וזה ּו ּדוקא , ה ּמּקיף  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹֹח ּצֹונּיּות 

ה ּמּקיף 27הערף  ח ּצֹונּיּות  מ ּבחינת  ׁשּמק ּבל  , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ה ּמּקיף , ּפנימ ּיּות  ּבחינת  מאיר  ּכא ׁשר  אבל  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּדוקא .

היא  וההמ ׁשכה  ּבפנימ ּיּות , הא ֹור  נמ ׁש ְְְְֲִִִִִַַַָָָָאזי

ט ֹוב  ּבחינת  ענין וזה ּו ּדוקא . הרא ּוי ְְְְִִֶַַַַָָָָּבּמק ֹום 

מצמצם  ה ּוא  הרי והחסד  ה ּטֹוב  ׁשּמּצד  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַּדיֹוסף ,

ולכן, ּדוקא . ּבפנימ ּיּות  הא ֹור  להמ ׁשי עצמ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאת 

ּנע ׂשה  מצרימה , ה ּורד  ויֹוסף  ענין ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעל 

ׁשּמארי ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  ים , מצר  מ ּמצרים , ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָה ּיציאה 

ּפנימ ּיּות  מ ּצד  ׁשּזה ּו ּדיליּה, ּגבה  ֿ מק ֹום , מ ּכל  ְִִִִִֵֶֶַַָָָָאף ,

ה ּכּונה . ּפנימ ּיּות  ְִִִַַַַָָה ּמּקיף ,
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ובכ"מ .27) שמות. ור"פ  וישב  ר"פ  להאריז"ל לקו"ת ראה

    
גשמי  בתוך  d‚ÈO‰Ïמלובשת eÏÎeÈ22.התורה דברי  את ולהבין  וללמוד  ¿¿«ƒ»

,BË ‡iËÓÈ‚a ,‰NÚ ÚL Ôa ÛÒBÈ ˙ÈÁa ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«≈∆¿«∆¿≈¿ƒ«¿ƒ»
ÚvÓn‰ ‡e‰ BË ˙ÈÁaL לעיל כמבואר  המחבר , B„ÈŒÏÚLהגורם ∆¿ƒ««¿À»∆«»

‡ÛBÒŒÔÈבאמצעותו  B‡Ó ˙BÚtL‰‰ Ïk ÌÈÎLÓ,למטה עד  ƒ¿»ƒ»««¿»≈≈
È‰ ÌÚcÔÈl‡ ÏkÓ Â‡lL ˙B ¿ƒ¡∆»ƒ»ƒ≈

ÏÏk e‰È‡ ˙BcÓ,שהוא למרות ƒƒ¿»
בהגדרות  כלל  מוגדר  אינו  סוף, אין  אור 

המידות, של  ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמגבילות
שיהיה  מנת על  צמצום בו  יהיה

'eÎ ÌÈÏÎa CLÓ ויפעל ויתגלה ƒ¿»¿≈ƒ
למטה.

‡Ùeb BË ˙ÈÁa ÌÓ‡ עצמה »¿»ƒ¿ƒ«»
eÓ‡ ‰p‰c ,˙BÈÁa ' LÈ≈¿ƒ¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba23È˙k24 בפסוק «≈«¿ƒ
כתוב  ÏkÏ,אחד  'ÈÂ‰ BË¬»»«…
È˙Îe25 כתוב אחר  BËבפסוק ¿ƒ

ÂÈÂB˜Ï 'ÈÂ‰ הפסוקים שני  ולכאורה ¬»»¿»
אומר  האחד  כי  לזה זה סותרים

ואילו  לכל  טוב ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

טוב  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש אומר  השני 

לטובו  ומייחלים המקווים לקוויו  דווקא

ז "ל Âוחסדו ?. מתרצים,ÈLÓחכמינו  ¿¿«≈
,Òct BÏ LiL Ì„‡Ï ÏLÓ»»¿»»∆≈«¿≈
˙‡ ‰˜LÓ ,‰˜LÓ ‡e‰Lk¿∆«¿∆«¿∆∆

Blk מבלי כללית, אחת  בפעולה À
לעצים  הטובים העצים בין  להבדיל 

להיטיב  הטוב טבע כי  המקולקלים

„BÚלכולם, ‡e‰LÎe בכל ומטפל  ¿∆≈
בפרט, ‡l‡עץ „BÚ BÈ‡≈≈∆»

Ì‰aL ÌÈBh‰ ֿ ֿ ברוך  הקדוש וכך  «ƒ∆»∆
את  ואילו  לכל  ומפרנס מזון  משפיע הוא

שראוי  למי  רק נותן  הוא המצוות שכר 

Êa‰לו . ÔÈÚ‰Â המשמעות לפי  ¿»ƒ¿»»∆
הוא  הדברים, של  »vnL∆ƒ„הפנימית

ÛÈwn‰ ˙ÈÁa העליון האור  ¿ƒ«««ƒ
בכלים  והתלבשות מירידה שלמעלה

האור  והוא השונות הדרגות של  eÏLÏzL‰Ó˙ובהגדרות ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה הדרגתית בצורה למטה מלמעלה האור  ירידת של  הרגיל  המסלול 

בזו , זו  האחוזות שלשלת של  Ca˙Èכטבעות ÂÈÙlL ֿ ֿ ברוך  הקדוש כלפי  ∆¿»»ƒ¿»≈
ה'מקיף' בחינת בעצמו  B‡k‰הוא ‰ÎLÁk26‰‡ÂL‰a החושך ולגביו  «¬≈»»»¿«¿»»

והסתר , העלם מהווה ÏÏkלא Ïc‰ ÈÏa ,ÏkÏ BË ‡e‰ ÈÊ‡ בין ¬««…¿ƒ∆¿≈¿»
טובים. ללא טובים

ÌÈÚLÏ Ìb Û‡ CÈ‡nL ,ÌÈt‡ C‡ ˙ÈÁa e‰ÊÂ כפי ¿∆¿ƒ«∆∆««ƒ∆«¬ƒ««»¿»ƒ
זאת  ובכל  ובאין  מכעיסין  היו  הדורות שכל  המאמר  בתחילת שהובא

דורות. עשרה כעבור  רק המבול  את הביא ֿ הוא ֿ ברוך  «¿«‡ÌÓ,הקדוש
BÊ ‰ÎLÓ‰ לרשעים גם  וסבלנות אפים ארך  ÈÁaÓ˙של  ‡È‰ «¿»»ƒƒ¿ƒ«

e‰ÊÂ ,‡˜Âc ÛÈwn‰ ˙eiBvÁƒƒ««ƒ«¿»¿∆
ÛÚ‰ ˙ÈÁa ,‰Út LL27, …∆«¿…¿ƒ«»…∆

˙eiBvÁ ˙ÈÁaÓ Ïa˜nL∆¿«≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
‡˜Âc ÛÈwn‰ בחינת הנקראת ««ƒ«¿»

"פנים" לבחינת שבניגוד  "אחוריים"

היינו  "פנימית", השפעה שהיא

השפעה  קירוב, ומתוך  ישירה השפעה

לאדם  בדומה היא מהחיצוניות, זו ,

פנים  לו  נותן  שאיננו  לשונאו  שמשפיע

כתפיו  מאחורי  לו  משליך  אלא בפנים

השפעה  להיות יכולה זו  ומבחינה

לפרעה. È‡Óאפילו  L‡k Ï‡¬»«¬∆≈ƒ
ÈÊ‡ ,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬«
,˙eiÓÈÙa B‡‰ CLÓƒ¿»»ƒ¿ƒƒ
ÌB˜na ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰Â¿««¿»»ƒ«»

‡˜Âc Èe‡‰ ז "ל חכמינו  כדברי  »»«¿»
את  משקה הפרדס בעל  כאשר  שרק

אחת  פעולה וזו  במים העצים

בדרך  ביחד  העצים לכל  שמשפיעה

בפני  עץ לכל  פנימי  יחס ללא "מקיף"

מההשפעה  נהנים כולם אזי  עצמו ,

עץ  בכל  ומטפל  עודר  כשהוא אבל 

רק  עודר  הוא הרי  פרטנית, בצורה ועץ

הטובים. ÈÁa˙את  ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«
Bh‰ „vnL ,ÛÒBÈc BË¿≈∆ƒ««
˙‡ ÌˆÓˆÓ ‡e‰ È‰ „ÒÁ‰Â¿«∆∆¬≈¿«¿≈∆
B‡‰ CÈLÓ‰Ï BÓˆÚ«¿¿«¿ƒ»

‡˜Âc ˙eiÓÈÙa בהשפעה ולא ƒ¿ƒƒ«¿»
המקיף'. 'חיצוניות ŒÏÚשל  ,ÔÎÏÂ¿»≈«

„e‰ ÛÒBÈÂ ÔÈÚ È„È¿≈ƒ¿«¿≈«
‰NÚp ,‰ÓÈˆÓ דבר של  בסופו  ƒ¿»¿»«¬∆
,ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰אותיותˆÓ «¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ≈«

ÌÈ, לעיל שנתבאר  ÌB˜ÓŒÏkÓ,כפי  ,Û‡ CÈ‡nL ÈtŒÏÚŒÛ‡c »¿««ƒ∆«¬ƒ«ƒ»»
העת  בבוא dÈÏÈc,לבסוף, ‰b שלו את eiÓÈt˙ג ֹובה „vÓ e‰fL »»ƒ≈ֶ∆∆ƒ«¿ƒƒ

‰ek‰ ˙eiÓÈt ,ÛÈwn‰ להגיע צריכה ההשפעה זו  בחינה שמצד  ««ƒ¿ƒƒ««»»
הטובים  העצים את רק עודר  הפרדס שבעל  (כשם דווקא הראוי  למקום

העת  ובבוא רצונו ) עושי  "לקוויו " רק שכר  משלם ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ובנמשל 

עוד . אף מאריך  אינו  להיפרע
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ענינים , ב ' ּבזה  ויׁש ה ּתלמיד ,  ׁשּבער ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׂשכל 

לפי  ׁשּיהיה  וגם  ה ּתלמיד ,  ּבער ה ּׂשכל  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּיהיה 

מ ּדת  מ ּצד  ה ּוא  זה  וצמצ ּום  כ ּו', ח ּוׁשיו ְְִִִֶֶַַָֹאפן

ׁשל  ענין ּבכל  ה ּוא  וכן ּדוקא . והחסד  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָה ּטֹוב 

ה ׁשּפעה  והן ּגׁשמית , ה ׁשּפעה  הן ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָה ׁשּפעה ,

ה ּוא  זה  ׁשּכל  ּכּנ"ל , ה ּׂשכל  ה ׁשּפעת  ּכמ ֹו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָר ּוחנית ,

ה ּוא  הרי זה  ׁשּמּצד  והחסד , ה ּטֹוב  מ ּדת  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַמ ּצד 

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  לה ׁשּפיע . ּכדי עצמ ֹו את  ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַמצמצם 

ההמ ׁש ׁשּכלל ּות  למעלה , והה ׁשּפעה יּובן כה  ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָ

זה  הרי ּדוקא , ה ּצמצ ּום  ֿ ידי על  ׁשהיא  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבע ֹולמ ֹות ,

ח ּיים ' ּב'עץ  ּכדאיתא  ה ּטֹוב , ּבחינת  ענין 19מ ּצד  ְְְְִִִִִִֵַַַַָָ

טבע  ּכי לבר ּואיו, להטיב   ית ּבר רצ ֹונֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמּצד 

להטיב  ה ּצד 20ה ּטֹוב  על  ה ּגד ֹול  א ֹור ֹו צמצם  לכן , ְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ה ּוא  וכן כ ּו'. הע ֹולמ ֹות   ער ׁשּלפי א ֹור  ְְְְִִִֵֶֶֶָָוהמ ׁשי

ּבּגמרא  ּכדאיתא  ה ּתֹורה , ּבה ׁשּפעת  יב ֹוא 21ּגם  ְְְְִִַַַַַָָָָָָ

זה  מ ּטֹוב  ּתֹורה , זֹו ט ֹוב  ויק ּבל  מ ׁשה , זה  ִִֵֶֶֶַָֹט ֹוב 

ּבחינת  ׁשּמּצד  והינּו, יׂשראל , הם  לט ֹוב  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה ּקּב"ה ,

ה ּתֹורה , ה ׁשּפעת  להיֹות  ה ּצמצ ּום  נע ׂשה  ְְְֲִִֶַַַַַַָָה ּטֹוב 

ענין  עצם  ׁשהרי צמצ ּומים , ב ' ּבזה  יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּובכלל ּות 

המ ׁשכת  ענין ׁשה ּוא  מ ּלמעלה , ה ּתֹורה  ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָהמ ׁשכת 

צמצ ּום , ֿ ידי על  זה  הרי ֿ ס ֹוף , אין מא ֹור  ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָהחכמה 

לאחרי  ׁשּגם  זאת , וע ֹוד  ה ּקּב"ה . זה  מ ּטֹוב  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹוזה ּו

ׁשּתמ ׁש ּבכדי ה ּנה  מ ּלמעלה , נמ ׁשכה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשה ּתֹורה 

צמצ ּום  ֿ ידי על  ּכן ּגם  זה  הרי למ ּטה  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהמ ׁשכת ּה

ּבּתֹורה  ׁשּגם  היינּו, ּתֹורה , זה  ט ֹוב  וזה ּו ְְְֶֶֶַַַַָָָּדוקא ,

ה ּטֹוב  ׁשּטבע  וכיון ט ֹוב , ׁשל  ענין יׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָעצמ ּה

ׁשּנמ ׁשכה  ה ּצמצ ּום  ּבּה נע ׂשה  לכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלהטיב ,

ׁשּכל  עד  כ ּו' אנֹוׁשי  ּבׂשכל  ונתל ּבׁשה  ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָלמ ּטה 

יּוכל ּו האדם  ׁשּבג ּוף  ונפ ׁש ר ּוח  וגם  ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָה ּנׁשמה 
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הכללים19) במאמרי20)בתחלתו.שער שליט "א אדמו"ר כ"ק  הערת רפ "א. המלך) שעשועי  (שער א שער המלך עמק  ראה

ה. ע ' קונטרסים האמצעי  ב .21)אדמו"ר נג, מנחות

    
[=והעושר  „v‰ ÏÚ כלל אותו  יגלה ולא ורק CÈLÓÈÂהצידה] אך  ויגלה «««¿«¿ƒ
ÏÎN שכלי ‰ÈÓÏz„רעיון  CÚaL ולקלוט להכיל  מסוגל  והתלמיד  ≈∆∆¿∆∆««¿ƒ
Êa‰אותו , LÈÂבצמצום'CÚa ÏÎO‰ ‰È‰iL ,ÌÈÈÚ ¿≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«≈∆¿∆∆

„ÈÓÏz‰, שלו הקליטה יכולת eÎ'לפי  ÂÈLeÁ ÔÙ‡ ÈÙÏ ‰È‰iL Ì‚Â ««¿ƒ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…∆»
הכישרונות  שבה הצורה לפי  מותאם

ותופסים, פועלים בפרט שלו  והחושים

התכונות  ולפי  עניינו  לפי  תלמיד  כל 

שלו , ‰e‡המיוחדות ‰Ê ÌeˆÓˆÂ¿ƒ¿∆
‡˜Âc „ÒÁ‰Â Bh‰ ˙cÓ „vÓƒ«ƒ««¿«∆∆«¿»
והרצון  והחסד  הטוב מידת דווקא כי 

מחייבים  לו , ולהעניק לזולת להשפיע

שקיימים  והפנימיות העומק של  צמצום

השפע. ÔÈÚבמקור  ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»ƒ¿»
‰ÚtL‰ Ô‰ ,‰ÚtL‰ ÏL∆«¿»»≈«¿»»
,˙ÈÁe ‰ÚtL‰ Ô‰Â ,˙ÈÓLb«¿ƒ¿≈«¿»»»ƒ
,Ï"pk ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ BÓk¿«¿»««≈∆««
Bh‰ ˙cÓ „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆ƒ«ƒ««
‡e‰ È‰ ‰Ê „vnL ,„ÒÁ‰Â¿«∆∆∆ƒ«∆¬≈
È„k BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÓ¿«¿≈∆«¿¿≈

ÚÈtL‰Ï אל ההשפעה את ומתאים ¿«¿ƒ«
השפעה, בכל  שהרי  אותה שמקבל  מי 

בנתינה  תועלת אין  רוחנית, או  גשמית

שמקבל  היא המטרה אלא כשלעצמה

בהכרח  ולכן  ממנה ייהנה ההשפעה

אופן  ואת ההשפעה את להתאים

ולאופי  ליכולת בהתאם ההשפעה

השפע. מקבל  של  ולמצב

‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»
לעולמות  האלוקית בהשפעה

‰‰ÎLÓ‰ולנבראים, ˙eÏÏkL∆¿»««¿»»
‡È‰L ,˙BÓÏBÚa ‰ÚtL‰‰Â¿««¿»»»»∆ƒ

‡˜Âc ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ כמבואר «¿≈«ƒ¿«¿»
או  גשמית השפעה כל  לגבי  לעיל 

אלוקות  השפעת לגבי  ובמיוחד  רוחנית

מתלבשים  ה'אורות' ולכן  לעולמות

ÔÈÚב'כלים ', „vÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ«ƒ¿»
ıÚ'a ‡˙È‡„k ,Bh‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿ƒ»¿≈

'ÌÈiÁ19 לכללות הטעם לגבי  «ƒ
BBˆהבריאה  „vnL'ה של  ∆ƒ«¿

ÈË‰Ï Bh‰ ÚË Èk ,ÂÈ‡eÏ ÈË‰Ï Ca˙È20,לאחריםÔÎÏ ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆««¿≈ƒ»≈
ÌˆÓˆ את ‰ÏB„bוסילק BB‡ החלל כל  את ממלא שהיה ֿ גבול  ÏÚהבלי  ƒ¿≈«»«
„v‰ אותו והסתיר  מכן CÈLÓ‰Âוהעלים CÚמועט‡Bלאחר  ÈÙlL ««¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆

˙BÓÏBÚ‰העולמות של  הקליטה ליכולת eÎ'.ומותאם »»

‰Bz‰ ˙ÚtL‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ, ישראל לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש ¿≈«¿«¿»««»
‡Óba ‡˙È‡„k21:"לטובים מטוב טוב ויקבל  טוב "יבא הפסוק על  ƒ¿ƒ»«¿»»

,‰"aw‰ ‰Ê BhÓ ,‰Bz BÊ BË Ïa˜ÈÂ ,‰LÓ ‰Ê BË ‡BÈ»∆…∆ƒ«≈»ƒ∆«»»
,eÈ‰Â ,Ï‡NÈ Ì‰ BËÏ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  טובו  שמצד  כשם ¿≈ƒ¿»≈¿«¿

כדי  ֿ גבול  הבלי  באורו  צמצום נעשה

השפעת  לעניין  גם כך  עולמות לברוא

ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש »vnL∆ƒ„התורה
Bh‰ ˙ÈÁa שבו‰NÚ ¿ƒ«««¬∆

ÌeˆÓv‰ שתוכל כדי  דרוש שהיה «ƒ¿
‰Bz‰ ˙ÚtL‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»««»
של  ורצונו  חכמתו  שהיא כפי  מלמעלה

כפי  ישראל  לבני  עד  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הזה, בעולם למטה «¿eÏÏÎeƒ˙שהם
שתוכל  כדי  בתורה שנעשה הצמצום

לפרט  (מבלי  כללי  באופן  למטה לרדת

ˆÌÈÓeˆÓיותר ) ' ‰Êa LÈ, ≈»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÚהאחד  ÌˆÚ È‰L ∆¬≈∆∆ƒ¿«

Ó ‰Bz‰ ˙ÎLÓ‰,‰ÏÚÓl «¿»««»ƒ¿«¿»
‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»««»¿»
ŒÏÚ ‰Ê È‰ ,ÛBÒŒÔÈ‡ B‡Ó≈≈¬≈∆«

ÌeˆÓˆ È„È לא הצמצום ללא כי  ¿≈ƒ¿
כך  התורה את 'להוריד ' אפשר  היה

ולהבין  ללמוד  אפשר  יהיה למטה שגם

התורה, דברי  Ê‰את BhÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ∆
‰"aw‰ ֿ הקדוש עשה טובו  ומצד  «»»

- והשני  הזה. הצמצום את ֿ הוא ברוך 

ÈÁ‡Ï ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿«¬≈
‰ÎLÓ ‰Bz‰L והתגלתה ∆«»ƒ¿¿»

‰ÏÚÓlÓ של ורצונו  וחכמתו  ƒ¿«¿»
בלבושים  'התלבשה' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

מחוץ  גם להתגלות לה שמאפשרים

סוף, אין  È„Îaלאור  ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈
‰hÓÏ d˙ÎLÓ‰ CLÓzL עד ∆À¿««¿»»»¿«»

ללמוד  שניתן  כך  הזה לעולם לירידה

אנושי  בשכל  אפילו  אותה ≈¬‰Èולהבין 
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ Ôk Ìb ‰Ê∆«≈«¿≈ƒ¿
,‰Bz ‰Ê BË e‰ÊÂ ,‡˜Âc«¿»¿∆∆»
LÈ dÓˆÚ ‰Bza ÌbL ,eÈÈ‰«¿∆««»«¿»≈

BË ÏL ÔÈÚ צמצום לה שגורם ƒ¿»∆
ממש, סוף אין  שאינן  בדרגות גם להתגלות ‰Bhכדי  ÚhL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆««
ÌeˆÓv‰ da ‰NÚ ÔÎÏ ,ÈË‰Ïהנוסף‰hÓÏ ‰ÎLÓpL ¿≈ƒ»≈«¬»»«ƒ¿∆ƒ¿¿»¿«»

Áe Ì‚Â ‰ÓLp‰ ÏkL „Ú 'eÎ ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒ«∆»«¿»»¿««
LÙÂבנשמה נמוכות יותר  דרגות ‰‡„Ìשהם Ûe‚aL שהיא כפי  ¿∆∆∆¿»»»
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יב    

לבחינת e‡eד ) לה ּגיע  ּבכדי ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

ֿ ידי  על  זה  הרי ה ּמּקיף , ְְֲִִִֵֵֶַַַּפנימ ּיּות 

רא ׁש לי יׂשראל , ּדנׁשמ ֹות  ׁשּמּגיעים 28העב ֹודה  , ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹ

א ֹופ ּני  ב ' ׁשּיׁש והינּו, ה ּמּקיף . ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַּבבחינת 

ׁשּׁשּיכת  ה ּבר ּורים  עב ֹודת  היא  הא ' ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָעב ֹודה ,

וה ּב' ח ּצֹונּיּות . לבחינת  ׁשּי זה  וענין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָלע ֹולמ ֹות ,

ׁשּלמעלה  ה ּנׁשמה  עצם  ׁשּמּצד  העב ֹודה  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהיא 

לבחינת  מ ּגיעים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ודעת , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָמ ּטעם 

ּבקריאת ֿ ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ה ּמּקיף . ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּפנימ ּיּות 

יׂשראל  ׁשמע  א ֹומרים  א ֹופ ּני 29ׁשמע  ב ' והם  , ְְְְְִִֵֵֵַַַָ

ּדיׂשראל . והעב ֹודה  ּדׁשמע  העב ֹודה  ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָעב ֹודה ,

ע ' ׁשם  ה ּוא  דע '30ׁשמע  ר ּבתי, ע ' ּבחינת  ה ּוא  ע ' , ְְְִִֵַַַָ

וע ' מ ּיּו"ד , ּכל ּולה  אחת  ׁשּכל  ּכפי ה ּמּדֹות  ז' ְְְִִִֵֶַַַָָהם 

(ע ') וׁשם  ּבׁשר ׁשם , ׁשהם  ּכמ ֹו ה ּמּדֹות  הם  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָר ּבתי

והארה  ׁשם  רק  ה ּוא  הע ֹולמ ֹות  ּכל  ׁשח ּיּות  ְְֵֶֶַַַָָָָָהיינּו

ׁשר ׁש הם  ה ּמּדֹות  (ׁשהרי ה ּמּדֹות  מ ּבחינת  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּבלבד 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חסד 31הע ֹולמ ֹות , ע ֹולם  אמר ּתי ּכי ְְִִֶֶֶַָָָָָ

וה ּׂשגה , הבנה  ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ׁשמע , וזה ּו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָיּבנה ),

ׁשרק  היינּו, עצמ ּה, ׁשמע  ּבתבת  היא  ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָוהה ּׂשגה 

לע ֹולמ ֹות , מק ֹור  נע ׂשה  ע ' מ ּבחינת  והארה  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשם 

אהבה  אצל ֹו נע ׂשה  זֹו הת ּבֹוננּות  ֿ ידי ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָועל 

ה ּמּדֹות  עצמ ּיּות  לבחינת  לה ּגיע  וחפץ  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָּות ׁשּוקה 

ה ּׂשכל  מ ּצד  היא  זֹו ׁשעב ֹודה  וכיון ְֲִִֵֵֶֶַַָָכ ּו'.

ּבׁשר ׁש היא  עצמ ּה ההת ּבֹוננּות  וגם  ְְְְְְְְִִִֶַַַַָֹוההת ּבֹוננּות ,

ה ּוא  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  ּבלבד , הע ֹולמ ֹות  ְְִִֵֵֶַַַָָח ּיּות 

ה ּמּקיף ), (ח ּצֹונּיּות  הח ּצֹונּיּות  ּבבחינת  רק  ְִִִִִִִִַַַַַַַמ ּגיע 

כ ּו'. ה ּבר ּורים  ּבענין עב ֹודת ֹו נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָועל 

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

ועוד.28) הזהר. בשם ב  טו, להצ "צ  סהמ "צ  כט . לב , וישלח  להאריז"ל הפסוקים ד.29)שער ו, זח "ג 30)ואתחנן ראה

ב . רלו, עה"פ .31)(רע "מ ) אור) (יהל אוה"ת ג. פט , תהלים

    
˙eiÓÈt ˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï È„Îa ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

ÛÈwn‰, זו נעלית מבחינה והמשכה השפעה שתהיה Ê‰ולגרום È‰ ««ƒ¬≈∆
,Ï‡NÈ ˙BÓLc ‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚאותיותL‡ ÈÏ28 דבר «¿≈»¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…

מעלתן , גודל  על  ‰ÛÈwnהמלמד  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ÌÈÚÈbnL שמפני ∆«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ
ישראל , נשמות של  הגדולה מעלתן 

ל 'פנימיות  עד  ו 'נוגעת' מגיעה עבודתן 

‡ÈpÙBהמקיף'. ' LiL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«≈
˙„BÚ ‡È‰ '‡‰ ,‰„BÚ¬»»ƒ¬«

ÌÈea‰ והרע הטוב הזה בעולם «≈ƒ
את  להפריד  היא והעבודה מעורבים

לקדושה  אותו  ולהעלות מהרע הטוב

עבודה  BÓÏBÚÏ˙,וזוהי  ˙ÎiML∆«∆∆»»
˙ÈÁÏ CiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»ƒ¿ƒ«

˙eiBvÁ יורדת החיצוניות רק כי  ƒƒ
הרע. עם מעורבת ‰È‡להיות 'a‰Â¿«ƒ

‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ«∆∆«¿»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«ƒƒƒ¿ƒ«

ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt בעוד כי  ¿ƒƒ««ƒ
ובתוך  העולם ענייני  עם שהעבודה

בחינות  עד  רק מגעת העולם גדרי 

הרי  ומוגבלות, מצומצמות חיצוניות

ודעת, מטעם שלמעלה העבודה

מגעת  וההגבלות, מהגדרים הנעלית

מוגבל . הבלתי  הפנימי  לאור 

Œ˙‡È˜a ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL ÌÈÓB‡ ÚÓL¿«¿ƒ¿«

Ï‡NÈ29Ì‰Â המילים , שתי  ƒ¿»≈¿≈
מסמלות ו "ישראל " '"שמע"

ÙB‡‰„BÚ Èp שונות צורות שתי  «≈¬»
שהן , ה' עבודת «¬«‰BÚ„‰של 

.Ï‡NÈc ‰„BÚ‰Â ÚÓLcƒ¿«¿»¬»¿ƒ¿»≈
‡e‰ ÚÓL אותיות'Ú ÌL30'Ú , ¿«≈

,È˙a 'Ú ˙ÈÁa ‡e‰ גדולה ע' ¿ƒ««»ƒ
היא גדולה ע' של  ¿ע'„והמשמעות

,70 בגימטריא Ê'רגילה, Ì‰≈
˙Bcn‰,נצח תפארת, גבורה, חסד , «ƒ

ומלכות  יסוד  ‡Á˙הוד , ÏkL ÈÙk¿ƒ∆»««
„"eiÓ ‰ÏeÏk השכל חלקי  ושלושת המידות שבע היינו  הספירות, עשר  כל  ¿»ƒ

שבעים, הכול  ובסך  ודעת, בינה È˙aחכמה, 'ÚÂגדולה ‰Ìעי "ן  ¿«»ƒ≈
ÌLLa Ì‰L BÓk ˙Bcn‰ באות שהן  מכפי  יותר  בגדלות הם שם «ƒ¿∆≈¿»¿»

במידות, וביטוי  גילוי  ‰BÓÏBÚ˙לידי  Ïk ˙eiÁL eÈÈ‰ ('Ú) ÌLÂ¿≈«¿∆«»»»

שונים  מסוגים שונים נבראים שמחיה ונעלה גדול  אלוקי  באור  שמדובר  למרות

סוף Ïa„סוף ‰‡‰Â ÌL ˜ ‡e‰ בדומה) ומצומצם מועט אור  היינו  «≈¿∆»»ƒ¿«
זה) בשם הנקרא הדבר  או  האדם עצם איננו  שהשם ‰Bcn˙לכך  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ

המידות  ומהות עצם BÓkולא ,˙BÓÏBÚ‰ LL Ì‰ ˙Bcn‰ È‰L)∆¬≈«ƒ≈…∆»»¿
e˙kL31ÌÏBÚ ÈzÓ‡ Èk ∆»ƒ»«¿ƒ»

‰aÈ „ÒÁ ידי על  הוא העולם ובניין  ∆∆ƒ»∆
המידות), שאר  גם וכך  החסד  מידת

ÔBLÏ ‡e‰L ,ÚÓL e‰ÊÂ¿∆¿«∆¿
‰‚O‰Â ‰‰ ולהבין להתבונן  ¬»»¿«»»

נצטווינו O‰‰Â‚‰ולהשיג , שעליה ¿««»»
ÚÓL"שמע" ˙˙a ‡È‰ƒ¿≈«¿«

,eÈÈ‰ ,dÓˆÚ ולהבין להתבונן  «¿»«¿
מ"שי "ן  מורכבת "שמע" שהמילה

באים  "עי "ן " והאות סופית" ומ"ם

‡‰Â‰ללמדנו  ÌL ˜L∆«≈¿∆»»
'Ú ˙ÈÁaÓהמידות NÚ‰היינו  ƒ¿ƒ««¬∆

˙BÓÏBÚÏ B˜Ó המהות ואילו  »»»
לא  המידות של  והעצם הפנימית

למטה,מ  ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂתגלים
BÊ ˙eBa˙‰ מתבונן האדם כאשר  ƒ¿¿

בבחינה  היא העולמות כל  שחיות

העליונות  המידות של  בלבד  חיצונית

BÏˆ‡ ‰NÚ בו ‡‰‰מתעוררת «¬∆∆¿«¬»
ıÙÁÂ ‰˜eL˙e להסתפק לא ¿»¿≈∆

האלוקות  של  המועטת בהארה

אלא  העולם נברא שבאמצעותה

שאיפה בו  »ÚÈb‰Ï¿«ƒמתעוררת
.'eÎ ˙Bcn‰ ˙eiÓˆÚ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿ƒ«ƒ

BÊ ‰„BÚL ÔÂÈÎÂ וההתעוררות ¿≈»∆¬»
לאלוקות  להתקרב והשאיפה

האדם  בלב vÓ„שמתעוררת ‡È‰ƒƒ«
˙eBa˙‰‰Â ÏÎO‰ שהיסוד כך  «≈∆¿«ƒ¿¿

של  האנושי  השכל  הוא שלה והמקור 

ומוגבל , מדוד  הוא שמטבעו  האדם

‡È‰ dÓˆÚ ˙eBa˙‰‰ Ì‚Â¿««ƒ¿¿«¿»ƒ
„Ïa ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ LLa¿…∆«»»ƒ¿«
במידות  מצומצמת שהאלוקות כפי 

ומאחר  בלבד , ו "הארה" "שם" בבחינת

מצומצם  אלוקי  באור  עוסקת וגם האנושי  השכל  על  מבוססת שההתבוננות

‰eiBvÁ˙ומועט ˙ÈÁa ˜ ÚÈbÓ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«ƒ««ƒ¿ƒ««ƒƒ
ÔÈÚa B˙„BÚ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(ÛÈwn‰ ˙eiBvÁ)ƒƒ««ƒ¿«¿≈∆«¬≈¬»¿ƒ¿«

'eÎ ÌÈea‰ ב"חיצוניות רק ה'נוגעת' שעבודה לעיל  שנתבאר  כפי  «≈ƒ
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יג     

מ ּצד  ה ּנׁשמה  עב ֹודת  ענין ה ּוא  יׂשראל  ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאמנם 

רא ׁש, לי מה ּׂשכל , למעלה  ׁשהיא  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹעצמ ּה,

מ ּגיעים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  מהע ֹולמ ֹות , ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּולמעלה 

ההפר ׁש ּכן ּגם  וזה ּו ה ּמּקיף . ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַלבחינת 

נפ ׁש ּובכל   לבב ּדבכל  האהבה  ׁשּנע ׂשים 32ּבין , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָ

ענין  ה ּוא   לבב ּדבכל  ׁשמע , ּבחינת  ֿ ידי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָעל 

מה ֿ ה ּלב , ּכלי ּבהג ּבלת  ׁשהיא  ּכמ ֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָהאהבה 

האהבה  נע ׂשית  יׂשראל  ּבחינת  מ ּצד  ֿ ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּׁשאין

 מאד ׁשּגם 32ּדבכל  והינּו, מהג ּבלה . ׁשּלמעלה  , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מה ׁשּתל ׁשל ּות , ׁשּלמעלה  הא ֹור  נמ ׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבמ ּדֹות 

ׁשּגם  לפי מ ּמצרים , ה ּיציאה  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשעל 

ה ּמּקיף . ּפנימ ּיּות  ּבחינת  מאיר  ְְִִִִִֵַַַָָּבע ֹולמ ֹות 

ÔÈÚe, ה ּׁשבטים ׁשאר  על  יֹוסף  מעלת  היא  זה  ¿ƒ¿»ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּכתיב  ה ּׁשבטים  אנחנּו33ּדבכל  וה ּנה  ְְְְְֲִִִִֵַַָָ

ה ּבר ּורים , עב ֹודת  ענין ׁשה ּוא  אל ּמים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַֻמא ּלמים 

ּבגימטר ּיא  ה ּוא  ׁשם  ּכי ע ', ׁשם  ּבחינת  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּזה ּו

(ׁשה ּוא  ּב"ן ׁשם  עם  ניצ ֹוצין) רפ "ח  (ׁשהם  ִִִֵֵֶֶַרפ "ח 

רק  ההעלאה  נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי  ׁשעל  ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה ּמברר ),

ּכתיב  ּביֹוסף  אבל  ר ּבתי. ע ' קמה 27לבחינת  וה ּנה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

אל ּמֹותיכם  תס ּבינה  וה ּנה  נּצבה , וגם  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻֻאל ּמתי

ׁשני, ּבר ּור  ענין ׁשה ּוא  לאל ּמתי, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוּתׁשּתחוינה 

ההעלאה  נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  מ "ה , ּדׁשם  ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה ּבר ּור 

ר ּבתי, ע ' מ ּבחינת  ׁשּלמעלה  עצמ ּות ֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָלבחינת 

וזה ּו ר ּבתי. ע ' מ ּבחינת  למעלה  עין, עלי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה ּו

ה ּוא  ּפֹורת  ּכי ּפֹורת , ּבן ּפעמים  ב ' ּׁשּכת ּוב  ְִִֵֶַָָָָמה 

ּבחינת  ממ ׁשי ׁשּיֹוסף  והינּו, ּורב ּו, ּפר ּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַמ ּלׁשֹון

ּגם  וזה ּו מה ׁשּתל ׁשל ּות . ׁשּלמעלה  א ֹור ֹות  ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָּתֹוספת 
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ה.32) ו, וש"נ.33)ואתחנן א. תתשמז, וישב  אוה"ת ראה בכ"ז ז. לז, וישב 

    
מהרע. הטוב הפרדת שעניינה הבירורים" ב"עבודת ביטוי  לידי  באה המקיף"

ÌÓ‡ יותר הנעלית בבחינת Ï‡NÈהעבודה העבודה לאחר  (שבאה »¿»ƒ¿»≈
והגבלה) במדידה שהיא vÓ„"שמע" ‰ÓLp‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»»ƒ«

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,dÓˆÚ שבהם בדרגות גם ו 'נוגעת' האנושי  «¿»∆ƒ¿«¿»≈«≈∆
כפי  להגיע, מסוגל  לא האנושי  השכל 

אותיות ש"ישראל " מכך  גם ÈÏƒשמובן 
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏe ,L‡…¿«¿»≈»»
העליון  החלק הוא שהראש כשם

שבגוף, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰והנעלה
˙eiÓÈt ˙ÈÁÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ

ÛÈwn‰ האדם זו  עבודה ובאמצעות ««ƒ
עם  ולהתקשר  להתחבר  מסוגל 

למעלה  מהעולמות, שלמעלה האלוקות

והגבלה. ממדידה

k Ìb e‰ÊÂLÙ‰‰ Ô ההבדלÔÈa ¿∆«≈«∆¿≈≈
ÏÎe EÏ ÏÎc ‰‰‡‰»«¬»ƒ¿»¿»¿¿»

ELÙ32È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL , «¿¿∆«¬ƒ«¿≈
,ÚÓL ˙ÈÁa בתורה ככתוב ¿ƒ«¿«

בכל  אלוקיך  ה' את ואהבת "שמע...

נפשך ..." ובכל  EÏלבבך  ÏÎcƒ¿»¿»¿
הלב באמצעות ה' אהבת ‰e‡היינו 

‡È‰L BÓk ‰‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»¿∆ƒ
l‰ ÈÏk ˙Ïa‚‰a יכול לא ואדם ¿«¿»«¿≈«≈

ליכולת  שמעבר  ברמה ה' את לאהוב

"בכל  ה' אהבת וגם להכיל , שלו  הלב

והיכולות  הכוחות לפי  מוגבלת נפשך "

פני  הם ואלה האוהב, האדם של 

בעקבות  שבאה האהבה לגבי  הדברים

"שמע" של  ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óההתבוננות
Ï‡NÈ ˙ÈÁa „vÓ Ôk היא ≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

כאמור  הנשמה, ≈¬»ÈNÚ˙עצם
E„‡Ó ÏÎc ‰‰‡‰32, אהבת »«¬»ƒ¿»¿…∆

Ïa‚‰Ó‰ה' ‰ÏÚÓlL כפי ∆¿«¿»≈«¿»»
"מאודך " הלשון  ממשמעות גם שמובן 

ממדידה  למעלה היינו  "מאוד " כי 

BcÓa˙והגבלה. ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
‰ÏÚÓlL B‡‰ CLÓƒ¿»»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó,"ו "הארה "שם" בבחינת המועט האור  רק ŒÏÚLולא ≈ƒ¿«¿¿∆«
˙BÓÏBÚa ÌbL ÈÙÏ ,ÌÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È מלשון ¿≈∆«¬∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ∆«»»

לעיל  כמבואר  האלוקי , האור  צמצום ידי  על  היא התהוותם שכל  והסתר  העלם

‰ÛÈwnבהרחבה, ˙eiÓÈt ˙ÈÁa È‡Ó מההגבלות שלמעלה ≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ
למרות  עצמן , שהמידות פועלת מאודך " "בכל  ה' שאהבת כשם והצמצומים,

גבול . ללא לה' אהבה יחושו  שלהן , ההגבלות

ÏÎc ,ÌÈËM‰ ‡L ÏÚ ÛÒBÈ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÔÈÚe¿ƒ¿»∆ƒ«¬«≈«¿»«¿»ƒƒ¿»

È˙k ÌÈËM‰33ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó eÁ‡ ‰p‰Â בענייני ועוסקים «¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿¿«¿ƒ¬Àƒ
‰ÌÈeaהעולם, ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰L והפרדת הגשמי  הזה העולם של  ∆ƒ¿«¬««≈ƒ

לקדושה, והעלאתו  מהרע ‰e‡הטוב ÌL Èk ,'Ú ÌL ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«≈ƒ≈
ÔÈˆBˆÈ Á"Ù Ì‰L) Á"Ù ‡iËÓÈ‚a' נפלו' הקבלה פי  שעל  ¿ƒ«¿ƒ»∆≈ƒƒ

ושקעו  העולם גשמיות תוך  אל  למטה

ויש  אחרא והסטרא הקליפות בתוך 

לקדושה  אותם ולהעלות )לברר 
(שביחד  "שם" עוד  ישנו  לכך  ובנוסף

שייך  "שמע" אותיות העי "ן , עם

- הבירורים Ô"aלעבודת ÌL ÌÚƒ≈«
בצורות  נכתב להיות יכול  הוי ' שם

ה' במילוי  הוא וכאשר  מילוי  של  שונות

הוא  הרי  ה"ה ו "ו , ה"ה, יו "ד , היינו 

ב"ן  שם ונקרא 52 בגימטריא עולה

ŒÈ„ÈŒÏÚL ,(n‰ ‡e‰L)∆«¿»≈∆«¿≈
˜ ‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÈNÚ ‰Ê∆«¬≈««¬»»«

È˙a 'Ú ˙ÈÁÏ גדולה עי "ן  ƒ¿ƒ««»ƒ
כפי  המידות שבע לעיל  כאמור  שהיא

בדרגא  והם מעשר  כלולה אחת שכל 

בשורשם. הן  שהמידות כמו  נעלית,

‰Ó˜ ‰p‰Â È˙k ÛÒBÈa Ï‡¬»¿≈¿ƒ¿ƒ≈»»
‰p‰Â ,‰v Ì‚Â È˙nÏ‡¬À»ƒ¿«ƒ»»¿ƒ≈
ÌÎÈ˙BnÏ‡ ‰ÈaÒ¿̇À∆»¬À≈∆
‡e‰L ,È˙nÏ‡Ï ‰ÈÂÁzLzÂ«ƒ¿«¬∆»«¬À»ƒ∆
ÌLc ea‰ ,ÈL ea ÔÈÚƒ¿«≈≈ƒ«≈¿≈

‰"Ó במילוי נכתב הוי ' שם כאשר  «
הרי  ה"א, וא"ו , ה"א, יו "ד , היינו  אל "ף

מ"ה  בגימטריא 45 בגימטריא עולה

את  מעלה מ"ה שם ידי  שעל  והבירור 

נעלית  לקדושה המתבררים הניצוצות

(כי  ב"ן  שם ידי  על  הבירור  מאשר  יותר 

בהתגלות  קשור  מ"ה שם כלל  בדרך 

עצמו , מצד  שהוא כפי  האלוקי  האור 

ב"ן  ושם העליונות, המידות ששת

לצורך  האלוקי  האור  להתגלות קשור 

המלכות) ספירת »∆ŒÏÚLהעולמות,
‰‡ÏÚ‰‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬≈««¬»»
ÔÈÚ ÈÏÚ e‰fL ,È˙a 'Ú ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL B˙eÓˆÚ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»ƒ∆∆¬≈»ƒ

היינו  העי "ן , È˙aעל  'Ú ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ולא המידות בחינת שהיא ¿«¿»ƒ¿ƒ««»ƒ
ית'. עצמותו 

e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ'ב Bt˙,ביוסף Ôa ÌÈÓÚt בן יוסף, פורת "בן  ¿∆«∆»¿»ƒ≈»
עין ", עלי  eeפורת et ÔBLlÓ ‡e‰ ˙Bt Èk של במשמעות ƒ»ƒ¿¿¿
ותוספת, CÈLÓÓהרחבה ÛÒBiL ,eÈ‰Âומגלה למטה ÈÁa˙מלמעלה ¿«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«

ÙÒBz˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙BB‡ אלוקי ˙ אור  הארת שהיא ∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
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לבחינת e‡eד ) לה ּגיע  ּבכדי ּדה ּנה , הענין, ≈ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ

ֿ ידי  על  זה  הרי ה ּמּקיף , ְְֲִִִֵֵֶַַַּפנימ ּיּות 

רא ׁש לי יׂשראל , ּדנׁשמ ֹות  ׁשּמּגיעים 28העב ֹודה  , ְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹ

א ֹופ ּני  ב ' ׁשּיׁש והינּו, ה ּמּקיף . ּפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַּבבחינת 

ׁשּׁשּיכת  ה ּבר ּורים  עב ֹודת  היא  הא ' ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָעב ֹודה ,

וה ּב' ח ּצֹונּיּות . לבחינת  ׁשּי זה  וענין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָלע ֹולמ ֹות ,

ׁשּלמעלה  ה ּנׁשמה  עצם  ׁשּמּצד  העב ֹודה  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהיא 

לבחינת  מ ּגיעים  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ודעת , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָמ ּטעם 

ּבקריאת ֿ ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ה ּמּקיף . ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּפנימ ּיּות 

יׂשראל  ׁשמע  א ֹומרים  א ֹופ ּני 29ׁשמע  ב ' והם  , ְְְְְִִֵֵֵַַַָ

ּדיׂשראל . והעב ֹודה  ּדׁשמע  העב ֹודה  ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָעב ֹודה ,

ע ' ׁשם  ה ּוא  דע '30ׁשמע  ר ּבתי, ע ' ּבחינת  ה ּוא  ע ' , ְְְִִֵַַַָ

וע ' מ ּיּו"ד , ּכל ּולה  אחת  ׁשּכל  ּכפי ה ּמּדֹות  ז' ְְְִִִֵֶַַַָָהם 

(ע ') וׁשם  ּבׁשר ׁשם , ׁשהם  ּכמ ֹו ה ּמּדֹות  הם  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָר ּבתי

והארה  ׁשם  רק  ה ּוא  הע ֹולמ ֹות  ּכל  ׁשח ּיּות  ְְֵֶֶַַַָָָָָהיינּו

ׁשר ׁש הם  ה ּמּדֹות  (ׁשהרי ה ּמּדֹות  מ ּבחינת  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּבלבד 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו חסד 31הע ֹולמ ֹות , ע ֹולם  אמר ּתי ּכי ְְִִֶֶֶַָָָָָ

וה ּׂשגה , הבנה  ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ׁשמע , וזה ּו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָיּבנה ),

ׁשרק  היינּו, עצמ ּה, ׁשמע  ּבתבת  היא  ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָוהה ּׂשגה 

לע ֹולמ ֹות , מק ֹור  נע ׂשה  ע ' מ ּבחינת  והארה  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשם 

אהבה  אצל ֹו נע ׂשה  זֹו הת ּבֹוננּות  ֿ ידי ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָועל 

ה ּמּדֹות  עצמ ּיּות  לבחינת  לה ּגיע  וחפץ  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָּות ׁשּוקה 

ה ּׂשכל  מ ּצד  היא  זֹו ׁשעב ֹודה  וכיון ְֲִִֵֵֶֶַַָָכ ּו'.

ּבׁשר ׁש היא  עצמ ּה ההת ּבֹוננּות  וגם  ְְְְְְְְִִִֶַַַַָֹוההת ּבֹוננּות ,

ה ּוא  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  ּבלבד , הע ֹולמ ֹות  ְְִִֵֵֶַַַָָח ּיּות 

ה ּמּקיף ), (ח ּצֹונּיּות  הח ּצֹונּיּות  ּבבחינת  רק  ְִִִִִִִִַַַַַַַמ ּגיע 

כ ּו'. ה ּבר ּורים  ּבענין עב ֹודת ֹו נע ׂשית  ֿ זה  ֿ ידי  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָועל 
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ÔÈÚa B˙„BÚ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,(ÛÈwn‰ ˙eiBvÁ)ƒƒ««ƒ¿«¿≈∆«¬≈¬»¿ƒ¿«

'eÎ ÌÈea‰ ב"חיצוניות רק ה'נוגעת' שעבודה לעיל  שנתבאר  כפי  «≈ƒ
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יד    

יֹוסף  ּגּבי ּׁשּכת ּוב  אחד 34מה  ׁשכם   ל נת ּתי ואני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשה ּוא  ּכתפים  ּבחינת  ה ּוא  ּדׁשכם  ,אחי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַעל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו אח ֹורים , אבי 35ּבחינת  חם  [ּגּבי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

וּיׂשימ ּו36מצרים  ה ּׂשמלה  את  ויפת  ׁשם  וּיּקח  [ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ע ֹוׂשה  ויֹוסף  אח ֹור ּנית , וּילכ ּו ׁשניהם  ׁשכם  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַעל 

נמ ׁש ׁשּמּזה  אח ֹורים  (ּבחינת  ׁשכם  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָמ ּבחינת 

ּדהינּו, אחד , ּבחינת  מצרים ) ּגל ּות  ְְְְְִִִִֶַַַַָָּבחינת 

ׁשעל ֿ ּדוקא , ּבפנימ ּיּות  ה ּמּקיף  המ ׁשכת  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּתהיה 

ֿ ידיֿ ועל  ה ּמּקיף , ּפנימ ּיּות  ּבחינת  מאיר  ֿ זה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַידי

מ ּמצרים . ה ּיציאה  נע ׂשית  ְְֲִִִִֵֶַַַָזה 

עלינּו,e‰ÊÂה ) ל ּמק ֹום  ט ֹוב ֹות  מעל ֹות  ּכּמה  ¿∆ֲֵַַַָָָ

ּבבחינת  הם  ט ֹוב ֹות  מעל ֹות  ְֲִִֵֶַַׁשט "ו

יס ֹוד  צ ּדיק  יֹוסף , ׁשל  מדרגת ֹו ׁשּזֹוהי ְְְִִֵֵֶֶַַַָה ּיס ֹוד ,

וזה ּו37ע ֹולם  ּבפנימ ּיּות , ה ּמּקיף  את  ׁשּממ ׁשי , ְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

ה 'צמח  אדמ ֹו"ר  ׁשּפר ׁש ּכמ ֹו עלינּו, ְְֵֵֵֶֶַַַַָָל ּמק ֹום 

יׂשראל ,38צדק ' ּדנׁשמ ֹות  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, א ּונז,  ּדּור א ּון א ּונז צ ּוליּב : ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּלמעלה  עצמ ּה ה ּנׁשמה  עב ֹודת  ענין ׁשה ּוא  א ּונז",  ּדּור" ּד"עלינּו" ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכה ּפר ּוׁש

ׁשּתהיה  היינּו, א ּונז", "צ ּוליּב ּד"עלינּו" ה ּפר ּוׁש אזי ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה ּביר ּור 

ל ּמק ֹום  ּבפנימ ּיּות  נמ ׁש ה ּמּקיף  מ ּצד  ׁשּגם  ּדוקא , יׂשראל  לנׁשמ ֹות  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָההמ ׁשכה 

ּדוקא . ְַָָָהרא ּוי
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כב .34) מח , כג.35)ויחי  ט , ו.36)נח  יו"ד, כה.37)שם יו"ד, שלפני38)משלי  בשיחה וראה .266 ע ' תרח "ץ  סה"ש ראה

.(232 ע ' (לקמן המאמר

    
והגבלה. במדידה ÛÒBÈבהדרגה, Èab e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ34È‡Â ¿∆««∆»«≈≈«¬ƒ

ÌÈÙ˙k ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÎLc ,EÈÁ‡ ÏÚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙»«ƒ¿¿∆««««∆ƒ¿∆¿ƒ«¿≈«ƒ
e˙kL BÓÎe ,ÌÈBÁ‡ ˙ÈÁa ‡e‰L35È‡ ÌÁ Èab] והשורש ∆¿ƒ«¬«ƒ¿∆»«≈»¬ƒ

ÌÈˆÓ36ÌÎLשל  ÏÚ eÓÈNiÂ ‰ÏÓO‰ ˙‡ ˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ [ ƒ¿«ƒ«ƒ«≈»∆∆∆«ƒ¿»«»ƒ«¿∆
˙ÈpBÁ‡ eÎÏiÂ Ì‰ÈL וכפי ¿≈∆«≈¿¬«ƒ

אחוריים  מבחינת לעיל , שנתבאר 

להיות  יכולה המקיף") ("חיצוניות

אחרא, וסטרא לקליפות גם השפעה
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המשך ביאסר למו' עבסדה זרה ליסם חמישי עמ' ב



טו     

יֹוסף  ּגּבי ּׁשּכת ּוב  אחד 34מה  ׁשכם   ל נת ּתי ואני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשה ּוא  ּכתפים  ּבחינת  ה ּוא  ּדׁשכם  ,אחי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַעל 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו אח ֹורים , אבי 35ּבחינת  חם  [ּגּבי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

וּיׂשימ ּו36מצרים  ה ּׂשמלה  את  ויפת  ׁשם  וּיּקח  [ ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ע ֹוׂשה  ויֹוסף  אח ֹור ּנית , וּילכ ּו ׁשניהם  ׁשכם  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַעל 

נמ ׁש ׁשּמּזה  אח ֹורים  (ּבחינת  ׁשכם  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָמ ּבחינת 

ּדהינּו, אחד , ּבחינת  מצרים ) ּגל ּות  ְְְְְִִִִֶַַַַָָּבחינת 

ׁשעל ֿ ּדוקא , ּבפנימ ּיּות  ה ּמּקיף  המ ׁשכת  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּתהיה 

ֿ ידיֿ ועל  ה ּמּקיף , ּפנימ ּיּות  ּבחינת  מאיר  ֿ זה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַידי

מ ּמצרים . ה ּיציאה  נע ׂשית  ְְֲִִִִֵֶַַַָזה 

עלינּו,e‰ÊÂה ) ל ּמק ֹום  ט ֹוב ֹות  מעל ֹות  ּכּמה  ¿∆ֲֵַַַָָָ

ּבבחינת  הם  ט ֹוב ֹות  מעל ֹות  ְֲִִֵֶַַׁשט "ו

יס ֹוד  צ ּדיק  יֹוסף , ׁשל  מדרגת ֹו ׁשּזֹוהי ְְְִִֵֵֶֶַַַָה ּיס ֹוד ,

וזה ּו37ע ֹולם  ּבפנימ ּיּות , ה ּמּקיף  את  ׁשּממ ׁשי , ְְְִִִִִֶֶֶַַַָ

ה 'צמח  אדמ ֹו"ר  ׁשּפר ׁש ּכמ ֹו עלינּו, ְְֵֵֵֶֶַַַַָָל ּמק ֹום 

יׂשראל ,38צדק ' ּדנׁשמ ֹות  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו, א ּונז,  ּדּור א ּון א ּונז צ ּוליּב : ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּלמעלה  עצמ ּה ה ּנׁשמה  עב ֹודת  ענין ׁשה ּוא  א ּונז",  ּדּור" ּד"עלינּו" ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכה ּפר ּוׁש

ׁשּתהיה  היינּו, א ּונז", "צ ּוליּב ּד"עלינּו" ה ּפר ּוׁש אזי ה ּבהמית , ּדנפ ׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה ּביר ּור 

ל ּמק ֹום  ּבפנימ ּיּות  נמ ׁש ה ּמּקיף  מ ּצד  ׁשּגם  ּדוקא , יׂשראל  לנׁשמ ֹות  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָההמ ׁשכה 

ּדוקא . ְַָָָהרא ּוי
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כב .34) מח , כג.35)ויחי  ט , ו.36)נח  יו"ד, כה.37)שם יו"ד, שלפני38)משלי  בשיחה וראה .266 ע ' תרח "ץ  סה"ש ראה

.(232 ע ' (לקמן המאמר
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מכתב כללי
 )תרגום חפשי(

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

 אל אחינו בני ישראל,

בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

כל יום-טוב יש לו תוכנו המיוחד, ולכן גם לימודיו והוראותיו המיוחדים, הנוגעים לכל אלה 

שהיום-טוב ניתן להם, דהיינו, כל אחד מישראל – בתור יחיד והן בתור חלק מכלל ישראל – וכן לכלל 

ישראל בתור כלל.

ומנהגים  דינים  והמצוות,  היום-טוב,  של  בשמו  ומתבטא  משתקף  יום-טוב  כל  של  אופיו 

הקשורים עמו.

טוב  ליום  כנסת-הגדולה  אנשי  שקבעו  בשם  גם  נרמז  הפסח  שבחג  העיקריים  הענינים  אחד 

זה – "זמן חרותינו".

והתורה שנקראת "תורת חיים", מורה דרך בחיים – דורשת מכל יהודי לזכור, היינו לחיות 

מחדש, את החירות, יציאת מצרים, כל יום מימי חיינו. ובסגנון רז"ל: בכל דור ודור ובכל יום ויום 

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים.

הציווי והדרישה הם לכל דור – הן בזמנים שמלכות בית-דוד היתה קיימת זה כמה דורות ובית 

המקדש היה קיים, והן בזמנים החשוכים של דור השמד, ר"ל.

יום. אע"פ שאתמול היתה אצלו "יציאת מצרים", צריך הוא לחיות את  בכל  יהודי  ואל כל 

"יציאת מצרים" היום מחדש, ומחר עוד הפעם.

כי התוכן של "יציאת מצרים" מתבטא בכך שהוא משתחרר מההפרעות והמיצרים העומדים 

בדרכו ומונעים ממנו להיות מה שהוא צריך להיות ולעשות מה שהוא צריך לעשות.

טעמים,  לקוטי  עם  פסח  של  הגדה  ה'שנז.  אגרת  חט"ו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  באגרות-קודש  :נדפסה   
מנהגים וביאורים )הוצאת תשמ"ז ואילך( ע' תקעח ואילך. במהדורא זו ניתוספו בשוה"ג עוד איזה מ"מ וציונים 

ע"י המו"ל.
ה' עליהם יחיו: ישעי' לח, טז.

"זמן חרותינו": כן נקרא בנוסח התפילה והקידוש דחג הפסח. וראה לקו"ש חי"ז ע' 71 ואילך )הגש"פ עם 
לקוטי טעמים, מנהגים וביאורים )קה"ת תשמ"ז ואילך( ס"ע תקז ואילך(.

לזכור . . יציאת מצרים, כל יום מימי חיינו: כמ"ש )ראה טז, ג( למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 
ימי חייך. הגש"פ פיסקא אמר ר"א, מברכות יב, ב )במשנה(. וראה רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ג. שו"ע אדה"ז או"ח 

הל' ק"ש סימן סז.
לזכור, היינו לחיות מחדש: ראה בארוכה לקו"ד ח"א קסד, א ואילך.

ובסגנון רז"ל: ]משנה פסחים קטז, ב. וראה[ תניא פרק מז.
לחיות את "יציאת מצרים": כימי )צאתך מארץ מצרים( ל' רבים . . מזמן יציאת מצרים עד גאולה העתידה 
לבא בב"א הם ימי צאתך מארץ מצרים )ד"ה כימי צאתך ה'תש"ח ]סה"מ תש"ח ע' 159[. וראה ג"כ לקו"ת ד"ה 

אלה מסעי – השני ]פח, ג[(.
התוכן של "יציאת מצרים" . . מההפרעות והמיצרים: ראה תניא שם. תו"א וארא נז, ב ואילך. בשלח סד, א-ב. 

שער האמונה לאדמו"ר האמצעי פכ"א )לט, א ואילך(. ובכ"מ.
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וה"יציאת  היום,  ודרגתו  מצבו  עבור  מספיקה  אינה  אתמול  של  מצרים"  ה"יציאת  ולכן, 

מצרים" של היום – לא תספיק עבור מחר.

***

האמור לעיל יובהר יותר ע"פ הרעיון דלהלן:

ואויר  מים  אדמה  לצמיחה,  הדרוש  כל  כאשר  הצומח,  הנה   – שמסביבנו  שבעולם  בהדרגות 

וכדומה, מסופקים לו במילואם – אזי "משוחרר" הצומח מכל ה"דאגות" וההפרעות שלו. ואף שאינו 

יכול לזוז ממקומו, ו"נגזר" עליו להשאר במקומו כל ימיו – יש לו את מלוא החירות של צומח. כל זמן 

שאינו אלא צומח – הרי הוא בן חורין באמת.

אבל החי, אפילו כאשר מסופקים כל צרכיו, אכילה, שתיה וכדומה, אבל מוכרח הוא לעמוד 

במקום אחד – הרי זה אצלו המיצר הכי גדול – מאסר, מאסר הכי גרוע, כי חסרה לו עיקר מהותו.

ואילו האדם, שהוא שכלי, אפילו אם יש לו מלוא החירות של תנועה, אבל כשמרחיקים אותו 

מחיים שכליים – אזי הוא במאסר, מאסר שגוזל אותו מעיקר מהותו.

וכן הוא בעולם השכל עצמו – מי שביכלתו להגיע לדרגות הכי עליונות בשכל, ומגבילים אותו 

לחיים שכליים של ילד קטן – הרי זה המאסר הכבד ביותר עבור ה"אני" האמיתי שלו,

ואם הוא בעצמו מגביל את עצמו בכך – על ידי בזבוז שנותיו ושכלו ואפשרויותיו על אכילה 

ושתי' וכדומה, ולחיפוש אמצעים להשגת מאכל ומשקה, מבלי להתעלות יותר – הרי, מבחינות רבות, 

מאסר-עצמי זה מר יותר בהרבה, וגורם תוצאות חמורות יותר.

***

בני ישראל, שכל אחד מהם יש לו נפש אלקית, חלק אלוקה ממעל ממש, אשר, אפילו כאשר 

היא מלובשת בנפש הבהמית ובגוף, הרי היא קשורה עם הקב"ה, עם "אין סוף" – שאיפתה לחרות 

האמיתית שלה, ליציאת מצרים, היא תמידית ו"אין-סופית". היא אינה יכולה להישאר במקום אחד. 

כל יום, בעלייתה הנוספת ע"י תורה ומצוות, המקרבים לאין-סוף – מרגישה הנשמה בעומק פנימיותה 

שהמדריגה של אתמול היא היום כבר בבחינת "מצרים", שיש לצאת ממנה ולהגיע למעלה יותר.

***

יעזור השי"ת, ש"זמן חירותנו" הבעל"ט, יביא לכל אחד ואחת את החירות מכל ההפרעות, 

גשמיות, חומריות ורוחניות, ולשגשג, בשמחה ובטוב לבב, בעילוי אחר עילוי, עד לזמן חירותינו במלוא 

המדה – הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

ה"יציאת מצרים" של אתמול אינה מספיקה . . עבור מחר: ראה ביאור על זה בשיחת אחש"פ ס"ל )לקמן ע' 
265 ואילך(.

שיש לצאת: גודל ההכרח בזה – נראה גם מהעונש על העדרו. וכמרז"ל בנקדימון בן גוריון )כתובות סו, ב( 
ור' חנינא בן תרדיון )ע"ז יז, ב( על אשר כדבעי לי' למיעבד לא עבד.

. בעילוי אחר עילוי: ראה ברכות – בסופה. זהר ח"ב קלד, סע"ב. ד"ה אם בחוקותי ש"ת ס"ה   . לשגשג 
]סה"מ ה'ש"ת ע' 92[: מהלך )שזהו מעלת בנ"י על המלאכים וכו'( הוא הילוך בבחי' בלי גבול כו'. עיי"ש.

חלק אלוקה ממעל ממש: תניא רפ"ב.
גאולה האמיתית והשלימה: שאין אחרי' גלות )תוד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב )ממכילתא עה"פ בשלח 

טו, א((.

אגרות קודש
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מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר שליט"א
)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  י"א ניסן, נשיא לבני אשר,

 יום ג' שהוכפל בו כי טוב,

 פ' ויהי ביום השמיני, 

 שנת ה'תשמח, שנת הקהל,

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל 

בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהמשך למכתב מיום עש"ק ראש-חודש ניסן, שבו דובר על נקודות אחדות בקשר למשמעות 

של "יציאת מצרים", ושאחת ההוראות הראשונות הנלמדות היא להשתחרר מכל 'עבודה-זרה', מכל 

העבודות הזרות השונות, שהן זרות ועוינות ליהדות, הן החיצוניות )של הסביבה( והן הפנימיות – כפי 

שהדבר מודגש מיוחד על ידי הענין של קרבן-פסח –

כדאי להוסיף את ההדגשה, שההתבוננות בכל הענינים האלה, צריכה להיות באופן שהדבר 

העיקר", שאי-אפשר  הוא  "המעשה  התורה:  ליסוד  בהתאם  יום-יום,  בחיי  בפועל  לידי מעשה  יבוא 

ידי-חובה בלימוד בלבד, ואפילו לימוד המביא להסקת פסק-הדין הלכה למעשה, דבר שהוא  לצאת 

הכרח גמור כשלעצמו כדי לדעת "את המעשה אשר יעשו" – חייב להיות מעשה בפועל ממש,

וכדי שמעשה המצוות יהיה כראוי, עליו להיעשות בשלימות בפרטי פרטים, כמוסבר ב'שולחן 

ערוך' בלשון צחה וברורה.

בהתאם לזה, נתעכב כאן על פרטים מסויימים, הקשורים השנה במיוחד בקביעות הזמן של 

היום הראשון של חג המצות, זמן חירותנו, 

וקביעות  בחודש,  היום  של  הזמן  קביעות  בשבוע,  היום  של  הזמן  קביעות  פרטיות:  ובפרטי 

הזמן של היום בשנה.

*

י"א ניסן: ראה לקוטי לוי"צ אגרות ע׳ שכג-שכה,
נשיא לבני אשר: שו׳׳ע אדה"ז או״ח הל' פסח סתכ״ט סט"ו. וראה שם ס"ט. וראה לקוטי לוי״צ שם. ושם 
ע' תיט. וראה מכתב י"א ניסן ה׳תשד״מ הערה ד״ה י"א ניסן; מכתב י"א ניסן ה׳תשמ״ה, הערה ד״ה אשר )הגש״פ 

עם לקוטי טעמים, מנהגים וביאורים — קה״ת תשמ״ו ואילך — ע׳ תשנג. שם ע' תשסז(.
יום ג' שהוכפל בו כי טוב: פירש״י בראשית א, ז )מב״ר פ״ד, ו(. ובאוה״ת )בראשית לג, א ואילך. משפטים ע׳ 
א׳קנז. ועוד( ובמכתב כ"ק אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע )נדפס בסה"מ ה'תש"ט ע׳ 19 )השני( ואילך. אגרות-קודש שלו 

ע׳ קלה ואילך( מקשר זה עם "טוב לשמים וטוב לבריות" )קידושין מ, א(.
טעמים,  לקוטי  עם  )הגש"פ  בתחילתו  ה׳תשמ״ה,  ניסן  י"א  למכתב  הערות  ראה  השמיני:  ביום  ויהי  פ' 

מנהגים וביאורים — קה״ת תשמ"ו ואילך — ע' תשסז(.
שנת הקהל: ראה מכתב וא״ו תשרי שנה זו, הערה ד״ה זה.

המעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי״ז. תקו"ז תנ"ב )פז, סע״א(. ת"ס )צג, ב(. ת״ע )קלג, ב. קלד, א(.
ו. ראה טז, טז(. וראה הערה  חג המצות: כן נקרא בתושב״כ )משפטים כג, טו. תשא לד, יח. אמור כג, 
במכתב ר״ח ניסן ה׳תשל״ו בתחילתו )הגש"פ הנ״ל ע׳ תרסח(. וראה לקו״ש חי״ז ע׳ 71 ואילך )הגש״פ הנ״ל ס״ע 

תקז ואילך(.



יח

 – השבת, שנקודתה המרכזית של השבת היא  ביום  היום הראשון של חג הפסח, חל השנה 

על-ידי  אלוקיך",  להוי'  "שבת  היום  שיהא  החג,  ימי  של  המלאכות  מכל  ומנוחה  חירות  "תשבות", 

התמסרות מוחלטת לעניני "הוי' אלוקיך", לעניני קדושה.

והרי זה הוא גם הענין של "יציאת מצרים", כמוסבר לעיל, במובן של השתחררות מ'עבודה-

והיא  ומצוות,  ומנוכר לאלקות, לתורה  זר  'עבודה-זרה', כולל כל דבר שהוא  זה,  זרה', כאשר מושג 

היפוכה של קדושה. ובפרטי פרטיות, כפי הרמז בקרבן הפסח: "ראשו על כרעיו ועל קרבו".

במיוחד כיון שהשבת עצמה היא "זכר ליציאת מצרים", ויותר מ"זכר" סתם כי-אם בפרטים: 

כשיהודי משתחרר מכל ההשפעות וההגבלות הגשמיות של חולין, ומתמסר ומשקיע את עצמו אל תוך 

הקדושה, עוסק בענינים רוחניים - הרי זו "יציאת מצרים", יציאה מ"מיצרים" ומהגבלות.

*

יום חמשה-עשר לחודש האביב –  בחודש –  קביעות הזמן, של היום הראשון של חג הפסח, 

מדגיש את הענין של "קיימא סיהרא באשלמותא" )כאשר הירח מגיע לשיא השלימות(, והדבר נראה 

בגלוי בפרטי פרטיות: בנוגע לבני-אדם, האנשים והנשים והטף, ובנוגע לדברים שהירח מאיר אותם 

ומבהיר באורו את הצבע, הגוון, הצורה שלהם וכיוצא בזה, עד לכל הפרטים.

את מצוות "קידוש החודש" קיבלו בני ישראל עוד בהיותם במצרים, בראש-חודש ניסן בשנת 

ב' אלפים תמ"ח )לפני 3300 שנה(, ויחד עם זה קבע הקב"ה כי "ישראל מונין ללבנה", אצל יהודים 

נמנים החדשים לפי הירח:

ענין זה )ש"ישראל מונין ללבנה"( משקף את תולדות עם ישראל, היסטוריה של שינויים, של 

גלות וגאולה, של ירידות ועליות, ובאופן שמיד ותיכף לאחר העלם אור הלבנה – מגיע מולד הלבנה, 

הפסח . . השבת: עוד נקודות משותפות בין פסח לשבת, נוסף על שבקרא נקרא פסח — שבת )אמור כג, 
טו. וראה מנחות סה, ב. תו"כ עה״פ( — ראה מכתב י"א ניסן ה׳תש״מ; עש"ק ר״ח ניסן ה׳תשמ״ה )הגש״פ הנ״ל 

ע׳ תשז ואילך. שם ע' תשסב ואילך(.
צפע"נ  )ורפכ"א(.  בתחילתן  שבת  הל'  רמב״ם  ראה  "תשבות״:   — היא  השבת  של  המרכזית  שנקודתה 
)להרגצ'ובי( שם. וראה לקו"ש חכ״א ע׳ 71 ואילך )הגש״פ הנ״ל ע' תיח ואילך(. וראה גם מכתב עש״ק ר״ח ניסן 

ה׳תשמ״ה )הגש״פ הנ״ל ע׳ תשסב ואילך(. וש״נ.
תשבות: משפטים כג, יב.

שבת להוי׳ אלוקיך: יתרו כ, י. ואתחנן ה, יד.
ראשו . . קרבו: בא יב, ט. פסחים עד, רע"א במשנה. רמב״ם הל' ק"פ פ"ח ה״י. — ראה מכתב דער״ח ניסן.
יב(. חינוך  )הובא ברמב״ן ואתחנן שם,  וראה מו״נ ח״ב פל״א   — זכר ליציאת מצרים: ואתחנן שם, טו. 

מצוה לב. וראה שער הכולל )להרא"ד לאוואוט( פי"ז סכ״ט.
יציאת מצרים . . . מ"מיצרים" ומהגבלות: ראה תניא פמ״ז. וראה מכתב עש״ק ר"ח ניסן ה'תשמ״ה )הגש״פ 

הנ״ל ע' תשסג(. וש"נ.
הפסח . . לחודש האביב: משפטים כג, טו. תשא לד, יח. ראה טז, א. וראה סנהדרין ע, א-ב. ר״ה כא, א. 
רמב"ם הל' קידוש החודש פ״ד ה"א. וראה אוה״ת משפטים ע' א'קפ ואילך. ד״ה כי תבואו גו' ושבתה וד"ה קדש 

ישראל לה׳ תר״ל )סה״מ תר״ל ע׳ קלג ואילך. שם ע' רח ואילך(. — ראה לקמן הערה ד"ה הגאולה מגלות.
קיימא סיהרא באשלמותא: ראה זהר ח״ב פה, א. רטו, א. שמו״ר פט"ו, כו.

את מצוות "קידוש החודש" . . במצרים: בא יב, א ואילך. וראה הערות למכתב ר״ח ניסן ה׳תשד"מ בתחילתו 
)הגש״פ הנ׳׳ל ס״ע תשמז ואילך(.

קידוש החודש: ראה ל"ת להאריז״ל פ׳ בא בטעהמ״צ )ד״ה מצות קידוש חודש(.
)לפני 3300 שנה(: ל״ג פעמים מאה שנה — ראה שיחת יום ה׳ פ׳ תצוה, ד אדר שנה-זו ס"ב ואילך. וש"נ. - 

מעלת מספר ל"ג, ראה גם לקוטי לוי"צ אגרות ע' שכג-ד.
ישראל מונין ללבנה: סוכה כט, א. וראה גם ב״ר פ״ו, ג. וראה ד"ה ויאמר לו יהונתן מחר חודש תקס״ז 
אדהאמ״צ  במאמרי  זה  ד"ה  ואילך(.  סע"ב  ד,  בראשית  באוה"ת   — הגהות  ועם  ואילך.  מח  ע׳  תקס״ז  )סה״מ 

במדבר ח״א ע׳ קב ואילך; בסה״מ תרס״ג ע׳ ע ואילך. ובכ׳׳מ.
נמנים החדשים לפי הירח: רמב״ם ריש הל׳ קידוש החודש. וראה לקו״ש חכ"ו שיחה א לפ' בא )ע' 63 ואילך(.

משקף את תולדות עם ישראל: ראה גם לקו״ש חי״ט ע׳ 448.

אגרות קודש
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להתחדש  "עתידים  שהם  ישראל,  לבני  ומובטחים  מחודשים,  ואור  כוחות  עם  מחדש  "היוולדות" 

כמותה", ועד ל"סיהרא באשלמותא" - הגאולה.

הגאולה מגלות מצרים, היתה בחודש האביב - בתקופה שבה אפילו הטבע מתעורר לחיים לאחר 

'תרדמת החורף' ומתחדש בכוחות רעננים. מאז, במשך 3300 שנה, היו גלויות וגאולות, חלו ירידות 

ועליות, אבל זו הדרך לשלימות מושלמת עוד יותר, על ידי "ירידות-צורך-עליה", עד שתבוא הגאולה 

השלימה בתכלית והנצחית, ו"בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל", הגאולה הסופית והמוחלטת, שיא 

השלימות, עד שאין בכלל מקום לגלות ולירידה, "סיהרא באשלמותא" במלוא המידה.

*

ַׂשַמח".  וקביעות הזמן של חג הפסח בשנה היא – שהשנה היא "שנת הקהל", שנת "ִּתשְַׂמח" ו"תְּ

דבר זה מדגיש עוד יותר, שכל ההוראות והענינים של חג הפסח, צריכים לבוא לידי פועל באופן של 

"הקהל" )של כל פרטי הפרטים(: "את העם, האנשים, והנשים והטף" ל"קהל גדול" )בלשון יחיד( אחד, 

שכולם חדורים בתחושה של "יחיד", של התאחדות: כל פרט שבפרט נשאר מציאות נפרדת, "אנשים" 

או "נשים" או "טף", אבל יחד עם זה – כולם יחד מתקשרים ומתאחדים לקהל אחד, גוי אחד, גוי שה' 

אחד הועיד אותו, באמצעות "תורה אחת" שלו, והוראותיה בפרטי פרטיות, להיות ל"ממלכת כהנים 

וגוי קדוש".

כדי לבצע זאת, מוכרח להיות "להבדיל בין הקודש ובין החול", אצל כל אחד ואצל סביבתו, 

על-ידי "להורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר ה' אליהם ביד משה".

ממש,  בפועל  מעשה  לידי  יבואו  הפרטים,  ופרטי  הפרטים  בכל  הפסח,  עניני  שכל  ויהי-רצון 

באופן של שמחה כפולה, "ִּתשְַׂמח" ו"ְּתַׂשַמח", השמחה של עצמו ולשמח את כל האנשים והנשים והטף 

שמסביב.

עתידים להתחדש כמותה: ברכת קידוש לבנה, מסנהדרין מב, א.
ל"סיהרא באשלמותא״ - הגאולה: ובזה גופא יהיו כמה דרגות, ע"ד החילוק עתה בר״ח, יום ב׳ בחודש וכו'. 

ודוגמתו גם עתה: ט״ו ברוב החדשים, בניסן ותשרי, במנ״א.
הגאולה מגלות מצרים . . בחודש האביב: ראה מכילתא )הובא בפירש"י( עה׳׳פ בא יג, ד. וראה מכתב י״א ניסן 

ה׳תשכ״ה וי״א ניסן ה׳תשל״א )הגש"פ הנ״ל ע׳ תרה ואילך. שם ע' תרלא ואילך(.
"ירידות-צורך-עליה": ראה גם כתר שם טוב )הוצאת קה״ת( סרפ״א )לו, ד(. ועוד. לקו״א להה״מ )הוצאת 

קה״ת( ס"י )ו, ג(. ועוד.
ב, ממכילתא עה״פ  פסחים קטז,   — ונאמר  )תוד"ה ה״ג  גלות  גאולה שאין אחרי׳  והנצחית:   .  . הגאולה 

בשלח טו, א(.
בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל: ר״ה יא, א. וראה גם שמו״ר פט״ו, יא.

הקהל . . והטף: וילך לא, יב.
ל"קהל גדול" . . אחד: ראה לקו״ש ח״ט ע׳ 300 . שם ע׳ 305 . שם ע׳ 615 ואילך.

כל פרט שבפרט . . ומתאחדים לקהל אחד: להעיר שעד״ז הוא בקרבן פסח, שהוא "קרבן יחיד )דוקא, אבל( 
הגדול  שבת  עש״ק  מכתב  בארוכה  וראה  קדשים.  לסדר  בהקדמתו  להרמב״ם  פיה"מ   — ציבור"  לקרבן  דומה 

ה׳תשל״ט; מוצש״ק מברכים חודש ניסן ה׳תשמ״ב )הגש״פ הנ"ל ע' תרצו ואילך. שם ע׳ תשכג(. וש"נ.
גוי אחד: שמואל-ב ז, כג. דברי הימים-א יז, כא. וראה אגה״ק ס״ט )קיד, א(.

הוראות בפרטי פרטיות: שבכל המצוות, וגם בכל דרכיך )שצ"ל דעהו( וכל מעשיך )שצ״ל לשם שמים(.
]פ[; שכולם נקראו כהנים בסיני, שנאמר  ובאגדת בראשית פע״ט  ו.  יט,  וגוי קדוש: יתרו  ממלכת כהנים 
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים . . כל אחד ואחד מהן כאילו כהן גדול כו׳, ובבעה״ט עה״פ: אילו זכו ישראל היו 

כולם כהנים גדולים, ולע״ל תחזור להם, שנא׳ )ישעי׳ סא, ו( ואתם כהני ה׳ תקראו.
להבדיל . . להורות . . ביד משה: פרשתנו )שמיני( יו"ד, י-יא. — סיום וחותם שיעור יום זה.

. החול: שהוראת התורה היא גם נתינת כח והבטחה. וי״ל הרמז בהלכה )רמב״ם הל׳ אישות   . להבדיל 
פרק טו"ב בתחילתו — שיעור היום לפי החלוקה ג"פ ליום(: אין דין קדימה במטלטלין — כשיהודי עושה מכל 
עניניו וגם מעצמו מטלטלין מעוה״ז החומרי לעוה״ז ש"נשמת" העולם גוברת בו ומנהיגתו, בטלה טענת אקדמי׳ 

טעניתי׳ )זח״ב קע, א(.

אגרות קודש



כ

על- והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  מחיש   – מבטיחה  שהתורה  כפי   – זה  וכל 

"כהנים   – וטף  נשים  אנשים  כולנו,   – עינינו  ותחזינה  במקומו,  בית-המקדש  ובנין  צדקנו  משיח  ידי 

בעבודתם ולויים בשירם ובזמרם", 

ובלשון התהלים, שהיא הוראה וגם בפרטי פרטים, בעבודת כל אחד מישראל: "לבני קורח" 

בפני התשובה", כמסופר  דבר העומד  לך  וש"אין  עבודת התשובה,  וההוראה שלהם היא  )שהחידוש 

על-ידי חז"ל( "מזמור" )לזמר ולשבח לה' "בכלי" – כלומר, בכל מה ששייך לאדם( "שיר" )כך גם בפה, 

כלומר בגופו ובעצמו, ובאופן שמרגישים ש("יסודתו" )כל זה חדור, כי הוא מיוסד ומבוסס( "בהררי" 

)בדרגות העליונות ביותר של( "קודש".

בכבוד ובברכה

לחג הפסח כשר ושמח  

/החתימה/

ונחת תושעון"  מחיש עוד יותר את הגאולה: זריזות ביציאה מן הגלות, והגאולה עצמה באופן ד״בשובה 
)ישעי' ל, טו( — "כי לא בחפזן תצאו ובמנוסה לא תלכון" )שם נב, יב( — מכילתא עה"פ בא יב, יא. שמו״ר פי״ט, 
ו. יל״ש עה"פ בא שם )רמז קצט(. יל״ש ישעי' עה״פ כי לא בחפזון תצאו )רמז תעו(. וראה ד"ה וככה, באוה"ת בא 

כרך א ע׳ שה. כרך ח ס״ע ב׳תתקמא ואילך. המשך וככה תרל"ז בסופו.
בנין בית-המקדש במקומו: ראה רמב"ם הל׳ מלכים ספי"א.

כהנים . . ובזמרם: ע"פ תפילת מוסף דיו״ט.
ובלשון התהילים: התחלת מזמור פז בתהילים. — להעיר מהמנהג לומר בכל יום קאפיטל תהלים המתאים 
לשנות חייו — מכתב כ״ק מו"ח אדמו"ר בקובץ מכתבים שבסו״ס תהלים אהל יוסף יצחק ע' 214. אגרות-קודש 

שלו ח"א ע' לא. ח״י ע' נג. וראה גם מאמרי אדה"ז הקצרים ע׳ שמא.
לבני קורח . . עבודת התשובה . . כמסופר על-ידי חז"ל: ראה סנהדרין קי, סע"א. תנחומא קרח יא. זח"ג נו, ב.
אין לך דבר: כי מקום נתבצר להם בגיהנם )סנהדרין ותנחומא שבהערה הקודמת( למטה גם מפתחו של 

גיהנם )ראה עירובין יט, א(.
אין לך דבר העומד בפני התשובה: ירושלמי פאה פ״א ה"א )ד, ב(. רמב״ם הל' תשובה ספ״ג. זח״ב קו, א. 

מדרש הנעלם בז"ח ס׳׳פ בראשית )יט, ד(. ועוד.
מזמור . . בכלי . . שיר . . בפה: לקו״ת ברכה ד״ה מזמור שיר חנוכת הכית )הא׳ — צח, ג(; ד"ה זה בסידור 

)עם דא׳׳ח( שער החנוכה רעז, ג-ד )וראה אוה׳׳ת וישב כרך ה תתקו, א(. וראה לקוטי לוי"צ לזח"ג ע' רפב ואילך.
קודש: מלה בגרמי׳ )זהר ח׳׳ג צד, ב. נתבאר בסידור )עם דא"ח( סדר סעודת שבת ר, ג ואילך(.

אגרות קודש

              

           
       

         
           

           
          

            
          

         
          
          
          

           
      

           
             

         
           

          
     

       
          

            
         

         
         

          
          

         
         

           
          

        
          

          
         
         
          
         

  

















































































המשך ביאסר למו' עבסדה זרה ליסם חמישי עמ' א



כי

        
    


     

מאידיש ) (תרגום

כלל  בתוך  ואחת , אחד  כל  אצל  שתקויים 
המברך  ש "כל  הקב "ה  של  הבטחתו ישראל ,

מרובה מתברך " ש "תוספתו הקב "ה , של  בברכתו
העיקר " הקדושה על  הפתוחה  המלאה  "מידו -

ישראל ,והרחבה " כלל  בתוך  ואחת , אחד  לכל  ,
לו. המצטרך  בכל 

(כנזכר  העיקרי לענין האמיתית ועד  הגאולה  - (
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה 

גרמא , שהזמן ענין הוא  (הגאולה ) שזה  ובפרט 
מצד  "תורת הן כהבטחת  - ניסן חודש  ,

ובניסן  נגאלו ש "בניסן חיים ", ו"תורת  אמת "
ליגאל " :עתידין

מצד  כי והן בו שהוכפל  השלישי יום  -
לטוב טוב  ועד  הטוב , שלימות  היא  שהגאולה  ,

לבריות  וטוב  לשמים  טוב  שהם כפול , כפי ,
יום  של  רגע  (בכל  אחת  במציאות  מאוחדים 

השלישי):

מצד  ושנת והן וּתׂשמח , ּתׂשמח  שנת  -ְְִַַַ
והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  ,הקהל ,

יהיו  ד "הקהל " ושלימות  השמחה  ששלימות 
ראשם " על  עולם  "שמחת  - העתידה  ,בגאולה 

הנה " ישובו גדול  .ו"קהל 

מוכשר  ליותר  הזמן את  עושה  זו קביעות  אשר 
הולכים  ישראל  וכל  והשלימה , האמיתית  לגאולה 
והולכים  הקדושה , לארצנו הנה ", ישובו גדול  "קהל 

עין" כהרף  אפילו עיכבן "לא  - "עם בזריזות  ,
שמיא " .ענני

ה ' "ירחיב  עם  ביחד  הארץ , לשלימות  וזוכים 
גבולך " את  ואומות אלקיך  ארצות  עשר  כל  –

קניזי  קיני הארצות , שלשה  גם  לשבע , (נוסף 
וקדמוני),

גדול " "קהל  ישראל , עם  שלימות  עם  ביחד 
בפניֿ סוג  וכל  (כנ"ל ), והטף " והנשים  ד "האנשים 
בפרטי  שבפרט , ופרט  פרט , כל  שלימות  - עצמו

אחד  כל  ולאידך : מציאות פרטים , (בהיותו כפרט 
כתורת  - ועד  גדול ", מ "קהל  חלק  נעשה  לעצמו)

ֿ טוב  ֿ שם  במקצתו,הבעל  תופס  כשאתה  שהעצם 
בכולו  תופס  .אתה 

בכל  פועלת  ישראל ) עם  (של  זו ושלימות 
רבו  "מה  התחלקות , בו שיש  עולם  העולם ,

מעשיך "מעשיך " גדלו עד "מה  להתחלקות  ועד 
סוף  שהעולם אין כל , לעין נתגלה  זה  עם  ביחד  -

של  ליחידו היחיד  רשות  הוא  שבו) הפרטים  (וכל 
עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  ד "ולא  ובאופן עולם ,

מוריך " את  תניא רואות  בספר  וכמבואר  ,
.קדישא 

כהרף  אפילו עיכבן ו"לא  - העיקר  והוא  ועוד 
ממש . ומיד  תיכף  עין",

אדמו"ר  כ "ק  את  בירך  אנ"ש , מרבני [אחד 

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

בתוד "ה 1) הובא ספ"ח . ברכות ירושלמי  ב. לח , סוטה ראה
א. מט , חולין - ואברכה

ד .2) פס"א, ב"ר
המזון.3) דברכת השלישית ברכה
אנ"ש.4) בברכת
יא.5) פט "ו, שמו"ר וראה א. יא, ר"ה
ו.6) פ"ד , מב"ר ז, א, בראשית פירש"י 
ואילך .7) א לג , בראשית אוה"ת וראה א. מ , קידושין

ועוד . א'קכז. ע' משפטים
יב.8) לא, וילך 
יא.9) נא, י . לה, ישעי '

ז.10) לא, ירמי '

מא.11) יב, בא ופירש"י  מכילתא
א.12) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 
שם.13) ופירש"י  ובספרי  ח . יט , שופטים כ . יב, ראה
תפילת 14) שלאחרי  ניסן) לי "א (אור בשיחה בארוכה ראה

ניסן. י "א מכתב ערבית.
וש"נ.15) סקט "ז, הוספות טוב שם כתר
מהקהל )16) חלק בתור (ולא בפ"ע מציאות בתור שגם היינו

העצם. כל  תופס הוא הרי  -
כד .17) קד , תהלים
ו.18) צב, שם
ובכ "מ .ראה 19) ס"ט . תשי "ז רבים מים ד "ה
כ .20) ל , ישעי '
פל "ו.21)



כב

   


  
מוגה  בלתי

 החל ומצוות , התורה  עניני בכל  בפועל  במעשה  יבואו לעיל , האמורים  הענינים  שכל  ֿ רצון ויהי
ֿ חסדים  וגמילות  (תפילה ) עבודה  תורה  עומד , העולם  שעליהם  ֿ עמודים  קוים  .132משלושה 

" שהוא  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  שמתגלה  - הענין ונקודת  " היותו עם  ביחד  " ,"
תרס ''ו' ב 'המשך  מהמבואר  כמובן הקצה , אל  הקצה  מן והתאחדות  .133חיבור 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  – העבודה  עניני בכל  הביאור  והרחבת  אריכות  שניתוסף  לאחרי ובפרט 
ענין מודגש  ("יוסף ") הראשון בשמו אשר  דורנו, ענין נשיא  מודגש  ("יצחק ") השני ובשמו ,

 גדר שפורצת  וּתׂשמח ), ּתׂשמח  תשמ "ח , שנת  – זו בשנה  (ובפרט  ,134- הגלות ) גדרי לפריצת  (עד  ְְִַַַ
ושיחותיו  במאמריו לעיל  האמורים  הענינים  כל  את  "דבר 135שביאר  - למעשה  הלכה  וברורה , צחה  בלשון ,

הלכה " זו ,136הוי'

הקץ " זה  הוי', ל "דבר  גם  באים  ל "קץ "136ומזה  עד  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  לכל  "קץ " שנעשה  -
הימין" ("קץ  ֿ עזרא '137האמיתי ה 'אבן (כפירוש  "התחלה " גם  פירושו "קץ " והרי בחסידות 138), )139שהובא 
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מוריך ". עוד  יכנף  ש "לא  ועד  ממש "), ממעל  אלקה  ה "חלק  בגלוי מאיר 

 ה "שקולה הצדקה , במצות  ֿ דא ) בכגון (כרגיל  ולסיים  להוסיף  יש  - יותר  עוד  ולזרז למהר  וכדי
המצוות " כל  הגאולה "143כנגד  את  ו"מקרבת  ,144.

הקודש ' ב 'אגרת  מהמבואר  גם  גו'"145ולהעיר  נפשי בשלום  "פדה  "מעשה 146שענין ֿ ידי על  נעשה 
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כפי  נפשי", בשלום  "פדה  ענין לשלימות  ועד  כו'", נפשנו חיי לפדות  לנו שעמדה  היא  . ישראל ").
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אדמו"ר  כ "ק  ואמר  כהנים , בברכת  שליט "א 
שליט "א :]

ואהרן  "משה  כשיהיה  המתים , תחיית  ולאחרי
מישראל ,עמהם " ואחת  אחד  כל  ישמעו אזי ,

כל  גדול ") ד "קהל  מהעצם  (כחלק  ישראל  וכלל 

גדולה  ברכה  - והברכות  כהן הענינים  אהרן מפי -
גדול  בית  - השלישי המקדש  בבית  .גדול ,

1

2

3

4

5

6

7

ב.22) ה, יומא ב. קיד , פסחים - אחד  תוד "ה ראה

שאר 23) מ (ברכת) שלמעלה גדול , הכהן של  ברכה היא כי 
שיחיו) (להתלמידים תשמ "ז יוהכ "פ ערב ברכת ראה - הכהנים

שם. ובהערות בתחילתה,
דכפשוטו 24) ט ) ב, (חגי  גו' הבית כבוד  יהי ' גדול  כמש"נ

א). כח , (זח "א השלישי  ביהמ "ק על  קאי 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א, הילולא של אד' הצ"צ 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מהור"י שי' שו"ב

שלום וברכה!

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  שכמו  על  העמיס  אשר  ענינים  וכמה  בכמה  בהתעסקותו  מסתכל  הנני 

ומתענג אני לראות אשר גם עתה ממשיך הוא בפעולותיו הטובות בזה, ובטח יוסיף בהם גם תוספות 

השתדלות ובלי ספק יתן לו השי"ת הכוחות הדרושים לזה, כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

וידוע אשר בריאות הגוף הישראלי תלוי בתורה ומצות, אשר ההתעסקות בהם לא לבד שאין 

מקלקל לבריאות ח"ו אלא עוד מחזקת את מצב הבריאות של המתעסק וכל בני ביתו שי'.

ידוע מרז"ל )ב"ק צב, ב( חמרא למרא וטיבותא לשקיי', ומבאר בעל ההילולא הוא כ"ק אדמו"ר 

הצ"צ דאך באותם שאינם בעלי בחירה ואינם אלא כגרזן ביד החוצב בו אין שייך בזה הענין דטיבותא 

לשקיי' ולכן אסורה ג"כ עבודת כו"מ כי אינם אלא כגרזן ביד החוצב, משא"כ באיש הישראלי שהוא 

בעל בחירה מגיע טיבותא לשקיי' גם אם בלתי התערבותו הי' פב"פ ג"כ עושה המצוה )עיין בזה בארוכה 

בס' דרך מצותיך, מצות מילה ספ"ג(.

גבאות  חטים,  מעות  המעמד,  כגון  בה,  שמתעסק  כזו  מצוה  זה  בענין  וכמה  כמה  אחת  ועל 

בביהכ"נ דליובאוויטש והדפסה, הנה במילי דשמיא הרי כל אחד ואחד יכול להשפיע על חברו, ואם כן 

השקיא הוא אינו רק ממוצע אלא גם משפיע ומביא את חברו לידי עשית מצוה, אשר גדול שכרו במאד. 

וביותר הוא בעניני צדקה שנקרא בשם מעשה הצדקה, שגדול המעשה יותר מן העושה, וענינו ל' כפי', 

כידוע מרז"ל מעשין על הצדקה )ראה בקונטרס חג השבועות ה'תש"ח, ד"ה ועבדי דוד, ע' 27(, ואם 

בעושה צדקה אמרו שאוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קימת לעולם הבא, על אחת כמה וכמה בהמעשה 

שהוא כלי מוכן להמשיך ולקבל ברכת ה' הבטחת הקב"ה ובחנוני נא בזאת, והריקותי לכם ברכה עד 

בלי די, וכפשוטו - בבני חיי ומזונא רויחא.

והשי"ת יברכו אותו ואת זוג' תי' בבריאות הנכונה ופרנסה מתוך מנוחה ורב נחת אידישן און 

חסידישן נחת מכל יוצאי חלציהם שיחיו.

בברכת חג כשר ושמח ובריאות הנכונה תכה"י.



כג

   


  
מוגה  בלתי

 החל ומצוות , התורה  עניני בכל  בפועל  במעשה  יבואו לעיל , האמורים  הענינים  שכל  ֿ רצון ויהי
ֿ חסדים  וגמילות  (תפילה ) עבודה  תורה  עומד , העולם  שעליהם  ֿ עמודים  קוים  .132משלושה 

" שהוא  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  שמתגלה  - הענין ונקודת  " היותו עם  ביחד  " ,"
תרס ''ו' ב 'המשך  מהמבואר  כמובן הקצה , אל  הקצה  מן והתאחדות  .133חיבור 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי על  – העבודה  עניני בכל  הביאור  והרחבת  אריכות  שניתוסף  לאחרי ובפרט 
ענין מודגש  ("יוסף ") הראשון בשמו אשר  דורנו, ענין נשיא  מודגש  ("יצחק ") השני ובשמו ,

 גדר שפורצת  וּתׂשמח ), ּתׂשמח  תשמ "ח , שנת  – זו בשנה  (ובפרט  ,134- הגלות ) גדרי לפריצת  (עד  ְְִַַַ
ושיחותיו  במאמריו לעיל  האמורים  הענינים  כל  את  "דבר 135שביאר  - למעשה  הלכה  וברורה , צחה  בלשון ,

הלכה " זו ,136הוי'

הקץ " זה  הוי', ל "דבר  גם  באים  ל "קץ "136ומזה  עד  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  לכל  "קץ " שנעשה  -
הימין" ("קץ  ֿ עזרא '137האמיתי ה 'אבן (כפירוש  "התחלה " גם  פירושו "קץ " והרי בחסידות 138), )139שהובא 

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "יום  התחלת  -140.

עלמא " דהוי שנין אלפי מ "שית  הששי יום  חצות  לאחרי בעמדנו ומיד 141ובפרט  שתיכף  בוודאי הרי -
עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  של 142ממש , ובאופן העולמים ", לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ל "יום  נכנסים  ,

מישראל  ואחד  אחד  כל  שאצל  (מכיון עולם ' של  ל 'יחידו היחיד ', 'רשות  נעשה  כולו שהעולם  בעולם , גילוי
מוריך ". עוד  יכנף  ש "לא  ועד  ממש "), ממעל  אלקה  ה "חלק  בגלוי מאיר 

 ה "שקולה הצדקה , במצות  ֿ דא ) בכגון (כרגיל  ולסיים  להוסיף  יש  - יותר  עוד  ולזרז למהר  וכדי
המצוות " כל  הגאולה "143כנגד  את  ו"מקרבת  ,144.
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כד   

151" חטים "מעות  - ובמיוחד  כולל  הפסח , לחג  בהכנות  לעסוק  מתחילים  להשתדל 152ואילך " היינו, ,
"(מעות ) כדיוק  והמשובח , המובחר  מן החג , צרכי כל  יהיו מישראל  ואחד  אחד  המשובח שלכל  ,"

דגן. מיני שבחמשת 

היתה " ש "חטה  הדעת  עץ  חטא  ֿ רצוי, הבלתי הענין את  גם  מהפכים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  "חטה "153[ולהעיר , ,
כידוע  - העולם  בכל  שלימות  שפועלים  ועד  השלימות , תכלית  ֿ עדן, גן כ "ב ,154של  בגימטריא  ש "חטה "

רגע  בכל  המוחלט  ואפס  מאין ונתהוה  (וחוזר  העולם  כללות  נברא  שבהן התורה , אותיות  כ "ב  כנגד 
המגיד 155ורגע  כתורת  ישראל , של  בעבודתם  תלוי זה  כל  אשר  העליונים , העולמות  גם  כולל  (שנאמרה 156),

שמו  על  שנקראת  ועד  הזקן, רבינו ֿ ידי על  המשנה 157גם  בפירוש  הענינים 158) שכל  ממך ", למעלה  מה  "דע 
האדם ]. בעבודת  שתלויים  "ממך ", הם  - למעלה 

באופן  החג , צרכי וכל  חטים , מעות  נתינת  ולהשלים  להוסיף  יש  - הפסח  לחג  ממש  בסמיכות  ובעמדנו
(שלא של  בזריזות  שמורה  מצה  מאפיית  החל  הפסח , בחג  ביותר  מודגש  הזריזות  ענין כללות  אשר  ,

ֿ ושלום ). חס  חימוץ  לידי תבוא 

על  "מדלג  - בזריזות  תהיה  הגאולה ") את  שמקרבת  צדקה  ("גדולה  הגאולה  שגם  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
הגבעות " על  ומקפץ  ואמהות 159ההרים  (אבות  ו"גבעות " קודש ") "הררי (כולל  מ "הרים " למעלה  .160,(

של  רגלים באופן בשתי קפיצה  גם  אלא  אחת , ברגל  דילוג  רק  לא  וקפיצה , על 161דילוג  דילוג  גם  כולל  ,
ֿ ושלום ,162הקץ  חס  בידו מעכב  שאין ומכיון בא ... לא  ועדיין הקיצין", כל  "כלו שכבר  לאחרי ובפרט  ,

הוא " כהן "אלקיכם  שהרי בזריזות , הגאולה  את  שמביא  הם "163בוודאי זריזים  ו"כהנים  ֿ אחת 164ֿ, ועל  ,
גדולה . הכי במדה  היא  הזריזות  שגם  גדולה , כהונה  בדרגת  ֿ וכמה  כמה 

 ואחת אחד  לכל  לתת  - הצדקה  בענין עתה  יסיימו בשאר 165ולכן, יעשו וכן לצדקה , ֿ מצוה  שליחות 
- גרמא  שהזמן בענין לצדקה , ֿ מצוה  בשליחות  רעהו את  איש  לזכות  הדברים , את  ששומעים  המקומות 

חטים . מעות 

(ואדרבה  העליון לאדם  בנוגע  והן התחתון, לאדם  בנוגע  הן משובח , זה  הרי - הזריז וכל  המקדים  וכל 
מהן" ו"נשתלשלו העליון, לאדם  בנוגע  הוא  העיקר  גדולה 166- הכי זריזות  - התחתון) לאדם  בנוגע  גם 

כוננו  אדנֿי "מקדש  השלישי , ֿ המקדש  ובית  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  להביא  הקב "ה  של  בצדקתו
תילו 167ידיך " על  ועומד  שבנוי מטה 168, של  בירושלים  ומתגלה  ויורד  מעלה , של  שתתפשט 169בירושלים  ,

הארצות " בכל  תתפשט  ישראל  וארץ  ישראל , ארץ  .170בכל 

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל , בני כל  את  לוקח  שהקב "ה  - "האנשים 171ובפשטות  ,
גדול " "קהל  והטף ", שמיא "172והנשים  "ענני על  ומושיבם  הקדושה ,173, בארצנו נמצאים  עין" ו"כהרף  ,
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עבדי151) "אכתי  בגלות, כשנמצאים שגם - שתוכנו
יהדות  עניני  כל  על  בתוקף עומדים א), יד , (מגילה אנן" אחשורוש
מרדכי פחד  "נפל  - (ואדרבה ישתחוה" ולא יכרע לא "ומרדכי  -
מכיון  מתייהדים"), הארץ מעמי  ש"רבים כך , כדי  עד  עליהם",
ומנהיג "ממשות", של  באופן הוא ממש" ממעל  אלקה שה"חלק

ומעשה. דיבור במחשבה הענינים, פרטי  בכל  אותו
ס"ה.152) שם אדה"ז שו"ע
סע"א,153) מ , ברכות
ב.154) קפח , זח "ג 
רפ"א.155) שעהיוה"א
סקצ"ח .156) לקו"א
ובכ "מ .157) אייר. יג  יום" "היום
רפ"ב.158) אבות
ח .159) ב, שה"ש
א.160) יא, ר"ה ראה
ב.161) טו, שה"ש לקו"ת ראה

(א).162) עה"פ שהש"ר ראה
סע"א.163) לט , סנהדרין
ה"כ .164) פ"ג  שבת הל ' רמב"ם וש"נ. א. כ , שבת
הצדקה,165) ומטרת לתכלית בנוגע שהרי  קטנים, כולל 

קטן. או גדול  הוא הנותן אם נפק"מ  אין העני ", נפש את "החיית
בגלוי ה"ז יפות, פנים בסבר הצדקה לנתינת בנוגע - ואדרבה
מדות  ובעל  שכל  בעל  גדול , אצל  משא"כ  קטנים, אצל  יותר ובנקל 

וכו'. באמיתיות שיהי ' עצמו על  לפעול  שצריך  כו',
רפ"ג .166) תניא ראה
מ .167) טו, בשלח 
ועוד .168) סע"א. מא, סוכה - ותוס' פירש"י  ראה
א.169) ה, תענית ראה
תקג .170) רמז ישעי ' יל "ש בתחילתו. דברים ספרי , ראה
ט .171) יו"ד , בא
ז.172) לא, ירמי '
א.173) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 

המשך בעמסד מב



כה

    


      
מאידיש  תרגום

 בתורה המודגש  מצרים  גאולת  מעניני אחד  .
היתה  ממצרים  ישראל  בני שגאולת  מה  - הוא 
הקב "ה  בציווי שנאמר  כמו ואהרן, משה  ֿ ידי על 
משה  אל  ה ' "וידבר  - מצרים  בגלות  בהיותם  עוד 
בני  את  להוציא  גו' ישראל  בני אל  ויצום  אהרן ואל 

הציווי ישראל " היה  מצרים  יציאת  בעת  ֿ כך  ואחר  ,
החודש  (מצרים בפרשת  פסח  קרבן פרטי כל  עם 

ביחד  ואהרן למשה  מצרים , ויציאת  -ולדורות )
לכם  הזה  החודש  גו' אהרן ואל  משה  אל  ה ' "ויאמר 

גו'" ישראל  בני עדת  כל  אל  דברו .גו'

אהרן  (לפעמים ) מקדימה  שהתורה  כך , כדי ועד 
"הוא  - מצרים ) ליציאת  (בנוגע  משה  אהרן לפני

ישראל  בני את  הוציאו להם  ה ' אמר  אשר  ומשה 
צבאותם " על  מצרים  .מארץ 

כו' מצרים  יציאת  היתה  מדוע  להבין, וצריך 
לבד ). משה  ֿ ידי על  (ולא  ואהרן משה  ֿ ידי על  דוקא 

ובארוכה  מספרת  עצמה  שהתורה  איך ובפרט 
במשה  דוקא  בחר  ישראל .שהקב "ה  גואל  להיות 

מזה  וההוראה , הלימוד  - להבין צריך  גם 
ואהרן. משה  ֿ ידי על  היתה  מצרים  שיציאת 

לכל  נצחית  הוראה  היא  בתורה  תיבה  כל  כי

מצרים  יציאת  סיפור  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הדורות .
המשנה  כציווי – וכ שבתורה  ודור  דור  יום "בכל  ל 

יצא ויום  כאילו עצמו את  לראות  אדם  חייב 
צריכה היום  מצרים  יציאת  (וזכירת  ממצרים "

לקחת  שצריך  מובן הרי - יום ) בכל  פעמיים  להיות 
יציאת  מכללות  רק  (לא  יום  ובכל  דור  בכל  הוראה 
יציאת  שבסיפור  הפרטים  מכל  גם ) אלא  מצרים ,
היתה  שהגאולה  מה  גם  כולל  שבתורה , מצרים 

ואהרן. משה  ֿ ידי על 

 ואהרן משה  של  ותפקידם  ענינם  ויובן
ביאור  הדורש  תמוה  ענין בהקדים  מצרים , ביציאת 

ואהרן:בפרשתנו  למשה  ובנוגע 

מסופר  נדב בפרשתנו מיתת  שלאחרי ,
שהם  ֿ פי ֿ על  אף  ובניו, לאהרן משה  ציוה  ואביהוא ,
כן  כי גו' "ואכלתם  - בקדשים ) אסור  (ואונן אוננים 

יאכלוה "צויתי" ."באנינות  ִֵֻ

- שרפוהו אלא  החטאת  שעיר  את  אכלו וכשלא 
החטאת  את  אכלתם  לא  מדוע  גו' (משה ) "ויקצוף 

ציותי" כאשר  .גו' ִִֵ

למשה  אהרן ענה  זה  הקריבו ועל  היום  "הן :
היום , חטאת  ואכלתי גו' ותקראנה  גו' חטאתם  את 

ז"ל  חכמינו וכפירוש  ה '". בעיני שאהרן הייטב  ,
אכילת  (היתר  שמעת  לא  "שמא  למשה : טען
"בקדשי  אבל  שעה ", בקדשי אלא  באנינות ) קדשים 

רש "י  ובלשון כן. אינו שמעת דורות " "אם  :
דורות ". בקדשי להקל  לך  אין שעה , בקדשי
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יג .1) ו, וארא
ואילך .2) א יב, בא
במופתים 3) וטרח  עשה שאהרן בשביל  ב: שם, פירש"י  ראה

בדיבור. משה עם שכללו ראשונה במצוה זה כבוד  לו הלק כמשה,
כאילו  שניהם, מבין יוצא והדיבור גו'"): "דברו (עה"פ ג  ושם,

מדברים. שניהם
א.4) שם, בא
כאחד ".5) "ששקולין שם פירש"י  וראה כו. ו, וארא
"הם 6) - לאהרן משה מקדים פרעה אל  לדיבור בנוגע ורק

כו). (שם, ואהרן" משה הוא גו' מצרים מלך  פרעה אל  המדברים
ואילך .7) א ג , שמות
נא 8) "שלח  משה טענת שלל  הקב"ה שהרי  - אהרן את ולא

אהרן". והוא לשלוח , רגיל  שאתה מי  ביד  תשלח , ביד 
לפה" לך  ש"יהי ' רק לכאורה הי ' - עמו הלך  שאהרן ומה
משה  לטענת במענה טו)) ד , (שמות לאלקים" לו תהי ' "אתה (אבל 
י ), (שם, אנכי " לשון וכבד  פה כבד  כי  גו' אנכי  דברים איש "לא
המדבר  אהרן הי ' לא משה, טענת שלולא משמע לכאורה אבל 
"מי הנ"ל ) משה טענת (על  ה' ענה שבתחילה מזה גם (וכמובן
ורק  ֿ יב), יא (שם, גו"' פיך  עם אהי ' ואנכי  גו' לאדם פה שם
יהי ' שאהרן ה' אמר תשלח ", ביד  נא "שלח  משה שאמר לאחרי 

המדבר).

ב.9) קטז, פסחים
רפמ "ו.10) בתניא אדה''ז הוספת
ב.11) יב, ברכות משנה
וגם 12) הפסח , לחג  הכנה בימי  זו) (בשנה שלומדים הפרשה

השנה  שמועדי  וישב), (ר"פ של "ה וראה עצמו. הפסח  חג  ימי  בכל 
אז. שקורין בתורה לפרשה שייכים

ואילך .13) יב י , שמיני 
יג .14) שם,
שם.15) שמיני  ופירש"י  תו"כ  ע"א. ריש קא, זבחים
ניסן,16) י "ג  ה' דיום חומש בשיעור - ואילך . טז שם, שמיני 

צדק'. ה'צמח  דאדמו"ר הילולא
יט .17) שם, שמיני 
א.18) שם, זבחים
שם.19) שמיני ,



כו    

מסיים  וייטב והפסוק  משה  "וישמע  - שמיד  ,
כו'" שמעתי לא  לומר  בוש  ולא  "הודה  .בעיניו",

ש " ועד   הוא אנא  למימר , במשריתא 
יתה  אדכר  אחי ואהרן מני, הילכתא  דאיתעלמית 

טעיתי לי" אני ואמר : המחנה  לכל  כרוז "הוציא  ,
לי" ולמד  בא  אחי ואהרן ההלכה , .את 

תמוהים : דברים  כמה  ישנם  זה , בסיפור 

ממשה  דוקא  באו התורה  והוראות  דיני כל  א )
ממנו  ולמד  קיבל  הכהן אהרן שגם  (ועד  רבינו

אמת תורה  "משה  – שמשה  היתכן ֿ כן ואם  .(
טעות  ויעשה  ידע  לא  - אמת " בדין,ותורתו

קדשי  בין לחלק  פשוטה  (וסברא ) הלכה  ובפרט 
דורות  לקדשי זאת )?שעה  גילה  אהרן (ודוקא 

משה , אצל  ובוודאות  פשוט  היה  כך  כדי ועד 
שמע  שכאשר  דורות , קדשי גם  לאכול  צריכים  שהיו

" מיד  היה  אכלום . ולא  אותם  "!ששרפו

את  לאכול  צריכים  שהיו סבר  שמשה  מכיון ב )
היתכן  - כנ"ל  ש "ויקצוף ") (ועד  ובוודאות  החטאת ,
בין  לחלק  (שיש  מאהרן הסברא  את  כששמע  שמיד 
בלי  בעיניו", "וייטב  - דורות ) לקדשי שעה  קדשי

בדבר ? ֿ וטריא  שקלא  כל 

אלא  בעיניו", "וייטב  רק  לא  מזה : ויתירה  ג )
"הוציא    את טעיתי אני ואמר 

משה  אם  אפילו לי": ולמד  בא  אחי ואהרן ההלכה ,
זאת  לפרסם  משה  צריך  היה  למה  צדק , ואהרן טעה 

המחנה ?! לכל  כרוז עם 

ש  זה  על  העיקרית  השאלה  על ד ) מספרת 
דיברה  לא  בהמה  בגנות  שאפילו כלל  ישנו זה :

ובפרט התורה  אדם , בן בגנות  ֿ וכמה  ֿ כמה  אחת  על  ,
רבינו  משה  - האדם  מין מכל  הנבחר  .אודות 

ֿ כך  כל  מאריכה  שהתורה  היתכן כן, ואם 
ֿ כך  ואחר  "ויקצוף ", משה  של  ֿ דעתא ' ב 'קסלקא 

"וייטב  משה , כדעת  שלא  התורה המסקנא  בעיניו":
– היותר  ולכל  המסקנא , את  רק  לספר  יכלה 
את  לספר  הצורך  מהו אבל  אהרן, גילה  שהמסקנא 

וכו'? משה  של  ֿ דעתא ' ה 'קסלקא 

: בזה הביאור  לומר  ויש 

אומרת  מתא הגמרא  דריש  בעיר  תדור  "אל 
ֿ חכם  תלמיד  "משום אסיא ", - הוא  לזה  והטעם  ,

במילי  לעסוקי מצו ולא  בצרכיהם , דעסקי
.דציבורא "

להבין: וצריך 

יבחרו  כן מי את  - ֿ חכם  תלמיד  לא  אם  א )
ֿ ושלום ?! חס  ֿ הארץ  עם  – העיר  לראש 

עוסק  ֿ חכם  שהתלמיד  ֿ זה  ֿ ידי שעל  היתכן ב )
- בחיים ) (הוראה  חיים " ו"תורת  אמת " ב "תורת 

העיר ?! בהנהגת  יזיק  זה  הרי

בזה : ההסברה  לומר  ויש 

שינהל  ֿ הארץ  בעם  לבחור  שאסור  ופשוט  מובן
שלולא  בעיר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  [ועל  העיר  את 
שיבחרו  ֿ דעתא  קסלקא  יש  הנ"ל , חז"ל  אזהרת 
בחכם  לבחור  שצריך  ובוודאי ֿ חכם ], בתלמיד 
על  'סמיכה ' לו שיש  טוב  ומה  תורה , ללמוד  היודע 
והלכות  הוראות  ֿ פי על  העיר  את  שינהל  כדי רבנות ,

וכו'. התורה 

שעיקר  כזה  חכם  להיות  צריך  גופא  בזה  אבל 
לחפש  ֿ זה  ֿ פי ועל  העיר , צרכי להעריך  התעסקותו
ולא  כזאת , לעיר  המתאימות  ההוראות  את  בתורה 
בהתאם  שהם  כפי לא  תורה  ללמוד  ענינו שעיקר 

כדלקמן. העיר , לצרכי
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כ .20) שם,
שם.21) ופירש"י  תו"כ  שם. זבחים
שם.22) ות''י  תיב"ע
א.23) פי "ג , ויק"ר
לב.24) לד , תשא פירש"י  ב. נד , עירובין
רק 25) (ולא "טעיתי " משה שאמר שם במדרש כמ "ש

ההלכה, ששכח  או שם. כבתרגום ההלכה, ממנו שנתעלמה
שם). כבזבחים

עה"פ.26) הק' אוה"ח  כקושיית
גודל 27) מפני  הי ' שזה לומר, יש - משה להכרזת בנוגע כי 

שלו. הענווה
א.28) קכג , ב"ב
וראה 29) השביעי , יסוד  חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ 

וש"נ. .10 ע' חי "ט  לקו"ש

א.30) קיג , פסחים
שם.31) בפירש"י  הב' כפירוש
יעקב.32) בעין - שם פירש"י 

- ירושלים (ובהוצאת ס"י  הדור פאר הרמב "ם תשובת וראה
תני - בטלנין עשרה ה"ד : פ"א מגילה הירושלמי  בביאור סי "ג ),
אנו  כגון אומר יהודה ר' הכנסת, לבית ממלאכתן בטילים עשרה
בלתי תלמודו הת"ח  הי ' "שאם - לתלמודינו צריכין אנו שאין
שאינו  לפי  בטלנין עשרה אלו מכלל  שימנה ראוי  אין בפיו, ערוך 
אשר  יהודה רב כמו אמנם בלימוד . להתעסקותו ציבור לצרכי  בטל 
הוא  גדול , עסק ולהתעסק בספר לעיין ר"ל  להתלמד , צריך  אינו
ואינו  הואיל  ציבור לצרכי  בטלנין אשר בטלנין עשרה מכלל  ימנה
ראוי אין לתלמודו צריך  שהוא מי  וכל  תלמודו, על  לחזור צריך 
או  גדול  לענין שיהי ' לא אם ציבור, לצרכי  מתלמודו לבטל  לו

זולתו". אחר שם יהי ' שלא



כז     

: בזה והביאור 

ענינים , לשני נחלקת  העבודה  שכללות  כמו
ומעשה : תלמוד  המצוות , וקיום  התורה  לימוד 
שהם  כפי הענינים  לימוד  בעיקר  הוא  התורה  לימוד 
ציוויי  שמקיימים  הוא  המצוות  וקיום  בתורה ,
בתורה  גם  ישנם  ֿ כן כמו – בפועל  במעשה  התורה 
תורה , לשם  התורה  לימוד  (א ) ענינים : שני עצמה 

ויאדיר " תורה  ד "יגדיל  שקלא ֿבאופן – בעיקר  ,
ֿ מינה  נפקא  כל  בלי דאורייתא , ופלפולא  וטריא 
שמעתתא  לאסוקי ו(ב ) בפועל , ומעשה  להלכה 

דהלכתא  להתנהגאליבא  איך  ההלכה  להסיק  כדי ,
ועל .בפ 

דרגות  משתי באים  שבתורה  אלו ענינים  ושני
- מהעולם  שלמעלה  שבתורה  דרגה  (א ) בתורה :

לעולם " (למעלה "קדמה  לעולם  בערך  שלא  ועד  ,
חכמתו  היא  שתורה  כפי - לעולם ") מ "קדמה  יותר 

הקב "ה  של  לפניו"ורצונו "שעשועים  ועד  ,,
לעולם . בערך  שהיא  שבתורה  דרגה  ו(ב )

גופא  בהלכה  יותר ) (בפרטיות  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
- העולם ) להנהגת  שייכות  לו שיש  התורה  (חלק 

ענינים . שני שישנם  לומר  יש 

הוראה  (מלשון התורה  ניתנה ובהקדים : (
ֿ יום , היום  בחיי להתנהג  איך  להורות  כדי למטה 

בפרשתנו  הכתוב  הקודש ובלשון בין "להבדיל  -
החול ". ובין

העולם  אחד , מצד  דברים : שני מובן שמזה 
ֿ פי  על  שמתנהג  (לפני ֿ עצמם  מצד  העולם ) (ותושבי

עומד  התורה ) הוראות  , נמוכה בדרגה 
הקב "ה  של  רצונו עם  ומתאים  מזוכך  אינו שעדיין
צריכים  ולכן בזה ). וכיוצא  מעורבין וחול  (קודש 

) התורה  החול ),להוראות  ובין הקודש  בין
תורני", "עולם  - העולם  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי על  ורק 

ומנהיגו. העולם  בורא  של  הרצון לפי המתנהג 

ניתנה  שהתורה  שמכיון מובן, גיסא  לאידך  אבל 
להתנהג , איך  לעולם  להראות  - בכוחה  ויש  - בכדי
ובלשון  שבעולם , הפרטים  כל  בתורה  ישנם 

ופינקסאות "המדרש  "דיפתראות  היא  שהתורה  -
את  ובורא  בתורה  מביט  הקב "ה  "היה  העולם  של 

הזוהר  (ובלשון באורייתא העולם " "אסתכל  -
עלמא ") .וברא 

הוא  שהעולם  איך  דרגה  יש  אחר : בסגנון
מ (דרגת  חלק  הוא  העולם  שם  אשר  בתורה ,
ֿ פי  על  בדיוק  המתנהג  עולם  ֿ אומרת  זאת  ה )תורה ,

התורה ה  ֿ עצמו וראות  מצד  שהוא  כפי עולם  ויש  .
הצריכה  מציאות  הקב "ה , ֿ ידי על  שנברא  כמו
בני  עבודת  ֿ ידי על  בפועל  וקיומן התורה  להוראות 
אלקות  לקבל  כלי ולהיות  להזדכך  בכדי ישראל ,

וקדושה .

האופנים  לשני בנוגע  שהוא  כמו ֿ דרך  [ועל 
- (כנ"ל ) ומצוות  תורה  ה ', בעבודת  הכלליים 
כלולות  שהן כפי המצוות  ישנן מזה : זה  שכלולים 
כפי  תורה  ויש  התורה . בדרגת  הן שם  אשר  בתורה ,

ז"ל  חכמינו (כמאמר  שהן במצוות , ואם שהיא  אב 
העולם ]. לגדרי בערך  כו') לכם  יש 

בלימוד  שגם  איך ונמצא , (המורה  שבתורה 
כאשר  (א ) דרגות : שתי ישנן בפועל ) להתנהג 
העולם  אז ההלכה , ב 'עיני' העולם  על  מסתכלים 
כשמסתכלים  אבל  (ב ) השלימות . בתכלית  - הוא 
ומניעות  ההגבלות  עם  העולם , מצד  העולם  על 
אז  בו, הנמצאים  והאנשים  העולם  של  ועיכובים 
שהעולם  ישראל  בני של  ויגיעה  לעבודה  צריכים 

שבתורה . והלכות  הוראות  ֿ פי על  יתנהג 

:" מתא ל "ריש  בנוגע  מובן ֿ זה  ֿ פי על 

להיות  יכול  - העיר  צרכי תורה , ֿ פי על  להעריך 
מה  יודעים  התורה  ֿ ידי שעל  (א ) אופנים : בשני
(ב ) תורה ). ֿ פי (על  העיר  צרכי להיות  צריכים 
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ב.33) סו, חולין כא. מב, ישעי '
א.34) כו, יומא
ד .35) וישב תנחומא ב. פ"ח , ב"ר ד . צ, תהלים מדרש ראה

ועוד .
פ"ד .36) תניא ראה
אמון.37) אצלו ואהי ' ד "ה במדבר לקו"ת וראה ל . ח , משלי 
ב.38) נג , זח "ג  ראה
י .39) י ,

בתחילתו.40) ב"ר
א.41) קעח , ח "ג  ע"ב. ריש קסא, ח "ב סע"א, קלד , ח "א
של 42) ופינקסאות דיפתראות הוא שהתורה שמה לומר, דיש

להביא  האופן על  גם אלא העולם, בריאת על  רק לא קאי  העולם,
כהמשך  התורה, הוראות ע"פ האדם עבודת ע"י  לתכליתו העולם

עלמא". וקיים באורייתא אסתכל  נש "בר - שם בזוהר הלשון
ר"פ 43) (פירש"י  התורה" "בשביל  היא העולם שמציאות עד 

שכל  כ "א בפ"ע, מציאות אינו שהעולם הפי ' שכולל  בראשית)
בפועל . יתקיימו התורה שדיני  כדי  רק היא מציאותו

א.44) פט , שבת



כח    

מצד  להם  צריכים  שהתושבים  הצרכים  שמעריכים 
תורה ),מצבם  ֿ פי על  המותר  באופן (כמובן

המתאימות  ההוראות  את  בתורה  מחפשים  ֿ זה  ולפי
כזה . ומצב  לעיר 

החילוק  תורה : ֿ פי על  נכונים  אלו אופנים  ושני
בדרגה  שהוא  חכם  מדובר : דרגה  איזו לגבי רק  הוא 
- העיר  של  הצרכים  הם  מה  יודע  שמהתורה 

דרגתו לפי ֿ עצמה ).מעריכם  מצד  התורה  (דרגת 
שהאנשים  הצרכים  את  ֿ זה  לפני שמעריך  וחכם 

בדרגת  מתחשב  - להם  צריכים   אשר ,
לדרגה  הגיעו לא  עדיין תורה , ֿ פי על  בהיתר ,
לפי  המדודים  צרכיהם  את  להם  יש  אלא  הנעלית ,

לה  לתת  צריכים  ולכן כו', ומהותם  ם טבעם 
.אלו צרכים 

דריש  בעיר  תדור  "אל  הגמרא  אומרת  זה  ועל 
אסיא ": מתא 

לראות  שיכול  כזה , חכם  להיות  צריך  העיר  ראש 
העיר  שצרכי כפי רק  (ולא  העיר  צרכי את  ולהעריך 

אלא ) והלכה , תורה  ֿ פי על  להיות  ,צריכים 
(בהיתר ), זו עיר  אנשי של  הפרטיים  צרכיהם  לפי

התורה ולפי  הוראות  להגיד  .צריך 

בלימוד  עסקו שעיקר  ֿ חכם  תלמיד  ֿ כן ֿ שאין מה 
מדובר  שבו שבתורה , ההלכה  בחלק  (וגם  התורה 
הרי  - כו') העיר  וצרכי העיר  הנהגת  אודות 
יכול  חיים ") "תורת  (שהיא  שמהתורה  ֿ פי ֿ על  אף 
ומצד  תורה ), ֿ פי (על  העיר  צרכי הם  מה  לדעת 

ֿ פי דרגתו על  גם  האמיתיים  העיר  צרכי הם  הרי
 שזה מכיון אבל  - בדרגתו) שהוא  מי (עבור 

העיר  שתושבי העיר  צרכי ל (דרגת ) בערך  ֿ דוקא  לאו
המתאים , העיר  ראש  אינו ולכן בפועל , צריכים 
לפי  העיר  צרכי - (כולל  בצרכיהם  דעסקי "משום 
(לפי  דציבורא  במילי לעסוקי מצי ולא  דרגתו)

הציבור )". דרגת 

 בנוגע בפרשתנו הסיפור  גם  יובן הנ"ל  על ֿפי
החטאת : לשריפת 

עיקר  שמשה  הוא , לאהרן משה  שבין ההפרש 
גו'" משה  לנו צוה  ("תורה  תורה  "זכרו ענינו ,

עבדי" משה  ֿ גדול תורת  כהן אהרן ֿ כן מה ֿשאין ,(
במשכן. וכו' הקרבנות  עבודת  - עבודה  ענינו עיקר 

שמצד  הוא , שביניהם  החילוקים  אחד  אשר 
שהם  כפי העולם  עניני כל  נמצאים  התורה  דרגת 
צריך  - העבודה  דרגת  מצד  ֿ כן ֿ שאין מה  בתורה .
במעמדו  במקומו שהוא  כפי העולם  לדרגת  לרדת 

לעשות  בכדי הוראות ומצבו ֿ פי על  העבודה 
למעשה  תלמוד  שבין החילוק  ֿ דרך  ועל  התורה ,

ומצוות ). (תורה 

המדרש  זה ובלשון ואמת  . . אהרן זה  "חסד  ,
ותורתו  אמת  ("משה  "אמת " של  ענינו משה ".
מצד  שהם  כפי הענינים  כל  את  שרואה  הוא , אמת ")
בכל  - שינויים  כל  בלי הדברים , ופנימיות  אמיתית 

בשוה  הוא  מקום  ובכל  חסד ,זמן ֿ כן ֿ שאין מה  .
להתחשב  צריך  לאחרים , וחסד  טוב  לעשות  שענינו
שכל  מהמקבלים , אחד  כל  של  ומצבו מעמדו עם 

מחבירו  שונה  .אחד 

משה  החסידות : דמלכא [ובלשון שושבינא 

למטה , מלמעלה  ֿ ישראל  בבני אלקות  ממשיך 
אהרן  המקבלים . כלי לפי נמדדת  אינה  זו שהמשכה 

דמטרוניתא  ֿ ישראל שושבינא  בני את  מעלה 
של  ומדריגה  המצב  נוגע  שבזה  למעלה , מלמטה 

אותו. שמעלים  המטה 

(תורה ) מוחין בחינת  משה  הנפש : ובכחות 
הכוללת  חסד , בחינת  ואהרן לעולם ". ש "קדמה 

בראשית  ימי שבעת  מקור  המדות , ].שבע 

 לקדשי בנוגע  הסברות  ששתי מובן ֿ זה  ֿ פי על 
לאכול  (שצריך  משה  סברת  הן - דורות  וקדשי שעה 
שעה  קדשי בין חילוק  אין כי דורות , קדשי גם 
הן  - שונים ) (שהם  אהרן סברת  והן דורות ), לקדשי

 שבתורה ֿ וטריא  השקלא  בחלק  אמת  רק  ולא  ,
חיים " אלקים  דברי ואלו גם ("אלו אלא  ,(,

מדובר : דרגה  באיזו תלוי כי
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(ב"ב 45) רואות שעיניו מה אלא לדיין דאין מהדין להעיר
ה"ט . פכ "ג  סנהדרין הל ' רמב"ם ב. ו, סנהדרין ע"א. ריש קלא,

וש"נ). בערכו. תלמודית אנציקלופדי ' ס"ב. ס"ח  חו"מ  רמ "א
ד .46) לג , ברכה

כב.47) ג , מלאכי 
י .48) פ"ה, שמו''ר
ובכ "מ .49) ב. צג , מסעי  לקו"ת פי "ג . תניא ראה
ואילך .50) 113 ע' חי "ז לקו"ש גם ראה
ערה,51) ב. נג , (ברע"מ ). א כ , ח "ג  כ . מט , ח "ב ב. רסו, זח "א

ב.
ביחס 52) אהרן ערך  ֿ חב"ד  הערכים ס' בארוכה בכ "ז ראה

וש"נ. למשה.
ב.53) יג , עירובין



כט     

מסתכלת  שהתורה  כפי – משה  של  דרגתו מצד 
ראה  לא  - בתורה  הוא  שהעולם  וכפי העולם  על 

אמת ח  ("משה  הדברים  אמיתיות  ֿ פי על  ילוק 
כי  דורות , לקדשי שעה  קדשי בין אמת ") ותורתו

התורה  בנצחיות  משנים  אינם  הזמן .שינויי

צריך  דורות  שקדשי לחלק  שהסברא  ובפרט 
טומאה ) (או אנינות  מצד  הוא  ומובן לשרוף  ;

במשכן  קדשים  הקרבת  אודות  שמדובר  שמכיון
נצחיים  משה  ידי שמעשה  מצד משה , הרי -

(היפך  אנינות  אין משה ) (ומשכן משה  של  דרגתו
(שבמקום  דורות  בקדשי לפגוע  יכולה  החיים )

שעה . בקדשי פוגע  שאינו כמו ישרפם ) לאכלם 

משה  עבור  רק  לא  האמת  היא  כך  מזה : ויתירה 
העלה  אמיתי, ישראל " "רועה  בהיותו אלא  לבד ,
בניֿ כל  בו שכולל  ועד  לדרגתו, ישראל  בני את 

והיה  אלף ישראל  מאות  "שש  ואחד , אחד  כל 
בקרבו" אנכי אשר  העם  שבני רגלי, כמו (אפילו

עוממות " גחלים  מלשון "עם  הם  ובזה ישראל  ,
במשה ) כלולים  - העם " "רגלי - שהם גופא  וכפי ,

ומצב  במעמד  באמת  הם  – רבינו במשה  כלולים 
משה . בדרגת  נעלה ,

הסתכל  נאמן, רועה  בהיותו משה , - ולכן
סבר  ולכן בו, שהם  כפי ֿ ישראל  בני את  והעריך 

ֿ ישראל  בני מצב  ואמיתית  מצבו, אמיתית  ֿ פי (על 
(כולל  ֿ ישראל  בני אצל  שגם  בו) שכלולים  כפי
לקדשי  שעה  קדשי בין חילוק  אין ובניו) אהרן
כפי  ביהודי שינוי לעשות  יכול  אינו הזמן כי דורות ,

רבינו. במשה  שנמצא 

מצד  שהוא  כפי המצב  את  העריך  אהרן, אבל 
 פי ֿ על  יש  בעולם  הזמן גדרי מצד  אשר  ,

שעה  (קדשי) בין חילוק  התורה ) ֿ פי (ועל  האמת 
דורות  .ל (קדשי)

אלא  אהרן סברת  רק  לא  הסברות , ששתי ומכיון
קסלקא ֿ בתור  רק  ולא  אמת , הן משה , סברת  גם 
אמיתיות  לפי המסקנא  מצד  גם  אמת  אלא  דעתא 
ה ' ֿ פי על  ותפקידו דרגתו לפי אחד  כל  – הדברים 
סברת  גם  הסברות , שתי את  התורה  מביאה  לכן -
משה  של  דרגתו מצד  כי ש "ויקצוף ", ועד  משה ,
ואין  ל "דורות ", "שעה " בין חילוק  אין בפשטות 

ש "ויקצוף ". ועד  אחרת , לסברא  מקום 

שהמסקנא  ֿ פי ֿ על  אף  מזה : יתירה  לומר  [ויש 
ֿ מקום  מכל  כאהרן), (אלא  כמשה  שלא  נשארת 
בגלל  רק  (לא  משה  סברת  את  גם  התורה  מביאה 
משה , דרגת  מצד  תורה  ֿ פי על  אמיתית  סברא  שהיא 

גם  כי - מזה ) יתירה  אלא   שיש)
כהוראה  לדעת  נוגע  ל "דורות ") "שעה " בין חילוק 
וכפי  התורה  (מצד  משה  דרגת  שמצד  בפועל ,
חילוק  שאין היא  האמת  בתורה ), נמצא  שהעולם 
מצד  הוא  - חילוק  נעשה  ֿ כך  שאחר  ומה  ביניהם ,
שידיעה  אהרן); שהרגיש  (כפי העולם  של  החסרון
שכמו  בעולם , להשתדל  צריך  איפה  שנדע  עוזרת  זו
את  שם  להכניס  צריך  - ומצבו במעמדו שהוא 

תורה . ֿ פי על  עולם  האמת ,

בעלי  שאפילו האדם , בעבודת  שהוא  ֿ דרך  ועל 
ש  המצוות עסק , קיום  במעשה , הוא  עבודתם 

קביעות  לקבוע  צריכים  - תורה ) בתלמוד  (ולא 
].לתורה עתים 

 וייטב" אזי מאהרן, ששמע  לאחרי אבל 
והסכים  אהרן דעת  את  שקיבל  זה  על  נוסף  בעיניו":
היה  - לדורות ") ה "קרבן (שריפת  לפועל  בנוגע  אתו

. מזה

שבכתב  שתורה  (כמו הביא  שזה  יותר , ועוד 
ש " ומבאר ) מפרש  והתרגום   במשריתא

טעיתי  אני ואמר : המחנה  לכל  כרוז "הוציא  כו'",
לי". ולמד  בא  אחי ואהרן ההלכה , את 

כ  ולהתגלות והביאור : לעבור  צריכים  הענינים  ל 
(המעלה  שגם  אחר , במקום  כמבואר  התורה . ֿ ידי על 
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חיובם,54) בזמן שתלוי  המצוות קיום בין מהחילוק ולהעיר
היא  תורה כי  מקום, ובכל  זמן בכל  הוא שחיובו התורה ולימוד 
כו' הקריב כאילו כו' בתורה העוסק כל  ולכן ומקום. מזמן למעלה
מסוטה  ולהעיר קנט ). ע' שבועות אוה"ת וראה בסופה. (מנחות
לעולם". מגינה תורה . . שעה לפי  אלא מגינה אינה "מצוה א כא,

שמיני55) בפירש"י  הובא ט . י , שמיני  בתו"כ  הדיעות כב'
טו. שם,
סע"א.56) ט , סוטה
כא.57) יא, בהעלותך 
פ"ז.58) שעהיוה"א ראה
בחי '59) מישראל  בכאו"א יש ומצבם, במעמדם שהם כפי  וגם

רפמ "ב, תניא (ראה בעבודתו עליו שפועלת שבקרבו, משה
ב). לג , מברכות

הטעם 60) בביאור ואילך ) 205 ע' (חט "ו לקו"ש עד "ז ראה
העם, את לשפוט  וגו' אלפים שרי  למנות מעצמו ראה לא שמשה

כו'. הבחין יתרו ודוקא
(61.54 הערה לעיל  ראה
ס"ה.62) אגה"ק ראה



ל    

מהתורה  שלמעלה  ֿ ידי,ד )תשובה , על  נתגלה  -
נתגלתה ובתורה  - המעשה  מעלת  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

(תשובה  דבר  שכל  בכדי כי - לזה  והטעם  בתורה .
ֿ פי  על  ונכון אמיתי תוקף  לו יהיה  וכו') ומעשה 
מהתורה , הוראה  להיות  צריכה  - הדברים  אמיתיות 
בכל  הקב "ה  של  ורצונו חכמתו את  מגלה  שהיא 

הענינים .

חילוק  יש  העולם  גדרי שמצד  הענין אפילו ולכן
- אהרן) (כסברת  ל "דורות " "שעה " בין אמיתי

התורה . ֿ ידי על  להתגלות  עצמו זה  צריך 

(שענינו  משה " ש "וישמע  התורה  מספרת  ולכן
- ש (משה  ועד  בעיניו", ל "וייטב  הביא  תורה )
כמו  ההנהגה  להיות  צריכה  זה  שבענין ציווה  תורה )

אהרן. שאמר 

כרוז  "הוציא  הכרזה , של  באופן היה  והציווי
"שעה " בין שהחילוק  היות  כי – כו'" המחנה  לכל 

הוא  אהרן) (שגילה  (משה )ל "דורות " בתורה 
באופן  משה  זאת  הודיע  לכן ֿ עצמה , מצד  שהיא  כפי

.של 

כי  דוקא , בעיניו" ל "וייטב  הטעם  להוסיף  ויש 
מעשה  לידי שמביא  תלמוד  מצד גדול  אפילו ,

נעשה  - (משה ) התלמוד  וגדלות דרגת  שלימות 
לזה  נוסף  כי בעיניו". "וייטב  ולכן מעשה , ֿ ידי על 
הוא  ל "דורות " "שעה " בין שהחילוק  ראה  שמשה 
ֿ זה  ֿ ידי על  נוספה  הנבראים , דרגת  לפי האמת 

עצמו. במשה  גדלות 

ש "תורתו  מי גם  האדם : בעבודת  ֿ זה  ֿ דרך  [ועל 
צדקה  מצות  לקיים  צריך  ].אומנתו",

 יציאת היתה  מדוע  גם  יובן הנ"ל , כל  ֿ פי על 
פרשת  (ואמירת  משה מצרים  ֿ ידי על  החודש )

:

היו  הגאולה ) (לפני במצרים  ישראל  בני
הארץ  ב "ערות  למצרים , כעבדים  "גוי משועבדים 

גוי" הם מקרב  ענינים  שבכמה  נדמה  שהיה  ועד  ,
הללו  ֿ זרה , עבודה  עובדי "הללו המצריים , כמו

אפילו  המלאכים  שטענו (כמו ֿ זרה " עבודה  עובדי
ֿ סוף  ים  היה בקריעת  שכך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,

שאפילו כמו במצרים , עוד  בהיותם  
).אמר 

אז  היו ֿ ישראל  שבני החסידות , ובלשון
טומאה " שערי במ "ט  שאיתא מושקעים  ועד  ,

יכולים  היו לא  במצרים , רגע  עוד  נשארים  היו שאם 
ֿ ליצלן! רחמנא  ליגאל 

ֿ כך  כל  בהיותם  שגם  בזה , היתה  מצרים  ויציאת 
והטומאה , הזוהמא  מקום  הארץ ", ב "ערות  שקועים 

ובעצמו" "בכבודו הקב "ה  הוציאם  "נגלה משם  ,
וגאלם " הקב "ה  המלכים  מלכי מלך  ובחר עליהם  ,

בחר  ולא  התחתונים  ואת  העליונים  את  "הניח  בהם ,
כו'" עמו בישראל  ֿ אם  כי בחרת בכולם  "ובנו ,

החומרי  "הגוף  על  קאי (שזה  ולשון" עם  מכל 
העולם "הנדמה  אומות  לגופי ),בחומריותו

וכו'" אמיתי ויחוד  בקירוב  אליו לקרבם  "כדי
ֿ תורה  מתן .בשעת 

ֿ ישראל  בני הוצרכו מדוע  הביאורים  אחד  והנה 
פעל  זה  כי הארץ ", "ערות  מצרים  גלות  את  לעבור 
כהכנה  והחומרי, הגשמי הזה  עולם  ובירור  זיכוך 
למטה , התורה  את  נתן שהקב "ה  ֿ תורה , למתן

בעולם  לחדור  שיוכלו כזה  בין באופן "להבדיל  ,
עולם  הטמא ", ובין הטהור  בין הקודש , ובין החול 

כו'" ירדתם  "למצרים  בו .שיש 

זה  על  הטעמים  אחד  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
משה  ואהרן: משה  ֿ ידי על  היתה  מצרים  שיציאת 
של  בשליחותו ישראל  של  מושיען היה  רבינו
מלך  עליהם  ד "נגלה  הענין נפעל  ֿ ידו על  הקב "ה ,
שזה  בכדי אבל  וגאלם ". הקב "ה  המלכים  מלכי
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כו'63) להקב"ה שאלו כו' לתורה "שאלו ממאחז"ל  כמובן
ועוד ). תשב. רמז תהלים (יל "ש לו" ויתכפר תשובה יעשה

ועוד .64) .1350 .1345 ע' ח "ד  לקו"ש גם ראה
ב.65) מ , קידושין
וראה 66) (בסופו) ד  פ"א, קה"ר וראה יב. ט . מב, מקץ

ג . יח , אחרי  יט . יב, ֿ לך  לך  פירש"י 
ש.ז.67) ניסן ער"ח  מכתב גם ראה לד . ד , ואתחנן

כח .68) יד , בשלח  מכילתא רע"ב. קע, זח "ב
ח .69) פמ "ג , שמו"ר
ובכ "מ .70) ואילך . רס ע' שה"ש אוה"ת ראה
מצה 71) פיסקא ומנהגים, טעמים לקוטי  עם בהגש"פ הובא

וש"נ. ל ). (ע' זו
ויוציאנו.72) פיסקא הגש"פ
זו.73) מצה פיסקא הגש"פ
פמ "ו.74) תניא
למטה,75) בשר לעיני  רק (לא הוא אוה"ע לגופי  והדמיון

בב' בחירה, ענין שייך  אז שדוקא כביכול , למעלה לגבי  גם אלא)
זל "ז. ושוים דומים דברים

פמ "ט .76) תניא
ועוד .77) ואילך . 211 ע' חט "ז לקו"ש בארוכה ראה
ב.78) פח , שבת



לי     

ועד  גוי", "מקרב  שהיו כפי ֿ ישראל  בבני יחדור 
שזה  צורך  היה  - ֿ זרה " עבודה  עובדי ש "הללו
(ובניֿ ֿ עצמו מצד  משה  כי אהרן, ֿ ידי על  יעבור 
למעלה  הוא  במשה ) כלולים  שהם  כפי ישראל 

למעלה ממצרים  שהיה  מזה  ֿ שכן ובמכל  ,
כפי  ועולם  "תורה ", דרגתו כי בכלל , מהעולם 

כנ"ל . בתורה , שהוא 

:להבין צריך  עדיין אבל 

גוי" "מקרב  שהיו זה  על  הבט  שמבלי היתכן,
גאלם  כנ"ל ) משה  (כטענת  ֿ זרה " עבודה  ו"עובדי

הקב "ה ?

מלכי  מלך  עליהם  ד "נגלה  באופן ובפרט 
דלכאורה : ובעצמו", "בכבודו הקב "ה " המלכים 
לפי  הכרך , בתוך  התפלל  לא  קלה  "תפילה  אפילו
("החודש  כזה  חמור  ו"דבר  גילולים " מלאה  שהיתה 

ֿ שכן" כל  לא  לכם ") ש "מלך הזה  זה  איך  וא "כ , -
ירד  ובעצמו" "בכבודו הקב "ה " המלכים  ֵֵמלכי
פרעה  בבית  מצרים , בעיר  מצרים , ארץ  בתוך  ויבוא 

וכו'?!

ברמב "ם : היומי בשיעור  הלכה  ֿ פי על  זה  ויובן

כותב  ֿ כך הרמב "ם  ואחר  אשה  שהמקדש 
המום  אודות  ידע  האם  תלוי זה  הרי מום , בה  נמצא 
ֿ כן  ֿ פי ֿ על  ואף  ֿ זה  מלפני ידע  ואם  שקידשה . לפני
"שמע  כי מקודשת , שהיא  הוא  הדין קידשה ,

ורצה ". המום ) (אודות 

ובניֿ הקב "ה  שבין לנישואין בנוגע  מובן ומזה 
חופה  ֿ ידי על  ישראל  עמו "המקדש  - ישראל 

ֿ תורה  ומתן מצרים  ביציאת  – [שהרי וקידושין"
מה  לישראל ", ומשפטיו חוקיו ליעקב  דבריו "מגיד 

לעשות  לאחרים  מצוה  הוא  - עושה  ]:שהוא 

בניֿ את  קידש  שהקב "ה  לפני שעוד  מכיון
לגלות  הלכו ֿ ישראל  שבני לפני ועוד  ישראל ,
ה "מומים " אודות  הקב "ה  ידע  הרי - מצרים 
גוי" "מקרב  בהיותם  במצרים  ֿ ישראל  בני שיקבלו

וכו'") ֿ זרה  עבודה  יודע ("עובדי הקב "ה  כי ,
שיהיה  מה  מראש  וחוזה  תעלומות  ויודע  עתידות 
(ב "ברית  הקב "ה  הבטיח  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ֿ כך , אחר 

גדול " ברכוש  יצאו כן ש "אחרי הבתרים ") בין

הוא , הדין אזי כו', ֿ ישראל  בני את  יקדש  ושהוא 
ֿ ישראל  שבני ה "מומים " למרות  חלים , שהקידושין

חמורים . "מומים " גם  מקבלים ,

ברמב "ם  וברורה  צחה  הלשון מזה : ויתירה 
"שמע  "ויתר "הוא : או והסכים " "שמע  לא  "

מלפניֿ המום  על  ידע  שהבעל  מכיון בזה : וכיוצא 
ויתר  או זה , על  שהסכים  רק  שלא  הוא  הדין אזי זה ,

" אלא  זה , ".על 

שידע  מכיון להקב "ה : בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ראיה  זו הרי שיהיו, המומים  אודות  מקודם 

מקומות  בכמה  כמבואר  כן. שיהיה  ,ש "רצה "
"נורא  שהקב "ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין שכל 

אדם " בני על  הוא עלילה  הקב "ה  של  ורצונו ,
יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בכדי הפכיים , ענינים  שיהיו
עבודת  מעלת  גם  הצדיקים ) לעבודת  (נוסף 

התשובה .

("רצה "), האמיתי רצונו הוא  בזה  - ואדרבה 
ז"ל  חכמינו ֿ תשובה כמאמר  שבעלי ש "במקום 

ועד  שם , עומדים  גמורים  צדיקים  אין עומדים ,
שם  לעמוד  יכולים  .ש "אין

כו' והעלמות  המומים  כל  על  הבט  מבלי ולכן,
הקב "ה  שבין הנישואין נהיה  הארץ ", ב "ערות 
עד , עדי בנין - בשלימותם  ונישואין ֿ ישראל , ובני
לבשר  ד "והיו באופן עולמים , ולעולמי לעד 

חד אחד " כולא  ֿ הוא  ֿ בריך  וקודשא  ישראל  ,,
ב  ובגלוי  בשלימות  שיהיה  האמיתית כפי גאולה 

צאתך  ש "כימי צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלמה 
נפלאות " אראנו מצרים  .מארץ 
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שהי '79) כפי  (גם למטה שמשה ב. מט , נצבים לקו"ת ראה
אצילות. בבחי ' הי ' כו') במצרים

א.80) יב, בא פרש"י 
ה"ב.81) פכ "ה אישות הל '
במשנה.82) ב כו, תענית ראה - תורה מתן זה חתונתו יום

ועוד .
ט .83) פ"ל , שמו"ר יט . קמז, תהלים

ח .84) פמ "ג , שמו"ר ראה
יד .85) טו, ֿ לך  לך 
חי "ח 86) לקו"ש ואילך . פ"י  ֿ לך  ויתן ד "ה תולדות, תו"ח  ראה

וש"נ. .395 ע'
ד .87) וישב תנחומא ה. סו, תהלים
ב.88) לד , ברכות
ה"ד .89) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
כד .90) ב, בראשית
א.91) עג , זח "ג  ראה
טו.92) ז, מיכה



לב    

: מזה ללמוד  שיכולים  ההוראות  אחת 

ביציאת  גוי" מקרב  גוי לו ד "לקחת  הענין
בימי  ונשנה  חוזר  - ישראל  עם  "הולדת " - מצרים 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בשנה , שנה  מדי הפסח 
שם  על  נקראות  הגלויות  שכל  בגלות , כשנמצאים 

.מצרים 

בחושך  נמצא  כשיהודי שגם  ההוראה , ישנה 
אליו  שנדבקו וחושב  הגלות , של  ומכופל  כפול 
מזה  ליגאל  יוכל  ואיך  מהגלות , רצויים  בלתי ענינים 

וכו', מזה  ברוחו ליפול  יכול  –

הקב "ה  ורצה ", "שמע  שהקב "ה  לדעת  צריך 
ֿ ישראל  בני – ואדרבה  ה "מומים ", מכל  יודע 

בגלות  רצה נמצאים  הקב "ה  הקב "ה , של 
שיש  והיכן במצב  ל "מומים ",שיהיו

זו  הרי – בזה  ורוצה  מזה  יודע  שהקב "ה  ומכיון
בגלות ) (גם  ֿ ישראל  בני עם  ביחד  נמצא  שהוא  ראיה 

ד "קידושין". ובאופן

יבררו  ֿ ישראל  שבני בכדי היא  בגלות  והכוונה 
הוראות  ֿ פי על  העולם  וחומריות  גשמיות  את  ויזככו
ֿ דרך  (על  החול " ובין הקודש  בין "להבדיל  התורה 
ד "אלופו  האל "ף  את  ולגלות  אהרן), עבודת  כמו

בגלות  גם ) (שישנו עולם " את של  שיעשו ועד  ,
לכל  תורני", "עולם  במקומו שהוא  כפי העולם 
מהנסיונות  מתפעלים  שאינם  ֿ זה  ֿ ידי על  – לראש 
חיזוק  אצלם  מעורר  הגלות  - ואדרבה  בגלות ,
התורה  לימוד  ֿ ידי על  הקב "ה , עם  בהתקשרותם 

המצוות . וקיום 

: בזה ענין עוד  לומר  ויש 

בדוגמא  הוא  יהודי כל  של  ההולדת " "יום 
יציאת  בשעת  ישראל  כלל  של  הולדת " ל "יום 
גוי  לו "לקחת  היה  מצרים  שביציאת  כשם  מצרים :
כל  של  הולדת " ב "יום  הוא  ֿ כן כמו גוי", מקרב 
נולד  אמו, במעי עיבור  של  שממצב  יהודי,

ֿ עצמו  בפני .למציאות 

הוא  ישראל ) כלל  (הולדת  מצרים  שיציאת  וכשם 
ממצב  שנגאלים  התשובה , עבודת  ענין ֿ דרך  על 
אחד  כל  אצל  להיות  צריך  ֿ כן כמו גוי", ד "קרב 

לאחרונה  כמדובר  הולדתו. ביום  שכדאי ואחד  ,
שלו  הולדת " ה "יום  את  לנצל  יתחיל  אחד  שכל 

כו'. ומצוות  תורה  וקדושה , בטוב  להוספה 

מדוע  הטעמים  אחד  לומר , יש  הנ"ל  ֿ פי ועל 
("א  רעש  ועם  לרבים , הוראה  הדבר  נהיה  לאחרונה 
שבדורות  הגם  כו', ופרסום  טראסק ") גאנצן
ובלי  סגולה  יחידי אצל  רק  זה  היה  ֿ זה  שלפני
הגלות , בסיום  שנמצאים  מכיון כי - כלל  פרסום 
של  האחרונים  הבירורים  את  ולסיים  לגמור  צריכים 

חול . עניני

שיהודי  - הוא  הבירורים  שאחד  לומר , ויש 
הוא  ֿ עצמו שמצד  שלו, הולדת " ה "יום  את  מנצל 

גובר " ש "מזלו איך  מגלה  והוא  חול , ,יום 
"אין" בחינת  - הוא  יהודי של  "אין ש "מזלו" ,

לישראל " "אין"מזל  לבחינת  ועד  הביטול , ענין ,
האמיתי" מגלה ד "יש  שלו ההולדת " וב "יום  ,

שלו, ומציאות  הישות  על  גובר  שבו "אין" שבחינת 
'יש ' במציאות  נמצא  שהוא  כפי שגם  ֿ אומרת  זאת 
להקב "ה , ו"אין" בטלה  מציאותו כל  הרי למטה ,
"אין  הוא  ששרשו איך  שמרגיש  ועד  ומבין

.האמיתי"

 חול של  האחרונים  שהבירורים  ֿ רצון, ויהי
האל "ף  את  ממש  בקרוב  יגלו הגלות , בזמן
- "גאולת " ונעשה  בגלות , עולם ") של  (ד "אלופו

צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  גאולה 

הקודש , עיר  בירושלים  הפסח  חג  את  ונחגוג 
ואהרן  "משה  עם  ביחד  השלישי, ֿ המקדש  בבית 

עפר "עמהם " שוכני ורננו "הקיצו עם  ביחד  ,,
עין  כהרף  אפילו עיכבן .ולא 
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ה.93) פט "ז, ב"ר
ועוד .94) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ראה
ש.ז.95) ניסן ער"ח  מכתב גם ראה

ועוד .96) ש.ז. ויקרא וש"פ אדר כ "ה שיחות
שם.97) ובקה"ע ה"ח , פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה
(98.48 ע' לנער חנוך  ב. סב, ג . מט , להה"מ  או"ת
א.99) קנו, שבת

עליהם,100) תפול  (ד "ה האמצעי  לאדמו"ר פסח  דרושי  ראה
ואילך ). א רסו, בשלח  בתו"ח 

של 101) באופן הקב"ה ע"י  הבריאה התהוות ובדוגמת ע"ד 
האדם  והרי  - פ"א) (שעהיוה"א מחדש ורגע רגע בכל  מאין יש
- פירושו אמיתי  ושותף בראשית, במעשה להקב"ה שותף הוא

(כביכול ). השני  לשותף בדומה שהוא
ב.102) ה, יומא וראה ב. קיד , פסחים - אחד  תוד "ה
יט .103) כו, ישעי '
מא.104) יב, בא ופירש"י  מכילתא

     
    

מוגה  בלתי

אמר :] ֿ כך  ואחר  "סיום ", שעורך  מי יש  אם  שאל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

 הרמב "ם של  הולדתו יום  הוא  פסח  שערב  בערב 1מכיון שעושים  ה "סיום " את  לקשר  הראוי מן -
הרמב "ם  של  ספרו עם  תורה ".2פסח  "משנה  .

סיום : של  ענין מודגש  עצמו תורה " "משנה  שבשם  - ובהקדמה 

חיבור  שם  קראתי "לפיכך  לספרו: בהקדמתו הרמב "ם  כותב  - תורה " "משנה  בשם  ספרו קריאת  בטעם 
"משנה  שהספר  היינו, בזה ", קורא  ֿ כך  ואחר  תחילה  שבכתב  בתורה  קורא  שאדם  לפי תורה , משנה  זה 

לאחרי בא  שבכתב ".תורה " "תורה 

תורה  ממנו "יודע  שאז לסיומו, עד  הרמב "ם , של  בספרו בזה ", "קורא  שבכתב , תורה  סיום  ולאחרי
ֿ פה  כולה .שבעל  ֿ פה  ושבעל  שבכתב  התורה  סיום  ,"

: שבכתב תורה  של  ה "פירוש " הוא  – ֿ פה " שבעל  "תורה  תורה ", "משנה  - הרמב "ם  של  ספרו

בהתחלת  ו"פירושה " הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  - היא  ֿ שבכתב  תורה  התחלת 
מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות  ועמוד  היסודות  "יסוד  - הבריאה  ופרטי לאופן בנוגע  הרמב "ם  של  ספרו
מאמיתת  אלא  נמצאו לא  שביניהם  ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  וכל  נמצא , כל  ממציא  והוא  ראשון,

("ברא ") הבריאה  שענין היינו, אלא 3המצאו", נמצאו לא  כו' הנמצאים  ש "כל  באופן הוא  ."

בסופן" תחילתן הארץ ",4ו"נעוץ  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ("בראשית  הבריאה  כוונת  שתכלית  -
"מלאה  - היא  שביניהם ") ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  מכסים "5"כל  לים  כמים  הוי' את  ,6דעה 

תורה ". "משנה  של  ה "סיום " שזהו

: הש "ס סיום  עם  הרמב "ם  סיום  ושייכות  לקשר  גם  באים  ומכאן

במ "ם  הוא  - "בשלום " - הש "ס  סיום  וגם  סתומה , במ "ם  הוא  - "מכסים " - הרמב "ם  של  ספרו סיום 
מהר "ש  אדמו"ר  של  הידוע  ב "הדרן" גם  כמבואר  פתוחה 7סתומה , במ "ם  מתחילה  ֿ פה  שבעל  שתורה  ,

("בשלום "). סתומה  במ "ם  ומסיימת  ("מאימתי")

" כי - ענינם  בתוכן גם  היא  הש "ס ) וסיום  הרמב "ם  (סיום  הסיומים  שני הש "ס )ושייכות  (סיום  "
מקום  יהיה  לא  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  יהיה  ובשלימותו לאמיתתו

לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  ש "מלאה  מכיון השלום ), (היפך  כלל  מנגד  של  היינו,למציאות  ,"
אלא  אינו מציאותה  כל  כי כלל , לעצמה  מציאות  שאינה  לגמרי, "מכוסה " תהיה  כולו העולם  שמציאות 

המצאו"). ("אמיתת  ה '" את  "דעה 

: הרמב "ם של  ספרו לתחילת  והשייכות  הקשר  מודגש  בו שגם  לתחילתו, - הש "ס  ומסיום 

במפרשים  איתא  - בערבית " שמע  את  קורין "מאימתי - ברכות  במסכת  הש "ס  התחלת  8בטעם 

לכולם  שהיסוד  משנה , סדרי ששה  לכל  הקדמה  בתור  ֿ אם  כי דוקא , זרעים  לסדר  שייכת  אינה  זו שהתחלה 
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תתקכז),1) ד "א (סדה"ד  היום" חצי  אחר כו' פסח  ערב "נולד 
הולדתו. יום שנקרא – כולו היום על  פועל  זה וענין

הקודש.2) בלשון שכתבו היחידי  ספדו העיקרי , ספרו
בלשון 3) אצלנו "אין - "ברא" דתיבת מהפירוש גם ולהעיר

ר"פ  (רמב"ן ברא" לשון אלא מאין היש בהוצאת הקודש
המוחלט  ואפס מאין ההתהוות חידוש גם נכלל  שבזה בראשית),

בתחילתו). (שעהיוה"א הבעש"ט  כתורת ורגע, רגע בכל 
מ "ז.4) פ"א יצירה ספר

ו"משנה 5) התורה בהתחלת מדובר שאודותה - "הארץ"
תורה".
ט .6) יא, ישעי '
תרכ "ט 7) סה"מ  וראה תשכ "ה). (קה"ת תרמ "ב מאימתי  ד "ה

ואילך . רה ע'
בהקדמת 8) בהגהה ג "כ  (הובא ברכות ריש הריא"ז פסקי  ראה

המאירי גם וראה ברכות). ריש שלמה ובמלאכת להרמב"ם פיה"מ 
ברכות. למס' ובהקדמתו לסופה) (קרוב בפתיחתו
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מוגה  בלתי

אמר :] ֿ כך  ואחר  "סיום ", שעורך  מי יש  אם  שאל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

 הרמב "ם של  הולדתו יום  הוא  פסח  שערב  בערב 1מכיון שעושים  ה "סיום " את  לקשר  הראוי מן -
הרמב "ם  של  ספרו עם  תורה ".2פסח  "משנה  .

סיום : של  ענין מודגש  עצמו תורה " "משנה  שבשם  - ובהקדמה 

חיבור  שם  קראתי "לפיכך  לספרו: בהקדמתו הרמב "ם  כותב  - תורה " "משנה  בשם  ספרו קריאת  בטעם 
"משנה  שהספר  היינו, בזה ", קורא  ֿ כך  ואחר  תחילה  שבכתב  בתורה  קורא  שאדם  לפי תורה , משנה  זה 

לאחרי בא  שבכתב ".תורה " "תורה 

תורה  ממנו "יודע  שאז לסיומו, עד  הרמב "ם , של  בספרו בזה ", "קורא  שבכתב , תורה  סיום  ולאחרי
ֿ פה  כולה .שבעל  ֿ פה  ושבעל  שבכתב  התורה  סיום  ,"

: שבכתב תורה  של  ה "פירוש " הוא  – ֿ פה " שבעל  "תורה  תורה ", "משנה  - הרמב "ם  של  ספרו

בהתחלת  ו"פירושה " הארץ ", ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  - היא  ֿ שבכתב  תורה  התחלת 
מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות  ועמוד  היסודות  "יסוד  - הבריאה  ופרטי לאופן בנוגע  הרמב "ם  של  ספרו
מאמיתת  אלא  נמצאו לא  שביניהם  ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  וכל  נמצא , כל  ממציא  והוא  ראשון,

("ברא ") הבריאה  שענין היינו, אלא 3המצאו", נמצאו לא  כו' הנמצאים  ש "כל  באופן הוא  ."

בסופן" תחילתן הארץ ",4ו"נעוץ  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ("בראשית  הבריאה  כוונת  שתכלית  -
"מלאה  - היא  שביניהם ") ומה  וארץ  משמים  הנמצאים  מכסים "5"כל  לים  כמים  הוי' את  ,6דעה 

תורה ". "משנה  של  ה "סיום " שזהו

: הש "ס סיום  עם  הרמב "ם  סיום  ושייכות  לקשר  גם  באים  ומכאן

במ "ם  הוא  - "בשלום " - הש "ס  סיום  וגם  סתומה , במ "ם  הוא  - "מכסים " - הרמב "ם  של  ספרו סיום 
מהר "ש  אדמו"ר  של  הידוע  ב "הדרן" גם  כמבואר  פתוחה 7סתומה , במ "ם  מתחילה  ֿ פה  שבעל  שתורה  ,

("בשלום "). סתומה  במ "ם  ומסיימת  ("מאימתי")

" כי - ענינם  בתוכן גם  היא  הש "ס ) וסיום  הרמב "ם  (סיום  הסיומים  שני הש "ס )ושייכות  (סיום  "
מקום  יהיה  לא  שאז צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  יהיה  ובשלימותו לאמיתתו

לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  ש "מלאה  מכיון השלום ), (היפך  כלל  מנגד  של  היינו,למציאות  ,"
אלא  אינו מציאותה  כל  כי כלל , לעצמה  מציאות  שאינה  לגמרי, "מכוסה " תהיה  כולו העולם  שמציאות 

המצאו"). ("אמיתת  ה '" את  "דעה 

: הרמב "ם של  ספרו לתחילת  והשייכות  הקשר  מודגש  בו שגם  לתחילתו, - הש "ס  ומסיום 

במפרשים  איתא  - בערבית " שמע  את  קורין "מאימתי - ברכות  במסכת  הש "ס  התחלת  8בטעם 

לכולם  שהיסוד  משנה , סדרי ששה  לכל  הקדמה  בתור  ֿ אם  כי דוקא , זרעים  לסדר  שייכת  אינה  זו שהתחלה 
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תתקכז),1) ד "א (סדה"ד  היום" חצי  אחר כו' פסח  ערב "נולד 
הולדתו. יום שנקרא – כולו היום על  פועל  זה וענין

הקודש.2) בלשון שכתבו היחידי  ספדו העיקרי , ספרו
בלשון 3) אצלנו "אין - "ברא" דתיבת מהפירוש גם ולהעיר

ר"פ  (רמב"ן ברא" לשון אלא מאין היש בהוצאת הקודש
המוחלט  ואפס מאין ההתהוות חידוש גם נכלל  שבזה בראשית),

בתחילתו). (שעהיוה"א הבעש"ט  כתורת ורגע, רגע בכל 
מ "ז.4) פ"א יצירה ספר

ו"משנה 5) התורה בהתחלת מדובר שאודותה - "הארץ"
תורה".
ט .6) יא, ישעי '
תרכ "ט 7) סה"מ  וראה תשכ "ה). (קה"ת תרמ "ב מאימתי  ד "ה

ואילך . רה ע'
בהקדמת 8) בהגהה ג "כ  (הובא ברכות ריש הריא"ז פסקי  ראה

המאירי גם וראה ברכות). ריש שלמה ובמלאכת להרמב"ם פיה"מ 
ברכות. למס' ובהקדמתו לסופה) (קרוב בפתיחתו



לד    

ה '" יראת  חכמה  "ראשית  - שמע "9הוא  את  קורין ("מאימתי ֿ שמע  דקריאת  הענין תוכן של 10, יחודו ,(
כו'. הקב "ה 

" - הרמב "ם  של  ספרו בהתחלת  הידיעה ודוגמתו ֿ ידי על  אשר  וכו'", ראשון מצוי שם  שיש 
כו' ה ' יחוד  ה '", יראת  חכמה  ד "ראשית  הענין נעשה  המצאו", "אמיתת  ראשון", ב "מצוי כו' וההתבוננות 

הש "ס ). שבתחילת  ֿ שמע  דקריאת  (התוכן

חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו באופן כו'" "לידע  בענין ההתעסקות  ֿ ידי על  מציאות 11ובפרט  שגם  היינו, ,
באופן  המצאו" ד "אמיתת  הגילוי נעשה  שאז מכסים ", לים  כמים  ה ' את  דעה  . . "מלאה  נעשית  ה "חוצה "

מוריך " את  רואות  עיניך  והיו מוריך , עוד  יכנף  .12ש "לא 

: הש "ס סיום  נעוץ  הש "ס , בתחילת  שגם  להוסיף , ויש 

הוא  ובשלימותו לאמיתתו הריחוק  אשר  העבירה ", מן האדם  את  "להרחיק  - הראשונה  המשנה  בסיום 
מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  "כי יתברך , רצונו על  לעבור  האפשריות  לגמרי כשמתבטלת 

הש "ס ). (סיום  השלום  ענין שלימות  תורה "), "משנה  (סיום 

וכמה  כמה  ומביא  בעולם ", שלום  מרבים  ֿ חכמים  "תלמידי - (ברכות ) הראשונה  המסכת  ובסיום 
שלוה " תיבת  עם  שלום  פעמים  "שמונה  יש  שבהם  השלום , ענין תוכן עם  הקשורים  "ה '13פסוקים  עד  ,

הש "ס . כבסיום  בשלום ", עמו את  יברך  ה ' יתן לעמו עוז

ובמיוחד  [כולל  ֿ פה  שבעל  בתורה  שנתבארו כפי התורה , עניני כל  וקיום  העסק  ֿ ידי על  נעשה  זה  וכל 
שלום  לעשות  ש "ניתנה  כו'"], הלכות  השונה  "כל  הגמרא : פירוש  עם  הש "ס  כסיום  - התורה  הלכות 

שנאמר  שלום "14בעולם , נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי "מלאה 15דרכיה  - השלום  ענין שלימות  שפועלים  עד  ,
ה  סיום  מכסים ", לים  כמים  ה ' את  דעה  תורה ".הארץ  "משנה 

"ועבודתינו ב "מעשינו הוספה  "משנה 16וכל  שב "סיום " היעודים  קיום  את  יותר  עוד  ומקרבת  ממהרת 
תורה ".

שאומרים  כפי נוסף , "סיום " לידי שמביאה  בתורה , "סיום " של  פעולה  ֿ ידי על  – יתירה  ובהדגשה 
אחרים  וספרים  מסכתות  להתחיל  תעזרני כן פלונית , מסכת  לסיים  שעזרתני "כשם  ה "סיום ": לאחרי

."

מזה  ויתירה  הכללי), הגלות  והן הפרטי הגלות  (הן הגלות  ענין על  אמיתי ל "סיום " שזוכים  - והעיקר 
לנהורא " חשוכא  ד "אתהפכא  באופן של 17- "אלופו אל "ף , אות  "מכניסים " עצמן "גלות " שבאותיות  ,

"גאולת " - מ "גלות " נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  .18עולם ",

כולו. העולם  לגאולת  עד  ישראל , עם  גאולת  בתוככי מאתנו, ואחד  אחד  כל  גאולת  - לנו" תהיה  ו"כן

והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  ֿ ישראל  בני כל  את  מלקט  שהקב "ה  - ומביא 19ובפשטות  ,
ידיך " כוננו ֿ י אדנ ל "מקדש  כולם  עליון"20את  יכוננה  "הוא  אשר  ב "ציון", ,21,

ממש . ממש , בימינו במהרה 
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יו"ד .9) קיא, תהלים
זמן 10) גם שניתוסף אלא דק"ש, החיוב עצם גם נכלל  שבזה

כו'". קורין "מאימתי  - הקריאה
ועוד .11) ואילך . 282 ע' חט "ו לקו"ש ראה
א).12) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
תשמ "ב 13) כסלו י "ט  שיחת וראה ג . יד , ראה עה"ת ש"ך 

ואילך ). 538 ע' ח "ב (התוועדויות ואילך  סל "ח 
יז.14) ג , משלי 

בסופן.15) חנוכה הל ' רמב"ם
רפל "ז.16) תניא
א.17) ד , זח "א ראה
ובכ "מ .18) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
יב.19) לא, וילך 
יז.20) טו, בשלח 
ה.21) פז, תהלים



לה

     
    

מוגה  בלתי

" חצות אחד  ניסן לחודש  עשר  "בארבעה  - הוא  פסח  קרבן הקרבת  בין 1זמן של  תמיד  "אחר  ,
שפתינו"2הערביים " פרים  "ונשלמה  - הזה  בזמן ודוגמתו כנ 3, שהיא  מנחה  תפילת  לאחרי פסח  ערב  גד -

הערביים  בין של  הפסח ,4תמיד  הקרבת  פרטי כל  נתבארו שבו פסח ", קרבן "סדר  אז אומרים  שלכן ,
סיומו. ועד  מתחילתו

אלא  מתחילתו בא  ש "לא  הפסח , בליל  הפסח  אכילת  - הענין ושלימות  לסיום  באים  ֿ כך  ואחר 
לכם "5לאכילה " וקחו ד "משכו מהענין החל  פסח , קרבן עבודת  עניני שכל  הפסח ,6[היינו, לשחיטת  עד  ,

נאמר  זה  על  אשר  הפסח ], בליל  הפסח  אכילת  - היא  ושלימותם  תכליתם  וכו', הדם  תאכלו 7הזאת  "וככה 
הגלות  מן  לצאת  מוכנים  שעומדים  היינו, גו'", בידכם  ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  חגורים  מתניכם  אותו

הגאולה . אל 

"וככה  בשם  מקומות  בכמה  (הנקרא  תרל "ז וככה " ב "המשך  המבואר  ֿ פי על  – יותר  ובפרטיות 
אריבער "8הגדול " "לכתחילה  (שענינו מהר "ש  לאדמו"ר  וגו'"9) חגורים  ד "מתניכם  הענינים  פרטי (

ה '. בעבודת 

הרוחנית  בעבודה  גו'") חגורים  מתניכם  אותו, תאכלו "וככה  גם  (כולל  מצרים  יציאת  שענין ולהעיר ,
ז"ל  רבותינו כמאמר  כולה , השנה  בכל  גם  עצמו 10ישנו לראות  אדם  חייב  ויום , יום  וכל  ודור  דור  "בכל 

ביום  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  שענין פשוט  וגם  מובן ֿ כן, ֿ על ֿפי אף  אבל  ממצרים ", היום  יצא  הוא  כאילו
עדיין  שנמצאים  ֿ פי ֿ על  אף  פסח , בערב  - לזה  וההכנה  הפסח , ליל  - מצרים  יציאת  לענין בשנה  המיוחד 

בפועל . הפסח  ואכילת  בדיבור , ההגדה  אמירת  לפני

 סדר" בנוסח  מובן בלתי ענין לבאר  המתאים  הזמן זה  הרי - הפסח  הקרבת  בזמן בעמדנו והנה ,
לו  עלה  לא  טריפה , נמצא  הפסח  "ואם  - וחותמו שסיומו מנחה ), תפילת  לאחרי (שאומרים  פסח " קרבן

לעיל  (כמוזכר  אחר " שמביא  ).11עד 

מובן: אינו לכאורה 

הכלל  ידוע  שמביא 12א ) עד  לו עלה  לא  טריפה , "נמצא  הסיום  ֿ דידן, בנידון ואילו כטוב ", ש "מסיימים 
בשר ? לעיני והנגלה  הנראה  טוב  אינו אחר ",

ב  הוא  - בטוב " ד "מסיימים  הטעם  לולי אפילו - זה  דין של  מקומו לזה , ונוסף  לפני ב ) הענין,
 ההקרבה לפני ממומין הקרבן את  לבדוק  החיוב  בדוגמת  הוא  זה  דין של  תוכנו שהרי ואם 13, ,

ב "נמצא  דוגמתו דין גם  להוסיף  מתאים  שאז ההקרבה ), לפני (עוד  אחר  להביא  צריך  מום  בו נמצא 
ב 14טריפה " זה  נאמר  ומדוע  .? דוקא הענין
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פסח .1) קרבן הל ' ריש רמב"ם
ה"ד .2) פ"א ומוספין תמידין הל ' רמב"ם
(מהדו"ב)3) או"ח  אדה"ז שו"ע שם). (ובמפרשים ג  יד , הושע

סוס"א.
ב.4) כו, ברכות
במשנה.5) - ב עו, פסחים
כא.6) יב, בא
יא.7) שם,
ההמשך .8) של  דבר" ב"פתח  ראה
תריז.9) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק

רפמ "ז.10) בתניא אדה"ז הוספות ע"פ במשנה. - ב קטז, פסחים
לסי "א.11) בהשלמות ויק"פ ש"פ שיחת
נדה.12) סוף תוס' איכה. סוף פירש"י  א. לא, ברכות ראה
ה"ט .13) פ"א ומוספין תמידין הל ' רמב"ם א. צו, פסחים
מומים 14) בכלל  הוא "טריפה" גם להקב"ה, שביחס וי "ל ,

מודגש  הפסח  שבחג  מכיון - ישראל  אצל  גם נמשך  ומזה הגלויים.
הקב"ה  המלכים מלכי  "מלך  עם ישראל  של  והשייכות הקשר
עצמותו  לבחי ' עד  הצמצום, שלפני  בחי ' ובעצמו", בכבודו
אעת"ר  סה"מ  (ראה כו' והשפעות גילויים תוארים, מכל  שלמעלה

תתקכד ). ע' ח "ב תער"ב המשך  עה. ע'



לו    

נועם  דרכי "דרכיה  אשר  התורה , עניני ככל  - בגלוי גם  טוב  ענין ישנו זה  שבסיום  לומר , צריך  כן ועל 
נתיבותיה  ,16שלום "15וכל 

הכי  טוב  בו שיש  הוכחה  זו הרי ֿ רצוי, בלתי באופן הענין נראה  ובחיצוניות  שבגלוי מכיון ואדרבה ,
יותר , גדול  לעילוי באים  ֿ ידה  שעל  בלבד  זו לא  אשר  הגלות , ירידת  כללות  ובדוגמת  ֿ דרך  על  – נעלה 
ב "גלות ", עולם ") של  ("אלופו האל "ף  כשממשיכים  שכן לגאולה , נהפך  עצמו שהגלות  מזה , יתירה  אלא 

"גאולת " נעשה  חסר 17אזי - (ובהעדרם  הגאולה  מענין חלק  הן ת ' ו' ל ' ג ' האותיות  שארבע  היינו, ,
יאיר " כיום  ד "לילה  באופן הגאולה ), בענין למיתקא "18כביכול  ומרירו לנהורא  חשוכא  "אתהפכא  ,19,

פסח ", קרבן "סדר  בסיום  נאמר  זה  שלכן פסח , קרבן עבודת  פרטי כל  הקדמת  לאחרי נעשה  זה  וענין
כדלקמן.

 הפסח "ואם  הלשון דיוק  בהקדים  לא ויובן לו":טריפה ,

חובתו", ידי יצא  לא  שטריפה ) נתברר  (או נטרף  הפסח  "אם  הוא  ֿ דא  בכגון הרגיל  הלשון לכאורה ,
הפסח  "אם  (א ) רגיל , בלתי לשון נאמר  "לא ומדוע  (ב ) מציאה , לשון לשון טריפה ", לו",

עליה ?

הפסח  לחג  ההכנה  עבודת  בסיום  יהודי של  ומצבו מעמדו מרומז זה  שבלשון - בזה  הביאור  ונקודת 
כשעומד  לגאולה , כהכנה  הגלות  בזמן ועבודתינו מעשינו כללות  בסיום  כלומר , חצות ). לאחר  פסח  (ערב 
ֿ ידי  על  שהשיג  העילויים  שכל  שמרגיש  גו'"), חגורים  ("מתניכם  הגאולה  אל  הגלות  מן לצאת  מוכן

כדלקמן. הגאולה , ומצב  למעמד  כלל  בערך  אינם  הגלות , בזמן עבודתו

" :"

" שכתוב כמו וקפיצה , דילוג  מלשון - הדילוג20" על  מורה  - הגבעות " על  מקפץ  ההרים  על  "מדלג 
הוא  מוכן לכן הגלות , בזמן העבודה  כללות  נסתיימה  שכבר  דמכיון הגאולה , אל  הגלות  מן והקפיצה 

הגאולה . אל  הגלות  מן ולקפוץ  לדלג 

" שכתוב כמו צדקנו, משיח  ביאת  עם  הקשור  ומצב  מעמד  על  מורה  - מציאה  לשון - "מצאתי 21"
ז"ל  רבותינו וכמאמר  עבדי", הדעת 22דוד  בהיסח  באים  כו'".23"שלשה  ומשיח  מציאה  ..

העבודה  סיום  הפסח , בענין יהודי של  שעבודתו - נמצא " הפסח  "(אם ) הפירוש  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
של  באופן היא  הגאולה , אל  וקפיצה  לדילוג  עד  הגלות , ד "מצאתי בזמן הענין אצלו שמאיר  היינו, ,

" ה 'יחידה ', בחינת  גילוי עבדי", דוד    של באופן הם  עניניו כל  שאז ,", דייקא "נמצא " -
ה 'יחידה ', בחינת  גילוי אצלו שנעשה  מכיון כו', בירורים  של  מענין למעלה  בזה , וכיוצא  "נתברר " ולא 

"."עבדי דוד 

:" טריפה - נמצא  הפסח  "ואם 

"" טריפה בשדה  "ובשר  - ב 24" שנמצאים  הגלות , ענין כללות  על  מרמז - חיות בו שיש 
"פדה  שיהיה  שכדי אלא  עוד , ולא  מהם . להזהר  וצריך  ביטול 25נפשי"טורפות , להיות  צריך  ,

שכתוב  כמו לגמרי, הארץ ".26מציאותם  מן רעה  חיה  "והשבתי
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דרכים 15) שאינן - "נתיבות" גם אלא "דרכים", רק לא
אוה"ת  (ראה נעלמות דרשות - בתורה ודוגמתו וגלויות, סלולות

ואילך )). תקנד  (ע' עה"פ נ"ך 
בסופן.16) חנוכה הל ' רמב"ם יז. ג , משלי 
ובכ "מ .17) ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ספל "ב. ויק"ר ראה
יב.18) קלט , תהלים
א.19) ד , זח "א ראה
ח .20) ב, שה"ש
ג .21) פכ "ט , ב"ר וראה כא. פט , תהלים

א.22) צז, סנהדרין
הרף 23) ללא "הרעיש" דורנו שנשיא לכך  בסתירה זה ואין

"עד  הגאולה, את לדרוש שיש שטורעמען") אין אין ("געהאלטן
וכו' וכו' גלות", "דאלאי  הקיצין", כל  "כלו יבוא", "מתי  מתי ",
ֿ לבוא. דלעתיד  הדעת בחי ' לגבי  הוא הדעת" ד "היסח  הענין כי  -

ל .24) כב, מפשטים
יט .25) נה, תהלים
ו.26) כו, בחוקותי 



לז     

העולם " מן "מעבירן מציאותם , ביטול  רק  לא  - גופא  שלא 27ובזה  "משביתן מזה , יתירה  אלא  ,
הרמב "ם 27יזיקו" שכתב  מה  ֿ דרך  על  לטוב , שמתהפכים  אלא  המזיקין, של  מציאותם  שנשארת  היינו, ,28

עתידים  האלו הצומות  להיות "כל  עתידים  שהם  אלא  עוד , ולא  המשיח , לימות    
."

היא  ("פסח "), הגאולה  אל  הגלות  מן לדלג  כשצריכים  הגלות , זמן בסיום  יהודי של  כשעבודתו ולכן,
עדיין  הם  עניניו שכל  מרגיש  הוא  אזי - ("נמצא ") עבדי" דוד  ד "מצאתי הענין כבר  אצלו שמאיר  באופן

" מציאות בגדר  שלילת  ֿ ידי  על  טריפה ", בשדה  ד "בשר  האפשרות  בטלה  לא  שעדיין (מכיון "
לטוב ). והפיכתם  המזיקים 

" ומוסיף ,  : עליה לשון - "

הן  דלתתא , אתערותא  של  באופן העבודה  מצד  הן עליות , ריבוי היו הגלות  בזמן העבודה  במשך  כי
שאינה  דלעילא  לאתערותא  ועד  דלתתא , אתערותא  ֿ ידי שעל  דלעילא  אתערותא  וגילוי המשכת  מצד 

שלים " באתר  ש "שריא  ֿ אם  כי דלתתא , אתערותא  ֿ ידי על  .29נמשכת 

צאתך  ["כימי הגאולה  בזמן ישראל  של  דרגתם  לגבי זה  כל  כשמשווים  הרי - כו' העליות  כל  ולאחרי
מצרים " רצונך "30מארץ  כמצות  . . לפניך  "נעשה  כאשר  העתידה , בגאולה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,31,

לגמרי  הגלות  אפשרות  שלילת  גלות , אחריה  שאין גאולה  תמידי, ש "32ובאופן זיך " מען "כאפט  - [
 מכיון דייקא ), ("עלה " עליה  של  ענין זה  שאין היינו, ,"      בזמן ,

הגאולה .

"  :"

עבודה  על  מורה  - העבודה "אחר " סדר  .לגמרי,

"אני  בהגדה  אומרים  שעליו מה "אחר " יותר  נעלה  ענין הוא  אחר " "מביא  שכתוב  שמה  לומר , ויש 
אחר ": ולא  הוא 

ולא  אני מלאך , ולא  "אני שאומרים  לאחרי שהרי ביותר , נעלית  דרגה  על  קאי בהגדה , שנזכר  ה "אחר "
"שרף " מ "מלאך " גם  שלמעלה  "אחר " אחר ", ולא  הוא  "אני גם  מוסיפים  השליח ", ולא  אני שרף ,

האצילות  עולם  על  קאי הרביעית ) (דרגה  ש "אחר " הפירוש  וכידוע  .33ו"שליח ".

"עולם ", בגדר  הוא  האצילות  עולם  גם  כי אחר ", ולא  הוא  "אני ד "אחר ", הענין שוללים  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
ֿ אחת ֿ ועל  כו'), ֿ סוף  האין (עולמות  ממנו נעלים  עולמות  יש  ד "עולם " בגדרים  שאפילו אלא  עוד , ולא 

" - "עולם " מגדר  לגמרי שלמעלה  האלקות  לדרגת  בערך  אינו האצילות  שעולם  ֿ וכמה  ולא כמה  הוא 
אחר ".

" נאמר  אדרבה ) אלא  ד "אחר ", הענין שוללים  (לא  שכאן מכיון אמנם , , לומר צריך  כן על  ,"
הוא  זה  אחר ".ש "אחר " ולא  הוא  ב "אני ששוללים  מה "אחר "

צדק ' ה 'צמח  פירוש  כידוע  - התשובה  עבודת  של  "אחר " בחינת  עם  קשור  אחר " ש "מביא  לומר , 34[ויש 

שכתוב  כמו ניסן) די"ג  ההילולא  מ "אחר "35(בעל  עושים  התשובה  עבודת  ֿ ידי שעל  אחר ", בן לי ה ' "יוסף 
אחר "]. "מביא  יותר , נעלית  לדרגה  מתעלה  ה "בן" שגם  - כולל  "בן",

מזה  כי כביכול , אחר )", (ולא  "אני מבחינת  גם  למעלה  הוא  אחר " ש "מביא  - לומר  יש  מזה  ויתירה 
שנשלל  ל "אחר " בערך  עדיין היא  "אני" בחינת  שגם  מוכח , אחר ", ולא  הוא  "אני לשלול  צורך  שיש  גופא 
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עה"פ.27) תו"כ 
בסופן.28) תעניות הל '
ובכ "מ .29) ואילך . א כד , שה"ש לקו"ת ראה
טו.30) ז, מיכה
מוסף.31) תפילת נוסח 
ד "גלות"32) האותיות גם ישנן "גאולת" שבתיבת שנת"ל  ואף

אפשרות  אפילו שוללות עצמן אלו שאותיות באופן זה הרי  -
גלות. של  לענין

(33.150 ע' תש"ה סה"מ 
ועוד .34) ואילך ). א (רכ , עה"פ ויצא אוה"ת ראה
כד .35) ל , ויצא



לח    

בחינה  על  קאי אחר " "מביא  ולכן אחר "), ("ולא   וערך שייכות  לו שאין "אחר " ב "אחר ",
הענינים . שאר  לכל  שלילה ) של  באופן לא  (אפילו כלל 

 שסיום מובן ֿ זה  ֿ פי לזה על  שמגיעים  - נעלה  הכי לטוב  עד  הגלוי, בטוב  הוא  פסח " קרבן "סדר 
ֿ ידי  (על  הפסח  הקרבת  ולאחרי הערביים , בין של  תמיד  הקרבת  לאחרי ֿ זה , שלפני הענינים  פרטי כל  לאחרי

שפתינו"). פרים  "ונשלמה 

הימים " שבעת  את  יאכל  ד "מצות  מהענין החל  - הפסח  ימי שבעת  לעבודת  היסוד  נעשה  זה  ,36וענין
יראה  ולא  חמץ  לך  יראה  "לא  נעשה  ֿ ידיֿזה  ועל  המדות , שבע  בבירור  האדם  עבודת  שלימות  על  דקאי

גבולך " בכל  שאור  "חמץ "36לך  של  לענין כלל  ואפשרות  מקום  שאין עליונה  הכי לדרגה  שבאים  ,
בארוכה  לעיל  כמדובר  .37ו"שאור ",

שאז  עבדי", דוד  ד "מצאתי נמצא ") ("הפסח  המציאה  לאחרי כבר  שנמצאים  מכיון - הדבר  וטעם 
כנ"ל . אחר ", ולא  הוא  מ "אני אפילו למעלה  אחר ", "מביא  לגמרי, אחר  באופן היא  העבודה 

 ד "מתניכם באופן הגאולה , אל  הגלות  מן לצאת  ההכנה  את  שמסיימים  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
מצרים " מארץ  צאתך  "כימי "חפזון", מתוך  בידכם ", ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  .30חגורים 

תצאו" בחפזון "לא  נאמר  העתידה  שבגאולה  תושעון"38ואף  ונחת  "בשובה  אלא  הענינים 39, הרי -
 שלמעלה לדרגה  ועד  עוז, וביתר  שאת  ביתר  (ואדרבה , העתידה  בגאולה  גם  יהיו ד "חפזון"

לגמרי). ו"עוז" מ "שאת "

המשיח  לימות  גם  מצרים  יציאת  שמזכירים  - לדבר  של 40וראיה  באופן שבעבודה  העילוי גודל  מצד  ,
 העבודה לגבי כמבואר 41דאתהפכא אפילו ה "חפזון", ענין עם  קשורה  דאתכפיא  העבודה  והרי ,

מקומות . ובכמה  הנ"ל , וככה " ב "המשך 

בפועל  "חפזון", של  באופן להיות  צריכה  הגאולה  אל  הגלות  מן לצאת  שההכנה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
ישנו" "שלא  להשתדל  (שצריכים  לתינוקות  גם  ונראה  שמובן כפי נעליכם 42ובגלוי, חגורים  ש "מתניכם  (

הגאולה . אל  הגלות  מן - לדרך  לצאת  מוכנים  שעומדים  בידכם ", ומקלכם  ברגליכם 

: בפועל מעשה  של  ענין עם  גם  לקשר  יש  - לזה  ובהמשך 

אצל  ביותר  מודגש  - כו' לדרך  יציאה  בידכם ", ומקלכם  ברגליכם  נעליכם  חגורים , ד "מתניכם  הענין
כו'. רחוק  למקום  שהולכים  השלוחים ,

באופן  הפסח  אכילת  לזמן ממש  ובסמיכות  הפסח , הקרבת  זמן חצות , לאחרי פסח  בערב  בעמדנו ולכן,
שהם  (אלו השלוחים  של  בפעולתם  השתתפות  על  להכריז המתאים  הזמן זה  הרי - גו'" חגורים  ד "מתניכם 
כאן  - דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  - המשלח  ממקום  כו') ֿ זה  ולפני פסח , בערב  בפועל  שלוחים 

של  בסכום  .בברוקלין,

גם  כולל  הפסח , ימי עם  הקשורה  מהעבודה  החל  השלוחים , של  בעבודתם  יתוסף  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
פסח  של  באחרון משיח ' ל 'סעודת  עד  פסח , של  ואחרון פסח  של  שביעי ֿ המועד , בארץ 43חול  גם  כולל  ,

בערב  חל  פסח  של  ששביעי זו שנה  בקביעות  וגם  פסח , של  בשביעי משיח  סעודת  יערכו ששם  ישראל ,
ד "כפלים  באופן - ולהוסיף  ולהמשיך  ביום , בו משיח ' 'סעודת  לערוך  המתאים  אופן ימצאו בוודאי - שבת 

ֿ זה .44לתושיה " שלאחרי השבת  ביום  -
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ז.36) יג , בא
ניסן.37) די "ג  גו' ה' ויאמר ד "ה
יב.38) נב, ישע'
טו.39) ל , שם
סע"ב.40) יב, ברכות
ח "ב).41) מלוקט  (סה"מ  פ"ו תשמ "ב צאתך  כימי  ד "ה ראה

וש"נ.
ועוד .42) רסתע"ב. או"ח  אדה"ז שו"ע
שלמעלה 43) לאופן עד  נדר, בלי  - הדיבור המשך  יהי ' שבהם

האמורים. הענינים בכל  - כו' מנדר
רפמ "ו.44) שמו"ר וראה ו. יא, איוב - הכתוב ל '

המשך בעמסד קיז
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"         :"

הגדה  לי הביאו הפסח  חג  מפרש 90לפני זו בהגדה  ז"ל . ֿ ורבי ֿ מורי ֿ אבי אדוני של  הסכמה  עליה  שיש 
באבודרהם  מקורו זה  פירוש  דינו. וטיט , רפש  שהיה  רק  "בחרבה ", בתוכו העבירנו ולא  הנ"ל , .6פיסקא 

כלשון  וטיט  רפש  במעט  ולא  בחרבה , שהעבירנו בזה  כך  כל  המעלה  גודל  מהו להבין, וצריך 
מצרים , יציאת  וכמו ביותר , נפלאות  מעלות  הם  כאן שחושב  טובות ' ה 'מעלות  ששאר  ובפרט  האבודרהם ?
המעלות  לגבי יש  מקום  תפיסת  ואיזו הבחירה . בית  ובנין ישראל  לארץ  כניסה  תורה , מתן סוף , ים  קריעת 

וטיט ? רפש  מעט  תערובת  בלא  בחרבה  שהעבירנו מה  הללו,

חיים ' אלקים  ב 'דברי המבואר  בהקדים  זה  ויבשה 91ויובן דאתכסיא , עלמא  הוא  ים  סוף . ים  קריעת  ענין
ליבשה " ים  "הפך  הים , קריעת  וענין דאתגליא . עלמא  האיר 92הוא  דאתכסיא  עלמא  בחינת  אשר  הוא , ,

דאתגליא  עלמא  כמו ממש  .93בגילוי

בשעת  ואחד , אחד  כל  האדם . בנפש  בעבודה  ישנן – דאתגליא  ועלמא  דאתכסיא  עלמא  – אלו בחינות  ב '
בהעלם . ונשארת  שבתפילה , ההתעוררות  אצלו נרגשת  אין היום  כל  ובמשך  טובה , בהתעוררות  הוא  התפילה 

ֿ מקום , מכל  כדבעי, היא  הנהגתו אשר  היום , שבכל  הנהגתו על  פועלת  בתפילה  עבודתו כאשר  גם  כי,
ובפרט  לאלקות , לגמרי בביטול  הוא  בתפילה  כי התפילה , לשעת  היום  כל  בין אצלו גם  גדול  חילוק  יש 

שבתפילה  היום .94בהשתחוואות  במשך  הוא  בהעלם  זה  וטוב  ,

יהיה  היום  כל  במשך  אשר  הוא  האדם  ובעבודת  בגילוי, יאיר  המכוסה  אשר  ֿ סוף , ים  קריעת  ענין וזהו
התפילה . בשעת  כמו לאלקות  בביטול 

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  פירוש  סגנון ֿ דרך  הפסוק 95ועל  "שויתי",96על  לומר : יש  תמיד ", לנגדי הוי' "שויתי
"דעהו" – דרכיך " "בכל  הרשות , בעניני גם  בהשוואה . הם  הענינים  ותפילה 97כל  תורה  בעניני כי 98כמו ,

תמיד ". לנגדי "הוי' –

: אופנים ב ' גופא , בזה  אמנם ,

שבאמת , אומרת  זאת  בפועל . רק  הוא  התפילה ) בשעת  (כמו לאלקות  היום  כל  במשך  הביטול  א )
נרגש  לא  בגילוי, אצלו שמאיר  בתפילתו שפעל  הביטול  שמצד  אלא  ישות , עדיין בו יש  פנימה , בנפשו

הישות .

ליבשה , הים  נהפך  לא  אבל  לפועל , בהנוגע  רק  אצלו הוא  ליבשה  והפיכתו הים  קריעת  אשר  והיינו
היום . משך  לשאר  התפילה  בשעת  כלל  דומה  לא  שהוא  נשאר  נפשו בפנימיות  כי

לנגדי  הוי' "שויתי בו מתקיים  גם  – בפנימיותו וגם  לפועל  בהנוגע  – בכולו הוא  היום  כל  במשך  הביטול  ב )
תמיד ".

צדיק  ובין גמור  שאינו צדיק  ואפילו הבינוני שבין הערך  מריחוק  מובן – אלו שני בין הערך  ריחוק 
ולכן  מיעוטו, מחמת  לטוב  הרע  ובטל  שכפוף  אלא  רע , נמצא  גמור , שאינו בצדיק  ואפילו בבינוני גמור .

כלל  רע  בו אין גמור  ובצדיק  לגמרי. כולו לו וילך  ויגרשהו כי לו .99נדמה 
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תרפ"ד .90) ווארשא קליינמאן, רמ "ח  ע"י  אמרים צוף
ההסכמה (צילום לפ"ק תפא"ר שבט  י "ב מיום –ההסכמה

.(858 ע' ח "ג  לוי "צ בתולדות
ובכ "מ .91) ד . טז, ג . יד , צו לקו"ת א. סב, בשלח  תו"א ראה
ו.92) סו, תהלים
הלשון 93) זה על  שאומרים עד  כ "כ  גדול  חידוש הוא זה וענין

א. ב, סוטה א. קיח , (פסחים סוף" ים כקריעת "קשה – "קשה"
כיון  כביכול , "קשה" נקרא זה הרי  למעלה לגבי  שגם – וש"נ)
ע' ח "כ  לקו"ש (ראה זה לענין מקום אין השתלשלות סדר שע"פ

מוגה. בלתי  מהנחה – וש"נ) .100
א).94) (נג , פל "ט  תניא ראה
עיי "ש.95) בתחלתה, הריב"ש צוואת
ח .96) טז, תהלים
ו.97) ג , משלי 
ומי98) סרל "א: או"ח  וטושו"ע ספ"ג , דעות הל ' רמב"ם עיין

תמיד . בוראו את עובד  כן שנוהג 
פ"י .99) תניא



מ     

:דיינו וטיט , רפש  במעט  אלא  בחרבה , בתוכו העבירנו ולא  הים  את  לנו קרע  אילו וזהו

שנהפך  אף  אשר  מורה , וטיט ) רפש  ענין (שזהו מים  במציאות  מהמים  חלק  שנשאר  באופן הים  קריעת 
באותו  הרע  ומציאות  אחיזה  עדיין שיש  כיון – להתגלות  הטוב  לכל  ֿ אפשר  אי ֿ מקום , מכל  ליבשה , הים 

גמור . שאינו צדיק  ואפילו בינוני, – הנ"ל  א ' אופן והוא  מקום .

טומאה  שערי במ "ט  מושקעים  היו כי דיינו, אומרים  זה  על  העם 100וגם  לברוח  היו ומוכרחים  ,101,
וכו' לעולם  עבירה  יעבור  שלא  בינוני, לדרגת  לדרגת 102והעברה  לעבור  ובפרט  נפלאה , עליה  זו הרי ,

עולמך  כו' אהב "ת  כו' צדיקים  בראת  נאמר  ֿ זה  שעל  עד  ביותר , נעלית  מדריגה  שהוא  גמור , שאינו צדיק 
כו' בחייך  .103תראה 

בחרבה  שהעבירנו והן הים  קריעת  עצם  הן עלינו", למקום  טובות  מעלות  "כמה  בזה 104וזהו כי –
פנימה  בנפשו גם  אשר  בפנימיות , גם  אם  כי בפועל , רק  לא  לטוב , כולו הרע  את  להפך  הכח  את  לנו נתנו

תמיד ". לנגדי הוי' "שויתי יהיה 

***

"    :"

ֿ עדן 105סיפר  נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  אביו שחזר  הראשון המאמר  אשר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
מהר "ש  אדמו"ר  כ "ק  אביו שאמרו עלינו, למקום  טובות  מעלות  כמה  המתחיל ' 'דיבור  המאמר  היה 

תרל "ג שנת  הגדול  בשבת  ֿ עדן .106נשמתו

מצוה , לבר  היותו קודם  חיים ' אלקים  'דברי לחזור  התחיל  ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  אשר  אומרת  זאת 
מצוה . בר  לפני עדיין היה  תרל "ג  ובשנת  – תרכ "א  – עילאה  כתר "א  בשנת  נולד  כי

(מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  וגם  תרמ "ב , בשנת  גם  מהר "ש  אדמו"ר  כ "ק  זה  מאמר  אמרו כנראה , –
משלו. נופך  בתוספת  אשר  לודאי וקרוב  נשיאותו, בשנות  ֿ עדן נשמתו

אשר  לו אמר  מהר "ש , אדמו"ר  כ "ק  לפני המאמר  את  (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  כשחזר  תרל "ג  בשנת 
פירש : צדק ' ה 'צמח  אדמו"ר  כ "ק 

ֿ ידינו], אונז[=על  דורך  עלינו, הם  למקום  אשר  טובות  המעלות  – עלינו" למקום  טובות  מעלות  "כמה 
כאורה " "כחשיכה  הרי יתברך  אצלו נוגע .107כי זה  לנו ורק  ,

– בשבילנו רק  אינן הטובות  המעלות  אשר  הוא  זה  שבפתגם  החידוש  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (ואמר 
– עבודתינו ֿ ידי על  נעשה  גם  שזה  אלא  – אונז.אונז

 ובסוף) עלינו למקום  טובות  מעלות  כמה  המתחיל ' 'דיבור  המאמר  את  אמר  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
הנ"ל ). הפתגם  את  ביאר  המאמר 

***
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ועוד .100) יתרו. ר"פ זו"ח 
ספל "א.101) תניא עיין
רפי "ב.102) תניא ראה
פי "ד .103) תניא
כל 104) בין  נמנה  בחרבה" ד "העבירנו הענין שגם והיינו,

מעלת  בדוגמת – נפלאה מעלה זוהי  שגם כיון טובות", ה"מעלות
גמור. שאינו מצדיק ֿ ערוך  באין יותר נעלה שהוא גמור צדיק

הי ' שאם נח ) ס"פ זו"ח  (ראה זהר בתיקוני  ממ "ש גם ולהעיר
דור, בכל  צדיקים ישנם והרי  משיח , בא הי ' כדבעי  אחד  צדיק

צדיקי אלפי  ש"תמינסר ועד  צדיקים, ל "ו ללא דור שאין כידוע
(סוכ  קוב"ה" קמי ' 1235קיימי  ע' ח "ד  לקו"ש וראה ב. מה, ה

צדיק  שמדריגת מוכח , ומזה בא. לא עדיין משיח  ומ "מ , ואילך ),
מוגה). בלתי  (מהנחה ממש בגילוי  נמשכה לא גמור

ע'105) תרח "ץ (סה"ש בסופה תרח "ץ דחה"פ ב' ליל  שיחת
.(266

וש"נ.106) ואילך . קצז ע' ח "א תרל "ג  בסה"מ  נדפס
יב.107) קלט , תהלים



מי      

:דיינו וטיט , רפש  במעט  אלא  בחרבה , בתוכו העבירנו ולא  הים  את  לנו קרע  אילו וזהו

שנהפך  אף  אשר  מורה , וטיט ) רפש  ענין (שזהו מים  במציאות  מהמים  חלק  שנשאר  באופן הים  קריעת 
באותו  הרע  ומציאות  אחיזה  עדיין שיש  כיון – להתגלות  הטוב  לכל  ֿ אפשר  אי ֿ מקום , מכל  ליבשה , הים 

גמור . שאינו צדיק  ואפילו בינוני, – הנ"ל  א ' אופן והוא  מקום .

טומאה  שערי במ "ט  מושקעים  היו כי דיינו, אומרים  זה  על  העם 100וגם  לברוח  היו ומוכרחים  ,101,
וכו' לעולם  עבירה  יעבור  שלא  בינוני, לדרגת  לדרגת 102והעברה  לעבור  ובפרט  נפלאה , עליה  זו הרי ,

עולמך  כו' אהב "ת  כו' צדיקים  בראת  נאמר  ֿ זה  שעל  עד  ביותר , נעלית  מדריגה  שהוא  גמור , שאינו צדיק 
כו' בחייך  .103תראה 

בחרבה  שהעבירנו והן הים  קריעת  עצם  הן עלינו", למקום  טובות  מעלות  "כמה  בזה 104וזהו כי –
פנימה  בנפשו גם  אשר  בפנימיות , גם  אם  כי בפועל , רק  לא  לטוב , כולו הרע  את  להפך  הכח  את  לנו נתנו

תמיד ". לנגדי הוי' "שויתי יהיה 

***

"    :"

ֿ עדן 105סיפר  נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  אביו שחזר  הראשון המאמר  אשר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
מהר "ש  אדמו"ר  כ "ק  אביו שאמרו עלינו, למקום  טובות  מעלות  כמה  המתחיל ' 'דיבור  המאמר  היה 

תרל "ג שנת  הגדול  בשבת  ֿ עדן .106נשמתו

מצוה , לבר  היותו קודם  חיים ' אלקים  'דברי לחזור  התחיל  ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  אשר  אומרת  זאת 
מצוה . בר  לפני עדיין היה  תרל "ג  ובשנת  – תרכ "א  – עילאה  כתר "א  בשנת  נולד  כי

(מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  וגם  תרמ "ב , בשנת  גם  מהר "ש  אדמו"ר  כ "ק  זה  מאמר  אמרו כנראה , –
משלו. נופך  בתוספת  אשר  לודאי וקרוב  נשיאותו, בשנות  ֿ עדן נשמתו

אשר  לו אמר  מהר "ש , אדמו"ר  כ "ק  לפני המאמר  את  (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  כשחזר  תרל "ג  בשנת 
פירש : צדק ' ה 'צמח  אדמו"ר  כ "ק 

ֿ ידינו], אונז[=על  דורך  עלינו, הם  למקום  אשר  טובות  המעלות  – עלינו" למקום  טובות  מעלות  "כמה 
כאורה " "כחשיכה  הרי יתברך  אצלו נוגע .107כי זה  לנו ורק  ,

– בשבילנו רק  אינן הטובות  המעלות  אשר  הוא  זה  שבפתגם  החידוש  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (ואמר 
– עבודתינו ֿ ידי על  נעשה  גם  שזה  אלא  – אונז.אונז

 ובסוף) עלינו למקום  טובות  מעלות  כמה  המתחיל ' 'דיבור  המאמר  את  אמר  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 
הנ"ל ). הפתגם  את  ביאר  המאמר 
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ועוד .100) יתרו. ר"פ זו"ח 
ספל "א.101) תניא עיין
רפי "ב.102) תניא ראה
פי "ד .103) תניא
כל 104) בין  נמנה  בחרבה" ד "העבירנו הענין שגם והיינו,

מעלת  בדוגמת – נפלאה מעלה זוהי  שגם כיון טובות", ה"מעלות
גמור. שאינו מצדיק ֿ ערוך  באין יותר נעלה שהוא גמור צדיק

הי ' שאם נח ) ס"פ זו"ח  (ראה זהר בתיקוני  ממ "ש גם ולהעיר
דור, בכל  צדיקים ישנם והרי  משיח , בא הי ' כדבעי  אחד  צדיק

צדיקי אלפי  ש"תמינסר ועד  צדיקים, ל "ו ללא דור שאין כידוע
(סוכ  קוב"ה" קמי ' 1235קיימי  ע' ח "ד  לקו"ש וראה ב. מה, ה

צדיק  שמדריגת מוכח , ומזה בא. לא עדיין משיח  ומ "מ , ואילך ),
מוגה). בלתי  (מהנחה ממש בגילוי  נמשכה לא גמור

ע'105) תרח "ץ (סה"ש בסופה תרח "ץ דחה"פ ב' ליל  שיחת
.(266

וש"נ.106) ואילך . קצז ע' ח "א תרל "ג  בסה"מ  נדפס
יב.107) קלט , תהלים

     

":"

ב "יח  קשור  ץ "."צפון"

סיפר  אדמו"ר  מו"ח  לחמש 108כ "ק  האפיקומן את  שבר  ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  שאביו ראה  אשר 
והניח  חתיכות  לשש  נשבר  האפיקומן אשר  פעם  שראה  עד  בדיוק , זה  אם  בבירור  ידע  לא  אבל  חתיכות ,
געך  מען ווערט  וויסן אלץ  וויל  מען אז לו: ואמר  ֿ זה , על  הטעם  אביו אצל  אז ושאל  הצדה . אחת  ַַחתיכה 

מהר ] מזדקנים  הכל , לדעת  .109אלט [=כשרוצים  ַ

לך  נוגע  כך  כל  אביו: לו ואמר  אדמו"ר . מו"ח  כ "ק  נאנח  ההליכה  בשעת  ביחד , שניהם  הלכו למחרת 
הטעם : את  אז לו וביאר  – הדבר 

דאברהם , חסד  הוא  ואפיקומן יצחק , מאותיות  הם  יחץ  אותיות  ולכן יצחק , כנגד  היא  האמצעית  המצה 
בחינת  הוא  ויצחק  לערביים , ואפילו לכל  משפיע  היה  ואברהם  מזון, השפעת  מן, אפיקו הוא  אפיקומן כי
האמצעית , במצה  השבירה  להיות  צריכה  ולכן בכלים . עליה , שהיא  יצחק  מדריגת  להמשיך  וצריך  עליה ,
בחסד  גבורות  הה ' ולהמתיק  כידוע , גבורות  ה ' כנגד  חלקים  לה ' הוא  והשבירה  דיצחק '. ה 'גבורות  לשבור 

דאברהם .

 את ֿ עדן) נשמתו ואדמו"ר  אהרן זלמן (הרב  לבניו למלמד  לקח  ֿ עדן נשמתו מהר "ש  אדמו"ר  כ "ק 
קיידאנער  שלום  וכו'.110ר ' גדול  למדן היה  הוא  .

לפי 111פעם  לו וענה  האפיקומן. את  להצפין צריך  מה  מפני מהר "ש , אדמו"ר  כ "ק  אצל  שלום  ר ' שאל 
לו, וענה  להצפין? יצטרכו ולא  צפון בהגדה  כתוב  יהיה  לא  כן, אם  שוב : ושאל  צפון. בהגדה  שכתוב 

ככתוב  ֿ הרע , היצר  הוא  אדם  של  בלבו הצפון את  לבער  כח  נתינת  גו'",112הוא  ארחיק  הצפוני "ואת 
להיות  צריכה  אינה  הבהמית  נפש  עם  העבודה  כן טעם , בו אין האפיקומן כי זה , על  כח  נותן שאפיקומן
ומה  להיות . צריך  אינו – להיות  צריך  שאין מה  היינו ניט . יע  ניט , ניט  – בגזירות  רק  שכליים , בטעמים 

לעשות . צריך  – לעשות  שצריך 

עומדת . במקומה  הקושיא  הרי שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (ואמר 

לא  ובמילא  ֿ הרע , היצר  של  אחר  בשם  לבחור  אפשר  היה  כן ואם  שמות , בכמה  נקרא  הלא  ֿ הרע  היצר 
האפיקומן? את  להצפין יצטרכו

ור  הגלוי רע  יש  כי הוא , הענין כי אך  הגלוי, הרע  את  רק  לא  לתקן שצריך  צפון, ענין וזהו הנעלם . ע 
צפוני. – הנעלם  הרע  את  גם  אם 

מספיק  זה  אין ֿ מקום  מכל  כלל , רע  בנפשו מרגיש  שאינו בעבודתו פעל  אם  גם  אשר  אומרת , זאת 
בהעלם . רע  בתוכו עדיין נשאר  אשר  אפשר  כי עדיין,

אינם 4[ויש  ומדות  שכל  הכוחות  אבל  ומעשה , דיבור  במחשבה  שלם  שהוא  מי יש  מדריגות : כמה  בזה 
נעשה  מה  לידע  וצריך  בלבד , הגלויים  כוחות  רק  אבל , כדבעי, הם  הכוחות  גם  שאצלו מי ויש  כדבעי.

הנפש ]. עצם  עם  נעשה  מה  לידע  שצריך  – יותר  בעומק  – ועד  הנעלמים , הכוחות  עם 

מקומות  בכמה  אותי"113וכמבואר  מוליכים  (דרך ) באיזו יודע  "איני זכאי בן יוחנן רבן שאמר  ,114מה 
חכמינו  עליו שמנו המעלות  וכל  קטן, ודבר  גדול  דבר  הניח  לא  הרי כן, לחשוב  יכול  היה  איך  דלכאורה ,

הנפש .115ז"ל  עצם  על  הוראה  אינם  הגלויים  כחות  אשר  הוא , והענין כזה ? בספק  להיות  יכול  היה  ואיך  ,
הקליפות . בעמקי – הנפש  ועצם  בטוב , יהיו הגלויים  כחות  אשר  ואפשר 
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ע'108) תרח "ץ (סה"ש ס"ג  תרח "ץ דחה"פ א' ליל  שיחת
יא. ע' ומנהגים טעמים לקוטי  עם בהגש"פ נעתק .(261

רבות 109) פעמים היתה – השיב לא שאדנ"ע – זו הנהגה
מוגה). בלתי  (מהנחה

וש"נ.110) .82 ע' תש"ז סה"ש ראה
(111.(226 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"י  תרצ"ז דחה"פ ב' ליל  שיחת

כ .112) ב, יואל 
תו"מ 113) גם וראה  סע"ד . נ, (הוספות) ויקרא לקו"ת ראה

וש"נ. .224 ע' חי "ב
ב.114) כח , ברכות
ועוד .115) א. כח , סוכה סע"ב. לא, ר"ה



מב     

 דצפון העבודה  אפשרית  איך  לכאורה , כן, ואם  הנפש , עצם  על  הוראה  אינם  הגלויים  שכוחות  אף 
בלבד ? הגלויים  בכוחות  הוא  העבודה  כל  הרי הנעלם , רע  בירור  –

יתברך . עצמותו עם  בה  העוסק  את  מאחדת  היא  התורה , בפנימיות  ההתעסקות  ֿ ידי על  באמת , הנה 
דתורה  צפון דאורייתא , סתים  דנשמתא , סתים  ֿ ידי עצם 116על  את  גם  לתקן ואפשר  מגיעים  ֿ סוף  סוף  –

הנפש .

הידוע  תדע 117וכסיפור  לא  הרי – עלי אם  בוטח , אתה  מי על  לאחד : פעם  אמר  הזקן אדמו"ר  אשר 
שלי. ֿ עדן לגן הדרך  את  אפילו

זכאי  בן יוחנן מרבן יותר  נעלית  מדריגה  שהיא  מעמד ) באותו (שהיה  צדק ' ה 'צמח  אדמו"ר  כ "ק  ואמר 
ֿ עדן. בגן שיהיה  בטוח  היה  הזקן ואדמו"ר  אותי, מוליכין דרך  באיזה  יודע  ואיני שאמר 

 לתקן מקודם  צריך  העתידה , לגאולה  הכנה  שזהו – לפסח  זכר  שהוא  האפיקומן את  כשאוכלים 
צפון  עם  גם  העבודה  להיות  צריכה  כי "צפון", שעד  ה "סדר " עבודת  כל  מספיק  ואין הנעלם . הרע  את  גם 

הנפש . ועצם 

הבאה  "לשנה  – זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ומן 118ועל  הפסחים  מן שם  "ונאכל  דוקא , שלימות  בירושלים ",
למעלה 119הזבחים " בנוי שכבר  השלישי, המקדש  בית  בבנין צדקנו,120, משיח  ֿ ידי על  למטה  ויומשך  ,

בימינו. במהרה 
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אוה"ת 116) וכו'. תורה אלא צפונה ואין יט : פ"א, דב"ר ראה
ואילך . ב רפד , – חנוכה דרושי  –

(117.(171 ע' שלום תורת (סה"ש תרע"ג  כסלו י "ט  שיחת
בזה:118) הפירוש לומר ויש

ספ"ח ): תשובה (הל ' הרמב"ם כתב – הבא" "עולם בפירוש
העולם חכמים אותו שקראו שאינ "זה מפני  לא עתה , מצוי  ו

אלא  הבא עולם קראוהו ולא . . ועומד  מצוי  הוא הרי  אלא . .
כו'". הזה העולם חיי  אחר לאדם לו באין החיים שאותן מפני 

ב"לשנה הפירוש לומר יש שהוא ועד "ז – בירושלים"

באים  ידה שעל  ד "צפון", העבודה לאחרי  שבא אלא ועומד , מצוי 
דלעת"ל . להגילויים

להיות  צריך  לכך  ונוסף הרוחנית, בעבודה הוא זה שכל  אלא
בלתי (מהנחה כפשוטו בגשמיות גם בירושלים" הבאה "לשנה

מוגה).
זה 119) נוסח  אמר ולכן במוצש"ק, היתה ההתוועדות

).(
ועוד .120) סע"א. מא, סוכה – ותוס' פירש"י  ראה
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ב.180) לד , ברכות
ג .181) פי "ג , ויק"ר ראה
א.182) עו, יומא וראה ה. כג , תהלים
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מוגה  בלתי

: השמחה ואופן לענין בנוגע  גם  פועל  ֿ סוף  ים  קריעת  שענין להוסיף , ויש 

להיות  שצריכה  ֿ פי ֿ על  אף  שכן ומצוותיה , תורה  קדושה , עניני עם  קשורה  להיות  צריכה  - השמחה 
ביין" אלא  שמחה  ואין בבשר , אלא  שמחה  "אין כפשוטם , גשמיים  בענינים  גם  וגם 236שמחה  מובן הרי ,

והיין הבשר  מצד  אינה  שהשמחה  מצד פשוט , ֿ אם  כי ,  בבשר שמחה  להיות  שצריכה 
הבאה  השמחה  להיות  שצריכה  – ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  תורה . עם  הקשורה  שמחה  זו הרי ולכן ויין,

מ    שכתוב כמו חודרת 237, ותורה , דקדושה  שהשמחה  אלא  לב ". משמחי ישרים  ה ' "פיקודי
דוקא . הגשמי הגוף  ֿ ידי על  יין ושתיית  בשר  אכילת  גשמיים , בענינים  גם 

המעלים  דבר  ישנו אם  שאפילו ֿ סוף , ים  מקריעת  מיוחדת  ֿ כח  ונתינת  מיוחד  עילוי ישנו זה  ובענין
ההעלם  ביטול  נעשה  הבהמית , ונפש  בגוף  בגילוי ותאיר  שתחדור  הרוחנית  השמחה  על  ("ים ") ומסתיר 

) בעניני וההסתר  מטה , למטה  עד  תקפה  בכל  ומאירה  מתגלית  הרוחנית  שהשמחה  כך  ֿ סוף ), ים 
הבהמית . ונפש  הגוף 

" של  באופן שהיא  לשמחה  ועד  דרגות , ריבוי יש  עצמה  רוחנית  בשמחה  ועוד : ממקום זאת  - "
בארוכה . כנ"ל  כו', והגבלה  ממדידה  למעלה  מאד , עליון

וחודרת  נמשכת  סתם  רוחנית  ששמחה  בלבד  זו שלא  - פסח  של  שביעי של  המיוחד  החידוש  וזהו
"שביעי מצד  ביותר , נעלית  שמחה  שאפילו זאת , עוד  אלא  הבהמית , ונפש  הגוף  נמשכת בעניני ,"

בכל  הוא  וההסתר ) ההעלם  (ביטול  ֿ סוף  ים  קריעת  ענין כי  הבהמית , ונפש  הגוף  בעניני היא  אף  וחודרת 
הבהמית ). ונפש  (גוף  מטה  למטה  עד  "רשות ") (בחינת  מעלה  מלמעלה  הדרגות ,

האופנים  בכל  בנפש  הרוחנית  בעבודה  ֿ סוף  ים  קריעת  ענין יהיה  ואחד  אחד  כל  שאצל  ֿ רצון ויהי
ידו  "והניף  ֿ לבוא , דלעתיד  הנהר  לבקיעת  קרובה  הכנה  נעשה  זה  שענין - העיקר  והוא  ועוד  האמורים ,

גו'" הנהר  לבקיעת 238על  כבר  זוכים  ֿ סוף , ים  קריעת  זמן פסח , של  שבשביעי היינו, ממש , ומיד  תיכף  ,
פסח . של  אחרון בהפטרת  זאת  שקוראין לפני עוד  ֿ לבוא , דלעתיד  הנהר 

: פסח של  אחרון

כלי  הוא  הקודש , בלשון לו יקראו אשר  "שמו - בשמו מודגש  פסח " של  "אחרון של  המיוחד  ענינו
כו'" היא 239לחיות  (תורה  ישראל ' 'מנהג  ֿ פי על  פסח ".240שנקרא  של  "אחרון בשם  (

" בשם  נקרא  מדוע  מובן: אינו שלכאורה  - הוא ובהקדמה  "אחרון" התואר  הרי פסח ", של 
" בשם  לקרותו צריכים  היו ולכאורה , גריעותא , של  ענין עצרת ",(לכאורה ) "שמיני כמו פסח ", של 

נקרא  אינו שני' ֿ טוב  שה 'יום  השבועות , בחג  כמו פסח , של  שביעי של  גלויות ) (של  שני' ֿ טוב  'יום  או
שבועות  של  שני ֿ טוב ' 'יום  אלא  שבועות ", של  ?241"אחרון

בזה  הביאורים  וביכלתו242ואחד  שבכוחו זה , ביום  מיוחד  עילוי מדגיש  זה  ששם  -  כל
דן.. מחנה  "דגל  של  המיוחד  העילוי ובדוגמת  ֿ דרך  על  הפסח , ימי כל  במשך  שהחסירו מה 

המחנות "243יסעו" לכל  "מאסף  לו"244שהיה  מחזירו היה  דבר , מאבד  שהיה  מי "כל  ,245.
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הי "ח .236) פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם א. קט , פסחים
ר"ס 237) או "ח  טושו"ע  סע"א. ל , תענית וראה ט . יט , תהלים

תקנד .
טו.238) יא, ישעי '
ספ"א.239) שעהיוה"א
וראה 240) סט "ז. סתצ"ד  קפ. סר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .2 הערה 56 ע' חכ "ב לקו"ש
"שמחת 241) מיוחד  בשם שנקרא - דשמע"צ שני  יו"ט  ושאני 

שאינו  בפ"ע, ענין (גם) בו שיש מכיון "תשיעי "), (ולא תורה"
שלפנ"ז. הימים עם קשור

תשמ "ב 242) אחש"פ שיחת גם ראה - לקמן בהבא
שיחת  ראה - בזה ביאור עוד  ואילך ). 1280 ע' ח "ג  (התוועדויות

ואילך ). 1795 ע' ח "ג  (התוועדויות תשמ "ה אחש"פ
ֿ לא.243) כה ב, במדבר
כה.244) יו"ד , בהעלותך 
סה"א.245) פ"ה עירובין מירושלמי  - עה"פ פירש"י 

   

גבולך " את  אלקיך  ה ' ד "ירחיב  עממין)174ובאופן עשר  (ארץ  וקדמוני קניזי קיני ארץ  ,175- גופא  ושם  ,
גו'" "וראמה  והגבהה , הרחבה  של  באופן תהיה  היא  שגם  הקודש , עיר  בכל 176בירושלים  שתתפשט  (עד 

היראה " "שלימות  שעיקרה  - עצמה  ובירושלים  ישראל ), הקדשים .177ארץ  לקודש  עד  המקדש , לבית  -

נגאלין" הן ש "מיד  בארצנו 178ומכיון לבב  וטוב  שמחה  מתוך  הפסח  לחג  ההכנות  את  ממשיכים  -
מן  שם  "ונאכל  ואכילתו, הפסח  הקרבת  ֿ כך  ואחר  חמץ , לביעור  עד  הקודש , עיר  ובירושלים  הקדושה 

הפסחים " ומן המשומר 179הזבחים  יין וגם  שמורה , מצה  וכן הבר 180, ושור  לויתן ב "כוסי 181(בסעודת  (
רצון.182רויה " יהי כן אמן ממש , בפועל  .

הפסח  לחג  לנוסעים  שמורה ' 'מצה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  נתן - לצדקה  השטרות  חלוקת  [לאחרי
למקומותיהם ].
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עה"פ.175) פירש"י 
ב.176) עה, ב"ב וראה יו"ד , יד , זכרי '
ובכ "מ .177) ד . כט , ראה לקו"ת ראה
ה"ה.178) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם

במשנה).179) - ב קטז, (מפסחים הגש"פ נוסח 
ב.180) לד , ברכות
ג .181) פי "ג , ויק"ר ראה
א.182) עו, יומא וראה ה. כג , תהלים

   

גבולך " את  אלקיך  ה ' ד "ירחיב  עממין)174ובאופן עשר  (ארץ  וקדמוני קניזי קיני ארץ  ,175- גופא  ושם  ,
גו'" "וראמה  והגבהה , הרחבה  של  באופן תהיה  היא  שגם  הקודש , עיר  בכל 176בירושלים  שתתפשט  (עד 

היראה " "שלימות  שעיקרה  - עצמה  ובירושלים  ישראל ), הקדשים .177ארץ  לקודש  עד  המקדש , לבית  -

נגאלין" הן ש "מיד  בארצנו 178ומכיון לבב  וטוב  שמחה  מתוך  הפסח  לחג  ההכנות  את  ממשיכים  -
מן  שם  "ונאכל  ואכילתו, הפסח  הקרבת  ֿ כך  ואחר  חמץ , לביעור  עד  הקודש , עיר  ובירושלים  הקדושה 

הפסחים " ומן המשומר 179הזבחים  יין וגם  שמורה , מצה  וכן הבר 180, ושור  לויתן ב "כוסי 181(בסעודת  (
רצון.182רויה " יהי כן אמן ממש , בפועל  .

הפסח  לחג  לנוסעים  שמורה ' 'מצה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  נתן - לצדקה  השטרות  חלוקת  [לאחרי
למקומותיהם ].
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עה"פ.175) פירש"י 
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ובכ "מ .177) ד . כט , ראה לקו"ת ראה
ה"ה.178) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם

במשנה).179) - ב קטז, (מפסחים הגש"פ נוסח 
ב.180) לד , ברכות
ג .181) פי "ג , ויק"ר ראה
א.182) עו, יומא וראה ה. כג , תהלים



מד    

שביעי  עבודת  לעניני עד  מיוחדים , עבודה  עניני וכמה  כמה  ישנם  הפסח  שבימי מכיון בזה : והענין
הפסח  ימי שבעת  שבמשך  יתכן הרי, - כארוכה ) (כנ"ל  כו' ֿ סוף  ים  קריעת  וענין ה "רשות ", ענין פסח , של 

בנפשיה . איניש  שידע  כפי הפסח , ימי בעבודת  מסוים  ענין יהודי החסיר 

נעלית  לדרגה  כשמתעלה  הרי, - בשלימותה  היתה  הפסח  ימי שבעת  בכל  העבודה  כאשר  גם  ועוד : זאת 
יותר  נעלית  בשלימות  הפסח  חג  עבודת  בעניני להוסיף  יכול  שהיה  זיך " ער  "כאפט  .246יותר ,

ב " מיוחד  עילוי ניתן זה  בבחינ ועל  - פסח " מאבד של  שהיה  מי "כל  המחנות ", לכל  "מאסף  ת 
גם  כולל  הפסח , חג  ימי בעבודת  (החסירו) ש "איבדו" מה  כל  למלא  יכולים  שבו - לו" מחזירו היה  דבר ,

השלימות . לתכלית  עד  יותר , נעלית  לשלימות  בערך  (חסרון) ה "אבידה " מילוי

:להבין צריך  עדיין אמנם ,

(לאחרי  הפסח  חג  ימי שמונת  לאחרי גם  להיות  יכול  - הפסח  חג  בעניני החסרון והשלמת  ותיקון מילוי
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כפתגם  - שני" "פסח  ענין בתוכן גם  כמודגש  פסח ), של  ש "פסח 247אחרון

אלא  פארפאלן"), קיין ניטא  איז ("עס  אבוד  לא  פעם  שאף  מלמד  ש "פסח שני" – לתקן יכולים 
ֿ כן, ואם  פסח ". של  "אחרון לאחרי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ניסן, חודש  לאחרי אייר , בחודש  הוא  עצמו שני"

לתקן כשיכולים  - הפסח  עניני כל  ושלימות  לתיקון בנוגע  פסח " של  ב "אחרון המיוחד  העילוי ,מהו
השנה ?! כל  במשך 

המחנות ": לכל  "מאסף  דן", מחנה  מ "דגל  הדוגמא  ֿ פי על  גם  יובן - בזה  והביאור 

שאר  ֿ ידי על  גם  להיות  יכולה  היתה  - מישראל  ואחת  אחד  כל  על  ֿ עשה  מצות  – אבידה  השבת 
יתירה  עדיפות  להיות  יכולה  היתה  מסויימים  שבמקרים  אלא  עוד  ולא  דן", מחנה  מ "דגל  שאינם  השבטים 
(כפי  לאחוריהם  כשחזרו או ֿ ישראל , בני הלכו שאליו למקום  נתגלגלה  כשהאבידה  כמו - השבטים  לשאר 

מסעות " שמונה  לאחוריהם  ש "חזרו ההולכים 248שמצינו שאז ,(. תחילה באבידה  פוגעים  -

דבר , מאבד  שהיה  מי "כל  המחנות ", לכל  ב "מאסף  המיוחד  שהעילוי פשוט  וגם  מובן ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
האבידות , למצוא  רגילים  הם  היו רוב  ֿ פי שעל  לזה  נוסף  כי - דן" מחנה  ל "דגל  שייך  לו", מחזירו היה 

ומיד , תיכף  האבידה  בהשבת  מיוחד  עילוי יש    האבידה השבה  לגבי דן), מחנה  דגל  ֿ ידי (על 
השבטים ). שאר  ֿ ידי (על  ֿ זה  שלאחרי במסע  זמן, לאחרי

ב "אחרון  הפסח  חג  עבודת  בעניני ה "אבידה " ושלימות  בתיקון מיוחד  עילוי שיש  - בעניננו גם  מובן ומזה 
עדיין כשנמצאים  פסח ", של    ש בימים  והשלימות  התיקון לגבי ,. הפסח חג 

: בפשטות לומר  יש  – בזמן ואיחור  קדימה  של  ענין אלא  זה  אין דלכאורה , - הדבר  ובביאור 

- הפסח  חג  של  בעיצומו ֿ דידן ובנידון עצמו, מסע  באותו ומיד , תיכף  היא  האבידה  השבת  כשפעולת 
האדם  אצל  רק  לא  מקום  תופסים  מיותרים  וטירחא  צער  גם  אשר  כו', מיותרת  וטירחא  מיותר  צער  חוסכים 

הקב "ה . אצל  למעלה , גם  אלא  למטה ,

ואחת  אחד  כל  של  שהיחס  ברבים ) אמרו שלא  (אף  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  פתגם  וכידוע 
מלאכה  שאפילו קעסט "), אויף  איידים  ("א  חותנו שולחן על  הסמוך  חתן כמו הוא  הקב "ה  אצל  מישראל 
זה  עבור  לו לתת  צריך  דבר , איזה  לעשות  ממנו מבקש  החותן וכאשר  יתירה , לטירחא  אצלו נחשבת  קלה 

כו'. מזונותיו לו לתת  ההתחייבות  על  נוסף  הקב "ה ), - החותן של  כספו (מיטב  כספו במיטב 

הפסח  חג  של  בעיצומו נעשים  הפסח  חג  עניני של  והשלימות  התיקון שכאשר  - בעניננו גם  מובן ומזה 
והשלימות . התיקון בעבודת  כו' מיותרת  וטירחא  מיותר  צער  חוסכים  פסח ), של  (באחרון

ענין  גם  בו יש  "כמות ", של  ענין היותו עם  כשלעצמו, בזמן ואיחור  הקדימה  ענין שגם  להוסיף , ויש 
לאידך , (וכן איכות  גם  בו שיהיה  בהכרח  אלא  בלבד , כמות  בו שיהיה  בעולם  דבר  לך  אין כי "איכות ", של 
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סכ "ט .246) לעיל  גם ראה
ואילך .247) סכ "ז לעיל  בארוכה ראה

פירש"י248) וראה ו. יו"ד , דברים יג . כו, פינחס פירש"י 
ד . כא, חוקת



מה     

כמות ) ללא  בלבד , איכות  בו שיהיה  בעולם  דבר  לך  משפיעים 249שאין והאיכות  שהכמות  אלא  עוד , ולא  ,
מקומו. כאן ואין בזה , להאריך  ויש  זה , על  זה  ופועלים 

" שה - פסח " של  "אחרון בשם  דיוק  הוא ועוד  והשלימות ) התיקון המחנות ", לכל  ("מאסף  "
דוקא :"של  "

הוא  דורות ) וכמה  (מכמה  ישראל ' 'מנהג  ֿ פי על  ֿ טוב  היום  של  ששמו לכאורה , פלא , דבר  ובהקדים 
"חג "חג  ולא  ," שבכתב בתורה  שנקרא  (כפי שייך 250" אינו ה "פסח " שחיוב  ֿ פי ֿ על  אף  – (
אלא   רק ישנו הזה  גם (ובזמן התורה  מן הוא  ה "מצות " חיוב  ואילו לפסח ), !?

מבארדיטשוב  יצחק  לוי רבי הצדיק  הרב  של  ביאורו - בזה  בגודל 251ומהביאורים  ומפורסם  הידוע  ,
" שהשם  שלו, ישראל " "אהבת   קורא " שכתוב כמו ישראל ", שבח  "על  "ויאפו 252(בתורה )

נצא  היאך  אמרו שלא  ישראל , של  שבחן "מגיד  להם ", עשו לא  צידה  וגם  גו' מצות  עוגות  גו' הבצק  את 
כו'" צידה  בלא  "חג 253למדבר  השם  ואילו . קורין ,", יתברך ֿ השם  שבח  שם  "על  ֿ ישראל ) (בני

ֿ יתברך ". השם  שבח  שהוא  גו', פסח  אשר  לה ' הוא  פסח  זבח  ואמרתם 

נוסף  ביאור  לומר  "חג 254ויש  השם  דיוק  שהעבודה בטעם  להדגיש  היא  שהכוונה  – דוקא  "
של  באופן להיות  צריכה   דרך שמים  לשם  עבודותיו כל  עשו "ואתם  ,  לשמו זכר  ,

."255שקרוי

של  "אחרון הדיוק  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ֿ זה ועל  שלפני הימים  שבעת  כל  של  והשלימות  שהתיקון - "
" של  ה (התוכן בענין גם  אלא ) עבודותיו", ב "כל  רק  (לא  להיות  צריך  המחנות ") לכל  "מאסף  ,"

 לתקן צריך  העבודה , שבעניני והקפיצה  הדילוג  בתנועת  רק  החסיר  אם  שאפילו היינו, ("פסח "),
זה . ענין גם  ולהשלים 

להיות  צריך  ה "אחרון" ֿ ידי על  והשלימות  התיקון יותר : השייכים ובפרטיות  העבודה  עניני
של  "אחרון שנקרא  אף  כלומר , זה . ֿ טוב  והשלימות ליום  התיקון להיות  שצריך  פשוט , וגם  מובן הרי ,"

ל "חג  השייכים  העבודה  בעניני ("מיכלא גם  האמונה  ענין כמו המצות "), "חג  של  ("אחרון" "
הזהירות 256דמהימנותא " תכלית  - כפשוטו מצות  אכילת  לענין ועד  שרויה 257), .258ממצה 

של  "אחרון אותו קוראין ֿ כן ֿ פי ֿ על  שאף  בענין אלא  והשלימות  התיקון את  להדגיש  כדי - דוקא  "
ב 'דילוג החסרון גם  אלא  עבודותיו", ב "כל  החסרון את  רק  לא  ולהשלים  לתקן היינו, כשלעצמו, הפסח  חג 

וקפיצה '.

,' וקפיצה 'דילוג  של  באופן להיות  צריך  גופא  ("אחרון") והשלימות  התיקון שגם  - בזה  ענין ועוד 
"  שכל המחנות ", לכל  "מאסף  בבחינת  שהוא  "אחרון" יום  לו שנותנים  ליהודי כשאומרים  :"

של  ענין כשמתערב  הרי  - לו מחזירו דבר  שאיבד  דבר מי אבידת  לטעון: יכול  המצות "), ("חג 
בוודאי היא  פלוני ' הקודש ב 'אגרת  הזקן רבינו ובלשון על 259, . . לו זאת  היתה  ה ' "מאת 

האבידה ?!... את  להחזיר  ישתדל  מדוע  הקב "ה , רצון הוא  שכן ומכיון השמים ", מן נגזר  כבר  הניזק 
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מה 249) "כל  בסופה) (אבות ממארז"ל  גם ולהעיר
אלא בראו לא בעולמו ונברא,הקב"ה נברא כל  כלומר, ,"

בו  יש ולכן הקב"ה), (של  "לכבודו" הוא – כמות של  ענין גם
("לכבודו"), איכות של  נעלה ענין גם ולאידך , איכות. של  ענין
בעולמו"), הקב"ה ("ברא בריאה של  בגדר ה"ה ב"עולם", להיותו

כמות. של  ענין גם בו יש ולכן
טז.250) טז, ראה ו. כג , אמור יח . לד , תשא טו. כג , משפטים
כד .251) יב, עה"פ בא פ' לוי  קדושת
לט .252) שם, בא
עה"פ.253) פירש"י 
ח "ב 254) שלו (אג "ק אדנ"ע כ "ק של  הידוע ממכתבו להעיר

שיש  שאף התניא, בספר פירושים לאמירת בנוגע אפילו תשב) ע'
ֿ מקום  מכל  פירושים", "אייגענע באמירת להתערב שלא להזהר
בנדו"ד , ועד "ז שמים. ביראת הוספה בשביל  הדבר וכדאי  מותר

כו'. שמים ביראת להוסיף דלקמן בפירוש שהכוונה מכיון
יא.255) שם, פירש"י 
ב.256) קפג , זח "ג 
צריכים 257) החינוך  ענין מצד  אשר לקטנים, בנוגע גם כולל 

זה  בענין והשלימות התיקון ולכן שרוי ', ממצה להזהר הם גם
אליהם. גם נוגע

במשך 258) פלא: דבר מצינו שרוי ' למצה שבנוגע להעיר,
צ"ל  - הפסח  ימי  שבעת  ואילו שרוי ', ממצה

- פסח  של  שרוי 'באחרון מצה עם לאכול  וביחד  ,
(אף  נעשה שרוי ' ממצה לזהירות בנוגע והשלימות התיקון זה,
דוקא. שרוי ' מצה לאכול  מהדרים שבו פסח , של  באחרון הוא)
יום  שיחת גם וראה וש"נ. ואילך  30 ע' חכ "ב לקו"ש וראה

סי "ב). בסעודה אחש"פ
ב).259) (קלח , רסכ "ה



מו    

לגמרי, יאבד  פלוני שדבר  הקב "ה  שרצון והוכחה  הכרח  כל  שאין - בפשטות  - לזה  ,והמענה 
לזכותו  כדי בלבד , קטן" ל "רגע  הדבר  שיאבד  אלא  אינו הקב "ה  שרצון יתברר  ואז לבעליה , האבידה  יחזיר 

במצות  "בחירתו "טוב  מצד  .260שיקיים 

והנחיצות  הצורך  לו ולהסביר  עמו להתווכח  וצריכים  בדבר , ֿ וטריא  לשקלא  מקום  שיש  מכיון אמנם ,
כו'. והזריזות  התוקף  בכל  האבידה  השבת  פעולת  נעשית  לא  - האבידה  בהשבת 

של  "אחרון בשם  המודגש  היתרון האבידה וזהו השבת  שפעולת  - המצות ") חג  של  "אחרון (ולא  "
"של  להיות  צריכה  המחנות ") לכל  ("מאסף  "אחרון" ,"של   מקום אצלו שאין היינו, ,

כל  ולהשלים  לתקן וקפיצה ' ב 'דילוג  והזריזות  התוקף  בכל  משתדל  אלא  כו', ֿ וטריא  ושקלא  לחשבונות 
כנ"ל ), המצות ", ל "חג  השייכים  הענינים  (גם  ֿ טוב  היום  עניני

: התורה לקריאת  ובשייכות  בקשר  המודגש  - פסח " של  ב "אחרון מיוחד  ענין ועוד 

גם  שזוהי מכיון דוקא , זה  ליום  מיוחדת  קריאה  אינה  פסח " של  ב "אחרון שהקריאה  - ובהקדמה 
של  בתוכנה  להתבונן יש  ולכן עצרת ", ב "שמיני בתורה ,הקריאה  הקריאה  ומעין וחותם  סיום  ,

אחר ), בענין מפטירין (שבו עצרת " "שמיני לגבי גם  פסח " של  ב "אחרון המיוחד  הענין מודגש  שבה 
של  תוכנה  גם  מתגלה  ֿ ידה  על  הרי בתורה , הקריאה  ומעין וחותם  סיום  היא  שהפטרה  מכיון מזה , ויתירה 

ההפטרה . של  לתוכנה  בהתאם  זה , ביום  בתורה  הקריאה 

גו' ישי מגזע  חוטר  "ויצא  צדקנו, משיח  על ֿידי לבוא  העתידה  הגאולה  על  הוא  היום  הפטרת  תוכן
וגו'" ה ' רוח  עליו לא 261ונחה  וגו' כבש  עם  זאב  "וגר  - העתידה  בגאולה  העולם  מצב  לתאר  וממשיך  ,

מכסים " לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי קדשי, הר  בכל  ישחיתו ולא  פרטים 262ירעו ריבוי ועוד  ,
העתידה . לגאולה  בנוגע 

שאז  בשבת , חל  פסח " של  ש "אחרון זו שנה  בקביעות  ובפרט  בתורה , הקריאה  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
תעשר " מ "עשר  לקרוא  ד "גזירה 263מתחילין הלימוד  דרך  ֿ פי (על  לפרש  יש  תעשר ", "עשר  הלשון כי -

שכתוב 264שוה " מה  ֿ דרך  על  לך "265) אעשרנו העתידה 266"עשר  הגאולה  עם  קשור  זה  שענין ,267.

הש  ביום  פסח " של  "אחרון בקביעות  ביותר  מודגש  פסח " של  ב "אחרון הגאולה  שענין להוסיף , בת ויש 
העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ליום  השבת , ליום  שיר  "מזמור  -49.

מגזע  חוטר  "ויצא  פסח ": של  "אחרון בהפטרת  היעודים  לקיום  זוכים  ומיד  שתיכף  - העיקר  והוא  ועוד 
ונכנסים  מכסים ", לים  כמים  ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי גו' כבש  עם  זאב  וגר  גו' ה ' רוח  עליו ונחה  גו' ישי

לבב  וטוב  שמחה  מתוך  העולמים ", לחיי ומנוחה  שבת  שכולו "ליום  אריין") ("מ 'טאנצט  דילוג  ,268מתוך 

בקריעת  שנאמר  (כמו זה " ואומר  באצבעו "מראה  ממש , וכפשוטו ממש , בפועל  - לנו" תהיה  "כן
פסח ) של  בשביעי ֿ סוף  "זה "269ים  פעמים  שתי – מזה  ויתירה  ז"ל 270, רבותינו כמאמר  הקב "ה 271, "עתיד 

ואחד  אחד  וכל  ֿ עדן, בגן ביניהם  יושב  והוא  והריקוד ) השמחה  ענין (שלימות  לצדיקים  מחול  לעשות 
שנאמר  באצבעו, נגילה 272מראה  לו, קוינו ה ' זה  ויושיענו, לו קוינו זה , אלקינו הנה  ההוא , ביום  ואמר 

ֿ לבוא  לעתיד  הנהר  לבקיעת  בנוגע  שכתוב  מה  ֿ דרך  (על  בך " ונשמחה  "נגילה  ועד  בישועתו", ונשמחה 
בו" נשמחה  שם  ברגל  יעברו ממש 273"בנהר  בעצמותך  ,(274.
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להפכו.260) בנוגע – הנ"ל  באגה"ק אדה"ז לשון ע"ד 
ֿ ב.261) א ֿ א, י  ישעי '
ֿ ט .262) ו שם,
כב.263) יד , ראה פ'
סע"א,264) סו, (פסחים מעצמו" גז"ש דן אדם ש"אין הכלל  כי 

בלבד , הדרוש ע"ד  משא"כ  כו'. הלכה ללימוד  בנוגע הוא וש"נ)
.(255 הערה (כנ"ל  כו' שמים ביראת יתוסף שעי "ז הוא כשהמכוון

כב.265) כח , ויצא
תשב.266) ס"ע ראה אוה"ת גם ראה
שם.267) באוה"ת הובא - ד  כב, ויצא תו"א ראה

עצב 268) ש"אין - השבת ביום מודגש השמחה שענין להעיר,
שמחתכם  "ביום מזה, ויתירה סה"ז), פ"ב ברכות (ירושלמי  בו"
יתירה  ובהדגשה יו"ד ), יו"ד , בהעלותך  (ספרי  השבתות" אלו

תשמח . שנת - זו בשנה
ב.269) טו, בשלח  פירש"י  ספכ "ג . שמו"ר
שם.270) שמו"ר
בסופה.271) תענית
ד .272) א, שה"ש
ס"ג .273) תשמ "ז אחש"פ שיחת וראה ו. סו, תהלים
סכ "ה.274) סי "ז. לעיל  סע"ב. סד , בשלח  תו"א ראה



מז

    

הסדר: לליל  בנוגע ה , בסעיף

פרטים  ענינים , ריבוי כולל  בירושלים "), הבאה  "לשנה  (בהכרזה  לסיומו עד  מתחילתו הסדר ", "ליל 
'מנהג בגדר  שהם  לענינים  ועד  סופרים , מדברי חיובים  ומהם  התורה , מן חיובים  מהם  - פרטים  ופרטי

היא  (תורה  ).1ישראל '

תורה " מדברי יותר  סופרים  דברי וחביבין "חמורין הרי סופרים , שמדברי לחיובים  בנוגע  - ,2ואדרבה 
שמ 'דברי  ענינים  לגבי אפילו יותר  גדול  עילוי בהם  שיש  ישראל ', 'מנהג  בגדר  שהם  הענינים  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

תורה ' ב 'לקוטי כמבואר  - התורה ) שמן ענינים  לגבי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  בית 3סופרים ' 'שמחת  בדרושי
שמצד  – בלבד  מנהג  אלא  סופרים ', מ 'דברי לא  וגם  התורה  מן שאינו ד "הקפות " העילוי בביאור  השואבה '
סופרים ', 'דברי ֿ פה , שבעל  בתורה  אפילו אלא ) שבכתב , בתורה  רק  (לא  להתגלות  יכול  אינו מעלתו גודל 

ישראל '. ב 'מנהג  ֿ אם  כי

שתגדל  שככל  - מלמעלה  הגילוי ֿ ידי על  ונעשית  הקשורה  - השמחה  למעלת  בנוגע  גם  מובן ומזה 
הוא  שלהם  הגילוי אשר  שבעל ֿפה , בתורה  אפילו להתגלות  ניתנו שלא  הענינים  לגילוי עד  הגילוי, מעלת 

של  הפתוחה ענין המלאה  "מידו מלמעלה , שנמשך  הגילוי גודל  על  השמחה  מעלת  ביותר  תגדל  כך  ,
והרחבה " גם 4הקדושה  כולל  רוחניים , לענינים  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ממש , כפשוטו בגשמיות  ,

לבו" אל  יתן "והחי האדם , בעבודת  והוראה  ללימוד  דוקא .5בנוגע  שמחה  בעניני ,

העומר: בספירת  החידוש ט, בסעיף

העולם  לאומות  אפילו בגלוי נראה  זה  שחידוש  להוסיף , ֿ הכנסת ,6ויש  לבית  בסמיכות  כשעוברים  -
שהרי  - לישראל  הנצרך  דבר  [לעשות  שתהיה  סיבה  מאיזו ֿ הכנסת  לבית  נכנסים  אם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

בלבד  נפש  אוכל  מלאכת  הותרה  ֿ טוב  אחרים 7ביום  ֿ ידי על  נעשית  מלאכתם  להיות  צריכה  ולכן שכאשר 8, ,
זאת  ומנצלים  העומר , ספירת  ענין אודות  להם  מספרים  העולם ), (כטבע  נשתנה " "מה  זאת ", "מה  שואלים 

נח  בני שנצטוו מצוות  לקבל  העולם  אומות  על  לפעול  כהחיוב  דידהו, מצוות  בקיום  אצלם  שיתוסף  ,9כדי
ההשפעה  מקבלים  שאז בגלות , שנמצאים  זמן כל  - ֿ ישראל  לבני שלהם  וסיוע  בעזר  גם  שיתוסף  לכך  נוסף 

העולם  אומות  של  והמלאכים  השרים  .10באמצעות 

לתינוקות : גם המובן  באופן  העומר ספירת  ענין  לבאר שיש שם,

הזקן  אדמו"ר  מדרושי החל  חסידות , בדרושי בארוכה  נתבאר  העומר  ספירת  ענין שתוכן - ובהקדמה 
נתבארו  שבו  האמונה ') ('שער  מיוחד  בספר  האמצעי אדמו"ר  בדרושי יותר  ובאריכות  תורה ', ב 'לקוטי
ואדמו"ר  הזקן אדמו"ר  מדרושי גם  נכלל  שבהם  צדק ', ה 'צמח  בדרושי וכן כו', העומר  וספירת  פסח  עניני
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  לדרושי עד  לדורותיהם , נשיאינו רבותינו בדרושי וכן כו', הוספה  של  ובאופן האמצעי,

דורנו. נשיא 

לקו"ש 1) וראה סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
וש"נ. .2 הערה 56 ע' חכ "ב

ועוד .2) ה"ד . פי "א שם ירושלמי  במשנה. - ב פח , סנהדרין
ובכ "מ .3) ג . פ, לסוכות דרושים
דברהמ "ז.4) הג ' ברכה נוסח 
ב.5) ז, קהלת
ישראל 6) של  (פעולתם אוה"ע עם דבנ"י  שהקשר ולהעיר,

היתה שבו מכיון - הפסח  בחג  מודגש באוה"ע)  
ד "לקחת  באופן טז)) (פרק יחזקאל  בנבואת (כמבואר אוה"ע מבין

גוי  לו .( לד ד , (ואתחנן "
יו"ט .7) הל ' ריש - או"ח  ואדה"ז ושו"ע רמב"ם
ב.8) לה, ברכות - חז"ל  ל ' ע"ד 
ספ"ח .9) מלכים הל ' רמב"ם

ובכ "מ .10) פ"ו. אגה"ת ראה



מח    

שבאה  התורה  של  ה "פנימיות " שזוהי מכיון הרי התורה , פנימיות  ֿ פי על  אלו ביאורים  היות  עם  אשר 
גם  למקרא "ב "נגלה " שנים  חמש  מ "בן אביו 11[החל  לדבר , מתחיל  "משהתינוק  ֿ זה  לפני ועוד  ,

תורה " משה 12מלמדו לנו צוה  ש "תורה  ועד  ," יעקב פנימיות 13קהלת  גם  התורה , עניני שכל  היינו, ,
ניתנו הכל )התורה , (שיורש  יומו בן לתינוק  גם  מישראל , ואחת  אחד  התינוקות 14לכל  גם  כולל  ,

זה  ביום  שנולדו לתינוקות  ועד  זה , בדור  פנימיות 15שנולדו עניני את  גם  לבאר  וצריכים  יכולים  בוודאי ,[
התינוקות . להבנת  גם  ושייך  המתאים  בסגנון התורה 

שבאדם: ה "בהמה " בבחינת  בירור - העומר ספירת  פעולת  י , בסעיף

לתינוקות : גם  המובן באופן פשוטות , באותיות  בזה  והביאור 

של  מציאותו אודות  יודע  – ל "תחתון" "עליון" שבין החילוק  את  יודע  שאינו שבקטנים  קטן גם 
הוא  גם  מבין ֿ כן ואם  כו'", בי שנתת  "נשמה  השחר  בברכות  שמברכים  כמו נשמה , בו שנתן הקב "ה ,
החילוק  ֿ דרך  על  הוא  לגוף , הנשמה  שבין שהחילוק  לו להסביר  יכולים  ולכן לגוף , הנשמה  בין חילוק  שיש 

הגמרא  ובלשון לבהמה , דומה  שבהם  דברים  גם  ישנם  הגוף  בעניני כי לבהמה , אדם  דברים 16שבין "ששה 
כבהמה ". שלשה  אדם .. בבני נאמרו

הזקן  רבינו שמבאר  כפי - הבחירה  ענין להיות  צריך  לגוף  שבנוגע  כך , כדי שאומרים 17[ועד  שמה 
שביניהם  שהדמיון היינו, העולם ", אומות  לגופי בחומריותו הנדמה  החומרי "הגוף  על  קאי בחרת " "ובנו
ששניהם  באופן אלא  בלבד , דמיון רק  ולא  כביכול , הקב "ה , אצל  למעלה , גם  אלא  למטה , רק  לא  הוא 

 של בענין צורך  יש  שלכן ,.[ דוקא

מתנהג שבהם  דברים  שיש  היינו, לגדלות , קטנות  בין החילוק  כמו שבו, החילוקים  בשאר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
לבהמה . אדם  שבין החילוק  ובדוגמת  ֿ דרך  על  – כקטן מתנהג  שבהם  דברים  ויש  ורבו), אביו (כמו כגדול 

והקרבת  העומר  ספירת  – פסח  של  השני בלילה  החידוש  תוכן את  מבין שבקטנים  קטן גם  ֿ זה , ֿ פי ועל 
מאכל  השעורים , מן הוא העומר , הראשון, בלילה  שהיה  מצרים  יציאת  של  ה "שטורעם " שכל  –

בחינת  שבו, הנעלים  לענינים  ביחס  רק  בחינת לא  שבו, התחתונים  לענינים  ביחס  גם  אלא  שבו,
.'כו מצרים  יציאת  של  ה "שטורעם " כל  ויפעל  ויחדור  יומשך  בהם  שגם  שבו,

הגלות : עזיבת  אודות  ה "דאגה " לא , בסעיף

העיקר , היא  שהרוחניות  יודע  בוודאי שהרי הבשר ", "סיר  עזיבת  על  אינה  דאגתו יותר : ובפרטיות 
רוחניים : לענינים  בנוגע  - היא  מקומו עזיבת  על  דאגתו אלא 

חוצה , המעיינות  להפצת  עד  התורה , הפצת  גם  כולל  התורה , בלימוד  שעוסק  - עתה  ומצבו מעמדו
בעבודת  עשה  זה  ענין התורה , בלימוד  פעל  זה  ענין - זה " ואומר  באצבעו "מראה  - להראות  וביכלתו

וכו'. למהוי כדבעי בהידור , המצוות  לקיום  בנוגע  עשה  זה  ענין התפילה ,

ללא  חסד , של  במלכות  כשנמצאים  - ברוחניות  טובה  כה  תקופה  היתה  לא  שמעולם  לטעון וממשיך 
יפות , פנים  ובסבר  פרטים , בכמה  לו מסייעת  שהמלכות  אלא  עוד  ולא  יהדות , עניני על  התנגדות  שום 

הרוחניים . בצרכיו ובעיקר ) גם  אלא  הגשמיים , בצרכיו רק  (לא  דבר  לו חסר  לא  ֿ כן ואם 

מהגלות : לצאת  צריך  מה  לשם  - הוא  טוען - ולכן

ולטוס  לפרקן ֿ כך  אחר  חבילות , לארוז עליו יהיה  זמן: בלבול  לו תגרום  מהגלות  היציאה  - לראש  לכל 
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מט     

שמיא " ענני "עם  אמנם  - בלבולים ...18ממקומו ועוד  ולרדת , העננים  על  לעלות  - טירחא  זו גם  אבל  ,
מקומו?! את  לעזוב  לו למה  ֿ כן ואם 

אם  יודע  אינו אמנם  [הוא  נושבת  ארץ  אל  ֿ ישראל  בני כל  יבואו צדקנו משיח  כשיבוא  ועיקר : ועוד 
חמור " על  ורוכב  כ "עני יבוא  ד "זכו"19משיח  באופן שמיא ", ענני "עם  שיבוא  או זכו", ש "לא  מכיון ,20,

לעסוק  יצטרך  הרי כן, ואם  נושבת ], ארץ  אל  יבואו בוודאי - אופן בכל  אבל   יתבלבל ושוב  ,
ה '! מעבודת 

אחרים  ֿ ידי על  נעשית  תהיה  שהמלאכה  ֿ פי ֿ על  לפעם 21ואף  ומפעם  גוי, ולמצוא  ללכת  הוא  יצטרך  -
כו'. שמחסיר  או למקנה  תבן די נותן האם  ֿ כן וכמו כדבעי, עבודתו עושה  הגוי האם  ולבדוק  לרוץ 

לו  יש  ֿ ה ' ברוך  ממילא . מצויה  ופרנסתו בקר , מקנה  לו אין שדות , לו אין - הגלות  בזמן עתה , ואילו
ר  לו,ממון שמובטח  כיון כלל  דואג ואינו בזה , וכיוצא  עיסקא  בהיתר  ותופח  שהולך  ֿ הרע , ֿ עין בלי ב 

ללמוד  יכול  ולכן כספו, את  ביטח  בהם  האופנים  ושאר  הממשלה  ערבות  מפני ממונו, את  לו יפרע  שהבנק 
מנוחה . מתוך  בהידור  מצוות  ולקיים  תורה 

קשה  היה  מלפנים  ולדוגמא : האחרונה , בתקופה  שנתחדשו בחידושים  גם  להשתמש  שיכול  ובפרט 
של  עור  ההידורים , כל  בה  שיש  בהמה  להשיג  כדי גדולה  בטירחא  צורך  והיה  מהודרות , תפילין להשיג 

אל 22שליל  מטלפן והוא  טלפון, לו יש  - קושי בזה  אין בעירו, נמצא  הדבר  אין אם  גם  הרי עתה , ואילו .
בתפילין  רצונו שהרי שלם , עדיין הוא  ואם  הדרוש , שליל  לה  שיש  בהמה  יש  היכן ומתעניין לים , מעבר 

התפילין  על  בתורה  קראו פסח  ֿ המועד  חול  בקריאת  ֿ עתה , שזה  (ובמיוחד  ההידור  בתכלית  ).23מהודרים 

["מכה  עני, מוצא  ואיננו צדקה  לתת  ברצונו ש ... כך , כדי עד  טוב  המצב  - הצדקה  למצות  בנוגע  וכן
הארץ " מקרב  אביון יחדל  לא  "כי בתורה  מפורש  שהרי - בתורה "... כתובה  ֿ לבוא 24שלא  לעתיד  על  ורק  ,

אביון" בך  יהיה  לא  כי "אפס  הפסוק  את  ז"ל  חכמינו עוד 25דרשו זו כעין "מכות " יתווספו והלוואי ,
ועוד ...

לאביונים , מתנות  גבי ערוך ' ב 'שולחן דין שישנו כיון - תורה  ֿ פי על  כזו מציאות  שקיימת  ולהעיר ,
צריך  עצמו, הפורים  ביום  לאביון המעות  לתת  יכול  שאינו ומכיון עניים , בה  שאין עיר  או שכונה  אודות 

ערוך ' ב 'שולחן הדין פרטי ככל  צדקה , לגבאי ולחפש 26לתתם  בטלפון לדבר  ביכלתו ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,[
יגיע  שהכסף  באופן וכו', ֿ כח  יפוי הטלפון ֿ ידי על  לו ימסור  - וכשימצא  עני, שימצא  עד  העולם  בכל 

כמימרא . ברגע  - ֿ פנים  ֿ כל  ועל  מעשה , בשעת  לידו

הגאולה ?! אודות  ו"ליארעם ") "שטורעם " (מתוך  "מרעישים " מה  - לטעון ממשיך  - שכן ומכיון

- הידוע  וכפתגם  הרעש ?!.. מה  אבל  התנגדות , אין כן, יהי לו - הקיצין" כל  ש "כלו אומרים  אתם 
הרעש ?!.. מה  ֿ כן ואם  כו', מצוות  וקיים  תורה  למד  הזמן כל  ובמשך  שנים ... וכך  כך  עברו

אחד " לאחד  תלוקטו ש "ואתם  דמכיון - הגלות  מן לצאת  אותו ויכריח  הקב "ה  כשיבוא  ,27בשלמא 
דעם  פאר  און קאלניק , דעם  ("פאר  בגדו בכנף  או בכובעו יתפסנו והקב "ה  בגלות , ישאר  לא  בוודאי
זאת  לבקש  עליו מה  לשם  - אז עד  אבל  ברירה ; לו תהיה  לא  - הגלות  מן אותו גם  ויוציא  קאלנער ")

הקץ ...! את  תדחקו אל  ֿ פנים  ֿ כל  על  עצמו?. מצד 
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שו"ע 22) הט "ו. פ"ג  תפילין הל ' מיימוניות הגהות ראה

סנ"ו. סל "ב או"ח  אדה"ז

טז.23) שם, ט . יג , בא
יא.24) טו, ראה פ'
ופירש"י .25) ובספרי  ד  שם,
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ג .27) ל , נצבים פירש"י  וראה יב. כז, ישעי '



נ    

לגאולה : והתשוקה  הרצון  את  יהודי  אצל  לגלות  לג , בסעיף

בדרכי  להיות  צריכה  ומצוות ) תורה  עניני שאר  בכל  (כמו זה  בענין הזולת  את  לעורר  שהפעולה  ומובן,
הוא  שגם  אצלו שיתגלה  הזולת  אצל  שיפעל  עד  המתאים , בתוקף  זה , עם  וביחד  שלום , ובדרכי נועם 
עושה  ֿ הבית  שבעל  ממה  "יותר  - והמסייע  המעורר  אצל  גם  ו"שטורעם " חיות  יתוסף  ואז כן, סובר  בעצמו

ֿ הבית " בעל  עם  עושה  העני העני, .28עם 

הפרטיים  בחייו להתערב  הזולת , את  לעורר  החוששים  כאלו ישנם  זה  שבענין ולהבהיר , להוסיף  ויש 
כו'. הפרטית  ובהנהגתו

- ֿ תעשה  לא  במצות  מאיסורא  לאפרושי או ֿ עשה  מצות  קיום  אודות  כשמדובר  - הוא  טוען - בשלמא 
בעניניך  להתערב  עלי ציותה  התורה  "הקשב ! לו: ולומר  הזולת  אל  לגשת  מוכרח  הוא  ברירה , לו אין

עמיתך " את  תוכיח  "הוכח  שכתוב  כמו – כמוך "29הפרטיים " לרעך  "ואהבת  והן 30, אהבה  ֿ ידי על  הן ,
ז"ל  חכמינו (ובלשון תוכחה  ֿ ידי דוחה "31על  "שמאל  ֿ כך  ואחר  מקרבת ", שהדחיה 32"ימין אלא  עוד  ולא  ,

כהה ): יד  בשמאל , רק  היא  גופא 

לא  ובוודאי מאביו, שמע  לא  מעולם  הוא  אבותינו"... ראו ש "לא  ענין זה  הרי - ֿ דידן בנידון אבל 
"עד  וצועקים  יום , של  בעיצומו ֿ הכנסת  בבית  עומדים  או ברחוב , הולכים  היו הוא , זקנו או שאביו מזקנו,

בא "?!... לא  עדיין צדקנו שמשיח  "היתכן מתי",

מאבי... זאת  שמעתי לא  אני גם  כי כך ? שיטענו אני יודע  ומנין ואמר :) חייך , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק 
ואף  מזקני... לא  לזה ,ובוודאי הטעם  יודע  (איני הברית ' ל 'ארצות  בואי לפני זאת  שמעתי לא  עצמי ממני

כאלו  שישנם  למרות  טובות , תוצאות  שמביא  ענין זה  הרי שבפועל  – והעיקר  המציאות ), היא  כך  אבל 
לרוחם ... לא  היא  זו שהנהגה 

איננו  והוא  שוות , דעותיהם  שאין אדם  בני טבע  זהו הרי ממנו, שמרוצים  אדם  יש  היכן - ובכלל 
בזה ... וכיוצא  הרב  המשפיע , זקנו, של  אביו, של  אלמוני, של  פלוני, של  מהנהגתו מרוצה 

גלות ", "דאלאי צועקים  הם  כיצד  ורואים  הקטנים  הילדים  על  כשמביטים  כדאי, זה  כל  - אופן ובכל 
- ברוסית  ֿ דוקא  ולאו צועקים  הם  שגם  ֿ מצוה ' 'בר  לאחרי יהודים  גם  כשישנם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

אחד . לענין שמתכוונים  ובלבד  - שיהיה  נוסח  ובאיזה  הקודש , בלשון באידיש , אלא  - גלות " "דאלאי

השמחה : לענין  בנוגע לד, בסעיף

כשרות " בחזקת  ישראל  ש "כל  ומכיון "הקהל ". מסיבת  על  הכריזו בצהריים  הכריזו,33היום  אם  הרי ,
למיעבד " ליה  ד "כדבעי ובאופן בפועל , כך  עשו והנשים 34בוודאי האנשים  העם , את  "הקהל  היה  שאכן -

אמיתי,35והטף " וחוזק  אמיתית  בחיות  המתאים , "שטורעם " ומתוך  ,

הנה  שביניהם , בלוטיקע ") קאלט  ("די הקר  המזג  בעלי שגם  - להם " נעשו נסים  ש "נסי כך  כדי ועד 
עד  נסים "...), ("נסי בגלוי כף  ומחאו ורקדו שרו גם  אלא  ("נסים "), קרירותם  את  שהפסיקו בלבד  זו לא 
א  ("און בהנהגתו כמתון הידוע  פלוני בן פלוני אשר  - הטבע  בדרכי מלובש  שאינו גלוי לנס 
התורה  כבוד  את  לשמור  עליו תורה , לומד  שהוא  ומכיון התורה , ובכבוד  בכבודו ונזהר  סטאטעטשנער ")

לו"... נעשו נסים  "נסי - זאת  ובכל  וכו', וכו' לקפוץ  ולא 

עכשיו  לגלות  יש  ולכן כן, היה  בוודאי "בכח " הרי - בפועל  היה  לא  לעיל  האמור  אם  גם  אופן, ובכל 
ובאופן  טפחים  מעשרה  למטה  בפועל , גדולה  הכי שמחה  שתהיה  בפועל , מעשה  לידי ולהביאו הכח , את 

זה "! ואומר  באצבעו ש "מראה 
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יח .30) שם,
הי "ז.31) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ. א. מז, סוטה

ועוד .32) ואילך . 73 ע' חי "ז לקו"ש ראה
ה"כ .33) פ"ב קידוה"ח  הל ' רמב"ם
רע"א.34) סז, כתובות ראה
יב.35) לא, וילך 



ני     

לגאולה : והתשוקה  הרצון  את  יהודי  אצל  לגלות  לג , בסעיף

בדרכי  להיות  צריכה  ומצוות ) תורה  עניני שאר  בכל  (כמו זה  בענין הזולת  את  לעורר  שהפעולה  ומובן,
הוא  שגם  אצלו שיתגלה  הזולת  אצל  שיפעל  עד  המתאים , בתוקף  זה , עם  וביחד  שלום , ובדרכי נועם 
עושה  ֿ הבית  שבעל  ממה  "יותר  - והמסייע  המעורר  אצל  גם  ו"שטורעם " חיות  יתוסף  ואז כן, סובר  בעצמו

ֿ הבית " בעל  עם  עושה  העני העני, .28עם 

הפרטיים  בחייו להתערב  הזולת , את  לעורר  החוששים  כאלו ישנם  זה  שבענין ולהבהיר , להוסיף  ויש 
כו'. הפרטית  ובהנהגתו

- ֿ תעשה  לא  במצות  מאיסורא  לאפרושי או ֿ עשה  מצות  קיום  אודות  כשמדובר  - הוא  טוען - בשלמא 
בעניניך  להתערב  עלי ציותה  התורה  "הקשב ! לו: ולומר  הזולת  אל  לגשת  מוכרח  הוא  ברירה , לו אין

עמיתך " את  תוכיח  "הוכח  שכתוב  כמו – כמוך "29הפרטיים " לרעך  "ואהבת  והן 30, אהבה  ֿ ידי על  הן ,
ז"ל  חכמינו (ובלשון תוכחה  ֿ ידי דוחה "31על  "שמאל  ֿ כך  ואחר  מקרבת ", שהדחיה 32"ימין אלא  עוד  ולא  ,

כהה ): יד  בשמאל , רק  היא  גופא 

לא  ובוודאי מאביו, שמע  לא  מעולם  הוא  אבותינו"... ראו ש "לא  ענין זה  הרי - ֿ דידן בנידון אבל 
"עד  וצועקים  יום , של  בעיצומו ֿ הכנסת  בבית  עומדים  או ברחוב , הולכים  היו הוא , זקנו או שאביו מזקנו,

בא "?!... לא  עדיין צדקנו שמשיח  "היתכן מתי",

מאבי... זאת  שמעתי לא  אני גם  כי כך ? שיטענו אני יודע  ומנין ואמר :) חייך , שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק 
ואף  מזקני... לא  לזה ,ובוודאי הטעם  יודע  (איני הברית ' ל 'ארצות  בואי לפני זאת  שמעתי לא  עצמי ממני

כאלו  שישנם  למרות  טובות , תוצאות  שמביא  ענין זה  הרי שבפועל  – והעיקר  המציאות ), היא  כך  אבל 
לרוחם ... לא  היא  זו שהנהגה 

איננו  והוא  שוות , דעותיהם  שאין אדם  בני טבע  זהו הרי ממנו, שמרוצים  אדם  יש  היכן - ובכלל 
בזה ... וכיוצא  הרב  המשפיע , זקנו, של  אביו, של  אלמוני, של  פלוני, של  מהנהגתו מרוצה 

גלות ", "דאלאי צועקים  הם  כיצד  ורואים  הקטנים  הילדים  על  כשמביטים  כדאי, זה  כל  - אופן ובכל 
- ברוסית  ֿ דוקא  ולאו צועקים  הם  שגם  ֿ מצוה ' 'בר  לאחרי יהודים  גם  כשישנם  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 

אחד . לענין שמתכוונים  ובלבד  - שיהיה  נוסח  ובאיזה  הקודש , בלשון באידיש , אלא  - גלות " "דאלאי

השמחה : לענין  בנוגע לד, בסעיף

כשרות " בחזקת  ישראל  ש "כל  ומכיון "הקהל ". מסיבת  על  הכריזו בצהריים  הכריזו,33היום  אם  הרי ,
למיעבד " ליה  ד "כדבעי ובאופן בפועל , כך  עשו והנשים 34בוודאי האנשים  העם , את  "הקהל  היה  שאכן -

אמיתי,35והטף " וחוזק  אמיתית  בחיות  המתאים , "שטורעם " ומתוך  ,

הנה  שביניהם , בלוטיקע ") קאלט  ("די הקר  המזג  בעלי שגם  - להם " נעשו נסים  ש "נסי כך  כדי ועד 
עד  נסים "...), ("נסי בגלוי כף  ומחאו ורקדו שרו גם  אלא  ("נסים "), קרירותם  את  שהפסיקו בלבד  זו לא 
א  ("און בהנהגתו כמתון הידוע  פלוני בן פלוני אשר  - הטבע  בדרכי מלובש  שאינו גלוי לנס 
התורה  כבוד  את  לשמור  עליו תורה , לומד  שהוא  ומכיון התורה , ובכבוד  בכבודו ונזהר  סטאטעטשנער ")

לו"... נעשו נסים  "נסי - זאת  ובכל  וכו', וכו' לקפוץ  ולא 

עכשיו  לגלות  יש  ולכן כן, היה  בוודאי "בכח " הרי - בפועל  היה  לא  לעיל  האמור  אם  גם  אופן, ובכל 
ובאופן  טפחים  מעשרה  למטה  בפועל , גדולה  הכי שמחה  שתהיה  בפועל , מעשה  לידי ולהביאו הכח , את 

זה "! ואומר  באצבעו ש "מראה 
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ועוד .28) ט . פ"ה, רבה רות ח . פל "ה, ויק"ר
יז.29) יט , קדושים
יח .30) שם,
הי "ז.31) פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ. א. מז, סוטה

ועוד .32) ואילך . 73 ע' חי "ז לקו"ש ראה
ה"כ .33) פ"ב קידוה"ח  הל ' רמב"ם
רע"א.34) סז, כתובות ראה
יב.35) לא, וילך 

    

טובים  ענינים  - אחרים  בענינים  לעסוק  ישב  ֿ כך  ואחר  שמח , הנני וראו, הביטו שיאמר : הכוונה  ואין
בדיני  יעסוק  שיחכים , "הרוצה  המשנה  דברי שמקיים  - ולדוגמא  הנ"ל , לשמחה  שייכות  ללא  אבל  אמנם ,

ואמנם 36ממונות " כו', חמורה  קושיא  ומיישב  ֿ משפט , חושן ערוך ' ב 'שולחן ֿ בתרא , בבא  במסכת  ומתעמק  ,
ולומר  באצבע  עליה  להראות  ֿ אפשר  אי שכן מדובר , עליה  השמחה  זוהי לא  אבל  גדולה , שמחה  מזה  שמח 

"זה "!

ועד  חמורה , קושיא  לתרץ  שביכלתו בתורה , מתמיד  יהודי  יושב  הנה  ולומר , באצבע  להראות  אפשר 
המשנה  דברי (כהמשך  ננס  בן שמעון של  תלמידו להיות  שראוי כך  ממונות ,36כדי בדיני שיעסוק  "הרוצה 

על  "זה " ולומר  באצבע  להראות  ֿ אפשר  אי אבל  ננס "): בן שמעון את  שמח ישמש  יהודי הנה  -
הזולת !... את  ותשמח  בעצמך  תשמח  - מזו ויתירה  ורוקד , שמח  ניגון ששר  והראיה  באמת ,

ואדרבה , כו', חמורה  קושיא  ישוב  בתורה , והעמקה  עיון ענין בגודל  למעט  הכוונה  שאין בוודאי -
בענין  והחיוב  הצורך  להדגיש  רק  היא  הכוונה  צוגעזונט "): זיין אים  ("זאל  ולברכה  לטובה  לימודו יהי

בשמחה ". היום  "מצות  - הידוע  ובלשון השמחה ,

"רשות ": של  באופן  השמחה  למעלת  בנוגע לו , סעיף בסוף

בפועל : למעשה  בנוגע  - פשוטות  ובאותיות 

יותר  עוד  להוסיף  צריך  פסח , של  שביעי בבוא  הרי הפסח , ימי ששת  במשך  שהיתה  השמחה  לאחרי
ֿ טוב . ביום  והן ֿ המועד  בחול  הן ֿ זה , שלפני הימים  בכל  מהשמחה  יותר  נעלה  באופן השמחה , בענין

באופן  להיות  צריכה  הפסח  ימי שאר  לגבי פסח  של  בשביעי בשמחה  וההוספה  שהעילוי - ועיקר  ועוד 
 מצד ֿ זה  שלפני הפסח  בימי והריקוד  השמחה  שמלבד  היינו, ,,

שכולם  שמכיון סביבו, העומדים  מצד  - היא  אצלו שהחובה  מי יש  דרגות : חילוקי - גופא  [ובזה 
הוא  גם  לכן ורוקדים , שמחים  ,סביבו להעומדים  להתנגד  יכול  שאינו מכיון ולרקוד , לשמוח 

ובפרט  בחגך ", "ושמחת  התורה  ציווי מצד  - היא  אצלו שהחובה  מי ויש  ממנו... וחזקים  רבים  שהם 
בוודאי  הרי ֿ זה , שלפני הפסח  ימי ששת  כל  במשך  השמחה  בענין הצורך  אודות  ש "הרעישו" לאחרי

זה ], חיוב  שמקיים 

של  באופן ולרקוד  לשמוח  מצד עליו אלא  וחיוב , הכרח  מצד  לא  - ובפשטות  ,  ועד ,
והגבלה . ממדידה  למעלה  "רשות ", של  באופן היא  עצמה  שהשמחה 

ואחת  אחד  לכל  שייך  פסח  של  בשביעי השמחה  מעלת  אודות  האמור  שכל  ולהדגיש , להוסיף  ויש 
וטף : נשים  אנשים  מישראל ,

זו  שמחה  על  נצטוו שכולם  ז"ל 37מכיון רבותינו כמאמר  הדרושים , הכחות  להם  ניתנו בוודאי -38

מישראל . ואחד  אחד  כל  של  כחו לפי כחן", לפי אלא  כו' מבקש  "איני

יום  ש "אותו באופן ועד  היום , מעלת  עצם  שמצד  ֿ כח  נתינת  גם  שישנה  אלא  עוד , –ולא  כו'"
ז"ל  רבותינו מאמר  ֿ דרך  שה "יום "39על  - עטרות " עשר  נטל  יום  "אותו ,'כו הכנות  כל  ללא  ,

" בארוכה לעיל  שנתבאר  (כמו זה  ליום  השייך  המיוחד  העילוי "מקבל ") רק  (לא  ולדוגמא :40" ,(
"כל  זה , יום  של  המיוחד  ענינו - ויום  יום  בכל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ניסן, ֿ חודש  בראש  – עטרות " ד "עשר  העילוי

עבידתיה " עביד  ויומא  פסח 41יומא  של  שביעי ֿ דידן, ובנידון בזה .42, וכיוצא  ה "רשות " עילוי -
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במשנה.36) - ב קעו, ב"ב
סתקכ "ט 37) או"ח  אדה"ז (שו"ע כו'" והאנשים הנשים
ֿ ז), ס"ו
ג .38) פי "ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
יב.39) ז, נשא שמיני . ר"פ פירש"י  ב. פז, שבת
ֿ ו.40) ס"ה ויקרא ש"פ שיחת
רע"ב.41) צד , ח "ג  סע"א. רה, ח "א זהר

(שמפורש 42) יום ל "אותו שייכותו בגלל  - יתירה ובהדגשה
על  אשר ניסן. בחודש יום (א) - עטרות" עשר ש)נטל  בו

יום ש"אותו נאמר החודש, ימי  כל  הכולל  (ב)החודש, כו'",
"שמיני השמיני ", ביום "ויהי  שמיני , בפרשת זו) (בשנה קביעותו
ר"פ  (פירש"י  עטרות" עשר (ש)נטל  ניסן.. ר"ח  הוא למילואים,

שמיני ).



נב    

הצמצום: לפני  עד הדרגות , בכל  יםֿסוף קריעת  לז , סעיף בסוף

ומכיון  האדם , בנפש  בעבודה  ֿ סוף  ים  קריעת  ענין המבארים  חסידות  בדרושי נתבארו - הדברים  ופרטי
הנמצאים  לאלו אפילו והשגה  הבנה  של  באופן הדברים  לבאר  יש  חוצה ", מעינותיך  "יפוצו להיות  שצריך 
היותר  ולכל  כו', קונטרס  או מאמר  שם  ומניחים  ה "חוצה " למקום  שבאים  מספיק  לא  כלומר , ב "חוצה ",

להשתדל  צריך  אלא  ווארט ", "א  לומר  , שלהם והשגה  בהבנה  שיקלטו עד  הענינים  תוכן להם 
להיות  שצריך  הפסח  לחג  בנוגע  כמודגש  לקטנים , גם  מובן שיהיה  באופן זאת  לבאר  שיש  אלא  עוד  ולא 

לבנך " ישנו"43"והגדת  "שלא  להשתדל  שצריכים  לתינוקות  אפילו ,44.

שיכולים  - האדם  בנפש  שהם  כפי כו' העליונים  בעולמות  ֿ סוף  ים  בקריעת  הדרגות  פרטי ֿ דידן, ובנידון
יצרתה , אתה  בראתה , אתה  היא , טהורה  בי שנתת  נשמה  "אלקי, אומר  הוא  שגם  לקטן, גם  זאת  להסביר 

ֿ עשיה  ֿ יצירה  ֿ בריאה  אצילות  עולמות  ארבעה  כנגד  לשונות  ארבעה  בי", נפחתה  .45אתה 

בנפש  כו' הצמצום  ולאחרי הצמצום  לפני שבין החילוק  את  לקטן גם  להסביר  שיכולים  אלא  עוד , ולא 
ֿ דרך  על  אחר , באופן שיהיה  אצלו מקום  שאין כזה  רצון לו יש  שלפעמים  בעצמו, יודע  קטן גם  האדם :
מקום  יש  אבל  מסויים , דבר  אמנם  רוצה  ולפעמים , כו'. אחרת  למציאות  מקום  שאין הצמצום ", "לפני
ֿ כן  ֿ שאין (מה  "רצון" של  תואר  כאן שיש  היינו, כזה , באופן שרוצה  אלא  אחר , באופן גם  שיהיה  אצלו
עוד  ולא  אחר ), באופן כלל  יתכן שלא  מכיון "רצון", של  תואר  זה  אין אחר , באופן שיהיה  מקום  כשאין

הצמצום ". "לאחרי ֿ דרך  על  כו', רצונו את  לשנות  עמו ולהתווכח  לדבר  שיכולים  אלא 

כנגד  שהם  ֿ עשיה , ֿ יצירה  בריאה  עולמות  - מאצילות  שלמטה  לדרגות  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
בעצמו  שמרגישם  מכיון קיומם , דבר  על  "הסברה " צריך  שלא  - ומעשה  דיבור  מחשבה  הנפש , .46לבושי

ֿ ידי  שעל  – גם  כולל  אלו, דרגות  בכל  ֿ סוף  ים  קריעת  ענין תוכן את  לו להסביר  יכולים  לכך , ובהתאם 
כו'. למעלה  בעולמות  גם  פועל  נפשו, בכחות  והעבודה  ההתבוננות 

בגשמיות : גם שחודרת  דקדושה  לשמחה  בנוגע לט, בסעיף

פסוקות " הלכות  תורה , לומד  שיהודי מצב  להיות  יכול  שמחה .47אמנם , של  רגש  לו אין ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,
שב  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל    . התורה שמצד  השמחה  את  מרגיש  אינו ֿ טוב  ביום 

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הידוע  המענה  בא  זה  וחכמים 48ועל  ֿ עגלה  ובעל  מסוס  המשל  -
לפרנס  כדי הנסיעה  על  שיקבל  השכר  על  חושב  ֿ העגלה  בעל  התבן, על  חושב  שהסוס  בעגלה , הנוסעים 
הסוס  שמחשבת  המשל , וסיום  חכמה . עניני אודות  חושבים  בעגלה  הנוסעים  והחכמים  ביתו, ובני אשתו

בעגלה . הנוסעים  החכמים  עוסקים  שבה  החכמה  מציאות  בתוקף  מאומה  משנה  אינה  התבן אודות 

הוא  הרי כו', לפרסמו וצוה  הדור , נשיא  ֿ ידי על  שנאמר  משל  להיותו אשר  - הנמשל  תוכן ובביאור 
משל  היא  לסוסים , הרתומה  בעגלה  החכמים  שנסיעת  לומר , יש  - הנמשל  לפרטי פרטיו בכל  מדוייק 
ומהם : זה , משל  בפרטי כמרומז ("סוס "), הבהמית  ונפש  בגוף  ("חכמים ") הנשמה  ירידת  ענין לכללות 

ענין "א ) בדרגת  הנשמה  נעשית  למטה , הירידה  ֿ ידי שעל  – כידוע] למעלה 49" שהנשמות 
"מהלכים ", בדרגת  נעשים  הבהמית  ונפש  בגוף  להתלבש  למטה  ירידתן ֿ ידי ועל  "עומדים ", בדרגת  הן
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ח .43) יג , בא
תעב.44) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
ובכ "מ .45) דברים. ר"פ א. מז, בחוקותי  לקו"ת ראה
מחשבה 46) לו אין שקטן שמצינו דאף המחשבה. גם כולל 

אינה  שמחשבתו בזה, הפירוש הרי  ואילך ), ב יב, חולין (ראה
בודאי המחשבה של  מציאותה אבל  ההלכה, בגדרי  מקום תופסת

בעצמו. שמרגיש כפי  קטן, אצל  גם ישנה
ס"ג .47) סצ"ג  או"ח  אדה"ז ושו"ע ורמ "א טור ראה
(48.30 ע' תש"א סה"ש רא. ס"ע בהוספות תרפ"ח  סה"מ 
ב.49) כ , שה"ש לקו"ת ואילך ). סע"א (ל , וישב ס"פ תו"א
ובכ "מ .



נג     

הצמצום: לפני  עד הדרגות , בכל  יםֿסוף קריעת  לז , סעיף בסוף

ומכיון  האדם , בנפש  בעבודה  ֿ סוף  ים  קריעת  ענין המבארים  חסידות  בדרושי נתבארו - הדברים  ופרטי
הנמצאים  לאלו אפילו והשגה  הבנה  של  באופן הדברים  לבאר  יש  חוצה ", מעינותיך  "יפוצו להיות  שצריך 
היותר  ולכל  כו', קונטרס  או מאמר  שם  ומניחים  ה "חוצה " למקום  שבאים  מספיק  לא  כלומר , ב "חוצה ",

להשתדל  צריך  אלא  ווארט ", "א  לומר  , שלהם והשגה  בהבנה  שיקלטו עד  הענינים  תוכן להם 
להיות  שצריך  הפסח  לחג  בנוגע  כמודגש  לקטנים , גם  מובן שיהיה  באופן זאת  לבאר  שיש  אלא  עוד  ולא 

לבנך " ישנו"43"והגדת  "שלא  להשתדל  שצריכים  לתינוקות  אפילו ,44.

שיכולים  - האדם  בנפש  שהם  כפי כו' העליונים  בעולמות  ֿ סוף  ים  בקריעת  הדרגות  פרטי ֿ דידן, ובנידון
יצרתה , אתה  בראתה , אתה  היא , טהורה  בי שנתת  נשמה  "אלקי, אומר  הוא  שגם  לקטן, גם  זאת  להסביר 

ֿ עשיה  ֿ יצירה  ֿ בריאה  אצילות  עולמות  ארבעה  כנגד  לשונות  ארבעה  בי", נפחתה  .45אתה 

בנפש  כו' הצמצום  ולאחרי הצמצום  לפני שבין החילוק  את  לקטן גם  להסביר  שיכולים  אלא  עוד , ולא 
ֿ דרך  על  אחר , באופן שיהיה  אצלו מקום  שאין כזה  רצון לו יש  שלפעמים  בעצמו, יודע  קטן גם  האדם :
מקום  יש  אבל  מסויים , דבר  אמנם  רוצה  ולפעמים , כו'. אחרת  למציאות  מקום  שאין הצמצום ", "לפני
ֿ כן  ֿ שאין (מה  "רצון" של  תואר  כאן שיש  היינו, כזה , באופן שרוצה  אלא  אחר , באופן גם  שיהיה  אצלו
עוד  ולא  אחר ), באופן כלל  יתכן שלא  מכיון "רצון", של  תואר  זה  אין אחר , באופן שיהיה  מקום  כשאין

הצמצום ". "לאחרי ֿ דרך  על  כו', רצונו את  לשנות  עמו ולהתווכח  לדבר  שיכולים  אלא 

כנגד  שהם  ֿ עשיה , ֿ יצירה  בריאה  עולמות  - מאצילות  שלמטה  לדרגות  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
בעצמו  שמרגישם  מכיון קיומם , דבר  על  "הסברה " צריך  שלא  - ומעשה  דיבור  מחשבה  הנפש , .46לבושי

ֿ ידי  שעל  – גם  כולל  אלו, דרגות  בכל  ֿ סוף  ים  קריעת  ענין תוכן את  לו להסביר  יכולים  לכך , ובהתאם 
כו'. למעלה  בעולמות  גם  פועל  נפשו, בכחות  והעבודה  ההתבוננות 

בגשמיות : גם שחודרת  דקדושה  לשמחה  בנוגע לט, בסעיף

פסוקות " הלכות  תורה , לומד  שיהודי מצב  להיות  יכול  שמחה .47אמנם , של  רגש  לו אין ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,
שב  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל    . התורה שמצד  השמחה  את  מרגיש  אינו ֿ טוב  ביום 

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הידוע  המענה  בא  זה  וחכמים 48ועל  ֿ עגלה  ובעל  מסוס  המשל  -
לפרנס  כדי הנסיעה  על  שיקבל  השכר  על  חושב  ֿ העגלה  בעל  התבן, על  חושב  שהסוס  בעגלה , הנוסעים 
הסוס  שמחשבת  המשל , וסיום  חכמה . עניני אודות  חושבים  בעגלה  הנוסעים  והחכמים  ביתו, ובני אשתו

בעגלה . הנוסעים  החכמים  עוסקים  שבה  החכמה  מציאות  בתוקף  מאומה  משנה  אינה  התבן אודות 

הוא  הרי כו', לפרסמו וצוה  הדור , נשיא  ֿ ידי על  שנאמר  משל  להיותו אשר  - הנמשל  תוכן ובביאור 
משל  היא  לסוסים , הרתומה  בעגלה  החכמים  שנסיעת  לומר , יש  - הנמשל  לפרטי פרטיו בכל  מדוייק 
ומהם : זה , משל  בפרטי כמרומז ("סוס "), הבהמית  ונפש  בגוף  ("חכמים ") הנשמה  ירידת  ענין לכללות 

ענין "א ) בדרגת  הנשמה  נעשית  למטה , הירידה  ֿ ידי שעל  – כידוע] למעלה 49" שהנשמות 
"מהלכים ", בדרגת  נעשים  הבהמית  ונפש  בגוף  להתלבש  למטה  ירידתן ֿ ידי ועל  "עומדים ", בדרגת  הן
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ח .43) יג , בא
תעב.44) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע
ובכ "מ .45) דברים. ר"פ א. מז, בחוקותי  לקו"ת ראה
מחשבה 46) לו אין שקטן שמצינו דאף המחשבה. גם כולל 

אינה  שמחשבתו בזה, הפירוש הרי  ואילך ), ב יב, חולין (ראה
בודאי המחשבה של  מציאותה אבל  ההלכה, בגדרי  מקום תופסת

בעצמו. שמרגיש כפי  קטן, אצל  גם ישנה
ס"ג .47) סצ"ג  או"ח  אדה"ז ושו"ע ורמ "א טור ראה
(48.30 ע' תש"א סה"ש רא. ס"ע בהוספות תרפ"ח  סה"מ 
ב.49) כ , שה"ש לקו"ת ואילך ). סע"א (ל , וישב ס"פ תו"א
ובכ "מ .

    

שכתוב  בצד 50כמו עקב  במתינות , סתם , הליכה  רק  ולא  האלה "], העומדים  בין מהלכים  לך  "ונתתי
של 51אגודל  באופן שהיא  כזו הליכה  אלא  ,52.

ה  של  (גם ) הנסיעה  הגוף ב ) ואילו לנשמה , ביחס  רק  היא  והנסיעה  שההליכה  באופן זה  שאין -
שענין  אלא  הדרך , באמצע  שטעקן") בלייבן פערד  ("די "תקועים " נשארים  (ה "סוסים ") הבהמית  ונפש 
דקיום  העבודה  כללות  שהרי הבהמית , ונפש  הגוף  ב "סוסים ", גם  נעשה  נסיעה  של  לאופן עד  ההילוך 

גם )53המצוות  אלא  כו', המצוות  כוונת  ברוחניות , רק  (לא  להיות  צריכה   המעשה" דוקא ,
העיקר " ונפש 54הוא  הגוף  את  ולזכך  לברר  כדי הגשמי, הזה  שבעולם  גשמיים  בדברים  מעשיות , מצוות  ,

בתניא  (כמבואר  בעולם  וחלקו ).55הבהמית 

קדושה , עניני עם  הקשורה  שמחה  הרוחנית , שהשמחה  - ֿ טוב  יום  שמחת  - ֿ דידן בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
דוקא . הגשמי הגוף  ֿ ידי על  יין ושתיית  בשר  באכילת  גם  וחודרת  שנמשכת  באופן היא  ומצוות , תורה 

לט: סעיף לאחרי 

בענינים  ביאור  הדרוש  על  להעיר  יש  – סוף " ים  "קריעת  ובענין רשות " "שביעי בענין להאמור  בהמשך 
תירוץ  למצוא  בדבר  ויעיינו שיתבוננו השומעים , של  לעיונם  השאלות  להשאיר  לפעם  מפעם  וכרגיל  אלו,

יועץ " ברוב  ו"תשועה  .56וביאור ,

רשות ": "שביעי בענין א )

תורה ' ב 'לקוטי מבואר  - רשות " "שביעי פסח , של  שביעי עילוי של 57בביאור  השמחה  ש "בחינת 
אכילה ", בחינת  שהוא  פנימיות  בבחינת  התגלות  לבחינת  לבוא  יכולה  שאינה  כך  כל  גדול  פסח  של  שביעי

לבאר  אלקיך "58וממשיך  לה ' עצרת  השביעי וביום  מצות , תאכל  ימים  "ששת  שכתוב  ש "הפסוק 59מה  ,
מעדן  היוצא  הנהר  עבר  בחינת  אלקיך , לה ' עצרת  יהיה  השביעי שיום  העתיד , על  נאמר  בו 60הזה  שאין ,

אוכל  מלאכת  אפילו סתם .. מלאכה  תעשה  לא  כתיב  ולכן מצה .. אכילת  בו יהיה  לא  לכן כו', אכילה  לא 
כו'". אכילה  לא  בו שאין לפי במשמע , נמי נפש 

של  שביעי של  העילוי גודל  מצד  הרי - ֿ טובים  ימים  בשאר  ושתיה  אכילה  שתהיה  בזמן גם  כלומר ,
כו'. אכילה  בו שאין הבא  עולם  של  העילוי בו יתגלה  וכו', ֿ סוף  ים  בקריעת  הגילוי רשות ", "שביעי פסח ,

בבשר ", אלא  שמחה  "אין אכילה , עם  כאמור , קשורה , ֿ טוב  יום  שמחת  מצות  מובן: אינו ולכאורה 
שמחה  ֿ טוב ?61שלמי יום  שמחת  מצות  אז תתקיים  כיצד  שתיה , ולא  אכילה  לא  בו תהיה  שלא  ומכיון ,

הכלל  ֿ פי על  – הזה  בזמן המצוה  לקיום  בנוגע  גם  היא  השאלה  מזה : נוהגת 62ויתירה  שאינה  שמצוה 
מצוות *!? תרי"ג  במנין נמנית  אינה  ֿ לבוא ) לעתיד  גם  (כולל  לדורות 

זמן: לאחר הוספה (*

עבודת תהיה שלעתידֿלבוא הדרוש הבנת - להנ"ל התירוץ   שירצה באופן יהיה.' להוי

הדרוש. בהתחלת התירוץ  ומרומז
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ז.50) ג , זכרי '
(51- אגודל  בצד  דעקב באופן בהליכה הקצוות מב' להעיר

הכבש  ע"ג  הכהנים הליכת דרך  או ב). סב, (שבת הרוח  גסי  מנהג 
ואכ "מ . ה"א). פ"א ברכות (ירושלמי  המזבח  של 

אדנ"ע 52) כ "ק פתגם כידוע – אלו בימינו יתירה ובהדגשה
ד " באופן העבודה צ"ל  אלה ושתי "ואכול שבימינו

רסו). ע' ח "א שלו (אג "ק
משא"כ 53) בג "ע, גם וישנו שייך  התורה שלימוד  להעיר,

(ראה  דוקא הגשמי  בעוה"ז ֿ אם כי  בג "ע, שייך  אינו המצוות קיום
וש"נ). 344 ע' חי "ז לקו"ש

מי "ז.54) פ"א אבות

ואילך .55) פל "ז
ו.56) כד , יד . יא, משלי 
ד .57) טו, צו
ואילך .58) סע"ה שם,
סל "ו.59) כנ"ל  רשות", ד "שביעי  הענין למדים זה שמפסוק
הנהר",60) על  ידו "והניף טו) יא. (ישעי ' מ "ש לפנ"ז כמבואר

מעדן  היוצא . . הנהר עבר בבחי ' להיות הנהר את יעברו ש"לע"ל 
כו'".

ס"ז.61) סתקכ "ט  או"ח  אדה"ז שו"ע א. קט , פסחים
הג '.62) בשורש להרמב"ם סהמ "צ



נד    

סוף ": ים  "קריעת  בענין ב )

דרושים : סוגי שני מצינו - ֿ סוף  ים  קריעת  ענין המבארים  חסידות  בדרושי

תורה ' ב 'לקוטי הזקן רבינו בספירת 63בדרושי הוא  ֿ סוף  ים  קריעת  שענין דעולם נתבאר 
שבין החילוק  וזהו ֿ סוף האצילות , ים  מצרים קריעת  שיציאת  ֿ לבוא , לעתיד  הנהר  לבקיעת  מצרים  ביציאת 

ֿ לבוא  לעתיד  ואילו דרגין, דכל  סופא  המלכות , בחינת  ֿ סוף , ים  קריעת  רק  בחינת 64היה  הנהר , בקיעת  תהיה 
 האמצעי אדמו"ר  בדרושי אמנם , האצילות 65. במלכות  רק  לא  הוא  ֿ סוף  ים  דקריעת  שהענין נתבאר 

למלכות  עד  מאצילות , שלמעלה  ֿ סוף  האין דעולמות  במלכות  גם  אלא  הענין), בהתחלת  שכתוב  (כמו
ש  ֿ סוף  דאין מלכות  לבחינת  ועד  הצמצום ), (שלאחרי מעולמות  שלמעלה  ֿ סוף  הצמצום .דאין לפני

שלמעלה  המלכות  בספירת  גם  ֿ סוף  ים  דקריעת  הענין היה  מצרים  שביציאת  מכיון מובן: אינו ולכאורה 
שהיה  לאחרי דאצילות , בינה  הנהר , בבקיעת  ֿ לבוא  דלעתיד  החידוש  מהו - הצמצום  לפני עד  מאצילות ,
בינה  נתהווה  שממנו ומקור  השורש  שהיא  ֿ סוף  דאין המלכות  בבחינת  ֿ סוף  ים  דקריעת  הענין כבר 

דאצילות ?!

ויחכם  והקושיא ) (השאלה  לחכם  "תן בבחינת  השומעים , של  לעיונם  ישאירו אלו שאלות  וכאמור ,
הנ"ל .66עוד " בכל  והביאור  התירוץ  למצוא  ,

התורה : לקריאת  בנוגע מה , בסעיף

ֿ ענין". "קלאץ  על  לדבר  לפעמים  כנהוג - והסבר  ביאור  הדורש  תמוה  ענין על  להעיר  המקום  וכאן
השומעים : של  לעיונם  להשאיר 

ועד  (מגדול  מישראל  ואחד  אחד  כל  אומר  - הארון פתיחת  בעת  - ֿ טוב  ביום  התורה  קריאת  לפני
ונחה 67קטן  פסח ) של  אחרון (בהפטרת  שכתוב  מקרא  בנו "ויתקיים  עולם " של  ה "רבונו בנוסח  עליו 68)

ה '". ויראת  דעת  רוח  וגבורה , עצה  רוח  ובינה  חכמה  רוח  ה ' רוח 

נעלים  ענינים  התפילה  בנוסח  מבקש  קטן, ועד  מגדול  מישראל , ואחד  אחד  שכל  הענין עצם  והנה ,
הגדולה . כנסת  אנשי שתיקנו תפילות  וכמה  בכמה  דוגמתו שמצינו מכיון זו, בתפילה  חידוש  אינו - ביותר 

בתפילתו  מבקש  שבקטנים  קטן שגם  היתכן - כך  על  לתמוה  כשיודעים 69ואין - ביותר  נעלים  ענינים 
היא  שנשמתו העבודה ), ענין כללות  התחלת  לפני (עוד  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  העצמית  מעלתו גודל 

ממש " ממעל  אלקה  כולה ,70"חלק  התורה  כל  בירושה  מקבל  העולם  לאויר  בצאתו ומיד  תיכף  ולכן ,
התורה  פנימיות  גם  כולל  גו', מורשה " משה  לנו צוה  .71"תורה 

ואחד  אחד  שכל  דורנו. נשיא  אדמו"ר  וחמי מורי כבוד ֿקדושת  פתגם  מ "ב ) (סעיף  לעיל  וכמוזכר 
לולי גם  אשר  חותנו, שולחן על  הסמוך  חתן כמו הוא  כראוי מישראל  כו' פרנסתו לו לתת  נתחייב  עבודתו

הקב "ה . המלכים  מלכי מלך  של  לחתנו

שכר  לו ולתת  להוסיף  הקב "ה  צריך  – העבודה  ענין גם  נוסף  וכאשר  העבודה , התחלת  לפני - זה  [וכל 
שבקטנים , קטן שמבקש  בקשה  שאותה  היתכן גיסא , לאידך  תמיהה  מתורצת  ֿ זה  ֿ פי ועל  כו'. כספו במיטב 
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ואילך ).63) ד  טז, (צו גו' הנהר על  ידו והניף ד "ה
כמ "ש 64) כו'), נתפרש שלא (אף פסח  של  באחרון - זה ומעין

גו'". הנהר על  ידו "והניף היום בהפטרת
בשלח 65) אוה"ת גם וראה ופס"ד . פי "ז האמונה שער ראה

תקעג . ע'
ט .66) ט , משלי 
נוסח 67) אמירח  לחינוך  הגיעו כבר אם - ממש קטנים גם

הארון"). בנסוע "ויהי  רק (לא עולם" של  ה"רבונו
ֿ ב.68) א יא, ישעי '
כעומד 69) - כו' והזהירות הדיוק בתכלית להיות שצריכה

ועוד ). ס"ב. סק"ד  או"ח  אדה"ז (שו"ע המלך  לפני 
רפ"ב.70) תניא
דפנימיות 71) הענינים היו ֿ תורה במתן שהרי  - ואדרבה

בנגלה  ההלכות פרטי  מאשר יותר בגילוי  מרכבה) (מעשה התורה
ובהעלם, ברמז רק ניתנו דתורה בנגלה ההלכות פרטי  כי  דתורה,
ראי ', של  באופן ממש, בגילוי  היו התורה דפנימיות הענינים ואילו
ראו  ישראל  שכל  וש"נ) ה. פמ "ב, שמו"ר (ראה במדרז"ל  כמבואר
(משפטים  בקרא מהמפורש גם (ולהעיר כו' העליונה המרכבה את
לבנת  כמעשה רגליו ותחת ישראל , אלקי  את "ויראו - יו"ד ) כד ,

גו'"). הספיר



נה     

ואחד  אחד  כל  של  העצמית  מעלתו מצד  היא  הבקשה  כי - שבגדולים  גדול  גם  מבקש  ממש  נוסח  באותו
העבודה ]. מעלת  ֿ ערך  לפי - יותר  עוד  בזה  נוסף  זה  שלאחרי אלא  העבודה , ענין לפני עוד  מישראל 

תמיהה  מתעוררת  - וגו'" ה ' רוח  עליו ונחה  שכתוב  מקרא  בנו "ויתקיים  - זו לבקשה  בנוגע  אמנם ,
על 72ופליאה  נאמר  זה  מקרא  :  ונחה וגו' ישי מגזע  חוטר  "ויצא  -(צדקנו משיח  (על 

"ויתקיים  בתפילתו יבקש  מישראל  ואחד  אחד  שכל  יתכן איך  שכן, ומכיון וגו'". ה ' אחד רוח  (בכל 
ונחה  שכתוב  מקרא  קטן) ועד  למגדול  זו, תפילה  מהאומרים  מקרא ואחד  בו שיתקיים  - ה '" רוח 

על  שנאמר  !?

העתידה  הגאולה  אודות  ובהקדמה : ההפטרה . של  לתוכנה  בקשר  - והסבר  ביאור  הדורש  נוסף  וענין
מצרים " מארץ  עלותו "כיום  בהפטרה  שכתוב 73נאמר  כמו - מזה  ויתירה  מצרים 74, מארץ  צאתך  "כימי
חסידות  בדרושי כמבואר  נפלאות ", ב 'זוהר '75אראנו שכתוב  מה  יסוד  יהיו 76(על  ֿ לבוא  שלעתיד  (

מצרים . ליציאת  בערך  גם  "נפלאות "

מהו מיציאת ולכאורה , יותר  נעלה  באופן תהיה  העתידה  שהגאולה  חסידות  ובדרושי בזוהר 
הרי - מצרים     ירעו 11ל "בן לא  וגו' כבש  עם  זאב  "וגר  למקרא ": שנים  חמש 

וגו'" קדשי הר  בכל  ישחיתו מצרים ?!77ולא  ביציאת  מצינו שלא  גדול  הכי חידוש  -

הרמב "ם  שכתב  מה  כשלומדים  למשנה "78וגם  שנים  עשר  ד "בן לגיל  שמגיע  שנאמר 11(לאחרי ש "זה  (
גוים  רשעי עם  לבטח  יושבין ישראל  שיהיו וחידה .. משל  ירבץ , גדי עם  ונמר  כבש  עם  זאב  וגר  בישעי'
שגם  לפרעה , בנוגע  הן מצרים , ביציאת  מצינו שלא  גדול  חידוש  זה  גם  הרי - כו'" ונמר  כזאב  המשולים 
האומות , לשאר  בנוגע  והן כו', אחריהם  ורדף  בו חזר  מארצו, ֿ ישראל  בני את  לשלוח  שהוכרח  לאחרי

כנען" יושבי כל  לכלותינו 79"נמוגו באים , הם  עלינו "אמרו ואדרבה  ישראל , עם  השלימו שלא  היינו, ,
ארצנו" את  .80ולירש 

עוד " ויחכם  לחכם  בוודאי 66ו"תן - כדבעי יגיעתו ֿ ידי ועל  הנ"ל , בענינים  יתבונן ואחד  אחד  שכל  -
ונבון"81ימצא  חכם  "עם  מישראל , להיותו וביאור , חכם 82הסבר  ל "עם  שייכים  הם  שגם  קטנים , גם  כולל  ,

.83ונבון"
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של 83) חכמתם גודל  אודות במדרז"ל  מהמסופר גם ולהעיר

יהושע  רבי  של  למאמרו ועד  ואילך ), ו פ"א, (איכ "ר ירושלים ילדי 
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תורת חיים לא רק על־שם החיים בעולם הבא אלא גם על החיים בעולם הזה.
ממכתב י"ג ניסן, תשי"ח



נו

      
     

    
מוגה  בלתי

 היעוד לקיום  קרובה  הכנה  הם  לעיל , האמורים  הפרטים  בכל  הפעולות  צאתך 31והנה , ''כימי
לאחר  הנה  ההם , ובימים  הפורים . לימי בסמיכות  בא  הפסח  חג  ובפרטיות : נפלאות ". אראנו מצרים  מארץ 
ראשון, בית  בימי שהיתה  ה "חירות " וחזרה  השני, ֿ המקדש  בית  נבנה  אחשורוש , במלכות  בגלות  שהיו

מצרים ". מארץ  צאתך  "ימי לאחר 

של  רצונו ֿ פי על  מתנהגים  השם ", ל "צבאות  השייכים  ובפרט  ֿ ישראל , בני כל  כאשר  הזה : בזמן וכך 
משל  שהוא  החמץ , מן שיריים  נשארים  שלא  (כשם  מהיצר  "שיריים " אפילו נשארים  שלא  ועד  הקב "ה ,
גופא  (ובזה  לבריות  וטוב  לשמים  טוב  בלבד , בטוב  הם  הפעולות  שכל  כיון בכלל ), רצויים  בלתי לענינים 
גדולה , הכי ובזריזות  קרובה , הכנה  זו הרי  - פעמים ) רבות  שדובר  כפי ארץ , בעניני והן שמים  בעניני הן -
שאז  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  הקב "ה  יביא  שבו לרגע  עין", ל "כהרף  עד 

נפלאות ". אראנו מצרים  מארץ  צאתך  "כימי יקויים 

"בנערינו  ישראל , כלל  בתוך  מאתנו, ואחת  אחד  וכל  מכם , ואחת  אחד  כל  את  לוקח  הקב "ה  - ובפשטות 
ובבנותינו" בבנינו גו' אחד "32ובזקנינו לאחד  "תלוקטו כולם 33- את  ומוציא  בידו, אדם  שלוקחים  כשם  ,

הגלות . מן

אריכות  דורש  איננו שהדבר  מובן – וגם  בידו, מעכב  שאין מובן זאת , עושה  בעצמו שהקב "ה  ומכיון
ממש . ומיד  תיכף  כן יהיה  אלא  סתם , זמן לא  וגם  זמן,

הקהל ', ב 'שנת  בעמדנו ובפרט  אחד , גדול " ל "קהל  ויעשו הקב "ה , ֿ ידי על  ילוקטו ֿ ישראל  בני וכל 
הנה " "יבואו ביחד  ה '34וכולם  "ירחיב  - ושם  זה ) ביום  התורה  בקריאת  גם  (וכמוזכר  הקדושה  לארצנו ,

גבולך " את  הלוך 35אלקיך  – ואדרבה  טובות , פעולות  מעשיית  ומעכב  מונע  כל  ללא  בהרחבה , – כולל  ,
הקב "ה . של  כמדתו סוף , אין עד  יהדות , עניני בכל  וכו', בעומק  וכן ברוחב , ומוסיף 

בה , יולד  ואיש  איש  יאמר  "ולציון - הידוע  תהלים  שבקאפיטל  היעוד  יקויים  עצמה  ֿ הקודש  ובארץ 
עליון" יכוננה  ועד 36והוא  מיוחד , ומצב  מעמד  ("ציון") לירושלים  יש  גופא , ֿ ישראל  שבארץ  היינו ,

ובזמן  ֿ לארץ  בחוץ  נולד  למעשה  אם  ואפילו בירושלים , נולד  כאילו נחשב  יהודי שכל  אומר  שהקב "ה 
נולד  כאילו "רשום " הוא  הקב "ה  אצל  הרי עצמה , בירושלים  לא  אבל  ֿ ישראל  בארץ  אפילו או הגלות ,

בירושלים .

בתוקף  שיעמוד  ומבוסס , חזק  באופן ואחד  אחד  כל  את  (גם ) מעמיד  הקב "ה  - עליון" יכוננה  "והוא 
כדי  הדרוש  התוקף  - גם  כולל  השם ", "צבאות  בתור  שליחותו - ובפרט  בכלל , שליחותו את  לבצע 

כך . יתנהגו הם  שגם  שבסביבתו, ֿ ישראל  בני כל  על  להשפיע 

ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ֿ ישראל , בני מכל  אשר  יותר , ותזרז תוסיף  בזה  הפעולה  ו(גם )
כולל  - ובזריזות  ממש , ומיד  תיכף  הנה , יבואו גדול " ה "קהל  אשר  ועיקר , ועוד  גדול ", "קהל  ֵֶָיע ׂשה 

הגאולה " את  שמקרבת  ה "צדקה  ֿ ידי על  שתבוא  עין"37הזריזות  כהרף  אפילו עיכבן ו"לא  "לאלתר 38, ,
נפלאות ". "אראנו - לגאולה "

שמיני  ופרשת פסח של לשביעי מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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טו.31) ז, מיכה
ט .32) יו"ד , בא
יב,33) כז, ישעי '
ז.34) לא, ירמי '

ובפירש"י .35) ח  יט , שופטים
ה.36) פז,
ב).37) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
מא.38) יב, בא ופירש"י  מכילתא



נז

     
מוגה  בלתי

 אדמו"ר מו"ח  כ "ק  סיפר  דוחק 143. היה  ֿ תקנ"ג ) תקנ"א  השנים  (בין הזקן אדמו"ר  כ "ק  שבימי ,
הרב  מסטארשעליע , אהרן רבי הצדיק  הרב  האמצעי, אדמו"ר  כ "ק  והם  מהחסידים , סגולה  ויחידי ַבפרנסה .

זה . על  רבים  רחמים  לעורר  וביקשוהו הזקן, לאדמו"ר  נכנסו רייזעס , פנחס  רבי החסיד 

לקבל  כלים  למטה  לעשות  צריך  מלמעלה , השפעה  נותנים  כאשר  הזקן: אדמו"ר  כ "ק  להם  ויאמר 
אומרים  ישראל , את  מברכים  כשהכהנים  ולכן ורכילות . קנאה  ולא  ואחוה  אהבה  – הם  והכלים  אותה .
הכהנים  שברכת  א ) פירושים : ב ' בזה  שיש  באהבה ", ישראל  עמו את  לברך  וצונו במצוותיו קדשנו "אשר 
מ "יברכך " הברכות  לכל  כלי היא  והאהבה  ישראל . בני בין אהבה  שתהיה  שמברכים  ב ) באהבה . תהיה 

"שלום ". עד 

ולשמוע , לראות  יוכלו שכולם  בכדי הבימה , על  ועלה  המדרש , לבית  הזקן אדמו"ר  כ "ק  יצא  ֿ כך  אחר 
– הבימה  על  עלה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  אף  נעים , וקול  איום  קול  אדיר , קול  לו היה  הזקן שרבינו שידוע  ואף  –

בגלל 144ואמר  היה  הפרנסה  דוחק  כי, ֿ שרף . יין עשיית  (מקום  ב "ברייהויז" ולא  בחסד ", חיים  "מכלכל  :ַ
ֿ שרף  יין לעשות  יכולים  הכל  היו אז שעד  ֿ שרף , יין לעשות  המונופול  את  לעצמה  לקחה  שהממשלה 
חסד  זה ). פרנסה  מקור  נסתם  ומאז ישראל , מבני הרבה  פרנסת  היתה  ומזה  אותו, מוכרים  והיו בעצמם ,
החסד  ֿ כן ֿ שאין מה  בלבד , להשפעה  גורם  רק  הוא  שלמטה  החסד  כי שלמטה , לחסד  דומה  אינו שלמעלה 
והכלים  זאת , לקבל  כלים  לעשות  שצריך  אלא  בחסד ". חיים  "מכלכל  וזהו ההשפעה , בעצמו הוא  שלמעלה 

ואחוה . אהבה  – הם 

בהרחבה . פרנסה  של  שפע  היה  ההיא  והשנה 

חצר "ת  בשנת  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפר  זה  שה "רבי"143סיפור  שצריך  ורק  לזה , צריכים  כעת  גם  וסיים : .
לעד  קיימים  צדיקים  דברי והרי זאת . לגלותם .145יאמר  וצריך  הם  שמכוסים  אלא  ,

עכשיו. גם  קיימים  הדברים  הרי לעד , קיימים  צדיקים  שדברי מאחר  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 

שאין  ענינים  על  הן שהדאגות  והגם  הדאגות . כל  ויוסרו בהרחבה , פרנסה  שתהיה  ֿ יתברך  השם  יתן
לחמו" יחסר  "פן דואג  שרק  ממש , מבלבלות ,146בהם  אלו דאגות  גם  הרי ֿ כן ֿ פי  ֿ על  אף  אבל  כו',

– הוא  חולי  עצמו זה  גם  הרי ("נערוועז"), עצבני הוא  אלא  חולה  שאינו אחד  על  שאומרים  וכמו –

וכל  בהרחבה  פרנסה  שפע  שיהיה  ֿ זה  ֿ ידי על  – הוא  אלו דאגות  להסיר  טוב  היותר  האופן והרי
הרוחניים . הענינים  ובכל  הגשמיים  הענינים  בכל  מוצלח  וקיץ  בריא  קיץ  שיהיה  המצטרך ,

שמיני  ופרשת פסח של לשביעי מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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(143283 ע' תרח "ץ (סה"ש בסופה תרח "ץ אחש"פ יום שיחת
ואילך ).

(144.13 ע' קעט  חוברת "רשימות" גם ראה

ע'145) ח "ד  תקעו. ע' ח "ג  מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק ראה
שכט . ע' חי "א קמו. ע' ח "י  שלט .

יד .146) נא, ישעי ' ע"פ
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מוגה  בלתי

לסעודה . הקדושות  ידיו נטל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

ונתפרסם ‡. שנתגלה  (כפי ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  ֿ ידי על  נקבע  - משיח " "סעודת  - זו סעודה  של  שמה 
דורנו) נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ֿ ידי .1על 

השם : מעלת  בגודל  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  תורת  ֿ פי על  – הסעודה  של  שמה  בהדגשת  להוסיף  ויש 

הדבר  לעצם  נוגע  שאינו לכאורה , חיצוני, ענין הוא  – ֿ טוב 2שם  ֿ שם  הבעל  מבאר  זה , עם  ביחד  אמנם , .
מעשרה  שנשתלשל  לחיות .. כלי הוא  ֿ הקודש  בלשון לו יקראו אשר  ש "שמו - השם  בענין מיוחד  עילוי

כו'" ולהחיותו מאין יש  לברוא  וחיות  כח  בהם  שיש  שבתורה , .3מאמרות 

כתורת  - ורגע  רגע  בכל  המוחלט  ואפס  מאין הדבר  את  ומהוה  שמחיה  האלקית  החיות  כלומר ,
ֿ טוב  ֿ שם  אשר 3הבעל  "שמו השם , באותיות  ומתלבשת  נמשכת  – ורגע  רגע  בכל  ההתהוות  חידוש  בענין

המגיד  הרב  בתורת  בארוכה  כמבואר  ֿ הקודש ", בלשון לו הכתוב 4יקראו לו 5בפירוש  יקרא  אשר  "וכל 
שמו". הוא  חיה , נפש  האדם 

- השם  אותיות  ֿ ידי על  החיות  והמשכת  ליש , מאין ההתהוות  חידוש  - אלו ענינים  ששני [ולהעיר ,
הזקן]. רבינו של  והאמונה ' היחוד  'שער  בתחילת  נתבארו

הזמן  בבוא  יתירה  בהדגשה  זה  הרי תמידי, ענין הוא  השם  ֿ ידי על  הדבר  התהוות  שחידוש  שאף  ומובן,
ממש . בפועל  פסח ' של  ב 'אחרון משיח " "סעודת  זמן בבוא  ֿ דידן ובנידון זה , לדבר  המיוחד 

הסעודה , ענין כללות  (א ) משיח ": "סעודת  השם  של  תוכנו על  להתעכב  המתאים  הזמן זה  הרי ולכן,
כדלקמן. משיח , של  סעודה  (ב )

.: הסעודה ענין כללות 

פרטים  ופרטי פרטים  ריבוי כוללת  היא  הרי יחיד , בלשון היותה  עם  - כמה 6"סעודה " שמצינו כפי ,
כו'" בסעודה  ישראל  חכמי נהגו רבות  "מנהגות  לסעודה , בנוגע  דינים  פרטי .7וכמה 

הידוע  הדרוש  ולדוגמא : הענינים , בפנימיות  המבואר  ֿ פי על  בשר ,8ובפרט  לפני דגים  אכילת  בענין
שכתב  כמו הפשוט , הטעם  ֿ דרך  על  – בבשר  הניצוצות  מבירור  יותר  קל  בדגים  הניצוצות  שבירור 

ֿ כך 9הרמב "ם  ואחר  (דגים ), הקל  דבר  תחילה  שיתעכל  כדי הכבד ", ומאחר  הקל , דבר  אדם  יקדים  "לעולם 
(בשר ). הכבד  דבר  יתעכל 

ש  הענינים  פרטי גם  אלא ) עצמה , הסעודה  פרטי רק  (לא  כוללת  ש "סעודה " להוסיף , הסעודה ויש 
ש  הענינים  פרטי וגם  ידים '), 'נטילת  ענין (כמו לסעודה  כהקדמה  בהמשך שבאים  שבאים  הסעודה 

המזון). ברכת  לאחרי היותם  (עם  מהסעודה  וכתוצאה 

ה  מעלת  ולבאר  להקדים  יש  עצמה , הסעודה  מעלת  גודל  להבין כדי ֿ זה ולכן, ֿ פי שעל  לסעודה ,
אודות  שמדובר  מכיון אשר  זו, הכנה  לאחרי שבאה  הסעודה  מעלת  גודל  - ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  – יובן
הכלל  זה  על  חל  ֿ טוב ), ויום  בשבת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  החול , בימי (אפילו תורה  ֿ פי על  "סעודה "

בקודש " נוסף 10ד "מעלין ֿ זה  (ולאחרי הסעודה  שלפני הענינים  לגבי עילוי נוסף  עצמה  שבסעודה  היינו, ,
כו'). הסעודה  שלאחרי בענינים  יותר  גדול  עילוי

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

אחש"פ.1) ניסן כ "ב יום" "היום
וש"נ.2) .37 ע' חט "ז לקו"ש ראה
פ"א.3) שעהיוה"א
ואילך .4) סע"ג  ד , או"ת סרמ "ד . לקו"א
יט .5) ב, בראשית
ישנם 6) קדושה) עניני  (ובפרט  שבעולם ענין שבכל  לכך  נוסף

כו'. פרטים ופרטי  פרטים ריבוי 
רפ"ז.7) ברכות הל ' רמב"ם
לקו"ת 8) וראה קצא. ע' תקס"ז תרצ. ע' תקס"ג  סה"מ 

פב. ע' הר"פ הנחות ב. לג , בהעלותך 
ה"ג .9) פ"ד  דעות הל '

וש"נ.10) א. כח , ברכות



נט     

ידים ':‚. 'נטילת  ענין הוא  – לסעודה  שבהכנה  העיקריים  מהענינים 

חסידות  בדרושי שכתוב 11מבואר  מה  ֿ דרך  על  – הוא  ידים ' 'נטילת  קודש ",12שתוכן ידיכם  "שאו
הכתוב ), (כהמשך  הוי'" את  "וברכו - ֿ זה  ֿ ידי ועל  "קודש ", לבחינת  הידים  את  ולהגביה  להעלות  היינו,

הגפן  את  המבריך  "מלשון היא  ש "ברכה " הפשוט ) הפירוש  על  (נוסף  הפנימי הפירוש  גם  והיינו 13כולל  ,
עולם " ועד  מעולם  והברכה  השפעה  בעולם .14בחינת  הוי' שם  גילוי שממשיכים  היינו, ,

בזה : והענין

שם  עם  קשורה  - ההשתלשלות  סדר  כללות  העולמות , שכתוב מציאות  כמו ברא 15, "בראשית 
ההשתלשלות  סדר  כללות  רוחניים , וארץ  שמים  גם  (כולל  הארץ " ואת  השמים  את  ולמעלה 16אלקים  ,(

עשות  "ביום  - מזה  " ושמים החידוש 17ארץ  נוסף  ובזה  אלקים . בשם  ומתלבש  שנמשך  הוי' שם  ,
את  מהתלבשות ד "וברכו למעלה  עצמו, הוי' שם  גילוי ההשתלשלות ) סדר  (כל  בעולם  שנמשך  - "'
אלקים . בשם 

מטה : למטה  עד  מעלה  מלמעלה  - יותר  ובפרטיות 

עצמו הוי' בשם  ממילא  בדרך  נוסף  הרי בעולם , הוי' שם  גילוי נמשך  כאשר   ,'כו

כי  ממילא ", "בדרך  רק  אדמו"ר [ולא  מו"ח  כ "ק  פתגם  ֿ אם 18דוע  (כי ממילא " בדרך  אין חסידים  ש "אצל 
- החסידים  למקור  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  דוקא ), עבודה  ֿ ידי שהרי על  הוי', לשם  עד  ,

אלקים  שם  שבין החילוק  ובדוגמת  ֿ דרך  על  הוא  חסידות , – התורה  לפנימיות  דתורה  נגלה  שבין החילוק 
ֿ עצמו], בפני ענין בתור  ֿ אם  כי ממילא ", "בדרך  בזה  שייך  לא  שבוודאי - הוי' לשם 

עד  היא  ההמשכה  - זה  עם  וביחד    אשר והחומרי, הגשמי הזה  בעולם  גשמית  סעודה  ,
רוחניות  - ומהגשמיות  גשמיות , - מהחומריות  עושים  ֿ ישראל  בני של  עבודתם  ֿ ידי ֿ פי 19על  ֿ על  (אף 

גשמי). דבר  של  בציור  שנשאר 

את  "המבריך  ֿ משל  ֿ דרך  על  היא  ההמשכה  לזה , משל ונוסף  החסידות , בתורת  שמובא  כמשל  – "
בו" זרעו אשר  פרי עושה  "עץ  - שבו הפרטים  בכל  הדיוק  בתכלית  שהוא  פרי 20בתורה , כל  "גרעיני ,

אותו" כשזורעין צומח  האילן עולם 21שמהן עד  פירות  ופירי פירות  ,22.

אלא  שאינה  ידים ', ל 'נטילת  בנוגע  אמורים  הדברים  ל ואם  בנוגע  – לסעודה  
יותר . עוד  מעלתה  שגדלה  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על 

ב "סעודת „. העילוי - לזה  ":ונוסף 

ובמלך  מלך , של  סעודה  אפילו או סתם , אדם  של  סעודה  זו שאין היא , כן כשמה  - משיח " "סעודת 
סעודה  - מזו יתירה  אלא  עצמו, לדוד  עד  דוד , בית  מלכי יהודה , מלכי אלא  ישראל , מלכי רק  לא  - גופא 

מלך  נאמר של  עליו קדשי23, בשמן עבדי דוד  מלך "מצאתי בשם  נקרא  שלכן ,".

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הוא  יחידו (שבנו ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  שקבע  המנהג  ֿ פי  על  ובפרט 
כוסות  ארבע  זו בסעודה  לשתות  זו 24דורנו) סעודה  ושייכות  הקשר  יותר  עוד  מודגש  זה  במנהג  אשר  ,

היום ) (בהפטרת  נאמר  עליה  - הגאולה  יקבץ 25לענין יהודה  ונפוצות  ישראל  נדחי כנפות "ואסף 
ב  כמרומז הכוסות .הארץ ",
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תרפ"ז.11) קודש ידיכם שאו סד "ה
ב.12) קלד , תהלים
רפ"ז.13) כלאים
ובכ "מ .14) ג . לז, מקץ תו"א
א.15) א, בראשית
ב.16) רנו, זח "א ראה
ד .17) ב, בראשית
(18.119 ע' תש"ב .57 ע' ה'ש"ת סה"ש

אלול .19) כ "ז טבת, כ "ז יום" "היום ראה
יב.20) א, בראשית
יא.21) שם, פירש"י 
רפ"ט .22) כתובות ע"ד 
כא.23) פט , תהלים
סט "ז.24) לקמן גם ראה
יב.25) יא, ישעי '



ס    

בסעודה  ביותר , מטה  למטה  כאמור , זה , כל  נמשך  - זו סעודה  של  וההפלאה  העילוי גודל  עם  וביחד 
כפשוטה . גשמית 

כולה .‰ השנה  ובכל  על  שיומשכו - ומטרתם  תכליתם  בשנה ", "אחת  שהם  הענינים  כל  והנה , .
האמיתית  גאולה  גאולה , שנת  שנעשית  - כולה  השנה  ובכל  על  נמשכת  משיח  שסעודת  ֿ דידן, ובנידון

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

כו', ורמזים  דרשות  ולומר  זה , על  לדבר  שיצטרכו שבמקום  - הענינים והעיקר  כל  ,
זה ". ואומר  באצבעו "מראה  במוחש , שרואים  מכיון והסבר , בדיבור  צורך  אין שאז ראי', של  באופן

על  לא  ואפילו השנה , כל  על  להמתין צורך  שאין ובאופן גאולה , שנת  - כאמור  - בשנה ,ובפשטות 
על  לא  עין"ואפילו כהרף  המקום  עיכבן ש "לא  מכיון האמיתית 26בשנה , לגאולה  זוכים  ומיד , תיכף  ,

ממש . בפשטות  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

שמיני  ופרשת פסח של לשביעי מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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מא.26) יב, בא ופירש"י  מכילתא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנימין  מהור"ר  וכו'  בצצ"ב  עוסק  נו"מ  אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  מידידנו  שמעתי  בנועם 

והשתתפותו  בכלל,  התורה  והפצת  החזקת  בעד  והמסורה  הנמרצה  עבודתו  דבר  על  גאראדצקי  שי' 

בעבודתנו החינוכית במוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בפרט.

והתקוה תאמצני כי כת"ר שי' עוד יוסיף אומץ בעבודתו הק' להגדיל תורה ולהאדירה.

וידוע מרז"ל בזח"ב )קפג, ב( בענין אכילת מצה, למלכא דהוה לי' בר יחידאי וחלש, יומא חד 

הוה תאיב למיכל, אמרו ייכול ברי' מיכלא דאסוותא כו' כך כד נפקו ישראל ממצרים כו' אמר הקב"ה 

יטעמון ישראל אסוותא.

והנה בבוא חג הפסח הבע"ל אשר כל איש בישראל בראשית סדרו שלחנו קורא ומכריז כל 

דכפין ייתי וייכול גו' ענינו לא רק כפשוטו אלא גם להמציא מיכלא דאסוותא מיכלא דמהימנותא לבר 

יחידאי דחלש ותאיב למיכל וגדול הנחת רוח שגורמים על ידי זה לאבינו שבשמים יתברך שמו ויתעלה, 

ומה רב הטוב הצפון בזה ובבא לכל העושים ומתעסקים בעבודת החינוך לחנך בני ובנות ישראל בחינוך 

הכשר, וביחוד להעומדים בראש כמרז"ל כהן גדול נוטל חלק בראש.

ובזה הנני לברך את כת"ר וכל הנלוים אליו בברכת חג כשר ושמח וכל טוב הנראה מנפש ועד 

בשר, ומהרה בעגלא דידן תקויים בקשתנו לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין על ידי משיח צדקנו.

הדורש שלומו וטובתו תמיד כל הימים.



סי

     
מאידיש  תרגום

 הוא פסח , של  באחרון משיח  סעודת  ענין
פסח  של  שאחרון זו, בשנה  בגלוי יתירה  בהדגשה 
(בסוף  משיח  מסעודת  נכנסים  שאז השבת , ביום  חל 
לסעודת  אחרת ) סעודה  הפסק  (בלי מיד  היום )

שבת  במוצאי מלכה ' "37'מלוה  הנקראת  ,
  "38 מלכא דוד  גילוי ישנו אז כי ,

מלכה '). 'מלוה  (סעודת  גשמית  בסעודה  משיחא 

משיח , סעודת  בגילוי נוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  וכמובן
דדוד  לסעודתא  מיד  ליכנס  הכח  לוקחים  מזה  כי

משיחא . מלכא 

"סעודת  שבין החילוק  ביאור  בהקדים  זה  ויובן
מלכא  דדוד  ל "סעודתא  פסח  של  באחרון משיח "
משיח " ש "סעודת  שמכיון ֿ שבת , במוצאי משיחא "
ובתור  פסח ), של  (באחרון בשנה  אחת  פעם  רק  היא 
מ "סעודתא  שונה  משיח " ש "סעודת  מובן מנהג ,
ֿ שבת , מוצאי בכל  שהיא  משיחא " מלכא  דדוד 

ערוך '. ב 'שולחן וכדין

ענינים : בכמה  הוא  והחילוק 

היא א ) משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  -
באחרון  משיח " ו"סעודת  ֿ קודש , שבת  מוצאי בכל 

כנ"ל . פסח , של 

לאחרי  באה  משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  ב )
שנקראת  ועד  ֿ זה , שלפני שבת  סעודות  שלוש 

בשם  לפעמים  39 הרביעי רגל  [כנגד 
לאחרי  הבאה  משיחא , מלכא  דוד  - המרכבה  של 
- המרכבה  רגלי שלוש  שכנגד  הסעודות  שלוש 

האבות  להכנת 40שלושת  צריכה  שהיא  מורה  שזה  .[

סעודות 41ועבודת  שבת 42שלוש  ֿ שאין43ֿשל  מה  .
סעודה  היא  פסח  של  באחרון משיח " "סעודת  כן

. סעודות לשאר  קשר  בלי ,

נקראת ג ) ֿ קודש  שבת  מוצאי סעודת  :
ֿ כן "סעודתא  ֿ שאין מה  משיחא ", מלכא 

"משיח " אלא  "דוד " נזכר  לא  משיח " ב "סעודת 
סתם .

מלכא  (דדוד  מלכה ' 'מלוה  סעודת  כנ"ל , ד )
ערוך ' ב 'שולחן דין הוא  משיח 44משיחא ) וסעודת  .

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  ֿ ידי על  שנקבע  ישראל ' 'מנהג  הוא 
חילוקים . ועוד  נשיאינו. ורבותינו

: לומר יש  בזה  והביאור 

מלכא  "דוד  בין קשר  יש  שבכללות , ֿ פי ֿ על  אף 
אנשים  שני הם  הרי ֿ מקום  מכל  ל "משיח ", משיחא "

נפרדים  בגמרא 45(וענינים ) כדאיתא  "עתיד 46.
למלוך  (שעתיד  אחר  דוד  להם  להעמיד  הקב "ה 

שנאמר 47עליהם  דוד 48), ואת  אלקיהם  ה ' את  ועבדו
אקים , אלא  נאמר  לא  הקים  להם , אקים  אשר  מלכם 

והכתיב  כו' לעולם ,49א "ל  להם  נשיא  עבדי ודוד 
ושני  "מלך  רש "י: ופירש  קיסר ", ופלגי קיסר  כגון

כן  אשר לו, מלכם  ודוד  מדכתיב  מלך , החדש  דוד 
ולא  להם , נשיא  כדכתיב  לו, שני המלך  ודוד  אקים .

מלך ". כתוב 

יובן  למשיח ), המלך  דוד  (בין ביניהם  והחילוק 
ופלגי  "קיסר  הגמרא  לשון בדיוק  ביאור  לאחרי

ביותר : תמוה  זה  הרי דלכאורה  קיסר ",

ס"ש.37) או"ח  אדה"ז ושו"ע טושו"ע ב. קיט , שבת
סעודתא 38) נק': ובכ "מ  מרשקוב). (לר"ש האריז"ל  סידור

(קול  האריז"ל  סידור פכ "ד . השבת שער סוף (פע"ח  מלכא דדוד 
ועוד ). ס"ג ). (ח "ב יונה מכנפי  ב קלג , שבת, מס' של "ה יעקב).

(מוצאי39) יעב"ץ סידור נועם. ויהי  ענין הכוונות, שער ראה
ועוד . שבת).

הובא 40) האריז"ל ). (בשם פכ "ג  ח "א חקו"ד  מאמר עש"מ 
ב  פח , זח "ב וראה שם. של "ה וראה תרג. ע' בשלח  באוה"ת
ענין  הכוונות ובשער ד ), כא, דא"ח  עם סידור שם. במק"מ  (וראה

האבות. ג ' כנגד  הן הסעודות שג ' – השולחן

ֿ ו.41) רנה ע' אגרות לוי "צ מלקוטי  גם להעיר
(כנ"ל 42) דהמרכבה הד ' רגל  כנגד  שהוא מזה גם כמובן

המרכבה. להעמיד  בכדי  אחרים, הרגלים לג ' זקוק שהוא בפנים),
סעודה 43) עושים אנו (דשבת) הסעודות מבחי ' מזה: ויתירה

שבת  סעודות קדושת אור להמשיך  היא וכוונתה שבת, במוצאי  ד '
אנו  שבת, סעודת מפאת החוזר אור וכנגד  כו'. החול  ימי  לכל 
הכוונות  (שער ד ' סעודה שבת, מוצאי  ליל  בכל  סעודה עושים

שם). ופע"ח  האריז"ל  סידור גם וראה שם.
(44.37 שבהערה
פי "א.45) מלכים בהל ' הרמב"ם כפס"ד 
ב.46) צח , סנהדרין
שם.47) פירש"י 
ט .48) ל , ירמי '
כה.49) לז, יחזקאל 



סב    

רומי  בלשון תרגום  הוא  קיסר " ופלגי "קיסר  א )
בריבוי  מצינו מובן: ואינו ֿ למלך ". ומשנה  ל "מלך 
מלכי  שאפילו (ועד  "מלך " הלשון בגמרא , מקומות 
בשם  מקומות  בכמה  בגמרא  נקראים  העולם  אומות 

את  הגמרא  מתארת  ומדוע  "מלך ").  
 דוקא ֿ לבוא ) לעתיד  בהתגלות  שיהיו (כפי

העולם , אומות  בלשון קיסר ", ופלגי "קיסר  בלשון
את  שהחריב  העם  רומי, לשון - גופא  וביניהם 

יפול " באדיר  ("לבנון ֿ המקדש  "מלך 50בית  ולא  ,(
הקודש  בלשון ֿ למלך " ?!51ומשנה 

נלקח  רומי, בלשון "קיסר " מזו: ויתירה  ב )
בעברית " כרות  וכריתה "52מ ''לשון "חתיכה  על 53, ,

בשעה  כי "קיסר ", שנקרא  מרומי מלך  של  שמו
בטנה  וכרתו בלדתה , (אמו) "נתקשתה  שנולד 
הרי  – הקודש  (ובלשון דופנה " דרך  הולד  והוציאו
שמו  "ועל  דופן"), ד "יוצא  באופן לידה  נקרא  זה 

קיסר " שאחריו המלכים  כל  .54נקראו

ומשיח , דוד  את  מדמה  שהגמרא  היתכן ֿ כן, ואם 
של .. באופן ללידה  המרמז - ל "קיסר " דוקא 

!?רומי מלך  של  ,

הגמרא  הענין: בכללות  להבין צריך  לזה , נוסף 
ודוד  שמשיח  מובן (הנ"ל ) שמהפסוקים  רק  אומרת 
קיסר ". ופלגי "קיסר  כמו ֿ לבוא  לעתיד  יהיו המלך 

הסברה  דורש  עדיין כך ?אבל  יהיה  באמת 

: זה בכל  הביאור  לומר  ויש 

בגלוי  החידוש  בגאולה עיקר  צדקנו משיח  של 
כל  ובכלל  המלך  דוד  לגבי והשלימה , האמיתית 
הוא  הזה , בזמן כו' וצדיקים  ישראל  ונשיאי מלכי

שיפעל  והשינוי ופעולה  ההשפעה  -:

לא  יהיה  צדקנו משיח  של  החידוש  עיקר 
ומצוות  בתורה  ישראל  בזה 55בעבודת  שיפעל  (אף 

רצונך " ("כמצות  וכו' ומוחלטת  )56שלימות 
זה  כי כו'), במנוחה  ומצוות  תורה  לקיים  ושיוכלו
חזקיהו  בזמן זה  ומעין שלמה , בזמן כבר  היה 
כולו  העולם  כל  את  שיתקן מה  אלא  - בזה  וכיוצא 

"ויתקן  שבו, את 57והאומות  לעבוד  כולו העולם  את 
שנאמר  ביחד , שפה 58ה ' עמים  אל  אהפוך  אז כי

אחד ". שכם  ולעבדו ה ' בשם  כולם  לקרוא  ברורה 

הציווי  שישנו הגם  הזה , בזמן ֿ כן ֿ שאין 59מה 

בני  שנצטוו מצוות  לקבל  העולם  באי כל  את  "לכוף 
רק  (לא  המשיח  ביאת  שלפני הזמן כל  הרי נח ",
שבית ֿ ובזמן האבות , בזמן אפילו אלא  בגלות ,
עדיין  העולם  וכו') דוד  בזמן קיים , היה  המקדש 
(ורואים ) שראו כפי ה '", את  "לעבוד  מתוקן אינו
אומות  היו בזה ) (וכיוצא  דוד  בזמן שגם  בפועל ,
היתה  דוד  עבודת  עיקר  - (ואדרבה  בתקפם  העולם 
ומלחמות  שפכת , לרוב  "דם  האומות , במלחמות 

עשית " במצרים 60גדולות  היתה  שלמה  ובזמן .(
בשלמה  שמרד  ירבעם  ברח  שלשם  ועל 61ֿמלוכה  ,

אחרים . בזמנים  ֿ וכמה  ֿ כמה  אחת 

צדקנו, משיח  של  החידוש  עיקר  יהיה  ובזה 
של  במצב  יהיה  שלא  בעולם  פרט  ישאר  שלא  כנ"ל ,

המלוכה " לה ' .62"והיתה 

 משתמשת הגמרא  למה  מובן, ֿ זה  ֿ פי על  .
למשיח : בקשר  "קיסר " בתואר 

שית  ותואר  במשל  להשתמש  רוצה  אים הגמרא 
משיח  של  החידוש  שעיקר  כיון הנמשל . לתוכן
בתיקון  בעיקר ) אלא  בקדושה , גילוי (לא  יהיה 
ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  ("אז והאומות  העולם 
"קיסר ", בשם  הגמרא  אותו מתארת  לכן - גו'")

בלשון 63 בשבעים שהכוונה  [ובפרט 
אומות  את  לברר  כדי היא , העולם  אומות  של  לשון
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ע"ב.50) ריש נו, גיטין לד . י , ישעי '
ריב"ז 51) שקרא ואילך  סע"א שם, מגיטין ולהעיר

" בשם ביהמ "ק) נחרב שע"י  רומי  (מלך  וראה לאספסיינוס ."
ב. שם, גם וראה "קיסר". בשם בגמרא שנקרא לעיל  שם

ב.52) י , ע"ז – כל  תוד "ה
תרס"ב.53) ג "א הדורות סדר
שם.54) תוס'
מבית 55) מלך  "יעמוד  ה"ד ) פי "א מלכים (הל ' הרמב"ם ומ "ש

בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף כו' במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד 
בודאי " "משיח  שהוא לפני  עוד  זה הרי  – כו'" בדקה ולחזק
(לאחרי המשיח  ענין ושלימות משיח "), שהוא "בחזקת ֿ אם (כי 
ההלכה  בסוף הרמב"ם מתאר ישראל ) נדחי  וקיבוץ ביהמ "ק בנין

שלימות  יביא שמשיח  אף ועיקר: ועוד  כו'". העולם את "ויתקן –
עיקר הרי  – בתומ "צ בנ"י  בעבודת הוא גם משיח  של 

בנ"י ), עבודת משא"כ  ביאתו, לפני  הי ' לא (שזה העולם בתיקון
כבפנים.
ואילך .56) א צה, ויחי  תו"ח  בארוכה וראה מוסף. תפילת

ועוד . ואילך . פי "ז תרל "ז וככה המשך 
שם.57) מלכים הל ' רמב"ם
ט .58) ג , צפני '
ספ"ח .59) שם רמב"ם
ג .60) כח , שם וראה ח . כב, דה"א
מ .61) יא, מ "א
כא.62) א, עובדי '
הקודש 63) ללשון קרוב שהוא וכיו"ב תרגום בלשון רק ולא

(שו"ע  שהדותא" יגר כגון בסיני , "וניתן רסקכ "ו) אה"ע (רמ "א

    

לשונם  וכפי ומצבם , במעמדם  שהם  כפי העולם 
כו' (הירוד 64ומדינתם  רומי לשון - גופא  ובזה  .[

להדגיש  ֿ המקדש ), בית  את  שהחריב  שבאומות ,
בלשון  מלך  (שם  "קיסר " כמו יהיה  עצמו שמשיח 
אומות  את  ומתקן ומשפיע  ומנהל  שמושל  האומות )
מלחמה  שעשו אלו שבהם , לירודים  (ועד  העולם 

כו'). הקדושה  ומקור  עצם  עם 

לידה  על  שמורה  תואר  – גופא  האומות  ובלשון
של  באופן :

בטבע  הקב "ה  שהטביע  גילוי הוא  הלידה  כח 
כו'). אדם  (בבני העולם  של  טבעית  הנהגה  העולם ,
המדות  לידת  - ברוחניות  מלידה  נשתלשל  [שזה 

ֿ ואמא ) (אבא  ֿ ובינה  הלידה 65מחכמה  ודרך  וכו'].
יש  כאשר  אבל  האם . רחם  דרך  היא  טבע  ֿ פי על 
ֿ ידי  על  הלידה  את  המעכב  רצוי בלתי דבר  איזה 
(או  העובר  את  בסכנה  מעמיד  שזה  ועד  האם , רחם 
"קיסר " של  לענין צריך  ֿ ליצלן, רחמנא  האם ) את 

דופן' ש 'יוצא  באופן נולד  והולד  וכריתה , 66חתיכה 

ישראל , בני שאצל  ועד  הטבע ). סדר  ֿ פי על  (שלא 
הדין  (כי 67ישנו בכור  של  דין לו אין דופן' ש 'יוצא 

רחם "). "פטר  אינו

נשתלשל  זה  הרי העולם , בגשמיות  ענין כל  כמו
הענינים : מרוחניות 

מספיק  אינו (נברא ), יש  מציאות  שתהיה  בכדי
השתלשלות  בריבוי גם  לדרגה , מדרגה  השתלשלות 
והתהוות  יש . מציאות  להתהוות  יוכל  לא  המדריגות 
האור  וגם  והתחדשות . הפסק  בדרך  דוקא  היא  היש 
וכמה  כמה  לעבור  צריך  היש , את  המהווה  האלקי
ועד  עליו, המסתירים  וכו', ופרסאות  מסכים 

כ  יהיה  שלא  כביכול , אותו עדין שמשנים  ֿ כך  ל 
וכו' לראות 68ובהיר  המסתיר  - גשמי מסך  (בדוגמת 

ֿ אומרת  זאת  המסך ). של  השני שמעברו דבר 
הסדר  בדרך  שלא  דופן' ש 'יוצא  במצב  שנמצא 

כלל . השתלשלות ) סדר  (מצד  הרגיל 

גופא ): היש  (במציאות  יותר  למטה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
אינו  הקדושה , דהיפך  מציאות  להיות  שיוכל  בכדי
בריבוי  גם  כי לדרגה . מדרגה  השתלשלות  מספיק 
מציאות  להיות  יוכל  לא  המדריגות , השתלשלות 
פרסאות  וכמה  לכמה  צריך  אלא  הקדושה . דהיפך 
שלא  דופן" "יוצא  שיהיה  עד  והפסק , וכו' ומסכים 
היפך  השתלשלות ), סדר  (מצד  הרגיל  הסדר  בדרך 

השתלשלות .

''קיסר " לתואר  בנוגע  גם  לומר  יש  ֿ זה  ֿ דרך  על 
משיח : על 

שנמשל  לגלות  (בערך  ללידה  נמשלה  הגאולה 
משיח 69לעיבור ) של  החידוש  את  להדגיש  ובכדי .

הקדושה , במקום  רק  (לא  שיהיה  הגאולה , בלידת 
היא  (שמציאותם  והאומות  העולם  בתיקון אלא )
אותו  מדמה  לכן כו'), ופרסאות  מסכים  ֿ ידי על 
בדרך  שלא  באופן לידה  על  שקאי ל "קיסר ", הגמרא 

כלל . הטבע 

 את לתקן למשיח  שיש  שהכח  לומר , ויש 
בסדר  שלא  (מציאות  העולם  ואומות  העולם 
משיח  של  שהשורש  מזה  הוא  כנ"ל ) השתלשלות ,
השתלשלות , סדר  מכל  שלמעלה  ממקום  הוא 

דופן') ('יוצא  "קיסר " :בחינת 

דופן' 'יוצא  של  מציאות  גם  בעולם , דבר  כל 
שיהיה  מוכרח  והחומרי, הגשמי הזה  בעולם  בלידה 

בקדושה  שורש  כמאמר 70לו "אסתכל 71(ובתורה ,
שהשורש  לומר  ויש  עלמא "). וברא  באורייתא 
הוא  - לגריעותא  דופן) (יוצא  "קיסר " של  בקדושה 
מכל  שלמעלה  גילוי) ֿ אומרת  זאת  (בלידה , מדרגה 

העולם , וטבע  השתלשלות  סדר  אפילו ענין
פוטר  (ולכן השתלשלות  כל  ראש  בכור , מענין
בחינת  שזהו כנ"ל ), הבכור , ענין את  ומחליף ,

בקדושה . דופן') ('יוצא  "קיסר "

על  העולם  שבהנהגת  הקב "ה וכידוע  ֿ ידי
שני  ישנם  ֿ זה ) ֿ ידי שעל  אלקות  בידיעת  (וממילא 
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בהערות), 447 ע' חכ "א לקו"ש וראה ס"ב. סרפ"ה או"ח  אדה"ז
רומי . לשון אלא

ג .64) עח , ד . עז, משפטים תו"א ראה
פ"ג .65) תניא ראה
ונקב.66) פתח  כל  בלי  "כותל "
טושו"ע 67) הט "ז. פי "א ביכורים הל ' רמב"ם ב. מז, בכורות

סכ "ד . סש"ה יו"ד 
יד ,68) אליהו פתח  ד "ה וירא (תו"א חדש אור שנקרא ועד 

ג ).

ובכ "מ .69) ואילך . ב צו, וארא תו"ח  וארא. ר"פ תו"א ראה
ס"ד  ואילך ) רסה ע' ח "ב מלוקט  (סה"מ  תשד "מ  ההוא בלילה ד "ה

וש"נ. ואילך .
כו',70) ופרסאות מסכים ע"י  הוא בפועל  הדבר שגילוי  אלא

בפנים. כנ"ל 
ֿ ב.71) א קסא, זח "ב



סג     

לשונם  וכפי ומצבם , במעמדם  שהם  כפי העולם 
כו' (הירוד 64ומדינתם  רומי לשון - גופא  ובזה  .[

להדגיש  ֿ המקדש ), בית  את  שהחריב  שבאומות ,
בלשון  מלך  (שם  "קיסר " כמו יהיה  עצמו שמשיח 
אומות  את  ומתקן ומשפיע  ומנהל  שמושל  האומות )
מלחמה  שעשו אלו שבהם , לירודים  (ועד  העולם 

כו'). הקדושה  ומקור  עצם  עם 

לידה  על  שמורה  תואר  – גופא  האומות  ובלשון
של  באופן :

בטבע  הקב "ה  שהטביע  גילוי הוא  הלידה  כח 
כו'). אדם  (בבני העולם  של  טבעית  הנהגה  העולם ,
המדות  לידת  - ברוחניות  מלידה  נשתלשל  [שזה 

ֿ ואמא ) (אבא  ֿ ובינה  הלידה 65מחכמה  ודרך  וכו'].
יש  כאשר  אבל  האם . רחם  דרך  היא  טבע  ֿ פי על 
ֿ ידי  על  הלידה  את  המעכב  רצוי בלתי דבר  איזה 
(או  העובר  את  בסכנה  מעמיד  שזה  ועד  האם , רחם 
"קיסר " של  לענין צריך  ֿ ליצלן, רחמנא  האם ) את 

דופן' ש 'יוצא  באופן נולד  והולד  וכריתה , 66חתיכה 

ישראל , בני שאצל  ועד  הטבע ). סדר  ֿ פי על  (שלא 
הדין  (כי 67ישנו בכור  של  דין לו אין דופן' ש 'יוצא 

רחם "). "פטר  אינו

נשתלשל  זה  הרי העולם , בגשמיות  ענין כל  כמו
הענינים : מרוחניות 

מספיק  אינו (נברא ), יש  מציאות  שתהיה  בכדי
השתלשלות  בריבוי גם  לדרגה , מדרגה  השתלשלות 
והתהוות  יש . מציאות  להתהוות  יוכל  לא  המדריגות 
האור  וגם  והתחדשות . הפסק  בדרך  דוקא  היא  היש 
וכמה  כמה  לעבור  צריך  היש , את  המהווה  האלקי
ועד  עליו, המסתירים  וכו', ופרסאות  מסכים 

כ  יהיה  שלא  כביכול , אותו עדין שמשנים  ֿ כך  ל 
וכו' לראות 68ובהיר  המסתיר  - גשמי מסך  (בדוגמת 

ֿ אומרת  זאת  המסך ). של  השני שמעברו דבר 
הסדר  בדרך  שלא  דופן' ש 'יוצא  במצב  שנמצא 

כלל . השתלשלות ) סדר  (מצד  הרגיל 

גופא ): היש  (במציאות  יותר  למטה  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
אינו  הקדושה , דהיפך  מציאות  להיות  שיוכל  בכדי
בריבוי  גם  כי לדרגה . מדרגה  השתלשלות  מספיק 
מציאות  להיות  יוכל  לא  המדריגות , השתלשלות 
פרסאות  וכמה  לכמה  צריך  אלא  הקדושה . דהיפך 
שלא  דופן" "יוצא  שיהיה  עד  והפסק , וכו' ומסכים 
היפך  השתלשלות ), סדר  (מצד  הרגיל  הסדר  בדרך 

השתלשלות .
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משיח : על 
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משיח 69לעיבור ) של  החידוש  את  להדגיש  ובכדי .

הקדושה , במקום  רק  (לא  שיהיה  הגאולה , בלידת 
היא  (שמציאותם  והאומות  העולם  בתיקון אלא )
אותו  מדמה  לכן כו'), ופרסאות  מסכים  ֿ ידי על 
בדרך  שלא  באופן לידה  על  שקאי ל "קיסר ", הגמרא 

כלל . הטבע 

 את לתקן למשיח  שיש  שהכח  לומר , ויש 
בסדר  שלא  (מציאות  העולם  ואומות  העולם 
משיח  של  שהשורש  מזה  הוא  כנ"ל ) השתלשלות ,
השתלשלות , סדר  מכל  שלמעלה  ממקום  הוא 

דופן') ('יוצא  "קיסר " :בחינת 

דופן' 'יוצא  של  מציאות  גם  בעולם , דבר  כל 
שיהיה  מוכרח  והחומרי, הגשמי הזה  בעולם  בלידה 

בקדושה  שורש  כמאמר 70לו "אסתכל 71(ובתורה ,
שהשורש  לומר  ויש  עלמא "). וברא  באורייתא 
הוא  - לגריעותא  דופן) (יוצא  "קיסר " של  בקדושה 
מכל  שלמעלה  גילוי) ֿ אומרת  זאת  (בלידה , מדרגה 

העולם , וטבע  השתלשלות  סדר  אפילו ענין
פוטר  (ולכן השתלשלות  כל  ראש  בכור , מענין
בחינת  שזהו כנ"ל ), הבכור , ענין את  ומחליף ,

בקדושה . דופן') ('יוצא  "קיסר "

על  העולם  שבהנהגת  הקב "ה וכידוע  ֿ ידי
שני  ישנם  ֿ זה ) ֿ ידי שעל  אלקות  בידיעת  (וממילא 
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רומי . לשון אלא

ג .64) עח , ד . עז, משפטים תו"א ראה
פ"ג .65) תניא ראה
ונקב.66) פתח  כל  בלי  "כותל "
טושו"ע 67) הט "ז. פי "א ביכורים הל ' רמב"ם ב. מז, בכורות

סכ "ד . סש"ה יו"ד 
יד ,68) אליהו פתח  ד "ה וירא (תו"א חדש אור שנקרא ועד 

ג ).

ובכ "מ .69) ואילך . ב צו, וארא תו"ח  וארא. ר"פ תו"א ראה
ס"ד  ואילך ) רסה ע' ח "ב מלוקט  (סה"מ  תשד "מ  ההוא בלילה ד "ה

וש"נ. ואילך .
כו',70) ופרסאות מסכים ע"י  הוא בפועל  הדבר שגילוי  אלא

בפנים. כנ"ל 
ֿ ב.71) א קסא, זח "ב



סד    

הקב "ה 72אופנים  שקבע  הסדר  טבעית , הנהגה  :
ש "לא  כסדרן", ד "תמידין באופן בבריאה 

ֿ סוף 73ישבותו" האין כח  מתגלה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  .
כהלכתם ", "מוספים  נסית  והנהגה  שניתי". ש "לא 
הבריאה , מן שלמעלה  אלקות  מתגלה  ֿ זה  ֿ ידי שעל 

בבריאה . חידוש  שפועל 

- למעלה ) (בשרשו בקדושה  דופן" "יוצא  ענין
וטבע  מסדר  למעלה  נסית , הנהגה  כמו ֿ דרך  על  הוא 

רחם ). (פטר ) ֿ ידי על  שהיא  (לידה  הבריאה 

הדרגה  למעליותא  זוהי שכביכול  לומר , ויש 
משיח )74אצל  ֿ ידי (על  יופעל  המשיח  בימות  :

הבריאה  בכל  (נס ) בהפטרת 75חידוש  שכתוב  כמו ,
יהיה  זה  גו'", כבש  עם  זאב  "וגר  - פסח ' של  'אחרון

והחסידות  הקבלה  תורת  (כהכרעת  ).76כפשוטו

- המשיח  ביאת  שלפני בזמן ֿ כן ֿ שאין מה 
הניסים  וכל  קיים , היה  ֿ המקדש  שבית  בזמן אפילו
בענינים  הנסים  היו הדורות , במשך  וגילויים 

הבריאה ,77מסויימים  בכל  חידוש  היה  לא  אבל  ,
שבעולם . פרט  בכל  בגלוי אלקות  שיראו

לדוד  משיח  שבין החילוק  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
טבעית , הנהגה  בעיקר  היתה  דוד  בזמן המלך :
העולם  אומות  עם  להלחם  צריך  שהיה  מזה  כמובן

בעולם  שלום  נהיה  שלמה  בימי [ורק  הנהגה 78וכו' ,
רק )79נסית  - אז גם  המשיח (אבל  ]80ימות 

טבע  בבירור  היתה  עבודתו שעיקר  ֿ אומרת , זאת 
ענינו  ֿ כן ֿ שאין מה  דקדושה , טבע  שיהיה  - העולם 
חידוש  לפעול  נסית , הנהגה  הוא  - משיח  של 

בבריאה .

משי  כי הוא , זה  על  שהטעם  לומר  עצמו ויש  ח 
דקדושה , דופן') ('יוצא  "קיסר " מבחינת  הוא 
הבריאה  טבע  וסדר  השתלשלות  מסדר  שלמעלה 

רחם ) (פטר ) ֿ ידי על  הוא  .81(שלידה 

את  לתקן ("קיסר ") משיח  של  בכחו ולכן
('יוצא  "קיסר " (בחינת  העולם  ואומות  העולם 
אור  על  להסתיר  הכח  כי - ֿ זה ') ד 'לעומת  דופן')
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בראשית 72) באוה"ת ונת' הובא לח . שער בא פ' עקידה ראה
החודש). (דפ' תרע"ח  תרס"ו. תרנ"ד . החודש רד "ה ואילך . ב יח ,

ועוד .
כב.73) ח , נח 
של 74) אחרון עם הקשר יומתק הפסח ועפ"ז (וחג 

ועד  נסית, להנהגה הראש הוא ניסן שחודש – בכלל ) ניסן וחודש
רע"א). נז, (ברכות נסים" "נסי  על  מורה נו"נין) (בב' שניסן

ש  הפסח  בחג  בא ועאכו"כ  (פירש"י  כו' ודילג  שפסח  שם על 
היו"ט  קורין שבנ"י  הטעם שזהו בא, פ' לוי  קדושת וראה יא. יב,
של  שאחרון וי "ל  נסית, הנהגה על  שמורה הפסח "), "חג  בשם
לכל  "המאסף ע"ד  הוא המשיח ) הארת גילוי  מאיר (שבו פסח 
היינו  ודילג , שפסח  ובפירש"י ) כה י , בהעלותך  (ראה המחנות"

פסח . של  אחרון ליל  שיחת וראה דילוג . גבי  על  דילוג 
על 75) קאי  שהמזמור הפירוש (לפי  עב קאפיטל  תהלים ראה

מכתב  וראה טז). שם, פירש"י  א. שם, ראב"ע ראה – המשיח  מלך 
שם. ובהערות תשל "ג  ניסן י "א

נח ),76) ע' לאזניא אתהלך  (סה"מ  לאדה"ז פדה כי  ד "ה ראה
ב  עתר, שם וראה א. עתר, ג ) (כרך  נח  באוה"ת – הגהות ועם
שם  באוה"ת – הגהות ועם פז, ע' ענינים אדה"ז מאמרי  ואילך .

ועוד . פצ"ד . תרל "ז וככה המשך  ואילך . ב תרלג ,
על  וקאי  משל , שזה רפי "ב) מלכים (הל ' הרמב"ם לדעת וגם
ששלום  לזה (נוסף הרי  – שם) הראב"ד  לדעת (משא"כ  אוה"ע
חידוש  ג "כ  הוא כבש) עם זאב שגר (באופן העולם אומות כל 

ס"ה) (כנ"ל  ֿ זה שלפני  הזמן בכל  הי ' ורקשלא , בזמן זה
(פ"ו) המתים תחיית באגרת דבריו מפרש הרמב"ם שלמה)
כפשוטו  הוא ואם כו' החלטי * זה דברינו "אין הן דמשל  דמש"כ 
והחסידות  הקבלה** תורת הכרעת לאחרי  והרי  כו'". נס יהי ' הרי 

כן***. ס"ל  הרמב"ם שגם מובן, – כפשוטם) הם (שהדברים

            
      

         
          
          
            
        

במ "א  כמבואר תקופות, ב' יהיו הרמב"ם שלדעת לומר ויש
אם  תלוי  שזה לומר, יש או ועוד ). הנ "ל . במכתב הערה (ראה
הגאולה) (בתחילת תהי ' שאז זכו", ד "לא באופן תהי ' הגאולה
הנהגה  תיכף תהי ' שאז אחישנה" ד "זכו באופן או טבעית, הנהגה
להיות  שמוכרח  מה הלכה כותב הלכות בספר והרמב"ם נסית.

יש מאתים "לא (דבכלל  יהי ' אם אפילו (היינו אופן בכל  (
זכו").

כו'"77) געה לא שור כו' צווח  לא ש"ציפור במ "ת לבד 
העולם", בכל  יוצא והקול  מדבר הקב"ה ו"הי ' ספכ "ח ), (שמו"ר
שמו"ר  כה. שמות (תנחומא גו' הוי ' אנכי  יוצא הקול  הרוחות  מכל 

פל "ו). תניא ב). (סד , תכ "ב תקו"ז ט . פ"ה,
(סה"מ 78) תשכ "ה לנצח  המות בלע ד "ה וראה ט . כב, דה"א

וש"נ. ס"ב. ואילך ) רנז ע' ח "ב מלוקט 
על 79) קאי  שהמזמור הפירוש לפי  – (עב) שם תהלים ראה

שבזמן  מוכח  שמזה .(75 שבהערה במפרשים (ראה המלך  שלמה
הנ"ל . מכתב וראה טבעית. הנהגה כ "א כן, הי ' לא דוד 

פי "א.80) בשלום פדה ד "ה ח "א, תשובה שערי  ראה
סע"ב.81) צו, (סנהדרין נפלי  בר נקרא ומשיח  שדוד  להעיר

מצות  להצ"צ סהמ "צ וראה שם). בנצו"ז ובהנסמן א. רעט , זח "ג 
שאל  "חיים משיח  על  שנאמר רע"א) (קיא, בסופה מלך  מינוי 
בעצמו" מ "הא"ס חיים וקיבל  ה), כא, (תהלים לו" נתתה ממך 

כו'). והאבות מאדה"ר חיים שקבל  דוד  כמו (ולא

          
           
       

        

    

וממילא  ֿ זה '), ד 'לעומת  "קיסר " ֿ ידי (על  הקדושה 
בחינת , ֿ סוף , האין מכח  שרשו ולתקנו, להפכו - גם 
מסדר  שלמעלה  דקדושה , "קיסר " כביכול ,
היש  שהתהוות  המבואר  ֿ דרך  על  השתלשלות .
בסדר  אינו ו) סעיף  כנ"ל  התחדשות , של  (באופן
שבכחו  ֿ סוף , האין בכח  דוקא  ֿ אם  כי השתלשלות ,
המוחלט  ואפס  מאין "יש  חדשה , מציאות  לחדש 
ליש  קודמת  אחרת  וסיבה  עילה  שום  בלי ממש ,

.82הזה "

 מבטל אינו משיח  של  החידוש  גיסא , לאידך 
ֿ אם  כי הקב "ה , בו שהטביע  והטבע  העולם  את 
הטבע . מן ללמעלה  גופא  הטבע  את  מעלה  שהוא 

שמשיח  לזה  שבנוסף  הענין שזהו לומר , ויש 
המלך  דוד  יהיה  העתידה , בגאולה  ה "קיסר " יהיה 
שרק  כיון מובן: אינו דלכאורה  קיסר ", "פלגי
דוד  ֿ כן ֿ שאין מה  נסית , הנהגה  עם  קשור  משיח 
להיות  צריך  היה  (כנ"ל ), הטבע  להנהגת  קשור 
בנוגע  רק  נסית ) הנהגה  על  (המרמז "קיסר " כתוב 
להיות  צריך  היה  לדוד , בנוגע  ֿ כן ֿ שאין מה  למשיח ,

בזה ? וכיוצא  הקודש ), (בלשון לו" "משנה  כתוב 

ֿ לבוא , לעתיד  יפעל  שמשיח  שהחידוש  אלא 
שגם  המלך , דוד  של  הטבע  הנהגת  על  גם  ישפיע 

" יהיה  מלך "83הוא  כמו "קיסר " לא  אבל  ,
" כיֿאם  הוא המשיח  אחד  שמצד  לרמז קיסר ",

אבל  הבריאה , בטבע  חידוש  על  המורה  "קיסר ",
" רק  כביכול , הוא , גופא  כי בזה  קיסר ", י

טב  ענינו ֿ מקום  ותורה ֿמכל  בקדושה  והעבודה  ע 
כו' .84ומצוות 

ענין  הוא  קיסר " ופלגי "קיסר  אחר : בסגנון
- הענינים  משני העתידה  בגאולה  שיהיה  החיבור 
טבעית  הנהגה  כהלכתם , ומוספים  כסדרן תמידין

ניסית  .85והנהגה 

 לבוא ֿ דלעתיד  הענינים  שכל  הידוע  ֿ פי על 
הזה  בזמן ועבודתינו" ב "מעשינו יש 86תלויים  -

ישנם  עכשיו שגם  הענינים לומר , שני

(דוד  קיסר " ו"פלגי המשיח ) (מלך  ד "קיסר "
משיח  סעודת  הסעודות : שתי ענין וזהו המלך ).
(משיח ), "קיסר " ענין מעין - פסח ' של  ב 'אחרון
"פלגי  ענין מעין - משיחא " מלכא  דדוד  ו"סעודתא 

(דוד ). קיסר "

(סעיף  הנ"ל  החילוקים  יובנו הנ"ל  כל  ֿ פי ועל 
פסח ') של  (ב 'אחרון משיח " "סעודת  בין ג )
שבת ֿ (במוצאי משיחא " מלכא  דדוד  ו"סעודתא 
בהמשך  כשבאים  זו שנה  בקביעות  והמעלה  קודש ),

אחד :

בכל  היא  משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  א )
טבע  עם  קשור  (יותר ) זה  כי ֿ קודש , שבת  מוצאי
מה ֿ הזה . בזמן העבודה  סדר  ד )העולם , (והזמן

היא  משיח " "סעודת  ֿ כן אחת שאין פעם  רק 
החידוש  על  מרמז זה  כי - פסח ' של  ב 'אחרון בשנה 
דוקא  זה  ולכן ֿ לבוא , לעתיד  בעיקר  שיהיה  ונס 
בהנהגה  הקשור  ניסן, שבחודש  פסח ', של  ב 'אחרון
כו'. ודילג  פסח  של  ההנהגה  של  ו"אחרון" נסית ,

עם  הקשורה  משיחא ", מלכא  דדוד  "סעודתא  ב )
למעלה , מלמטה  העבודה  לאחרי באה  הטבע , סדר 
מה ֿ השבת , סעודות  שלוש  לאחרי מסודר , בסדר 
מכל  למעלה  היא  משיח " "סעודת  ֿ כן שאין
לסדר  קשור  שאינו ֿ עצמו, בפני וחידוש  הסדרים ,
הכנות  בלי באה  היא  ולכן - ֿ זה ) (שלפני הטבע 

ֿ זה . לפני סעודות ) (של 

משיח " "סעודת  בשם  לסעודה  כשקוראים  ג )
של  והגילויים  הענינים  כל  כולל  זה  הרי סתם ,

"סעודתא  ֿ כן ֿ שאין מה  מלכא משיח .
של  ענינו את  כביכול , מגביל , זה  הרי משיחא ",
"דוד ". לתואר  דוקא  שקשור  כפי משיחא " "מלכא 

יו"ד  חסר  לפעמים  הוא  "דוד " שהשם  ולהוסיף ,
בו  ששייכים  מורה  שזה  יו"ד , מלא  ולפעמים 
מורה  שיו"ד  יו"ד , חסר  של  שינוי ובפרט  שינויים ,

נצחיות  .87על 

על  מורה  שזה  – היא  "דוד " בתואר  וההגבלה 
כנ"ל  העולם , בטבע  והפעולה  שלו ההלבשה 

בארוכה .

משיח " "סעודת  למה  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל  ד )
מלכה ' 'מלוה  כסעודת  שלא  ישראל ', 'מנהג  היא 
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ע"ב).82) ריש (קל , ס"כ  אגה"ק
נה,83) א. קסח , (זח "א נפלי  בר הוא דוד  גם שכנ"ל  להעיר

קח , שם סהמ "צ וראה ועוד . שם. בנצו"ז ובהנסמן ב. צא, סע"א.
.81 הערה וראה ואילך ). סע"ב

ואילך .84) תיט  ע' נ"ך  אוה"ת ראה
ֿ טז.85) פט "ו האמונה שער ראה
רפל "ז.86) יו"ד .87)תניא אות בו יש ש"משיח " ולהעיר פ"ד . שעהיוה"א ראה



סה     

וממילא  ֿ זה '), ד 'לעומת  "קיסר " ֿ ידי (על  הקדושה 
בחינת , ֿ סוף , האין מכח  שרשו ולתקנו, להפכו - גם 
מסדר  שלמעלה  דקדושה , "קיסר " כביכול ,
היש  שהתהוות  המבואר  ֿ דרך  על  השתלשלות .
בסדר  אינו ו) סעיף  כנ"ל  התחדשות , של  (באופן
שבכחו  ֿ סוף , האין בכח  דוקא  ֿ אם  כי השתלשלות ,
המוחלט  ואפס  מאין "יש  חדשה , מציאות  לחדש 
ליש  קודמת  אחרת  וסיבה  עילה  שום  בלי ממש ,

.82הזה "

 מבטל אינו משיח  של  החידוש  גיסא , לאידך 
ֿ אם  כי הקב "ה , בו שהטביע  והטבע  העולם  את 
הטבע . מן ללמעלה  גופא  הטבע  את  מעלה  שהוא 

שמשיח  לזה  שבנוסף  הענין שזהו לומר , ויש 
המלך  דוד  יהיה  העתידה , בגאולה  ה "קיסר " יהיה 
שרק  כיון מובן: אינו דלכאורה  קיסר ", "פלגי
דוד  ֿ כן ֿ שאין מה  נסית , הנהגה  עם  קשור  משיח 
להיות  צריך  היה  (כנ"ל ), הטבע  להנהגת  קשור 
בנוגע  רק  נסית ) הנהגה  על  (המרמז "קיסר " כתוב 
להיות  צריך  היה  לדוד , בנוגע  ֿ כן ֿ שאין מה  למשיח ,

בזה ? וכיוצא  הקודש ), (בלשון לו" "משנה  כתוב 

ֿ לבוא , לעתיד  יפעל  שמשיח  שהחידוש  אלא 
שגם  המלך , דוד  של  הטבע  הנהגת  על  גם  ישפיע 

" יהיה  מלך "83הוא  כמו "קיסר " לא  אבל  ,
" כיֿאם  הוא המשיח  אחד  שמצד  לרמז קיסר ",

אבל  הבריאה , בטבע  חידוש  על  המורה  "קיסר ",
" רק  כביכול , הוא , גופא  כי בזה  קיסר ", י

טב  ענינו ֿ מקום  ותורה ֿמכל  בקדושה  והעבודה  ע 
כו' .84ומצוות 

ענין  הוא  קיסר " ופלגי "קיסר  אחר : בסגנון
- הענינים  משני העתידה  בגאולה  שיהיה  החיבור 
טבעית  הנהגה  כהלכתם , ומוספים  כסדרן תמידין

ניסית  .85והנהגה 

 לבוא ֿ דלעתיד  הענינים  שכל  הידוע  ֿ פי על 
הזה  בזמן ועבודתינו" ב "מעשינו יש 86תלויים  -

ישנם  עכשיו שגם  הענינים לומר , שני

(דוד  קיסר " ו"פלגי המשיח ) (מלך  ד "קיסר "
משיח  סעודת  הסעודות : שתי ענין וזהו המלך ).
(משיח ), "קיסר " ענין מעין - פסח ' של  ב 'אחרון
"פלגי  ענין מעין - משיחא " מלכא  דדוד  ו"סעודתא 

(דוד ). קיסר "

(סעיף  הנ"ל  החילוקים  יובנו הנ"ל  כל  ֿ פי ועל 
פסח ') של  (ב 'אחרון משיח " "סעודת  בין ג )
שבת ֿ (במוצאי משיחא " מלכא  דדוד  ו"סעודתא 
בהמשך  כשבאים  זו שנה  בקביעות  והמעלה  קודש ),

אחד :

בכל  היא  משיחא " מלכא  דדוד  "סעודתא  א )
טבע  עם  קשור  (יותר ) זה  כי ֿ קודש , שבת  מוצאי
מה ֿ הזה . בזמן העבודה  סדר  ד )העולם , (והזמן

היא  משיח " "סעודת  ֿ כן אחת שאין פעם  רק 
החידוש  על  מרמז זה  כי - פסח ' של  ב 'אחרון בשנה 
דוקא  זה  ולכן ֿ לבוא , לעתיד  בעיקר  שיהיה  ונס 
בהנהגה  הקשור  ניסן, שבחודש  פסח ', של  ב 'אחרון
כו'. ודילג  פסח  של  ההנהגה  של  ו"אחרון" נסית ,

עם  הקשורה  משיחא ", מלכא  דדוד  "סעודתא  ב )
למעלה , מלמטה  העבודה  לאחרי באה  הטבע , סדר 
מה ֿ השבת , סעודות  שלוש  לאחרי מסודר , בסדר 
מכל  למעלה  היא  משיח " "סעודת  ֿ כן שאין
לסדר  קשור  שאינו ֿ עצמו, בפני וחידוש  הסדרים ,
הכנות  בלי באה  היא  ולכן - ֿ זה ) (שלפני הטבע 

ֿ זה . לפני סעודות ) (של 

משיח " "סעודת  בשם  לסעודה  כשקוראים  ג )
של  והגילויים  הענינים  כל  כולל  זה  הרי סתם ,

"סעודתא  ֿ כן ֿ שאין מה  מלכא משיח .
של  ענינו את  כביכול , מגביל , זה  הרי משיחא ",
"דוד ". לתואר  דוקא  שקשור  כפי משיחא " "מלכא 

יו"ד  חסר  לפעמים  הוא  "דוד " שהשם  ולהוסיף ,
בו  ששייכים  מורה  שזה  יו"ד , מלא  ולפעמים 
מורה  שיו"ד  יו"ד , חסר  של  שינוי ובפרט  שינויים ,

נצחיות  .87על 

על  מורה  שזה  – היא  "דוד " בתואר  וההגבלה 
כנ"ל  העולם , בטבע  והפעולה  שלו ההלבשה 

בארוכה .

משיח " "סעודת  למה  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי ועל  ד )
מלכה ' 'מלוה  כסעודת  שלא  ישראל ', 'מנהג  היא 
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ע"ב).82) ריש (קל , ס"כ  אגה"ק
נה,83) א. קסח , (זח "א נפלי  בר הוא דוד  גם שכנ"ל  להעיר

קח , שם סהמ "צ וראה ועוד . שם. בנצו"ז ובהנסמן ב. צא, סע"א.
.81 הערה וראה ואילך ). סע"ב

ואילך .84) תיט  ע' נ"ך  אוה"ת ראה
ֿ טז.85) פט "ו האמונה שער ראה
רפל "ז.86) יו"ד .87)תניא אות בו יש ש"משיח " ולהעיר פ"ד . שעהיוה"א ראה



סו    

בכמה  המבואר  ֿ פי על  – ערוך ' ב 'שולחן דין שהיא 
מנהג88מקומות  (כמו ישראל ' 'מנהג  מעלת 

בתורה  המפורש  דין לגבי תורה ) בשמחת  'הקפות '
וניסוך  המים  (ניסוך  ֿ פה  שבעל  ותורה  שבכתב 
נעלה  שיותר  ממקום  בשרשו בא  זה  כי היין),
ולהתגלות  "לירד " יכול  אינו ולכן בתורה , מגילוי

בתורה . מפורש  כציווי

משיח ", ל "סעודת  בנוגע  לומר  יש  ֿ כן וכמו
סדר  מכל  שלמעלה  דקדושה , "קיסר " עם  הקשורה 
מבחינת  אפילו גם  הבריאה , וטבע  השתלשלות 
ב 'שולחן  כדין להתגלות  יכול  אינו ולכן - 'בכור '

ישראל '. כ 'מנהג  דוקא  ֿ אם  כי ערוך ',

שמיני  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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המשך מעמסד ג

 נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"

 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 
כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

הכרת העולם כולו ב"חסדו"
– אומות העולם מאי עבידתייהו  גוים  כל  ה'  א. איתא בגמרא1 "מאי דכתיב הללו את 
)ופרש"י – "לשבחוי משום דגבר עלינו חסדו, הא עלן לשבוחי", ומתרץ( הכי קאמר הללו את 
הוי' כל גוים – אגבורות ונפלאות כו' )ופרש"י – "דחזיתו שעשה לי" )שאומות העולם ישבחו 
את הקב"ה על הגבורות והנפלאות שהם ראו שעשה לישראל(, כל שכן אנו דגבר עלינו חסדו" 

)שאנו צריכים לשבח אותו ית'(.

והיינו ש"כי )גבר עלינו חסדו וגו'(", הוא נתינת טעם ל"הללו את הוי' וגו'".

1( פסחים קיח, ב.

המשך בעמסד חח

        
:( כלליים) ענינים  שני - זו בשבת 

השבוע  פרשת  בשבת א ) אשר  שמיני, פרשת  -
שבתות  כבמנחת  מהפרשה , חלק  רק  (לא  קורין זו
כולה  הפרשה  כל  אלא ) וחמישי, שני שלפנ''ז,

סופה . ועד  מתחילתה 

וממנו  שבו – אייר  חודש  מברכים  שבת  ב )
הבא , החודש  ימי ולכל  ֿ חודש  לראש  ברכה  נמשכת 

אייר . חודש 

זו: שנה  בקביעות  מיוחד  עילוי יש  ובשניהם 

ביום  "ויהי שקריאת  - שמיני "בפרשת 
בפעם  היא  זו שבשמיני.בשבת  שמיני ,

מיום  הברכה  שהמשכת  – אייר  חודש  ובברכת 
היא  לר "ח  השבת    שמיום היינו, ,

לר "ח . ומיד  תיכף  נכנסים  וברכתו השבת 

הידוע  לזמני וע "פ  שייכות  התורה  שפרשיות 
הקשר  לבאר  יש  - אלו פרשיות  קורין שבהם  השנה 
שלכן  אייר , חודש  לברכת  שמיני דפרשת  והשייכות 
פרשת  בשבת  שנים ) (בכו"כ  היא  אייר  חודש  ברכת 
העילוי  מצד  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל  שמיני.
לפרשת  בנוגע  הן זו, שנה  שבקביעות  המיוחד 

כדלקמן. אייר , חודש  לברכת  בנוגע  והן שמיני,

 ביום ד "ויהי התוכן ביאור  בהקדים  ויובן
השמיני":

העילוי  אודות  מסופר  שמיני פרשת  בהתחלת 
כל  היו לפנ"ז שגם  שאף  – למילואים  השמיני דיום 

בי  מ "מ  המילואים , ימי דשבעת  העבודות  ום פרטי
השכינה  והשראת  גילוי נעשה  דוקא  השמיני

אליכם " נראה  ה ' "היום  העם במשכן, כל  "וירא  ,
גו'" .וירונו

בזה  יקר 'והביאור  ה 'כלי כמ "ש  -'שהי "לפי
זה  כי יום  שאת , ביתר  קדושה  גרם  זה  דבר  ,

חול  ז' מספר  שמיניכל  ומספר  , מספר כי . .
מיוחד  זה   בתשובות גם  וכמבואר  ."

ימי הרשב "א  שבעת  על  מורה  שבעה  שמספר  ,
סדר  כללות  הבנין, ימי שבעת  ההיקף ,
הבחי' על  מורה  שמונה  ומספר  ההשתלשלות ,
ההיקף , שומר  ההיקף , ימי משבעת  שלמעלה 

השתלשלות . מסדר  למעלה 

המילואים  ימי שבעת  בין שהחילוק  ונמצא ,
עיקרם  המילואים  ימי ששבעת  - הוא  השמיני ליום 
העולם , ובגדרי מצד  שהיא  עבודה  המטה , עבודת 
נעשה  שבו השמיני, ליום  ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 

העולם . מגדרי שלמעלה  אלקי אור  גילוי

כן  - למשכן בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
העולם " לכללות  בנוגע  גם  :הוא 

ועבודתינו" "מעשינו כללות  המטה , עבודת 
  ע "ד) העולם  גדרי שבעה , למספר  שייכת  -

הכהנים  עבודת  המילואים ),ובדוגמת  ימי בשבעת 
השכינה  והשראת  לגילוי ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 
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כלומר,1) הזמן. עם לחיות שצריכים הזקן רבינו פתגם כידוע
("היום  השבוע פרשת זה, בזמן שקורין התורה חלק עם לחיות

חשון). ב' יום"
דיום 2) שבת במנחת צו, ש"פ במנחת - ז"פ הקריאה לאחרי 

הפסח , שלפני  בשבוע וחמישי  ובשני  פסח , של  ודאחרון דפסח  א'
הפסח . שלאחרי  ובשבוע

"המועדים 3) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה
בהן, שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן . . השנה כל  של 
כנ"ל  הזמן, עם לחיות צריכים זה ומטעם השכיל ", ה' מיד  הכל  כי 

.1 הערה
ד .4) ט ,
כד .5) שם,

תש"ד ,6) תרע"ח , השמיני  ביום ויהי  ד "ה ראה - לקמן בהבא
ועוד . תש"ה.

פרשתנו.7) ריש
שמילה 8) הטעם הענין בהמשך  (כמבואר השבת יום גם כולל 

(שבת  השבת דיום הקדושה כי  שבשביעי ), שבת דוחה שבשמיני 
(ועד  להבריאה* ושייך  שמתלבש האלקי  האור עם קשורה קודש)
שלהם**), השלימות - בראשית" ימי  ב"שבעת נכלל  השבת שיום
שלמעלה  האלקי  דהאור הקדושה לדרגת בערך  "חול " ונקראת

ית'". אליו "מיוחד  "שמיני " הבריאה, מגדרי  לגמרי 
אלא אינו דרעוין, רעוא זמן שגם אלא עוד , ולא 

,(81 הערה לקמן (ראה העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום
בבחי ' הוא בכללותו השבת יום שלכן ממש, דלעתיד  כהגילוי  ולא

וש"נ). .975 ע' ח "ג  לקו"ש (וראה העולם לגדרי  השייכת
ס"ט .9) ח "א

במש 10) השכינה השראת כל שהרי  ותכלית נקודת היא כן
לקו"ת  ראה - בתחתונים דירה ית' לו לעשות ועבודתינו, מעשינו
אוה"ת  גם וראה בתחילתו. השי "ת לגני  באתי  המשך  ד . יו"ד , צו

פרשתנו. ריש
"ואתם11) ו) יט , (יתרו ממ "ש ממלכת להעיר לי 

היינו, עה"פ), (בעה"ט  גדולים" "כהנים שפירושו כהנים",
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:( כלליים) ענינים  שני - זו בשבת 

השבוע  פרשת  בשבת א ) אשר  שמיני, פרשת  -
שבתות  כבמנחת  מהפרשה , חלק  רק  (לא  קורין זו
כולה  הפרשה  כל  אלא ) וחמישי, שני שלפנ''ז,

סופה . ועד  מתחילתה 

וממנו  שבו – אייר  חודש  מברכים  שבת  ב )
הבא , החודש  ימי ולכל  ֿ חודש  לראש  ברכה  נמשכת 

אייר . חודש 

זו: שנה  בקביעות  מיוחד  עילוי יש  ובשניהם 

ביום  "ויהי שקריאת  - שמיני "בפרשת 
בפעם  היא  זו שבשמיני.בשבת  שמיני ,

מיום  הברכה  שהמשכת  – אייר  חודש  ובברכת 
היא  לר "ח  השבת    שמיום היינו, ,

לר "ח . ומיד  תיכף  נכנסים  וברכתו השבת 

הידוע  לזמני וע "פ  שייכות  התורה  שפרשיות 
הקשר  לבאר  יש  - אלו פרשיות  קורין שבהם  השנה 
שלכן  אייר , חודש  לברכת  שמיני דפרשת  והשייכות 
פרשת  בשבת  שנים ) (בכו"כ  היא  אייר  חודש  ברכת 
העילוי  מצד  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל  שמיני.
לפרשת  בנוגע  הן זו, שנה  שבקביעות  המיוחד 

כדלקמן. אייר , חודש  לברכת  בנוגע  והן שמיני,

 ביום ד "ויהי התוכן ביאור  בהקדים  ויובן
השמיני":

העילוי  אודות  מסופר  שמיני פרשת  בהתחלת 
כל  היו לפנ"ז שגם  שאף  – למילואים  השמיני דיום 

בי  מ "מ  המילואים , ימי דשבעת  העבודות  ום פרטי
השכינה  והשראת  גילוי נעשה  דוקא  השמיני

אליכם " נראה  ה ' "היום  העם במשכן, כל  "וירא  ,
גו'" .וירונו

בזה  יקר 'והביאור  ה 'כלי כמ "ש  -'שהי "לפי
זה  כי יום  שאת , ביתר  קדושה  גרם  זה  דבר  ,

חול  ז' מספר  שמיניכל  ומספר  , מספר כי . .
מיוחד  זה   בתשובות גם  וכמבואר  ."

ימי הרשב "א  שבעת  על  מורה  שבעה  שמספר  ,
סדר  כללות  הבנין, ימי שבעת  ההיקף ,
הבחי' על  מורה  שמונה  ומספר  ההשתלשלות ,
ההיקף , שומר  ההיקף , ימי משבעת  שלמעלה 

השתלשלות . מסדר  למעלה 

המילואים  ימי שבעת  בין שהחילוק  ונמצא ,
עיקרם  המילואים  ימי ששבעת  - הוא  השמיני ליום 
העולם , ובגדרי מצד  שהיא  עבודה  המטה , עבודת 
נעשה  שבו השמיני, ליום  ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 

העולם . מגדרי שלמעלה  אלקי אור  גילוי

כן  - למשכן בנוגע  אמורים  שהדברים  וכשם 
העולם " לכללות  בנוגע  גם  :הוא 

ועבודתינו" "מעשינו כללות  המטה , עבודת 
  ע "ד) העולם  גדרי שבעה , למספר  שייכת  -

הכהנים  עבודת  המילואים ),ובדוגמת  ימי בשבעת 
השכינה  והשראת  לגילוי ההכנה  נעשית  ֿ ידה  ועל 
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כלומר,1) הזמן. עם לחיות שצריכים הזקן רבינו פתגם כידוע
("היום  השבוע פרשת זה, בזמן שקורין התורה חלק עם לחיות

חשון). ב' יום"
דיום 2) שבת במנחת צו, ש"פ במנחת - ז"פ הקריאה לאחרי 

הפסח , שלפני  בשבוע וחמישי  ובשני  פסח , של  ודאחרון דפסח  א'
הפסח . שלאחרי  ובשבוע

"המועדים 3) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה
בהן, שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן . . השנה כל  של 
כנ"ל  הזמן, עם לחיות צריכים זה ומטעם השכיל ", ה' מיד  הכל  כי 

.1 הערה
ד .4) ט ,
כד .5) שם,

תש"ד ,6) תרע"ח , השמיני  ביום ויהי  ד "ה ראה - לקמן בהבא
ועוד . תש"ה.

פרשתנו.7) ריש
שמילה 8) הטעם הענין בהמשך  (כמבואר השבת יום גם כולל 

(שבת  השבת דיום הקדושה כי  שבשביעי ), שבת דוחה שבשמיני 
(ועד  להבריאה* ושייך  שמתלבש האלקי  האור עם קשורה קודש)
שלהם**), השלימות - בראשית" ימי  ב"שבעת נכלל  השבת שיום
שלמעלה  האלקי  דהאור הקדושה לדרגת בערך  "חול " ונקראת

ית'". אליו "מיוחד  "שמיני " הבריאה, מגדרי  לגמרי 
אלא אינו דרעוין, רעוא זמן שגם אלא עוד , ולא 

,(81 הערה לקמן (ראה העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום
בבחי ' הוא בכללותו השבת יום שלכן ממש, דלעתיד  כהגילוי  ולא

וש"נ). .975 ע' ח "ג  לקו"ש (וראה העולם לגדרי  השייכת
ס"ט .9) ח "א

במש 10) השכינה השראת כל שהרי  ותכלית נקודת היא כן
לקו"ת  ראה - בתחתונים דירה ית' לו לעשות ועבודתינו, מעשינו
אוה"ת  גם וראה בתחילתו. השי "ת לגני  באתי  המשך  ד . יו"ד , צו

פרשתנו. ריש
"ואתם11) ו) יט , (יתרו ממ "ש ממלכת להעיר לי 

היינו, עה"פ), (בעה"ט  גדולים" "כהנים שפירושו כהנים",

           
         
           

   



סח       

ית '") לו ש "מיוחד  שמיני, במספר  (המרומז
 עשר ש "נטל  השמיני" "ביום  ,

שארז"ל עטרות " למה  "רמז , ימות של  כינור 
עשרה  העוה "ב  ושל  נימין, שמונה  יהי' המשיח 

כבוד  נגלה  המשיח  שלימות  לפי כל נימין, וראו ה '
. בעין עין ה ' כבוד  את  יראו . . אחד  ה ' כי בשר 

אליכם " נראה  ה ' היום  כי ..

 ד "ויהי השייכות  מהי מובן, אינו עפ "ז אמנם ,
מברכים  שבשבת  - אייר  לחודש  השמיני" ביום 

פרשת חודש  :קורין

לחודש  שייך  - פשטות "שמיני" מצד  הן ,
ניסן" ר "ח  "הוא  השמיני" ביום  ש "ויהי ,הכתובים 

הבחי' על  מורה  ש "שמיני" הענין תוכן מצד  והן
מגדרי  למעלה  ההיקף , ימי משבעת  שלמעלה 

" בשם  כמודגש  - "נס "העולם  מלשון ,",
נסים  "נסי נו"נין, ב ' - מזה  גילוי ויתירה  היינו, ,

חג של  ענינו שזהו העולם , מגדרי שלמעלה  אלקות 
עליהם  ש "נגלה  - ניסן) חודש  של  (עיקרו הפסח 

ובעצמו" (בכבודו הקב "ה  המלכים  מלכי )מלך 
.וגאלם "

" חודש  עם משא "כ  שקשור  ידוע  הרי - "
"אייר " בשם  כמרומז העולם , וגדרי ר "ת מציאות  ,

רופאך ""אני  כאשר ה ' (גם  הרפואה  ענין אשר  ,
עליך " אשים  ש "לא  באופן מלכתחילה )היא 

של  למציאות  עכ "פ  ואפשרות  מקום  שיש  מדגיש 
בעבודה  גם  וכמודגש  העולם . גדרי מצד  חולי,
חודש  כל  הוא  ספה "ע  (ש "עיקר  העומר  דספירת 

"אייר " - שתוכנה  (", המדות
-דנה "ב  העולם  בגדרי המטה , עבודת  כלומר , ,

שמיני, לבחי' (לכאורה ) שייך  אינו ובמילא ,
העולם . מגדרי שלמעלה 

דפרשת  הקריאה  שעיקר  היתכן מובן: ואינו
הפרשה  שקורין שמיני, פרשת  בשבת  - שמיני
היא  שמיני בש "פ  שהקריאה  זו בשנה  ובפרט  כולה ,

שמיני,הקריאה  בפרשת  -
מברכים  שבו) ניסן, דחודש  (האחרונה  בשבת  היא 

דוקא ?!חודש 

:"ב "שמיני נוסף  ענין בהקדים  ויובן

" עם  קשור  - שמונה ,"שמיני" בגימטריא  ,"
יקר ' ה 'כלי המדרש ובלשון קילוסו "כדעת  שכל 

ב  היא  משה  אז של  כי כו', משה  ישיר  אז . .
ז". על  רוכב  אחד  היינו

עם  גם  קשור  ש "שמיני" בזה , הפירוש  ולכאורה ,
שלפניו  לאחרי הז' בא  ד "שמיני" שהעילוי היינו, ,

שלפניו  השבעה  הכתובים ,הקדמת  כפשטות  ,
לאחרי בא  השמיני ימי שיום  דשבעת 
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הרמב"ם  מפס"ד  גם ולהעיר כה"ג *. בדרגת הוא מישראל  שכאו"א

אלא בלבד  לוי  שבט  "לא ויובל ) שמיטה הל ' (סוף  
נתקדש זה הרי  כו' הכהונה דרגת - " כמ "ש ,

היינו, קדשים", קודש להקדישו אהרן "ויבדל  יג ) כג , (דה"א
הקדושה  לדרגת - ובגלוי  בפועל  - לבוא יכול  מישראל  שכאו"א

דכה"ג .
פ"ז)).12) - (רבא עולם (מסדר פרשתנו ריש פירש"י 
ב.13) יג , ערכין
שם.14) יקר, כלי 
חודש 15) של  שרובו – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה

שמיני . בפ' הוא ככולו) (רובו ניסן
נעשים16) שבו "ניסן ב) (יב, בא טוב לקח  מדרש ראה

לישראל ".
לפי '17) גם (וכ "ה שם וברש"י  רע"א נז, ברכות עיין

כנ"ל ). נס, לשון הוא ניסן שהרי  שם, בחדא"ג  המהרש"א
ויוציאנו.18) פיסקא ההגדה, נוסח 
זו.19) מצה פיסקא ההגדה, נוסח 
–"שבו20) א) ו, (מ "א "זיו" בשם וכן   הצמחים

היינו, ה"ב), פ"א ר"ה (ירושלמי  ניכרין" והאילנות ניכרין
העולם. טבע התגברות

         
         
        

 

משבת  החל  אבות פרקי  לאמירת הטעמים שאחד  גם ולהעיר
לשלול  כדי  - הפסח ) שלאחרי  (השבת אייר חודש מברכים
כו' העולם טבע התגברות מצד  הגופניות התאוות התגברות

המחבר)). אמר (ד "ה בהקדמה לאבות שמואל  (מדרש
כו.21) טו, בשלח 
כו'22) (להרה"צ יששכר שער ב. קמז, לשבת חת"ס חי ' ראה

סה"ק). (בשם ס"ג  אייר מאמר ממונקאטש)
ועוד .23) שסז. ע' בהעלותך  אוה"ת
ספה"ע.24) לאחרי  - עולם" של  ה"רבונו נוסח 
(דא"ח 25) הליקוטים ספר ואילך . ד  לה, אמור לקו"ת ראה

וש"נ. ואילך . תקפד  ע' ספיה"ע ערך  להצ"צ)
וש"נ.26) פרשתנו, ריש אוה"ת גם וראה שם.
ג .27) פכ "ג , שמו"ר
ב 28) ענין שאינו המורה - "שמיני " - בשמו פ"ע,כמודגש

שהוא  לו, שקדמו לשבעה בהמשך ) (ובא שייכות לו יש אלא
."שמיני "
לגמרי ,29) העולם מגדרי  שלמעלה האלקות בחי ' שגם להעיר,

שלמעלה  (אתעדל "ע המטה עבודת ע"י  נמשכת שאינה
לאחרי רק מתגלית - אתעדל "ת) ע"י  שנמשכת מהאתעדל "ע
א  כד , שה"ש לקו"ת (ראה דוקא שלים" "באתר המטה, עבודת

ובכ "מ ). ואילך .

       

שלימות " של  באופן הם  שגם  אלא המילואים , ,
באיןֿ ועד  יותר , נעלית  שלימות  ניתוסף  שלאח "ז

.ערוך 

הוא  הא ' "אז", שבתיבת  מכיון הז'אמנם ,
(גם ) שהא ' עכצ "ל  -' יקר ה 'כלי ובלשון בז',

כל  ועל  לכת , כוכבי ז' כל  על  השי"ת  את  "להשליט 
בראשית ". ימי בשבעת  שנתהוו הנמצאים 

צ "ל  שתחילה  - הוא  העבודה  סדר  כלומר :
והשלימות  להעילוי באים  ואח "כ  דז', השלימות 
ועד  בז', הא ' להמשיך  צריך  ולאח "ז (שמיני), דא '
ד "אז" הר ''ת  שהרי לז', גם  "ראש " נעשה  שהא '

אל "ף . - הוא 

בזה  שבחי'והענין היא  הכוונה  שתכלית  -
אליו  ה "מיוחד  העולם , מגדרי שלמעלה  האלקות 
מהעולם , הבדלה  של  באופן תשאר  לא  יתברך ",
במציאות  בגילוי ותאיר  שתחדור  אדרבה , אלא 
תהי' מצ "ע  העולם  שמציאות  היינו, גופא . העולם 
העולם . מגדרי שלמעלה  האלקות  בבחי' חדורה  אז

היינו, ז"', על  רוכב  "אחד  ד "אז", וזהו"ע 
נגלה  עתיד ) לשון דייקא , ("אז" המשיח  ש "לימות 
כו"', ז' על  רוכב  אחד  ה ' כי בשר , כל  וראו ה ' כבוד 
הנמצאים  "כל  של  שמציאותם  בגילוי שיראו
"אחד ". - היא  (ז') בראשית " ימי  בשבעת  שנתהוו

 שמצ "ע) שב "שמיני" הנ"ל  קצוות  ב ' והנה ,
ושלימותו  ותכליתו העולם , מגדרי למעלה  הוא 
ניסן, בחודש  גם  מצינו - העולם ) בגדרי שיומשך 

ב  "חודש ששמו :"הוא 

ק ב "ראשון" - גיסא  מחד  קצוות : ב ' על - אי
בחי' השתלשלות , מסדר  שלמעלה  נעלית  בחי'

בכ "מ  כמבואר  הכתוב הכתר , "אני בפירוש 
"יחיד ") (ולא  "ראשון" - גיסא  ולאידך  ראשון";
"ראשון" שהוא  אלא  וכו', שני גם  שיש  מורה 
שלמעלה  "ראשון" שבחי' היינו, אליהם . ו"ראש "
בדרגות  וחודרת  ומאירה  מתגלית  העולם , מגדרי
בענינו  חדורים  הם  שגם  וכו'), (שני מזה  שלמטה 

ה "ראשון" .של 

הראשון  ל "חודש  בנוגע  גם  מובן שעם ומזה  -
מגדרי  שלמעלה  האלקות  דרגת  עם  קשור  היותו

" כאמור , העולם ,  ושלימותו תכליתו מ "מ , ,"
לכם  הוא  "ראשון העולם , בגדרי גם  שיומשך 

השנה " השנה "לחדשי "בחדשי שגם  היינו, ,
בחי' ויתגלה  יומשך  העולם , גדרי עם  הקשורים 
נעשית  שעי"ז העולם , מגדרי שלמעלה  האלקות 

ניסן". ד "חודש  השלימות 
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כב.30) כט , תצוה פירש"י  ראה
היא 31) עבודתו כאשר שגם - האדם בעבודת ודוגמתו

ויתירה  "שמיני ", - ֿ ערוך  באין עד  והוספה עילוי  צ"ל  בשלימות,
עצמו, בכח  שנוטל  - "נטל " עטרות": עשר ד "נטל  באופן - מזו
המקיף  ענין "עטרות", של  ובאופן הנפש, כחות עשר כל  – "עשר"

ואילך ). ס"ד  זו, שנה ויקרא ש"פ שיחת גם (ראה
ואילך .32) 93 ע' חי "ז לקו"ש גם ראה
ועוד .33) טז. כח , פינחם ה. כג , אמור
(ע"ד 34) ֿ לבוא דלעתיד  הזמן עם גם קשור ש"ראשון' ולהעיר,

שמונה  של  המשיח  ימות של  כינור "שמיני ', בענין לעיל  המבואר
שמשיח  ועוד *) א. פט "ו, שמו"ר א. ה, (פסחים כדרז"ל  - נימין)
שנקרא  משיח  "יבוא "ראשון", נקרא וביהמ "ק "ראשון", נקרא
כו'" ראשון שנקרא ביהמ "ק ויבנה כו'", הראשון בחודש ראשון,

שם). (שמו"ר

(ס"ע 35) ו מד , ישעי ' עה"פ נ"ך  ואילך . רסא ס"ע בא אוה"ת
ואילך ). רמב

שם.36) ישעי '
שיש 37) "לידע יסוה"ת) הל ' (ריש הרמב"ם מלשון גם להעיר

שום  קדמו שלא כלומר "ראשון, וב"פירוש": ראשון", מצוי  שם
תרס"ו  המשך  גם וראה עילה". ולא תחילה לו שאין מפני  דבר
הוא  . . הוי ' שם שהוא הראשון המצוי  "שבחי ' תלא) ע' (ריש
שמציאותו  האמיתית הוי ' שהוא העצמות, אמיתת בחי '

מעצמותו".
להדברים  יחס לו שיש מורה "ראשון הרי  ביאור: וצריך 
שהוא  העצמות" "אמיתת על  לומר שייך  ואיך  אחריו, שנמנים

רא  שון"*?"מצוי 
בידיעת  שהשלימות הרמז), (ע"ד  לומר יש בפנים, מ "ש וע''פ
עד  ית', באלקותו נעלים הכי  ענינים לידע רק לא - היא ה'
ש"אמיתת  - גם אלא מעצמותו", ש"מציאותו העצמות" ל "אמיתת
ס"כ  באגה"ק (כמבואר נמצא" כל  ה"ממציא הוא העצמות"
המציאות  אמיתת שלכן דוקא), העצמות בכח  היא היש שהתהוות
לכם  ולקחתם ד "ה בארוכה (ראה העצמות הוא הנמצאים דכל 

"מצוי  הלשון הרמב"ם מדגיש ולכן ובכ "מ ), –תרס"א. "
(אמיתת  וה"ראש" ה"ראשון הוא העצמות שאמיתת לרמז בכדי 

של  המציאות) .
"חודש38) נקרא (תצוה ולא האחד " "הכבש כמו ,"

פירש"י - בעולמו יחיד  הקב"ה (שהי ' אחד " "יום או לט ), כט ,
ה). א, בראשית

ב.39) יב, בא

        
         
         
       
        

  
        
        

 



סט        

שלימות " של  באופן הם  שגם  אלא המילואים , ,
באיןֿ ועד  יותר , נעלית  שלימות  ניתוסף  שלאח "ז

.ערוך 

הוא  הא ' "אז", שבתיבת  מכיון הז'אמנם ,
(גם ) שהא ' עכצ "ל  -' יקר ה 'כלי ובלשון בז',

כל  ועל  לכת , כוכבי ז' כל  על  השי"ת  את  "להשליט 
בראשית ". ימי בשבעת  שנתהוו הנמצאים 

צ "ל  שתחילה  - הוא  העבודה  סדר  כלומר :
והשלימות  להעילוי באים  ואח "כ  דז', השלימות 
ועד  בז', הא ' להמשיך  צריך  ולאח "ז (שמיני), דא '
ד "אז" הר ''ת  שהרי לז', גם  "ראש " נעשה  שהא '

אל "ף . - הוא 

בזה  שבחי'והענין היא  הכוונה  שתכלית  -
אליו  ה "מיוחד  העולם , מגדרי שלמעלה  האלקות 
מהעולם , הבדלה  של  באופן תשאר  לא  יתברך ",
במציאות  בגילוי ותאיר  שתחדור  אדרבה , אלא 
תהי' מצ "ע  העולם  שמציאות  היינו, גופא . העולם 
העולם . מגדרי שלמעלה  האלקות  בבחי' חדורה  אז

היינו, ז"', על  רוכב  "אחד  ד "אז", וזהו"ע 
נגלה  עתיד ) לשון דייקא , ("אז" המשיח  ש "לימות 
כו"', ז' על  רוכב  אחד  ה ' כי בשר , כל  וראו ה ' כבוד 
הנמצאים  "כל  של  שמציאותם  בגילוי שיראו
"אחד ". - היא  (ז') בראשית " ימי  בשבעת  שנתהוו

 שמצ "ע) שב "שמיני" הנ"ל  קצוות  ב ' והנה ,
ושלימותו  ותכליתו העולם , מגדרי למעלה  הוא 
ניסן, בחודש  גם  מצינו - העולם ) בגדרי שיומשך 

ב  "חודש ששמו :"הוא 

ק ב "ראשון" - גיסא  מחד  קצוות : ב ' על - אי
בחי' השתלשלות , מסדר  שלמעלה  נעלית  בחי'

בכ "מ  כמבואר  הכתוב הכתר , "אני בפירוש 
"יחיד ") (ולא  "ראשון" - גיסא  ולאידך  ראשון";
"ראשון" שהוא  אלא  וכו', שני גם  שיש  מורה 
שלמעלה  "ראשון" שבחי' היינו, אליהם . ו"ראש "
בדרגות  וחודרת  ומאירה  מתגלית  העולם , מגדרי
בענינו  חדורים  הם  שגם  וכו'), (שני מזה  שלמטה 

ה "ראשון" .של 

הראשון  ל "חודש  בנוגע  גם  מובן שעם ומזה  -
מגדרי  שלמעלה  האלקות  דרגת  עם  קשור  היותו

" כאמור , העולם ,  ושלימותו תכליתו מ "מ , ,"
לכם  הוא  "ראשון העולם , בגדרי גם  שיומשך 

השנה " השנה "לחדשי "בחדשי שגם  היינו, ,
בחי' ויתגלה  יומשך  העולם , גדרי עם  הקשורים 
נעשית  שעי"ז העולם , מגדרי שלמעלה  האלקות 

ניסן". ד "חודש  השלימות 
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כב.30) כט , תצוה פירש"י  ראה
היא 31) עבודתו כאשר שגם - האדם בעבודת ודוגמתו

ויתירה  "שמיני ", - ֿ ערוך  באין עד  והוספה עילוי  צ"ל  בשלימות,
עצמו, בכח  שנוטל  - "נטל " עטרות": עשר ד "נטל  באופן - מזו
המקיף  ענין "עטרות", של  ובאופן הנפש, כחות עשר כל  – "עשר"

ואילך ). ס"ד  זו, שנה ויקרא ש"פ שיחת גם (ראה
ואילך .32) 93 ע' חי "ז לקו"ש גם ראה
ועוד .33) טז. כח , פינחם ה. כג , אמור
(ע"ד 34) ֿ לבוא דלעתיד  הזמן עם גם קשור ש"ראשון' ולהעיר,

שמונה  של  המשיח  ימות של  כינור "שמיני ', בענין לעיל  המבואר
שמשיח  ועוד *) א. פט "ו, שמו"ר א. ה, (פסחים כדרז"ל  - נימין)
שנקרא  משיח  "יבוא "ראשון", נקרא וביהמ "ק "ראשון", נקרא
כו'" ראשון שנקרא ביהמ "ק ויבנה כו'", הראשון בחודש ראשון,

שם). (שמו"ר

(ס"ע 35) ו מד , ישעי ' עה"פ נ"ך  ואילך . רסא ס"ע בא אוה"ת
ואילך ). רמב

שם.36) ישעי '
שיש 37) "לידע יסוה"ת) הל ' (ריש הרמב"ם מלשון גם להעיר

שום  קדמו שלא כלומר "ראשון, וב"פירוש": ראשון", מצוי  שם
תרס"ו  המשך  גם וראה עילה". ולא תחילה לו שאין מפני  דבר
הוא  . . הוי ' שם שהוא הראשון המצוי  "שבחי ' תלא) ע' (ריש
שמציאותו  האמיתית הוי ' שהוא העצמות, אמיתת בחי '

מעצמותו".
להדברים  יחס לו שיש מורה "ראשון הרי  ביאור: וצריך 
שהוא  העצמות" "אמיתת על  לומר שייך  ואיך  אחריו, שנמנים

רא  שון"*?"מצוי 
בידיעת  שהשלימות הרמז), (ע"ד  לומר יש בפנים, מ "ש וע''פ
עד  ית', באלקותו נעלים הכי  ענינים לידע רק לא - היא ה'
ש"אמיתת  - גם אלא מעצמותו", ש"מציאותו העצמות" ל "אמיתת
ס"כ  באגה"ק (כמבואר נמצא" כל  ה"ממציא הוא העצמות"
המציאות  אמיתת שלכן דוקא), העצמות בכח  היא היש שהתהוות
לכם  ולקחתם ד "ה בארוכה (ראה העצמות הוא הנמצאים דכל 

"מצוי  הלשון הרמב"ם מדגיש ולכן ובכ "מ ), –תרס"א. "
(אמיתת  וה"ראש" ה"ראשון הוא העצמות שאמיתת לרמז בכדי 

של  המציאות) .
"חודש38) נקרא (תצוה ולא האחד " "הכבש כמו ,"

פירש"י - בעולמו יחיד  הקב"ה (שהי ' אחד " "יום או לט ), כט ,
ה). א, בראשית

ב.39) יב, בא

        
         
         
       
        

  
        
        

 



ע       

ע "י  הראשון" ד "חודש  שהשלימות  לומר , ויש 
שני" ב "פסח  גם  מרומזת  השנה ", ב "חדשי המשכתו

השני" ד "חודש )שב "חודש  ההמשכה 
נעשה  שבו - השנה ") ב "חדשי הראשון"

 רק לא  הראשון", שב "חודש  הפסח  דעניני
של  באופן גם  אלא  החסרון, מילוי של  באופן
מרומז  שבזה  די"ל , השלימות . לתכלית  עד  שלימות ,
דילוג (פסח , הראשון" "חודש  עניני שהמשכת  גם 
השני" ב "חודש  העולם ) מגדרי שלמעלה  וקפיצה 
ב "חודש  ושלימות  עילוי פועלת  שני) (פסח 

הראשון".

 ברכת ענין תוכן גם  לבאר  יש  כהנ"ל  ע "פ 
חודש  של  בסיומו - השני") ("חודש  אייר  חודש 

שמיני: ובפרשת  הראשון"), ("חודש  ניסן

מחיל  ד "ילכו באופן הוא  העבודה  שסדר  מכיון
חיל " ניתוסף אל  השני" שב "חודש  לומר  בהכרח  ,

הברכה  ולאידך , הראשון". ה "חודש  לגבי עילוי
– היא  השני" ד "חודש  לעבודה  ֿ כח  והנתינת 

גופא . הראשון" מ "חודש 

- לעיל  האמור  ע "פ  - בזה  וההסברה 
גם  כשנמשך  היא  הראשון" ד "חודש  שהשלימות 
דוקא  השני" ב "חודש  שלכן השני", ב "חודש 
הראשון". ה "חודש  לגבי ושלימות  עילוי ניתוסף 
השני", ב "חודש  שממשיכים  שההמשכה  ומכיון

הוא  לכן הראשון", "חודש  של  ענינו היא 
השני". ה "חודש  את 

נעשה  זה  אייר [וענין לחודש  שנכנסים 
לגדרי  שה "כניסה " להורות  - ר "ח ) שלפני (בשבת 
בחדשים  גם  ובמילא  השני", ("בחודש  העולם 

באופן היא  בהם שלאחריו) מאיר 
אשים  "לא  מ "ש  ע "ד  ("שמיני"), ד "ראשון" הגילוי
ה ' ("אני רופאך " ה ' אני כי (מלכתחילה ) עליך 
(ע "ד  ה '" ד "אני הגילוי כי אייר ), ר "ת  - רופאך "

הראשון" שב "חודש  ראשון") שגם "אני פועל 
של  ענין וצ "ל  לחולי, אפשרות  (שיש  העולם  בגדרי
מגדרי  שלמעלה  באופן הרפואה  נעשית  רפואה )

מלכתחילה  עליך " אשים  "לא  ].העולם ,

(א ) השבת  מיום  - לזה  דחודש והכח 
שמיני: פרשת  בו שקורין (ב ) ניסן,

השני" ל "חודש  הראשון" מ "חודש  ההמשכה 
בגדרי  העולם  מגדרי שלמעלה  הבחי' (המשכת 
ד "חודש  הגילוי מאשר  יותר  נעלית  היא  העולם )

(א ) נמשך  לזה  הכח  ולכן עצמו, הראשון"
שבו) האחרונה  (בשבת  הראשון" ה "חודש  של 

כשבאים  ( ב) הראשון", "חודש 
המשכת  שתוכנה  (כולה ), שמיני פרשת  וכשקורין
העולם  בגדרי (א ') העולם  מגדרי שלמעלה  הבחי'
מלשון  (ברכה  ולהמשיך  לברך  ֿ כח  הנתינת  (ז'),

השני"המשכה  ל "חודש  הראשון" מה "חודש  (
השנה ). חדשי דכל  העבודה  (התחלת 

 בכל מיוחד  עילוי ניתוסף  זו, שנה  ובקביעות 
ד "חודש  האחרונה  לשבת  בנוגע  הן - הנ"ל 
הן  - ובשניהם  שמיני, לפרשת  בנוגע  והן הראשון",
והן  הראשון", ד "חודש  הברכה  מעלת  לגודל  בנוגע 

השני": ב "חודש  ופעולתה  להמשכתה  בנוגע 

הראשון": ד "חודש  האחרונה  לשבת  בנוגע 
שנה  (בקביעות  הראשון" ד "חודש  האחרונה  שבת 

- היא  תכלית זו) - אייר  בער "ח  החודש , של 
הראשון". ד "חודש  וסיום ) (גמר  השלימות 

שבסיום  האחרונה  בשבת  - זו נעלית  וברכה 
נכנסים  שממנה  באופן היא  - ממש  החודש 

"השני "חודש  בינתיים ,לראש  הפסק  ללא  ,
ובעילוי  בתוקף  היא  וההמשכה  הברכה  פעולת  שאז

יותר . גדול 

ביום  ד "ויהי הקריאה  שמיני: לפרשת  ובנוגע 
(בקביעות  השני" "חודש  מברכים  בשבת  השמיני"

בפעם  - היא  זו) שבבחי'שנה  היינו, ,
" עילוי, לגבי בעילוי ה "ז עצמה , שמיני

- שבשמיני שמיני - זו נעלית  בחי' וגם  ."
השנה . חדשי ובכל  השני", ב "חודש  ממשיכים 
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יא.40) ט , בהעלותך 
וש"נ.41) בסופה. ברכות וראה ח . פד , תהלים
ש"42) שמורה) במצה ב (קסב, פסחים מס' של "ה גם ראה

ל " קשור (דיצי "מ ) אחר" ולא לקו"ש הויהוא וראה רופאך ". '
ואילך . 73 ע' חל "ב

"רפואה 43) ב) יז, (מגילה מארז"ל  גם יומתק ועפ"ז

העולם, גדרי  מצד  הוא ה"רפואה" ענין דלכאורה, - בשמינית"
- והביאור העולם? מגדרי  למעלה היא "שמינית" בחי ' ואילו
העולם, בגדרי  גם ותחדור שתאיר היא "שמינית" דבחי ' שהתכלית
העולם, מגדרי  שלמעלה באופן היא עצמה שהרפואה ועד 

כבפנים.
ובכ "מ .44) ג . לז, מקץ תו"א
הראשון 45) דחודש השלושים יום דר"ח , א' יום - גופא ובזה

שו"ע  – דר"ח  ב' ביום מתחיל  השני  דחודש הימים מנין (ואילו
דחודש  וההמשכה החיבור ביותר מודגש שבו ס"ו), סקכ "ו אה"ע

השני . לחודש הראשון

       

פולין, חסידי אצל  הידוע  הפתגם  ע "פ  יותר  ויומתק 
"שמיני" קורין שכאשר  שמינה ", שמיני "שמונה 
שמינה  שנה  היא  כולה  השנה  אזי פעמים , שמונה 

שלפנ"ז  בהתוועדות  בארוכה  היינו,(כמדובר  - (
שמיני) (שמונה  שבשמיני שמיני בחי' שגם 

כולה  השנה  בכל  שנעשית ממשיכים  , ,
ד "שמ  בהענין שחדורה  ל "שמונה שנה  עד  יני",

שמיני".

 בפועל למעשה  בנוגע  האמור  מכל  ההוראה 
לבו" אל  יתן "והחי -:

הראשון" "(חודש ) שבין החילוקים  אחד 
בענין  מתבטא  - בפועל  בעבודה  השני" ל "(חודש )

בני ה " בטבע  במוחש  שרואים  כפי (חיים ), "
נעשה  הראשונה ) (בפעם  "ראשון" שענין אדם ,

"שני"מתוך  ענין ואילו כו', והתלהבות 
חיות  מתוך  נעשה  אינו נוספת ) פעם  ונשנה  (שחוזר 
שהתורה  תורה , לדברי בנוגע  אפילו שלכן ֿ כך , כל 
ֿ כח  ונתינת  מיוחד  בציווי צורך  יש  נצחית , היא 

ישנה " כדיוטגמא  בעיניך  יהיו ש "לא  ,מיוחדת 
כחדשים " בעיניך  יהיו יום  "בכל  (עד אלא 

ממש ).ל "חדשים "'

לעיל : להמדובר  בהמשך  - אחר  ובסגנון
("חודש ") החידוש  ענין מודגש  - ב "ראשון"

,('כו הקב "ה  ציווי  ֿ ) העולם  וגדרי מטבע 
לא  - עוה "פ  ונשנה  שחוזר  מכיון - ב "שני" ואילו
שהוא  כדבר  נעשה  אלא  החידוש , ענין בו ניכר 

  .

הראשון" מ "חודש  ההמשכה  תוכן ועפ "ז,
השני") "חודש  מברכים  (בשבת  השני" ל "חודש 
"שני" בבחינת  שהם  בענינים  העבודה  שגם  - הוא 
בטבע  שהוא  כדבר  (לכאורה ) ונעשו ונישנו (שחזרו

חיות  מתוך  ד "ראשון", באופן תהי' העולם ), וגדרי
בענינים  העבודה  שגם  היינו, ומחודשת , יתירה 
חיות  מתוך  נעשית  העולם , גדרי עם  הקשורים 
בבחינת  שהם  הענינים  בדוגמת  כו' והתלהבות 
נסים "), ל "נסי (ועד  העולם  מגדרי שלמעלה  חידוש 
הראשון", ד "חודש  השלימות  נעשית  שעי"ז
נמשכת  ד "ראשון" החידוש  עם  הקשורה  שהחיות 
ד "חודש  באופן הם  שמצ "ע  בענינים  גם  ומתגלה 

השני".

"חודש  מברכים  דשבת  שהפעולה  ונמצא ,
כאמור , (חיות ), החיים  בענין הוספה  - היא  השני"
חיים , - לראש ) (לכל  שנותן לבו" אל  יתן "החי
השני", ד "חודש  העבודה  עניני בכל  חיות  תוספת 

החיים  בענין יותר  נעלית  לדרגא  "מחי'ועד  -
חיים " לך  יתן .חיים 

"ד "שמיני הענין עם  זה  ולקשר  להוסיף  ויש 
של  החידוש  עם  שקשור  (ס "ב ) לעיל  כאמור  -

 של כינור  ,:נימין

דאות  המספר  הוא  - ר "ת "שמיני" ,"," יים
" - יחיד  בלשון "וכן או זכר  (לשון ""י לשון)

נקבה ).

החידושים  אחד  שהרי - שביניהם  והשייכות 
המשיח  בימות  שיהיו בענין העיקריים  הוא 

בחי'החיים , גילוי מצד  , עצם)
מישראל  שבכאו"א  מנשמת החיות ) (ניצוץ 
הכללית  יחידה  בחי' תחיית משיח , גם  כולל  ,(
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פסח .46) של  אחרון שיחת
הבא 47) הרגל  עד  נמשך .. הי ' ויו"ט  רגל  ש"מכל  הידוע וע"פ

- שמיני " ד "שמונה שהענין י "ל , - ב) צח , ברכה (לקו"ת אחריו"
אלא) הבאה, בשנה שמיני  פ' עד  זו, שנה בחדשי  רק (לא נמשך 
שקורין  קביעות שתבוא הבאה לפעם עד  שלאח "ז, בשנים גם

כו'). יותר עוד  נעלה באופן ההמשכה תהי ' (ואז שמונה שמיני 
ריש 48) אוה"ח  פי ' גם וראה ב. ז, קהלת - הכתוב לשון

כו'. לבו יתן החי  פרשתנו:
ו.49) ו, ואתחנן ופירש"י  ספרי 
ס"ב.50) פא סימן או"ח  אדה"ז שו"ע
טז.51) כו, תבוא יג . יא, עקב א. יט , יתרו עה"ת: פירש"י 
הראשון 52) בפעם הדבר שנתחדש הוא הנס ש"ענין להעיר

סקי "ט ). (כש"ט  ג "כ " טבע זה נעשה ואח "כ  . . הטבע על 

עם 53) הקשורים בענינים גם החיות ענין לפעול  בכחה שלכן,
העולם. וגדרי  טבע

(54.44 ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, יומא
לחלק 55) עד  דתורה, בנגלה אפילו הלימוד  מאופני  אחד 

הרמז, דרך  ע"פ ועאכו"כ  ועוד ), רע"א. קה, שבת (ראה ההלכה
והסוד . הדרוש

חיים,56) לשון החי ', "זאת ב) (יא, בפרשתנו מפירש"י  להעיר
כו'". חיים להיות וראויין במקום דבוקין שישראל  לפי 

אחד 57) הוא עצמו שמשיח  (סוכה להעיר, אדם נסיכי 
– גופא וביניהם ב), -נב, משיח  - בשמו גם ומרומז .*

ח '. ס"ת
ראה 58) (לקו "ת בורא ניצוץ בה ומלובש לייחדך ", "יחידה

אפילו  או ח "ו, העדר של  ענין בה שייך  לא שלכן א), כז, א. כה,
הנצחיות. תוקף בכל  קיימת אלא כו', וחלישות שינוי 

ולזח "ג59) ב) קמז, במק"מ  (נדפס ב מ , לזח "ב רמ "ז ראה
ויתהלך  עה"פ בראשית להאריז"ל  ל "ת ב). קצ, (במק"מ  ב רס,

ועוד . חנוך .

          
     



עי        

פולין, חסידי אצל  הידוע  הפתגם  ע "פ  יותר  ויומתק 
"שמיני" קורין שכאשר  שמינה ", שמיני "שמונה 
שמינה  שנה  היא  כולה  השנה  אזי פעמים , שמונה 

שלפנ"ז  בהתוועדות  בארוכה  היינו,(כמדובר  - (
שמיני) (שמונה  שבשמיני שמיני בחי' שגם 

כולה  השנה  בכל  שנעשית ממשיכים  , ,
ד "שמ  בהענין שחדורה  ל "שמונה שנה  עד  יני",

שמיני".

 בפועל למעשה  בנוגע  האמור  מכל  ההוראה 
לבו" אל  יתן "והחי -:

הראשון" "(חודש ) שבין החילוקים  אחד 
בענין  מתבטא  - בפועל  בעבודה  השני" ל "(חודש )

בני ה " בטבע  במוחש  שרואים  כפי (חיים ), "
נעשה  הראשונה ) (בפעם  "ראשון" שענין אדם ,

"שני"מתוך  ענין ואילו כו', והתלהבות 
חיות  מתוך  נעשה  אינו נוספת ) פעם  ונשנה  (שחוזר 
שהתורה  תורה , לדברי בנוגע  אפילו שלכן ֿ כך , כל 
ֿ כח  ונתינת  מיוחד  בציווי צורך  יש  נצחית , היא 

ישנה " כדיוטגמא  בעיניך  יהיו ש "לא  ,מיוחדת 
כחדשים " בעיניך  יהיו יום  "בכל  (עד אלא 

ממש ).ל "חדשים "'

לעיל : להמדובר  בהמשך  - אחר  ובסגנון
("חודש ") החידוש  ענין מודגש  - ב "ראשון"

,('כו הקב "ה  ציווי  ֿ ) העולם  וגדרי מטבע 
לא  - עוה "פ  ונשנה  שחוזר  מכיון - ב "שני" ואילו
שהוא  כדבר  נעשה  אלא  החידוש , ענין בו ניכר 

  .

הראשון" מ "חודש  ההמשכה  תוכן ועפ "ז,
השני") "חודש  מברכים  (בשבת  השני" ל "חודש 
"שני" בבחינת  שהם  בענינים  העבודה  שגם  - הוא 
בטבע  שהוא  כדבר  (לכאורה ) ונעשו ונישנו (שחזרו

חיות  מתוך  ד "ראשון", באופן תהי' העולם ), וגדרי
בענינים  העבודה  שגם  היינו, ומחודשת , יתירה 
חיות  מתוך  נעשית  העולם , גדרי עם  הקשורים 
בבחינת  שהם  הענינים  בדוגמת  כו' והתלהבות 
נסים "), ל "נסי (ועד  העולם  מגדרי שלמעלה  חידוש 
הראשון", ד "חודש  השלימות  נעשית  שעי"ז
נמשכת  ד "ראשון" החידוש  עם  הקשורה  שהחיות 
ד "חודש  באופן הם  שמצ "ע  בענינים  גם  ומתגלה 

השני".

"חודש  מברכים  דשבת  שהפעולה  ונמצא ,
כאמור , (חיות ), החיים  בענין הוספה  - היא  השני"
חיים , - לראש ) (לכל  שנותן לבו" אל  יתן "החי
השני", ד "חודש  העבודה  עניני בכל  חיות  תוספת 

החיים  בענין יותר  נעלית  לדרגא  "מחי'ועד  -
חיים " לך  יתן .חיים 

"ד "שמיני הענין עם  זה  ולקשר  להוסיף  ויש 
של  החידוש  עם  שקשור  (ס "ב ) לעיל  כאמור  -

 של כינור  ,:נימין

דאות  המספר  הוא  - ר "ת "שמיני" ,"," יים
" - יחיד  בלשון "וכן או זכר  (לשון ""י לשון)

נקבה ).

החידושים  אחד  שהרי - שביניהם  והשייכות 
המשיח  בימות  שיהיו בענין העיקריים  הוא 

בחי'החיים , גילוי מצד  , עצם)
מישראל  שבכאו"א  מנשמת החיות ) (ניצוץ 
הכללית  יחידה  בחי' תחיית משיח , גם  כולל  ,(
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פסח .46) של  אחרון שיחת
הבא 47) הרגל  עד  נמשך .. הי ' ויו"ט  רגל  ש"מכל  הידוע וע"פ

- שמיני " ד "שמונה שהענין י "ל , - ב) צח , ברכה (לקו"ת אחריו"
אלא) הבאה, בשנה שמיני  פ' עד  זו, שנה בחדשי  רק (לא נמשך 
שקורין  קביעות שתבוא הבאה לפעם עד  שלאח "ז, בשנים גם

כו'). יותר עוד  נעלה באופן ההמשכה תהי ' (ואז שמונה שמיני 
ריש 48) אוה"ח  פי ' גם וראה ב. ז, קהלת - הכתוב לשון

כו'. לבו יתן החי  פרשתנו:
ו.49) ו, ואתחנן ופירש"י  ספרי 
ס"ב.50) פא סימן או"ח  אדה"ז שו"ע
טז.51) כו, תבוא יג . יא, עקב א. יט , יתרו עה"ת: פירש"י 
הראשון 52) בפעם הדבר שנתחדש הוא הנס ש"ענין להעיר

סקי "ט ). (כש"ט  ג "כ " טבע זה נעשה ואח "כ  . . הטבע על 

עם 53) הקשורים בענינים גם החיות ענין לפעול  בכחה שלכן,
העולם. וגדרי  טבע

(54.44 ע' תש"י  סה"מ  וראה א. עא, יומא
לחלק 55) עד  דתורה, בנגלה אפילו הלימוד  מאופני  אחד 

הרמז, דרך  ע"פ ועאכו"כ  ועוד ), רע"א. קה, שבת (ראה ההלכה
והסוד . הדרוש

חיים,56) לשון החי ', "זאת ב) (יא, בפרשתנו מפירש"י  להעיר
כו'". חיים להיות וראויין במקום דבוקין שישראל  לפי 

אחד 57) הוא עצמו שמשיח  (סוכה להעיר, אדם נסיכי 
– גופא וביניהם ב), -נב, משיח  - בשמו גם ומרומז .*

ח '. ס"ת
ראה 58) (לקו "ת בורא ניצוץ בה ומלובש לייחדך ", "יחידה

אפילו  או ח "ו, העדר של  ענין בה שייך  לא שלכן א), כז, א. כה,
הנצחיות. תוקף בכל  קיימת אלא כו', וחלישות שינוי 

ולזח "ג59) ב) קמז, במק"מ  (נדפס ב מ , לזח "ב רמ "ז ראה
ויתהלך  עה"פ בראשית להאריז"ל  ל "ת ב). קצ, (במק"מ  ב רס,

ועוד . חנוך .

          
     



עב       

עפר "המתים " שוכני ורננו "הקיצו , ובאופן ,
כו', ֿ רצוי הבלתי מהענין רושם  אפילו נשאר  שלא 

פנים ","ומחה כמ "ש  כל  מעל  דמעה  אלקים  ה '
ֿ רצוי הבלתי שהענין - מזה  ויתירה  ,

"הקיצו הלשון ענין כדיוק  שניתוסף  ,"
.הרינה "

ד "חודש  ההמשכה  פעולת  שעיקר  י"ל , ועפ "ז
שמיני) פרשת  (בשבת  השני" ב "חודש  הראשון"
- היא  לבו"), אל  יתן ("החי החיים  לענין בנוגע 

ובשייכות  בקשר   חיים החיים , ענין
.נצחיים 

בפועל : לעבודה  בנוגע  - פשוטות  ובאותיות 

ותחיית  המשיח  ימות  של  . . השלימות  "תכלית 
משך  זמן כל  ועבודתינו במעשינו תלוי . . המתים 

ד "מעשינו הגלות " הענינים  כל  ולכן, ,
לעצמו, בנוגע  העבודה  עניני הן ועבודתינו",

עצמך " להזולת ,"קשוט  בנוגע  העבודה  עניני והן ,

אחרים " ונעשים "קשוט  חדורים  להיות  צריכים  -
"תכלית  לפעול  - אחת  ותכלית  מטרה  לשם 
גילוי  המתים .. ותחיית  המשיח  ימות  של  השלימות 
"אז", ד "שמיני", (התוכן הגשמי" בעוה "ז אוא "ס 

על  רוכב  ס "ד ).אחד  כנ"ל 

מ "חודש  ההמשכה  פעולת  נעשית  זה , ובענין
מעשינו  שכללות  - השני" ל "חודש  הראשון"
(כולל  המשיח  דימות  השלימות  לפעול  ועבודתינו
עם  הגאולה ), על  כו' והדרישה  הציפי' ובמיוחד 
("חודש  פעמים  ריבוי ונשנה  החוזר  שזהו"ע  היות 

זה  יהי' מ "מ , הגלות ", משך  זמן "כל  השני")
  שומע כאילו הראשון", ד "חודש 

 של השלימות  תכלית  פועלת  זו שעבודה 
החיות  תוקף  בכל  עבודתו עובד  שאז המשיח , ימות 
עם  "חי" שהוא  מכיון שבנפש , היחידה  בחי' שמצד 

משיח !

מעשינו  לכללות  שייך  זה  ענין וכאמור ,
ב "חודש  הוא  יתירה  בהדגשה  אבל  ועבודתינו,

גאולה " של  ("חודש  בסיומו הראשון ובפרט  ,(
בו  כשקורין ובפרט  החודש , של  ושלימות ) (גמר 
השמינית ), בפעם  - זו (ובשנה  כולה  שמיני פרשת 
ֿ מנת  על  הגאולה , בענין יתירה  הדגשה  ניתוסף  שאז
השני" מ "חודש  החל  השנה , חדשי בכל  להמשיכה 

זו  בשבת  .שמתברך 

 הגאולה ענין (הדגשת  לעיל  האמור  כל  והנה ,
שייך  השנה ) חדשי ובכל  השני" ב "חודש  להמשיכה 
פרשת  בו שקורין השני" "חודש  מברכים  שבת  לכל 
שמיני". "שמונה  זו, שנה  בקביעות  ובפרט  שמיני,
לענין  בנוגע  יתירה  הדגשה  ישנה  לזה , ונוסף 

השנה  כללות  מצד  - :הגאולה 

"מקץ  - הקהל ' 'שנת  היא  זו ,שנים "שנה 
שנה "שנה  שהיא  שמיטה ) של  (ראשונה 
", ליצירה במנינה  שגם  אלא  עוד , ולא  .

מאות  שבע  אלפים  ה ' - שמונה  מספר  מודגש 
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ר"ת 60) "חלק", הנקרא - רפי "א (סנהדרין המשנה* וכדברי 
צדיקים  כולם ועמך  שנאמר לעוה"ב, חלק להם יש ישראל  "כל  ח ')

התחי '. עולם על  דקאי  גו'', ארץ ירשו לעולם
ד " הדרגות מחילוקי  גם "ולהעיר עוה"ב",לעוה"ב",

להאריז"ל ו" רז"ל  מאמרי  שער (ראה העוה"ב" לחיי 
ערך  להצ"צ) (דא"ח  הליקוטים ספר גם וראה שם**. סנהדרין
שייך  לעוה"ב" ד "חלק שהענין היינו, ואילך )), קכג  (ע' עוה"ב

מצד  מישראל  לכאו"א ,(" ידי מעשה מטעי  ("נצר
לחיי ו"מזומן עוה"ב" ד "בן העילוי  גם ניתוסף עבודתו וע"י 

העוה"ב".
מישראל  בכאו"א ישנו לעוה"ב" ש"חלק שמכיון י "ל , ואולי 

מצד  עם גם קשור ה"ז ,  " ,
היחידה. בחי ' ממש", ממעל  אלקה

יט .61) כו, ישעי '
בסופה.62) מו"ק משנה ח . כה, שם
(ס"פ 63) עמלק" זכר את "תמחה מ "ש ע"ד  בתכלית, מחי '

נוסף  היינו, יד ), יו, (בשלח  אמחה" "מחה - מזה ויתירה תצא),
עצמו, הקב"ה של  פעולתו ע"י  גם ועבודתינו, מעשינו על 

כלל . רושם שום מזה נשאר לא אז שבוודאי 
הצומות 64) "כל  תעניות) הלכות (סוף הרמב"ם פס"ד  ע"ד 

עתידים  שהם אלא עוד  ולא המשיח , לימות ליבטל  עתידים האלו
אהבו". והשלום והאמת . . ושמחה ששון וימי  טובים ימים להיות

רפל "ז.65) תניא
מדיוק 66) ולהעיר - וש"נ. סע"ב. קז, ב"מ  - חז"ל  לשון

" ממוצע,הלשון (לשון "השלם" לא ואפילו "התקן", לא - "
ענין  "קשוט ", אלא שלימות), וגם החסרון תשלום גם הכולל 

'הב בשוה"ג  לעיל  (וראה והשלימות העילוי  תכלית ,
.(8 להערה

         
    

           
 

(67.34 הערה לעיל  וראה יא. פט "ו, שמו"ר
ב"סעודתא 68) - ש"ק מוצאי  - השני  ר"ח  שהתחלת ולהעיר,

ועוד ). מרשקוב). (להר"ש האריז"ל  (סידור משיחא" מלכא דדוד 
ב'69) (התוועדות  שובה שבת שיחת גם ראה - לקמן בהבא

ואילך . סי "ז זו שנה לר"ה) המשך  -
יו"ד .70) לא, וילך 
עה"פ.71) פירש"י 
השמינית)72) (שנה שביעית "במוצאי  ממארז"ל  גם להעיר

א). צו, (סנהדרין בא" דוד  בן

       

ר "ת (ה 'תשמ "ארבעים  - ירות,(
האלפים  דילג  "אם  - שטרות  בדיני ונפק "מ 
כתב  לא  ("אפי' לפרט  וכך  בכך  שכתב  רק  והמאות ,

כשר " "שמונה ") ובנדו"ד , האחרון", פרט  .רק 

הגאולה  ענין מודגש  כמה  עד  מובן ומזה 
הענינים  כל  צירוף  מצד  - זו בשבת  ("שמיני")
ובשנה  השמינית , בפעם  שמיני, פרשת  - האמורים 

לפעול השמינית  ביותר  מסוגל  זמן כלומר , ,
של  בסיומו (עוד  זו בשנה  הגאולה  ענין ולהמשיך 
השני"), ל "חודש  שנכנסים  לפני הראשון", "חודש 

שתהי' .

ולהמשיך  לפעול  המיוחדת  בסגולה  להוסיף  ויש 
מעלת  מצד  גם  הגאולה , ביהכנ"ס ענין -

ותורה  תפילה  בו (שמגדלין גמ "ח )וביהמ "ד  וגם  ,
נשיא  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של 

" שהכריז , בימינו ועאכו"כ  אז, (בשעתו

שצ "ל אלו" (  כבר שהי' (מכיון
לתשובה "). "לאלתר 

, ומיד תיכף  בזה  להתחיל  יש  לפועל : ובנוגע 
שמונה  שמיני, פרשת  בשבת  - עצמה  זו בהתוועדות 
(התחלת  השני" "חודש  מברכים  שבה  שמיני,
זמן  השמינית , שנה  של  השנה ) דחדשי העבודה 

הגאולה מסוגל  ענין את  להדגיש  - מסוגל  ומקום 
והדרישה  הציפי' - לראש  ולכל  וענין, ענין (בכל 

מתוך  ומתוך לגאולה ) ד "ראשון",

בנוגע  גם  מתבטא  שהדבר  ועד  חיות ), עם  (הקשורה 
" - עצמה  שבהתוועדות  להחיות  

 לעבעדיק" - שבחיות  לחיות  עד  ,"
בחיים  ודוגמתו שמיני, שמונה  (ע "ד  שבלעבעדיק "

חיים ) "מחי' - הוא לזה  ֿ הבוחן ואבן הסימן אשר  ,
שלאח "ז, בימים  ממש  בפועל  העבודה  אופן -

הגאולה . בענין חיות  מתוך  שנעשית 

מתוך  נעשית  שהעבודה  – העיקר  והוא  ועוד 
  לפעול הגאולה , לענין בנוגע  רק  (לא 

אלא ) הגאולה , את   נצחיים חיים  ,
מכיון  מישראל , שבכאו"א  היחידה  בחי' גילוי מצד 
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ובשוה"ג73) .35 הערה סוס"ה, זו שנה אדר ז' שיחת גם ראה
שם.

ז),74) פמ "א, (שמו"ר המות ממלאך  חירות - גם יים כולל 
נצחיים.
שם.75) ובב"ש סי "א, סקכ "ז אה"ע שו"ע
רומזת 76) כו') שבשמיני  (שמיני  ב"שמיני " שההוספה וי "ל ,

דימות  הא' תקופה רק לא - ובכללות בגאולה, יותר נעלית לדרגא
יהי ' ש"לא השלימות, בתכלית נוהג ", כמנהגו ש"עולם המשיח ,
כו'" כעפר מצויין המעדנים וכל  כו' מלחמה ולא רעב לא שם
שייך  ה"ז גופא המשיח  בימות שכן מלכים), הל ' סוף (רמב"ם
תקופה  גם - מזה יתירה אלא ההיקף, שלימות ז', למספר עדיין
מהחידוש  (החל  בראשית" במעשה "חידוש המשיח , דימות הב'
(למעלה  ד "שמיני " הענין מתגלה שאז המתים), דתחיית העיקרי 
שבת  בשיחת בארוכה (נתבאר ובשלימותו לאמיתתו מההיקף)

ואילך ). סכ "א הנ"ל , שובה
רע"א.77) כז, מגילה
בגימטריא78) - "יצחק" - השני * בשמו גם פעמים ומרומז

ימלא  ח ') (בגימטריא "אז – העתידה הגאולה עם וקשור הוי '**,
דוקא  ליצחק יאמרו ֿ לבוא שלעתיד  ב), קכו, (תהלים פינו" שחוק

פט , (שבת אבינו אתה ובכ "מ ).כי  ג . כא, ויצא תו"א וראה ב.
השמיני ביום "ויהי  פרשתנו: ריש הזוהר מדברי  גם ולהעיר
אלקים  בני  כל  ויריעו בוקר כוכבי  יחד  ברן פתח , יצחק ר' וגו',
יצחק  ר' הוא הפתיחה "בעל  רסט ) (ע' לוי "צ*** ובלקוטי  כו'",

           
         

    
            

          
          

       
           
          

      

. . השמיני  ליום שייך  הוא לכן הוי ', ח "פ הוא מספרו . . דוקא
צחוק  שהו"ע וירונו כמו ע"ד  הוא ותענוג , צחוק מלשון הוא יצחק

עיי "ש. ותענוג ",
תש"א 79) דשנת והקדושה" ב"הקריאה שלו קורא" ב"קול 

ועוד . ותש"ב.
דכ "ק 80) הנשיאות התחלת (יום זו בשנה ניסן שבב' ולהעיר,

בגימטריא - שנה ס"ח  מלאו אדמו"ר) של מו"ח  לנשיאותו -
" – החיים בענין הוספה צ"ל  ולכן דורנו, דוד נשיא המלך ",
ניסן). ב' בשיחת בארוכה (נתבאר משיחא מלכא

דלעת"ל ,81) הזמן ודוגמת מעין - דרעוין רעוא בזמן ובפרט 
תרס"ו  המשך  (ראה העולמים" לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום

בסופו).
שנת82) היא זו ששנה (בעצמך )ובפרט  ּתׂשמח  -ְִַ

ש" ועד  אחרים), (גם ו).וּתׂשמח  כא, (וירא לי " יצחק השומע ְַַ
"אותו  - השמיני " ביום "ויהי  שמיני : לפ' מהשייכות גם ולהעיר
פי ' וראה ב. יו"ד , (מגילה כו'" הקב"ה לפני  שמחה היתה היום

העם כל  "וירא – הענין ובהמשך  פרשתנו), ריש ".אוה"ח 
לפני עוז בכל  מכרכר "ודוד  - שמיני **** דפ' בהפטרה ועד "ז

מ  דוד  "המלך  שמזה ה", ֿ טז), יד  ו, (ש"ב ה'" לפני  ומכרכר פזז
מישראל  לכאו"א בנוגע ה' בעבודת השמחה מעלת לומדים

לולב). הל ' סוף (רמב"ם
די83) זיין  שוין "זאל  ניגנו - מהשיחה זה חלק בסיום

בחיות  ורקד  קומתו מלוא עמד  שליט "א אדמו"ר וכ "ק גאולה",
) עצומה ).ושמחה
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השני"), ל "חודש  שנכנסים  לפני הראשון", "חודש 

שתהי' .
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לתשובה "). "לאלתר 
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עד

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

 הרב הגאון הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור 

איש רב פעלים חו"ב וכו' וכו' מהור"א שליט"א

שלום וברכה!

מוסג"פ העתקת מכתבי ל"קרן ההצלה".

בידעי יחסו הטוב למוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובפרט עבודת העזר 

וההצלה וסידור הפליטים באירופא, ואחרי אשר כהדר"ג בעצמו ביקר באירופא והי' עד ראי' לכל הטוב 

הגשמי ורוחני הנעשה שם באמצעות משרדנו בפאריז,

חושבני שלמותר להאריך לדכוותי', ובטח יעשה כל אשר בידו אשר התמיכה תינתן בהקדם.

ותשואות חן חן לכהדר"ג עבור השתדלותו הנמרצה בזה.

בברכת רפואה קרובה.

       

השבת , יום  של  בעיצומו היינו, ממש , ומיד  שתיכף 
ביום  ל ("ויהי מלכא זוכים  דוד  ב )ביאת  ,"

של  כינור  יהי' שאז (עד משיחא , נימין
נטל  השמיני שיום  כשם  נימין, עשרה  של  לכינור 
שלאח "ז  העבודה  כל  תהי' ובמילא , עטרות ), עשר 

" - השלימות  בתכלית  ".

ע "י  והשלימה  האמיתית  גאולה  - ובפשטות 
גו' ובזקנינו "בנערינו ממש , בפועל  צדקנו משיח 

ובבנותינו" האנשים בבנינו העם , את  "הקהל  ,
והטף " הנה "והנשים  ישובו גדול  "קהל  ,,

הקדושה , לארצנו – הקהל ' עיר וב 'שנת  לירושלים 
ֿ המקדש . ולבית  הקודש 

הכתוב  בהררי ובלשון יסודתו שיר  "מזמור 
והם  קודש , במהללי לדבר  הזה  השיר  "יסוד  קודש ",

וירושלים " יולד ציון ואיש  איש  יאמר  "ולציון ,
בציון"בה " הנולדים  ממשפחת  הי' "זה  ,,היינו ,

הנפש  ועצם  פנימיות  ציון, בחי' בכאו"א  שניכר 
היחידה ) ל "ציון",(בחי' הקב "ה  מביאו שלכן ,

קודש  - שבו להפנימיות  עד  וביהמ "ק , ירושלים 
בחי' יכוננה הקדשים , "הוא  אשר  שבעולם ,

.עליון"

באצבעו  מראה  ממש , ובגלוי בפועל  - זה  וכל 
זה  באצבע ואומר  להראות  צורך  שאין ועד  ,

"כי  ממש , בגלוי רואים  שכולם  מכיון (לאחרים )
ד "אחישנה " ובאופן כפשוטו, ("היום " ה 'היום  (

והיו  מוריך  עוד  יכנף  "ולא  כמ "ש  אליכם ", נראה 
מוריך " את  רואות  עוד עיניך  ילמדו "לא  שלכן ,

ועד  למקטנם  אותי ידעו כולם  כי גו' רעהו את  איש 
ממש גדולם " ממש  בימינו במהרה  ,.
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תורת84) - בארוכה ובכ "מ .ר"פראה .*
ט .85) יו"ד , בא
יב.86) לא, וילך 
ז.87) לא, ירמי '
בעשיריות.88) שמונה מספרו שפ' ולהעיר, פז. מזמור תהלים

לענין  הוא אף שייך  השמיני , בעשור להיותו הז', שגם וי "ל ,
.(76 הערה (כנ"ל  המשיח  דימות הא' תקופה ע"ד  - הגאולה

           
      

  

עה"פ.89) מצו"ד 
ה.90) שם,
ד .91) שם, פירש"י 
ובכ "מ .92) דברים. ר"פ לקו"ת ראה
ב.93) טו , בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו''ר בסופה. תענית ראה
(94– "אחישנה" תיבת ששורש ולהעיר, א. צח , סנהדרין

בפרק  הובא זה שענין - הרמז ע"ד  - ויומתק ח '. ר"ת - "חש"
""צ ובדף ,(60 הערה לעיל  (ראה .לק"

א).95) (מו, פל "ו תניא וראה כ . ל , ישעי '
ה"ב.96) פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם וראה לג . לא, ירמי '
ואילך ).97) א לז, שלח  (לקו"ת מאד  מאד  ע"ד 

  

כו ': בציווי  צורך ויש חיות , מתוך אינו  מצדֿעצמו  ש"שני " ח, בסעיף

והנפלאות  הנסים  את  ממש  בעיניהם  כשראו במדבר , ישראל  שהיו בזמן אפילו הוא  שהמדובר  ולהעיר ,
הכבוד  בענני מוקפין והיו מרים , של  מבארה  מים  ושתו השמים , מן לחם  ואכלו הקב "ה , עמהם  שעושה 
צורך  היה  (שלכן, ל "שני" "ראשון" בין חילוק  אז גם  היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  וכו', לבושיהם  מגהצין שהיו

שנקראו כפי החדשים  בשמות  גם  כמודגש  כחדשים "), בעיניך  יהיו יום  ש "בכל  מיוחד  בציווי 
השני". ו"חודש  הראשון" "חודש  - כו') החדשים  שמות  עמהם  עלו ֿ כך  שאחר  לבבל , הירידה  (לפני

חיות : מתוך להתוועדות  בנוגע יא , בסעיף

ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  בהתוועדות , נמצאים  שלא  חס ֿושלום , לחשד  מקום  שאין פשוט , וגם  מובן
או  ממש , לשינה  עד  ד "פארשלאפן", באופן שהיא  התוועדות  דרגות : חילוקי יש  עצמה  בהתוועדות 
ח '], הוא  'חשובים ' ֿ תיבות  ראשי שגם  [ולהעיר , חשובים  ֿ בתים  בעלי כמנהג  הרגיל , דרך  על  התוועדות 

חיות . מתוך  להתוועדות  עד 

"ובחרת  בכלל  זה  ויתירה "וגם  התוועדות ", לעבעדיקע  "א  חיות , מתוך  תהיה  שההתוועדות  -
ׁשּבלעבעדיק ". "לעבעדיק  - ֶֶמזה 

עוד  מתחיל  זה  שענין להוסיף , ה ויש  בעניני - שההכנה ההתוועדות  אף  אשר  להתוועדות ,
לה  כבר  שייכת  ידוע להתוועדות  הרי העבר , על  צועקין ואין ,, אייר בחודש  - שני" ש "פסח  הפתגם 

העבר . מצב  גם  נוגע  ֿ כן ואם  לתקן", תמיד  ניתן אלא  אבוד , לא  פעם  ש "אף  מלמדנו - זו משבת  המתברך 

כו ': ממש בגלוי  שרואים השיחה , בסיום

דוקא : הגילוי בענין הצורך  להדגשת  בנוגע  להוסיף  ויש 

"כדי הוא  הבריאה  כללות  כוונת  של  הטעמים  יתברך "אחד  ופעולותיו כחותיו שמזה שלימות  ,
למעלה . הגילוי ענין נוגע  כמה  עד  מובן

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  - האדם  לעבודת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  הפסוק ועל  חפץ ",על  ארץ  אתם  תהיו "כי
שצריכים  אלא  כו', יקרים  אוצרות  בה  שיש  ארץ  בבחינת  הוא  מישראל  ואחד  אחד  את שכל 

האוצרות .

." חודש מחר  יהונתן לו "ויאמר  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 ענין רש "י, פירוש  עם  השבוע  בפרשת  פסוק  ללמוד  ֿ קודש , השבת  ביום  התוועדות  בכל  נהוג 
החל  נוסף  וענין ברמב "ם , היומי בשיעור  הלכה  גם  - האחרונות  ובשנים  הזוהר , על  אאמו"ר  בהערות 
שכתב  (כמו במנחה " לעצרת  פסח  שבין שבת  בכל  אחד  פרק  אבות , פרקי לומר  ש "נוהגין - זו משבת 

אבות . בפרקי ענין גם  לבאר  - נפש ) לכל  השוה  בסידורו הזקן רבינו

בפסוק  רש "י פירוש  על  גם ) - וביניהם  ענינים , וכמה  כמה  (על  העירו - רש "י לפירוש  "וישאום בנוגע 
"וישאום  שכתוב  שממה  אמת  הן דלכאורה , נשמתם ". אלא  בגדיהם  נשרפו שלא  "מלמד  בכותנותם ",
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צורך  היה  (שלכן, ל "שני" "ראשון" בין חילוק  אז גם  היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  וכו', לבושיהם  מגהצין שהיו

שנקראו כפי החדשים  בשמות  גם  כמודגש  כחדשים "), בעיניך  יהיו יום  ש "בכל  מיוחד  בציווי 
השני". ו"חודש  הראשון" "חודש  - כו') החדשים  שמות  עמהם  עלו ֿ כך  שאחר  לבבל , הירידה  (לפני
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לה  כבר  שייכת  ידוע להתוועדות  הרי העבר , על  צועקין ואין ,, אייר בחודש  - שני" ש "פסח  הפתגם 

העבר . מצב  גם  נוגע  ֿ כן ואם  לתקן", תמיד  ניתן אלא  אבוד , לא  פעם  ש "אף  מלמדנו - זו משבת  המתברך 

כו ': ממש בגלוי  שרואים השיחה , בסיום

דוקא : הגילוי בענין הצורך  להדגשת  בנוגע  להוסיף  ויש 

"כדי הוא  הבריאה  כללות  כוונת  של  הטעמים  יתברך "אחד  ופעולותיו כחותיו שמזה שלימות  ,
למעלה . הגילוי ענין נוגע  כמה  עד  מובן

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  - האדם  לעבודת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  הפסוק ועל  חפץ ",על  ארץ  אתם  תהיו "כי
שצריכים  אלא  כו', יקרים  אוצרות  בה  שיש  ארץ  בבחינת  הוא  מישראל  ואחד  אחד  את שכל 

האוצרות .

." חודש מחר  יהונתן לו "ויאמר  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 
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החל  נוסף  וענין ברמב "ם , היומי בשיעור  הלכה  גם  - האחרונות  ובשנים  הזוהר , על  אאמו"ר  בהערות 
שכתב  (כמו במנחה " לעצרת  פסח  שבין שבת  בכל  אחד  פרק  אבות , פרקי לומר  ש "נוהגין - זו משבת 

אבות . בפרקי ענין גם  לבאר  - נפש ) לכל  השוה  בסידורו הזקן רבינו
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עו     

מובן אינו עדיין ֿ מקום  מכל  בגדיהם ", נשרפו "שלא  הכרח  יש  בכותנותם "  מיוחד לנס  שהוצרך 

בגדיהם ? נשרפו שלא 

מ  - חוטמיהם " לתוך  נכנסו אש  של  חוטין שני "כמין - רש "י דברי המשך  להבין צריך  ההכרח גם  הו
ב  זה  על   ?

לבו" אל  יתן "והחי ה ', לעבודת  בנוגע  – השמיני" ביום  "ויהי - הפרשה  בהתחלת  ענין לבאר  יש  .כן

 אאמו"ר פרשתנו בהערות  בריש  הזוהר  מאמר  פתח ,מובא  יצחק  רבי וגו', השמיני ביום  "ויהי
דוקא ..ברן  יצחק  רבי הוא  הפתיחה  "בעל  אאמו"ר  ומבאר  כו'", אלקים  בני כל  ויריעו בוקר  כוכבי יחד 

השמיני". ליום  שייך  הוא  לכן הוי ', פעמים  ח ' הוא  מספרו

ֿ דידן, ובנידון הענין. שבתוכן מהשייכות  כתוצאה  היא  במספר , שמתבטאת  השייכות  להבין: וצריך 
שם  פעמים  ח ' ענין לתוכן השייכות  דוקא ?מהי

לקמן. שיתבאר  כפי לבו", אל  יתן "והחי האדם , בעבודת  וההוראה  הלימוד  גם  לבאר  יש  לזה , ונוסף 

 ברמב "ם היומי בקדשי בשיעור  אלא  אוכלים  ש "אין כהנים  - בכהונה  דרגות  חילוקי כמה  נתבארו
של  וחלה  תורה  של  "תרומה  גם  (שאוכל  מיוחס " "כהן מזה , ולמעלה  דבריהם ", של  תרומה  הגבול ..
הכהן  והוא  בדיקה , צריך  שאינו איש  עד  כו' הכהן פלוני בן כהן שהוא  עדים  שני לו "שהעידו תורה "),

המזבח ". על  ששימש 

החינוך  נשלם  שאז למילואים ", "שמיני השמיני", ביום  "ויהי - השבוע  לפרשת  והשייכות  הקשר  וזהו
של  לענין ,.

הדעות " ב "לתקן - לבו" אל  יתן "החי - וההוראה  הלימוד  גם  לבאר  לקמן.ויש  שיתבאר  כפי ,

 אבות פרקי לפני שאומרים  המשנה  על  נתעכב  - זו בשבת  לומר  שמתחילים  אבות  לפרקי בנוגע 
שנאמר  הבא , לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל  - מטעי נצר  ארץ , ירשו לעולם  צדיקים , כולם  ועמך 

להתפאר " ידי :מעשה 

הבא ", עולם  "בן הבא ", לעולם  "חלק  לשונות : כמה  ז"ל  חכמינו במדרשי מצינו - הבא  לעולם  בנוגע 
" - זו במשנה  הדיוק  (א ) להבין: וצריך  הבא ". העולם  לחיי הלימוד ו"מזומן (ב ) הבא ", לעולם 

לקמן. שיתבאר  כפי ה ', בעבודת  וההוראה 

 לעיל להמדובר  (בהמשך  גם  להזכיר  המקום  של כאן פעולות  אודות  (  אל יתן "החי -
המשמח ) (דבר  משקה  קנקני שהכינו אלו עתה  יגשו ולכן, ומצוותיה . תורה  יהדות , לעניני בנוגע  - לבו"
ובהדגשה  - שמחה , מתוך  ומצוות  תורה  לעניני בקשר  מישראל  וכמה  כמה  של  ומסיבות  התוועדויות  עבור 
וּתׂשמח  ּתׂשמח  תשמח , ושנת  והטף ", והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', 'שנת  זו, בשנה  ְְִַַַיתירה 

- ולאחרים ) (לעצמו

להשתתף  והטף , והנשים  האנשים  כאן, המסובים  כל  את  ויזמינו המאורע , תוכן אודות  ויכריזו
כו'. בממונם  וכן בנשמתם , - ֿ פנים  ֿ כל  ועל  בגופם , גם ) - שיכולים  (אלו אלו ומסיבות  בהתוועדויות 

ישראל  באהבת  ובמיוחד  ומצוות , תורה  עניני בכל  ההוספה  ֿ ידי שעל  – העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי

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

דרשות 7) (ראה למגנא" ניסא קוב"ה עביד  ש"לא הכלל  היפך 
ועוד ). ואילך , 124 ע' ח "ה לקו"ש וראה ח '. דרוש הר"ן

וכיו"ב 8) "רבותינו" בשם זה פירוש מביא אינו שרש"י  ובפרט 
"אגדה  מקרא, של  בפשוטו והוכחה בראי ' צורך  יש אז (שגם
כן  מפרש אלא ח )). ג , בראשית (פירש"י  המקרא" דברי  המיישבת

ממש. מקרא של  בפשוטו
(9.31 ובהערה ס"ד . – דלעיל  בשיחות נכלל 

ואילך ),10) רסז (ס"ע פרשתנו ריש לוי "צ לקוטי 

ב.11) לה,
ז.12) לח , איוב
רפ"כ .13) ביאה איסורי  הל '
בסופן.14) תמורה הל ' רמב"ם ראה
כא.15) ס, ישעי '
חלק.16) ר"פ סנהדרין
ואילך .17) ס"ח  דלעיל  משיחות

     

הגלות  סיבת  את  לגמרי מבטלים  ישראל , המסובב ,ואחדות  גם  ממילא  בדרך  בטל  - הסיבה  ובהבטל  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  נגאלין ומיד  ותיכף 

חלוקת  ברכה "].[לאחרי לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה 

***

:רש "י בפירוש  הביאור 

מתעוררות  שלכן הענין, תוכן את  שוכחים  רש "י, שבפירוש  בתיבות  הדיוק  גודל  שמפני - ובהקדמה 
ישרפו  שלא  מיוחד  בנס  הצורך  מהו לשאלה  מקום  שאין ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  רש "י. בפירוש  שאלות 

המאורע . תוכן על  חושבים  רק  אם  - בגדיהם 

איש  "ויקחו.. פעולת  שהרי טבעית , מאש  שפרצה  משריפה  כתוצאה  היתה  לא  ואביהוא  נדב  מיתת 
בהן ויתנו באופן גו'"מחתתו אש  בו לשים  מיוחד  כלי היא  ש "מחתה " מכיון לשריפה , סיבה  אינה 

מ "אש  או יום , שבכל  הקטורת  מעבודת  שריפה  פרצה  לא  (שלכן, כו' שריפה  תהיה  תוקד שלא  תמיד 
המזבח " -על  לשריפה  גורם  זה  ואין לאש , מיוחד  כלי בביתו שיש  למקרא " חמש  ה "בן שרואה  וכפי ,(

אש  "ותצא  בקרא  כמפורש  אלא , " אותם ה '"ותאכל  "מלפני שבאה  אש  כלומר , , 
נשרפו שלא  פלא  אין שכן, ומכיון , נשרפה שלא  כמו , מכיון אליהם , סמוכה  שהיתה 

טבעית . אש  זו שאין

– אותם " ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  - כזה  באופן הענישם  שהקב "ה  הטעם  מהו רק  היא  השאלה 
דוקא  אש  ֿ ידי ?על 

ֿ זה  לפני פירש  כבר  שהרי - לתרץ  רש "י  צריך  לא  זו כנגד ושאלה  "מדה  היא  הקב "ה  של  שמדתו
ה ' לפני ש "ויקריבו מכיון ֿ דידן ובנידון "ותצא זרה "מדה ", לכן ,." אותם ותאכל  ה ' מלפני

בגדיהם  נשרפו שלא  הטעם  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי מכיון ועל  עונש , של  ענין שייך  לא  לבגדים  בנוגע  כי -
ולתפארת " "לכבוד  השלימות , בתכלית  כו').שהיו חטא  (כמו ֿ רצוי בלתי ענין בהם  היה  ולא  ,

 ד "מדה הענין יותר  להדגיש  כדי - חוטמיהם " לתוך  נכנסו אש  של  חוטין שני "כמין רש "י, וממשיך 
עליה  וישימו אש  בהן ויתנו מחתתו איש  . . ("ויקחו "קטורת " מדה ": ממיני "כנגד  שנעשית  - (

עניןבשמים  עם  קשורה  -  הקב "ה "של  בקרבנות  שכתוב  מה  ֿ דרך  לה '"(על  ),ניחוח 
הקטורת  את  שהקטיר  הכהן גם  היה  מזה  כתוצאה  הקטורת אשר  של  ריחה  .את 

לא  זו, במדה  נענשו לכן - בחוטם  שמריחים  קטורת  עם  קשור  היה  ואביהוא  נדב  של  שחטאם  ומכיון
לא  אשר  זרה  "אש  ה ' לפני שהקריבו (בגלל  אותם " ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  בכלל , אש  ֿ ידי על  רק 

באמצעות  היתה  גופא , אותם ") ("ותאכל  האש  ששריפת  מזה , יתירה  אלא  אותם "), "כמין צוה  ,
לתוך  נכנסו אש  של  חוטין .שני

 פעמים ח ' במספרו, המרומזת  השמיני" ל "ביום  ד "יצחק " השייכות  - אאמו"ר  בהערות  הביאור 
הוי':
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ב.18) ט , יומא ראה
א.19) יו"ד , פרשתנו
ו.20) ו, צו
גם 21) וראה יא. (תרומה "בתנחומא חגיגה סוף מתוס' להעיר

העץ  ישרף שלא אפשר אי  . . תמי ' משה שהי ' יש ה) פ"ז, ויק"ר
אבל  כו'". מעלה של  באש דרכי  כך  המקום, לו אמר המזבח ). (של 

מקרא. של  בפשוטו בפירש"י  הובא לא זה ענין
ב.22) שם, פרשתנו
היא"23) חנק סתם בתורה האמורה מיתה ש"כל  ובפרט 

טז). כא, משפטים (פירש"י 
ובפירש"י .24) א יח , יתרו וראה ועוד . ז. יא, יא. ז, נח 
(שאינה 25) מעלה של  לאש שבנוגע לעיל  האמור על  נוסף

הבגדים. את גם שתאכל  כלל  הכרח  אין טבעית)
ֿ מ .26) ב כח , תצוה
ואילך .27) כג  ל , תשא
באפיך ".28) קטורה "ישימו יו"ד : לג , ברכה ראה
ועוד .29) ט . א, ויקרא



עז      

הגלות  סיבת  את  לגמרי מבטלים  ישראל , המסובב ,ואחדות  גם  ממילא  בדרך  בטל  - הסיבה  ובהבטל  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  נגאלין ומיד  ותיכף 

חלוקת  ברכה "].[לאחרי לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  - המשקה 

***

:רש "י בפירוש  הביאור 

מתעוררות  שלכן הענין, תוכן את  שוכחים  רש "י, שבפירוש  בתיבות  הדיוק  גודל  שמפני - ובהקדמה 
ישרפו  שלא  מיוחד  בנס  הצורך  מהו לשאלה  מקום  שאין ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  רש "י. בפירוש  שאלות 

המאורע . תוכן על  חושבים  רק  אם  - בגדיהם 

איש  "ויקחו.. פעולת  שהרי טבעית , מאש  שפרצה  משריפה  כתוצאה  היתה  לא  ואביהוא  נדב  מיתת 
בהן ויתנו באופן גו'"מחתתו אש  בו לשים  מיוחד  כלי היא  ש "מחתה " מכיון לשריפה , סיבה  אינה 

מ "אש  או יום , שבכל  הקטורת  מעבודת  שריפה  פרצה  לא  (שלכן, כו' שריפה  תהיה  תוקד שלא  תמיד 
המזבח " -על  לשריפה  גורם  זה  ואין לאש , מיוחד  כלי בביתו שיש  למקרא " חמש  ה "בן שרואה  וכפי ,(

אש  "ותצא  בקרא  כמפורש  אלא , " אותם ה '"ותאכל  "מלפני שבאה  אש  כלומר , , 
נשרפו שלא  פלא  אין שכן, ומכיון , נשרפה שלא  כמו , מכיון אליהם , סמוכה  שהיתה 

טבעית . אש  זו שאין

– אותם " ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  - כזה  באופן הענישם  שהקב "ה  הטעם  מהו רק  היא  השאלה 
דוקא  אש  ֿ ידי ?על 

ֿ זה  לפני פירש  כבר  שהרי - לתרץ  רש "י  צריך  לא  זו כנגד ושאלה  "מדה  היא  הקב "ה  של  שמדתו
ה ' לפני ש "ויקריבו מכיון ֿ דידן ובנידון "ותצא זרה "מדה ", לכן ,." אותם ותאכל  ה ' מלפני

בגדיהם  נשרפו שלא  הטעם  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי מכיון ועל  עונש , של  ענין שייך  לא  לבגדים  בנוגע  כי -
ולתפארת " "לכבוד  השלימות , בתכלית  כו').שהיו חטא  (כמו ֿ רצוי בלתי ענין בהם  היה  ולא  ,

 ד "מדה הענין יותר  להדגיש  כדי - חוטמיהם " לתוך  נכנסו אש  של  חוטין שני "כמין רש "י, וממשיך 
עליה  וישימו אש  בהן ויתנו מחתתו איש  . . ("ויקחו "קטורת " מדה ": ממיני "כנגד  שנעשית  - (

עניןבשמים  עם  קשורה  -  הקב "ה "של  בקרבנות  שכתוב  מה  ֿ דרך  לה '"(על  ),ניחוח 
הקטורת  את  שהקטיר  הכהן גם  היה  מזה  כתוצאה  הקטורת אשר  של  ריחה  .את 

לא  זו, במדה  נענשו לכן - בחוטם  שמריחים  קטורת  עם  קשור  היה  ואביהוא  נדב  של  שחטאם  ומכיון
לא  אשר  זרה  "אש  ה ' לפני שהקריבו (בגלל  אותם " ותאכל  ה ' מלפני אש  "ותצא  בכלל , אש  ֿ ידי על  רק 

באמצעות  היתה  גופא , אותם ") ("ותאכל  האש  ששריפת  מזה , יתירה  אלא  אותם "), "כמין צוה  ,
לתוך  נכנסו אש  של  חוטין .שני

 פעמים ח ' במספרו, המרומזת  השמיני" ל "ביום  ד "יצחק " השייכות  - אאמו"ר  בהערות  הביאור 
הוי':
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ב.18) ט , יומא ראה
א.19) יו"ד , פרשתנו
ו.20) ו, צו
גם 21) וראה יא. (תרומה "בתנחומא חגיגה סוף מתוס' להעיר

העץ  ישרף שלא אפשר אי  . . תמי ' משה שהי ' יש ה) פ"ז, ויק"ר
אבל  כו'". מעלה של  באש דרכי  כך  המקום, לו אמר המזבח ). (של 

מקרא. של  בפשוטו בפירש"י  הובא לא זה ענין
ב.22) שם, פרשתנו
היא"23) חנק סתם בתורה האמורה מיתה ש"כל  ובפרט 

טז). כא, משפטים (פירש"י 
ובפירש"י .24) א יח , יתרו וראה ועוד . ז. יא, יא. ז, נח 
(שאינה 25) מעלה של  לאש שבנוגע לעיל  האמור על  נוסף

הבגדים. את גם שתאכל  כלל  הכרח  אין טבעית)
ֿ מ .26) ב כח , תצוה
ואילך .27) כג  ל , תשא
באפיך ".28) קטורה "ישימו יו"ד : לג , ברכה ראה
ועוד .29) ט . א, ויקרא



עח     

לעיל  למציאות נתבאר  שייך  שבעה  שמספר  – השמיני ליום  המילואים  ימי שבעת  שבין החילוק 
העולם . ממציאות  למעלה  הוא  שמונה  ומספר  ההיקף ), ימי שבעת  בראשית , ימי (שבעת  העולם 

הוי': פעמים  לח ' והשייכות  הקשר  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 

ברא  ("בראשית  אלקים  שם  עם  קשורה  העולם  מציאות  שהרי העולם , ממציאות  למעלה  הוא  הוי' שם 
הוי'. שם  גילוי בעולם  ממשיכים  ישראל  של  עבודתם  ֿ ידי ועל  אלקים "),

ֿ פנים  ֿ כל  על  שייכות  לו שיש  הוי' שם  (א ) אופנים : שני יש  הוי' שם  בהמשכת  גם  - יותר  ובפרטיות 
ענין שזהו העולם , הוי'לגדרי שם  (ב ) העולם . גדרי ז', מספר  עם  שקשור  כפי הוי' שם  הוי', פעמים 

ענין שזהו העולם , לגדרי משייכות  לגמרי ח ',שלמעלה  מספר  עם  שקשור  כפי הוי' שם  הוי', פעמים 
העולם . מגדרי שלמעלה 

העבודה  שכאשר  היינו, הוי', פעמים  ז' בגימטריא  "יעקב " ישראל : של  עבודתם  באופן תלוי זה  וענין
הוי'. פעמים  ז' העולם , לגדרי השייך  הוי' שם  רק  ממשיכים  אזי עקב , מלשון "יעקב ", של  באופן היא 

יאמרו  ֿ לבוא  שלעתיד  כידוע  ֿ לבוא , דלעתיד  הגילוי על  דקאי - הוי' פעמים  ח ' בגימטריא  ו"יצחק "
"אבינו אתה  "כי הוי',דוקא  פעמים  ח ' העולם , מגדרי לגמרי שלמעלה  הוי' שם  יתגלה  שאז ,

ל "כלות  עד  והתענוג , השמחה  בענין ביטוי לידי שבאה  השלימות , בתכלית  היא  העבודה  כאשר  - זה  ומעין
ותענוג " צחוק  "מלשון - "יצחק " של  ענינו שזהו העם הנפש ", ש "וירא  השמיני" ב "יום  כמו ,",

ותענוג " צחוק  ענין ."שהוא 

הדרך  שפותח  יצחק ", רבי "פתח  - יצחק  רבי של  בכחו נעשה  זה  מישראל ,וענין ואחד  אחד  לכל 
" - הוא  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  (השני) שמו שהרי זה , לדורנו בנוגע  יתירה  ".ובהדגשה 

וגם  ותענוג . צחוק  מלשון "יצחק ", – הוא  זה ) ענין (שמבאר  אאמו"ר  של  השני שמו שגם  ולהעיר ,
אלי" אישי ילוה  "הפעם  שם  על  הוא  "לוי" שהרי העבודה , שלימות  על  מורה  - "לוי" - הראשון ,שמו

"לויתן" בענין גם  וכידוע  התחברות , .מלשון

הידועה  שמדגישים [ברשימתו מכיון אבל  יצחק ", והן לוי הן גבורות , על  רומז "שמי אאמו"ר  כותב 
את  להדגיש  יש  - דוקא  והנגלה  הנראה  בטוב  דוקא , השמחה  בקו לבו" אל  יתן "החי ענין את  לאחרונה 
פרשת  ריש  אור ' ב 'תורה  בארוכה  כמבואר  אלי", אישי ילוה  "הפעם  "לוי", הן אלו, שבשמות  הטוב  הענין
("ראה  ראיה  של  באופן ושמעון, ראובן עבודת  שלאחרי ה ', בעבודת  הענין תוכן - חיים  מלשון – ויחי

ה 'ה '" ("שמע  שמיעה  של  ובאופן (," יצחק" והן אלי", אישי ילוה  "הפעם  ד "לוי", לעילוי באים  אזי ,(
והתענוג ]. הצחוק  ענין

: הכהונה בענין - ברמב "ם  היומי בשיעור  הביאור 

גדולים "כתיב  "כהנים  שפירושו כהנים ", ממלכת  לי תהיו "(כהנים )"ואתם  התואר  והרי ."
וקטנים  בינונים  - הפחות ) (לכל  דרגות  שתי עוד  שיש  מוכיח  שהתואר עצמו מדגישים  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ,

" הוא  מישראל ) ואחד  אחד  (כל  ישראל  כל  "כהנים של  אלא  סתם , כהנים  רק  לא  היינו, כהנים ",
."
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ס"ב.30) דלעיל  משיחות
ג .31) כא, ויצא תו"א וראה ב. פט , שבת טז. סג , ישעי '
ובכ "מ .
רסט .32) ע' שם לוי "צ לקוטי 
כד .33) ט , פרשתנו
שערי 34) אמ "ב ע'ראה תרע"ח  סה"מ  א). (נה, פנ"ז הק"ש

ועוד . קב. ע' תרפ"ח  רפג .
לד .35) כט , ויצא
פרשתנו.36) ריש לקו"ת בארוכה ראה

ועוד .37) הזהר. לס' הערות לוי "צ לקוטי  בריש נדפסה
לב.38) כט , ויצא
לג .39) שם,
ו.40) יט , יתרו
עה"פ.41) בעה"ט 
הר 42) כמו וקטן, בינוני  גם דוגמתו שיש גדול , דבר ככל 

ח ) ב, (שה"ש הכתוב (כלשון גבעה או קטן והר בינוני  הר גדול ,
דמיני ' הפסח  לחג  השייך  - הגבעות" על  מקפץ ההרים על  "מדלג 

וכיו"ב. אזלינן),

     

בדברי  הדבר  מפורש  - כו' הדרוש  בדרך  אלא  אינו זה  שכל  ואומרים  מבקשים ", הם  ש "תואנה  ולאלו
בלבד , לוי שבט  "לא  הרמב "ם : כותב  - ויובל  שמיטה  הלכות  בסוף  וברורה . צחה  בלשון עצמו, הרמב "ם 

נתקדש  זה  הרי כו' אותו רוחו נדבה  אשד  כו' ואיש  איש  כל  אלא  ," ואיש איש  ש "כל  היינו, ,"
ואפילו ישראלים , גם  אלא  ולוים ), (כהנים  לוי משבט  רק  בשבט לא  נעלית  הכי לדרגה  להגיע  יכול  ,

ב  שנאמר  תואר  קדשים ", "קודש  ענין שזהו גדול , כהן דרגת  אלא  סתם , כהונה  דרגת  רק  לא  - לוי
 כמ "ש , ויבדל"." קדשים קודש  להקדישו

הברכה  כנוסח  בציון, כהן לראות  נזכה  כהונה , עניני אודות  שמהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
הכתוב  ובלשון בציון, כהן יראה  הספרדים : ֿ ישראל  בני אחינו אצל  יולד הרגיל  ואיש  איש  יאמר  "ולציון

עליון" יכוננה  והוא  ממש .בה  בימינו במהרה  ,

 האדם ומעוררת  תוכחות  ש "מלאה  הוא  – זו בשבת  ללמוד  שמתחילים  - אבות  מסכת  של  ענינה 
כו'" טובה  מדה  כל  אחר  חסידות "לרדוף  "מדת  של  באופן להנהגה  עד  ,. האדם עבודת  כללות  תוכן -

ואחד  אחד  כל  של  מעלתו גודל  נתבאר  שבה  כו'", ישראל  "כל  משנת  אומרים  לזה  הקדמה  בתור  ולכן,
ההשתדלות  גודל  להיות  צריך  כמה  עד  מובן שמזה  העבודה , ענין לפני עוד  מציאותו, עצם  מצד  מישראל 

לו. שניתנו הנעלים  הכחות  לנצל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של 

" בזה : והענין  מישראל ואחד  אחד  שכל  מכיון ממש , ישראל  כל  - הבא " לעולם  חלק  להם  יש 
ויצא  כשנולד  ומיד  תיכף  מציאותו, עצם  מצד  הוא  זה  ענין אשר  הקב "ה , של  ידי" מעשה  מטעי "נצר  הוא 
בשם  גם  כמודגש  כולה , התורה  כל  בירושה  שמקבל  כשם  העבודה , ענין התחלת  לפני עוד  העולם , לאויר 

לתורה " אותיות  ריבוא  ששים  "יש  ֿ תיבות  ראשי ששייך "ישראל ", לפני עוד  מציאותו, עצם  שמצד  היינו, ,
בתורה  אות  התורה , מציאות  לעצם  שייכות  לו יש  כו', התורה  .ללימוד 

" הלשון דיוק  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי הבא ":ועל  לעולם 

חסידות  בדרושי "מבואר  שבין ל "החילוק  הבא " חלק לעולם  היינו ש "חלק " - הבא " עולם 
"רובע " "רביעי, ואילו ל 'מלכות ', מ 'יסוד ' ההמשכה  – בספירות  וענינו , הבן (בדוגמת  ֿ הבא " עולם 

" - מזה  ולמעלה  הבינה . לספירת  "בן" שהוא  ֿ אנפין), (זעיר  'תפארת ' על  קאי - הכל ) לחיי שיורש 
הבינה  בחינת  על  דקאי הבא ", עצמו העולם  ֿ הבא  עולם  דרגת  (שזוהי ).עצמה 

ענין  לפני עוד  מציאותם ), עצם  (מצד  ישראל " ל "כל  השייך  ענין אודות  מדובר  זו שבמשנה  ומכיון
להם  יש  ישראל  "כל  מדייק  לכן - עבודה  "של  כי הבא ", אחד לעולם  לכל  ישנו הבא " לעולם 

שבקטנים  לקטן אפילו מישראל , העבודה .ואחד  התחלת  לפני ,

תורה  קיבל  מ "משה  החל  אבות , במסכת  שנתבארו הענינים  פרטי כולל  - העבודה  ענין ֿ ידי על  אמנם ,
משה  של  תלמידו נעשה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  הרבה ", תלמידים  ד "העמידו באופן כו'" ומסרה  מסיני ,

ד " לעילוי גם  באים  אזי - כו' ו"רבינו הבא ", הבא ".עולם  העולם  לחיי

 נעלית דרגה  יש  ו"מזומן"), "בן" ("חלק ", ֿ הבא  בעולם  הדרגות  פרטי שמלבד  ולהעיר , להוסיף  ויש 
לגבי  שכר  של  לענין נחשב  אינו ֿ הבא  שעולם  כך , כדי עד  ֿ הבא , עולם  ענין מכללות  שלמעלה  - יותר 

זו  נעלית  .דרגה 
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יג .43) כג , דה"א
ה.44) פז, תהלים
בסופן.45) דלעיל  שיחות גם ראה
המחבר).46) אמר (ד "ה בהקדמה אבות עמ "ס שמואל  מדרש
א.47) ל , ב"ק ראה
קפו.48) אופן עמוקות מגלה
(49.46 ע' תש"ו סה"מ  ראה
קכג50) ע' עוה"ב ערך  להצ"צ) (דא"ח  הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך .

א.51) סג , ב"ב ראה
ובכ "מ .52) רס"ה, אגה"ק ועוד . סע"ב. כד , זח "ב ראה
יעקב 53) עפר מנה "מי  יו"ד ) כג , (בלק ממ "ש גם ולהעיר

את דבית ומספר "דעדקיא אונקלוס: ובתרגום ישראל ".
ישראל . קטני  היינו יעקב",

במשנה)54) - א קח , (סנהדרין במארז"ל  החסי ' פי ' כידוע
מעוה"ב, למעלה שהם - לעוה"ב" חלק להם אין המדבר "דור
102 ע' חכ "ג  לקו"ש (ראה אצלם לשכר נחשב אינו עוה"ב שלכן

וש"נ). ,60 הערה



עט      

בדברי  הדבר  מפורש  - כו' הדרוש  בדרך  אלא  אינו זה  שכל  ואומרים  מבקשים ", הם  ש "תואנה  ולאלו
בלבד , לוי שבט  "לא  הרמב "ם : כותב  - ויובל  שמיטה  הלכות  בסוף  וברורה . צחה  בלשון עצמו, הרמב "ם 

נתקדש  זה  הרי כו' אותו רוחו נדבה  אשד  כו' ואיש  איש  כל  אלא  ," ואיש איש  ש "כל  היינו, ,"
ואפילו ישראלים , גם  אלא  ולוים ), (כהנים  לוי משבט  רק  בשבט לא  נעלית  הכי לדרגה  להגיע  יכול  ,

ב  שנאמר  תואר  קדשים ", "קודש  ענין שזהו גדול , כהן דרגת  אלא  סתם , כהונה  דרגת  רק  לא  - לוי
 כמ "ש , ויבדל"." קדשים קודש  להקדישו

הברכה  כנוסח  בציון, כהן לראות  נזכה  כהונה , עניני אודות  שמהדיבור  - העיקר  והוא  - ֿ רצון ויהי
הכתוב  ובלשון בציון, כהן יראה  הספרדים : ֿ ישראל  בני אחינו אצל  יולד הרגיל  ואיש  איש  יאמר  "ולציון

עליון" יכוננה  והוא  ממש .בה  בימינו במהרה  ,

 האדם ומעוררת  תוכחות  ש "מלאה  הוא  – זו בשבת  ללמוד  שמתחילים  - אבות  מסכת  של  ענינה 
כו'" טובה  מדה  כל  אחר  חסידות "לרדוף  "מדת  של  באופן להנהגה  עד  ,. האדם עבודת  כללות  תוכן -

ואחד  אחד  כל  של  מעלתו גודל  נתבאר  שבה  כו'", ישראל  "כל  משנת  אומרים  לזה  הקדמה  בתור  ולכן,
ההשתדלות  גודל  להיות  צריך  כמה  עד  מובן שמזה  העבודה , ענין לפני עוד  מציאותו, עצם  מצד  מישראל 

לו. שניתנו הנעלים  הכחות  לנצל  מישראל  ואחד  אחד  כל  של 

" בזה : והענין  מישראל ואחד  אחד  שכל  מכיון ממש , ישראל  כל  - הבא " לעולם  חלק  להם  יש 
ויצא  כשנולד  ומיד  תיכף  מציאותו, עצם  מצד  הוא  זה  ענין אשר  הקב "ה , של  ידי" מעשה  מטעי "נצר  הוא 
בשם  גם  כמודגש  כולה , התורה  כל  בירושה  שמקבל  כשם  העבודה , ענין התחלת  לפני עוד  העולם , לאויר 

לתורה " אותיות  ריבוא  ששים  "יש  ֿ תיבות  ראשי ששייך "ישראל ", לפני עוד  מציאותו, עצם  שמצד  היינו, ,
בתורה  אות  התורה , מציאות  לעצם  שייכות  לו יש  כו', התורה  .ללימוד 

" הלשון דיוק  גם  מובן ֿ זה  ֿ פי הבא ":ועל  לעולם 

חסידות  בדרושי "מבואר  שבין ל "החילוק  הבא " חלק לעולם  היינו ש "חלק " - הבא " עולם 
"רובע " "רביעי, ואילו ל 'מלכות ', מ 'יסוד ' ההמשכה  – בספירות  וענינו , הבן (בדוגמת  ֿ הבא " עולם 

" - מזה  ולמעלה  הבינה . לספירת  "בן" שהוא  ֿ אנפין), (זעיר  'תפארת ' על  קאי - הכל ) לחיי שיורש 
הבינה  בחינת  על  דקאי הבא ", עצמו העולם  ֿ הבא  עולם  דרגת  (שזוהי ).עצמה 

ענין  לפני עוד  מציאותם ), עצם  (מצד  ישראל " ל "כל  השייך  ענין אודות  מדובר  זו שבמשנה  ומכיון
להם  יש  ישראל  "כל  מדייק  לכן - עבודה  "של  כי הבא ", אחד לעולם  לכל  ישנו הבא " לעולם 

שבקטנים  לקטן אפילו מישראל , העבודה .ואחד  התחלת  לפני ,

תורה  קיבל  מ "משה  החל  אבות , במסכת  שנתבארו הענינים  פרטי כולל  - העבודה  ענין ֿ ידי על  אמנם ,
משה  של  תלמידו נעשה  מישראל  ואחד  אחד  שכל  הרבה ", תלמידים  ד "העמידו באופן כו'" ומסרה  מסיני ,

ד " לעילוי גם  באים  אזי - כו' ו"רבינו הבא ", הבא ".עולם  העולם  לחיי

 נעלית דרגה  יש  ו"מזומן"), "בן" ("חלק ", ֿ הבא  בעולם  הדרגות  פרטי שמלבד  ולהעיר , להוסיף  ויש 
לגבי  שכר  של  לענין נחשב  אינו ֿ הבא  שעולם  כך , כדי עד  ֿ הבא , עולם  ענין מכללות  שלמעלה  - יותר 
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ישראל . קטני  היינו יעקב",

במשנה)54) - א קח , (סנהדרין במארז"ל  החסי ' פי ' כידוע
מעוה"ב, למעלה שהם - לעוה"ב" חלק להם אין המדבר "דור
102 ע' חכ "ג  לקו"ש (ראה אצלם לשכר נחשב אינו עוה"ב שלכן

וש"נ). ,60 הערה



פ     

עולמות " ש "בורא  זה  הוא  שיהודי אלא  עוד , בנוגע ולא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  (ועל  ֿ הבא  עולם  גם  כולל  ,
ז"ל  חכמינו ובלשון רויחא ), וכולם  רויחא , ומזוני חיי בני - הזה  עולם  מחיה לעניני בכו, דאית  "זוטי

כידוע  התחיה ), עולם  ֿ הבא , עולם  ענין (תוכן מובן,מתים " שמזה  הזקן, רבינו לתלמידי בנוגע  הפתגם 
ד  "זוטרא  אזי משה ", של  ד "תלמידו ומצב  במעמד  נמצאים  (כ "ק שכאשר  מכם  ואחד  אחד  כל  –

מתים "! מחיה  - הקהל ) על  באצבעו הראה  שליט "א  אדמו"ר 

עם  לפעולה  בנוגע  והן לעצמו, בנוגע  הן הרוחנית , לעבודה  בנוגע  - מתים " "מחיה  יותר : ובפרטיות 
כידוע  בגשמיות , גם  מתים " "מחיה  ענין (דוגמת ) לפעול  שבכחו ועד  -הזולת . רב  מעשה  - הסיפור 

בבחינת  שהוא  ענין נפעל  הטובה  מחשבתו ֿ ידי שעל  גוט ", זיין וועט  - גוט  "טראכט  ההוראה  אודות 
מתים ". "מחיה 

" ההוראה  לקיים  צריך  זאת  לפעול  שכדי אלא ,  עצמו את  לבלבל  שלא  - (ופשיטא  "
מתים ", ד "מחיה  באופן רק  ולא  בפועל , טוב  יהיה  שאכן פועל  ֿ ידיֿזה  שעל  הטוב ), היפך  שהן במחשבות 
פנאי  ואין כו', ֿ נפש  ועגמת  צער  ישנו בינתיים  [שהרי נתתקן ֿ כך  ואחר  ֿ רצוי בלתי ענין תחילה  שיש  היינו,
עליך " אשים  ש "לא  באופן אלא  הדעת ], וישוב  מנוחה  מתוך  בתורה  לעסוק  שצריך  מכיון זה , לבלבול 

מלכתחילה .

אחד  כל  של  בכחו בוודאי הוא  זה  שענין - ברוחניות  המתים  תחיית  לענין בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
ברצונו. אלא  תלוי הדבר  שאין לעצמו, בנוגע  ובפרט  ואחד ,

"מאן  גם  אלא  כמיתה , שנחשב  ירוד  הכי למצב  בנוגע  רק  לא  הוא  המתים  תחיית  שענין להוסיף , ויש 
מית " איקרי מדרגיה  "דנפיל  , אף) הקודמת  לדרגתו ביחס  אלא  אינה  שהנפילה  היינו, דייקא , "

מית ". "איקרי ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  כו'), נעלית  בדרגה  נמצא  עתה  שגם 

של  הדרכתו לקבל  וזכה  תמימים ', ב 'תומכי למד  חסידים , בין ונתחנך  גדל  שנולד  יהודי ולדוגמא :
'פעם ' היה  זה  כל  אבל  וכו', באריכות  מתפלל  היה  ברבים , חסידות  חוזר  היה  פעם  - דורנו נשיא 
ולהחזיק  לתמוך  צריך  הוא  ד "זבולון", העבודה  לקו ששייך  וטוען עשיר , נעשה  - כיום  ואילו ("למפרע "),

כו'. באריכות  ותפילה  ֿ חיים ' ֿ אלקים  'דברי בחזרת  להתעסק  פנאי לו אין ולכן מוסדות , וכמה  כמה 

"והעמידו  תלמידים , עם  התעסקותו שמצד  - ד "יששכר " העבודה  בקו שנשאר  אחד  אצל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
עצמו. על  לחשוב  - הוא  טוען - פנאי לו אין הרבה ", תלמידים 

בגמרא  אמר איתא  בגינתו). (מטפל  בגינתא  קאי דהוה  אשכחיה .. ש "רב  שילת , בר  שמואל  רב  אודות 
תמיד  גבם  על  ולישב  וללמד  באמונה , ללמדם  רגיל  (שהיית  להימנותך  שבקתיה  הא ליה : ליה : אמר  .(

על  למחשבתו בנוגע  אמורים  הדברים  ואם  עלייהו", דעתאי נמי והשתא  לי, חזיא  דלא  שנין תליסר 
עצמו  על  לחשוב  שיכול  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  גינתו, בצרכי שמתעסק  בשעה  גם  עליהם  שדעתו התלמידים ,

ז"ל  חכמינו כהוראת  התלמידים , עם  שמתעסק  בשעה  אחרים ".גם  קשוט  ֿ כך  ואחר  (תחילה ), עצמך  "קשוט 

- למעשה  הלכה  - שלו ערוך ' ב 'שולחן מביא  הזקן רבינו התפילה : לעבודת  בנוגע  - יותר  ובפרטיות 
ושעה  . . למקום  לבו שיכוין כדי תפילתו קודם  אחת  שעה  שמתפלל  במקום  שישהה  צריך  ש "המתפלל 
כ "ד  שהן בינוניות  משעות  ממש  שעה  שוהין היו הראשונים  וחסידים  כו', תפילתו אחר  אחת 

ֿ לעת " עד במעת  בתפילתם  ומכוונים  מתבודדים  שהיו מעשה , ואנשי חסידים  עושים  היו "וכך  ומוסיף , ,
וכו'" הגשמיות  להתפשטות  מגיעים  .שהיו

ובפרט  התפילה ', ו'קונטרס  העבודה ' ב 'קונטרס  המבואר  ֿ פי על  התפילה  להיות  צריכה  – הפחות  ולכל 
נוספו הזמן שבמשך  . התפילה לעבודת  בנוגע  דורנו נשיא  של 
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התבוננות  בהקדמת  שהתפלל  האחרונה  הפעם  היתה  מתי - לעצמו חשבון ואחד  אחד  כל  יעשה  ובכן,
התפילה ! לפני

איניש  ידע  אבל  לביישו, שלא  כדי זו, שאלה  אותו ולשאול  פלוני איש  על  באצבע  להראות  רוצה  אינני
מסתכלים  הבית  מן היציאה  שלפני המדינה  (כמנהג  ה 'ראי' לפני כשיעמוד  - לעצמו ויחשוב  בנפשיה ,

ש  ויחליט  הבריות "), ב "כבוד  להזהר  צריך  שהרי הצווארון... באמצע  היא  שה 'עניבה ' לוודא  ב 'ראי'
במשך  התפילה  לפני ההתבוננות  הקדמת  לאחרי שהתפלל  האחרונה  הפעם  היתה  מתי - הדברים  מכוונים 

ֿ פנים ! ֿ כל  על  השעה  מחצית  או רגעים , ששים  שעה ,

ביום  לתפילה  בנוגע  גם  אלא  החול , בימי לתפילה  בנוגע  רק  לא  לעשות  יכולים  זה  שחשבון ולהוסיף ,
התפילה ?!... לפני ההתבוננות  בהקדמת  שהתפלל  האחרונה  השבת  היתה  מתי - השבת 

 כל של  מציאותו עצם  מצד  הוא  הבא " לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל  שענין - לעניננו ונחזור 
כדי  העבודה , עניני בכל  להשתדל  צריך  כמה  עד  מובן ומזה  העבודה , ענין לפני מישראל , ואחד  אחד 

לו. שניתנו הנעלים  הכחות  לנצל 

הרבה ", תלמידים  והעמידו כו' ומסרה  מסיני, תורה  קיבל  מ "משה  מתחיל  העבודה  ענין כללות  וכאמור ,
העולם  דברים  שלשה  "על  המשנה  דברי כהמשך  העולם , בכל  פועל  עבודתו ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 

הפרק עומד " לסיום  ועד  ,.אמיתי בקיום  עמידה  קיים ", העולם  דברים  שלשה  "על 

במשנה  מסיימים  - זה  כל  ישראל ,ולאחרי את  לזכות  הקב "ה  רצה  אומר : עקשיא  בן חנניה  "רבי
שנאמר  ומצוות , תורה  להם  הרבה  ויאדיר ":לפיכך  תורה  יגדיל  צדקו למען חפץ  ה '

צדיק  השלימות , בתכלית  הוא  הרי האמורים , העבודה  עניני כל  שלאחרי לטעון, יהודי יכול  לכאורה ,
להוסיף . מה  יותר  לו ואין וכו', גמור  ֿ תשובה  ובעל  גמור ,

ש  אומרים  זה , כל  שמסיימים  לאחרי הקב "ה ולכן, לפיכך "רצה  ישראל , להם את 
העבודה  עניני בכל  להוסיף  יש  שלכן ויאדיר ", תורה  יגדיל  צדקו למען חפץ  ה ' שנאמר  ומצוות , תורה 

ויאדיר ". תורה  ד "יגדיל  באופן עוז, וביתר  שאת  ביתר  וכהנה , כהנה  ומצוות  בתורה 

באדירים " מאדירים  לאדירים  ויפרע  אדיר  "יבוא  לענין ממש  בקרוב  באים  לבנין ומזה  ועד  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  הסוגיא ), (כהמשך  ֿ המקדש  בית 

***

 ז"ל חכמינו הוראת  ֿ פי פעם על  עוד  ולזרז לעורר  יש  – מעשה " בשעת  אותו ומזרזין ש "חוזרין
בנוגע  והן לנשים , בנוגע  הן לאנשים , בנוגע  הן הקיץ , לימי במיוחד  השייכים  והמבצעים  הפעולות  אודות 
להוסיף  - לזולת  בנוגע  והן לעצמו בנוגע  הן - העבודה  לכללות  בנוגע  וכן ענינו. לפי ואחד  אחד  כל  לטף ,
ומתוך  ד "הקהל ", באופן - זה  וכל  ֿ חסדים , וגמילות  צדקה  ובעניני התפילה , בעבודת  התורה , בלימוד 

ו"ּתׂשמח ". "ּתׂשמח " ְְִַַַשמחה ,

צדקנו, משיח  יבוא  שבינתיים  אלא  ֿ זה , שלאחרי החורף  על  גם  זה  כל  ופועלים  שממשיכים  ובאופן
עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  ממש , ומיד  תיכף  אלא  "בינתיים ", רק  העבודה ולא  המשך  יהיה  שאז ,

זה  שעל  הגלות , משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו כללות  עם  ביחד  רצונך ", "כמצות  השלימות , בתכלית 
בסופו).נאמר  תורה ' ב 'לקוטי (כמבואר  ושמכם " זרעכם  יעמוד  "כן

ממש . ממש  ממש . בימינו במהרה  טפחים , מעשרה  למטה  ממש , בפועל  יהיה  זה  שכל  - והעיקר 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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פי      

התבוננות  בהקדמת  שהתפלל  האחרונה  הפעם  היתה  מתי - לעצמו חשבון ואחד  אחד  כל  יעשה  ובכן,
התפילה ! לפני

איניש  ידע  אבל  לביישו, שלא  כדי זו, שאלה  אותו ולשאול  פלוני איש  על  באצבע  להראות  רוצה  אינני
מסתכלים  הבית  מן היציאה  שלפני המדינה  (כמנהג  ה 'ראי' לפני כשיעמוד  - לעצמו ויחשוב  בנפשיה ,

ש  ויחליט  הבריות "), ב "כבוד  להזהר  צריך  שהרי הצווארון... באמצע  היא  שה 'עניבה ' לוודא  ב 'ראי'
במשך  התפילה  לפני ההתבוננות  הקדמת  לאחרי שהתפלל  האחרונה  הפעם  היתה  מתי - הדברים  מכוונים 

ֿ פנים ! ֿ כל  על  השעה  מחצית  או רגעים , ששים  שעה ,

ביום  לתפילה  בנוגע  גם  אלא  החול , בימי לתפילה  בנוגע  רק  לא  לעשות  יכולים  זה  שחשבון ולהוסיף ,
התפילה ?!... לפני ההתבוננות  בהקדמת  שהתפלל  האחרונה  השבת  היתה  מתי - השבת 

 כל של  מציאותו עצם  מצד  הוא  הבא " לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל  שענין - לעניננו ונחזור 
כדי  העבודה , עניני בכל  להשתדל  צריך  כמה  עד  מובן ומזה  העבודה , ענין לפני מישראל , ואחד  אחד 

לו. שניתנו הנעלים  הכחות  לנצל 

הרבה ", תלמידים  והעמידו כו' ומסרה  מסיני, תורה  קיבל  מ "משה  מתחיל  העבודה  ענין כללות  וכאמור ,
העולם  דברים  שלשה  "על  המשנה  דברי כהמשך  העולם , בכל  פועל  עבודתו ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 

הפרק עומד " לסיום  ועד  ,.אמיתי בקיום  עמידה  קיים ", העולם  דברים  שלשה  "על 

במשנה  מסיימים  - זה  כל  ישראל ,ולאחרי את  לזכות  הקב "ה  רצה  אומר : עקשיא  בן חנניה  "רבי
שנאמר  ומצוות , תורה  להם  הרבה  ויאדיר ":לפיכך  תורה  יגדיל  צדקו למען חפץ  ה '

צדיק  השלימות , בתכלית  הוא  הרי האמורים , העבודה  עניני כל  שלאחרי לטעון, יהודי יכול  לכאורה ,
להוסיף . מה  יותר  לו ואין וכו', גמור  ֿ תשובה  ובעל  גמור ,

ש  אומרים  זה , כל  שמסיימים  לאחרי הקב "ה ולכן, לפיכך "רצה  ישראל , להם את 
העבודה  עניני בכל  להוסיף  יש  שלכן ויאדיר ", תורה  יגדיל  צדקו למען חפץ  ה ' שנאמר  ומצוות , תורה 

ויאדיר ". תורה  ד "יגדיל  באופן עוז, וביתר  שאת  ביתר  וכהנה , כהנה  ומצוות  בתורה 

באדירים " מאדירים  לאדירים  ויפרע  אדיר  "יבוא  לענין ממש  בקרוב  באים  לבנין ומזה  ועד  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  בגאולה  הסוגיא ), (כהמשך  ֿ המקדש  בית 

***

 ז"ל חכמינו הוראת  ֿ פי פעם על  עוד  ולזרז לעורר  יש  – מעשה " בשעת  אותו ומזרזין ש "חוזרין
בנוגע  והן לנשים , בנוגע  הן לאנשים , בנוגע  הן הקיץ , לימי במיוחד  השייכים  והמבצעים  הפעולות  אודות 
להוסיף  - לזולת  בנוגע  והן לעצמו בנוגע  הן - העבודה  לכללות  בנוגע  וכן ענינו. לפי ואחד  אחד  כל  לטף ,
ומתוך  ד "הקהל ", באופן - זה  וכל  ֿ חסדים , וגמילות  צדקה  ובעניני התפילה , בעבודת  התורה , בלימוד 

ו"ּתׂשמח ". "ּתׂשמח " ְְִַַַשמחה ,

צדקנו, משיח  יבוא  שבינתיים  אלא  ֿ זה , שלאחרי החורף  על  גם  זה  כל  ופועלים  שממשיכים  ובאופן
עין" כהרף  המקום  עיכבן "לא  ממש , ומיד  תיכף  אלא  "בינתיים ", רק  העבודה ולא  המשך  יהיה  שאז ,

זה  שעל  הגלות , משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו כללות  עם  ביחד  רצונך ", "כמצות  השלימות , בתכלית 
בסופו).נאמר  תורה ' ב 'לקוטי (כמבואר  ושמכם " זרעכם  יעמוד  "כן

ממש . ממש  ממש . בימינו במהרה  טפחים , מעשרה  למטה  ממש , בפועל  יהיה  זה  שכל  - והעיקר 

אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
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ב'.65) משנה
יח .66) משנה
רע"ב.67) כג , מכות
כא.68) מב, ישעי '

סע"א.מנ 69) נג , חות
כד .70) יט , יתרו ופירש"י  מכילתא
מא.71) יב, בא ופירש"י  מכילתא
כב.72) סו, ישעי '



פב

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

Ì„ÒÂ ÁÒÙ‰ ‚Á Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ˘

בתורה  א) שמות: בשלושה מכונה הפסח  חג
"1שבכתב  נקרא הוא  התפלה בנוסח  ב) ."

זמן  הזה...) המצות "(חג להוסיף ג)קבעו  ."
כל  נקראים הנפוצה) בלשון  גם (וכך  חז "ל  בלשון 

הימים  שמונת) (או  "2שבעת בשם ."

המכיל  כללי, עיקרי תוכן  ישנו  זה שבחג לומר  יש
שהוזכרו  השמות בשלושת שמתבטאים ענינים, שלושה

לעיל .

הוראה  – "תורה" הוא בתורה סדר  שגם ,3וכיוון 
סדר  לפי באים והוראותיהם השמות ששלושת יוצא

חשיבותם:

השם  המצות", "חג של  הענין  מופיע בתחילה
המופיע  זמן" של  הענין  אחר ֿכך  ,

הגדולה  כנסת אנשי – חכמים שטבעו  מטבע 4חרותנו ",

שם  שהוא הפסח ", "חג – ולבסוף בתפלה, לומר  –
אדם  בני ובלשון  חז "ל  בלשון  .5הנפוץ

.

˙Â‡ÈˆÓÏ Ï‡˘È È ˙ÎÈÙ‰ Y ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ

‰˘„Á

יחזקאל  בנבואת כמוסבר  הוא, מצרים יציאת 6זמן 

"לידה",זמן  בלשון  מתואר  זה ענין  ישראל . עם
שמת  דבר  לעם, ישראל  בני נהיו  שאז  מפני רק אים לא

שעל  מפני אלא אחרים, עמים על  גם להבדיל , לאומרו ,

ישראל  בני הפכו  לעם, שנהיו  ל "מציאות 7ידי
.8חדשה"

ושלימות  כפי 9כוונת תורה, מתן  הוא מצרים יציאת
את 10שנאמר  תעבדון  ממצרים העם את "בהוציאך 

הזה". ההר  על  האלקים

מתן  "זמן  השבועות, שחג לכך  ההסברים אחד  [זהו 
ממחרת 11תורתנו " שבתות שבע ספירת על ֿידי נקבע ,

הוא  תורה, מתן  שבועות, שחג ללמד  כדי וזאת הפסח ,
ישראל ].12המשך  עם לידת מצרים, ליציאת

הופכים  שהם בכך  קשורה ישראל  עם לידת כלומר ,
 ֿ (גם 13לעם ישראל  בני של  מהותם כל  –

תורה.14כיחידים  היא (

מצרים  שבגלות מפני רק איננה החדשה והמציאות
"כלים" היוו  ולא ביותר , שפל  במצב בניֿישראל  היו 
שערי  במ "ט  בהיותם ואדרבה: תורה, לקבלת מתאימים

לתורה 15טומאה  המנוגד  במצב שרויים היו  הם ,
וקדושה,

"אלא היא שהתורה אמון ...מפני
שגנוזה16שעשועים" גנוזה חמדה ,17 נעלית היא –

בני  לגבי היתה היא ולפיכך  הנבראים, מן  לגמרי
דבר  - במצרים לכך  ובנוסף למטה, שהם - ישראל ,

בתחומם. שלא לגמרי, חדש

המצות", "חג – השמות שלושת מוסברים בכך 
שלושה  מבטאים הם הפסח ". ו "חג חרותנו " "זמן 

בסדר  (ודוקא הנדרשים מציאות שלבים, ליצור  כדי (
חדשה.
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טז .1) טז , ראה ו . כג , אמור יח. לד, תשא טו . כג, משפטים
(ראה 2) בתושב"כ גם "פסח" שנק' ניסן  וט"ו  י "ד יום רק ולא

וראה  ואילך. רטו  ע' זוין ) (לרש "י  בהלכה המועדים בס' – כו ' השקו "ט
בהגש "פ  – (נדפס בתחילתו  תשל"ו  לחגה"פ כללי  במכתב הבאה  הערה

תרסח)). ע' ֿ ז ) תשמ"ו  (קה"ת,
ועוד).3) ב. נג , (זח"ג  הוראה מלשון  דתורה
א.4) לג , ברכות
וחה"פ.5) חהמ"צ להשמות בנוגע בא פ' לוי  קדושת ראה
שם.6) ובמפרשים טז  קאפיטל
ה).7) כו , (תבוא ורב" עצום גדול "גוי  של במציאות כבר שהיו 
הגירות 8) גמר ובמ"ת דבנ "י  הגירות התחלת היתה ביצי "מ – וכן 

דמי " שנולד כקטן  שנתגייר "גר אשר א), ט, כריתות ואילך. א מו , (יבמות
וש "נ ). א. כב, (יבמות

(תנחומא 9) למעלה יעלו  לא שתחתונים (ההגבלה) המיצר בטל שאז 
ג ). פי "ב, שמו "ר טו . וארא

יב.10) ג , שמות
ע'11) ח"ח [המתורגם] לקו "ש  ראה – דחגה"ש  העיקרי  תוכן  שזהו 

עיי "ש . ,21
פסח".12) של "עצרת נק' דשבועות (ב)), ב (פ "ז , משהש "ר להעיר
(ס'13) בתורותי ' אם כי  אומה איננה אומתנו  הרס"ג : כמאמר

פ"ז ). מ"ג  והדעות האמונות
המלמד 14) דכל א) ג , במדבר פרש "י  ב. יט, (סנהדרין  ממרז "ל להעיר

כאילו  הכתוב עליו  מעלה תורה חבירו  בן  לקו "ש (את) וראה .
ואילך. 11 ע' חכ"ג  לקו "ש  – ובארוכה ואילך. 192 ע' חט"ו  [המתורגם]

יתרו .15) ר"פ ז "ח
ד"ה 16) במדבר לקו "ת זמירות. דוד ד"ה אגה"ק וראה ל. ח, משלי 

המשך  בכתף. הארון  משא מצות להצ"צ סהמ"צ אמון . אצלו  ואהי '
ובכ"מ. קפג . פ' תער"ב

ב.17) פח, שבת
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של  דוגמא באמצעות להבין  ניתן  לעיל  האמור  את
עצמו , שהתלמיד  חדש, רעיון  תלמיד  המלמד  רב

דבר בשכלו  זהו  לגביו  אליו , להגיע היה יכול  לא ,
18 מפני אלא עתה, עד  זאת שמע שלא מפני ולא ,

מעבר  שזה  זה בלימוד  התלמיד . של 
עבודה: כיווני שלושה גםֿכן  דרושים

של  כיוון  התלמיד  אצל  להיות צריך  ראשון  דבר 
חז "ל  כמאמר  עצמית, חכם 19התבטלות "תלמיד  שאצל  ,

מר " נוטפות "שפתותיו  להיות צריך  רבו " לפני שיושב
אימה" מחמת ),20("מרירות

ובשכלו  בכוחותיו  יכול [שהרי התלמיד  אין 
התבטלות  רק מתחומו . הנשגב החדש, לרעיון  להגיע

– לכך עצמית "כלי" מהווה – בדומה 21מציאות ,
חז "ל  "כלי22לדברי :.["מחזיק

להשתדל  התלמיד  צריך  מכן  לאחר  את אך 
להשתמש עליו  ולכך  הרעיון , .

"כלי שדוקא זאת עם צריך [יחד  הרי – מחזיק"
ענינו  את המבטל  נקב ללא שלם, "כלי" להיות .23הוא

מתאימה ולפ  בהכנה צורך  ויש בהתבטלות, די אין  יכך 
ומחזיק]. מקבל  כלי באמצעות הרעיון , לקליטת

התלמיד  יגיע דבר  של  שבסופו  היא, הלימוד  מטרת
עומד  (=אדם דרבי'" אדעתי' (איניש) "קאי של  למצב

רבו ) דעת במצבו 24על  אמנם . התלמיד אין 
דרבי'" ל "דעתי' להגיע 25מסוגל 

בהתאם  הרעיון  את "לצמצם" הרב על  לכן  –
יהיה  הרעיון  של  שעומקו  (כך  התלמיד  של  לשכלו 

ה"מצומצם")טמון  הפשוט , –26ברעיון 

של  בכיוון  לפעול  התלמיד  צריך  זאת עם יחד  אך 
 שכלו שכלו ממגבלות והתעלות ,

בסופו  יוכל  הוא זאת באמצעות הרב. של  שכלו  לדרגת
שכל  שהוא דרבי'", אדעתי' "קאי... להיות דבר  של 

יותר . נעלה

.„

,Ï"‰ „ÂÓÈÏ‰ ÈÏ˘ Ï˘ Ì„Ò È‚Ï È˘Â˜‰

ÂÈÏÚ Ò‰‰Â

– הלימוד  חלקי בין  לעיל  שצויין  הסדר  על 
עצמית), (התבטלות מר " נוטפות "שפתותיו 

להיות לכאורה,הכנה מתעורר , עצמית), (מציאות
קושי:

ש"רבה 27הגמרא  לרבנן 28אומרת להו  דפתח 
– (=רבה רבנן  ובדחי דבדיחותא מלתא אמר 

שמחה, של  דבר  אמר  לחכמים לימודו  שהתחיל 
שמחו ) בדחו , ופתח והחכמים באימתא יתיב

=) מכאן בשמעתא בלימוד ). ופתח  באימה ישב
לבם" "נפתח  של  השלב את ליצור  יש שתחלה ,29נראה

 ֿ אחר  ורק ה"שמעתתא", להבנת הראוי ה"כלי" הכנת
"יתיב וביטול )?כך  (יראה "

אשר  דבדיחותא" "מלתא הוא: כך  על  ההסבר 
" כללית הכנה רק הוא לרבנן ", להו  דפתח 

זה אין  עצמו .ללימוד . הלימוד  מן 

נועדה  לא דבדיחותא" "מלתא אחרות: במילים
אצלו  לעורר  אלא השכלי, הרעיון  לקליטת אותו  להכין 

רוח את בהלך  בכלל  יהי' ששכלו  לקבל , הכללי
"קבלה" .30של 

לתלמיד , הרב בין  הקשר  אל אבל  הרעיון 
באימתא  "יתיב כאשר  רק להיווצר  יכול  31התלמיד ,

בשמעתא)". (ופתח 

.‰

"˙˜Ó ÔÈÓÈÂ ‰ÁÂ„ Ï‡Ó˘" „Ò È˘Â˜‰

חז "ל  במאמר  דוחה 32הסדר  שמאל  תהא "לעולם
לפיו  שהרי לעיל , האמור  לפי קשה מקרבת" 33וימין 
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ועוד.18) קפח. פרק תער"ב המשך ג '. ע' עת"ר סה"מ ראה
ועוד.19) א'תב. ע' מסעי  אוה"ת וראה א. קיז , פסחים ב. ל, שבת
נוטפות.20) ד"ה שם שבת פרש "י 
מקבל 21) הביטול שע"י  (ושם, ופקצ"ט פקל"ט תער"ב המשך ראה

ע"ש ). השכל, עצם
(וש "נ ).22) פ"ו  ה'שי "ת בגנים היושבת ד"ה וראה א. מ, ברכות
פ"ג .23) כלים
ב.24) ה, ע"ז 
שם.25) ע"ז  – שנין " "ארבעין  לאחרי  רק
ובכ"מ.26) תרנ "ז . וידעת ד"ה בארוכה ראה
שם.27) ופסחים שבת

רכו .28) רמז  מ"ב היל"ש  גירסת ע"פ והוא "רבא". – פ"ז  בתניא
שבט  יוד בשיחת נת' שם). ופסחים שבת דק"ס (וראה שם פסחים ר"ח

תשכ"ד.
ובדחי .29) ד"ה שם שבת פרש "י 
(ס 30) פ"ב תרפ"ט דודי  לכה ד"ה ב).עייג "כ כ, ח"א קונטרסים ה"מ
לשמוע 31) התשוקה דגם תתפו , ע' ח"ב תער"ב מהמשך ג "כ להעיר

ביטול  לגמרי , ריקן  כלי  צ"ל (כי  השכל מקבלת מבלבלת הרב שכל את
וכל). מכל

לאדה"ז 32) ת"ת הל' – להלכה הובא ב. קז , סנהדרין  א. מז , סוטה
סי "ז . פ"ד

עה"פ.33) יל"ש  ו . ב, שה"ש  – בכתוב סדרם וכ"ה
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צורך  יש שתמיד  דוחה"משתמע ב"שמאל 
."מקרבת "ימין 

יש  ה"דוחה" שאת היא זה במאמר  [וההדגשה
ב" יד לעשות – ""ב ה"מקרבת" ואת ,"34.[

למאמר  זה סדר  מתאים כיצד  לשאול : יש כך  ועל 
("מקרבת")ש" דבדיחותא מלתא אמר  להו ... פתח 

..?"...(לקודם הפוך  (כיוון  באימתא יתיב

הוא  כלל  כאן 35ועוד : ואילו  לשמאל , קודמת שימין 
לימין ?שמאל 

יותר  גוברת "לעולם 36והשאלה המאמר  לאחר  :
דוחה  שמאל  תהא ואשה, תינוק ש"יצר , מובא תהא..."
הוא, "תינוק" אצל  הסדר  והרי – מקרבת" וימין 
אהובים  שהם "בדברים ללימוד  לזרזו  יש שתחילה
כפי  וכו '", אגוזים לך  ואתן  קרא שניו ... לקטנות אצלו 

 המשניות בפירוש .37הרמב"ם

מקרבת" ב"ימין  צורך  יש תינוק שאצל  מובן  ומכך 
,במציאות אכן , שרואים, [כפי דוחה" "שמאל 

התינוק אל  יגשו  עלול שאם דוחה" ב"שמאל 
הלימוד ]. מן  לחלוטין  להרחיקו  הדבר 

מובנים  ד '):38הדברים (בסעיף לעיל  האמור  לפי
ההשפעה  סדר  על  רק מדובר  תהא..." "לעולם במאמר 

 שמאל" תחילה הוא: הסדר  שבכך  הזולת, על 
מקרבת" "ימין  כך  ואחר  .39דוחה"

"ימין  של  מסוג פעולות על  כאן  מדובר  אין  אך 

הבאות מקרבת"   ההשפעה ,40עצם
משיכת  או  לתלמידים, דבדיחותא מלתא כאמירת

אצלו ". אהובים ב"דברים הקטן  התלמיד 

.Â
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רעיון  בלימוד  נדרשים אלו  ענינים ששלושה כשם
כאשר  הדבר , הוא שכך  וחומר  וקל  גם, הוא כך  חדש,
להפיכתו  עד  האדם מציאות של  מהותי בשינוי מדובר 

חדשה". ל "מציאות

כעם  ש"לידתם" ישראל , לבני בקשר  בענינינו , וכך 
האלקים  את "תעבדון  כאשר  היא שהשלמתה ישראל ,
כרוכה  ב), בסעי' לעיל  שהוסבר  (כפי הזה" ההר  על 

הללו : הענינים בשלושת היא אף

יש  התורה, את לקבל  יוכלו  ישראל  שבני כדי א)
ב" דמותם צורך  לביטול  ויגיעה עבודה – "

עבודת – "תעבדון " לתורה. המנוגדת ,הקודמת
עול  וקבלת עצמית התבטלות מתוך  .41העובד 

ב" צורך  יש ה' תורת את לקבל  כדי שהרי
לנשמע.43,42ונשמע" נעשה

מסוג  איננה "תעבדון " של  העבודה שני, מצד  ב)
עצם  זהו  להיפך : אלא היהודי, של  מציאותו  את השובר 

אינם 44מציאותו  הם רשב"ג שלדברי לדגים, בדומה ,
וים 45חוצצים  כדגים הם ותורה יהודים והרי ,46.
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שם.34) סוטה לע"י  יעקב עיון  ראה
ד'.35) סעיף ב' סי ' או "ח אדה"ז  שו "ע
דוחה"36) "שמאל שהקדים דזה לתרץ, אפשר הנ "ל במאמר כי 

הסדר צ"ל שכן  מפני  (לא הוא מקרבת" שקאי ל"ימין  מפני  כ"א) ,
כ"כ  (ועד אלישע תלמיד הי ' כבר שגחזי  לאחרי  וגחזי , באלישע שם
– ואילך)) כט ד, (מ"ב השונמית בן  להחיות משענתו  עם אותו  ששלח

מקרבת" ה"ימין  הי ' כבר *,וא"כ
רק  צ"ל שדחי ' א) הנ "ל: במאמר ישנן  הדגשות דב' י "ל [ועפ"ז 
מקרבת" "ימין  קיים כבר אם גם ב) בפנים, כנ "ל בימין , וקירוב בשמאל
לאחרי  הנה – דוחה" ד"שמאל הנהגה צ"ל ולכן  הדרוש  ככל הועיל ולא

צ"ל דוחה" מקרבת"].ה"שמאל "ימין 
" הלשון  שמסתימת ע"ז , [נוסף וימין אבל דוחה שמאל תהא

ב) קעז , (ח"ג  שבזהר (ובפרט, סדרם צ"ל כן  ש "לעולם" משמע, מקרבת"
בשייכות  לא – מקרבת" וימין  דוחה תהא ("שמאל סתם זה מאמר הובא

כבפנים. עכצ"ל כו '" תינוק ב"יצר הרי ] – דאלישע)) לסיפור
החמישית.37) והכת ד"ה חלק פ' סנהדרין 
(38.359 ע' ח"ה לקו "ש  גם ראה
תשובה 39) הל' רמב"ם ועיין  כו '". ואשה תינוק "יצר במאמר ועד"ז 

"עובד נק' כו ' שכר לקבל כדי  שהעובד ה"ה), ועיי "ש  ה"א. ",(פ"י 

אותן  שמחנכין  והקטנים והנשים הארץ "עמי  עובדים זה" דרך ו "על
("ימין "). מאהבה ויעבדו  דעתן  שתרבה עד _"שמאל") מיראה לעבוד

ד"40) בסדר היא עולם" של ד"ברייתו  חשוכאלהעיר
עז , שבת – ("ימין ") אור ואח"כ ("שמאל") "צמצום" בתחילה נהורא",

סע"ב. רעט, סידור לסדרב. בנוגע זהו  אבל  –  אבל ,
חפץ "כי  מפני  היא ס'הבריאה וראה מקרבת). (ימין  הוא"

ֿ ה, ב סעיף לחושך ֿ ביחס אור ע' ב' כרך ֿ חב"ד .הערכים
(יתרו 41) ובזיע" וברתת וביראה באימה – "וינועו " דבמ"ת להעיר

שם). ובפרש "י  א כב, ברכות טו . כ,
נעשה).42) כ): יט, (ויתרו  ג  (ושם, ז . כד, משפטים
ואילך.43) סע"א פח, שבת
(44) 246 ע' ח"ה [המתורגם] לקו "ש  היא וראה שקב"ע שמכיון  (

זו . בעבודה ותענוג  חיות לו  יש  לכן  ישראל של האמיתית מציאות
בד"ה 45) נת' – כמותו  הלכה שאין  אלא מ"ז . פ"ו , מקואות משנה

א). (כב, דזבחים בהא כוותי ' פסקינן  הרי  אבל – תרס"ב. אני , וראיתי 
עליות  גולות בס' בזה והאריך שם. מקואות בתויו "ט בזה שקו "ט וכבר
דחיקא). בשנויא (לפענ "ד בסופו  ב' כלל מקואות הל' לטהרה חיבור שם.

ואכ"מ. ועוד,
ב.46) סא, ברכות

                 



פה    

חז "ל  אומרים לך "47וכך    מי
ענין  היא תורה לכאורה, (והלא תורה" בתלמוד  שעוסק

– "תעבדון " של של  האמיתי שטבעם כיוון  – (?
המשנה ה  כדברי ומצוות, תורה קיום הוא אני 48יהודים :

קוני. את לשמש נבראתי

יהודי כאשר  ר "ל ,ולפיכך : ומצוות תורה מקיים
ושכך  עול , ובלי "חפשי" שהוא לו  שנראה למרות הרי
בכל  ומצוות, תורה מקיים היה לו  מאשר  יותר  לו  קל 
ההיפך  הם ח "ו  התורה לפי שאינם שחיים כיוון  זאת,
ענין  זהו  הרי האמיתיים, וטבעו  מהותו  לפי הנדרש מן 

" של  ."

חז "ל  למאמר  עבודת 49[בדומה של  שמשמעותה
50 למרות – לאנשים" נשים "מלאכת היא

אנשים  אצל  הרי יותר , קלה לכאורה, היא, שהעבודה
וטבעם]. להרגלם בניגוד  זה כי פרך ", "עבודת זוהי

הריהו  "תעבדון ", של  הענין  אצלו  קיים כאשר  רק
אמיתי. חורין  בן 

נעלה שינוי נוצר  תורה מתן  באמצעות ג) 
ישראל , בני של  "תעבדון " של  שהענין  עד  ישראל , בבני
הרי  ומוגבלת, מדודה עבודה לכאורה, שהוא,

התורה  בנותן  הקשורה עבודה זוהי ,51בפנימיותה
והגבלה. מדידה מכל  נעלית היא מכך  וכתוצאה

"זמן  המצות", "חג – השמות שלושת וזהו 
הפסח ": ו "חג חרותנו ",

על  מורה המצות") ("חג "מצה" 
התנשאות  .52וחוסר 

שהביטול  כך  על  מורה חרותנו ") ("זמן  "חרותנו "
ב  אצלו מתהווה שמורגשת באופן  היהודי של 

הנאה  לו  ויש לעיל , שהוסבר  כפי האמיתית, החרות
מכך . ותענוג

" מלשון  הוא הפסח ") ("חג דילוג "53"פסח " .

ישראל  בני אצל  שהיה ממה באין ֿערוך  (מצד 54הנעלה
מצרים  ביציאת מלמעלה שבא הנעלה ומתן 55ה"דילוג"

ההגבלות, מן  השתחררות של  עבודה וזוהי תורה),
ביותר . גבוהה לדרגה והתעלות

.Ê

'‰ ˙„ÂÚ ‰‡Â‰‰

של  ה' עבודת לגבי מכך  הנלמדות מההוראות אחת
יהודי: כל 

"יראה" היא ושרשה" ועיקרה העבודה "ראשית
"עבודת עול , איננה "56וקבלת זו  עבודה אך  ,

שהרי  ח "ו , והישברות, עצבות מתוך  להיעשות צריכה
צדיקים" כולם "ועמך 

מבדילה... ומחיצה מסך  הקים הוא כן  אם אלא –
לשבור  עליו  הקליפות...שאז  "לשבר  – תחילה

על ֿידי   "57–

יש  כאשר  "שבירה". אין  עצמה מצד  בקדושה כי
"מצד  זה הרי נמוכה" ורוח  נשבר  "ולב במרירות צורך 

הבהמית" ונפש ח "ו 58הגוף "שולט  בבחינת הם כאשר  ,
האדם" (של 59על  הנפש" ומרירות נשבר  "לב ואז  ,

שליטתם  את מבטלים קדושות") "מצד 56"גבורות אבל  ,
"שמחה" אלא – "שבירה" כלל  אין  האלקית" .55נפש

היתה  הזקן  לאדמו "ר  לסיפור : ההסבר  גם [זהו 
הזקן  אדמו "ר  כי מכסה, ללא מכסף, טבק קופסת
התפילין  את לכוון  כדי המבריק הכסף במכסה השתמש

באמצע. בדיוק שיהיו  שבראש,

תוך  צדק", ה"צמח  לפני כך  על  דברו  כאשר 
מן  המכסה את שבר  הזקן  שאדמו "ר  התבטאות
לא  ששבירה צדק", ה"צמח  כך  על  אמר  הקופסא,
שבר , לא הוא הזקן ), (אדמו "ר  ה"סבא" של  ענינו  היתה
בחוט , לקופסא מחובר  היה המכסה הנראה, כפי אלא

המחבר . החוט  את הסיר  וה"סבא"
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מ"ב.47) פ"ו  אבות
בסופה.48) קידושין 
יא.49) פ"א, שמו "ר ע"ב. ריש  יא, סוטה
קשה".50) "עבודה נק' – שם סוטה רש "י  ולגירסת
נעשה 51) שבמ"ת (9 הערה לעיל (הובא דרז "ל ע"פ בכ"מ כמשנ "ת

כו '. לתחתונים ירדו  לא דעליונים ה"גזירה" ביטול
פ"ג .52) (הא') ימים ששת ד"ה צו  .לקו "ת
שם.53) במכילתא יאשי ' ר' כדעת יג . שם, יא. יב, בא פרש "י 
עשו 54) ואתם (יא): שם פרש "י  ראה .. 

,קה"ת) בהגש "פ – (נדפס תשל"ו  לחגה"פ כללי  מכתב ראה .
תשל"ו . ניסן  דחודש  ומאמרים שיחות – ובארוכה תרסח). ע' ֿ ז ) תשמ"ו 

וש "נ .55) 159 ע' לקמן  ראה

בהיותם  עוד בנ "י  אצל ה"דילוג " ענין  להיות הוצרך זה מטעם וגם
כי  הקודמת), בהערה (כנ "ל במצרים

ביצי "מ  תיכף לכן  למ"ת, הכנה היא שיצי "מ שמכיון  לזה, נוסף –
[בסגנון  דמ"ת להדילוג  גם כ"א) ו "חירות", ד"מצה" רק (לא ההכנה צ"ל
עצמו  את להכין  להתחיל המחונך על החינוך בתחילת תיכף אחר:

– בהווה] מצבו  בערך "דילוג " שהוא חינוכו ,
דוגמתו  להיות הוצרך מלמעלה, ה"דילוג " הי ' גופא שביצי "מ מכיון 

הנ "ל). רש "י  (לשון  פסח" שקרוי  לשמו  "זכר בנ "י  אצל
רפמ"א.56) תניא
פי "ז .57) תניא
ספל"ד.58) תניא
ב).59) (ל"ט, פל"א תניא



פו   

הזקן  אדמו "ר  אם אף הלא לשאול : יש ולכאורה
מצוה  קיום לשם זה היה הרי המכסה, את שובר  ,60היה

עצמה? בפני "שבירה" של  ענין  ולא

כלל  אין  עצמה מצד  בקדושה כך : הוא הענין  אך 
צדק" ל "צמח  ברור  היה ולפיכך  "שבירה", של  ענין 

ש  .[המכסה את שבר  לא בודאי

העצמית  ההתבטלות הרי לעיל , האמור  כל  ולפי
בעבודת  העבודה" כ "ראשית הנדרשים וקבלתֿהעול ,

   בשמחה להיעשות צריכים ,
האמיתית  חירותו  שזוהי ידיעה תוך  ובחיות,

יהודי.61ומציאותו  של  האמיתית
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סעיף 60) תשחית ובל ונפש  גוף שמירת הל' אדה"ז  משו "ע ולהעיר
טו .

שקנה להעיר61) מה שלכן  האדון  מציאות הוא עבד של
ב). כג , קידושין  (רשב"א מלכתחילה רבו  קנה עבד 

              

         
        
        
        

       
         

    
        
          

         
         

        
          

          
        


          

          
       

             
         

       
        

         
       

        
      

        
      

         
        

          
         

        
           

        


            

          
         

       
         

      
        

         
         

        
         

         
          

        
        

          
     

         
        

           
    

             
         

       
        

         
            

         
       

       
            

         
          

        
          

        
      

        
      

























































































































































המשך ביאסר למו' עבסדה זרה ליסם רביעי עמ' א



פז ילקוט לוי יצחק על התורה

ן־ יו יֹוָבב ּבֶ ְחּתָ ְמלְֹך ּתַ ַלע ַוּיִ ָמת ּבָ בראשית לו, לג־לד: ַוּיָ
ֵמֶאֶרץ  ם  ֻחׁשָ יו  ְחּתָ ּתַ ְמלְֹך  ַוּיִ יֹוָבב  ָמת  ַוּיָ ה:  ְצָרֽ ִמּבָ ֶזַרח 

י: יָמִנֽ ֽ ַהּתֵ

קלא

"חשם מארץ התימני" ממלכי תהו — ורמז "חש"ם אר"ץ" 
הוא אותיות "חמץ שאר", שהם גסות וישות, גבורות 

ודינים בחי' תהו

חשם מארץ התימני.
חש"ם אר"ץ הוא אותיות חמ"ץ שא"ר.

שחמץ הוא גבורות ודינים, גסות1 וישות, הוא בחי' 

תהו2 שהוא בסוד הגבורות והדינים וישות וגסות.

דגבורה  מהמלך3  שרשם  גבורות,  שהם  ושאר  חמץ 

חשם מארץ התמני.

כי כולם הם4 שמות אלקים דגבורה.

חמ"ץ5, אלקים פשוט, ונ"ב6 אותיות דמילוי המילוי.
שא"ר7, אלקים במלוי יודי"ן וברובע.

שיר  פ"ג.  )הא'(  ימים  ששת  ד"ה  צו  פרשת  תורה  לקוטי  ראה   )1

השירים יד, ד ואילך. אור התורה דרושים לחג הפסח )ויקרא כרך ב'( 

עמוד תנח. מכתב כללי ר"ח ניסן ה'תשמ"ג. ועוד.

2( ראה לעיל סימן צו ואילך, דכל מלכי אדום הם מלכי תהו.

3( ראה עץ חיים שער )ח( דרושי הנקודות פרק ד. לעיל סימן קכג. 

קכח. קכט. לקמן סימן קלב.

4( פירוש: מבאר ש"חמץ" ושאור" שייכים לתהו, הן מצד "תוכן" 

ה"אותיות"  מצד  והן  וגאוה,  ישות  בחי'  דהם   — ושאור  חמץ  ענין 

והגבורה  הדין  מדת  הוא  אלקים  ם  וׁשֵ אלקים.  שמות  בהם  דמרומז 

)רש"י ד"ה "ברא אלקים" בראשית א, א(.

5( פירוש: חמץ בגי' 138, וכן אלקי"ם בפשוט הוא )86( + אותיות 

דמילוי המילוי דשם אלקים הוא נ"ב )52(, היינו:

שם "אלקים" עצמו 5 אותיות + שם "אלקים" במילוי הוא: אל"ף, 

אל"ף,  הוא  דמלוי  והמלוי  אותיות(,   13( מ"ם,  יו"ד,  ה"י,  למ"ד, 

למ"ד, פ"י, למ"ד, מ"ם, דל"ת, ה"י, יו"ד, יו"ד, וא"ו, דל"ת, מ"ם, 

מ"ם, )34 אותיות(.

 34  + דאלקים(  המלוי  )אותיות   13  + עצמו(  )אלקים   5 נמצא 

השופר  שער  חיים  עץ  פרי  )ראה   ,52  = המילוי(  דמילוי  )האותיות 

פ"ג. לעיל סימן קא הערה 10(.

סך הכל 86 + 52 = 138, חמ"ץ.

ע"ד  וזהו  אלקים,  "בן"  דהם  הרומז  "בן",  אותיות  הוא  נ"ב   )6

ם  מׁשֵ ויונקים  מקבלים  שהם   — כלומר  התולדה,   — ה"מילוי" 

"אלקים". ראה בהרשימה )הערה 8( המצויין כאן.

7( פירוש: באותיות שא"ר מרומז שם אלקים, והוא:

אות "ש" בגי' אלקים במלוי יודי"ן, כזה: אל"ף )111(, + למ"ד )74(, 

+ ה"י )15(, + יו"ד )20(, + מ"ם )80( = 300,

ואות "ר" בגי' אלקים ברבוע, כזה:

א' )1(, + א"ל )31(, + אל"ה )36(, + אלק"י )46(, + אלקי"ם )86( 

,200 =

סך הכל 300 + 200 = 500, ועם הכולל הוא בגי' אותיות שא"ר, 501.

הנהר  שם  בענין  דלברות8  דמורדיא  ברשימה  ועיין 

לברו"ת ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שע

קלב

"חשם מארץ התימני" )ממלכי תוהו( ר"ת חמה, עונש של 
גהינם )זח"א רלח ע"ב( — דשרשו מתהו, "חשם" אותיות 

"חמש", רמז על ה' גבורות

בגיהנם  דחייבא  דינא9  ע"א[  רל"ח  דף  ח"א  ]זוהר 

מנייהו  ופלגא  בחמא  מנייהו  פלגא  ירחי,  תריסר 

בתלגא10.

חמה הוא בחי' גבורות דקליפה וכו', הנה כשעובר 

על מצות לא תעשה הוא מצד חמימות אש, עונשו הוא 

מדה כנגד מדה, בגיהנם דחמה אש.

פלגא  מתחלה  זהו  וכו',  מתהו11  הוא  גהינם  שרש 

המלך  שהוא  התימני,  מארץ  חשם  ר"ת  בחמה, 

דגבורה12.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע' רלז

חמש,  אותיות13  הוא  דגבורה,  המלך  שהוא  חשם 
שרומז על הה' גבורות14 ועיין בעץ חיים שער15 דרושי 

נקודות פ"ד ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד יג

קלג

רמז בגי' ד"בלע יובב חושם" הם מעולם התוהו שעבר

אתמול16 הוא היום העבר, הוא עולם התוהו שעבר, 

8( ראה לקוטי לוי יצחק, לקוטים על תנ"ך ומאחז"ל עמוד קעז. וראה 

ם "לברות". לעיל סימן סב. שם עמוד קפ בביאור ׁשֵ

חודש,  י"ב  הוא  גיהנם  החייבים  אלו  של  דינם  ללה"ק[  ]תרגום   )9

חציים באש וחציים בשלג.

10( ראה ביאור הענין בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' פרשת בראשית 

סימן יג. מו.

11( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן יא. יב. יג. יד.

12( ראה עץ חיים שער )ח( דרושי הנקודות פרק ד. לעיל סימן קכג. 

קכח. קכט. קלא.

13( ראה גם קול ברמה על האדרא רבא ע' מו.

14( ראה תניא — שער היחוד והאמונה סוף פרק ד'.

15( שער ח.

מאתמול  ערוך  "כי  לג(  ל,  )ישעי'  מ"ש  ומבאר  מפרש  פירוש:   )16

תפתה", דקאי על גיהנם — עולם התוהו. ראה פסחים נד, א. בראשית 

יד. אור  יג.  יצחק עה"ת חלק א' סימן  לוי  )ילקוט  ו.  ד,  רבה פרשה 

התורה נ"ך עמוד תשצ־א(, וראה ויקרא רבה פרשה לא, יא: בזכות 



ילקוט לוי יצחק על התורהפח

והיום דעתה הוא עולם התיקון.

בדברי  )כי  חוש"ם,  יוב"ב  בל"ע  גימטריא  תמו"ל17 

ופירוש במתנות  נרות( תנצל מן ערוך מאתמול,  )היינו הערכת  יערך 

כהונה "ערוך מאתמול, זהו גיהנם שנברא קודם שנברא העולם". ועיין 

אור התורה שמות ח"ה פרשת תצוה עמוד א'תקסח. לעיל סימן קטו.

 +  ,)20( יוב"ב   +  ,)102( בל"ע  וכן   ,476 בגי'  תמו"ל  פירוש:   )17

חוש"ם )354( = 476. וראה לעיל סימן קכג. קכו. לקמן סימן קלד. 

קלה. קלו. קמב. דעיקר השבירה הי' בהג' מלכים הראשונים בלע יובב 

חשם.

הימים18 כתיב חושם בו'(.

בל"ע יוב"ב חש"ם עם י' אותיותיהן גי'19 לילית20.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד שב, שג

18( דברי הימים־א א, מה.

19( בל"ע )בגי' 102(, + יוב"ב )20(, + חש"ם )348(, + 10 אותיות 

"בלע, יובב, חשם" = 480, כמספר "לילית".

20( לילית: ראה זהר חלק ב' דף צו, ב. תיקוני זהר תיקון כב. פרי עץ 

חיים שער ק"ש שעל המטה פרק יא ד"ה הלחש קודם הזווג. קהלת 

יעקב ערך לילית. תורת חיים פרשת וארא עד, ב. ועוד.

והנה אדמו"ר הזקן כותב2 ש"אין זה טעם מספיק" ל"הללו את הוי' כל גוים", שכן הם רק 
רואים את הגבורות והנפלאות שנעשו לישראל, ולא שאירע להם גבורות ונפלאות.

ולכן מביא פירוש הרשב"ם3, שמפרש את תשובת הגמרא "דעביד בהדייהו – דחזינן שעשה 
בעולם" )ולא רק בישראל, כפרש"י(, שע"ז גם "כל גוים" צריכים לשבח אותו, "וכל שכן אנו כי 
גבר עלינו חסדו יותר מכל אומה ולשון". היינו ש"כי" דכאן אינו נתינת טעם אלא במ"כל שכן"4.

ב. וי"ל שכאן מדובר אודות מדריגות נעלות ביותר "גבר עלינו חסדו".

וביאור הענין, בהקדם דיוק הלשון ")כי גבר עלינו( חסדו" – חסדו שלו, ולא חסד סתם. 
הוא ע"ד מארז"ל5 "הני עשרים וששה )פסוקים( הודו )"כי לעולם חסדו"(6, כנגד מי, כנגד 
עשרים וששה דורות שברא הקב"ה בעולמו, ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו". ומבואר 
ע"ז7 ש"חסדו" הוא בחינה נעלית יותר מ"עולם חסד יבנה"8, שהוא חסד )"עולם חסד"( השייך 
לעולמות, ואילו "חסדו" הוא למעלה משייכות לעולמות, למעלה מהשתלשלות, אריך אנפין. 
ומזה מובן שכתוב כאן "גבר עלינו חסדו", היינו, שהגילוי הוא לא רק מבחי' "חסדו", אלא 

"גבר עלינו", התגברות בבחי' "חסדו" הנ"ל, בחינה נעלית ביותר.

ובהמשך ל"חסדו" כנ"ל, גם ה"אמת" היא לא אמת סתם, אלא אמת שלו – "ואמת הוי'", 
שעל בחי' זו כתב הרמב"ם9 "הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת כאמיתתו", וז"ש שם "הוא 
שהנביא אומר", כי הנבראים בדעתם אין להם ידיעה באמיתתו ית'. וביחד עם זה נאמר "ואמת 

הוי' לעולם", שבחינת ואמת הוי' נמשכת "לעולם".

היינו, שמדריגות הנעלות הנ"ל נמשכות גם בידיעת הגוים והאומים )לפרש"י הנ"ל ש"כי גבר 
גו' חסדו גו' הוא טעם ל"הללו גו' כל גוים גו' האומים"(, דאף שבכללות הידיעה של הגוים והאומים, 
היא בשם "אלקים"10, כמ"ש11 "אלקים יענה את שלום פרעה", ורק ישראל עם קרובו מקבלים משם 

"הוי'", הנה היא נמשכת )בחג הסוכות12( "לעולם" – לגדרי העולם, ופועלת גם בהם13.

2( בלשון אדה"ז בסה"מ תקסט ע' רלח ואילך. ועם הגהות הצ"צ, באוה"ת סוכות ע' א'תשנה ואילך.
3( שם, בד"ה אגבורות ונפלאות.

4( מ"ש בחדא"ג מהרש"א שם. ראה שם. משא"כ לפרש"י ש"כי" כאן אינו כל שכן, אלא נתינת טעם, כנ"ל בפנים.     
5( פסחים קיח, א.

6( תהלים קלו.
7( תו"א ר"פ בשלח. קונטרס ומעין מ"ח פ"א. וראה ד"ה הודו ה'תשכ"ב. 

8( תהלים פט, ג.
9( הל' יסוה"ת פ"א ה"ג

10( ראה שער הכוונות ענין הפסח דרוש א. תו"א הוספות קט, ד. סה"מ תש"ט ע' 189.
11( מקץ מא, טז. וראה תו"א יתרו עא, ד.

12( במאמר כאן מקשר מעלה זו לחה"ס שמקריבים בו ע' פרים. עיי"ש. 
13( מד"ה הללו את הוי' ה'תשל"א.

המשך מעמסד וס



פט

לחודש,  אחד  ביום  הדבור  שהי'  מה  טעם  עוד  יש  א. 
השי"ת  עבודת  הוא  הפסח  כי  לחודש,  בי"ד  וההקרבה 
אחד  יתברך  שהוא  לו  עובדין  שאנו  היא  הזאת  והעבודה 
ואין זולתו ולפיכך ראוי לעבוד אותו, ולפיכך כל ענין עבודת 
אחד  לאל  שהוא  מפני  צד  בכל  אחד  הקרבן  שהי'  הפסח 

יתברך.

שהי'  ל"ה(  )פ'  השם  גבורות  בחיבור  פירשנו  ולפיכך 
הקרבן הזה כל ענין שלו שיהי' אחד.

הראשון, שהרי נאמר בפירוש )שמות יב, מו( בבית אחד 
יאכל שאסור לחלקו ולאכול אותו בשתי חבורות, שלא יהי' 

נחלק קרבנו של הש"י שהוא עבודה לאל אחד.

יהי'  שלא  בו  תשברו  לא  ועצם  מו(  יב,  )שמות  והשני 
נחלק  הי'  ולא  חי,  בעל  בנין  הוא  העצם  כי  בעצמו,  נחלק 

עיקר בנין בעל חי שהם עצמות שעליהם נסמך הבעל חי.

השלישי )שמות יב, ט( אל תאכלו ממנו נא ומבושל כי 
אם צלי אש, כי הבשר הוא מבושל נעשה פרורים מחולקים 
צלי  שהוא  זמן  כל  כי  אש,  צלי  רק  לגמרי,  שנחלק  עד 
ועוד  דוקא,  אש  צלי  ולפיכך  אחד,  חלקיו  ונעשה  נתקשה 
מצותו שיהי' בן שנה אחת ולא שתים, ושם מבואר באורך 

עוד יותר.

על  מורה  באחד  כי  לחודש,  באחד  המצוה  לפיכך 
ניסן שהוא התחלת העולם,  התחלה, ובפרט אחד לחודש 
ויהי  ערב  ויהי  בתורה  שכתוב  וזה  אחד,  הש"י  ובהתחלה 
בוקר יום אחד, ולא כתיב יום ראשון כמו שכתוב אח"כ, על 
שם שהי' הקב"ה אחד ולא נבראו המלאכים עד יום השני, 
אבל יום הראשון הי' הש"י אחד ושמו בלבד, ולפיכך מצות 
מורה  בחודש  האחד  כי  לחודש,  באחד  הקרבן  על  התורה 
על התחלת העולם אשר בו הי' הש"י אחד, והתורה שהיתה 
גם כן בתחילת הבריאה כי נבראת קודם העולם, לכך מצות 
לאל  לעבוד  הפסח  ליקח  התחלה  שהוא  זה  ביום  התורה 
אחד, לכך ראוי ביום זה שתצוה התורה שיקח הפסח לעבוד 

הש"י שהוא אחד.

ה' אחד  יהי'  כי אימתי  בי"ד,  הי'  אמנם שחיטת הפסח 
יצר הרע מן העולם אשר היצר הרע  ושמו אחד כשיסלק 
והיצר הרע עצמו קראו חז"ל  מסית אחר עבודת אלילים, 
אל אחר כמו שכתוב )תהלים פא, י( לא יהי' בך אל זר, איזהו 
אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע והוא נקרא 
שיצרו  אדם  רואה  אם  ברכות  במסכת  אומר  וכן  זר,  אל 
שמע  קריאת  ענין  ומה  שמע,  קריאת  יקרא  עליו  מתגבר 
אלילים  עבודת  הוא  הרע  היצר  כי  זה  פירוש  אבל  ליצרו, 
באדם, כי ראוי הי' שיהי' היצר טוב בלבד אשר הוא מביא 
לעבודת הש"י, אבל יצר הרע הוא שניות ליצר טוב ומביא 
קריאת  יקרא  וכאשר  אלילים,  עבודת  ונקרא  שניות  לידי 
יהי' מסלק השניות הוא  יתברך  ויהי' דבק באחדותו  שמע 
יצר הרע, ולפיכך לעתיד בסלוק יצר הרע מן העולם אז לא 
יהי' שום שניות ואז יהי' ה' אחד לגמרי, ולפיכך אחר ביעור 
אז  העולם  מן  הרע  היצר  סילוק  מורה  שהוא  וחמץ  שאור 

ישחטו הפסח שהוא עבודה אל הש"י שהוא אחד לגמרי.

אחר  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  אמרו  לכך 
שעבר י"ג יום, כי אחד מספרו י"ג אז מתחיל לבדוק חמץ, 
כי כאשר יגיע זמן שיהי' האחדות בעולם אז בודקין החמץ 
אע"ג  כי  העולם,  מן  ולסלקו  אותו  לבער  ובסדקין  בחורין 
שאמרנו כי אחר שיסולק השאור מן העולם אז יהי' ה' אחד 
ושמו אחד, וסלוק השאור הוא גורם לאחדות הש"י שיהי' 
נגלה בעולם, מ"מ סיבת סילוק השאור שהוא היצר הרע, 
כאשר הזמן ראוי שיהי' הש"י אחד ואז יסולק יצר הרע מן 
העולם, ואז יהי' ה' אחד ושמו אחד שלא יהי' נמצא ונגלה 
שום עבודת אלילים, אבל על כל פנים יהי' קודם הזמן ראוי 
י"ג מיד,  שיהי' ה' אחד, ולפיכך התחלת הביעור הוא אחר 
ומיד  תיכף  ואז  י"ג  הוא  אחד  מספר  כי  י"ג,  הגיע  כאשר 

בודקין החמץ.

התחלה  הוא  האחד  כי  בחודש,  אחד  אל  דומה  זה  ואין 
נמצאים  היו  שלא  מצד  בתחלה  שהי'  האחדות  על  ומורה 
המלאכים ושאר דברים שהם עובדים, אבל לעתיד שיהי' 
שהכל  רק  אחד  שהוא  ההתחלה  מצד  לא  אחד,  הש"י 
עובדים אל הש"י, ולפיכך כאשר הגיע הזמן של י"ג שהוא 
התחלה  והוא  החמץ  בודקין  אז  בלילה  תיכף  דהיינו  אחד 
לבער החמץ, וכאשר החמץ מסולק מן העולם אז שחיטת 

הפסח כי אז יהי' ה' אחד ושמו אחד כי יעבדו הכל לאחד.

דרוש נאה לשבת הגדול – הגדה של פסח – מהר"ל 

מפראג

ב. בפרשת בא )יב, ג-ד( כתוב ויקחו להם איש שה לבית 
אבות שה לבית ואם ימעט הבית וגו' ולקח הוא ושכנו הקרוב 

אל ביתו.

בתי  הג'  בקרא  כאן  דמרומז  אפשר  בדרך  לומר  יש 
בתי  דהג'  פח(  )פסחים  במהרש"א  דמבואר  מקדשות, 
מקדשות כנגד האבות, בית ראשון כנגד אברהם, בית שני 
כנגד יצחק, ובית שלישי כנגד יעקב עיי"ש. גם ידוע דבית 
המקדש הב' הי' חסר ה' דברים )יומא כא:( הארון הכפורת 
הב'  המקדש  דבית  ידוע  גם  עיי"ש.  וכו'  ותומים  האורים 
בהסוגיא  גם  וכמבואר  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  ע"י  נחרב 

דקמצא בר קמצא )גיטין נו:(.

וזהו “ויקחו להם איש שה", דבני  וכל זה מרומז בקרא, 
נ,  )ירמי'  ישראל"  פזורה  “שה  לשה  המשולים  ישראל 
“אבות",  כנגד  מקדשות  הבתי  אבות"  “לבית  “יקחו",  יז(, 
והפסוק ממשיך בנוגע הג' בתי מקדשות, וזהו “שה לבית" 
זה קאי על בית ראשון ורמז בתיבת ש"ה נוט' שלמה המלך 
דהוא בנה בית ראשון, ואח"כ יהי' בית שני וזהו “ואם ימעט 
כנ"ל,  “ימעט" דיחסר חמש דברים  יהי'  הבית", בית השני 
והי' מיעוט לפי ערך בית ראשון, ואח"כ נחרב הבית שני ע"י 
שנאת חנם, וזהו שהפסוק ממשיך “ולקח הוא ושכנו" דע"י 
האחדות יתקרב קץ הגאולה, וזהו “הקרוב אל ביתו" דע"י 

השלום יתקרב בנין בית השלישי שיהי' נצחי לעולם ועד.
פרי דוד

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - חג הפסח



צ          

    

      ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ§¨¨®
 §¦§¥−¦§¨¥«

ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ ה ּוא ל ּמּלּואים , ׁשמיני «¿ƒ««¿ƒƒְִִִִַ
ע ׂשר  ונטל  ּבּיֹום ; ּבֹו ה ּמׁשּכן ׁשה ּוקם  ניסן ֿ חד ׁש ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹרא ׁש

ע ֹולם " ּב"סדר  ה ּׁשנּויֹות  Ï‡NÈ.עטר ֹות  È˜ÊÏe∑ ְְֲֵֶַָָ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

ּומ ׁשּמׁש נכנס  אהרן ה ּדּבּור  ֿ ּפי ׁשעל  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹלה ׁשמיעם 
נכנס  מאליו יאמר ּו ולא  ּגד ֹולה , .ּבכה ּנה  ְְְְְִִֵֵָָָָֹֹֻ

             

עניני ל  הי  איילל ה מיני    י לפני    ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָא ־על־י 
, ה לי  ל וכ ' וכ  ה קרי  , ת למ  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָה
בעת  "ל הרי  קרנת, בר הקריב  נר ה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועד 
ה ה   "  ו ל מ ה   העמיד()  אייל ה ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹימי 
נעלה  עני רצ והיה  ,עדי  יק הס לא   א  ייעיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹל
אז  , איילל ה מיני    י  (" ד מעלי") ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹי תר
רה  . . עלינ אלקינ ה '  ענ "ויהי  ה רכה  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתק מה 
ה ' מ פני   א "ו צא  תב   מ ," ידיכ מע ה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָכינה 

."רנ ו  הע ל ו רא  'ג ה זח  על ְְִֵַַַַַַַַָָָָֹֹו אכל

מ ראל, ואחד  אחד  ל לעב דת נגע    ב מ ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ ה 
קאי ," כת "ו כני  תב   מ , ה רטי  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לה "ה ,  מק  מ בחינת ה א  יה די , ית ל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעל
מ אר  יה דית, אוירה  וחד ר מתנהל ה ית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי ־זה 
ה רה  עניני  ל על־ידי  א ר", ותרה  מצוה  "נר ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָא ר
  ת־קדת־נר הדלקת על־ידי  במי חד  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמצתיה ,
מס ק  אינ פ א להי ת צריכה  זה  כל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהעב דה 
את  יתר  ד מעלה   סי מ א א  , דמי ה  גי היְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ע ז. ְֶֶביתר

     ©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©Â§Â¥´¤¤¨¨§©¨²
     §©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®§©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

Ï‚Ú EÏŒÁ˜∑ ׁשע ׂשה העגל  מע ׂשה  על  זה  עגל  ֿ ידי על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ׁשּמכ ּפר  .לה ֹודיע  «¿≈∆ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

         

עגל עגל עגל עגל   ל ל ל ל ב )קח קח קח קח  עלעלעלעל(ט, .... .... הההה""""הההה  ל ל ל ל כ כ כ כ רררר להלהלהלהדיע דיע דיע דיע  ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
העגל העגל העגל העגל  ה אי(רש"י)מע מע מע מע הההה ימי  בעת הרי  לאל,  י ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

העגל על לכ ר די ר אהר א)הקריב  כט, ל(תצוה  , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
יל ני  א  למר,  וי . סנ קר הקריב  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה 

) ה ל..אאאארה . מצות על עבר מה  לגמרי  ל "מחל ( ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
) ."י ה מ לגמרי  "בבבבונפטר מרה ) ה ', לפני  לרצ היה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

."נ לק רח  נחת להי ת . . החטא   קד . . ְְְְְִִֵֶַַַַָֹוחביב 

     §¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
     §©½̈§¥̧¤¨¤¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

       §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
      §¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

ÌÎÈÏ‡ ‰‡ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ליֹום ח ֹובה  ּבאין ה ּלל ּו קר ּבנֹות   לכ ידיכם ; ּבמע ׂשה  ׁשכינת ֹו לה ׁשר ֹות  ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

Ô‰‡Ïא  ‰LÓ ‡˜ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»…∆¿«¬…
:Ï‡NÈ ÈÒÏe È‰BÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÈBzב  a Ï‚Ú CÏ Ò Ô‰‡Ï Ó‡Â«¬«¿«¬…«»≈««≈
Ì„˜ ˜Â ÔÈÓÏL ‡˙ÏÚÏ Î„e ‡˙‡hÁÏ¿«»»¿««¬»»«¿ƒ¿»≈√»

:ÈÈ¿»

ˆÈÙג  eÈÒ ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ Î„e B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡ ÁLÓ ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿



                 
       



צי           

        ©¦§À¥£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
    ©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

      ©´Ÿ¤¤½¤©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
   §¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

     ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
     ¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
      ©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

§Ÿ̈«
ÁaÊn‰ŒÏ‡ ˜∑( ת"כ) וירא ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה  ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ

 לכ ּבֹוׁש? א ּתה  'ל ּמה  מ ׁשה : ל ֹו אמר  ְֶֶֶַַָָָָָָֹלג ׁשת .
E˙‡hÁ.נבחר ּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל  ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa˜∑ מק ֹום ּכל  וכב ׂש. ועגל  ע ּזים  ׂשעיר  ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָָ
למד  א ּתה  ּומ ּכאן ה ּוא , ׁשנה  ּבן "עגל ", .ׁשּנאמר  ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

    ©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
 ©«©−̈£¤«

      ©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
     ©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

 ¤§−©¦§¥«©

   §¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
     ¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

¤¤«

    §¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
©©«£¤«

'B‚Â BÚ‰Œ˙‡Â Na‰Œ˙‡Â∑ ּפי ֿ על  וכ ּלן מ ּלּואים ; וׁשל  זֹו א ּלא  נׂשרפת  חיצ ֹונה  ח ּטאת  מצינּו לא  ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.ה ּדּבּור  ִַ

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È eÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk eÈ˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ„ז ‡Áa„ÓÏ ˜ Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ tÎÂ ‡nÚ Ôa˜ ˙È „ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô‰‡ ˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

ÏËeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô‰‡ Èa eÈ˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙˜ ÏÚ ‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

ck‡י  ÔÓ ‡ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡az ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙ÈLÓÏ ‡aÓƒ»»¿«¿ƒ»



    
     

  

     
    

      
 



צב          

     ©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
   ¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה ה ֹוׁשטה  .ל ׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

         

והזמנהוהזמנהוהזמנהוהזמנה ההההטהטהטהטה      יב )ל ל ל ל ט, "ו מציא ",(רש"י נאמר א ְְְְְְְְְְְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 זריקת ה ה  לבאר,  וי ." קריב ו" נאמר ח את  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוא
זריקת   וא ,  האצע  טבילת אמצע ת היתה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהח את
נאמר  לכ .  ה נת  לי  אמצע ת היתה  הע לה   ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ה טת   ע  ע לה , רק  והזמנה ") ("ה טה  " מציא ו"ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ח את   וא לזריקה ; מז כ מ   ה היה  לאהר   ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹֻה
טבילת     ה מסירת לאחר נספת פע ה  צר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהיה 

ְֶַאצע .

    §¤¨«ŸÀ̈¦§¦¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
 ©©§¥−©©¦§¥«©

    ©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
 ̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

      ©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
    £¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

e‰‡hÁÈÂ∑ ח ּטאת ּכמ ׁשּפט  ׁשּלֹו∑ÔBL‡k.ע ׂשה ּו .ּכעגל  «¿«¿≈ְְִַַָָָ»ƒֵֶֶָ

   ©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
ËtLnk ‰NÚiÂ∑" ּב"וּיקרא נדבה  ּבע ֹולת  כ )המפר ׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

     

     ©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
   ©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

BtÎ ‡lÓÈÂ∑ קמיצה ‰˜a.היא  ˙ÏÚ „lÓ∑ ה ּתמיד ע ֹולת  אחר  ע ׂשה  א ּלה  .ּכל  «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

    ©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
       £¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

 ©©¦§¥−©¨¦«

È˙יב  dÏ Ô‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ‡טו ˙È ÈÒe ‡nÚ Ôa˜ ˙È ˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז d„ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

ÏÚיז ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡Ùˆ ˙ÏÚÓ a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡Îc ˙ÈÂ ‡Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:BÁÒ BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜Êe¿»≈««¿¿»¿¿
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‰qÎÓ‰Â∑ ה ּקרב את  המכ ּסה  .חלב  ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

    ©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
©¦§¥«¨

˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑נמצא ּו להקטירם , אחר  לכהן ה ּמניף  ּכהן נתנן ה ּתנּופה  לאחר  «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למ ּטה  .העליֹונים  ְְִֶַָָ

        §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦©«£²Ÿ§−̈
    ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

     ©¦¨̧©«£Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
   ¥«£©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

ÌÎÈÂ∑ יּׂשא יאר , , יברכ ּכהנים : ה ּמזּבח ∑iÂ„.ּבר ּכת  .מעל  «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

              

   

ויברכויברכויברכויברכ גו גו גו גו '''' אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ידו ידו ידו ידו   אהר אהר אהר אהר ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽו ו ו ו א א א א  ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
י א  יאר, , יברכ , הני רת –  ובפירוש ויברכ כב . (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

רת  מצות על הרי  א . ר"י : ר על  הק  יפרְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָ
מפר מ ע  נא , פרת  לק רק  נצט  הניְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ
 יברכ" מפרט מ ע  ב . . הני רת היא  א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה רכה 
רכ ת  ג' ללת  הני רת יטא  הרי  י א ", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

 יפ א כ ה  ותרצ . משכיל א ,חכמי שפתי ," רמב (ראה  ְְְִֵֵַַָ
ועוד ) .לדוד ,

וה ונה  ;חביר מתרצת חדא  זה , למר  ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוי
את אהר   לא  היא  ," ויברכ" מצות מצות מצות מצות, הני רת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ

אהר חר עת רצ רצ רצ רצ נ נ נ נ א א  ת א י ראל את לבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
רק   ה [להעיר, י א " יאר, , יברכ" , הני רת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹפס קי 
דר ־אימה ־ מקרא ", ל ט" המפר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלר"י 

על  קאי  " ויברכ" "ס  מק מ ת כ ה  דמ כח  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה .
הני ].מצות מצות מצות מצות  רת ְְְְְֲִִִִִִַַַַַֹ

רת  על ה כחה  היתה   ה כינה  ה ראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָה ה ,
העד ת   מ ה ס ק  על ר"י  תב   כמ העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא 

פקודי) פרשת  על (סו ה "ה   לה יתר לי ראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עד ת
." יניה כינת ה רה  הרי  העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמע ה 

י ראל: ני  את אהר יר ה רכה  כ  ה ה ה ה ''''יבר יבר יבר יבר וזה ככככ ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
חטא  רת אחרי  , עצמ מה "ה  יע  ה רכה  –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

עצמי " "אני  – " ילכ "ני  ה "ה  ה דיע  לג ,העגל, (תשא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
(ש ורש"י .יד 

חק ת"יאריאריאריאר  ני ל "יראה  כה )– ו , נשא והינ(רש"י , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
י ראל. ני  י ה כינה  ותרה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

" על־ידי  עס "י י י י אאאאוה א   יכ" – כו )" ,ש היינ(רש"י , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
העגל. חטא  על ה "ה  ְְֵֵֵֶֶַַַָָָכ ר

      ©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
   ¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

'B‚Â Ô‰‡Â ‰LÓ ‡iÂ∑ מצאתי נכנס ּו? ל ּמה  «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים ' 'ּתֹורת  על  ה ּנֹוספת  ּבּבריתא  מ ּלּואים  ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפר ׁשת 
מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? עם  מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:
ּדן  הריני אחר ? לדבר  א ּלא  נכנס  לא  א ֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה ּקטרת .

עב ֹודה , מעין ירידה  מה  ּברכה : טע ּונֹות  ּוביאה  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה 
מ ׁשה  נכנס  ל ּמה  למד ּת, הא  עב ֹודה . מעין ּביאה  ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף 
אחר : ּדבר  ה ּקטרת . מע ׂשה  על  לל ּמד ֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם 
ּכל  ונע ׂשּו ה ּקר ּבנֹות  ּכל  ׁשּקרב ּו אהרן ׁשראה  ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון

‡ÈÏ˙‡יט  ‡Îc ÔÓe ‡Bz ÔÓ ‡iaz ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡ck ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

iaz‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡iaz ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰Ôכא  Ì‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎeכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô‰‡ Ì‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈe»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»



צד          
מצטער  היה  ליׂשראל , ׁשכינה  ירדה  ולא  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹה ּמע ׂשים 
עלי, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּכעס  אני 'יֹודע  ְֲִֵֵֶַַַַָָָָוא ֹומר :
למ ׁשה : ל ֹו אמר  ליׂשראל '! ׁשכינה  ירדה  לא  ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּוב ׁשבילי
מ ּיד  ונת ּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנס ּתי לי, ע ׂשית  ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מ ׁשה 
ׁשכינה  וירדה  רחמים  ּוב ּקׁשּו ע ּמֹו מ ׁשה  ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס 

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמר ּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ
עלינּו" אלהינּו ה ' צ )נעם  ׁשּתׁשרה (תהלים רצ ֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ימי  ׁשבעת  ׁשּכל  לפי ידיכם '. ּבמע ׂשה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה 

ּופרק ֹו ּבֹו וׁשּמׁש ל ּמׁשּכן מ ׁשה  ׁשהעמיד ֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹה ּמּלּואים 
נכלמים  יׂשראל  והיּו ׁשכינה , ּבֹו ׁשרתה  לא  יֹום , ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל 
ׁשּטרחנּו, ה ּטרח  ּכל  ר ּבנּו, 'מ ׁשה  למ ׁשה : ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוא ֹומרים 
העגל '! ע ֹון לנּו ׁשּנת ּכּפר  ונדע  ּבינינּו ׁשכינה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה 
וירא  ּתע ׂשּו ה ' ֿ צ ּוה  א ׁשר  ה ּדבר  "זה  להם : אמר   ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מ ּמּני, וח ׁשּוב  ּכדאי אחי אהרן ה '", ּכב ֹוד  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם 
ּבכם  ׁשכינה  ּתׁשרה  ועב ֹודת ֹו קר ּבנֹותיו ֿ ידי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעל 

ּבֹו ּבחר  ׁשה ּמק ֹום  .וּתדע ּו ְְֵֶַַָָ

         

 הע הע הע הע ל ל ל ל  אל אל אל אל  הההה'''' ב ב ב ב ד ד ד ד  כג )ו ו ו ו רא רא רא רא  חלי(ט,  מ ,' ע' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אי ה ימי  בעת נמ כה . חינה  על מ רה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָע ממ ת,

עב דת ידי  על ה כינה  ה ראת (הקרבת י י י י ראל ראל ראל ראל היתה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מ דר  א ר ממ יכה  ה 'מ ה ' ועב דת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרנת),

מ ד ז ה ראה  היתה  ה מיני     א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָה ללת.
ה ללת.ה ה ה ה """"ה ה ה ה  מ דר מעלה  חינה  נמ כה  ולכ , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ה יע  י תר למ ה  י רד  י תר,  ב ה ל ללל  בהתאְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.' ל'ע   ִַַַָה י 

     

     ©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
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©§¥¤«
epiÂ∑ּכתר ּגּומ ֹו. «»…ְְַ

     ©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨̧©«£¦¹¦´©§¨À
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 ת ת ת ת א א א א צצצצהההה לא לא לא לא  א)(א א א א רררר אהר י, ני  ,' י הח 'א ר תב  ֲֲֲֲֶֶֶֶֹֹ ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
הרי לאל,  וי לה "ה . ע ה  קה  ,'פ ה מ 'לת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמת
ה '. רצ על עבר מ מע  ," ת א צה  לא  "א ר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹתיב 
לה ' והתח רת התק רת ל ז דרה   הי למר,  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוי

עד  התק רת)  מ לצ לצ לצ לצ יייי(קטרת  נזקק נזקק נזקק נזקק ל א א א א  ; ְְְְִִֶֶֶֶֶַַֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָֹֹ
 הי  יה ילא ילא ילא ילא מע מ מ מ מ דרדרדרדרי ה ', לרצ מלאה  התאמה  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

. ה  נלרצ הפ נְְִֶֶַָָָרצ

      ©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
 ¦§¥¬§Ÿ̈«

L‡ ‡ˆzÂ∑ ּבני מת ּו לא  א ֹומר : אליעזר  ר ּבי «≈≈≈ְֱִִֵֵֵֶֶַֹ
ר ּבן. מ ׁשה  ּבפני הלכה  ׁשה ֹור ּו ֿ ידי על  א ּלא  ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאהרן
ּתדע , ל ּמק ּדׁש. נכנס ּו יין ׁשת ּויי א ֹומר : יׁשמעאל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָר ּבי

יין  ׁשת ּויי יּכנס ּו ׁשּלא  ה ּנֹותרים  הזהיר  מיתתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאחר 
ּכדאיתא  וכ ּו', ּבית  ּבן ל ֹו ׁשהיה   למל מ ׁשל  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָל ּמק ּדׁש.

ר ּבה " .ּב"וּיקרא  ְְִַַָָ

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡iaz ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

bא  ‡e‰È‡Â „ Ô‰‡ È eÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰ e‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙ÈÎe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ eÈ˜Â ˙Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»



    
     

     

    
      

      

     
       

      



צה           
           

י תר, נעלית היתה  ואביה א  נדב  ל  דרגת הי ת  ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָע
מ י  לי ד  ה" :לאהר מ ה  אמר די ־ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועד 
נענ זאת כל בחירי ",  "קרבי   קרא וה "ה  ," מְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
  לר הרא י  ה "יטל" הע ר גלל י תר, חמ ר נ עְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

פניו . הלכה  ר הְֲֶָָָָ
הא מר  ה א   "ל רה  הרב   ח למרת  אליעזר ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹורי 
לכינה   ר ,ר מ י  מע  א  בר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הא מר
לגילי ה גע  בר ה א  לר ה יטל מ ראל", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָס ק 

י ראל. לכללת ְְְִִִֵַָָָה כינה 
אני  למ מ ראל:  אד יאמר אל הה ראה , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ ה 
לי רה  לח ת לרב  טל אהיה   ואי ה ני ,  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד ־חכ
 אל א ר ר וה , ל ע הליכ ת וכ רה , ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההלכה 

לעצמי ! לה רת כ חי  והלא   ה ' ְְְְֲֲִִַַַַֹעב דת
היה  זה  בכל־זאת ואביה א , נדב  ד ל לנ מי  י  לללל ְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָֹ

" , לאלאלאלאחטאאהר ני  אאאאמת פניא א א א הלכה  ר ה על־ידי  ְֶָֹֹ ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
א א  , לה רק  לא  נגע  ה    די ועד  ,"ר ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ ה 

י ראל. ה כינה  ילי  ל העני להיפ  רְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
 ה רה  ימ ד  ואחד  אחד  מ ל  יר יסא :  ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלאיד
ל ל ועד   ה א  כל וה גה  הבנה  וקא  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָיהיה 

ה רה . הבנת חד ר ְֲִֶַַַָָָיהיה 
תיי א מר י מעאל "רי  וא מר ר"י   י מ  וזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

 נכנס יי ק ק ק ק גה ,ל ל ל ל וה הבנה   ינה  חינת ה א  יי :" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָ
"ייייייייתתתת, גה וה הבנה   רי וחד  מלאי  הי יר "יי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

 כנס  ה א  ל ל ל ל ל ק ק ק ק והחטא  ר הח זה : צר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה ניסה  עת א א  אינ "יי עב דת ל ל ל ל ק ק ק ק "תיי  אבל  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

להי ת  צריכה  א רה , הרי  , ק אינ נ לק  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאד
וה גה : ְֲַַָָָָהבנה 

מלכי מל לפני   האד ע מד  אז ה פה , עני ה א   ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמק

 ' וכ מלא  ק י  מח ג מחוי  מא ה "ה ,  ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהמלכי
אבל  ," מרי ק י  "עב א  ה יטל תכלית להי ת  ריְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
"יי "תיי  פ א להי ת צריכ ת רה  ויגיעת דת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעב

ה רה . כל וחד רה  מ לאת ת מציא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָל
ל אמרה  אילעאי  רי  יה דה  רי  צינ  כמ ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
רי ל ואמר ."יי "תי  לני   מי  הי ניו  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטרניתא ,
זה  והינ   יד מצי   ד למ לפי   ה ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָיה דה 
מ ני זה  הרי  ,"יי "תי  נראה  היה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָגמ ת
היה  ברחנת , הרחנת פי  היתה   ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָה מ ת

 ה רה  הבנת חד ר  "יי ְֲִַַַַָָָ"תי 
האד מתל ,( ק) ה פה  זמ זה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוה ה 
 פעל ח  תנ זה  הרי   "ל לגמרי  ת ציא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמ
ביטל  היה  ה א , כל ה רה  לימ ד  אחר־ דת ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעב

דבעי . וה גה  הבנה    היא   ע ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהרא י ,
הפכי ני  ל החי ר כ י  אי ה אלה : נאלת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמנ
ביטל  ה מד , ל והבנת כל הר ה רה : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלימ ד 
ר"י יר  המ ני נת ה בה   ?' וכ ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמציא

ל היה  למל "מ ל : ית ית ית ית לה ־ ־ ־ ־     יו מ  "' וכ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מלכי מל ל "־ית"  ה י ראל בני  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהמד ר
' לח ר ה ח   לה תנ רית ה א  הרי  ה "ה ,  לכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹה
זה   ע ביחד  וה גה , הבנה  ללמ ד  כל , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָההפכי
את  יפעל על־ידי ־זה  עד  :' וכ  תאי ה יטל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַלהי ת
מתנהג   ל הע ואלק ת,  ל ע ל ( ההפכי (ב ' ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחי ר

ל  מסקנת ה מד  ל יסק ־ וכדרת על־י  , ד ימ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
על־ידי ־זה  מקרב  עלי , מר לא ־ל ה ס ק  על ז"ל תינְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָר

כל  ורא הוי ' כב ד  "ונגלה  ה ע ד    ק יר ר ר ר את יח יו  ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָָָָָָ
.צדקנ מ יח  ביאת ר". הוי ' ְְְֲִִִִִֵֵַַָָפי 

         

 ק ק ק ק ל ל ל ל  נכנס נכנס נכנס נכנס  יי יי יי יי תתתתיי יי יי יי  .... .... מ מ מ מ הההה פני פני פני פני  הלכההלכההלכההלכה ררררההההְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ב ) י, ה(רש"י – תב  מפר החטא  הרי  , לתמ  ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹי

לעיל  ה ה  למר,  וי ה '. לצי  נד  קטרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹהקטיר
ה '"; מ פני   א "ו צא  ה כינה  ה ראת לגי  נאמר  סמְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

 עצמ עצמ עצמ עצמ מ ה  אזה זה זה זה  מ כח  ,אהר בני    מ פיע  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
העב דה  מפר לכ ה כינה . י  רמה   דת ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָעב
הנהגת אפ ר ח היה  א א  דבעי , היתה   עצמְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

.ז ֲָָעב דה 

            

   

וגו וגו וגו וגו ''''  ת ת ת ת א א א א ו ו ו ו אכל אכל אכל אכל  יהוהיהוהיהוהיהוה מ מ מ מ פני פני פני פני   א א א א ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹו ו ו ו צא צא צא צא  ַַַַָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָֹֹ
 נכנס יי תיי  א מר י מעאל רי  . . –  א ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָו צא 
 נס י א   תרי ה הזהיר מיתת אחר דע  , קְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל
' וכ ית  ל היה  למל מ ל , קל יי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָתיי 

רה  ו קרא  רש"י)דאיתא  ובפירוש (י,ב . ְְְִִִַַָָָ

תח  על ע מד   מצא ,נאמ ית  ל היה  למל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמ ל
אחר  ית  מ ה  תיקה ,  רא את וה יז ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹחני ת
א א  , הרא את הרג מה  מ ני   דעי י אנ ואי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָח יו ,
אנ חני ת, פתח  נס  לא  ואמר ה ני  את צה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמ ה 

. הרא את הרג    דעי רבה )י (ויקרא ְִִִֶֶַָָָ



     
        

      
     

     
     



צו          
דר ה מ ברי  קת הע ר"י  נת מהי  להבי  ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוצרי
א ,ה ־נפ מ ,"' וכ ית  ל היה  למל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"מ ל
"מ ל  ולמר לק ר  לי הוה  ,דר ה לדברי  לצ רק  נתְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
 לה דיע  נרצ  וא רה ", ו קרא  דאיתא  ' וכ ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלמל

הביא ? ה ל ח ת י  אי הרי  ה ל, כ ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
נדב נענ מה  מ ני   מתר  א בדבריו  למר,  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוי
זה  ועל ,יי ית הא ר על נצט לא  והרי  ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹואביה א ,

,ל ה  העני זה  ית,  ל היה  למל מ ל  יר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
" ת הי מ ני  ה א  , על ה זהר א  יתיתיתיתא ־על־י      " ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

להבי  צרי היה  ל ה אזהרה מעצמ מעצמ מעצמ מעצמ ל מ לי     ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
.ל ה ל נרצ הפ היא  ז הנהגה   ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמפרת

ל  ית ני   הי אהר ני  יו מ ,עניננ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל־ר־זה 
,ית הנהגת  ידע  מעצמ ה ה  ," ד א "קרבי  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָה "ה 

.פר זה  על נצט א   ְְְִֵֶֶַַַֹ
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'B‚Â acŒL‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר ?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקד ׁש יׂשראל  לבני ׁשּמה  כט)"ונעד ּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מ ׁשה  ל ֹו אמר  'ּבמכ ּבדי'. א ּלא  "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל 
ה ּבית  ׁשּיתק ּדׁש הייתי יֹודע  אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:
.ּב א ֹו ּבי א ֹו סב ּור : והייתי מק ֹום , ׁשל  ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו

!ּומ ּמ מ ּמּני ּגד ֹולים  ׁשהם  אני ר ֹואה  (ת"כ .עכ ׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
רבה) ‡‰Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקת ֹו,(שם על  ׂשכר  ק ּבל  «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ

ל ֹו ׁשּנאמרה  ה ּדּבּור , ע ּמֹו ׁשּנתיחד  ק ּבל ? ּׂשכר  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה 
יין  ׁשת ּויי ּפר ׁשת  ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È˜a.לב ּדֹו ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין ע ֹוׂשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּבא ּלּו, ּכן אם  ּומתק ּלס ; ּומתע ּלה  מתירא  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבּצּדיקים 

א ֹומר : ה ּוא  וכן ּבר ׁשעים . ֿ ׁשּכן סח)ּכל  "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ
א ּלא אלה  ,"מ ּמק ּדׁשי" ּתקרי אל  – "מ ּמק ּדׁשי ים  ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

'מ ּמק ּדׁשי'. ְִֶָֻ

        

קרביקרביקרביקרבי לאמרלאמרלאמרלאמר הההה'''' רררר א א א א רררר ההההא א א א   אהר אהר אהר אהר אל אל אל אל  מ מ מ מ הההה ַַַַֹֹו ו ו ו אמראמראמראמר ֶֶֶֶֹֹֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ַַַַֹֹ
 אהר אהר אהר אהר      ו ו ו ו א א א א בד בד בד בד   הע הע הע הע ל ל ל ל  ני ני ני ני  ועל ועל ועל ועל   ד ד ד ד ג )א א א א (י, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֹֹ

 להתרח ע מד  מה  על ידע  ה  מה ס ק  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמ מע 
חסיד ת  מבאר : לכ  ע ה לבאר  וי ידע . לא  אהר  ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹוא
 י להמ  פקיד  מלא " "בינא  ה א  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹה 
 מטרניתא " "בינא  ה א  ואהר . ל ע ְְְְֱֲִִַַָָָָֹֹאלק ת
עצ מבאר, ע ד  למעלה .  ל הע את להעלת  פקידְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אלק ת  דרת  וא , לאד נזק   לגר יכ לה  הרע  ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹידיעת
 לכ לנזק . רמת הרע  ידיעת אי לרע , ק ר  ל  לה איְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
בחינת  ה א  מ ה  י  , להתרח ל הה על ידע  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמ ה 
לו . מ יקה  לא  הרע  וידיעת  ל מהע מעלה  ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאלק ת
 לכ ,ל לה יק  יכ לה  היתה  ה דיעה   עצ אהר ־איְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה ־

. להתרח ל מהה ידע  ְְִֵֵֵַַַָֹלא 

      ©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−
      ́Ÿ©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ

   ¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
Ô‰‡ „c∑: ׁשּנאמר היה , עמרם  אחי  ע ּזיאל  …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וג ֹו'"(שמות קהת  B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
ה ּכּלה , מ ּלפני ה ּמת  את  העבר  לחבר ֹו הא ֹומר  ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאדם 

ה ּׂשמחה  את  לער ּבב  .ׁשּלא  ְְְִֵֶֶַַָֹ

              

   

 מח אל  ד ה ני  מאת  אחיכ את  א" ה ס ק  ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ד )לחנה " את (י, העבר לחביר הא מר  אד ר"י  מפר , ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה מחה . את לערב  א  ה ה , מ פני  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה ת

קרבי נצט  ה ת" את "העבר זה  מע ה  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצינ
. י ו ה ְִִֵַַה ת,

:נ לק  האד עב דת נפלאה  ה ראה  ללמ ד   י ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָמ ה 

ÓÈÓÏג  ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ ÈÈ˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË eÈ˜ ÔB‰Ï Ó‡Â Ô‰‡„ È‰e‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»



       



צז           
 " הרמ ויובל)תב  שמיטה  הל'  לבד(סו לוי  בט "לא  ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

 מדע והבינ ת א  חר נדבה  א ר ' כ ואי  אי ל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָא א 
ארצ מעל פרק  ' כ  לעבד רתל ה ' לפני  לעמ ד  ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלה דל
זה  הרי  , האד ני   א ר  יהר הח נת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָע ל
כה   מ ' כ ונחלת  חלק ה ' ויהיה  , י קד  קד  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתק

."  ללו  ְְֲִִִִֹלכהני
יכ ל  "לוי ", בחינת וה א  "ת א  חר "נדבה  זה   אי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוה ה 
רק  לעס ק  עליו  " י קד  קד  נתק" יו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלח ב ,
מרע " "ס ר  רי ה  עניני  א קד ה , רה  ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָעניני 
לא  עדי  א זה   עסק מ טב   מאי רא " ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"לאפרי 

ארצ מעל  רק לא  ועדי , י קד  קד  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנתק
." יהר ְִֶַַָ"הח נת

ה מחה ", את לערב  "לא  די  ה תב , מיענ מ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזה 
ל"העביר   צרי ,רית  בל מד ר  מכ יהיה   ל העְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
אחיכ את  א" זה  בצי  מאי רא . לאפרי  ה ת" ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאת
רמי מ  ה  א וקא .  י ו ה נצט " ד ה ני  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמאת
עליה  " לעבד רתל ה ' לפני  "לעמ ד   בדלי מ , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָמע
ורק  ה ה ". "מ פני  ,"וה "לכל האיס ר העברת ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָלעס ק 
.רית  בל מד ר  מכ להי ת  ל הע יכ ר זה  פ אְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

    ©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
  ©«£¤−¦¤¬¤«

Ì˙zÎa∑נכנס ּו א ׁש ׁשל  ח ּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם ; א ּלא  ּבגדיהם , נׂשרפ ּו ׁשּלא  מל ּמד  מתים , ׁשל  ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ח ֹוטמיהם  ת"כ )לת ֹו נב . .(סנהדרין ְְֵֶ

     ©´Ÿ¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
    ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

      ̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
    ¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

eÚÙzŒÏ‡∑ ׁשאבל מ ּכאן, ׂשער . ּתג ּדל ּו אל  «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ
ּבתס ּפרת . ב )אס ּור  יד  ּתער ּבב ּו(מו"ק  אל  א ּתם  אבל  ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ

מק ֹום  ׁשל  ˙e˙Ó.ׂשמחת ֹו ‡ÏÂ∑,ּכן ּתע ׂשּו אם  הא  ְִֶָָ¿…»Àֲִֵַָ

Ï‡NÈ.ּתמ ּות ּו ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ ׁשּצרתן מ ּכאן, ָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִֶָָָָ
ּבּה להתא ּבל  ה ּכל  על  מ ּטלת  ֿ חכמים  ּתלמידי  .ׁשל  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

      ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
      ¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

   .... ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

     ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
      ¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכר ּות ֹו  ּכדר ÌÎ‡a.יין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑( ת"כ) א ּלא לי להיכל ,אין ּבב ֹואם  ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

ֿ מ ֹועד ', אהל  'ּביאת  ּכאן נאמר  מ ּנין? ל ּמזּבח  ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבג ׁשּתם 

מה  מ ֹועד ', אהל  'ּביאת  ורגלים : ידים  ּבק ּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר 
ּכאן  אף  ֿ מ ֹועד , אהל  ּכביאת  מזּבח  ּגיׁשת  ע ׂשה  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלה ּלן

ֿ מ ֹועד  אהל  ּכביאת  מזּבח  ּגיׁשת  .ע ׂשה  ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

aÓÏ‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe eÈ˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙ÈLÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïeו ÊÚÏ‡Ïe Ô‰‡Ï ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLeÏe Úet Ôea˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È ÔekÈ Ï‡NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ ÚzÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e ÁLÓ È‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ:ח  Ô‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈe z‡ ÈzL˙ ‡Ï ÈeÓe ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ„Ï ÌÏÚ»»¿»≈



    
    

    
     

    
     
     

   

     
     

  



צח          

       «£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
©¨«

ÏÈc‰Ïe∑ ּפס ּולה עב ֹודת ֹו – עבד  ׁשאם  למד ּת, הא  למח ּללת . קד ֹוׁשה  עב ֹודה  ּבין ׁשּתב ּדיל ּו (זבחים ּכדי ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ ) .יז.

     §−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥¨©´ª¦½£¤̧
    ¦¤§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

˙B‰Ïe∑ ּבה ֹוראה ׁשּכֹור  ׁשאס ּור  יכ ֹול (ת"כ )ל ּמד  . ¿…ְִִֵֶָָָָ
...א ּת ּובני "א ּתה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מיתה ? ח ּיב  ְְִִֵֶַַַַָָָָָיהא 

תמת ּו" יח)ולא  ואין (במדבר ּבמיתה  ּבעב ֹודתם  ּכהנים  . ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבה ֹוראתם  .חכמים  ְְֲִִָָָָָ

     

      ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
      ̈¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½
       §¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

ÌÈ˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף  מל ּמד , ה ּמיתה . מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשּנאמר : ה ּוא  העגל . ע ֹון על  מיתה  ט)נקנסה  (דברים  ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ

'ה ׁשמדה ' ואין לה ׁשמיד ֹו", מאד  ה ' התא ּנף  ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן
ׁשּנאמר : ּבנים , ּכּלּוי ב )א ּלא  ּפריֹו(עמוס  "וא ׁשמיד  ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחצה , ּבּטלה  מ ׁשה  ׁשל  ּותפ ּלת ֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ ּמעל ";
ט) ההוא "(דברים ּבעת  אהרן ֿ ּבעד  ּגם  "ואת ּפּלל  :.eÁ˜ ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ וקד ׁשים ∑‡˙ א ֹוננין, ׁשא ּתם  ֿ ּפי ֿ על  אף  ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לא ֹונן  ּומנחת ∑‡˙Án‰Œ‰.אס ּורים  ׁשמיני מנחת  זֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְְִִִִַַ

BvÓ˙.נח ׁשֹון  ‰eÏÎ‡Â∑ לפי ל ֹומר ? ּתלמ ּוד  מה  ְַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ
ּבּהׁשה  ּכּיֹוצא  ואין ׁשעה  ּומנחת  צ ּבּור  מנחת  יא  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

מנח ֹות  ׁשאר  ּדין ּבּה לפר ׁש  הצר .לד ֹור ֹות , ְְְְְִֵַָָָָֻ

         

מחצהמחצהמחצהמחצה להלהלהלה מ מ מ מ הההה ל ל ל ל  תתתתתפתפתפתפ( יב י, כ "ק (רש"י ס ר ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
,"מהר הרי  את אל סלנטר מהר"י  אדמ "ר, ְֲִֶֶַַַַָָָמו "ח 
ד עה  , וענה תפה , ל־  חסידי  מאריכי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמ ע 
מאריכי ולכ ,  א מחצה  ע ה  פה   א ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻה לגא 

ידי על :לפר  וי ס יק . מחצה    די  ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָתפה ,
ה רה  ו 'רגלי ' י תר, עלי נה  דרה   יעי מ ה פה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאריכ ת

נגד   ה מ ה .ל ל ל ל העלי נה  מ ה  ה רגת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

       ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
    ¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקד ׁשים חק  לבנֹות  ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑ יאכל ּוה קא)ּבאנינּות  זבחים .(ת"כ . ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

      §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
       §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

      §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«

ÔÈeי  ‡lÁ ÔÈe ‡L„e˜ ÔÈa ‡LÙ‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈe ‡‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È eÈÒ e‡zL‡c È‰Ba Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡iawÓ ˙‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È‡ ‡Áa„Ó ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג  È‡ LÈc˜ ˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È‡ ÈÈc ‡iawÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈe z‡ ÈÎc ˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eLÙ‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
eÈ‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È‡ CnÚ CÈ˙e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡NÈ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈



                  
      



צט           
‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ צ ּבּור ׁשלמי eÏÎ‡z.ׁשל  ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמק ֹום אכל ּו הרא ׁשֹונים  את  וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קד ׁשים , קד ׁשי ׁשהם  הרא ׁשֹונים  א ּלא , ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא ?
ּתֹו צריכים  אין א ּלּו אבל  קד ֹוׁש. ּבמק ֹום  ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם 
יׂשראל , מחנה  ּתֹו להאכל  הם  צריכים  אבל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָה ּקלעים ,

מצרעים  ׁשם  מ ּלה ּכנס  טה ֹור  נה)ׁשה ּוא  מ ּכאן,(שם . ְְִִִִֵֶָָָָָֹ

העיר  ּבכל  נאכלין ק ּלים  EÈe.ׁשּקד ׁשים  ‰z‡ ְֱִִִִֶֶַָָָָָ«»»∆
EÈ˙e∑( ת"כ) לא ּבנֹותי אבל  ּבחלק , ּובני א ּתה  ¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

לאכל  הן ר ּׁשא ֹות  מ ּתנֹות , להן ּתּתנּו אם  א ּלא  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבחלק ,
ּתלמ ּוד  ּבחלק ? ה ּבנֹות  אף  א ּלא  אינֹו א ֹו וׁשֹוק . ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחזה 
ואין  ל ּבנים  חק  – נּתנּו" ּבני ֿ וחק   חק ֿ "ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹל ֹומר :

ל ּבנֹות  .חק  ַָֹ

      ́©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
        ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

    ¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óez‰ ˜BL∑ א ׁשר" ל ׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתר ּומה  ּומביא , מ ֹולי – ּתנּופה  ה ּורם ". וא ׁשר  ְְֲִִֵֶַַָָָה ּונף 
ּבׁשֹוק , ּתר ּומה  ה ּכת ּוב  ח ּלקן ול ּמה  ומ ֹוריד . מעלה  –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה  ׁשּׁשניהם  ידענּו, לא  ּבחזה ? .ּותנּופה  ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למ ּטה  ׁשהחלבים  מ ּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה , את  זה  יכחיׁשּו ׁשּלא  ה ּמקרא ֹות  ויּׁשּוב  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה .

אהרן" את  ּב"צו ׁשל ׁשּתן ּפר ׁשּתי .ּכבר  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

     

      §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
     ¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

 ©«¨¦−¥«Ÿ
˙‡hÁ‰ ÈÚN∑.חד ׁש ֿ רא ׁש מ ּוספי ׂשעיר  ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

ע ּזים  ׂשעיר  ּבּיֹום : ּבֹו קרב ּו ח ּטא ֹות  ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשל ׁשה 
נׂשרף  לא  ומ ּכּלן ֿ חד ׁש. רא ׁש ּוׂשעיר  נח ׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר 

יׂשראל  חכמי ּבּדבר  ונחלק ּו זה . יׁש(בת"כ )א ּלא  , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף , ב ֹו ׁשּנגעה  ט ּומאה  מ ּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָא ֹומרים :
ּדֹור ֹות ; קד ׁשי ׁשה ּוא  לפי נׂשרף , אנינּות  מ ּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָא ֹומרים :
להם  ׁשאמר  מ ׁשה , על  סמכ ּו ׁשעה  ּבקד ׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל 

מ ּצֹות " "ואכל ּוה  Lc.ּבּמנחה : Lc∑ ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְְִֵ
א ּלּו? נאכל ּו ֿ מה  ּומ ּפני זה , נׂשרף  ֿ מה  מ ּפני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָה ּלל ּו:

ּכהנים ' ּב'ת ֹורת  ה ּוא  וכן ּכ אלו נאכלו לא הגירסא קי "א זבחים (ועיין ְֲִַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני  הכי  הרא"ם Ó˙È‡ŒÏÚÂ.גרס  ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ «∆¿»»¿«ƒ»»

ה ּבנים  ּכנגד  ּפניו  הפ אהרן, ׁשל  ּכב ֹוד ֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשביל 
ּדברי!∑Ó‡Ï.וכעס  על  ה ׁשיב ּוני להם : .אמר  ְַָ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

         

איתמראיתמראיתמראיתמר ועל ועל ועל ועל  אלעזראלעזראלעזראלעזר על על על על  קצקצקצקצ טז)ו ו ו ו מ ת(י, (לא,פרת ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
טע ת".כא) לכלל א  עס  לכלל א  . .  קצ ו" ר"י : רְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

למר   י – א  תב  א  עה מה  קד י  י הח ק  : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
היה  אפר בזה  סברא , ה לי  בר ה א  רת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקד י 

אחד מ ני  ולא  ו ת,  אד ני  ע ת אי מ ני  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
מדנ לאחרי  אבל טעה .  מה    , עס ה מ ני  עה  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.א    לפר ְֵֵֵַָָי

    ©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
       ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

     ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÏÚטו ‡˙eÓ‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eLÙ‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó‡ ‡Ó‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia˙ ÈaÀ̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז ÈÚz Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa Ó˙È‡ ÏÚÂ ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:ÓÈÓÏ e‡zL‡c Ô‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז ˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡tÎÏ ‡zLÎ ÈBÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»



    
     

    
  

    
      

      
     

       
      
    

  



ק          
ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!? ׂשרפ ּוה והלא  אכל ּוה , ל ּקד ׁש ח ּוץ  וכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם : אמר  א ּלא  ה ּקד ׁש"? "ּבמק ֹום  א ֹומר  ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומה ּו

ונפסלה ? יצאה  ל ּקלעים  ˜„ÌÈL.ח ּוץ  L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑ אמר לאו. ל ֹו: אמר ּו והם  ּביֹוצא , ונפסלת  ƒְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

ה ּק ּובמק ֹום  ה ֹואיל  אכל ּתם להם : לא  מ ּדּוע  היתה , ד ׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

B‚Â'.א ֹות ּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשה ּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מת ּכּפרים  ּובעלים  ‰Ú„‰.א ֹוכלים  ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכ ּפר  ׁשה ּוא  היה , ֿ חד ׁש רא ׁש ׁשּׂשעיר  למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמ ּכאן
וח ּטאת  ׁשמיני ׁשח ּטאת  וקד ׁשיו, מק ּדׁש טמאת  ע ֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל 

ּבא ּו לכ ּפרה  לא  .נח ׁשֹון ְְַַָָָֹ

     ¥«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
    «Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

'B‚Â ‡e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה  ה ּובא  ׁשא ּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר : ּכמ ֹו ו)ל ׂשרפ ּה, יּובא (לעיל  א ׁשר  ֿ ח ּטאת  "וכל  ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וג ֹו'" ‡˙d.מ ּדמ ּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכל ּה לכם  היה  ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

א ֹוננים  ׁשא ּתם  ֿ ּפי ֿ על  ˆÈ˙Èe.אף  L‡k∑ לכם ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

      ©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
     ©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
      ̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

Ô‰‡ a„ÈÂ∑ ל ׁשֹון א ּלא  "ּדּבּור " ל ׁשֹון אין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר : כא)עז, אפ ׁשר ,(במדבר וג ֹו'". העם  "ויד ּבר  ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָ

מד ּבר ? ואהרן איתמר , ועל  אלעזר  על  קצף  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמ ׁשה 
אינֹו אמר ּו: ּכב ֹוד .  מ ּדר א ּלא  היתה  ׁשּלא  ידע ּת, ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהא 
ואינֹו לפניו, מד ּברים  ואנּו יֹוׁשב  אבינּו ׁשּיהא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּדין
ׁשּלא  מ ּפני יכ ֹול  ר ּבֹו. את  מ ׁשיב  ּתלמיד  ׁשּיהא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבּדין

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לה ׁשיב ? ּבאלעזר  לא)היה  "וּיאמר (שם ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשרצה , הרי וג ֹו'". ה ּצבא  ֿ אנׁשי אל  ה ּכהן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר 
ּב'ספרי' מצאתי זֹו ה ּנׂשיאים ! ולפני מ ׁשה  לפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּדּבר 

ׁשני  ּפנים  ‰˜eÈ.ׁשל  ÌBi‰ Ô‰∑? א ֹומר (זבחים מה ּו ִִֵֶָ≈«ƒ¿ƒֵַ

א ֹוננים ,קא) ּדמ ּה זרק ּתם  ׁשּמא  מ ׁשה : להם  אמר  ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹא ּלא ,
הקריב ּו, הם  וכי אהרן: ל ֹו אמר  ח ּלל . ׁשעבד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהא ֹונן
ּומקריב  ּגד ֹול  ּכהן ׁשאני הקרב ּתי, אני הדיֹוט ֹות ? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם 

l‡k‰.א ֹונן  È˙‡ ‰‡˜zÂ∑ ה ּמתים היּו לא  אפ ּלּו ֵ«ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַָֹ
עליהם  א ֹונן להיֹות  ח ּיב  ׁשאני קר ֹובים , ׁשאר  א ּלא  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני,
ׁשה ּכהן  ּכהנים , ּבפר ׁשת  האמ ּורים  ּכל  ּכג ֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכא ּלּו,

להם  hÁ‡˙.מ ּטּמא  ÈzÏÎ‡Â∑ ה ּייטב אכל ּתי, ואם  ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ
ׁשאין (שם)∑‰ÌBi.וג ֹו'? מ ּתר , לילה  אנינּות  אבל  ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ

קב ּורה  ּביֹום  א ּלא  ‰'.א ֹונן ÈÈÚa ËÈi‰∑ אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ִ
ּדֹור ֹות  ּבקד ׁשי להקל   ל אין ׁשעה , ּבקד ׁשי .ׁשמע ּת ְְְְְְְֵֵֵֵַָָָָָָָ

         

ררררת ת ת ת  קד קד קד קד י י י י  להקל להקל להקל להקל   ל ל ל ל  אי אי אי אי עהעהעהעה,,,, קד קד קד קד י י י י   מע מע מע מע  א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָא
יט) י, ה א (רש"י אנינת  י קד לאכל הה ר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמ ה 

(ד מה  אבלת מנהגי  ידי  על מחה  לפע  א  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹדי 
קד י י הב ל אי   וא ,(" פרע אל  יכ רא" ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלי 

הה ראה  ,אהר ל ה יב   על רת. לקד י  ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעה 
א א  אינ מאבלת ה ה ה ה ''''לה נע  א ,לפני לפני לפני לפני  ה זח ,   מק ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אינ ה רנת ה ה ה ה ''''אכילת (מ בדלפני לפני לפני לפני   כל לא אי ולכ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
מיחדת). ה ראה  היתה   יהג עה , ....קד י  ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

    ©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
ÂÈÈÚa ËÈiÂ∑( ת"כ)'ׁשמע ּתי 'לא  ל ֹומר : ּבֹוׁש ולא  .ה ֹודה , «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙ÈÏ dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È eÈ»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡ÚÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

È‰BÈÚa:כ  ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ



     
       
       

     
     
      

   
    

   
      
    

      

      
     

      
     

   
  



קי           

    

    ©§©¥§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
£¥¤«

Ô‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ ׁשּיאמר אמר  למ ׁשה  ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר  אמר  ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשה ּוא  ליׂשראל ? "לאמר " א ּלא  אינֹו א ֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר .

אמ ּור  ּדּבּור  הרי יׂשראל ", ֿ ּבני אל  "ּדּבר ּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָא ֹומר :
לבניו, אלהם "? "לאמר  מק ּים : אני מה  הא  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל .

ּולאיתמר  .לאלעזר  ְְְִֶָָָָ

      ©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
   «Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ eac∑ ה ׁשו ּכּלם  להיֹות את  ה  «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ
וק ּבל ּו ּבדמימה  ׁשה ׁשוּו לפי זה , ּבד ּבּור  ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשל ּוחים 

מאהבה  ה ּמק ֹום  ּגזרת  ‰iÁ‰.עליהם  ˙‡Ê∑ ל ׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ
להיֹות  ּורא ּויין ּבּמק ֹום  ּדב ּוקים  ׁשּיׂשראל  לפי ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָח ּיים ,
מצ ֹות , עליהם  וגזר  ה ּטמאה  מן הב ּדילם  , לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻח ּיים ,
ׁשּנכנס  לר ֹופא  מ ׁשל  ּכל ּום . אסר  לא  הע ֹולם  ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולא ּמֹות 
ּתנח ּומא  ר ּבי ּבמדר ׁש ּכדאיתא  וכ ּו' הח ֹולה  את  .לב ּקר  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּומראה ּבח ּיה  א ֹוחז מ ׁשה  ׁשהיה  מל ּמד , …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכל ּו. לא  וזאת  ּתאכל ּו, זאת  ליׂשראל : ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹא ֹות ּה
מ ּכל  אחז ה ּמים  ּבׁשרצי אף  וג ֹו'", ּתאכל ּו ֿ זה  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"את 
ּתׁשּקצ ּו א ּלה  "ואת  ּבע ֹוף : וכן להם , והראה  ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

ה ּטמא " לכם  "וזה  ּבּׁשרצים : וכן ֿ הע ֹוף ", Ê‡˙.מן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑( כ ּבכלל (מנחות ׁשה ּבהמה  מל ּמד  ««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַָ

.ח ּיה  ַָ

             

בהמ ת  ח ת אכילת האיס ר על י ראל נצט א  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמה 
לתר אפר  מ ־רה  לאחרי  מ ד  טה רת אינְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
למע ה  נגע  זה  עני היה  לא  ז תק פה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹפטת,

ְַפעל:
י ראל  חנ  למ ־רה  ה מ כה  ה ק פה  ל  מְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ה אה ). לנה  (עד  סיני  מד ר למר, סיני , הר ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָסביב ת
:ג , י עלי ־ח לל מצא   אינ מד ר   מק יו מְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

זה , וכ צא  "נר"  מ ע פת, וכ וארנבת, פ ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמל,
להזהיר  רצ אי  " י א ר "ל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָועל־אחת־ה ־וכ ה 
ק מת  היתה  לא  לאו ־הכי  יו מ , אכילת איס ר על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמ ד 

. לאכל לל ְְְְֶָָָָאפרת
 ה ("ל " ל"נח "מד ר"בנגע  מצא  (" ח על ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ר  נח וה רא  ה ד ל ד ר  ליכ ה" תב   כמ]ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ
צאת י דע  למקרא   ־חמ ה הרי   ["'ג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועקרב 

ÔB‰Ï:א  ÓÈÓÏ Ô‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú‡ ÏÚ Èc ‡ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»



    
    
      
    
    
     

      
    

      
     
     

     
      

   
   
     

        
       

     
    
   
   
   

     
     

     
     
   

     
   

    
    

     
    
    

     
     

       
     

     
    
     
     
     
     
      

   



קב          
ת לנח" היה   פקיד ,"ענ "ע ד   לפניה הל  צרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמ
 ־חמ ה דע  כפי  . יועקר  י נח להרג וכ ,"ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
י  תיכר  ידע למע" ס ה  מצות   ק א ד ת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלמקרא 
מאר  ת א ה ציאי  י ראל ני  את ה ב י  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָת
ב ד " ל"ענני  ה נה  אביו  ל הס יר בו אי  ," ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמצרי
פטת  מבי , יו מ י ראל. ני  מחנה  את יפ הְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
. יועקר  י נח מצא   הי לא  י ראל מחנה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטח 

  ה נדבת  רמא  מ ה  עניני  א  לכל־לרא ,ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולכ
ח ת  אכילת איס ר על נצט אחר־ ורק  ,' כ ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָוהקמת
 מ לפעל נגע  היה  בר טה רת, אינ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָבהמ ת
  סיח  לאר י ב ,   למק  יתקרב א ר  ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָאחרי ־זה 
מ רי לקנת  תראפ היה  אז זה , וכ צא  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוע ג,

זה . וכ צא  , ל הע ְֵֶַָָָא מ ת

      ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
   ¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

˙ÒÙÓ∑' סדיקא' ∑Òt‰.ּכתר ּגּומ ֹו: «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע "ז  ÚÒL.פלאנט "ה  ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמב ּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתר ּגּומ ֹו: צ ּפרנין, ּבׁשּתי ּומ ּלמ ּטה  ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה 
מלמעלה  סד ּוק ֹות  ׁשּפרס ֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומט ּלפא 
מח ּבר ֹות  ׁשּמּלמ ּטה  לגמרי, ּומב ּדל ֹות  ׁשס ּוע ֹות  ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מ ּמעיה האכל  ּומקיאה  מעלה  «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לת ֹו א ֹות ֹו הדק ּומחזרת  ּולטחנֹו ∑b‰.לכת ׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»

מ ּגזרת : ויּתכן ׁשמ ֹו; יד )ּכ ב  ה ּנּגרים ",(שמואל  "וכ ּמים  ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
ֿ ידי  ׁשעל  'ּפׁשרא ', ותר ּגּומ ֹו: ה ּפה ; אחר  נגרר  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשה ּוא 

ונּמֹוח  נפ ׁשר  האכל  יתרה ∑Ó‰aa‰.ה ּגרה , זֹו ּתבה  ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
א ּמֹו ּבמעי ה ּנמצא  ה ּׁשליל  את  לה ּתיר  לדר ׁשה , .היא  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא  טמאה . ּבהמה  ולא  …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
תע ׂשה ' ו'לא  ּב'ע ׂשה ', עליה  לעבר  א ּלא  (זבחים היא ? ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד )
         

רהרהרהרה מעלתמעלתמעלתמעלת .... .... רסהרסהרסהרסה ג ).מפרסתמפרסתמפרסתמפרסת רסה רסה רסה רסה (יא, –מפרסת מפרסת מפרסת מפרסת  ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 ימי) חסד  ל  י ה ני  ה ' את ע בד   לאד ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ע ה  מ כח  אז חה ), (מאל גב רה  ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

. טבע מ ד  לא  , מי  רה רה רה רה ל לאדמעלת מעלת מעלת מעלת  רמז – ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה א  לע ת, ע מד  ה א  ה ע ה   הא ו ב  ב  חֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָ
נפ – ל ה ' ני ס' ני    מי  .  ונח טב  ,ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכ

טה רה '. 'המה  היא  ְְֲִִֵַַָָה המית
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ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Òt Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡ÈÚa ‡LÙ ‡˜qÓ ‡˙Òt«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ìa¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Òt È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙ÒÙe ‡e‰ ‡Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

ÒÙe˙‡ה  ‡e‰ ‡Lt ˜ÈqÓ È‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו ‡LÙ ‡˜qÓ È‡ ‡‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙ÒÙe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז ‡˙Òt ˜È„Ò È‡ ‡ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡Lt ‡e‰Â d˙Òt ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏe ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ Ôe˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿



קג           
eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌNaÓ∑ ׁשאר א ּלּו, א ּלא  לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ

מ ּנין? טהרה , סימן ׁשּום  ל ּה ׁשאין טמאה  ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה 
סימני  קצת  ּבהן ׁשּיׁש א ּלּו, ּומה  ֿ וחמר : קל  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאמר ּת

וכ ּו' אס ּור ֹות  כהנים)טהרה  בתורת הענין על ∑ÌNaÓ.(כל  ְֲֳָָƒ¿»»ַ
וקרנים  וגידין עצמ ֹות  על  ולא  ּבאזהרה , ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם 

˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ïe∑ יׂשראל יהיּו יכ ֹול  ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  נבלה ? מ ּגע  על  כא)מזהרים  "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים  – וג ֹו'" ֿ ה ּכהנים  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאל 
חמ ּורה  ה ּמת  ּטמאת  ּומה  מע ּתה : ֿ וחמר  קל  ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- ק ּלה  נבלה  טמאת  ּכהנים , א ּלא  ּבּה הזהיר  לא  -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
ת ּגע ּו"? "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּומה  ֿ ׁשּכן?! ּכל  ְִֵֶַַַָָֹֹלא 
ּברגל  עצמ ֹו לטהר  אדם  ח ּיב  ׁשאמר ּו: וזה ּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל ,

יז) .(ר"ה

         

רגל רגל רגל רגל   עצמ עצמ עצמ עצמ לטהרלטהרלטהרלטהר  אד אד אד אד ח)ח ח ח ח ב ב ב ב  יא, מ י (ר "י לאל,  י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ה ה  למר,  וי וקא . לרגל מתיחסת ה הרה  ח בת ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל
 " קד "מקרא  ה ס ק  על א  פרת לעיל ר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹר"י 
ל  מאחר כס ת". תה  לאכילה   קד ת א ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ"קרא 

עליו  ב מ ,תת ב אכילת   ה את  לק  האד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
את   לק  כח אי טמאה  תה  אכילה  הרי  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלה הר,

.  ַה

      ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
     §©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

Ÿ¥«
ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט  ׁשּנאמר :∑˜N˜N˙.א ּלּו ּכמ ֹו ּבֹו, ה ּקב ּועים  קל ּפין יז)א ּלּו א ק ׂשק ּׂשים (שמואל  "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לב ּוׁש" .ה ּוא  ָ

      §ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
       ¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

  ¤¬¤¥−¨¤«
ıL∑ הארץ על  ונד  ׁשר ֹוח ׁש נמ ּו ּדבר  מ ׁשמע ֹו: מק ֹום  .ּבכל  ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

           

    

סנ סנ סנ סנ יר יר יר יר   רררר־ ־ ־ ־ ל ל ל ל א א א א ל ל ל ל   י י י י א א א א רררר מ מ מ מ ל ל ל ל   אכל אכל אכל אכל ֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽאתאתאתאת־ ־ ־ ־ זהזהזהזה ְְְְִִִִֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
וק וק וק וק ק ק ק ק ת ת ת ת  סנ סנ סנ סנ יריריריר  ־ ־ ־ ־ ל ל ל ל אי אי אי אי א א א א רררר ל ל ל ל  .... ....  י י י י ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹוק וק וק וק ק ק ק ק תתתת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ

:::: לכ לכ לכ לכ ההההא א א א   ק ק ק ק  י י י י( ט־יב (יא, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
 ואי סניר ל   וי סניר, ל  י ק ק ת ל  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָל

ק ק ת ב )ל נא, .(נדה  ְֶֶַ
:נ לק  האד עב דת זאת לבאר  ְְְֲֵֵַַָָָָֹוי

מזיר , מי –  ת ח   מק מיד   מצאי ה  גיְְְִִִִִִִִַַָָָָ
 מק והיא  , למי מ לה  רה   סקי ע אהל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹלי בי 
י ק ק  ה להי ת  וצרי י ראל. ני  ל  ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָח
טפלי א א   ואינ ה ג, מע ר  אינ  ניה , יריסנְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה ג, על ג ה  לב ה א   י ק ק :  ה את  י מְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

.  למק   ק מ ט ה ג  ה  יריסנְְִִִֶֶַַָָָָָ
ה ימ ד ,   מ  אינ ה רה  לימ ד   עניני על מ רה , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוזה 
מי יראת – ק ק ת לה ימ ד :  ה  נצרכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל

את  המ רת מטי ח קב   מ ה ימ ד , על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָרת
על  מ רה  אחר,   למק ט ה ג  ה  יריסנ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה ב אה .
הרמז   וזה ה כרח . עני ה א   א רה ,  החיד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹח 
צריכה  היתה  לא  ה רה  כא רה  ז"ל תינר אמר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹמה 
א א  סניר, ל  י ק ק ת ל  ל י  סניר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלכ ב 
ענינ ה ניר ויא יר", רה  יגיל   מ קרא  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ"אמר

רה .  החיד ח  – רה  ְִִַַַַָָֹיגיל
– ק ק ת ל  ג נה , מ כת אמר על־זה  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוה ה 
ו אי ה א  סניר, ל  י –  מיירא ־ ה א   למיד ־חכְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ל  י אבל לנה ג.  צרי  – טה ר ג וה א  רה   ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָיח
לא  רה   ח מי  – ק ק ת ל ואי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסניר
זכה  "לא  ז"ל תינר מאמר טמא , ג ה א   מיְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹיראת־

ה ות".  ס ל ֲֵֶַַַָנע ית

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁe ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ ÏkÓ ‡iÏÁe¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿
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eÈ‰È ı˜LÂ∑ּבֹו יׁש אם  ער ּוביהן, את  לאסר  ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
טעם  צט)ּבנֹותן על ∑ÌNaÓ.(חולין מזהר  אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמ ֹות  ועל  eˆwLz.ה ּסנּפירים  Ì˙Ï ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

מושיירונ"ש סו) יבח ּוׁשין ׁשּסּננן. יבח ּוׁשין ְְְְִִִֶַַַָלר ּבֹות 
.ּבלע "ז  ְַַ

      ́Ÿ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
 −¨¤«

'B‚Â BÏ ÔÈ‡ L‡ Ïk∑( ת"כ)? ל ֹומר ּתלמ ּוד  מה  …¬∆≈¿ְַַַ
ׁשּלֹו סימנין ה ּמעלה  א ּלא  מ ּתר  ׁשּיהא  לי אין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּיכ ֹול ,
א ׁשר  "ּכל  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מ ּנין? ּבּמים  ה ּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹל ּיּבׁשה ;

ּבּמים , ל ֹו היּו אם  הא  ּבּמים ", וק ׂשק ׂשת  סנּפיר  ֿ ל ֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאין
מ ּתר  ּבעל ּית ֹו, ׁשה ּׁשירן ֿ ּפי ֿ על  .אף  ֲִִִִֶַַַָָָֻ

     §¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
    ¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

eÏÎ‡È ‡Ï∑( קיד לקט ּנים ,(שבת ה ּמאכילן את  לח ּיב  …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו א ֹו . יד ֿ על  נאכלים  יהיּו לא  מ ׁשמע ֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּבהנאה ? לאסרן יד )א ּלא  "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
ע ֹוף  ּכל  מ ּתרין. ּבהנאה  - אס ּורין ּבאכילה  ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻתאכל ּו",

ּבא ֹות ֹו יׁש "למינה ּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר 
ולא  ּבמראיהם  לא  לזה , זה  ּדֹומין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹה ּמין

אחד  מין וכ ּלן .ּבׁשמ ֹותם , ְְִִֶָָָֻ

  .... §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

  ¥¬¨Ÿ¥−§¦«

    §¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
 §¤©¥−§¦¥«

ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

  §¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
CÏM‰∑:ר ּבֹותינּו סה)ּפר ׁשּו ה ּׁשֹולה (חולין פי '(זה  «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מג ּבי ּה א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וזה ּו ה ּים . מן .ּדגים  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה  ה ּצֹועקים  צואיטי"ׁש הם  ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ׁשּקֹורין  ל ֹו ּדֹומה  אחר  וע ֹוד  ּכאדם , לסת ֹות  ְְְִֵֶֶֶַָָָָלהם 
.ייב "ו 

  §¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
˙ÓLz∑ ּדֹומה היא  ּבּׁשרצים  האמ ּורה  ותנׁשמת  ּבּלילה ; ּופ ֹורחת  לעכ ּבר  וד ֹומה  שורי"ץ  קלב "א  היא  ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ "א  ל ּה וק ֹורין עינים  ל ּה ואין .ל ּה, ְְִִֵֵַָָָ

    §¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
§¤¨«£©¥«

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ÚÂ ‡L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו ‡eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז ‡e ÈÏLÂ ‡È˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

˜ÈÂ˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Âe«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË‡יט  bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙ÈeÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»



קה           
‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ול ּמה  ציגוני"א . לבנה  ּדּיה  זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ

חבר ֹותיה  עם  חסיד ּות  ׁשע ֹוׂשה  חסידה ? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמ ּה
ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה  רגזנית . ּדּיה  היא  ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ

היירו"ן  ל ּה ה ּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנג ֹול  ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמ ֹו נקרא  ול ּמה  הרופ "א . ּובלע "ז ּכפ ּולה , ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכר ּבל ּתֹו
"ונּגר  ּכר ּבל ּתֹו. היא  וזֹו ּכפ ּות , ׁשה ֹוד ֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת ?
ר ּבֹותינּו ׁשּפר ׁשּו ּכמ ֹו מע ׂשיו, ׁשם  על  נקרא  ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָט ּורא ",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק  ּגּטין ס "ג )ּבמ ּסכת  .(דף  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

      Ÿ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
̈¤«

ÛBÚ‰ ıL∑ וחגבים ויּתּוׁשים  ּוצרעין זב ּובים  ּכג ֹון: הארץ , על  הר ֹוח ׁשין ה ּנמ ּוכים  ה ּדּקים  .הם  ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

      ©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
     ©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

 ̈¥−©¨¨«¤
Úa‡ ÏÚ∑ רגלים אר ּבע  ÂÈÏ‚Ï.על  ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצ ּו אר ּבע סמ ּו לבד  רגלים  ׁשּתי ּכמין ל ֹו יׁש אר ֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתח ּזק  הארץ , מן ולק ּפץ  לע ּוף  ּוכ ׁשר ֹוצה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכא ֹותן  הר ּבה , מהן ויׁש ּופ ֹורח . ּכרעים  ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבא ֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל  לנגושט "א , ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  אר ּבע  ּבהם : נאמר ּו טהרה  סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר ּבעה 

ּכאן, ה ּכת ּובים  ּכרעים  א ּלּו וקרס ּלין, ּכנפים  ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻואר ּבע 
מצ ּויין  ה ּלל ּו סימנים  וכל  ר ּבֹו. את  ח ֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש , אר ׁשרא ׁשן יׁש אבל  ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבא ֹותן
אנּו אין ּובזה  'חגב '; ׁשמ ֹו ׁשּיהא  וצרי זנב , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם 

ּביניהם  להב ּדיל  .יֹודעים  ְְְִִֵֵֶַ

    ¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
    §¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

 ¤«¨−̈§¦¥«

      §ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
 −¨¤«

'B‚Â ÛBÚ‰ ıL ÏÎÂ∑( ת"כ) טה ֹור – חמ ׁש ל ֹו יׁש ׁשאם  לל ּמד  .ּבא  ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

     §¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
̈¨«¤

‰l‡Ïe∑( ת"כ) ּבענין למ ּטה  להאמר  טמאה ∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם  .ּכל ֹומר , ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

     §¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
̈¨«¤

Ì˙ÏpÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ ּכּבּוס טע ּונה  ׁשהיא  מ ּגע , מ ּטמאת  חמ ּורה  מ ּׂשא , טמאת  ׁשּנאמרה  מק ֹום  ּכל  ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
....ּבגדים  ְִָ

‡Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ìa¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ˜ dÏ Èc Úa‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú‡ ÏÚ ÔB‰ ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBbÁ ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡‚Á¬»»ƒ¿ƒ

ÔÈÏ‚כג  Úa‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏaכד  ˜Èc Ïk Ôe‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

È‰BLeÏכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏpÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»



קו          

      §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
       ¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

  ̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Òt ˙ÒÙÓ∑ ּכג ֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְ

היא  למ ּטה  אבל  למעלה , סד ּוקה  ׁשּפרסת ֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּגמל 
 ל ּמד ּכאן מט ּמאה ,מח ּברת . טמאה  ּבהמה  ׁשּנבלת  , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

טה ֹורה  ּבהמה  על  ּפר ׁש ה ּפר ׁשה  ׁשּבס ֹוף  .ּובענין ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

     §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©
      ©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

©¨¨«¤
ÂÈtkŒÏÚ∑ וחת ּול ודב  ּכלב  ÌÎÏ.ּכג ֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למ ּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

     §©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
    ̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

      §¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
  §¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לא ּסּור אינן ה ּלל ּו טמא ֹות  ּכל  ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ
ּבמ ּגען  טמא  להיֹות  מ ּמׁש; לטמאה  א ּלא  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה ,
ל ּמק ּדׁש ול ּכנס  וקד ׁשים  ּתר ּומה  לאכל  .ונאסר  ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל "ה.v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט , «…∆¿«»ֶֶ
.לצפר ּדע  ְְִֵַַ

    §¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד "ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ "א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ "א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

     ¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥©¨¤²
  §Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

     §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
       §¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
      §¨−̈¨¤®©©¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

‡eÈ ÌÈna∑(עה לתר ּומה .(יבמות ה ּוא  טמא  טבילת ֹו, לאחר  ‰Úואף  „Ú∑– ּכ ֿ ּבהערב ∑‰ËÂואחר  ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈ְְֵֶ
.ה ּׁשמ ׁש ֶֶַ

     

    §¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
    £¤§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

ÒÙ˙‡כו ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ Úa‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏa ˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLeÏ ÚaˆÈ ÔB‰zÏ ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ‡LÓ „Ú ‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁc ‡LÁa ‡‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ ‡aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ LeÏ B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„ÈÚ „Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»

:Èk„ÈÂ ‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôea˙z d˙ÈÂ ‡zÒÈ de‚ Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿



קז           
BÎBzŒÏ‡∑מאויר ֹו א ּלא  מ ּטּמא  חרס  ּכלי אין ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ

כד ) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a L‡ Ïk∑ ּומט ּמא ח ֹוזר  ה ּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ
ּׁשּבאויר ֹו 'ּבתֹוכ ֹו'(מה  ל ֹומר :  צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
eaL˙∑( ת"כ) ּבמקוה טהרה  ל ֹו ׁשאין .ל ּמד  ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

      ¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
     ¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

ÏÎ‡È L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על  מ ּוסב  ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ
א ׁשר  האכל  מ ּכל  יטמא .. ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  ּכל  ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  מים  עליו יב ֹוא  א ׁשר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל ,
ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  וכן יטמא ; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה ּטמא 
למדנּו יטמא . – ה ּטמא  חרס  ּכלי ּבת ֹו וה ּוא  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומת ּקן  מכ ׁשר  אכל  ׁשאין למדנּו הר ּבה : ּדברים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמ ּכאן
אחת , ּפעם  מים  עליו ׁשּיב ֹוא ּו עד  טמאה  ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלק ּבל 
לע ֹולם  טמאה  מק ּבל  אחת , ּפעם  מים  עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומ ּׁשּבא ּו
מכ ׁשיר  מ ׁשקה , ה ּנקרא  וכל  וה ּׁשמן וה ּיין נג ּוב ; ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָואפ ּלּו
'א ׁשר  ה ּמקרא : לדר ׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים , לטמאה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻזרעים 
ֿ ּכלי  ּבכל  יּׁשתה  א ׁשר  מ ׁשקה  ּכל  א ֹו מים , עליו ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָיב ֹוא 

ר ּבֹותינּו למד ּו וע ֹוד  האכל '. יטמא  כ )– מ ּכאן:(פסחים ְְְִִֵֶַָָָָֹ
יכ ֹול  ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים , מט ּמא  ה ּטמאה  ולד  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
ּתלמ ּוד  חרס ? ּכלי מאויר  מ ּטּמאין ה ּכלים  ּכל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָיהיּו
אכל  ֿ האכל ", מ ּכל  יטמא ... ּבת ֹוכ ֹו א ׁשר  "ּכל  ְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹל ֹומר :
ה ּכלים  ּכל  ואין חרס , ּכלי מאויר  מ ּטּמא  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּומ ׁשקה 

ה ּטמאה  אבי ׁשה ּׁשרץ  לפי חרס , ּכלי מאויר  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻמ ּטּמאין
ח ֹוזר  אינֹו  לפיכ ה ּטמאה , ולד  מ ּמּנּו ׁשּנטמא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוה ּכלי
ׁשּנפל  ׁשה ּׁשרץ  ע ֹוד  ולמדנּו ׁשּבת ֹוכ ֹו. ּכלים  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומט ּמא 
ה ּתּנּור  ּבּפת : ה ּׁשרץ  נגע  ולא  ּבת ֹוכ ֹו וה ּפת  ּתּנּור  ְְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָֹלאויר 
ה ּתּנּור  את  ר ֹואין נאמר  ולא  ׁשנּיה ; – וה ּפת  רא ׁשֹון, –ְְְִִִֶַַַַַָֹֹ
א ּתה  ׁשאם  ּתח ּלה , ה ּפת  ּותהא  טמאה  מלא  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכא ּלּו
ּכלי  מאויר  מ ּלּטמא  ה ּכלים  ּכל  נתמעט ּו לא  ּכן, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹא ֹומר 

טמא  ׁשהרי ולמדנּוחרס , מ ּגּבן; ּבהן נגעה  עצמ ּה ה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ֿ אם ֿ א ּלא  זרעים , מכ ׁשרת  ׁשאינּה מים  ּביאת  על  ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָע ֹוד 
מק ּבלין  א ֹומר  א ּתה  ׁשאם  מ ּׁשּנּתל ׁשּו; עליהן נפל ּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
ּומה ּו מים . עליו ּבא ּו ׁשּלא   ל אין ּבמח ּבר , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻהכ ׁשר 
ׁשאין  ע ֹוד , ולמדנּו מים "?. עליו יב ֹוא  "א ׁשר  ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָא ֹומר :

ּכביצה  ּבֹו יׁש ֿ ּכן ֿ אם  א ּלא  אחרים , מט ּמא  (ת"כ .אכל  ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
פ ) אחת ,יומא ּבבת  ה ּנאכל  אכל  יאכל ", "א ׁשר  ׁשּנאמר : ,ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מ ּביצת  יֹותר  מחזיק  ה ּבליעה  ּבית  'אין חכמים : ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָוׁשער ּו
.ּתרנגלת ' ְְֶַֹ

     Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©
      §¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

ÌÈÈÎÂ epz∑(יא הם ,(כלים ה ּמּטלטלים  ּכלים  «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
על  ה ּקדרה  את  וׁשֹופת  ,ּתֹו להן ויׁש חרס  ׁשל  ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוהם 

למעלה  ּפיהם  ּוׁשניהם  החלל , ׁשאין ∑ızÈ.נקב  ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה  חרס  ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לנתצם ', אני 'מצ ּוה  ּתאמר : ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא 
– ּבטמאתן לק ּימן רצה  אם  לכם "; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים 

.ר ּׁשאי  ַַ

      ©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
 §¦§¨−̈¦§¨«

ÌÈÓŒ‰Â˜Ó Be ÔÈÚÓ C‡∑, ל ּקרקע המח ּברים  ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
ללמד   ל יׁש וע ֹוד  טמאה ; מק ּבלין È‰È‰.אין ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

B‰Ë∑מ ּטמאת ֹו – ּבהם  Ì˙Ïa.ה ּטֹובל  Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑( ת"כ), ּבנבלתם ונגע  ּוב ֹור  מעין ּבת ֹו ה ּוא  אפ ּלּו ƒ¿»ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ

ה ּטמאים  את  מטהר  אם  ֿ וחמר : קל  ּתאמר  ׁשּלא  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹיטמא .
את  ׁשּיּציל  ֿ וחמר  קל  לכ מ ּטמאתם , מ ּלּטמא , ה ּטה ֹור  ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

יטמא " ּבנבלתם  "ונגע  .נאמר : ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

      §¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
 ̈−«

ÚeÊ ÚÊ∑" זר ּוע" זרע ֹונין. מיני ׁשל  זריעה  ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמ ֹו: ה ּוא , ּדבר  א)ׁשם  ֿ ה ּזרע ֹונים "(דניאל  מן ֿ לנּו ."ויּתנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ B‰Ë∑ ל ּקר ֹות ונתקן הכ ׁשר  ׁשּלא  ה ּכת ּוב ,  ל ּמד »ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֻ
מים  עליו ׁשּיב ֹוא ּו עד  טמאה  לק ּבל  .אכל  ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

‡ÒÓלה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏpÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ‡ÒÓ ÔeÚzÈ ÌÈÈÎÂ epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa B‚Â ÔÈÚÓ Ìa¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏa ˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

ÚeÊלז ÚÊ a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏpÓ ÏtÈ È‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc ÚcÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈



קח          

      §¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
  −¨¤«

ÚÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתל ׁש. לאחר  ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע   ל אין ּבמח ּבר ", הכ ׁשר  "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר :

ÚÊ.הכ ׁשר ! ÏÚ ÌÈÓ∑,מ ׁשקין ׁשאר  ּבין מים  ּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
נדר ׁש ה ּכל  לת ֹוכן; נפל  ה ּזרע  ּבין ה ּזרע  על  הם  ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבין

ּכהנים ' ÂÈÏÚ.ּב'ת ֹורת  Ì˙ÏpÓ ÏÙÂ∑ מ ּׁשּנּגב אף  ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות  א ּלא  ּתֹורה  הק ּפידה  ׁשּלא  ה ּמים , ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת , ּפעם  טמאה  ק ּבלת  הכ ׁשר  עליו ּומ ּׁשּירד  ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל ,

אינֹו הימ ּנּוׁשּוב  .נעקר  ֱֵֵֶֶָ

         

 לכ לכ לכ לכ ההההא א א א  טמא טמא טמא טמא  .... .... זרע זרע זרע זרע  על על על על   מי מי מי מי      י י י י לח)וכי וכי וכי וכי  מאכלמאכלמאכלמאכל(יא, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
 ה '.יב יב יב יב יב' ה ' לעב דת רמז ––––– רטב רטב רטב רטב  רמז מאכל מאכל מאכל מאכל  ְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֵֹֹ

טמאה  מק ל אינ מאכל ו 'לחלחית'. ח ת  מ ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלעב דה 
 למק וקא  נמ כת ה מאה   , מי עליו   א ב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעד 

כפי ח ת. ספת   מ לק ל די  יתרה , קדה   ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
"לנגיעת  : ידי נטילת לפני  מאכל נגיעה  לגי  צינְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לרת  מתא ה  אינ ז טמאה  רח  י  , לח אי  כרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻה

ס ק ". קד ה    מק . . ְְְִִֵֶֶַָָֻא א 

     §¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
   ©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

d˙Ïa∑( ת"כ קיח. ּבע ֹור (חולין ולא  ּוטלפים , ּבקרנים  ולא  וגידים , ּבעצמ ֹות  .ולא  ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

     §¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
     §©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

d˙ÏŒ˙‡ ‡Np‰Â∑ מ ּׂשא טמאת  חמ ּורה  ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ
אין  וה ּנֹוגע  ּבגדים , מט ּמא  ׁשה ּנֹוׂשא  מ ּגע , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻמ ּטמאת 

ּבֹו: נאמר  ׁשּלא  טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכ ּבס  ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈
d˙ÏpÓ∑ א ֹומר ּכׁשה ּוא  אכילת ֹו? ּתט ּמא ּנּו יכ ֹול  ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ

טה ֹור : ע ֹוף  כב )ּבנבלת  יאכל (לקמן לא  ּוטרפה  "נבלה  ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ואין  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  א ֹות ּה ֿ ב ּה", ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאה 

מ ּׂשא , ּבלא  ּבאכילת ּה ּבגדים  מט ּמאה  ּבהמה  ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת 
ֿ ּכן  אם  ה ּבליעה ; ּבבית  חבר ֹו ל ֹו ּתחב ּה אם  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכג ֹון:
ול ּנֹוגע  ל ּנֹוׂשא  ׁשע ּור  ל ּתן "האכל "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה 

ּכזית  וה ּוא  אכילה , מב )ּכדי Ú‰Œ„Ú.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
ׁשמ ׁש הערב  צרי ׁשּטבל , ֿ ּפי ֿ על  .אף  ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

     §¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
¥«¨¥«

ı‡‰ŒÏÚ ıM‰∑(סז ה ּיּתּוׁשין (חולין את  לה ֹוציא  «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעד ׁשים , ה ּזיזים  ואת  וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מ ּׁשּיצא ּו אבל  האכל , ּבת ֹו א ּלא  הארץ  על  ׁשרצ ּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא 

נאסר ּו הרי וׁשרצ ּו, ÏÎ‡È.לאויר  ‡Ï∑ על לח ּיב  ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמ ּו ּדבר  א ּלא  "ׁשרץ " קר ּוי ואין ּכא ֹוכל . ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָה ּמאכיל 

ונד  ּכר ֹוח ׁש א ּלא  נראה  ׁשאינֹו רגלים  .קצר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

      ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©
     ̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

  «Ÿ§−¦¤¬¤¥«
ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגח ֹון" ּול ׁשֹון נח ׁש. זה  ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על  ונֹופל  ׁשח   ׁשה ֹול ‰kCÏB.ׁשח ּיה , Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
ל ּדֹומה  ה ּדֹומה  ואת  ה ּׁשל ׁשּולין ÏÚ.להביא  CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa‡∑ עקרב הח ּפּוׁשית ∑Ïk.זה  את  להביא  «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  ה ּדֹומה  ואת  ּבלע "ז aÓ‰.ּדֹומה אשקרבו"ט  ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚∑ ועד מרא ׁשֹו רגלים  ל ֹו ׁשּיׁש ׁשרץ  נדל , זה  «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד "ש  וק ֹורין ּולכאן לכאן .זנב ֹו ְְְְִָָָ

ÏtÈÂלח  ‡ÚÊ (a) ÏÚ ‡iÓ Ôe‰È˙È È‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏpÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ‡ÒÓ È‰È dzÏa ˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLeÏ ÚaˆÈ dzÏpÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ „Ú ‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLeÏ¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú‡ ÏÚ LÁc ‡LÁ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú‡ ÏÚ LÁc¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ



קט           
              

     

 ח ח ח ח על על על על ־ ־ ־ ־  ל ל ל להההה ֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹֹל ל ל ל 
מעיו  על ונפל ח , ל ה ח ה ,  ח ל . נח (יא,זה  ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב .

וקא   ח ה כ נת מ ל ה תב  קט  ע ה לפר  ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָי
:ר ה דר  ח " ל ה ח ה ,  ח ל"ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

ז"ל חכמינ ב )אמר לה , א חלק יצר־הרע ".(זהר  א   נח" ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
תלפ  לאד א  ה צר־הרע  אי ה תב , מיענ מְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
האכילה  תאות ק ע  היה  מעיו ", על ל ה" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהיה 
לאד ה צר־הרע  א מר רא נה  א א  , יארצ  בעניניְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ח ". ל ה" ְִֵֶֶָהיה 
מי  רא  עיניכ  מר  א" ה רה  לה ראת נד  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמר:

א ה " כו )רא  מ , רא ,(ישעיה  להעלת  צרי  האד , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
לה ריד  לאד ה צר־הרע  א מר הא ־ל, גדלת נלהתְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה צר־הרע יכ ל ועל־ידי ־זה  ח ". ל ה" ולהי ת  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹרא
היה  לבד  ז א  עד  ,רחמנא ־ליצל , האד את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלה ריד 
היה  הינ מעיו ", על "נפל היה  א א  מעיו , על "ל ה"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.רחמנא ־ליצל תאו ת לגמרי  ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָק ע 
ז"ל חכמינ ב )כמאמר קה , יצר־הרע ,(שבת ל תמנ א " ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

עב דה ־  עב ד  ל א מר עד  ' וכ  ע ה  ל א מר   ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָה
ָָזרה ".

" מר" עניני  ק ע  להי ת היא  מ ה  לה צל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה 
ה רה  בפנימ ת כלל רה  העסק  ה א  " מי" ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו

'פרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו . התניא לבעל אור ' 'תורה  (ראה  ְִָ
9־1038) ה א עמוד  הרי  רה , וע סק   רא " מרי" כ ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע ". א   ח מ "ה ִֵֵֶַַָָָָנל

   ©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
    §³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

eˆwLzŒÏ‡∑: ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ
ת ּטּמא ּו, ולא  וכן ּבמ ּגע . נפ ׁש ׁשּקּוץ  ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפ ׁשתיכם ".

Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מ ּטּמאין א ּתם  אם  ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  ה ּבא  ּבע ֹולם  אתכם  מט ּמא  אני אף  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ ,
.מעלה  ְַָ

     ¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
      §¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

  §¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑ ׁשאני קד ֹוׁש, ׁשאני ּכׁשם  ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

עצמכם  את  ק ּדׁשּו "והתק ּדׁשּתם ", :ּכ אלהיכם , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹה '
˜„ÌÈL.למ ּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אק ּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

ה ּבא  ּובע ֹולם  B‚Â'.למעלה  e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

וזה ּו מלק ּות . – לאו וכל  הר ּבה ; ּבלאוין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָעליהם 
ּבּגמרא : נמלה ׁשאמר ּו אר ּבע , ל ֹוקה  – ּפּוטיתא  אכל  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשׁש ל ֹוקה  – צרעה  חמ ׁש, ל ֹוקה  –. ְִֵֵֶֶָָ

              

    

והייתוהייתוהייתוהיית      והתק והתק והתק והתק גו גו גו גו ''''  תיכ תיכ תיכ תיכאתאתאתאת־ ־ ־ ־ נפנפנפנפ צצצצ ְְְְְְְְַַַַַַַַאל אל אל אל ־ ־ ־ ־ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
אני אני אני אני   קד קד קד קד י י י י   י י י י מג ־מד )קד קד קד קד (יא, ְְְְֹֹ ִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ

לאחרי אס רת, מאכלת הלכ ת   ס  " הרמ ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָתב 
אל  "כלל  ה מ ני   חכמי אסר  ברי ה את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָנה 
מביא   א  דברי ה זהר "ל ," תיכנפ את צְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ה "ה ,  ל נפ ממרק  ,לנפ יתרה  וטהרה  ְְְְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָָָקד ה 
אני ".  קד י   י קד  והיית   והתק ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָאמר

וקא  " א  דברי "ה זהר  " הרמ תב  מ ע   לע  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָוי
"מביא  ,"צ "ל מ ני   חכמי  אסר  ברי ה  הְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ברי לגי   תב  ולא  ,"לנפ יתרה  וטהרה  ְְְְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָָֹקד ה 

LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁc¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú‡ ÏÚ LÁc ‡LÁ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»



    
   

    
    
    

   
    

    
    
    

     
    
   
     

      



קי          
?"צ "ל  ה קרא   ירְְְְְִִֵֶַַַָָהמפ

ה  ברי מה ה הירת דר מיענ ה בזה  למר,  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי
. בריה מ "צ ְְְְִִֵֶַַ"בל

ה ,"צ "ל   מ  חכמי אסר  ברי ה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה ה 
" מה מתא ננת ' כ מה קהה   אד ני  רב  פ"  בריְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

כט) הלכה  כא " הרמב מה (לשו , לתמ   מק  י   וא ,ְְִִֵֵַָָ
א ר  , א  ברי מ לה נע   רי להזהיר  חכמי  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָרא

? מה להתרחק   אד ני  רב  טבע  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאו ־הכי 
דברי תזהיר  האד נת , " הרמ מיענ מ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה 
מ ני א א  ,פ טבע  מ ד  רק  לא  להי ת צריכה   ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹא
לנפ יתרה  וטהרה  קד ה  מביא   א  ברי מ ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ"ה זהר
לקד ת  נגע  ה  היינ הק "ה "  ל נפ ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָממרק 

.פ ה ְֳֶֶַַָוטהרת

      ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
       ¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ׁשּתק ּבל ּו ֿ מנת  על  ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְֶַַָ
ה ּמעלה  ה ' אני "ּכי אחר : [ּדבר  אתכם . העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצ ֹותי
ּכתיב : וכאן "ה ֹוצאתי", ּכתיב : ּבכ ּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם ",
לא  אלמלא  יׁשמעאל : ר ּבי ּדבי ּתנא  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ה ּמעלה ".

ׁשאין  ּבׁשביל  א ּלא  מ ּמצרים  יׂשראל  את  ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא  ּדּים , – א ּמֹות  ּכׁשאר  ּבׁשרצים  ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמ ּטּמאין

"מעלה "] ל ׁשֹון וה ּוא  ּגּביה ּו, .היא  ְְְֲִֶַַַ

      ́Ÿ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
    ̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

      §©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
      ©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

ÏÈc‰Ï∑ יֹודע ׁשּתהא  א ּלא  ה ּׁשֹונה , ּבלבד  לא  ¿«¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבהן  ּובקי ‰‰h.ּומ ּכיר  ÔÈe ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ִִֶַָָ≈«»≈≈«»…ִָ

הם ?! מפר ׁשים  ּכבר  והלא  לפרה ? חמ ֹור  ּבין ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹל ֹומר 
חציֹו נׁשחט  ּבין , ל לטה ֹורה   ל טמאה  ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָא ּלא 

ר ּבֹו לנׁשחט  קנה  ‰ÏÎ‡p˙.ׁשל  ‰iÁ‰ ÔÈe∑צרי ְְִֶֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ִָ
הם ?! מפר ׁשים  ּכבר  והלא  לער ֹוד ? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹל ֹומר 
לנֹולד ּו ּכׁשרה , טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולד ּו ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָא ּלא 

ּפס ּולה : טרפה  סימני ְְִֵֵָָָָּבּה

             

כנ את מכיל ה רה    רת,  עמי הס ר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻבר
את  ועל־אחת־ה ־וכ ה  ,  קי ס וה ה רה  ל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָל

."ת תח פ וס פ ס ת ח   נע" בחינת , מ ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָס
ל  וה מע ת  י ה י ה ר  מה :להבי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי
ה רה    לבי ה ה ר" בי ה מא  י ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להב יל
מ ני , מק מס ר ה א  "מיני " :להיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"מיני "?
"מ"  מ רה , ל יינ , א  "מיני " ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה עלה 

על מד ר וכא ר עטרת, ע ר זה    י נטל  ה רה  ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
טמאה , כ יצד  רע ", ריג "לא  לגיה  אמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה ,

ה ה ר"? בי ה מא  י" הב לה  צר  י גינְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לטה ר  טמא  י הב לה   סקי ע א ר ה א :  לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההס ר
לח ב   ה ערה , ח ט ד ת, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה תאת
 י להד להב יל  ינדר זאת בכל טה ר, ה א  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה מא 
ח  נתינת צר  י   ל  ת ולדח טמא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹה א 

"מיני ": ל ה עלית מה רה  וקא  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי  "בעת  ל "ה ללת",ה ה ה ה ני ני ני ני"""" דרה  דרת , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָ

א רה : ה ערה . ח ט ק  ספק  רא י  להב יל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָק ה 
מ י ", ל "לימה  ע טה  ה "ח ", ה א  הרע , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה צר

: האד לי  עוט קד ה , ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא 
זאת  הרי  , לאד מז ה ד ־ר־ה א  בר ל יוְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

Ú‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ
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קיי           
בר,  מ ה האלקי    ה את ויז יברר  האד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹדי 
 מ לה נע  כל יצד   הרע  ה צר עט    ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוא
ספק ,  י , אמנ ? האלקי    ה את ולדח ת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאכל
 בכלל ? לכ  לח  עלי מ ע   א אס ר, ה בר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹא 
חיטה  ז הרי  המה ,  חטי א ר  הרע  ה צר עט ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
 ח להעלת מ ע  רת, ה ה חיטת רב  ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָֹרה .

בר? האלקי    ה את לדח ת    מְֱִִִִֶֶַַָָָָֹ
מעלה  "מיני " ל רה  ליה די   י א ר  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
ל חס ־ו לעבר א  אמ י  רצ ל  י ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמה ללת,
ה עלה   ק  לכ  וי ה ערה , ח ט  א  העלי רצ ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל
פ ה י  ה צר, לפיי   נכנעי אי אז  ה כל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגלת
ה ה די , ל העצמי  הרצ את להכניע  יכ לה  אינ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה המית

.פ מה ללת' 'מעלה  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָה א 

ק ה  ה בה  חטא , ל ספק  על ה בה , עני ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָד ע 
ל  ער    מ ו אי , חטא  על מא ר י תר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמ ה 
 א ל  וער ח ת),  א (וקא , נקא  ה א  ח את ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקר
ה נע ת  לגי     וכ נקא ). 48   סלעי (ני   י ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
במיחד א ר, מ פק  לה מר די  מ כ ח ה , ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמא ר
"מיני ". דרת צר  י   "להב יל" צר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמ פק 
"א ה   אחריה  לרה  מיני  רת י ה ר    ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
רת  את  ררי ע על־ידי  זכר": וילדה  תזריע  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָי 
נה   י הה א ר  א , יי  אי ,פ ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה "מיני "
יעי מ אז  ' וכ  תק  מדי ע זאת כל , העלי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצ

ל , חד יר זכר", העתידה ,זכר זכר זכר זכר ל"וילדה  א לה  , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
א לה  ,( יי מ (למעלה  לת אחריה  אי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָא לה 

. מ קרב  ,צדקנ מ יח  ביאת וה למה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמ ית

.סימ עבדי"ה  ,פסוקי שמיני צ "א פרשת חסלת
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קיז

      ¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´
      ³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬
     ̈«§−¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−

     ©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈

     ©¤−¤«Ÿ¦¨®©«£º̈©¤©©¤²©«Ÿ̈−
   ¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â

     §¤©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨
            ©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´

            ©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸

        §¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ¨¬¨«Ÿ

  
    ©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸

    ©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬
    ̈«§−¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬

   ¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À
   ¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤
   «Ÿ¦®̈©«£º̈©¤©©¤²

   ©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤
  ̈«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤
   ©§¨¦̧§¤©¦ª¦¹§¥´¨
    ©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤

   §¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦®̈
   §Â©Â©¨¦º¤¦§¥³©¨¸

   ©§ª¦´©©¥½¤©£©¥¤

    £¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬
      §Ÿ̈«¦©¥¤©¤¨§¨¦¨§¨

   ¤§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧§¨¹̈
   ¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨
  §¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½
    §−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈Ÿ

 ̈¬¨«Ÿ

המשך מעמסד לח

    

למעשה " "מצרפה  שהקב "ה  עתה , בזה  טובה  והחלטה  שהמחשבה  ֿ רצון ֿ פי 45ויהי ֿ על  אף  – ומיד  תיכף 
את  כבר  תפעל  - בזה  וכיוצא  ֿ המועד  בחול  רק  תהיה  בזה ) וכיוצא  המחאות  ֿ ידי (על  בפועל  שהנתינה 

יהיה  "הקטן הקב "ה , של  ."46המעשה 

 בנוגע וגו'" חגורים  "מתניכם  לענין באים  ומזה   עומד מישראל  ואחד  אחד  שכל  –
אומות  שבעים  שאפילו עד  ֿ כל , לעין גלוי ובאופן הגאולה , אל  הגלות  מן היציאה  ל "שליחות " ומזומן מוכן

היעוד  יקויים  אליהם  ביחס  שגם  - מישראל 47העולם  ואחד  אחד  שכל  רואים  - המלוכה " לה ' ד "והיתה 
של  "שליח " הוא  "ובעצמו בכבודו הקב "ה  המלכים  מלכי "מלך  כל 48, עם  יחד  שנמצא  ,

בצרה " אנכי "עמו הגלות , בצרת  ואחד  גלות "...49אחד  "דאלאי שכבר  מכיון "וגאלם ", - ומיד  ותיכף  .

האחרונים . הגלות  ברגעי העבודה  לסיום  בנוגע  המיוחדת  הזריזות  אודות  פעם  עוד  להדגיש  יש  ולכן,

האמיתית , העליה  תהיה  שאז אחר ", "יביא  לגמרי, אחרת  לעבודה  הכנה  אלא  אינו זה  שכל  ולדעת 
כו', וירידות  עליות  עניני לכל  בערך  שלא 

ממש . בימינו במהרה  ממש , בימינו במהרה  ממש , בימינו במהרה  - לנו" תהיה  "כן

ושמח . כשר  הפסח  חג 
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א.45) מ , קידושין
כב.46) ס, ישעי '
בסופו.47) עובדי '

פיסקא 48) לפנ"ז ושם זו". "מצה פיסקא ההגדה נוסח 
"ויוציאנו".

טו.49) צא, תהלים



קיח

יום ראשון - ט' ניסן
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב ניסן
פרק כ, מפרק סו 
עד סוף פרק סח

יום שני - י' ניסן
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פסוק נט

יום חמישי - י"ג ניסן
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א ניסן
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד ניסן
פרק כ, מפרק עב 

עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו ניסן
פרק כ

מפרק עז עד סוף פרק עח

לשבוע חג הפסח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



קיט              

ניסן  ט ' ראשון  יום 
פרק לט           
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שיתבטלו 6. דהיינו זה, על  הוספה הוא (כ "א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל ") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
וליכלל " כו' "וליבטל  וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ויתירה ˘ËÈÏ"‡.ממציאותן, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ Ù"Ú.7 לכאורה"

- זה" וכלפני  'היא' ˘ËÈÏ"‡.צ"ל  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰



קכ             

ניסן  י' שני יום 
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ב.8. רי , ח "א זהר ו. מז, רבה בראשית



קכי              

ניסן  י"א שלישי יום 
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כאן9. אומר שהרי  וצע"ק היצירה. בעולם גם שאפ"ל  - רפ"מ  לקמן ËÓÏ‰'"ראה  ‰‡˘'- בקו"א. ˘ËÈÏ"‡.ועיין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
.10- ויצירה". עשי ' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל  ˘ËÈÏ"‡."ע"פ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.11. יג כט , Î"˜12.ישעי ' ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡,ג "ז מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה י "ל  שאז - ט "ו) פרק (כדלעיל  בגדלותו עצמו) שהרגיל  (מפני  באם "משא"כ 
תורה ע"פ נמצא וצ"ל  בכאו"א, נמצא שזהו מפני  - בקטנותו דנקט  וי "ל  וצ"ע. הפ'). (שבסוף מלוקטת בתפילה ושננתם ˘ˆÂÂÈ˙‰וכמו

גו'". לבניך 



קכב             

ניסן  י"ב רביעי יום 
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ב.13. כג , נזיר ב. נ, פסחים



קכג              

ניסן  י"ג חמישי יום 
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.14- ב". רמה, לזח "ב הכוונה ˘ËÈÏ"‡."כנראה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰



קכד             

ניסן  י"ד שישי יום 
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של 1. רבה ז"ל , יצחק לוי  ר' הרה"ח  הרה"ג  אביו בשם שליט "א אדמו"ר מכ "ק הוא וצורה" חומר בעלי  הם המלאכים ב"וכל  הפירוש
השמטת2.יקטרינוסלב. (והוא כן צ"ל  כאן שגם ונ"ל  רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: שלפ"ז ‰È˙ÚÓ˜"בזהר הציונים שבב' ובפרט  (

מדייק זו ˘ËÈÏ"‡.בהגהה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰  "˜ÈÏÒ„.3. ג א, א.4.קהלת נ, פסחים
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המשך ביאסר למו' עבסדה זרה ליסם שבת קסדש עמ' ב



oqipקל yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'è ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éðù íåé

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

ïñéð à"é éùéìù íåé

éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaøLàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérâtíéL §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMáãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן י' שני ליום

ïã̈
ניסן י"א שלישי ליום

øLà̈¥
ניסן ט' ראשון ליום

ïéîéðá¦§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð á"é éòéáø íåé

éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéaéìzôðìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïðér-ïa òøéçàíéL §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

ïñéð â"é éùéîç íåé

äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
ìL :äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæîóñk úçàä äørwä äàîe íéLíéráLå ¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−

äøNr-íézL áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ
ø÷aä-ìk :äàîe íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧
íéfr éøérNe íúçðîe øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì̈«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²
íéãzr íéML íìéà íéøt äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´
ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãrBî¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkäEúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©§ª¦®©§©¥−¥¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ
úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úàäøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå : ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈

dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî äæå :äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈
:äøðnä-úà äNr ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
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øLà̈¥
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היום יום . . . קלב

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער 

וועלט קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ר ַהְיהּוִדי. ָהֹעשֶׁ ים ּוָממֹון ֵהם ָהֹעשֶׁ ּתִ לֹא ּבָ
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוְמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידֹו  ר ה' ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ְיֻצּיָ ֶזה: ִאּלּו  בֹו, ִיְתּבֹוֵנן ּבָ מֹוׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ּבְ ֲעמּוָלה  ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְמַהּלֵ ְוָהָיה  ֶזה,  ַעל  ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  ָהָיה  ַטח  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  יֹון,  ּלָ ִמּכִ ְיהּוִדים  ב  מֹוׁשַ יל  ְלַהּצִ
זֹו,  ֲעמּוָלה  ּתַ ִהיא  ן  ִמּכֵ ְויֹוֵתר  ן  ּכֵ ֶזה.  ּכָ דֹול  ּגָ ְזכּות  ּבִ ְלַזּכֹותֹו  ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ַעל  ֵרְך,  ִיְתּבָ ַח ֶאת ה'  ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ִהיא ַהּצָ ׁשֶ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ  – ֲעָבִדים  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ה'".  "ִצְבאֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִנְקְראּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַמן  ִמּזְ
ָאר  ה ׁשְ ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש.  ֶזה ְיִגיָעה ְוָעָמל ַרב, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעְנָין ׁשֶ ׁשּוטֹות – ְוֵיׁש ּבָ ה ְמָלאכֹות ּפְ ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוֵהן  ֲהָגָנה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֵהן  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסיַרת  ְוָעָמל  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ עֹוְבִדים  ׁשֶ ֲעָבִדים  ֵהם  ָצָבא 
ֵאיָנּה  ַוֲעבֹוָדָתם זֹו  ְוׂשֹוֵנא,  ד  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִהְתּפַ ִלי  ִמּבְ ַהּתֶֹקף  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל  ּתְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ ִעְנָין ׁשֶ

ּנּו  ׁשִ ְוִעם ֶזה לֹא  ּוָמִרים,  ים  ִעינּוִיים ָקׁשִ ּבְ ְפלּות  ִ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ִמְצַרִים ָהיּו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ

יום 
ראשון 

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קלג היום יום . . . 
רּוְך הּוא ִהְבִטיַח  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ָיְדעּו ׁשֶ ַתְכִלית ַהֹחֶזק, ּכִ ם ּבְ ַמְרּתָ יֶהם, ְוָעְמדּו ַעל ִמׁשְ ָמם ּוְלׁשֹוָנם ּוְלבּוׁשֵ ׁשְ
ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ

ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ

ן  ם ּכֵ "ּב[ נֹוֵכַח, ְואֹוֵמר ּגַ י ]ָהַרׁשַ ַסח ַאַחר ֲחצֹות, ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ מּוָרה ֶעֶרב ּפֶ ְ ת ַהּשׁ ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.
אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא  - לילה הראשון; מיכלא דאסותא  - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ִלְפֵני ֲחצֹות,  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶלֱאֹכל  ְכֵדי  ּבִ ר  ְמַקּצֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ֶדר  ּסֵ ּבַ
ֵבאּור  ָעה ג־ד ַאַחר ֲחצֹות, ְוָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ ׁשָ ָעה ט, ְוגֹוְמרֹו ּבְ ִני ָהָיה ַמֲאִריְך. ַמְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ ֵ ּשׁ ֲאָבל ּבַ

ָדה. ַהַהּגָ

ַאְסָוָתא  ּדְ ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ – ַלְיָלה ָהִראׁשֹון; ֵמְכָלא  ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא ּדִ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
אֹוֵמר "ּתֹוָדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ֵ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשׁ

ה לֹא  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ
חֹוִלים.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קלד            

ה'תשע"ח  ניסן ט' ראשון יום  ?          

        
         

           
         

      
ויביא משובח  זה הרי  להחמיר  שהרוצה  הרמב "ם דברי  על

פטור היה שאם שבח, כאן "אין הראב "ד: השיג שני , פסח 

לשמו ) שלא ששחט לומר  נאמן  אינו  נדבה(כי  פסחו להביא  יכול  אינו

שלמים". תנאי  על

כן  כתב  הרמב "ם  גם  הרי  תמה , משנה' בסוף וה 'כסף  (לעיל 

דםפ"ג) היינו בשפיכה ", אותן יתן לא בזריקה ש "הניתנין

'אם ולומר להתנות  אפשר אי  המזבח לקיר הנזרקים  שלמים 

שלמים' יהיה פסח  טעון אינו הפסח דם ולכן )ולא(כי 

כי וביאר מביא ! אינו – שני  פסח  להביא  חייב  אם  בספק 

באופן  הם שני , פסח יביא  להחמיר שהרוצה  הרמב "ם דברי 

חבורה . לבני ויצטרף  עליו מנוי  שיהא 

זה  על  ב'הגה')והקשו קעז  סי ' יו "ט עוג משנה, :(לחם

פסחו  את  להביא  ויכול  אחרים  עם המינוי  מועיל  בספק  אם 

תנאי  ואם על שני  פסח על  המנויים מן  יהא לשמו  שלא נשחט ראשון  פסח (אם

מנוי ), אינו  לשמו  לעילנשחט פ"ג)מדוע  "חמשה(סוף הרמב "ם כתב 

את הפוסל מום מהם באחד ונמצא פסחיהן" עורות שנתערבו

שני  מפסח פטורים  דמם , זריקת לאחר ונתערבו (כי הקרבן

בעזרה) חולין  כהבאת היא כשר  היה שקרבנם אלו  ידי  על  שני  פסח הריהקרבת ,

בפסחי , היה המום אם להתנות: יכול  מהחמשה אחד  כל

אינני בפסחי  היה  לא  ואם זו . חבורה  עם  עצמי  ממנה  הריני 

עצמי ? את  ממנה

חסד' ה'תורת סק"י ):ומבאר מח סי ' (או "ח

להחמיר שהרוצה הרמב "ם בדעת מפרש משנה' ה'כסף 

אחרים עם  יתמנה  אלא  תנאי  שום  להתנות בלי שני  פסח יביא

אליהם . ומצטרף  לעצמם הקרבן את  המביאים

שלעיל  פסחיהם')ואף  עורות שנתערבו  שאין (ב'חמשה מבואר 

"אין  כי ראשון, בפסח חובתו ידי  שיצא מנוי  לצרף  אפשרות

למנויו" אלא  הפסח את  ה"א)שוחטין פ"ב חייב (לעיל  אינו ואם 

לחלק : יש  למנויו, שלא  שנשחט כמו זה הרי  שני  בפסח

פסחיהם ' שנתערבו יאכלו ב 'חמשה מהם שארבעה

למנויו' 'שלא והם שני  ראשון )מהפסח  בפסח חובתם ידי  יצאו  כבר  (כי 

שאין  מה  בוודאות , מנוי  שאינו מי  ידי  על  נאכל  הפסח  ואין

כאן לשמה)כן שלא ששחטו  אמר  הפסח ידי(ששוחט יצא  אם

שני , פסח על להימנות עצמו  על ומחמיר ראשון בפסח  חובתו

לאכול לו ומותר מנוי ' 'ספק  והוא המינוי ממנו נשלל לא 

השני . הפסח מבשר

ה'תשע"ח  ניסן י' שני יום        

        
           

           
         
          

        
אחר עליו "שוחטין יום' 'טבול  שרץ  טמא  הרמב "ם  לדעת

הפסח" את  אוכל שמשו כשיעריב  ולערב  ה"א)שיטבול ,(לעיל 

עליו  שוחטין "אין והזאה טבילה לאחר גם  מת  טמא אבל

בגמרא כי  חולק  והראב "ד  שני ". לפסח נדחה  צ,אלא  (פסחים

אתב) עליו שוחטים מת , טמא  גם  יום, טבול שכל  משמע 

הפסח.

ולאחר מתים  טמאי  היו במדבר האנשים הרמב "ם , ולדעת

שחל שלהם  השביעי  ביום משה  את  שאלו וטבילה  הזאה

בערב  ויאכלוהו  הפסח עליהם ישחט  האם  בניסן, בארבעה

לפני ושחטו טעו הראב "ד לדעת אבל  שוחטים . שאין והשיבם 

לשאול  ובאו וטבילה , האםהזאה השחיטה זמן שעבר

והשיב  להם  עולה והטבילה  ההזאה לפני  שהביאו הקרבן

שוחטים היו  וטבילה  הזאה היתה אילו אך  עולה , שאינו

יום . טבול כל כמו עליהם 

הרמב "ם: לשיטת  ראיה להביא שרצו ויש 

ב)הגמרא כה, במצוה(סוכה ש 'עוסק  זה ממאורע  לומדת

המת קבורת במצוות  עסקו אנשים  אותם  כי  המצוה ', מן פטור

מהם נמנע  זה  ידי  שעל  אף  ונטמאו, הפסח לפני  ימים שבעה 

על כרת  (וחייבים  יותר  חמורה שהיא פסח  קרבן מצוות  קיום

את פוטר  המת  קבורת במצוות  העיסוק  כי  - ביטולה)

הפסח. ממצוות בה העוסקים 

יכולים וטבילה  הזאה  שאחר הראב "ד כשיטת נאמר ואם 

ובאו  כן  לפני  שחטוהו שבטעות  אלא הפסח, את  לשחוט היו

שטימאו  מזה  ראיה  אין השחיטה , זמן שעבר לאחר  לשאול 

היו  שהרי  המצוה ' מן פטור במצוה ש 'עוסק  הפסח  לפני  עצמם 

הפסח! את  ולהקריב  מועד  מבעוד עצמם את לטהר יכולים

שבכך שידעו אף  עצמם  שטמאו הרמב "ם  לשיטת  אבל

במצוה ש'עוסק  ראיה  זו הרי  - הפסח את  מלהקריב  מהם ימנע 

המצוה'. מן פטור

      

            

ה'תשע"ח  ניסן י"א שלישי יום      

       
        
          

   
הנה כגרוגרת , שהוא שבת , לענין הוצאה משיעור בשונה

חינוך ' וב 'מנחת בכזית . הוצאתו  איסור  פסח טו )לגבי  לא(מצוה

ודאי "אך  וסיים : בכזית, ששיעורו הרמב "ם לדברי מקור מצא

האחרונים  העירו אך מקום ". באיזה  כן הר "מ (ראה מצא

רעה) עמ' בהלכה' מכות 'המועדים בתוספתא מפורש  הדבר (ריש כי

ממנופ"ג) "הוציא  :בשעת לחבורה  ומחבורה לבית  מבית

מפורש וכן הבית". מן תוציא  לא  שנאמר  חייב , זה הרי  אכילה

הי "ג)בירושלמי  פי "ז  .(פסחים

בפסח הוצאה שיעור שונה באמת משיעור(כזית)ומדוע 

בשבת  ?(כגרוגרת)הוצאה 

חינוך ' שיעורם(שם)ב 'מנחת  אכילה איסורי  רק  לא  כי  ביאר

– מפורש  שיעור מוצאים אנו שאין מקום "כל  אלא  בכזית ,

להוצאת דומה  הפסח שהוצאת  ולמרות בכזית". הוא סתמא 

כהוצאת והנחה עקירה ו"צריך והנחה עקירה  לענין שבת 

יש  כי – שונה הוצאתו שיעור  עקירהשבת " דין לחלק :

כן  שאין מה הוצאה, לשון נקט שהפסוק  מכך נלמד  והנחה

. מסיני למשה  הלכה הם  השיעורין הרי  ההוצאה 

חיים' 'תוצאות ז )ובספר אות ח באופן (סי ' ההבדל  את  מבאר

אחר:

כגרוגרת , הוא בשבת  ההוצאה ששיעור לכך  הטעם  את 

רשב "ם טהור )מבאר ביאה ספק ד "ה ב נה, מלאכת(ב"ב "דבשבת  :

חשוב  מאכל דבר הוצאת  חשיבא ולא  תורה , אסרה  מחשבת 

בה שנאמר  לשבת  בנוגע  רק  כלומר, מכגרוגרת ". בפחות 

שיוציא עד מלאכה נחשבת ההוצאה אין מחשבת ' 'מלאכת 

ואין  סתם, תוציא ' 'לא  בו שנאמר בפסח אבל  כגרוגרת,

להוצאה נחשב  מכגרוגרת פחות  גם  מלאכה , מצד האיסור

בכזית . ושיעורו

ה'תשע"ח  ניסן י"ב רביעי יום     

       
        

         
האם השמיטה, שאחרי  השנה  בתחילת  משיח  יבוא אם 

מיד? הקהל  מצות  את  יקיימו

'במוצאי הוא הקהל מצות  של  שזמנה נאמר בתורה  והנה,

האם לדון ויש  השמיטה . שלאחר  בשנה  היינו השמיטה', שנת 

הקהל  שמצות  הכוונה    אין ואם

השמיטה ששנת או נוהגת  אינה  הקהל אף  נוהגת  השמיטה 

הקהל מצות אך  הקהל  מצות של  לזמנה כסימן רק  משמשת

השמיטה . מצות בהעדר גם נוהגת 

ולדעתם הראשון כאופן שנקטו יש  בדבר. אחרונים  ונחלקו

כבר   מהתורה הקהל מצות  נהגה  לא 

בארץ  ישראל רוב  היו לא כי  אז נהגה לא השמיטה (זכרשכן

כד ) ע' 'הקהל ' קונטרס – להאדר "ת שהשמיטהלמקדש  שכתבו יש  אך ,

בית בזמן מהתורה נהגה הקהל ומצות  בלבד  כסימן משמשת

נהגה  לא שהשמיטה  אף  עב)שני ע' שם .(ראה

תלות שקיימת  נראה  התורה על  בפירושו רש "י  ומלשון

שנים  שבע  'מקץ  הפסוק  על כי  המצוות שתי בין 
( י לא, השמיטה(ויקרא שנת אותה  קורא  'ולמה  פירש : ,

בשנה מדובר –(והרי  השמיטה) שלאחר 
       

שנת דיני בקיום  תלויה אכן הקהל  שמצות ומכאן .'

201)השמיטה  ע' כד , שיחות .(לקוטי 

השנה בתחילת משיח  יבוא  שאם  לכאורה עולה  זה ולפי 

שנה באותה  הקהל  מצות תתקיים לא עדיין השמינית ,

הקודמת בשנה נהגה לא השמיטה מצות שהרי  מהתורה

מח)מהתורה  סי ' ב, בהלכה' המשיח 'ימות .(ראה

מכל בשמיטה, תלויה הקהל מצות  אם שאף  יתכן אך 

רק  נוהגת  השמיטה  כאשר  גם מהתורה  נוהגת היא מקום

פי על האדמה  מעבודת שובתים ולמעשה מאחר  כי  מדרבנן,

תורה לדיני  ביחס  גם שמיטה נחשבת  זו הרי  חכמים , ציווי 

הקהל מצות חלה שלאחריה  שם)ובשנה שיחות (לקוטי 

ה'תשע"ח  ניסן י"ג  חמישי יום     

       
        

   
הרחם דרך בלידה  העובר ביציאת נקבעת בכור קדושת 

רחם') בגמרא('פטר  הוא וספק  א). ע, העובר(חולין  נגע  לא אם

בסיב  כרוך  שהיה כגון הרחם , בדפנות הצומח)ביציאתו (ממין 

אחותו" עליו  "שנכרכה  עליו או ונכרכה תאומה הבכור  עם (שנולדה

הרחם) דפנות לבין  בינו  כחציצהוחוצצת שנכרך הדבר  נחשב  האם ,

בכור . ספק  שהוא הרמב "ם  ופסק  לרחם . העובר בין

תמרים' ה 'כפות  כי )והקשה  ד "ה תוס' לז , :(סוכה

חוצץ  מינו בשאינו מין  הרמב "ם הי "ב)לדעת  פ"ז  לולב ,(הל '

יש מקום ומה  חוצץ , – העובר ממין שאינו הסיב  כך  ואם 

בכורה ? קדושת  עליו חלה  בסיב  כרכו שאם לומר 

ומבאר:

מהווה אכן  הסיב  – הרחם בדפנות  לגעת צריך העובר אם 

הוולד צריך  האם  בגמרא , הספק  גופא שזה  אלא  חציצה ,



קלה             

ה'תשע"ח  ניסן י"א שלישי יום      

       
        
          

   
הנה כגרוגרת , שהוא שבת , לענין הוצאה משיעור בשונה

חינוך ' וב 'מנחת בכזית . הוצאתו  איסור  פסח טו )לגבי  לא(מצוה

ודאי "אך  וסיים : בכזית, ששיעורו הרמב "ם לדברי מקור מצא

האחרונים  העירו אך מקום ". באיזה  כן הר "מ (ראה מצא

רעה) עמ' בהלכה' מכות 'המועדים בתוספתא מפורש  הדבר (ריש כי

ממנופ"ג) "הוציא  :בשעת לחבורה  ומחבורה לבית  מבית

מפורש וכן הבית". מן תוציא  לא  שנאמר  חייב , זה הרי  אכילה

הי "ג)בירושלמי  פי "ז  .(פסחים

בפסח הוצאה שיעור שונה באמת משיעור(כזית)ומדוע 

בשבת  ?(כגרוגרת)הוצאה 

חינוך ' שיעורם(שם)ב 'מנחת  אכילה איסורי  רק  לא  כי  ביאר

– מפורש  שיעור מוצאים אנו שאין מקום "כל  אלא  בכזית ,

להוצאת דומה  הפסח שהוצאת  ולמרות בכזית". הוא סתמא 

כהוצאת והנחה עקירה ו"צריך והנחה עקירה  לענין שבת 

יש  כי – שונה הוצאתו שיעור  עקירהשבת " דין לחלק :

כן  שאין מה הוצאה, לשון נקט שהפסוק  מכך נלמד  והנחה

. מסיני למשה  הלכה הם  השיעורין הרי  ההוצאה 

חיים' 'תוצאות ז )ובספר אות ח באופן (סי ' ההבדל  את  מבאר

אחר:

כגרוגרת , הוא בשבת  ההוצאה ששיעור לכך  הטעם  את 

רשב "ם טהור )מבאר ביאה ספק ד "ה ב נה, מלאכת(ב"ב "דבשבת  :

חשוב  מאכל דבר הוצאת  חשיבא ולא  תורה , אסרה  מחשבת 

בה שנאמר  לשבת  בנוגע  רק  כלומר, מכגרוגרת ". בפחות 

שיוציא עד מלאכה נחשבת ההוצאה אין מחשבת ' 'מלאכת 

ואין  סתם, תוציא ' 'לא  בו שנאמר בפסח אבל  כגרוגרת,

להוצאה נחשב  מכגרוגרת פחות  גם  מלאכה , מצד האיסור

בכזית . ושיעורו

ה'תשע"ח  ניסן י"ב רביעי יום     

       
        

         
האם השמיטה, שאחרי  השנה  בתחילת  משיח  יבוא אם 

מיד? הקהל  מצות  את  יקיימו

'במוצאי הוא הקהל מצות  של  שזמנה נאמר בתורה  והנה,

האם לדון ויש  השמיטה . שלאחר  בשנה  היינו השמיטה', שנת 

הקהל  שמצות  הכוונה    אין ואם

השמיטה ששנת או נוהגת  אינה  הקהל אף  נוהגת  השמיטה 

הקהל מצות אך  הקהל  מצות של  לזמנה כסימן רק  משמשת

השמיטה . מצות בהעדר גם נוהגת 

ולדעתם הראשון כאופן שנקטו יש  בדבר. אחרונים  ונחלקו

כבר   מהתורה הקהל מצות  נהגה  לא 

בארץ  ישראל רוב  היו לא כי  אז נהגה לא השמיטה (זכרשכן

כד ) ע' 'הקהל ' קונטרס – להאדר "ת שהשמיטהלמקדש  שכתבו יש  אך ,

בית בזמן מהתורה נהגה הקהל ומצות  בלבד  כסימן משמשת

נהגה  לא שהשמיטה  אף  עב)שני ע' שם .(ראה

תלות שקיימת  נראה  התורה על  בפירושו רש "י  ומלשון

שנים  שבע  'מקץ  הפסוק  על כי  המצוות שתי בין 
( י לא, השמיטה(ויקרא שנת אותה  קורא  'ולמה  פירש : ,

בשנה מדובר –(והרי  השמיטה) שלאחר 
       

שנת דיני בקיום  תלויה אכן הקהל  שמצות ומכאן .'

201)השמיטה  ע' כד , שיחות .(לקוטי 

השנה בתחילת משיח  יבוא  שאם  לכאורה עולה  זה ולפי 

שנה באותה  הקהל  מצות תתקיים לא עדיין השמינית ,

הקודמת בשנה נהגה לא השמיטה מצות שהרי  מהתורה

מח)מהתורה  סי ' ב, בהלכה' המשיח 'ימות .(ראה

מכל בשמיטה, תלויה הקהל מצות  אם שאף  יתכן אך 

רק  נוהגת  השמיטה  כאשר  גם מהתורה  נוהגת היא מקום

פי על האדמה  מעבודת שובתים ולמעשה מאחר  כי  מדרבנן,

תורה לדיני  ביחס  גם שמיטה נחשבת  זו הרי  חכמים , ציווי 

הקהל מצות חלה שלאחריה  שם)ובשנה שיחות (לקוטי 

ה'תשע"ח  ניסן י"ג  חמישי יום     

       
        

   
הרחם דרך בלידה  העובר ביציאת נקבעת בכור קדושת 

רחם') בגמרא('פטר  הוא וספק  א). ע, העובר(חולין  נגע  לא אם

בסיב  כרוך  שהיה כגון הרחם , בדפנות הצומח)ביציאתו (ממין 

אחותו" עליו  "שנכרכה  עליו או ונכרכה תאומה הבכור  עם (שנולדה

הרחם) דפנות לבין  בינו  כחציצהוחוצצת שנכרך הדבר  נחשב  האם ,

בכור . ספק  שהוא הרמב "ם  ופסק  לרחם . העובר בין

תמרים' ה 'כפות  כי )והקשה  ד "ה תוס' לז , :(סוכה

חוצץ  מינו בשאינו מין  הרמב "ם הי "ב)לדעת  פ"ז  לולב ,(הל '

יש מקום ומה  חוצץ , – העובר ממין שאינו הסיב  כך  ואם 

בכורה ? קדושת  עליו חלה  בסיב  כרכו שאם לומר 

ומבאר:

מהווה אכן  הסיב  – הרחם בדפנות  לגעת צריך העובר אם 

הוולד צריך  האם  בגמרא , הספק  גופא שזה  אלא  חציצה ,



קלו            

בית באוויר בהימצאותו די  שמא  או הרחם  בדפנות לגעת

בכור . קדושת להתקדש  כדי הרחם

אמר )והתוספות  ד "ה א ט, הקשו :(בכורות

חלה אם  אחותו עליו שנכרכה בבכור  להסתפק  יש  מדוע 

מאותו  הם  ואחותו, הבכור העוברים , שני  הרי  קדושה , עליו

חוצץ ' אינו במינו ו'מין שם)?מין לולב הל ' (ראה

נזר' ה 'אבני רסו )ומבאר  סי ' הרמב "ן (יור "ד  דברי  פי  על

פ"ג) :(בכורות

צריך אין כאשר רק  כאוויר ונחשב  חוצץ  אינו במינו מין

שמא הוא  אחותו עליו שנכרכה בבכור והספק  ממש  נגיעה

שהרי חוצץ  במינו מין גם  ואזי  הרחם , בדפנות נגיעה צריך 

ברחם . העובר נגיעת  כאן  אין

ה'תשע"ח  ניסן י"ד שישי יום        

       
         

        
חז "ל לומדים תעשר" "עשר הפסוק  לשון נג,מכפל (בכורות

ואחדב): בהמה מעשר  אחד  - מדבר  הכתוב  מעשרות  "בשתי

על חדשה מתבואה  דגן מעשרין שאין וכשם דגן". מעשר

שנה . על  משנה בהמה  מעשר מעשרין אין כך ישנה, תבואה

זה הרי  שנה על  משנה  עישר ש "אם  הרמב "ם למד ומנין

מעשר "?

משנה' ה'לחם  תלמוד )מבאר ד "ה שם, התוס' דברי  :(ע"פ

משנה לעשר שאין דגן למעשר  בהמה מעשר  היקש  כנגד

מההלכה  ללמוד אפשר  שנה , ה"ד )על  לעשר(לעיל  המתירה 

זה כלאים  שהם אלו אם בקלֿוחומר : מזה  זה  ועזים  כבשים 

דין  אינו כלאים  שאינם  וישן חדש  מזה, זה  מתעשרים בזה 

מזה זה  שם)שיתעשרו שני(בכורות את לקיים  אפשר והרי  ?

לעשר אין  שלכתחילה מההיקש  ללמוד  – כאחד  הלימודים 

מעשר . זה  הרי  שבדיעבד וחומר' ומה 'קל שנה  על משנה 

אבן' א)וה'טורי  ב, ר "ה מילואים הרמב "ם:(אבני  על הקשה 

השנה)המשנה  ראש  מסכת שנים(בתחילת ראשי ארבעה  מונה 

והגמרא  שונים , ב)לדינים  ז , המשנה(שם אין מדוע  שואלת

שקלים ? לתרומת  השנה ראש  בניסן , האחד  את מזכירה

כראש בניסן האחד  את מונה  היתה המשנה אילו ומבארת :

הישנים שהשקלים משתמע  היה  שקלים, לתרומת  השנה 

הביא אם והרי  בדיעבד, אפילו ציבור לקרבנות פסולים

משקלי ציבור  חובה .קרבנות ידי  יצא  ישנים  ם 

לכתחילה הן להלכה, במשנה  נקבעו השנה  שראשי  ונמצא 

בהמה עישר  אם שבדיעבד הרמב "ם , כדברי ואם בדיעבד , והן

למנות צריכה  המשנה  היתה  לא  המעשר , חל שנה  על משנה 

בהמה ! למעשר השנה  ראש  את 

ומבאר:

ראש גם להימנות ראוי  במשנה  הנמנים השנה ראשי  בין

ראש את  המשנה מונה  ולכן לכתחילה, רק  שתוקפו השנה 

ראש את  מלמנות נמנעת זאת  ובכל  בהמה , למעשר השנה 

שגם  מצינו כי השקלים , לתרומת  אפשרהשנה 

השקלים נאספו לא עדיין כאשר הישנים , מהשקלים  לקחת 

המשנה כדבר מ"ה)החדשים , פ"ד , בזמנו (שקלים החדש  בא "אם

הישנה". מן לאו ואם  - חדשה מתרומה אותם  לוקחים 

ה'תשע"ח  ניסן ט"ו הפסח חג  ש "ק       

       
        
         

        
הזדמן  מכן ולאחר  שעווה  בנרות  חנוכה נרות  שהדליק  מי 

שאין  או  וידליק  יחזור  האם – יותר מהודר  שהוא זית שמן לו

ידי יצא שכבר לאחר בהידור שוב  המצוה  את לקיים  מקום

חובתו?

יוסף ' ה 'ברכי דן דומה רעב)בשאלה סי ' מי(או "ח לגבי 

חובת ידי  בו יוצאים  ובדיעבד  מגולה  שהיה  יין על שקידש 

– לכתחילה  הכשר מכוסה יין לו הזדמן כך ואחר קידוש ,

ויקדש ? יחזור האם 

בשבת שהשוחט כאן  מהמבואר  זאת  להוכיח יש  כי  וכתב 

משובחת , בהמה  לו הזדמנה  כך ואחר  לקרבן כחושה  בהמה 

בהידור , המצוה את לקיים  כדי  המשובחת את וישחט  יחזור

לחזור מצוה  בכחושה  חובתו ידי  יצא שכבר לאחר  שגם הרי 

הידור לקיים  ללמוד  יש  ומכאן יותר , מהודרת בהמה ולשחוט

המצוה . עיקר חובת ידי  יצא  שכבר לאחר גם  מצוה 

הבהמה כאשר מדובר כאן כי  זו, ראיה שדחו יש  אך 

לא שעוד ונמצא  המזבח על דמה  נזרק  לא עדיין אך  נשחטה

כדי שמנה  בהמה שישחט ראוי  ולכן ההקרבה  מצות  התקיימה 

את סיים כאשר  אך  לכתחילה , ההקרבה מצות את  לקיים 

בהידור . ולקיימה  לחזור  אפשרות  אין לגמרי , המצוה

את שסיים  באופן נאמרו יוסף ' ה 'ברכי שדברי  יתכן אמנם

בין  לקרבן דומה  זה  והרי  מהכוס  טעם  לא  עדיין אך הקידוש 

מצות כסיום נחשבת הכוס  שתיית כי  לזריקה, שחיטה

רפו )הקידוש  ע' תשרי ֿאדר  שלמה .(הליכות

להידור בקרבנות ההידור בין הדמיון בעיקר  לדון יש  ועוד

מתקיימת שבו החפץ  המצוות  בשאר כי  המצוות , בשאר

קיום לצורך  ככלי  משמש  רק  אלא לה ' 'ניתן' אינו המצווה 

מוקרבת עצמה  הבהמה  בקרבנות  אך האדם, של המצווה 

הנתינה יותר, משובחת  שהיא וככל לה' כביכול ו'ניתנת '

בהידור המצוה  את  ולקיים לחזור  יש  בזה  ורק  יותר  מושלמת 

חובה  ידי  שיצא 37)לאחר  הערה ,13 עמ' כז  שיחות .(לקוטי 
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ה'תשע"ח  ניסן  ט ' ראשון  יום 


  




   1 
ואם 1) הפסח , את עלי  לך ושחוט  לך לעבדו האומר יבאר

טלה. או גדי  קבע 

.‡Û‡ ,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BcÚÏ ÓB‡‰»≈¿«¿≈¿»«∆«∆««
ËÁLÂ CÏ‰Â ‰L ÏÎa ‰ÏË ËÁLÏ Ba CcL Èt ÏÚ«ƒ∆∆∆«ƒ¿…»∆¿»»»¿»«¿»«
ËÁLÂ CÏ‰Â È„b ËÁLÏ Bk„ ‰È‰L B‡ ,È„b ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆»»«¿ƒ¿…¿ƒ¿»«¿»«
Lt ‡Ï È‰L ;epnÓ ÏÎ‡È ‰Ê È‰  ‰ÏË ÂÈÏÚ»»»∆¬≈∆…«ƒ∆∆¬≈…≈≈
È„b ËÁLÂ CÏ‰ .ÈBÏt ÔÈnÓ ÈÏ ËBÁL BÏ Ó‡Â¿»«¿ƒƒƒ¿ƒ»«¿»«¿ƒ

‰ÏËÂ2˙ÈÏ e‡ˆÈ ‡l‡ ,Ô‰ÈMÓ ÏÎB‡ BÈ‡  ¿»∆≈≈ƒ¿≈∆∆»≈¿¿≈
ÌÈÁÒt ÈL ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡L ;‰ÙO‰3‰È‰ Ì‡Â . «¿≈»∆≈ƒ¿ƒ«¿≈¿»ƒ¿ƒ»»

È„b ËÁLÂ ÂÈÏÚ ËÁLÏ BcÚÏ Ó‡Â ‰kÏÓ B‡ CÏÓ∆∆«¿»¿»«¿«¿ƒ¿…»»¿»«¿ƒ
˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,ÔBL‡‰ ÔÓ ÏÎ‡È  ‰ÏËÂ4. ¿»∆…«ƒ»ƒƒ¿«¿

שיבחר.2) מהם  מאיזה יאכל מאיזה 3)שרבו לאכול  כדי 
ושמא  ברירה" ש"אין לפי  אכילה, בשעת שירצה מהם
אבל  שם). (רש"י  זה. על דעתו הייתה לא שחיטה בשעת
מן  אוכל - משניהם לאכול כדי  פסחים שני  על נמנה אם

ראשון. מלכות 4)הנשחט  שלום שמשום רבינו ומפרש
משנה.) וכסף  (מאירי  לכעוס  קלה שדעתם מפני  בה הקלו
אין  - ברירה" "אין שאמרו שמה רבינו לדעת לומר וצריך
מלכות  שלום ומשום חכמים, מגזירת אלא התורה, מן זה

גזרו. לא

.,ÁÒt‰ ˙‡ ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿»«∆«∆«
È‰  Ba BÏ Ó‡ ‰Ó ÁÎLÂ ,‰ÏË B‡ È„‚ BÏ Ú˜Â¿»«¿ƒ»∆¿»«»»««¬≈
È„b  ÈÏ Ó‡ È„b Ì‡ :ÓB‡Â ‰ÏËÂ È„b ËÁBL ‰Ê∆≈¿ƒ¿»∆¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ
È„‚e BlL ‰ÏË  ÈÏ Ó‡ ‰ÏË Ì‡Â ,ÈlL ‰ÏËÂ BlL∆¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆»«ƒ»∆∆¿ƒ

ÁÏBM‰ ÁÎL .ÈlL5˙ÈÏ e‡ˆÈ Ô‰ÈL  BÏ Ó‡ ‰Ó ∆ƒ»««≈«»»«¿≈∆≈¿¿≈
‰ÙO‰6Ìc‰ ˜fiL Ì„˜ ÁÏBM‰ ÁÎL Ì‡Â .7 «¿≈»¿ƒ»««≈«…∆∆ƒ»≈«»

ÈL ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈiÁ8Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ ÁÎL ;9 «»ƒ«¬∆«≈ƒ»«««∆ƒ¿««»
ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ eËt10ÓB‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ . »ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈

BcÚÏ11„Ú‰ ÁÎLÂ ,BÏ Ú˜Â ,ÈÏÚ ËBÁLe ‡ˆ : ¿«¿≈¿»«¿»«¿»«»∆∆
È„b Ba ÏL ‰ÚB BÏ ÔziL ‡e‰Â .Ba BÏ Ó‡ ‰Ó»»««¿∆ƒ≈∆∆«¿ƒ
BÓk ËBÁLzL È„k ,Ô‰ÈL ËBÁL :BÏ Ó‡ÈÂ ‰ÏËÂ¿»∆¿…«¿¿≈∆¿≈∆ƒ¿¿

a EÏ Ó‡L‡lL ˙Ó ÏÚ ElL Ô‰Ó „Á‡ È‰Â ,E ∆»«¿«¿«¬≈∆»≈∆∆¿«¿»∆…
ÌeÏk Ba EaÏ ‰È‰È12Á‡ ,Ck ‰ÚB‰ ‰OÚ Ì‡ . ƒ¿∆¿«¿¿ƒ»»»∆»««

e‡aL BÓk ˙B˙‰Ï „ÚÏ LÙ‡ ‰È‰È Ck13. »ƒ¿∆∆¿»»∆∆¿«¿¿∆≈«¿

שנזרק 5) קודם ששכח  בין (רש"י ). השניים ששחט  אחר
הדם. שנזרק  אחר ששכח  ובין ידוע 6)הדם אינו שהרי 

יכולים  ואינם השליח , של ואיזהו השולח  של הוא איזה
למנוייו. אלא נאכל הפסח  אין כי  שבשעת 7)לאכלם,

לאכילה. ראויין שניהם היו לא בגמרא 8)הזריקה שם

דם  איזריק  דכי  זריקה לפני  (רבו) "שכח  אביי : של מימרא
וכחכמים  שני ". פסח  לעשות חייבין לאכילה חזי  הוה לא
ראוי הקרבן היה לא (אם שאכילה עח :) (פסחים נתן ר' של
הקרבן. כשרות את מעכבת זריקה) בשעת לאכילה

לאכילה.9) ראויים היו הזריקה שם 10)שבשעת  משנה
- שני  פסח  מלעשות "ופטורין בגמרא: אביי  של ומימרא
חזי הוה דם דאיזריק  (בשעה) דבעידנא זריקה אחר ששכח 
זה  אין מעכבת", "אכילה הסוברים לרבנן ואף  לאכילה".
לחם  וראה זריקה. בשעת לאכילה ראוי  שאינו באופן אלא
פסח  מלעשות שפטורים הדין והוא ד. הלכה להלן משנה

בניסן. בי "ד שהות עוד יש אם עבד 11)אחר כלומר,
כנעני12)כנעני . עבד שקנה מה הרי  כן, לו אמר לא שאם

המועיל  בלשון לו שאמר רבינו וכוונת שם). (גמרא רבו קנה
אתה  שתאכל מנת על לו: שאמר כגון רבו, יקנה שלא

-13)הפסח . לי  אמר גדי  אם ואומר: וטלה גדי  ששוחט 
וגדי שלו טלה - לי  אמר טלה ואם שלי , וטלה שלו גדי 

שלי .

.‚˙‡ eÏ ËBÁLe ‡ˆ :„Á‡Ï eÓ‡L ‰eÁ Èa¿≈¬»∆»¿¿∆»≈¿»∆
eËÁLÂ ,ÈÏÚ eËÁL Ìz‡Â :Ô‰Ï ‡e‰ Ó‡Â ,ÁÒt‰«∆«¿»«»∆¿«∆«¬»«¿»¬
,ÔBL‡ ËÁLpL ‰fÓ ÔÈÏÎB‡ Ìlk  ‡e‰ ËÁLÂ Ì‰≈¿»«À»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«ƒ

‰ÙO‰ ˙ÈÏ ‡ˆÈ ÔBÁ‡‰Â14. ¿»«¬≈≈¿≈«¿≈»

בהלכות 14) שמתבאר ממה ונלמדים הם, פשוטים דברים
משנה). (כסף  שבסמוך

.„„Á‡Ï eÓ‡Â ,dÁÒt „‡L ‰eÁ15‡ˆ : ¬»∆»«ƒ¿»¿»¿¿∆»≈
Lwe16eÈÏÚ ËBÁLe17„‡L ÁÒt ‡ˆÓe CÏ‰ , «≈¿»≈»«»»∆«∆»«

BlL Ì‡ :e‰eËÁLe Á‡ ÁÒt eÁ˜Ï Ì‰Â ,BËÁLe¿»¿≈»¿∆««≈¿»ƒ∆
,BnÚ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰  ÔBL‡ ËÁLƒ¿«ƒ≈ƒ∆¿≈¿ƒƒ

ÛOÈ ÈM‰Â18Ô‰  ÔBL‡ ËÁL Ô‰lL Ì‡Â ; ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ≈
Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡19BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,20È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ∆≈»«≈

˙Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡ ËÁL Ô‰Ó ‰Ê21 ∆≈∆ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿««
BlMÓ ÏÎB‡ ‡e‰22BnÚ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ Ô‰Â ,23Ô‰lLÂ , ≈ƒ∆¿≈≈»¿ƒƒ¿∆»∆

‰ÙO‰ ˙ÈÏ ‡ˆÈ24ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËÙe ,25. ≈≈¿≈«¿≈»¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ

מא:).15) בקידושין (רש"י  חבורתם את 16)מבני  חפש
האבוד. תשחטנו 17)הפסח  כשתמצאנו, כלומר:

על 18)בשבילנו. נמנו הרי  עלינו, שחוט  לו שאמרו כיוון
ידיהן  את למשוך יכולין אין כבר שנשחט  וכיוון הזה הקרבן
בעלים, בלא פסח  שהוא יישרף  השני  כך ומשום הקרבן, מן

שם. רש"י  האבוד 19)ראה הקרבן מן ידיהם משכו שהרי 
שנשחט . הקרבן 20)לפני  על איתם נמנה לא הוא שהרי 

תחילה.21)השני . נשחט  מהם ואחד לצמצם אפשר שאי 
אופן.22) בכל משלו אוכל הוא שלהם 23)שהרי  שמא

השליח  ששחט  מזה ידם שמשכו ונמצא ראשון, נשחט 
למנוייו. אלא נאכל אינו הפסח  כי  לאכלו, ואסורים

על 24) ולא שלו על נמנו והם ראשון נשחט  שלו שמא
בשריפה. - בעלים לו שאין פסח  ודין [ובדברי25)שלהן,
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שרק  ב , בהלכה למעלה שכתב  מה על שסמך לומר יש רבינו
כן  כמו שני , פסח  מלעשות פטור הזריקה לאחר שכח  אם
או  ראשון נשחט  מהן איזה ידוע  "אין שאמר מה כאן
ידעו, לא זריקה שבעת הכוונה אין כאחת" שניהן ששחטו
שבני באופן ידעו, לא ושוב  נשכח  ולבסוף  שידעו אלא
משלהם. ולא משלו לא לאכול יכולים אינם החבורה
מלעשות  הם פטורים - ידוע  היה הזריקה שבעת ומכיוון

שני .] פסח 

.‰„‡L ÁÒt LwÏ e‰eÁÏML ‰Ê Ì‰Ï Ó‡»«»∆∆∆¿»¿«≈∆«∆»«
BËÁLÏe26CÏ‰ ,ÈÏÚ Ìz‡ eËÁL  ÈzÁ‡ Ì‡ : ¿«¬ƒ≈«¿ƒ«¬«∆»«»«

ËÁL Ô‰lL Ì‡ :eËÁLÂ eÁ˜Ï Ì‰Â ,ËÁLÂ ‡ˆÓe»»¿»«¿≈»¿¿»¬ƒ∆»∆ƒ¿«
,Ì‰nÚ ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ì‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ì‰  ÔBL‡ƒ≈¿ƒƒ∆»∆¿≈ƒ»∆
ÏÎB‡ ‡e‰  ÔBL‡ ËÁL BlL Ì‡Â ;ÛOÈ ÈM‰Â¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ,BlMÓ27Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡ . ƒ∆¿≈¿ƒƒ∆»∆≈»«≈∆≈∆
„Á‡k Ì‰ÈL eËÁML B‡ ÔBL‡ ËÁL28Ô‰  ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆¿∆»≈

Ô‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,Ô‰lMÓ ÔÈÏÎB‡29‡ˆÈ BlLÂ , ¿ƒƒ∆»∆¿≈≈ƒ»∆¿∆≈≈
‰ÙO‰ ˙ÈÏ30.ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ eËÙe , ¿≈«¿≈»»ƒ«¬∆«≈ƒ

רק 26) אלא בשבילם שישחוט  לו שאמרו את לא שיחפש
אליהם יביאנו וכשימצאנו (כסף הפסח  ישחטוהו והם

ונמצא 27)משנה). להם. שישחוט  לו אמרו לא שהם
שלו. מהקרבן ידם ואחד 28)שמשכו לצמצם אפשר שאי 

תחילה. נשחט  ולא 29)מהם ראשון נשחט  שלו שמא כי 
שלהן. על כלל והוא 30)נמנה ראשון נשחט  שלהם שמא

לשריפה. שהוא בעלים, לו שאין פסח  הוא ושלו עמהם, נמנה

.Âe‡ˆ :Ô‰Ï Ó‡Â ,BÁÒt BÏ „‡Â ,ÌÁÒt Ô‰Ï „‡»«»∆ƒ¿»¿»«ƒ¿¿»«»∆¿
ÈÏÚ eËÁLÂ eLwe31ËBÁLe Lwe ‡ˆ :BÏ eÓ‡Â , «¿¿«¬»«¿»¿≈«≈¿

Ìlk  eËÁLÂ Ì‰ e‡ˆÓe ,ËÁLÂ ‡ˆÓe CÏ‰Â ,eÈÏÚ»≈¿»«»»¿»«»¿≈¿»¬À»
ÔBL‡‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡32ÛOÈ ÈM‰Â ,33Úe„È ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ»ƒ¿«≈ƒƒ»≈¿ƒ≈»«

„Á‡k Ô‰ÈL eËÁML B‡ ‰lÁz ËÁL ‰Ê È‡34 ≈∆ƒ¿«¿ƒ»∆»¬¿≈∆¿∆»
eÙOÈ Ô‰ÈL35CÏ‰ .ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËÙe , ¿≈∆ƒ»¿¿ƒƒ«¬∆«≈ƒ»«

‰ÊÏ ‰Ê eÓ‡ ‡ÏÂ LwÏ Ì‰ eÎÏ‰Â LwÏ ‡e‰¿«≈¿»¿≈¿«≈¿…»¿∆»∆
„Á‡ Ïk ËBÁLiL ÌaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌeÏk¿««ƒ∆»»¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
ÔcÓ‡L ÌÈ„e ˙BÊÈÓ ÌL eÈ‰L B‡ ,BÁ ÏÚ Ô‰Ó≈∆«¬≈∆»»¿ƒ¿»ƒ∆À¿«

BÁ ÏÚ ËBÁLÈ ‡ˆÓiL „Á‡ ÏkL Ô‰a ˙Úc‰36, «««»∆∆»∆»∆ƒ¿»ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡  ÌeÏk ‰ÊÏ ‰Ê eÓ‡ ‡ÏÂ eLt ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…≈¿¿…»¿∆»∆¿≈»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡Á‡37. «¬»ƒ∆»∆

בשבילי .31) גם אותו ושחטו לכם שאבד הפסח  את חפשו
ידיהם 32) את למשוך אין ומשנשחט  עליו, נמנו כולם שהרי 

בעלים.33)ממנו. לו שאין פסח  אחד 34)כדין שוודאי 
תחילה. נשחט  הוא 35)מהם מהם איזה ידוע  שלא משום

עליו. אמרו 36)שנמנו ולא להן אמר "לא שם: במשנה
הדבר  כן, לא שאם רמיזות, שם שהיו רבינו ומפרש לו",
משנה). (כסף  זאת לנו להשמיע  למשנה ואין פשוט 

אוכל 37) זה אלא ראשון, נשחט  מהן איזה לחשוש להם ואין
משלהם, אוכלים הם וכן ראשון, נשחט  שלהן אם אף  משלו

שם). (רש"י  ראשון נשחט  שלו אם אף 

.ÊeËÁMiL Ì„˜ Ô‰ÈÁÒt eÚ˙pL ˙BeÁ ÈzL38 ¿≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆…∆∆ƒ»¬

˙BBÚz‰ ÔÓ „Á‡ Ok ÔÈÁ˜BÏ BÊ ‰eÁ ¬»¿ƒ∆∆∆»ƒ««¬
‡a BÊ ‰eÁ ÈaÓ „Á‡Â ,ÈM‰ ÔÈÁ˜BÏ ‰iM‰Â¿«¿ƒ»¿ƒ«≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¬»»

el‡ Ïˆ‡39,‰BL‡‰ Ïˆ‡ ‡a ‰iL ÈaÓ „Á‡Â ≈∆≈¿∆»ƒ¿≈¿ƒ»»≈∆»ƒ»
:ÌÏˆ‡ ‡aL „Á‡‰ ‰ÊÏ ˙ÓB‡ Ô‰Ó ‰eÁ ÏÎÂ¿»¬»≈∆∆∆»∆»∆»∆»∆¿»
ElMÓ ˙BÎeLÓ EÈ„È  ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ elL Ì‡ƒ∆»«∆««∆»∆¿ƒ∆¿
eÈ„È  ‰f‰ ÁÒt‰ ‡e‰ ElL Ì‡Â ,elL ÏÚ ˙ÈÓÂ¿ƒ¿≈»«∆»¿ƒ∆¿«∆««∆»≈
˙BeÁ LÓÁ ÔÎÂ .ElL ÏÚ eÈÓÂ elMÓ ˙BÎeLÓ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ«∆¿¿≈»≈¬

‰MÓÁ ‰MÓÁ ÏL40ÏL ˙BeÁ OÚ B‡ ,Ì„‡ Èa ∆¬ƒ»¬ƒ»¿≈»»∆∆¬∆
‰eÁ ÏkÓ „Á‡ Ô‰Ï ÔÈÎLBÓ  ‰OÚ ‰OÚ¬»»¬»»¿ƒ»∆∆»ƒ»¬»

˙Á‡‰ ‰eÁÏ41ÌÈÓB‡Â ÌÈ˙Ó Ì‰ CÎÂ ,42Á‡Â , «¬»»«∆∆¿»≈«¿ƒ¿¿ƒ¿««
.ÔÈËÁBL Ck»¬ƒ

הפסח .38) מן ידיהם למשוך עדיין אפשר שאז מפני  והיינו
על  יודעים אינם ואלו למנוייו, אלא נאכל הפסח  שאין ומכיוון

כדלהלן. עושים לכן נמנו, והוצרך 39)איזה שם. במשנה
משה", הבית ימעט  "ואם ד) יב , (שמות שכתוב  משום לכך
והולכין  "שמתמעטין צט .) (פסחים יהודה ר' למד ומזה
שיהיה  ובלבד הקרבן) מן ידיהן את מושכין חבורה (אנשי 

(נשאר)". קיים החבורה מבני  שם 40)אחד פסחים בגמרא
חמשה  של אבל הוא, דווקא חמשה" ש"חמשה אמרו
חבורות, לארבע  אלו הארבעה יתפזרו אם שהרי  לא, וארבעה
שלו. החבורה מבני  אחד אף  בלי  החמישי  הפסח  יישאר

וחבורה 41) חבורה שבכל האנשים חמשת שכל כלומר,
אחד  פסח  אף  יישאר שלא באופן הפסחים, לחמשת מתפזרים

הראשונים. החבורה מבני  אחד בו יהיה הארבעה 42)שלא
ידי זה פסח  הוא שלך אם לחמישי : החדשה שבחבורה
שהם  מקום בכל שלנו הפסחים מארבעת משוכות ארבעתנו
הארבעה  וכן לשני  ואומרים חוזרין הן וכן עמך, נמנים ואנו

שם). (רש"י  וחבורה חבורה כל וכן שבחבורה אחד לכל

.Á„Á‡ ÁÒt Á˜BÏ ‰Ê  Ô‰ÈÁÒt eÚ˙pL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆≈«∆«∆»
ÏÚ ‰pÓÓ ‰ÊÂ ,„Á‡ BÏ Á˜BÏ ‰ÊÂ ˙BBÚz‰ ÔÓƒ««¬¿∆≈«∆»¿∆¿«∆«
ÔÓ „Á‡ BnÚ ‰pÓÓ Á‡‰Â ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ BÁÒtƒ¿∆»ƒ«¿»«≈¿«∆ƒ∆»ƒ

˜eM‰43‡BÈ Ck Á‡Â ,˙BeÁ ÈzL eÈ‰iL È„k , «¿≈∆ƒ¿¿≈¬¿««»»
Ïˆ‡ el‡Ó „Á‡ ‡BÈÂ el‡ Ïˆ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈∆≈¿»∆»≈≈≈∆

Á‡‰44BÏˆ‡ ‡aL BÁ ÌÚ „Á‡ Ïk ‰˙Óe , »«≈«¿∆»∆»ƒ¬≈∆»∆¿
EÈ„È  ‰Ê ÁÒt ‡e‰ ÈlL Ì‡ :ÓB‡Â ‰iL ‰eÁÓ≈¬»¿ƒ»¿≈ƒ∆ƒ∆«∆»∆

ÈlL ÏÚ ˙ÈÓÂ ElMÓ ˙BÎeLÓ45 ‡e‰ ElL Ì‡Â , ¿ƒ∆¿¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ∆¿
‡ˆÓÂ .ElL ÏÚ È˙ÈÓÂ ÈlL ÁÒtÓ ‰ÎeLÓ È„È»ƒ¿»ƒ∆«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«∆¿¿ƒ¿»

ÌeÏk e„ÈÒÙ‰ ‡lL46. ∆…ƒ¿ƒ¿

לו 43) ולומר השני  עם אחד להתנות יוכל לא כן, לא שאם
כך  ידי  על כי  משלי  ידי  מושך אני  הזה הפסח  הוא שלך אם
חבירו  של על עצמו ולמנות בעלים, בלא פסחו את מניח  הוא
אפשר, אי  משלהן ידיהן את שימשכו לפני  שלו על וחבירו
שם). (רש"י  כאחד פסחים שני  על נמנים שאין לפי 

כל 44) ללכת יכולים הראשונים המנויין שני  שאפילו משמע 
מן  שמינו זה את פסחם על ולהשאיר השני  של לפסח  אחד

וידיך 45)השוק . שלי  על נמנית להיפך: יאמר לא אבל
יכול  אינו משלו, ידו משך שלא זמן שכל משלך, משוכות
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כאחד. פסחים שני  על נמנים שאין אחר, פסח  על להימנות
השריפה.46) לבית יוצא אינו הקרבנות מן אחד שאף 

.Ë‰MÓÁ47˙‡ˆÓÂ Ô‰ÈÁÒt ˙BBÚ eÚ˙pL ¬ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿»
˙ÏaÈ48‰ÙO‰ ˙ÈÏ e‡ˆÈ Ìlk  Ô‰Ó „Á‡ BÚa49. «∆∆¿∆»≈∆À»≈¿¿≈«¿≈»

ÔÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ eÚ˙ Ì‡Â50ÁÒÙa ÔÈiÁ  ¿ƒƒ¿»¿…∆¿ƒ«»»«»ƒ¿∆«
ÈL51ÁÒt ˙BOÚlÓ ÔÈeËt  ‰˜ÈÊ Á‡ eÚ˙ ; ≈ƒƒ¿»¿««¿ƒ»¿ƒƒ«¬∆«
ÈL52wL ‰Ê ‡ˆÓ  ÈL ÁÒt eÈ˜‰ Ì‡L . ≈ƒ∆ƒƒ¿ƒ∆«≈ƒƒ¿»∆∆»«

‰ÊÚÏ ÔÈlÁ ‡ÈÓ Lk Ôa˜ ÔBL‡a53eÓ Ì‡Â . »ƒ»¿»»≈≈ƒÀƒ»¬»»¿ƒƒ¿
„Á‡ ÁÒt ÏÚ Ôlk54iÁÓÏ ‡lL ËÁL ‡ˆÓ 55, À»«∆«∆»ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿À»

ÂÈÈeÓÏ ‡lL ËÁLpL ÈÓk ‰ÊÂ56Ïk ‰˙‰ Ì‡Â . ¿∆¿ƒ∆ƒ¿«∆…ƒ¿»¿ƒƒ¿»»
Ìc  ÌÈÓÏL ‰È‰È ÁÒt BÈ‡ Ì‡ :Ó‡Â Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«ƒ≈∆«ƒ¿∆¿»ƒ«
ÔÈzp‰Â ,‰˜ÈÊa ÌÈÓÏM‰ Ì„Â ‰ÎÈÙLa ÁÒt‰«∆«ƒ¿ƒ»¿««¿»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ

‰lÁzÎÏ ‰ÎÈÙLa ÌzÈ Ï‡ ‰˜ÈÊa57CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
.ÈL ÁÒtÓ ÔÈeËt¿ƒƒ∆«≈ƒ

וליותר.47) לפחות הדין והוא חמישה ונקט  פח : שם ברייתא
בקרבן.48) הפוסלים המומין מן אחד אחד 49)היא שכל

הבעלֿמום. הוא שמא בספק , מהם זה וכל 50)ואחד
את  ששפכו לפני  עורותיהן את והפשיטו הסדר, מן כששינו
ששופכים  ש"אחר הוא הסדר שהרי  המזבח , יסוד על  הדם

אותו". מפשיטין היו 51)דמו לא זריקה בשעת שהרי 
שכולם  ונמצא מום, בעל ספק  מצד לאכילה ראויין הקרבנות

לאכילה 52)פסולים. ראויין היו הקרבנות ארבעת שהרי 
מספק . כולם לחייב  ואין פסול, הוא אחד ורק  הזריקה, בשעת

שנאמר 53) משום נז:), (קדושין לעזרה חולין מביאין ואין
(רש"י בשעריך" וכו' ומצאנך מבקרך "וזבחת כא) יב , (דברים

אחד 54)שם). שהרי  בעזרה חולין כך ידי  על מביא ואין
הפסח . בקרבן מחוייב  בוודאי  הדין 55)מהם מן שהרי 

פטורים. ש"אין 56)כולם א הלכה ב  פרק  למעלה וראה
למנוייו". אלא הפסח  את שבדיעבד 57)שוחטין פי  על אף 

יצא.

   1 
בני1) על והשוחט  השם שינוי  במחשבת הנשחט  פסח  יבאר

היה. לשמו שלא ששחטתי  הפסח  ואמר: חבורה,

.‡ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ‡a˙ k2ÁÒt‰L , ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆«∆«
ËÁL BÈ‡3ÂÈÏÚa ÌLÏe ÁÒt ÌLÏ ‡l‡4Ì‡Â ; ≈ƒ¿»∆»¿≈∆«¿≈¿»»¿ƒ

ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓa BËÁL5ÏeÒt 6ËÁBM‰ .7˙‡ ¿»¿«¬∆∆ƒ«≈»«≈∆
ÔÓÊ Á‡Ï Ì‰Ï Ó‡Â ,‰eÁ Èa ÏÚ ÁÒt‰8B˙B‡ : «∆««¿≈¬»¿»«»∆¿««¿«

Ì‡ ,ÂÈzËÁL BÓLÏ ‡lL  ÌÎÈÏÚ ÈzËÁML ÁÒt‰«∆«∆»«¿ƒ¬≈∆∆…ƒ¿¿«¿ƒƒ
ÂÈc ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  Ô‰Ï ÔÓ‡ ‰È‰9 Â‡Ï Ì‡Â , »»∆¡»»∆¿ƒ«¿»»¿ƒ»

ÔÈc‰ ˙eL10ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB‰Â .ÔÓ‡ BÈ‡LÏÚ  ««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¬ƒ«
BÓˆÚ11ÈL ÁÒt ‡ÈÈÂ ,ÁaLÓ ‰Ê È‰ 12. «¿¬≈∆¿À»¿»ƒ∆«≈ƒ

יא.2) ג, א, הלכות והולכתו 3)פט "ו הדם קבלת כן וכמו
שם. ראה את 4)וזריקתו, "שמור א) טז, (דברים שנאמר

פסח , לשם עשיותיו כל שיהיו - פסח " ועשית האביב  חודש
נאמר  ועוד אחר). קרבן לשם (=שעשאו קודש שינוי  הרי 
זביחה  שתהא הוא", פסח  זבח  "ואמרתם כז) יב , (שמות
לשינוי ענין תנהו קודש, לשינוי  ענין אינו אם פסח , לשם

ז:). (זבחים לשם 5)בעלים שלא או פסח  לשם שלא
א. הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פי "ג ראה בעליו,

גֿיא.6) הלכות שם ופט "ו ב . בזבחים תוספתא 7)משנה
ובמאירי קצת. לשון בשינוי  פ "ג, ופסחים פ "ב  תרומות
סוף  עד מכאן רבינו, כלשון הביא (224 (עמוד נד: לגיטין

בפסחים. ברייתא בשם ושם 8)ההלכה, שם בתוספתא
והוא  הברייתא. בלשון שם במאירי  הוא כן אבל ליתא,
בידו, אינו ואם נאמן. שבידו, שכל שם בגיטין אביי  לדעת
המוקדשין  פסולי  מהלכות בפי "ט  רבינו כתב  וכן נאמן. אינו
- נתפלגו לו ואמר בזבחים עמו מקריב  "היה טו: הלכה
היה  אם - נתפלגו היום באותו לך שהקרבתי  זבחים נאמן;
מהלכות  בפי "ג שכתב  [ומה וכו'" דבריו על סומך לו נאמן
בטהרות, עמו עושה "היה ח : הלכה ומושב  משכב  מטמאי 
שעשיתי טהרות בו, שפגע  בשעה לו ואמר מצאו זמן ולאחר
וכמו  לו, נאמן הוא אם היינו - נאמן" זה הרי  נטמאו, עמך
 ֿ בכסף  ועיין שם. המוקדשין פסולי  ובהלכות כאן שכתב 

שם]. עד 9)משנה לו שאמר סמיא בההוא סו. קידושין
לו  ואמר שמואל, מר את לשאול ובא זינתה, אשתו אחד:
רבינו  כתב  וכן יגרשנה. - לו נאמן הוא אם שמואל מר

שם. המוקדשין פסולי  נותן"10)בהלכות הדין "כלומר,
שם). גיטין הדין.11)(רש"י  משורת לפנים ולעשות

"אין 12) כתב : והראב "ד שם. במאירי  הברייתא בלשון כן
על  נדבה פסחו להביא יכול אינו פטור היה שאם שבח , כאן
ג, פרק  בסוף  רבינו שכתב  כמו לומר, רוצה שלמים", תנאי 
 ֿ והלחם לכתחילה. בשפיכה יתנם אל בזריקה שהניתנין
בדין  שאינו למעלה, כן אמרו בחמשה שרק  מתרץ  משנה
שחייב  לאחד לזכות כדי  לכתחילה איסור על יעברו שכולם
יעבור  עצמו והוא בספק  חייב  עצמו הוא כאן אבל בפסח ,

פסח . קרבן להקריב  כדי  לכתחילה איסור על

.Û‡ ,‰˜ÈÊ Ì„˜ BÏ Ú„BÂ ‡ÓËpL ÁÒt‰ Oa¿««∆«∆ƒ¿»¿«…∆¿ƒ»«
Ìc‰ ˙‡ ˜ÊÈ ‡Ï  ÔÈB‰Ë ÔÈeÓ‡‰L Èt ÏÚ13; «ƒ∆»≈ƒ¿ƒ…ƒ¿…∆«»

‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ÁÒt‰ ÔÈ‡L14‡Ï  ˜Ê Ì‡Â . ∆≈«∆«»∆»«¬ƒ»¿ƒ»«…
‰ˆ‰15 Ìc‰ ˜ÊpL „Ú BÏ Ú„B ‡Ï Ì‡Â . À¿»¿ƒ…««∆ƒ¿««»
‰ˆ‰16‰vÓ ıÈv‰L ;17,‡ÓËpL Oa‰ ˙‚‚L ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿»

ÔB„f‰ ÏÚ ‰vÓ BÈ‡Â18 ÌÈÈ‡‰ ˙ˆ˜Ó e‡ÓË . ¿≈¿«∆««»ƒ¿¿ƒ¿»»≈»ƒ
ÌÈB‰h‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ ÛBO19e‡ÓË . ≈∆«¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿¿

ÏÎ‡ Oa‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ  Ìi˜ Oa‰Â ÌÈeÓ‡‰»≈ƒ¿«»»«»≈∆«»¿«»»∆¡»
ÚÏ20ËÁLpL Á‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .21˜ÊÈ ‡Ï  »∆∆ƒ¿¿«¿»ƒ««∆ƒ¿«…ƒ¿…

‰ˆ‰ ‡Ï  ˜Ê Ì‡Â .Ìc‰ ˙‡22ÔÈiÁ CÎÈÙÏ . ∆«»¿ƒ»«…À¿»¿ƒ»«»ƒ
Ûeb‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰vÓ ıÈv‰ ÔÈ‡L .ÈL ÁÒÙa23 ¿∆«≈ƒ∆≈«ƒ¿«∆«À¿««

ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË Ì‡ ‡l‡24e‡aL BÓk , ∆»ƒƒ¿»¿À¿««¿¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a25. ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

שאכילה 13) נתן רבי  של כחכמים עח : בפסחים משנה
ב . הלכה ג פרק  למעלה וראה שנטמא 14)מעכבת. וכיון

הדם. את זורק  אינו - לאכילה ראוי  ואינו וחייב 15)הבשר
שני . פסח  שני .16)לעשות פסח  מלעשות ופטור

במשנה.17) פ : שם.18)פסחים בגמרא רבינו כדברי 
קיים,19) והבשר חלבים נטמאו ו: פרק  פסחים בתוספתא

יזרוק . לא לאו, ואם יזרוק . ואחד, אחד לכל כזית יש אם
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אם  מדקתני  עסקינן, הבשר קצת דבנטמא לרבינו לו ומשמע 
(כסף ֿמשנה). ואחד אחד לכל כזית שם 20)יש במשנה

הדם". את זורק  קיים, והבשר החלב  "נטמא עח :
ראה 21) עליו, שוחטים אין - שנשחט  לפני  נטמאו שאם

א. הלכה ופ "ו א, הלכה פ "ה אם 22)להלן אף  כלומר,
הדם. שנזרק  עד נודע  במשנה.23)לא פ : מת 24)שם

מת  שם שיש נודע  שנטמא אחר ורק  עליו, ידעו שלא
טומאת  "נטמא שם: ובמשנה פא:). בפסחים (ברייתא
שאין  כל התהום? טומאת "ואיזוהי  מרצה". הציץ  התהום,
התהום  טומאת אמרו ולא העולם, בסוף  אפילו מכירה אדם
שהרגו" זה בו יודע  שהרי  לא, הרוג אבל בלבד, למת אלא

יח ). הלכה נזירות מהלכות ושם 25)(פ "ו ו. הלכה פ "ד
התהום  טומאת טמא שהוא לו נודע  אם שאף  רבינו כתב 

וזרק  הדם, שיזרוק  שהציץ קודם הורצה, - הדם את אח "כ
מזיד. שהוא אע "פ  התהום טומאת על מרצה

.‚ÌÈÏLeÈÓ ‡ˆiL ÁÒt‰26‰Úa‡a ‡ÓËpL B‡ «∆«∆»»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»¿«¿»»
„iÓ ÛOÈ  OÚ27e˙Ó B‡ ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË .28B‡ »»ƒ»≈ƒ»ƒ¿¿«¿»ƒ≈
Ì‰È„È ˙‡ eÎLÓ29˙˜ÈÊ Ì„˜ e˙Ó B‡ e‡ÓË elÙ‡ , »¿∆¿≈∆¬ƒƒ¿¿≈…∆¿ƒ«

Ìc‰30B˙eˆ aÚzL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ 31Ck Á‡Â «»«ƒƒ«∆¿À«»¿««»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÛOÈ32BÙe‚a BÏeqtL Ïk :33ÛOÈ  ƒ»≈∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»≈

„iÓ34ÌÈÏÚaa B‡ Ìca ;35Ck Á‡Â B˙eˆ aÚz  ƒ»«»«¿»ƒ¿À«»¿««»
eÎLnL Ú„BpL Á‡ BËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÛOÈƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»««∆«∆»¿
ÁÒÙÏ eÁ„Â e‡ÓË B‡ e˙Ó B‡ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆¿≈∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿∆«

„iÓ ÛOÈ ‰Ê È‰  ÈL36ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ≈ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Èa Ïk e‡ÓËpLk ?ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ ÛOiL∆ƒ»≈ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿≈
ÌÈB‰Ë eÎÊ  Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓË Ì‡ Ï‡ ;‰eÁ‰«¬»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿»»»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË ÏL Ì˜ÏÁa37Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆¿»∆¿≈ƒ««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»»
ÏÎ‡Ï eÏÈÁ˙‰L Á‡38‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈB‰h‰ eÎÊ  ««∆ƒ¿ƒ∆¡…»«¿ƒ∆¬«ƒ…

eÏÈÁ˙‰39‡ . Ô˙ˆ˜Ó e‡ÓËÂ Ôlk eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿¿ƒ¿»»
ÌÈB‰h‰ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË ÏL Ô˜ÏÁa ÌÈB‰Ë eÎÊ ‡Ï…»¿ƒ¿∆¿»∆¿≈ƒ∆»«¿ƒ

ÛOÈ ÌÈ‡Óh‰ ˜ÏÁÂ ,Ì˜ÏÁ ÔÈÏÎB‡40ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿ƒ∆¿»¿≈∆«¿≈ƒƒ»≈¿«ƒ
Ô˙ˆ˜Ó e˙Ó Ì‡41ÌÏL ‡ÓË .42Ba B‡43ÌÈÙBO  ƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»≈À¿ƒ

‰Èa‰ ÈÙÏ B˙B‡44„Ú ÔLiÏ È„k ,Ïk‰ ÈÙa ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈«…¿≈¿«¿»«
Ba e‰fiL45‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ B˙B‡ ÔÈÙBOÂ .46È„k , ∆ƒ»¬¿¿ƒ≈¬≈««¬»»¿≈

e‚ ‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ eÓ‡ÈÂ Ô˙B‡ e„LÁÈ ‡lL47. ∆…«¿¿»¿…¿≈¬≈««¬»»»¿
ÌÈ˜e L˜a e‰eÙOÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ48ÛOÏ eˆÂ ¿ƒ»ƒƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»ƒ¿…

ÔÈÙBO  ÔÓˆÚ ÏMÓ49BËeÚÓ ‡ÓË .50˙Bp‰ ÔÎÂ51 ƒ∆«¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈«»
Ô‰È˙BˆÁa B˙B‡ ÔÈÙBO 52ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ53‡Ï Ï‡ , ¿ƒ¿«¿≈∆≈¬≈«¿»¬»…

eÏÚÓÈÂ ÌÏˆ‡ Ô‰Ó e‡MÈ ‡lL ,‰ÎÚn‰ ÈˆÚÓ≈¬≈««¬»»∆…ƒ»¬≈∆∆¿»¿ƒ¿¬
Ô‰a54. »∆

ישרף 26) שנטמא או שיצא "הפסח  פב . בפסחים משנה
בו", שנאכל הבית מן "שיצא בפיה"מ  רבנו ומפרש מיד",
שהרי מירושלים", "שיצא והעתיק  כאן רבינו בו וחזר
רבינו: שכתב  כמו ארבעהֿעשר, ביום כשיצא המדובר
שאמרו  מזה מוכח  וכן עשר", בארבעה שנטמא וכו' "שיצא
שאין  לשרוף , אסור עשר, חמשה בליל ואילו מיד". "ישרף 
המוקדשין  פסולי  מהלכות (פי "ט  ביוםֿטוב  קדשים שורפין
שאילו  מירושלים, שיצא עלֿכרחינו כן, ואם ה). הלכה

כמו  עשר, חמשה בליל אלא אסורה אינה מחבורתו יציאה
ועיין  ג. הערה שם ועיין א. הלכה פ "ט  להלן מדבריו שנראה

ישראל. ותפארת טוב ' יום עיבור 27)'תוספות צריך ואינו
הבשר. בגוף  הוא שהפסול משום להלן), (ראה צורה

והמדובר 28) ברוקא. בן יוחנן ר' של וכחכמים שם, משנה
אלא  זה על נודע  שלא שחיטה, לפני  מתו או כשנטמאו

להלן. ראה שחיטה, לאחר 29)לאחר שהרי  שנשחט , לפני 
פ "ב  למעלה ראה ידיהם, את למשוך יכולים אינם שנשחט 
ידיהם  שמשכו שנשחט , לאחר עד נודע  שלא אלא יד, הלכה
שמתו  שנטמאו, נודע  כשלא אלה וכל השחיטה. לפני 

להלן. וראה זריקה, לאחר על ידם פב :30)ושמשכו שם
יוחנן  ר' של דחכמים ואליבא השניה, הלשון לפי  יוסף  כרב 
אלא  הגוף  פסול זה אין זריקה לפני  שאפילו ברוקא, בן

בעלים. או 31)פסול שיסריח , עד הבשר את מניח 
לשרפו, אין - אחרת בלינה. ונפסל אחד לילה משאירו

קדשים. בזיון עג:32)משום שנטמא 33)פסחים כגון
משום 34)הבשר. צורתו, שתעובר עד להניח  צריך ואין

קדשים. מבזה זה ואין נפסל או 35)שהבשר הדם שנטמא
הבעלים. הקרבן 36)נטמאו בגוף  פסול נחשב  שזה

מפורש, נראה עג: שבפסחים ואף ֿעלֿפי  (כסף ֿמשנה).
סמך  - מיד ישרף  שחיטה, לאחר אלא נודע  לא אם שאף 
משם, שנראה ו, פרק  סוף  פסחים הירושלמי  דברי  על רבינו
(אור  הגוף  פסול זה אין - שחיטה אחר אלא נודע  לא שאם
מהלכות  פ "ב , להלן המוריה" "הר בספר [ועיין שמח ).

י ]. הלכה שם 37)שגגות וירושלמי  פ "ז, פסחים תוספתא
ז. פרק  לאכול 38)סוף  התחילו הטמאים כלומר,

שם). התחילו.39)(ירושלמי  לא עדיין הטהורים [כלומר,
הטהורים  התחילו אם שכלֿשכן מפורש, שם ובירושלמי 
הטמאים. של בחלקם הטהורים שזכו הטמאים, התחילו ולא
התחילו  לא "אם כתב  (130 (עמ ' פא: שם והמאירי 
הטמאים  בחלק  הטהורים זכו לא לאכול, עדיין הטהורים
דבריו: לתקן שיש ונראה המערב ". בתלמוד היא וכן וכו'
בחלק  [זכו לאכול עדיין הטהורים התחילו לא "אם
הטהורים  זכו לא - לאכול] התחילו אם אבל הטמאים,
וכן  הטהורים. באכילת תלוי  שהכל וכו'", הטמאים בחלק 
התחילו  אם "אבל בסמוך: להלן תימן כ"י  ברמב "ם הוא
הכל  זה, ולפי  חסרה. "כולן" ותיבת וכו'", קצתן ונטמאו
השמיט  שרבינו מזה מוכח  וכן כנ"ל. הטהורים באכילת תלוי 
הלא  אבל הטהורים, התחילו דין למעלה כתב  ולא
להלן]. עוד וראה כנ"ל, להיפך מפורש שלפנינו בירושלמי 

(ראה 40) חבורתם נקבעה - לאכול כולן שהתחילו [שכיון
ובפ "ב  כה, הערה ולמעלה ג, והערה א הלכה פ "ט  להלן
יכולים  שאינם מקצתם שנטמאו וכיון פז) הערה טו הלכה
כשתי מעתה הם והרי  החבילה, נתפרדה להצטרף , עוד
לפי הטמאים, של מחלקם לאכול לטהורים ואסור חבורות,
א), הלכה פ "ט  (להלן אחת" בחבורה אלא אוכל ש"אינו
של  בחלקם הטהורים זכו לאכול, כולם התחילו לא אם אבל
קצת  נראה וכן במקומם. חבורתם קובעים שהם טמאים,
חבורות]. שתי  של ענין הנ"ל לדין שסמכו שם בירושלמי 

נטמאו 41) או מקצתן שמתו חבורה "בני  שם: תוספתא
חוששין". ואין אוכלין השאר כל 42)מקצתן, פירוש,

לפיכך 43)הקרבן. בעלים, פשיעת כאן ויש הקרבן, רוב 
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קמי                 
         

הבירה. לפני  אותו וכל 44)שורפין פא: בפסחים משנה
אנשים. הרבה שם ויש שם), (רש"י  בירה נקרא כולו המקדש

כדי45) חנינא בר יוסי  א"ר טעמא, "מאי  שם: גמרא
טומאה" לידי  יבואו ולא להבא שישמרו "כדי  לביישן",

שם). המשניות הקדש,46)(פירוש עצי  והם שם. משנה
חכמים  והתירו המזבח , על קרבנות לשריפת שהוקדשו
את  כשהקדישו מתחילה ב "ד תנאי  הוא כן כי  כן, לעשות
(תוס ' שנטמא פסח  שריפת לשם גם בהם שישתמשו העצים,

נטמא). ד"ה "שלא 47)שם שאמר יוסף  כרב  ולא כרבא,
דבר: של ופירושו פב .) (שם [עצים]" לו שאין מי  את לבייש
לו  כשישארו - שלו, בעצים במקדש לשרוף  נצריכהו אם
המערכה  שמעצי  הרואים בו יחשדו לביתו, ויקחם עצים

למערכה,48)גנב . ראויים "אינם שהרי  חשד, בהם שאין
תאנה  של במורביות רגילים היו באלו (כט .) בתמיד כדתנן
שכתבו  ויש שם). חננאל (רבינו שמן" עץ  ושל אגוז ושל
הגמרא  מלשון נראה וכן (מאירי , למערכה פסולים שהם
ועיין  למערכה", חזי  דלא וחריותא קני  "דאייתי  שם בפסחים

שם). של 49)רש"י  טעמו (בין בינייהו "מאי  בגמרא: שם
קני דאייתי  בינייהו איכא רבא)? של טעמו לבין יוסף  רב 
למערכה". חזי  דלא דקל) וענפי  קנים (שהביא וחריותא
לבייש  "שלא ולטעם חשד. שאין מותר, - "חשד" של לטעם
בושה  יש ובקנים בקש גם שהרי  אסור, - לו" שאין מי  את
"חשד". משום הוא שהטעם כרבא פסק  ורבינו לו, שאין למי 

עצמן. של וקנים בקש לשרוף  מותר כך של 50)משום
(מאירי ). כלֿכך פשיעה כאן ואין הקרבן.51)הקרבן, מן

קהל 52) בפני  בבירה לשרוף  לביישן אין פשעו, שלא כיון
מעצי53)רב . שגנבו שיאמרו חשד אין שבחצרותיהן

שם. במשנה זה וגם פיישן 54)המערכה. "דילמא פב . שם
ל  בהו ואתי  תקלה".מינייהו, ידי 

.„ÌÈL ÈzL Ôa ÎÊ B‡ BÁÒÙÏ ‰˜ LÈÙn‰55 ««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿»»∆¿≈»ƒ
.ÁÒt ÂÈÓ„a ‡ÈÈÂ ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚÈƒ¿∆«∆ƒ…¿ƒ»≈¿»ƒ¿»»∆«
‡ÈÈ  BÁÒt È˜‰L „Ú ÌeÓ Ba ÏÙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÓÏL ÂÈÓ„a56. ¿»»¿»ƒ

בלבד,55) העזים ומן הכבשים מן אלא שוחטין "אין והרי 
א). הלכה פ "א (למעלה שנה" בן בפסחים 56)זכר משנה

עד  ירעה שנים, שתי  בן זכר או לפסחו נקבה "המפריש צז:
ד"ה  ובתוס ' לשלמים", לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב 
שלמים, בדמיה ויביא דקתני  דהא ר"ת אומר וז"ל: המפריש,
יביא  הפסח  קודם אבל הפסח , אחר בשנשתיירה היינו
בלח "מ  וראה יט . תמורה בברייתא מפורש וכן פסח , בדמיה
פסולי מהלכות בפ "ג שפסק  רבינו על שמקשה כאן
ה"ד  הקרבנות מעשה מהלכות ובפט "ו כג, הלכה המקודשין
שבהמה  אומרים שאין (היינו, נדחים חיים בעלי  שאין
גם  שתידחה לו, ראויה לא שהיא לקרבן בחיים שנדחתה
שהופרשה  נקבה בהמת לדוגמא, לו. ראויה כן שהיא לקרבן
לא  כך שמשום אומרים אין לזה, ראויה לא שהיא לפסח ,
לפסוק  לו הי ' לזה) ראויה שהיא שלמים קרבן אותה יקריבו
תיקרב  עצמה שהיא לפסח  שהפרישה נקבה לענין כאן
שתירץ  מה וראה שלמים. בדמיו שיביא פוסק  ולמה שלמים,
דברי בביאור מ "ז פ "ט  פסחים יו"ט  ובתוספות שם,

הרמב "ם.

.‰LÈÙ‰57˙ÓÂ BÁÒt58ÂÈÁ‡ Ba ep‡ÈÈ ‡Ï  ƒ¿ƒƒ¿»≈…¿ƒ∆¿«¬»
ÁÒt‰ ÌLÏ59ÌÈÓÏL ÌLÏ ‡l‡ ,60‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«∆«∆»¿≈¿»ƒ¿ƒ»»¿À∆

ÁÒt ÌLÏ ep‡ÈÈ  ÂÈÏÚ ÂÈ‡ ÌÚ61ÌÈc ‰na . ƒ»ƒ»»¿ƒ∆¿≈∆««∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡62OÚ ‰Úa‡ ˙BˆÁ Á‡ ÂÈ‡ ˙nLk63; ¬ƒ¿∆≈»ƒ««¬«¿»»»»

ÈtÓ ,ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ ‰Ê È‰  ˙BˆÁ Ì„˜ Ï‡¬»…∆¬¬≈∆ƒ¿∆¿∆«≈ƒƒ¿≈
‡a˙iL BÓk ,ÔB‡ ‡e‰L64ÈMa ‰Ê BÁÒt ‡ÈÈÂ ,65. ∆≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿∆«≈ƒ

צא.57) בפסחים אחרים 58)משנה מנויים עליו ואין
הלכה 59)זולתו. פ "ב  למעלה וראה מנויים. לו אין שהרי 

הלכות 60)ה. להלן ראה שלמים, קרב  הפסח  מותר שכל
"עליה  משום הערבים, בין של תמיד אחר להקריבו ואין וֿז.
ומוספין  תמידין מהלכות א פרק  ראה הקרבנות". כל השלם

שם). (מאירי  ג בעלים,61)הלכה עדיין לקרבן יש שהרי 
שם). (ברייתא בעליו שמתו פסח  זה שיביאנו 62)ואין

עליו. ממונה הוא אם פסח , עליו 63)לשם חלה ולא
חשוב , הוא כיוםֿטוב  הפסח  שחיטת שמשעת אנינות,
חננאל  (רבינו אנינות עליו חלה לא לפיכך הלל, בו שאומר
הברייתא. דברי  על בגמרא שם הוא זה וכל שם),

ט .64) הלכה פ "ו בעלי65)להלן למ "ד גם הוא  זה ודין
לקרבן  כלל נקבע  לא חצות קודם שמת שמכיון נדחים, חיים
שני , בפסח  להקריבו ואפשר נדחה, אינו הכל ולדברי  פסח ,

רבה. בתירוץ  בגמרא שם ראה

.ÂÁ‡ ÁÒt LÈÙ‰L Á‡ B‡ˆÓe BÁÒt „‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿¿»««∆ƒ¿ƒ∆««≈
‰ˆiL Ô‰Ó ‰Ê È‡ È˜È  ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈL È‰Â«¬≈¿≈∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

ÁÒt ÌLÏ66ÌÈÓÏL ˜È ÈM‰Â ,67Á‡ B‡ˆÓ . ¿≈∆«¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿»««
ÌÈÓÏL ˜È ‰Ê È‰  BÁÒt ËÁML68Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

‡ˆÓp‰ ‰Êa ÈÓ‰69BÊ ‰eÓz È‰  ‰ËÈÁL Á‡ ≈ƒ»∆«ƒ¿»««¿ƒ»¬≈¿»
ÌÈÓÏL ˜z70‰Ê ˙ËÈÁL Ì„˜ B‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿«¿»ƒ¬»ƒ¿»…∆¿ƒ«∆

ÁÒt BÈ˜‰Ï Èe‡ ‡ˆÓp‰ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,LÈÙ‰L∆ƒ¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»»¿«¿ƒ∆«
e‡aL BÓk ,ÌÈÓÏL BÈ˜‰Ï Èe‡Â71ÈÓ‰ Ì‡ , ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ≈ƒ

ÂÈzÁz LÙn‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ‰ÊaÔÈa »∆«ƒ¿»≈…∆¿ƒ««À¿»«¿»≈
„Ú ‰Úz ‡l‡ ,‰˜ B˙eÓz ÔÈ‡  ‰ËÈÁL Á‡««¿ƒ»≈¿»¿≈»∆»ƒ¿∆«

ÌÈÓÏL ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL72. ∆ƒ…»¿»ƒ¿»∆»¿»ƒ

  

         
      

פסק  שאבדו , יוהכ "פ של ושעיר בפר מקרה  באותו  אבל
. הראשוני שיקרבו  הט"ז) פ"ה  יוהכ "פ (עבודת  " הרמב
כמו  הוא   הא שאבד ,  באש הדי יהיה  מה  להסתפק  ויש 
 שבכגו ונראה  יוהכ "פ. של ושעיר פר כמו  או  פסח  קרב
אחר   ממקו סימוכי למצוא  יש  מפורש , נמצא  שלא  דא 
 מתה  שבחטאת "כל הכלל שנאמר וכיו חידוש , ולא 
," שלמי קרב  בפסח   מתה  שבחטאת וכל עולה ,  באש
 כדי ולא  כבפסח ,  באש הדי נמצא  , בשניה שווה  והדי

יוהכ "פ. של ושעיר פר
    

(סד.).66) יומא בברייתא חכמים ר'67)כדברי  כדברי 
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קמב                
         

במשנה  ששנינו ומה ה"ו, פ "ט  פסחים בירושלמי  ליעזר
עד  ירעה הפסח , שחיטת קודם שנמצא "הפסח  צו: פסחים
 ֿ למאן אלא אינו שלמים", בדמיו ויביא וימכר שיסתאב 
רבינו, שפסק  מה לפי  אבל נדחים", חיים "בעלי  דאמר
המוקדשין  פסולי  מהלכות (פ "ג נדחים" אינם חיים ש"בעלי 
ועיין  (כסף ֿמשנה, שלמים קרב  עצמו השני  - כג), הלכה

נט . והערה ח  הלכה למעלה וראה שם 68)ראב "ד).
קרב  הפסח , שחיטת אחר "נמצא צו: פסחים במשנה
שעת  קבעתו לא - שחיטה לאחר שנמצא שכיון שלמים".

דחוי . ואינו פסח  בשם זו,69)השחיטה תמורת זו שאמר:
קודש. היא אף  שהתמורה הוא במשנה,70)שדין שם

תמורתו". וכן שלמים קרב  הפסח , שחיטת "אחר
זו.71) הלכה "אין 72)בהתחלת רבינו שסובר אף ֿעלֿפי 

בלבד  אחת קדושה לשני  שאין כיון - נדחים" חיים בעלי 
כח  בו אין שלמים, להקריבו וראוי  פסח  להקריבו ראוי  אלא
שיסתאב  עד ירעה אלא בעצמו, להיקרב  לתמורתו להתפיס 

שם). עיין (כסף ֿמשנה,

.ÊB˙L ‰ÚL ÁÒt73˙ÓÁÓ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe ∆«∆»¿»¿»¿»ƒ«»ƒ≈¬«
ÁÒt‰74c ÏÎÏ ÌÈÓÏLk Ì‰ È‰ 75ÔÈeÚË : «∆«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ
‰ÎÈÓÒ76ÌÈÎÒe77˜BLÂ ‰ÊÁ ˙Ùe˙e78Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ¿ƒ»¿»ƒ¿«»∆»«∆≈≈

ÁÒÙa79. ¿∆«

ההקרבה 73) זמן שהגיע  ולפני  שנתו, בתוך הופרש כלומר,
שוחטין  שאין א, הלכה פ "א למעלה וראה שנה, לו מלאה

להלן. וראה שנה. בן פסח 74)אלא או הפסח  תמורת כגון
(רש"י עשר ארבעה חגיגת או באחר, בעליו שנתכפרו שאבד

צו:). פסח 75)פסחים להפריש דומה זה ואין שם. פסחים
ד) הלכה (למעלה מום בו שיפול עד שירעה שנים שתי  בן
ומלאה  שנתו בתוך שהפרישו כאן אבל בידים, דחהו ששם -
שם  ועיין ממילא, נדחה אלא בידים, דחוי  אינו שנה, לו

הקרבן 76)בלחםֿמשנה. ראש על ידיו לסמוך שצריך
חי . הקרבן.77)כשהוא עם יין "מפריש 78)שיביא

ידי על ושוק  החזה עם האימורין ונותן הימין ושוק  החזה
לפני הכל ומניף  הבעלים ידי  תחת ידו מניח  וכהן הבעלים,

ו). הלכה מעה"ק  מהלכות (פ "ו במזרח " בפ "ג 79)ה' ראה
סמיכה, טעון הפסח  שאין ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הלכה  שם ובפ "ט  נסכים, טעון שאינו ג הלכה שם ובפ "ב 

ושוק . חזה תנופת טעון שאינו כה,

.ÁÌÈÓÏL Ôlk e˜È  ÌÈÓÏLa Ú˙pL ÁÒt80. ∆«∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿¿À»¿»ƒ
Ú˙81ÌÈÁ‡ ÌÈÁÊa82Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ  ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿«∆ƒ…»∆

‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡ÈÈÂ ,ÌeÓ83ÈÓ„e ¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈
ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰84B˙ÈaÓ ˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ ,85BÓk , «»∆∆»∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»ƒ≈¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e‡aL86Ú˙ .87 ˙BBÎa ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒƒ¿»≈ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚÈ88ÏÚa BÎk eÏÎ‡ÈÂ , ƒ¿«…«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿««

ÌeÓ89˙BBÚzaL ‰Ùik ‰ÙÈ ‡È‰L ‰Ó‰a ‡ÈÈÂ ;90 ¿»ƒ¿≈»∆ƒ»»«»»∆««¬
ÏÚ ÏeÁz B˙M„˜  ÁÒt‰ ‡e‰L ÌB˜Ó Ïk :Ó‡ÈÂ¿…«»»∆«∆«¿À»»«

BÊ91BÁÒt ˜ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ‰pÈ˜ÈÂ .92. ¿«¿ƒ∆»¿»ƒƒ»«ƒ¿

שלמים 80) קרב  פסח  דמותר שנתבאר מה עלֿפי  פשוט  "זה
וזבחים  פ "ט , פסחים בתוספתא שאמרו ומה (כסף ֿמשנה).

הפסח  מחמת הבאים שלמים עם שנתערבו "שלמים פ "ח :
שמותר  האומרים לדעת אלא זה אין שיסתאבו", עד ירעו
ואם  פט .), (פסחים ולילה ליום אלא נאכל אינו הפסח 
ימים  לשני  הנאכלים שלמים, מביא נמצא לשלמים יקריבם
דברי שהשמיט  רבינו מדברי  אבל הפסול. לבית אחד, ולילה
ליום  אלא נאכל אינו הפסח  שמותר הביא ולא הנ"ל, הגמרא
ימים  לשני  ונאכל כשלמים שדינו שסובר נראה - ולילה
שיקרבו  פסק  ולפיכך ע :) לפסחים בצל"ח  (ראה אחד ולילה
פסולי מהלכות פ "ו המלך בשער וראה שלמים. כולם
כאן. שמח " וב "אור המוריה" וב "הר יח  הלכה המוקדשין
לאחר  שלמים כולן "ויקרבו צח .): (פסחים המאירי  וכתב 
סמיכה, טעונין שהשלמים מפני  הפסח , בזמן ולא הפסח  זמן
עבודה  עובד בה, סומך ואם סמיכה. טעון אינו ופסח 

צח .81)בקדשים". בפסחים באשם 82)משנה כגון
ולא  אכילה בענין לא שווים ואינם זכרים. הם שאף  ובעולה,

דמים. מתן שוים,83)בענין הבהמות דמי  כשאין פירוש,
שמא  היפה, הקרבן שוה שהיה כסף  בסכום עולה יביא
בדמי יביא האשם כן וכמו חשובה, היותר היתה העולה

יותר. השוה היה הוא שמא הפסח 84)היפה, בשביל זהו
שמא  שלמים, קרב  הפסח  שמותר שלמים, לשם עתה שקרב 

ביותר. החשוב  דינר 85)הוא שוה מהם אחד שהיה כגון
דינרים, ששה בסךֿהכל שלשה, והשלישי  שנים השני  אחד,

ת  בסךֿהכל בשלשה, מהם אחד כל לקנות צריך שעה,והוא
דינרים. שלשה מפסיד ה.86)ונמצא הלכה ו פרק 

שמעון.87) ר' על החולקים רבנן לדעת צח : פסחים
עד 88) אדם לכל נאכל שהפסח  לפי  יקרבו? לא "ולמה

ואין  לכהנים, אלא נאכל ואינו ימים, לשני  והבכור חצות,
(פ "ו  באכילתם" ממעטים ואין הפסול לבית קדשים מביאים

יב ). הלכה המוקדשין פסולי  פ "א 89)מהלכות ראה
יב . הלכה מזבח  איסורי  היה 90)מהלכות הפסח  שמא

שבהם. פדיון.91)היפה לו יש מום, בו שנפל שהפסח 
הלכה  תמורה מהלכות (פ "ג נפדה אינו מום בעל בכור אבל

פסחו 92)ב ). קרב  לא ואם שלמים, מקריבו הפסח  שמותר
פסח . מקריבו -

.ËLÈÙn‰93ib˙ ‡lL „Ú BÁÒt94„Ú ,ib˙Â ««¿ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈«
ÁzL ‡lL95ÈzL ‡È‰ ‡lL „Ú ,ÁzLÂ ∆…ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿≈«∆…≈ƒ¿≈
‡È‰Â ˙BÚO96ÁÒt ÌLÏ BÈ˜Ó ‰Ê È‰ 97; ¿»¿≈ƒ¬≈∆«¿ƒ¿≈∆«

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L98ÈÏeÒÙa e‡aL BÓk , ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒ¿≈
ÔÈLc˜n‰99. «À¿»ƒ

להלן.93) ראה ב , הלכה פ "ל פסחים ירושלמי  לפי 
ז.94) הלכה פ "ט  להלן ראה לפסח , ראוי  אינו שאז
לא 95) אוכל שאינו חורין, בן וחצי  כנעני  עבד חצי  כלומר,

חורין  בן כולו שיעשה עד עצמו, משל ולא רבו משל
על  ירושלים" "טוב  ובהגהות י "ג), הלכה פ "ב  (למעלה

בזה. נדחק  שם כדי96)הירושלמי  פסח  שהפריש קטן
 ֿ שתים בן כשהיה והמדובר והגדיל. שיגדיל לאחר להקריבו
שנדרו  לאיש" סמוך "מופלא שהוא אחד, ויום שנה עשרה
הלכה  פ "ב  למעלה בכסף ֿמשנה (ראה הקדש והקדשו נדר

מחוייבים,97)ד). היו לא שהפרישו שבשעה אע "פ 
אחר, כאדם הוא נתגייר, או נתגדל או כשהשתחרר ועכשיו
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קמג                 
         

אינם  חיים שבעלי  משום הזה, הפסח  את להקריב  יכול
זה  דבר היה ואילו להקרבה. הפסח  עכשיו וראוי  נדחים,
עליו  הקריבו אם אבל נדחה, הקרבן היה שחיטה לאחר
עליו  שהקריבו בקרבן יצא - גדל ושוב  קטן, כשהיה

ז). הלכה פ "ה (לקמן פס 98)בקטנותו פ "ח בירושלמי  חים
ונתגייר; נתגייר שלא עד פסחו הפריש יוחנן, "א"ר ה"ב :
שערות  ב ' הביא שלא עד ונשתחרר; נשתחרר שלא עד
רבינו  וסובר אחר", פסח  על להמנות צריך שערות, ב ' והביא
יוחנן  ור' נדחים, חיים בעלי  למאןֿדאמר אלא אינו שזה
רבינו  לדעת אבל שמח ). (אור סד ביומא כן שסבר לשיטתו
פסח  לשם מקריבו זה הרי  נידחין, חיים בעלי  שאין

כג.99)(כסף ֿמשנה). הלכה פ "ג

.ÈeÈ˙B‰Â BÁÒÙÏ ˙BÚÓ LÈÙn‰100˙Bn‰ ‡ÈÈ  ««¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ«»
ÌÈÓÏL101ÌÈÁ‡ ‰pÓÓ‰ .102ÏÚÂ BÁÒt ÏÚ ¿»ƒ«¿«∆¬≈ƒ«ƒ¿¿«
B˙‚È‚Á103ÔÈlÁ Ì˜ÏÁa Ô‰Ó ÁwiL ˙BÚn‰ È‰ 104. ¬ƒ»¬≈«»∆ƒ«≈∆¿∆¿»Àƒ

LÈÙ‰ ‰ÊÂ BÁÒÙÏ ‰ÏË LÈÙ‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ
ÏÚ e‰pÓe ˙BÚn‰ epnÓ Á˜ÏÂ ,BÁÒÙÏ ˙BÚÓ»¿ƒ¿¿»«ƒ∆«»ƒ»«

BÁÒt105eLÈc˜‰ Ôk ˙Ó ÏÚL ;ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È‰  ƒ¿¬≈«»Àƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ
È‚Á ˙‡Â Ô‰ÈÁÒt ˙‡ Ï‡OÈÔ‰ÈÁÒt ˙BÚÓ ˙‡Â Ô˙‚ ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆¿∆¬ƒ»»¿∆¿ƒ¿≈∆
Ô˙‚È‚ÁÂ106. «¬ƒ»»

פסח ,100) לקרבן כבש או שה לקנות כדי  כסף  סכום הפריש
שהפריש. הסכום מן בפחות כבש או שה והשיג

הפסח 101) למותר מנין וכו' נחמן רב  "אמר ע : פסחים
לה' פסח  וזבחת ב ) טז, (דברים שנאמר שלמים, שקרב 
פסח  אין והלא בא, הבקר מן פסח  וכי  ובקר, צאן אלקיך
יהא  הפסח  מותר אלא העזים? ומן הכבשים מן אלא בא
שלמים). (שהוא הבקר ומן הצאן מן הבא לדבר

קניית 102) לשם מעות שהפרישו בברייתא. פט : פסחים
נתנו  והם שלו, על אותם ומינה הוא והלך חגיגה, או פסח 

חלקו. לפי  אחד כל המעות את ארבעה 103)לו חגיגת
שם  [והמאירי  (רש"י ). המנויים לכל באה היא שאף  עשר,
אלא  אינו זה אבל למנויים". אלא נאכלת היתה "שלא כתב :
כפסח , דינה אין חכמים לדעת אבל ע .), (פסחים תימא לבן
ומצה  חמץ  מהלכות ובפ "ח  יב , הלכה י  פרק  להלן ראה

ע .]. פסחים ובצל"ח  שם, שקדושת 104)ולחםֿמשנה
הטלה  על נתחללה חגיגה) או פסח  לשם (שהפרישו המעות

לחולין. יוצאות והמעות עמו, אין 105)שנמנו כלומר,
אם  אבל חולין, של דבר על נתפס  כשההקדש אלא חילול
הרי וכאן הקדש, על הקדש מתחלל אין הקדש שניהם

המעות. והוקדשו הפסח  על 106)הוקדש אחד ימנו שאם
לצרכי רק  ולא שימנו. מי  ביד חולין המעות שיהיו פסחו,
לקנות  אפילו אלא ומרור, ומצה לצלייתו עצים כמו הפסח ,
בפלוגתא  דמיקל וכמאן צ . בפסחים וכרבי  לעצמו. בגד
הבית  ימעט  "אם מהפסוק  גם כן ולמדו זירא. ורבי  דרבה
קנה  כלומר: השה", מן עצמך "החיה - משה" מהיות

משנהֿלמלך. וראה צרכיך. כל לעצמך

.‡È‰vÓ ÔÎÂ .ÁÒtk  ÁÒt‰ ˙iÏˆ ÏL ÌÈˆÚ≈ƒ∆¿ƒ««∆««∆«¿≈«»
.ÁÒtk Ì‰ È‰  ÁÒt‰ ÈÈLÎÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÓe»ƒ¿≈«¿ƒ≈«∆«¬≈≈«∆«
È„k BnÚ B˙B‡ ‰nL ÈnÓ ÁÒt‰ ˙BÚnÓ Á˜Ï Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿«∆«ƒƒ∆»»ƒ¿≈

ÌÈˆÚa ˜ÏÁ BÏ ˙BÈ‰Ï B‡ BÓe ‰ˆÓa BnÚ B˙BpÓÏ¿«ƒ¿«»»ƒ¿≈∆»≈ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚn‰ È‰  Ô‰a ‰ÏBvL107. ∆∆»∆¬≈«»Àƒ

(107- לפסח  חבירו שהפריש המעות כשקיבל כאן המדובר
והשמיענו  (משנהֿלמלך). ומרור מצה עבור או עצים עבור
חולין, המעות הפסח , עבור המעות מקבל אם רק  שלא בזה,
ומרור  מצה עבור או עצים עבור המעות מקבל אם אף  אלא
הם  לצלייה והעצים ומרור שהמצה מתחללים, המעות -
מה  מתוך ולמדו בגמרא, נזכר לא זה ודבר עצמו. כפסח 
פוסק  (שרבינו דמיקל דמאן אליבא שם בסוגיא שאמרו
אינה  וחכמים רבי  של שהמחלוקת למעלה), ראה כמותו,
אבל  הפסח , צרכי  שאינם וטלית חלוק  במעות לקנות אלא
- לקנות שמותר מודים חכמים אפילו ומרור, ומצה בעצים
זה  שגם לומר וצריך (משנהֿלמלך). עצמו כפסח  שהם הרי 
כנ"ל. פסחיהם, מעות את ישראל הקדישו כן עלֿמנת משום

   1 
שבת,1) דוחה ואם להביאו חייב  ומי  פסח ֿשני  קרבן יבאר

הפסח . מעכבים עבדיו ומילת הקטנים בניו מילת ואם

.‡‰È‰L ÈÓ2‡ÓË3ÔÈ‡L ,ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ƒ∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ««∆«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL4‰˜BÁ C„a ‰È‰L B‡ ,5Ò‡ B‡ , ¬ƒ»»∆»»¿∆∆¿»∆¡«

‚‚ML B‡ ,Á‡ Ò‡a6È‰  ÔBL‡a È˜‰ ‡ÏÂ ¿…∆«≈∆»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬≈
ÈM‰ L„ÁÏ OÚ ‰Úa‡a ÁÒt ‡ÈÓ ‰Ê7ÔÈa ∆≈ƒ∆«¿«¿»»»»«…∆«≈ƒ≈

ÌÈaÚ‰8ÈÙa ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÁÒt ˙ËÈÁLe . »«¿«ƒ¿ƒ«∆«∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈
dÓˆÚ9˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ,10ÔÈÓeÏLz ÈM‰ ÔÈ‡L ; «¿»¿»∆««»∆≈«≈ƒ«¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa Ï‚ ‡l‡ ,ÔBL‡Ï»ƒ∆»∆∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»ƒ»»
˙k11. »≈

ב .2) צב , פסחים י ֿיא)3)משנה, ט , (במדבר שנאמר
בחודש  לה' פסח  ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי  איש "איש

נדות,4)השני ". ובועלי  ויולדות נדות וזבות זבים כלומר:
בניסן, עשר חמשה בליל הפסח  את לאכול יכולים שאינם
זה  הרי  ושרץ  בנבילה הנוגע  שאילו עליהם, שוחטים שאין
וההבדל  ה"א). פ "ו (להלן שיטבול אחר עליו ושוחטין טובל

ה"ב ֿד. להלן ראה כרת, לענין (במדבר 5)ביניהם שנאמר
פסח  ועשה וגו' רחוקה בדרך וגו' יהיה כי  איש "איש שם)

השני ". בחודש (שם)6)לה' הכתוב  מן ונלמד שם. משנה,
אנוסים  ריבה איש, "איש טמא", יהיה כי  איש "איש

ה"א). פ "ט  ('ירושלמי ' אייר.7)ושוגגים" כמו 8)חודש
בחודש  לה' פסח  ועשה וגו' איש "איש שם) (במדבר שנאמר
אותו". יעשו הערבים בין יום עשר בארבעה השני 

צג,9) שם וכרבי , עצמה". "בפני  רומי : ובדפוס  תימן בכת"י 
להלן. ראה בו 10)א. שנאמר שכל א. צה, שם משנה,

נאמר  שני  ופסח  סו.) (פסחים השבת את דוחה "במועדו"
במועדו". הקריב  לא ה' קרבן "כי  יג) שם, (במדבר בו
שני לפסח  הכוונה עצמה, בפני  מצוה שהיא רבי , ולדעת

דוחה. ד"ה צה: שם רש"י  וראה צג.). פסח 11)(שם על
הפסח  לעשות ש"וחדל הסובר צג.) (שם כרבי  שני ,
לא  ה' קרבן ו"כי  ראשון, פסח  עשה שלא היינו ונכרתה",
כרת  שחייב  שני  פסח  עשה שלא היינו במועדו", הקריב 
תשלומין  שני  "פסח  שאמר נתן, לרבי  ואילו בשניהם.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קמד                
         

במועדו" הקריב  ו"לא השני , על כרת חייבין אין – לראשון"
צג:). (שם ראשון היינו

.?„ˆÈk12,ÔBL‡a È˜‰ ‡ÏÂ Ò‡ B‡ ‚‚ML ÈÓ ≈«ƒ∆»«∆¡«¿…ƒ¿ƒ»ƒ
˙k iÁ  ÈMa È˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ Ì‡13‚‚L Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ«≈ƒ«»»≈¿ƒ»«

eËt  ÈMa Û‡ Ò‡ B‡14È˜‰ ‡ÏÂ „ÈÊ‰ . ∆¡«««≈ƒ»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ
ÈMa È˜Ó ‰Ê È‰  ÔBL‡a15È˜‰ ‡Ï Ì‡Â ; »ƒ¬≈∆«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ

˙k iÁ ‰Ê È‰  ‚‚ML Èt ÏÚ Û‡ ,ÈMa16È‰L , «≈ƒ««ƒ∆»«¬≈∆«»»≈∆¬≈
ÈÓ Ï‡ .„ÈÊÓ ‰È‰Â B„ÚBÓa '‰ Ôa˜ È˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿«¿¬¿»»≈ƒ¬»ƒ
,ÔBL‡‰ ˙‡ ‰OÚ ‡ÏÂ ‰˜BÁ C„a B‡ ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈¿∆∆¿»¿…»»∆»ƒ
kL ,˙k iÁ BÈ‡  ÈMa „ÈÊ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ≈«»»≈∆¿»

˙k‰ ÔÓ ÔBL‡ ÁÒÙa ËÙ17. ƒ¿«¿∆«ƒƒ«»≈

בשני .12) הכרת בראשון 13)חיוב  "שגג ב : צג, שם
חייב ". לרבי  בשני , דברי14)והזיד ובזה, בזה "שגג שם:

פטור". בכלל.15)הכל מזיד שגם בגמרא, שם
שמביא  =) מניין "מזיד אמרו: ה"א) (פ "ט  וב 'ירושלמי '
המזיד". את לרבות "והאיש" זעירה, רבי  אמר שני ), פסח 

נתן 16) ולרבי  לרבי  בשני , ושגג בראשון "הזיד ב : צג, שם
שם. שכתבנו ובמה ה"ב  פ "א למעלה וראה חייב ".

בדרך 17) שהיה או טמא נאמר למה כן, "אם שם: במשנה,
וכתב  בהכרת". חייבין ואלו מהכרת, פטורין שאלו רחוקה,
רחוקה  בדרך ושהיה "שטמא שם: המשניות, בפירוש רבינו
כרת, חייב  אינו במזיד, אף  השני  את עשו ולא ראשון בפסח 
ונדחה  כרת, לשון בו שנאמר ראשון מפסח  נפטר שכבר
נאנס  או שגג ואם כרת, לשון בו נאמר שלא שני  לפסח 
התורה  לשון כי  כרת, חייב  השני  את עשה ולא ראשון בפסח 
כלל  פסח  עשה ולא רחוקה בדרך או טמא היה שלא מי  כל
שבגמרא  ואף ֿעלֿפי  הראב "ד. בהשגת וראה כרת". חייב 
ונאנס , אשוגג אילמיא וכו' בהכרת חייבין "ואלו הקשו: שם
הנ"ל, רבינו כדברי  פירשו ולא נינהו?" כרת בני  ונאנס  שוגג
שאין  נתן, רבי  לדעת גם המשנה ליישב  שרצו משום היינו, -
כרת  חיוב  שיש ההלכה לפי  אבל שני , בפסח  כרת חיוב 
כנ"ל  היטב  מתפרשת המשנה רבי , וכדעת שני , בפסח 

ובהערה. ה"ט  להלן וראה (לחםֿמשנה).

.‚ÂÈÏÚ e˜ÊÂ eËÁLÂ ‰˜BÁ C„a ‰È‰L ÈÓe18˙‡ ƒ∆»»¿∆∆¿»¿»¬¿»¿»»∆
iÁÂ ,‰ˆ‰ ‡Ï  ÚÏ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìc‰«»««ƒ∆»»∆∆…À¿»¿«»

ÈL ÁÒÙa19. ¿∆«≈ƒ

שזה 19)שלוחיו.18) ששת, רב  כדעת ב . צב , פסחים
ולפיכך  טמא, כמו הפסח  מן הוא נדחה רחוקה בדרך שהוא
שהיה  מי  כי  (ויתכן, הורצה לא – עליו וזרקו שחטו אם
בדרך  ואינו אנוס  הוא שהרי  ברגליו חולה והיה בירושלים
להלן  וראה הורצה, עליו, שחטו אם – ה"ט ) (להלן רחוקה

לז). והערה ה"ז

.„ÔBL‡ ÁÒÙa ‰hÏ ÏBÎiL ‡ÓË20ÏË ‡lL »≈∆»ƒ«≈¿∆«ƒ∆…»«
ÏÚ ÔÎÂ ,Ôaw‰ ÔÓÊ ÚL „Ú B˙‡ÓËa LÈ ‡l‡21 ∆»»«¿À¿»«∆»«¿««»¿»¿≈»≈

„ÈÊÓ ‰Ê È‰  Ôaw‰ ÔÓÊ ÚL „Ú ÏÓ ‡lL∆…»«∆»«¿««»¿»¬≈∆≈ƒ
ÔBL‡a22elÙ‡ ÈM‰ ˙‡ ‰OÚ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿ƒ»ƒ…»»∆«≈ƒ¬ƒ

˙k iÁ  ‰‚‚La23. ƒ¿»»«»»≈

טובלים 20) שהם בהן, וכיוצא ושרץ  בנבילה הנוגע  כגון
וראה  ה"ב ). פ "ו (להלן טבילתם אחר עליהם ושוחטים

ג. והערה ה"א ומל 21)למעלה שנתגייר גוי  אבל ישראל,
ה"ז. פ "ו להלן ראה עליו, שוחטין אין - הפסח  בערב  וטבל

אלא 22) כרת ענוש יהא לא "יכול ב : סט , פסחים ברייתא,
ושאר  שרץ  וטמא ערל רחוקה, בדרך היה ושלא טהור שהיה

והאיש". תלמודֿלומר מנין? הטמאים הזיד 23)כל כדין
ה"ב . למעלה בראשון,

.‰ÁÒt ˙BOÚlÓ ezkÚÓ BÓˆÚ ˙ÏÈnL ÌLk24Ck , ¿≈∆ƒ««¿¿«¿«ƒ«¬∆«»
ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ25ÂÈ„Ú Ïk ˙ÏÈÓe26ÌÈÏB„b ÔÈa , ƒ«»»«¿«ƒƒ«»¬»»≈¿ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa27ÏÎ BÏ ÏBn‰ :Ó‡pL ;B˙B‡ ˙kÚÓ , ≈¿«ƒ¿«∆∆∆∆¡«ƒ»
B˙OÚÏ ˜È Ê‡Â ÎÊ28ÏBniL Ì„˜ ËÁL Ì‡Â . »»¿»ƒ¿««¬¿ƒ»«…∆∆ƒ
ÏeÒt ÁÒt‰  Ì˙B‡29ÌLÏ ÂÈ˙B‰Ó‡ ˙ÏÈË ÔÎÂ . »«∆«»¿≈¿ƒ««¿»¿≈

ezkÚÓ ˙e„Ú30‰ÏÈh‰L ,‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê „Â . «¿¿«¿«¿»»∆ƒƒ««»»∆«¿ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ‰ÏÈnk ˙BÁÙLÏ31. ƒ¿»«ƒ»«¬»ƒ

בו".24) יאכל לא ערל "וכל מח ): יב , (שמות שנאמר
לא  נכר בן כל שנאמר לפי  נאמר, "למה (שם): ובמכילתא
לאכול  כשר יהא אני  שומע  - ערל ישראל אבל בו, יאכל
הפסח  את שוחטין ואין בו". יאכל לא ערל וכל ת"ל פסח ,
ה"ג. פ "ב  למעלה ראה לאכול, שראוי  מי  על אלא

הם 25) שהרי  למול, חייב  אינו גדולים אבל למולם. שחייב 
בפירוש  ועי ' ה"ב ). מילה מהל' (פ "א עצמם למול חייבים
ב  מצוה חינוך' ב 'מנחת וראה מ "ו. פי "ט  שבת המשניות,

ב . וגם 27)הכנענים.26)אות הקטנים גם למול שחייב 
מגיד 28)הגדולים. זכר, כל לו "המול שם: במכילתא,

דן: אתה הרי  מנין, עבדים מילת וכו' מעכבתו זכרים שמילת
מקנת  איש עבד ("וכל "אז" להלן ונאמר "אז", כאן נאמר
עבדים, מילת להלן מה בו"), יאכל אז אותו ומלתה כסף 
א. עא, ב . ע , ביבמות וראה עבדים". מילת כאן אף 

למה 29) שאלו, – א עא, ביבמות הגמרא מדברי  כן למד
הפסח , מאכילת שמעכבתו זכריו למילת מיוחד פסוק  הוצרך
פסול  בדיעבד שאף  הרי  ההקרבה, בשעת עכבוהו כבר והלא

שמח '). "מי30)('אור פ "ח : פסחים בתוספתא הוא כן
מעכבין  טבלו, שלא ושפחות מלו שלא עבדים לו שהיו
מד) יב , (שמות דרשב "י  במכילתא וכן מלאכול". אותו
שלא  עבדים לו היו שאם רבו, זה בו, יאכל אז אותו "ומלתה
וראה  פסח ". לאכול אותו מעכבין טבלו, שלא ושפחות מלו
מלעשות. מעכבין כן מלאכול, שמעכבין שכשם להלן

מנלן,31) באמהות טבילה יהושע , "ורבי  ב : מו, יבמות ראה
ומכיון  השכינה". כנפי  תחת נכנסו במה דא"כ הוא, סברא
בעבדים  שמילה כשם – בעבדים כמילה בשפחות שהטבילה
לעשייתו, וגם ה"ט ) פ "ט  (להלן לאכילתו גם מעכבת

בשפחות. טבילה כן כמו כאן, כמבואר

.ÂÂÈ˙BÁÙL ˙ÏÈËe ÂÈ„Ú ˙ÏÈÓ ÔÈ‡  ÔËw‰«»»≈ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿»
ÁÒt‰ ÏÚ ˙Bn‰lÓ ezkÚÓ32„Ú ÏÎÂ :Ó‡pL ; ¿«¿«ƒ¿ƒ»««∆«∆∆¡«¿»∆∆

LÈ‡33ÔËw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï 34. ƒ¿ƒ∆«»»

ה"ד:32) פ "ב  למעלה ראה גדולים. חבורה בני  עם
החבורה". בני  מכלל שיהיו הקטנים על "ושוחטין

בו".33) יאכל אז אותו ומלתה כסף  "מקנת וגו':
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יהו 34) קטן עבדי  אף  "יכול (שם): דרשב "י  מכילתא
איש  עבדי  איש, עבד ת"ל פסח , לאכול אותו מעכבין

מעכבין  קטן עבדי  ואין פסח , לאכול אותו אותו מעכבין
שעבדי מפורש ישמעאל, דרבי  (ובמכילתא פסח " לאכול
דמ 'גזירה  רבנו וסובר בכסף ֿמשנה), ראה אותו, מעכבין קטן
אין  הפסח  את להקריב  שגם למדים "אזֿאז" של שוה'

הקטן. של אמהותיו וטבילת עבדיו מילת אותו מעכבין

.ÊÔË˜ ÔÎÂ ,ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡ ÁÒt ÔÈa ib˙pL b≈∆ƒ¿«≈≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ¿≈»»
ÌÈÁÒt ÈL ÔÈa ÏÈc‚‰L35ÁÒt ˙BOÚÏ ÔÈiÁ  ∆ƒ¿ƒ≈¿≈¿»ƒ«»ƒ«¬∆«

ÈL36ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â .37eËt  ÔBL‡a38. ≈ƒ¿ƒ»¬»»»ƒ»

שני .35) לפסח  ראשון פסח  א 36)בין צג, בפסחים כרבי ,
עצמו, בפני  רגל אלא לראשון תשלומין שני  פסח  שאין -

ה"א. למעלה (כסף ֿמשנה).37)ראה הקטן על כלומר,
(38– חיוב  בר היה לא הראשון עליו ששחטו בעת כי  אף 

וממנים  עליו ששוחטין מכיון שני , פסח  לעשות הוא פטור
אבות, לבית שה ג) יב , (שמות שנאמר הפסח , על אותו
וכו' הקטנים ובתו בנו ידי  על ושוחט  מביא שאדם מלמד
 ֿ (כסף  שני  פסח  מלהקריב  בכך הוא נפטר פח .) (פסחים
רב  שאמר מה לכך, (ואסמכתא קורקוס ). הר"י  בשם משנה
מקרבן  שפטור רחוקה בדרך שהיה שמי  צב :) (שם נחמן
משום  שני , מפסח  ופטור הורצה עליו, וזרקו ושחטו פסח 
עליו  תבוא עביד ואי  עליו, רחמנא דחס  הוא ש"מיחס 
ששת, רב  כדעת אלא כדבריו, הלכה שאין (אלא ברכה"
ראה  ונדחה, כטמא הוא הרי  רחוקה בדרך שהיה שמי 
שהתורה  משום רק  פטור שהוא שכל הרי  – ה"ג) למעלה
גם  והרי  שני , מפסח  ופטור הורצה עשה אם – עליו חסה
דחס  הוא "דרחמנא משום אלא מעונש פטור אינו קטן
רחוקה  בדרך שהיה כמו הוא והרי  נה:) (סנהדרין עליה"
שני מפסח  ופטור הורצה עליו שחטו שאם נחמן, רב  לדעת
ידי יצא איך להבין יש אבל יח ). והערה ה"ג למעלה (וראה
ב 'מגן  וראה קטן. כשהיה עליו שהקריבו בפסח  חובתו

וצ "ע ). ד"ה א, ס "ק  רסז סי ' אברהם'
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BÊ41ÏÈÓ OÚ ‰MÓÁ ?‰˜BÁ C„ ‡È‰42ıeÁ ƒ∆∆¿»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ43. ¿«¿»«ƒ

שני ,39) בפסח  אפילו עצמן בפני  עליהן שוחטין בחול אבל
שם. ובהערות ה"ד, פ "ב  למעלה יהודה 40)ראה כרבי 

בפני עליה שוחטין בראשון אשה שאמר: צא:) (פסחים
למעלה  וראה לאחרים". טפילה אותה עושין ובשני  עצמה,

וכן 41)שם. חדשה. הלכה כאן מתחילה תימן, בכת"י 
בדפוס  היא 42)רומי .נראה "איזו ב : צג, פסחים משנה,

דברי רוח , לכל וכמדתה ולחוץ  המודיעים מן רחוקה, דרך
עקיבא  כרבי  והלכה וכו'" אומר אליעזר רבי  עקיבא. רבי 

המודיעים  "מן (שם): עולא ואמר שם). המשנה, (פירוש
מילין". עשר חמשה הדבר 43)לירושלים, תלו (ולא

שיהא  שצריך ירושלים, לחומת אלא לעזרה, מקום בקרבת
במקום  להלן) (ראה השחיטה התחלת בשעת להיות ראוי 
"מן  שם: הגמרא לשון מורה וכן הפסח ). לאכילת שראוי 

לירושלים". המודיעים
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‰˜BÁ49LeÁ ‰È‰L ÈÓ .50ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ51 ¿»ƒ∆»»»¿«¿»«ƒ
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ÈL ÁÒt60. ∆«≈ƒ

מילין,44) עשר חמשה שאמרו שמה שם, בגמרא משמע  כן
השחר. מעלות ולא החמה הנץ  משעת מפרש 45)הוא כן

ליכנס  יכול שאינו "כל צג:) (שם עולא שאמר מה רבינו,
(וכן  השחיטה. זמן התחלת בשעת דהיינו שחיטה", בשעת
יכול  שאין "כל שאמר: יהודה רבי  מדברי  בסוגיא, שם נראה
זמן  התחלת בשעת ודאי  והיינו אכילה", בשעת ליכנס 
עקיבא  כרבי  הלכה שהרי  ה'תוספות', שכתבו כמו אכילה,
ולמה  הט "ו), פ "ח  (להלן התורה מן היום כל נאכל שהפסח 
שמדובר  עלֿכרחך אלא מיל? שלשה של מרחק  לו נתנו לא
שחיטה" ש"בשעת הואֿהדין כן ואם אכילה, זמן בתחילת
עולא  לדברי  שאם ועוד שחיטה. זמן תחילת היינו לעולא,
'תוספות' ועי ' יהודה? רב  לבין בינו מה שחיטה, זמן סוף  –

יהודה). רב  ד"ה אלא 46)שם להגיע  יכול אינו אם אבל
צה.) (שם רחוקה דרך זו הרי  ובפרדים, שם 47)בסוסים

ליכנס  יכול ואין המודיעים מן לפנים עומד "היה א: צד,
חייב , יהא לא יכול אותו, המעכבות וקרנות גמלים מפני 
וראה  בדרך". היה לא הרי  היה. לא ובדרך ט ) (במדבר ת"ל

תמן,48)בסמוך. "ותניי  ה"ב : פ "ט  פסחים ב 'ירושלמי '
חייב  יהא יכול רעות, ורגליו ולפנים, המודעית מן נתון היה
בהלכה  שנכתוב  מה וראה חדל". שלא זה יצא וחדל, ת"ל

בסמוך. ו'ירושלמי '49)זו שבבבלי  הנ"ל הברייתות שתי 
זה  את מחייבת בבבלי  הברייתא כסותרות: לכאורה נראות
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קמו                
         

הגמלים, מפני  ליכנס  יכול ואינו המודיעים, מן לפנים שעמד
מן  שנתון זה את פוטרת ב 'ירושלמי ' הברייתא ואילו

בר  (ועי ' רעות ורגליו ולפנים וכדיהמודעית צד.). שם ש"י 
מדברת  בבבלי  הברייתא כדלהלן: רבינו פירשן ליישבן,
אינו  זה שבאופן לנו משמיעה והיא בשני , שהזיד באופן
ה"ב ), למעלה (ראה בשני  הזיד אם אף  שפטור רחוקה כדרך
הברייתא  ואילו שם). למעלה (ראה אחר כאונס  דינו אלא
שדינו  לנו והשמיעה בשני , ששגג באופן מדברת ב 'ירושלמי '
בראב "ד  וראה בשני , כששגג הכרת מן ופטור אחר כאונס 

שהבטיחוהו 50)וכסף ֿמשנה. "מי  א: צא, פסחים משנה,
עליהן". שוחטין וכו' האסורים מבית שאין 51)להוציאו

הפסח  את להוציא אסור שהרי  לשם, הפסח  את להביא
אין  לכך ה"ב ). פ "ט  (להלן פסול יצא ואם מירושלים,
אם  אבל מהמאסר, לצאת הבטיחוהו אם רק  עליו שוחטין
לצאת  הבטיחוהו לא אפילו ירושלים חומת בתוך חבוש היה
לשם  הפסח  את להכניס  אפשר שהרי  עליו, שוחטין -
אבל  לירושלים, חוץ  "בנתון ה"ו: פ "ח  פסחים ('ירושלמי '
שהבטיחו"), כמי  הבטיחו לא אפילו ירושלים בתוך בנתון
שהרי עצמו, בפני  עליו שוחטין גויים חבשוהו ואפילו

שם). (פסחים, הפסח  את לשם להכניס  בפני52)אפשר
בסמוך. להלן וראה (לחםֿמשנה). לכופו 53)עצמו כדי 

כדתניא  נמי , אי  ממון. לשלם או פסולה אשה להוציא
שחובשין  מלמד וגו' בחוץ  ויתהלך יקום אם לג:) (כתובות
שוחטין  אז – שם) (רש"י  עליו תהא מה שנראה עד אותו
יוחנן). רבי  של מימרא שם, פסחים (בבלי  עצמו בפני  עליו

האסורים 54) בית אלא שנו "לא שם: פסחים, עצמו. בפני 
שוא  דיבר פיהם אשר ח , קמד, בתהלים (שכתוב  דעכו"ם
הבטחתם  יקיימו ולא שם, 'ירושלמי ' שקר, ימין וימינם
של  האסורים בית אבל פסול), לידי  יבוא והפסח  להוציאו
ליה, מפיק  – דאבטחינהו כיון עצמו, בפני  שוחטין ישראל
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג, (צפניה דכתיב 

כזב ". (משנה,55)ידברו פסול לידי  הפסח  את יביאו שמא
מותר  אחרים שעם רבינו העתיק  לא למה להבין ויש שם).
(לחםֿמשנה). שם במשנה כמפורש עליו, לשחוט 

שם.56) ושכבר 57)משנה, היום חצות אחר מת לו שמת
אין  – חצות קודם מת לו מת אם אבל פסח , בקרבן נתחייב 
ה"ט . פ "ו להלן ראה השני , לפסח  ידחה אלא עליו, שוחטין

(משנה 58) עצמן בפני  ולא אחרים עם עליהם שוחטין כזית,
שמא  מעוטה, ואכילתם "הואיל ה"גֿד) פ "ב  ולמעלה שם,
ה"ד). שם (למעלה פסול" לידי  ויביאוהו הפסח  ישאירו
יכולין  שאינן והזקן והחולה האונן "וכן תימן: ובכת"י 
לאכול  יכולין שאינן והיינו רומי . בדפוס  וכ"ה לאכול",

עצמן.59)הרבה. אין 60)בפני  כולם "על שם: משנה,
לידי הפסח  את יביאו שמא עצמן, בפני  עליהם שוחטין
פסח  מלעשות פטורין פסול בהן אירע  אם לפיכך פסול,
הודיענו  "וכאשר שם: המשנה, בפירוש רבינו וכתב  שני ".
אם  ר"ל פסול, בהם אירע  אם לפיכך אמר ראויים, שהם
ראוי אין שלכתחילה ואעפ "י  הדם עליהם ונזרק  פסח  שחטו
או  האוננים באלו פסול אירע  ואחרֿכך עליהם לשחוט 
לאוכלו  יכולים שאינם במת ונטמאו הזקנים או החולים
שחטוהו  שהם לפי  שני , פסח  מלעשות הם פטורים בלילה,

פסח ". לעשות ראויין והם

ה'תשע"ח  ניסן  י' שני יום 

   1 
שביעי1) שחל ומי  שני , לפסח  שנדחה טמא זהו אי  יבאר

בשבת. להיות שלו
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זרע 2) שכבת הוא בתורה האמור "הזב  צג. בפסחים ברייתא
הזוב  וכשיוצא בהן מתקבצת שהיא החללים מחליי  הבא
ולא  תאווה ביציאתו ואין זרע  כשכבת בקושי  יוצא אינו
כלובן  כהה שעורים של בצק  כמו ויוצא נגרר אלא הנאה

המוזרת". שלושה 3)ביצה דמה שזב  זו זבה? היא זו "אי 
נדתה". עת בלא זה אחר זה יהודה 4)ימים כרבי  והיא

רשות. שני  בפסח  נשים כמו 5)האומר כנידות, שהן
ותהי אותה איש ישכב  שכוב  "ואם כד) טו, (ויקרא שכתוב 
בטומאה  טמאין אלו וכל ימים". שבעת וטמא עליו נידתה
שם). רש"י  - ערב  טומאת אינה טומאתם (=כלומר, ארוכה
יום  אינו י "ד ויום י "ד יום לפני  או י "ד ביום שנטמאו וכגון

לטומאתם. ואינו 6)האחרון ערב , טומאת רק  טמא שהוא
קרבן). להביא צריך (=אינו כיפורים פי7)מחוסר על ואף 

ואינו  מאליו שוקע  הרי  - שמשו שיעריב  עד טהור שאינו
עליו, שוחטין אין הטבילה לפני  אבל טהרה, מעשה מחוסר
אמר  יהודה כרב  והוא הטבילה, מעשה מחוסר הוא שהרי 
יום  טבול על וזורקין "שוחטין צ :): צ . (פסחים  שאמר רב 

שרץ ". טמא על וזורקין שוחטין ואין
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eÈ‰ L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :Ó‡pL .ÈL ÁÒÙÏ ‰Á„ƒ¿∆¿∆«≈ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆»
ÌBia ÁÒt‰ ˙BOÚÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆∆»»¿…»¿«¬«∆««

‰È‰ Ô‰lL ÈÚÈML ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡e‰‰12, «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒƒ∆»∆»»
eÏ‡L ‰Ê ÏÚÂ13,ÚÏ eÏÎ‡È Ì‰Â Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈ Ì‡ ¿«∆»¬ƒƒ»≈¬≈∆¿≈…¿»∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Ô‰Ï LÙe14ÌÈc ‰na . ≈≈»∆∆≈¬ƒ¬≈∆«∆¿»ƒ
Ál‚Ó ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa ‡ÓËpLa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆ƒ¿»¿À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ15˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË ‡La ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬≈∆¬»ƒ»»»≈ƒ¿»À¿ƒ«≈
ÈÚÈMa ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ÈÊp‰ ÔÈ‡L∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ
ÏÎB‡ BLÓL ÈÚiLÎe ,ÂÈÏÚ ‰fÈÂ ÏaËiL Á‡ BlL∆««∆ƒ¿…¿À∆»»¿∆«¬ƒƒ¿≈

.BÁÒtƒ¿

אדם 8) נפש לכל במת "הנוגע  יא) יט , (במדבר נאמר שעליו
ימים". שבעת מי9)וטמא עליו והוזה במקווה טבל

ביום  הטמא על הטהור "והזה יט ) (שם, שנאמר כמו חטאת,
בגדיו  וכיבס  השביעי  ביום וחטאו השביעי  וביום השלישי 

בערב ". וטהר במים "וטהר 10)ורחץ  (שם): נאמר שהרי 
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יום 11)בערב ". טבול על וזורקין ששוחטין פי  על אף 
יותר. חמור זה יום טבול - פרשת 12)אחר במדבר ספרי 

היו  לא ההוא, ביום הפסח  לעשות יכלו "ולא בהעלותך:
ביום  לעשות יכולים היו אבל ביום בו לעשות יכולין
הפסח ". ערב  להיות שלהם ז' שחל למדים נמצינו שלאחריו.

רבינו.13) והוזה 14)למשה טבלו שכבר פי  על אף 
לאחר  אבל הטבילה, לפני  היה שכאן לומר שאין עליהם.
להם  אמר למה - זה, יום טבול על וזורקין שוחטין טבילה
עליהם? וישחטו ביום בו יטבלו שני , פסח  שיעשו משה
ודעת  שחל). המתחיל דיבור צ : פסחים בתוספות (ראה
ואחר  הטבילה לפני  עליהם ששחטו מדובר שכאן הראב "ד
הזאה  לאחר אבל למשה. ושאלו באו השחיטה זמן שעבר
אחר. יום טבול כל כעל עליהם וזורקין שוחטין וטבילה
"איש  סז.) (פסחים שאמרו ממה רבינו לדעת הוכחה [ויש
ואין  שני  לפסח  נדחה "איש - לנפש" טמא  יהיה כי  איש
טבילה  לפני  מדבר הפסוק  ואם שני ", לפסח  נדחה צבור

נ  "איש אמרו איך הלא והזאה, נדחים", צבור ואין דחה
לעשות  אפשר שאם בצבור", דחוייה "טומאה היא הלכה
ביאת  מהלכות ד (פרק  בטהרה לעשות מחזרים בטהרה
ולהזות, לטבול צריך כאן גם כן ואם ידֿטז), הלכות מקדש
כשהוא  וזורקין שוחטין יחיד על שגם נדחה, איש אין ואז
בטומאה  עושים הציבור אין נדחה היחיד וכשאין יום, טבול
לאחרי שהמדובר כרחנו על אלא כב :), בזבחים (ראה

היחיד]. על שוחטין אין אז וגם והזאה שנאמר 15)טבילה
ראש  וטמא פתאום בפתע  עליו מת ימות "וכי  ט ) ו, (במדבר
אלו  על נזירות מהלכות ז בפרק  וראה וגו'. ראשו" וגלח  נזרו

מגלח . הנזיר הטומאות מן

.‚˙Bi‡ ÈzL ‰‡L Ê16ÌÈÓÈ ‰ÚL ÙÒÂ ,17 »∆»»¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÈÚÈMa ÏËÂ18.ÚÏ ÏÎB‡ ‡e‰Â ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ¿»««¿ƒƒ¬ƒ»»¿≈»∆∆
BÊ ‰‡ Ì‡Â19eËt ‰Ê È‰  Ìc‰ ˜ÊpL Á‡ ¿ƒ»»««∆ƒ¿««»¬≈∆»

ÈL ÁÒt ˙BOÚlÓ20ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL ÔÎÂ .21 ƒ«¬∆«≈ƒ¿≈∆∆¿∆∆
enM‰ ÌBÈa ˙ÏBË22˙B‡Èa e‡aL BÓk , ∆∆¿«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ
‰ÈÏÚ ÔÈËÁBLÂ ,˙BeÒ‡23Ì‡Â .ÚÏ ˙ÏÎB‡ ‡È‰Â ¬¿¬ƒ»∆»¿ƒ∆∆»∆∆¿ƒ

˙BOÚlÓ ‰eËt  ÁÒt‰ Ìc ˜ÊpL Á‡ Ìc ‰˙‡»¬»»««∆ƒ¿«««∆«¿»ƒ«¬
ÈL ÁÒt24dlL ÈÚÈMa ‰cp‰ ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â .25, ∆«≈ƒ¿≈¬ƒ««ƒ»«¿ƒƒ∆»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ˙ÏBË dÈ‡ È‰L26‰Èe‡ dÈ‡Â , ∆¬≈≈»∆∆«≈¿ƒƒ¿≈»¿»
ÈÚÈLz ÏÈÏ „Ú ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï27. ∆¡…»»ƒ«≈¿ƒƒ

בהם 16) יראה שלא ימים שבעה לספור שצריך זיבה, של
קרבן. להביא צריך ואינו ולטבול, זיבה של ראייה

ניסן.17) בי "ד חל השביעי  שטבל,18)ויום לפני  לא אבל
יום  טבול על וזורקין שוחטין שאמר רב  אמר יהודה וכרב 
כמותו. פוסק  ורבינו שרץ , טמא על וזורקין שוחטין ואין

זוב .19) של שלישית ראייה ראה הראיות שתי  בעל הזב 
טהור 20) היה הדם את שזרקו שבעת פא. בפסחים ברייתא

זה. בפסח  חובתו ידי  שראתה 21)ויצא קטנה זבה היא
אחד  שהם הזיבה, בימי  ימים שני  או בלבד אחד יום דם
יום  שומרת ונקראת הנידה. ימי  שבעת שלאחרי  יום עשר
טמא, כולו דם, בו שראתה היום שאותו מפני  יום, כנגד
משכמת  בלילה דם ראתה לא ואם הלילה, כל ומשמרת

לא  אם היום, כל ומשמרת החמה שתנץ  אחר וטובלת למחר
והרי הטמא, היום כנגד טהור אחד יום זה הרי  כלום ראתה

לערב . לבעלה מותרת לחכות 22)היא צריכה ואינה
לערב . שהיא 23)לטבול גדולה זבה אבל שטבלה. אחר

עליה. שוחטין אין בקרבן צריך 24)חייבת שאינו משום
אם  כי  כולו, טהור השימור, יום שהוא השני , יום שיהיה
הדם  את שזרקו שבעת ומכיוון ככולו, היום שמקצת מקצתו,

זה. בפסח  חובתה ידי  יצאה טהורה אף 25)הייתה צ : שם
בכל  קרבן, להביא עליה שאין כיפורים, מחוסרת אינה כי 

כדלהלן. שוחטין, אין טו,26)זאת (ויקרא שנאמר כמו
פסחים  בברייתא ודרשו בנידתה", תהיה ימים "שבעת יט )
מחוסרת  עתה היא והרי  שבעה", כל בנידתה "תהא שם

עליה. שוחטין ואין הנ"ל 27)טבילה מהטעם חוץ  כלומר,
על  וזורקין שוחטין שסובר למי  שאפילו נוסף , טעם עוד יש
זו  אבל לערב , לאכול ראוי  הוא אם אלא זה אין שרץ , טמא
בגמרא  הוא וכן תשיעי , ליל עד לערב , לאכול ראוייה אינה

שם.

.„ÌÈetk ÈqÁÓ28Ô‰È˙Ba˜ ˙‡‰ ÌBÈ ÏÁL ¿À¿≈ƒƒ∆»¬»«»¿¿≈∆
ÔÈÈ˜Óe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL  OÚ ‰Úa‡a¿«¿»»»»¬ƒ¬≈∆«¿ƒƒ
˙ËÈÁL Ì„˜ ÔÈa ÔÒÈa OÚ ‰Úa‡a Ô‰È˙Ba»̃¿¿≈∆¿«¿»»»»¿ƒ»≈…∆¿ƒ«

B˙ËÈÁL Á‡ ÔÈa ÁÒt‰29Ô‰ÈÁÒt ÔÈÏÎB‡Â , «∆«≈««¿ƒ»¿¿ƒƒ¿≈∆
ÚÏ30eÒÓiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â . »∆∆¿≈¬ƒ¬≈∆«∆ƒ¿¿

ÔÈc ˙Èa „Èa Ì‰È˙Ba˜31eÈ˜È ‡ÏÂ eÚLÙÈ ‡nL , »¿¿≈∆¿«≈ƒ∆»ƒ¿¿¿…«¿ƒ
.Ì˙B‡»

זב )28) של ראיות שלוש (=שראה הזב  והיולדת, הזבה הן
שא  כפרה, מחוסרי  ונקראו שטהרו והמצורע . פי  על ף 

לאכול  טהרתם גמרה לא שמשם, והעריב  וטבלו מטומאתם
(למחר). קרבנם שיביאו עד שחיטת 29)בקדשים אחר

קרבן  שום לשחוט  שאסור פי  על שאף  ומשמיענו הפסח .
ה) ו, (ויקרא שנאמר משום הערביים בין של תמיד אחר
השלמים" חלבי  שחר) של תמיד (=על עליה "והקטיר
שחר) של (על עליה "השלמים, נח :) (פסחים חז"ל ודרשו
פסח  הקרבת של עשה באה - כולם" הקרבנות כל השלם
והלכות  נט . (שם "השלמה" של עשה ודוחה כרת בה שיש
ולא  קרבנותיו יקריב  לא שאם ד) הלכה שם ומוספין תמידין
בעשה  עבר והרי  כשר, הפסח  אין הפסח  לאכול ראוי  יהיה
שחיטת  קודם - ומקריבין "שוחטין [ובדין כרת. בה שיש
עד  הפסח  שוחטין שאין פי  על שאף  משמיענו, הפסח "
יקריבו  ולא יפשעו שמא דין בית ביד קרבנותיהן שימסרו
לחשוב  שיטעו קרבנותיו, בהקרבת אלא זה אין אותם,
כרת  עליהם אין שוב  פסח , קרבן עליהם שחטו שכבר שכיוון
שהרי הפסח , יאכלו ולא קרבנותיהם יקריבו שלא פי  על אף 
לאחר  פסול לו (כשאירע  מעכבת אינה פסחים אכילת
שחיטת  לפני  קרבנותיהם להקריב  מותר אבל הזריקה),
ונמצא  הפסח , יקריבו ולא יפשעו שמא חששו ולא הפסח ,
פסח  של עשה שיקיים מבלי  "השלמה" של עשה על עבר
בני בעיני  הוא חמור כרת, בו שיש שפסח  - כרת בה שיש
בגמרא  נזכר שלא לכך, וראיה פשיעה. לידי  יבואו ולא אדם
בפסח ]. ולא בקרבנותיהם אלא יפשע " "שמא של זה חשש

וטובל 30) עליו "שוחטין רבינו: כתב  באונן ט ) (הלכה להלן
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אוכל". כך כהנים 31)ואחר של דין בית אין "חזקה
שבשופרות". מעות שיכלו עד משם עומדים

.‰BlL ÈÈÓL ÏÁL ÚˆÓ32OÚ ‰Úa‡a ˙BÈ‰Ï ¿…»∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿»»»»
È˜ ‰‡Â33˙ÊÚÏ ÒÎÂ ÏBË ‰Ê È‰  ÌBia Ba ¿»»∆ƒ«¬≈∆≈¿ƒ¿»¿∆¿«

eÒ‡ ÌBÈ ÏehL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÓe ÌÈL»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¿»
ÌL Òk‰Ï Beq‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ˙ÊÚÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿∆¿«»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»≈»
ÌBÈÂ ,Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙˜‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê34‰OÚ ‡BÈ 35 ∆«¿»««∆«¿¬»¬≈
Ì‰Èc ÏL eq‡ ‰Á„ÈÂ ˙k Ba LiL36. ∆≈»≈¿ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿≈∆

שנאמר 32) כמו שלו, השביעי  ביום לטבול המצורע  דין
בשרו  את ורחץ  וגו' השביעי  ביום "והיה ט ) יד, (ויקרא
כמו  קרבנותיו, מביא שלו השמיני  וביום וטהר". במים
תמימים  כבשים שני  יקח  השמיני  "וביום י ) יד, (שם שנאמר
לפני ואותם המיטהר האיש את המטהר הכהן והעמיד וגו'

מועד". אהל פתח  לשתי33)ה' חוץ  משתלח  שהוא
לוי מחנה נשים ועזרת לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות:

להקריב 34)היא. נשים לעזרת להיכנס  יוכל לא ואם
הפסח . את להקריב  יוכל לא הקרבת 35)קרבנותיו, של

נשים.36)הפסח . לעזרת הטבולֿיום של כניסתו איסור

.Â˙Ó ‡ÓË37˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈL ÏÁL38 ¿≈≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«»
ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ÔÈ‡39ÁÓÏ ‡l‡40ÈÚÈL ÏÁ elÙ‡Â . ≈«ƒ»»∆»¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ

‰ÁcÈ  ˙aL ‡e‰Â ÔÒÈa OÚ ‰LÏLa ˙BÈ‰Ï BlL∆ƒ¿ƒ¿»»»¿ƒ»¿«»ƒ»∆
OÚ ‰Úa‡ ÌBÈÏ41ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ; ¿«¿»»»»«ƒ»»¿≈¬ƒ

ÂÈÏÚ42e‡aL BÓk ,43.ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‡l‡ , »»¿∆≈«¿∆»ƒ»∆¿∆«≈ƒ
ÁÒt‰Â ,˙eL ÌeMÓ ˙aLa ‰Èf‰ eq‡ ‡BÏ‰Â«¬ƒ«»»¿«»ƒ¿¿«∆«

˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚÈ C‡È‰Â ,˙Îa44ÈtÓ ? ¿»≈¿≈««¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
˙eL ÌeMÓ ‰Èf‰a eÒ‡ ‡e‰L ÌBiaL45ÔÓÊ BÈ‡ ∆«∆»¿«»»ƒ¿≈¿«

Ôaw‰46Ô‰È„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ ,˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁL «»¿»∆«»ƒ»»»≈¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆
‡BÏ „È˙ÚÏ ÌBb c‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓB˜Óaƒ¿»««ƒ∆«»»≈∆»ƒ»

.˙k ÌB˜Óa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿»≈

יא)37) יט , (במדבר שנאמר כמו ימים, שבעת שטמא
וצריך  ימים" שבעת וטמא אדם נפש לכל במת "הנוגע 

שלו. ובשביעי  בשלישי  חטאת מי  עליו וצריך 38)להזות
ביום. בו עליו וכרבי39)להזות סה: בפסחים משנה

הרבים  ברשות אמות ארבע  ויעבירנה יטלנה שמא עקיבא
השבת. את דוחה אינה שהזאה רבא פסק  וכן סט .). (שם

להזות 40) צריך שאין רבינו וסובר שלו. שמיני  יום שהוא
פרה  מהלכות י "א בפרק  כתב  וכן דווקא. השביעי  ביום
עליו  הוזה ולא בשלישי  עליו שהוזה "מי  ב : הלכה אדומה
אחר  שירצה עת בכל טובל ימים, כמה ושהה בשביעי 
טבילה  קודם בין ביום ומזין בלילה, בין ביום בין השביעי 
עשירי בליל או תשיעי  בליל טבל אפילו טבילה, אחר בין
גם  עליו חולק  והראב "ד החמה". הנץ  אחר למחר עליו מזין

משנה). (כסף  שם וגם סה:41)כאן בפסחים במשנה
מצוה  משום שהיא תוכיח  הזאה ואמר עקיבא רבי  "השיב 
שהיא  תוכיח  "הזאה רש"י  ומפרש שבות", משום והיא
פסח  ערב  בשבת להיות שלו שביעי  שחל מת בטמא מצוה,
שפוסק  רבינו לדעת אבל פסחו". יעשה לא יזה לא שאם

הפסח  בערב  שלו שביעי  שחל מת שטמא ב  הלכה למעלה
המשנה  שדברי  כרחנו על הכתוב , מגזירת עליו שוחטין אין
וכן  ניסן, י "ג בשבת להיות חל שלו כששביעי  מתפרשים
שהרי עיון, צריך [אבל שם. המשניות בפירוש רבינו כתב 
הנזיר  שאין המת מן בטומאה נטמא אם רבינו לדעת גם
ויזה  שיטבול אחר שלו בשביעי  עליו שוחטין - עליה מגלח 
דוחה  אינה שהזאה סתם אמרו וכאן ב ) הלכה (למעלה עליו
זמן  גם הוא ההזאה שביום הנ"ל באופן שגם ומשמע  שבת
רבינו, על בהשגתו הראב "ד כוונת שזוהי  ונראה הכרת. חיוב 

משנה]. כסף  ב ,43)הפסח .42)ועיין הלכה למעלה
עליו. שוחטין אין בי "ד שלו שביעי  שחל מת שטמא

עשה 44) מחמת ביטלום ולא דבריהם קיימו למה כלומר,
ה), הלכה (למעלה במצורע  כן שעשו כשם כרת בו שיש
ט ). הלכה (להלן ובאונן ח ) הלכה (להלן הפרס  בבית

ניסן.45) בי "ג שחל השבת למחר 46)יום זמנו שהרי 
י "ד. ביום

.ÊÏÚ Ï‡OÈ47ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ÁÒt‰ Úa ÏnL ƒ¿»≈»≈∆»¿∆∆«∆«¬ƒ»»
ÏnL Á‡48OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ib˙pL b Ï‡ . ««∆»¬»≈∆ƒ¿«≈¿«¿»»»»

,ÚÏ ÏÎB‡ BÈ‡L ;ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÏËÂ ÏÓe»¿»«≈¬ƒ»»∆≈≈»∆∆
‰ ÔÓ LBÙk ‡e‰ È‰Âw49ÌÈÓÈ ‰ÚL CÈvL «¬≈¿≈ƒ«∆∆∆»ƒƒ¿»»ƒ

‰MÏ ˙ÓÏ ‰Ê ‚ ‡ÓËÈ ‡nL ‰Êb .‰ËÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿»≈∆¿≈«»»
‰‡a‰50,ÚÏ ÏÎ‡ÈÂ ÏaËÈÂ OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa «»»¿«¿»»»»¿ƒ¿…¿…«»∆∆

ÈzÏnLk ,Ï‡OÈ ÈÏ eOÚ Ck „˜zL‡ :Ó‡ÈÂ¿…«∆¿»«»»ƒƒ¿»≈¿∆«¿ƒ
,Ì‰ÈcÓ BÊ ‰Ê‚ ‡BÏ‰Â .ÚÏ ÈzÏÎ‡Â ÈzÏË»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆«¬¿≈»ƒƒ¿≈∆
˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ C‡È‰Â ,˙Îa ÁÒÙe∆«¿»≈¿≈«∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈

OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ‡e‰L Ôaw‰ ÌBÈa51ÔÈ‡L ÈtÓ ? ¿«»¿»∆«¿»»»»ƒ¿≈∆≈
ÏaËÈÂ ÏBniL „Ú ˙Bˆna iÁ˙Ó b‰52ÏBË BÈ‡Â , «≈ƒ¿«≈«ƒ¿«∆»¿ƒ¿…¿≈≈

,˙eb‰ ÔÈÚa e‡aL BÓk ,‰ÏÈn‰ ÔÓ ‡ÙiL „Ú«∆≈»≈ƒ«ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿««≈
Ïn‰ ‰Ê È‰L ,‰Ê ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¡ƒƒ¿≈∆¿»∆∆¬≈∆«»
eiÁ È„ÈÏ ‡BÈ ‡ÏÂ ‡ÈiL „Ú ÏaËÏ ‡lL BÏ LÈ≈∆…ƒ¿…«∆«¿ƒ¿…»ƒ≈ƒ

.ÏÏk¿»

מן 47) לאכול לו ואסור סיבה איזה מחמת מלמול שנמנע 
בו". יאכל לא ערל "וכל מח ) יב , (שמות שנאמר כמו הפסח ,

וכו'48) יוחנן רב  אמר חנא בר בר רבה "אמר צב . בפסחים
ותמהו ד  לערב ". פסחו את ואוכל טובל ישראל הכל ברי 

מקום  בשום מצינו דלא אבל, המתחיל דיבור שם בתוספות
ביבמות  המאירי  אבל מדרבנן, אפילו שמל בישראל טבילה
שימול  קודם ושביעי  שלישי  והזה במת "שנטמא פירש עא:
שאין  - לטומאתו וטבל הפסח  בערב  מל שביעי  הזאת ואחר
הזאה". אינה ערל כשהוא שנעשית שהזאתו אומרים

שמאי49) בית פסח  בערב  שנתגייר "גר צב . פסחים משנה
אומרים  הלל ובית לערב  פסחו את ואוכל טובל אומרים
הלל. כבית ופוסק  הקבר". מן כפורש הערלה מן הפורש

יוחנן 50) רבי  אמר חנא בר בר רבה אמר בגמרא: שם
יטמא  שמא גזירה סברי  הלל שבית נכרי , בערל מחלוקת

מ  אשתקד ויאמר: הבאה עכשיו לשנה ואכלתי , טבלתי  לא י 
קיבל  ולא גוי  היה שאשתקד ידע  ולא ואוכל, אטבול נמי 

טומאה. ומקבל הוא ישראל ועכשיו אין 51)טומאה, וכאן
אסור  שהוא "שביום ו הלכה למעלה שכתב  למה מקום
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יום  לאותו היא הגזירה כאן כי  הקרבן", זמן אינו בהזייה
בניסן. י "ד שהוא הקרבן, את להקריב  הוא 52)שעליו כן

טבל  ולא שמל "גר ו הלכה ביאה איסורי  מהלכות י "ג בפרק 
ויטבול". שימול עד גר אינו מל ולא טבל או

.ÁÒt‰ ˙Èa ‡aL ÈÓ53CÏB‰Â ÁtÓ ‰Ê È‰ 54, ƒ∆»¿≈«¿»¬≈∆¿«≈«¿≈
ÌˆÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â55ÏÎB‡Â ËÁBL  ‡ÓË ‡ÏÂ ¿ƒ…»»∆∆¿…ƒ¿»≈¿≈

BÁÒt56˙Èa ˙‡ÓhL .Òt‰ ˙Èa CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ƒ¿¿««ƒ∆»«¿≈«¿»∆À¿«≈
,˙Ó ‡ÓË ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,Ô‰ÈcÓ Òt‰«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈≈

˙k ÌB˜Óa Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ57e‡aL BÓk ,58. ¿…∆¡ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿
LB„pL Òt‰ ˙Èa ÔÎÂ59ÁÒt ‰OBÚÏ B‰Ë 60. ¿≈≈«¿»∆»»¿≈∆«

שהרי53) קבר בו שנחרש המקום זה הפרס  בית "איזהו
השדה  בכל ונתפרסו העפר בתוך המת עצמות נתדקדקו

הקבר". בה שנחרש השדה כל על טומאה יקח 54)וגזרו
וינפחהו. עליו שהלך העפר שהוא 55)את שעורה, בגודל

ובמשא. במגע  הלכה 56)מטמא י "ח  פרק  אהלות משנה
פסח ". לעושה שבודקין הלל לבית שמאי  בית "ומודים ד
שמואל  אמר יהודה רב  אמר בודקין "מאי  צב : ובפסחים

והולך". הפרס  בית וכו'57)מנפח  רבא "אמר צב . פסחים
כרת". במקום דבריהם העמידו לא הפרס  ובית ומצורע  אונן

מצורע .58) לעניין ה הלכה שדריסת 59)למעלה ברגל,
צב :). פסחים (רש"י  העבירתן שם,60)הרגליים פסחים

הפרס  בית אמר יהודה דרב  משמיה אביי  בר יהודה "ר'
אפשר  אי  - טעמא? "מאי  כח : ובכתובות טהור". שנידש

ברגל". נידש שלא כשעורה לעצם

.ËÔB‡‰61ÚÏ ÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Èe‡62.ÈtÓ »≈»∆¡…«∆«»∆∆ƒ¿≈
Ì‰ÈcÓ ‰ÏÈÏ ˙eÈ‡L63Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ ‡Ï , ∆¬ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆…∆¡ƒƒ¿≈∆

‰Ê „a ˙k ÌB˜Óa64ÏBËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‡l‡ ; ƒ¿»≈¿»»∆∆»¬ƒ»»¿≈
ÏÎB‡ Ck Á‡Â65ÁÈqÈ ‡ÏÂ B˙eÈ‡Ó LÙiL È„k , ¿««»≈¿≈∆ƒ¿≈¬ƒ¿…«ƒ«

BzÚc66Á‡ ˙n‰ BÏ ˙nL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «¿«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«≈««
ÁÒt Ôa˜a iÁ˙ kL ,˙BˆÁ67BÏ ˙Ó Ì‡ Ï‡ ; ¬∆¿»ƒ¿«≈¿»¿«∆«¬»ƒ≈

˙BˆÁ Ì„˜ ˙n‰68ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ 69‰ÁcÈ ‡l‡ , «≈…∆¬≈¬ƒ»»∆»ƒ»∆
ÈMÏ70ÏÎB‡Â ÏBË  Ìc‰ e˜ÊÂ ÂÈÏÚ eËÁL Ì‡Â . «≈ƒ¿ƒ»¬»»¿»¿«»≈¿≈
ÚÏ71‰Úa‡a B˜e OÚ ‰LÏLa ˙Ó BÏ ˙Ó . »∆∆≈≈ƒ¿»»»¿»¿«¿»»

Ì‰ÈcÓ ÔB‡ ‰e˜ ÌBÈa ‡e‰ È‰  OÚ72BÈ‡Â , »»¬≈¿¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈
Ì‰ÈcÓ BÏÈÏ ÒÙBz73ÏBËÂ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL CÎÈÙÏ . ≈≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¬ƒ»»¿≈

ÌÈL„w‰ ‡La Û‡ ÚÏ ÏÎB‡Â74‰ÚeÓL ÌBÈÂ .75 ¿≈»∆∆«ƒ¿»«√»ƒ¿¿»
˙BÓˆÚ ËewÏ ÌBÈÂ76‰e˜ ÌBÈk ‡e‰ È‰ 77. ¿ƒ¬»¬≈¿¿»

B˙Ó ˙BÓˆÚ ËwlL ÈÓ ,CÎÈÙÏ78OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa79 ¿ƒ»ƒ∆ƒ≈«¿≈¿«¿»»»»
ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL  ˙Ó BÏ ˙nL ÚÓML B‡80ÏBËÂ81 ∆»«∆≈≈¬ƒ»»¿≈

.ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â¿≈«√»ƒ»∆∆

"אי61) רבינו: כתב  ט  הלכה מקדש ביאת מהלכות ב  בפרק 
להתאבל  חייב  שהוא הקרובים מן מת לו שמת זה אונן? זהו
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן,
כמו  בקדשים לאכול אסור ואונן סופרים". מדברי  אונן הוא
ממנו". באוני  אכלתי  "לא יד) כו, (דברים שכתוב 

פסחו 62) את ואוכל טובל "אונן צא: בפסחים משנה
וכו'63)לערב ". הקריבו היום "הן יט ) י , (ויקרא שנאמר

ק :). (זבחים מותר ולילה אסור היום - היום" חטאת ואכלתי 
פסח 64) וגבי  דרבנן דלילה אנינות "קסבר בגמרא: צב . שם

כרת". במקום דבריהם העמידו צא:65)לא שם משנה
לערב ". פסחו את ואוכל טובל י "ב 66)"אונן בפרק 

מה  "ומפני  כתב : טו הלכה הטומאה אבות מהלכות
שהרי לקודש, טבילה כיפורים) ומחוסר (=לאונן הצריכום
ושמא  דעתן והסיחו הקודש את לאכול אסורין היו עתה עד

ידעו". ולא הם אותו 67)נטמאו דוחה אינה והאנינות
מכבר. שנתחייב  חיובו עליו 68)מלשלם חל לא שעדיין

פסח . קרבן "וזבחת 69)חיוב  ז) כז, (דברים שנאמר ממה
"שלמים  צט :) (זבחים חכמים ודרשו ואכלת" שלמים

כשהוא  מביא ואינו מביא, שלם לרבות כשהוא ומנין אונן,
בכור  אני  מרבה מביאן) אין (שאונן ופסח  מעשר בכור
שלמים)". (כמו חטא על באין אינן שכן ופסח  מעשר

אייר.70) בי "ד שני  ק :)71)לפסח  (זבחים רבא אמר כן
עליו, וזרקו ששחטו קודם כאן - חצות אחר ואידי  "אידי 
ושחטו  עברו אם כלומר, עליו", וזרקו ששחטו לאחר כאן

משנה). (כסף  כשר - אסי72)וזרקו "רב  צט : בזבחים
לא  קבורה יום בי "ד, וקברו בי "ג מת לו שמת כאן וכו' אמר
מדרבנן  גופו קבורת שיום רש"י  ופירש מדרבנן". לילו תפיס 

מדרבנן. אפילו תפיס  לא ולילו ט "ו 73)וכו' בליל כלומר,
מדרבנן. אף  אונן ואילו 74)אינו שם. אסי  דרב  כאוקימתא

הפסח , מן חוץ  קדשים, שאר לערב  אוכל אינו י "ד ביום מת
לא  בכרת שהוא בפסח  ורק  מדרבנן, אונן הוא שבלילה
בלבד  עשה אלא שם שאין בקדשים אבל דבריהם, העמידו

צב .) (פסחים עשה במקום דבריהם העמידו שבאה 75)-
בתוך  ששמע  הוא והמדובר קרוב , לו שמת שמועה לו

מותו. מיום יום ומוליכן 76)שלושים ואמו אביו של
ח .), מועדֿקטן (רש"י  אבותם בקברות לקוברן אחר למקום

אבילות. נוהג זה (רש"י77)שביום מדרבנן אונן והוא
צא:). את 78)פסחים ללקוט  לאחר שציווה פירוש

הרי בעצמו, לקט  אם אבל נטמא, לא בעצמו והוא העצמות
בגמרא. צב . פסחים - ימים שבעת טמא כן 79)הוא כתב 

פסח . קרבן גם לכלול על 80)בכדי  "השומע  שם: משנה
בקדשים". ואוכל טובל עצמות לו והמלקט  כדין 81)מתו

שטובל. אונן

.ÈÏ‚a ÙBÁL ÈÓ82˙n‰ ÏÚ LwÏ83ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ƒ∆≈¿«¿«≈««≈≈¬ƒ
ÂÈÏÚ84Ïba ˙n‰ ÌL ‡ˆnÈ ‡nL ,85‡ÓË ‡e‰ È‰Â »»∆»ƒ»≈»«≈«««¬≈»≈

‰ËÈÁL ˙ÚLa86ÂÈÏÚ eËÁL .87˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡ÏÂ ƒ¿«¿ƒ»»¬»»¿…ƒ¿»»≈
˜ÊpL Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ .ÚÏ ÏÎB‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈»∆∆ƒ¿»»≈««∆ƒ¿«
˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË ‰È‰L È‡cÂa BÏ Ú„B Ì‡ :Ìc‰«»ƒ«¿««∆»»»≈ƒ¿«¿ƒ«

Ï‚Ú Ï‚ ‰È‰L ÔB‚k ,Ìc‰88ÁÒÙa iÁ ‰Ê È‰  «»¿∆»»«»…¬≈∆«»¿∆«
c‰ ˜ÙÒ Ì‡Â ;ÈL89ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ ‡Ï ‡nLÂ ≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿∆»…»»≈«

 ‰˜ÈÊ Á‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡ÏÂ ‰˜ÈÊ ˙Úa ‰‡Óh‰«À¿»¿≈¿ƒ»¿…ƒ¿»∆»««¿ƒ»
ÈL ÁÒtÓ eËt ‰Ê È‰90. ¬≈∆»ƒ∆«≈ƒ

אדם.82) על שנפלו אבנים מת 83)של שם למצוא מחפש
להוציאו. אין 84)כדי  אחרים עם ביחד אבל עצמו, בפני 

ומותר. - על 85)חשש האהיל שחפר שבעת ונמצא
לפסח 86)הטומאה. נדחה הוא אלא עליו, שוחטין ואין

ושחטו.87)שני . עברו את 88)כלומר, רק  מכסה שהגל
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עליו. האהיל שבוודאי  יותר, ולא גל 89)המת שהיה כגון
מזה. יותר וגם המת את שמכסה בגמרא:90)ארוך, שם

ארוך  גל אבל עגול, גל אלא שנו לא חנא בר בר רבה "אמר
שחיטה  בשעת היה טהור אימא שני , פסח  מלעשות פטור

מספק . להקריב  ואין (וזריקה)",

.‡È˙Ó e‡ˆÓe ,Cca ÚL ÈÓ91ÏL daÁÏ kLÓ ƒ∆»««∆∆»¿≈À¿»¿»¿»∆
ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ˙n‰ ‰È‰ Ì‡ ,Cc92Èt ÏÚ Û‡ , ∆∆ƒ»»«≈À¿««¿««ƒ

‡e‰L93ËÁBLÂ ÁÒÙÏ B‰Ë ‰Ê È‰  ‰ÓezÏ ‡ÓË ∆»≈«¿»¬≈∆»¿∆«¿≈
BÁÒt ÏÎB‡Â94ÏÈ‡B‰ ,Ú‚pL LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈ƒ¿¿««ƒ∆∆¿»∆»«ƒ

ÁÒÙÏ B‰Ë  ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰Â95Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒÀ¿««¿»¿∆«¿««ƒ
ÌÏL ˙n‰L96‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â97‰Ê È‰  ∆«≈»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆

‰na .Ba ‡ÓËpL È‡cÂa Ú„iL „Ú ,BÁÒt ‰OBÚ∆ƒ¿«∆≈«¿««∆ƒ¿»«∆
ÂÈÏ‚a Cl‰Ó ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc98È‰L , ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿«≈¿«¿»∆¬≈

ÔeÚË B‡ ÎB ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÚbÈ ‡lL LÙ‡∆¿»∆…ƒ«¬»ƒ»»≈»
‡OÓ99˙‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡ÓË ‰Ê È‰  «»¬≈∆»≈««ƒ∆ƒÀ¿«

ËÈÒÈ ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL LÙ‡ È‡L ÈÙÏ ,ÌB‰z‰100 «¿¿ƒ∆ƒ∆¿»∆…ƒ«¿∆…»ƒ
˙BÎÏ‰a ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e‡a Îe .ÏÈ‰‡È ‡lLÂ¿∆…«¬ƒ¿»≈«¿À¿««¿¿ƒ¿

.˙eÈÊ¿ƒ

מת.91) שם מצאו שעבר לאחר זהו 92)פירוש, "אי 
בסוף  אחד בה) (=יודע  בה הכיר שלא כל התהום? טומאת
התהום, טומאת זה אין העולם בסוף  אחד בה הכיר העולם.
תהום  טומאת "ונקראת שם). בפסחים (ברייתא וכו'"
בתהום". הייתה כאילו הכל מן נעלמת היא שהטומאה

בדרך.93) שעבר (פסחים 94)זה אשי  רב  של שני  כלשון
הציץ  שם) (שהמת זריקה לפני  לו נודע  אם שאפילו שם),
קרבן  שוחט  לכתחילה שאפילו לרבינו לו ומשמע  מרצה,
בשאר  אבל עוברת, מצוה והיא חובה קרבן שהוא פסח ,
ורק  לכתחילה יזרוק  לא זריקה קודם לו נודע  אם קרבנות,

הורצה. בדיעבד זרק  אמרו 95)אם פא: פסחים בגמרא
הלכ  התהום לה.שטומאת גמירא היה 96)תא שאילו

אבל  החלקים, בין שעבר לתלות מקום היה ומפורק  משובר
ובכל  לתרומה, טמא והוא כן לומר אין שלם שהוא כיוון

פסח . לעניין טהור הוא שם:97)זאת הברייתא לשון
לעבור". מקום לו רבינו 98)"שאין ומפרש שם. ברייתא

של  לרחבו מושכב  שאם שאמרו שם, הרישא על מוסב  שזה
לרוחב  מושכב  שהמת פי  על אף  פסח , לעושה שטהור דרך
שזהו  אמרו זה ועל שלם, והוא הקצה אל הקצה מן הדרך
נגע  ולא הדרך מן קצת שנטה שאפשר ברגליו, במהלך רק 
הסיפא, על מוסב  זה שם ולרש"י  האהיל. ולא הסיט  ולא

לתרומה. טהור שהוא משובר כרחו 99)כשמצאו "ועל
(רש"י צדדיו" על ומאהיל ולכאן לכאן ונד נע  הוא הולך

מהלכות 100)שם). א בפרק  וראה המת, את יניד שלא
הוא. נושא בכלל שמסיט  ז הלכה מת טומאת

.ÈCk Á‡Â B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÁÒt ‰OÚL ÈÓƒ∆»»∆«¿∆¿«∆»¿««»
iÁ BÈ‡  ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B«∆»»»≈¿À¿««¿≈«»

ÈL ÁÒÙa101‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â .102Ï‡ . ¿∆«≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»¬»
ÁÒÙa iÁ  ‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰L BÏ Ú„B Ì‡ƒ«∆»»»≈¿À¿»¿»«»¿∆«

ÈL103. ≈ƒ

וכו'101) פסחו לשחוט  הולך "היה ו: פרק  פסחים תוספתא
וכו' לו ונודע  וכו' בבית עמך היה התהום קבר לו אמרו

שני ". פסח  לעשות צריך אינו פסחו שם 102)משהביא
(כסף  בעלמא אסמכתא וקרא לה גמירא הלכתא התהום פא:

במשנה)103)משנה). (סג. נזיר של בתרא בפרק  דתנן
סותר  ידועה טומאה אם טמא שהוא לו ונודע  שגלח  נזיר
פסח , ועושה נזיר שווים התהום דבטומאת וכיוון הכל את
הם  שווים נמי  הכי  סב .) ונזיר פא: (פסחים בברייתא כדתניא
וחייב  פסח , בעושה כן גם שסותר לעניין ידועה בטומאה גם

שני . בפסח 

.‚È,ÈÚÈLe ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ¿ƒƒ
‰OÚÂ ,Ú„È ‡ÏÂ ÌB‰z‰ ˜a ‡ÓË BlL ÈÚÈMe«¿ƒƒ∆ƒ¿»¿∆∆«¿¿…»«¿»»

ÁÒt104‡e‰L BÏ Ú„B Ck Á‡Â B‰Ë ‡e‰L ˙˜ÊÁa ∆«¿∆¿«∆»¿««»«∆
ÔÂÈkL ;ÈL ÁÒÙa iÁ BÈ‡  ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË»≈¿À¿««¿≈«»¿∆«≈ƒ∆≈»

‰BL‡‰ ‰‡ÓË ‰˜Òt ÈÚÈMa ÏhL105Ì‡ Ï‡ . ∆»««¿ƒƒ»¿»À¿»»ƒ»¬»ƒ
B˙‡ÓËÏ ÈMMa ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË106Ú„È ‡ÏÂ ƒ¿»¿À¿««¿«ƒƒ¿À¿»¿…»«

˙˜ÊÁL ;ÈL ÁÒÙa iÁ ‰Ê È‰  ÁÒt‰ ‰OÚL „Ú«∆»»«∆«¬≈∆«»¿∆«≈ƒ∆∆¿«
ÌÈÏ‚L ,È‡cÂ B‰Ë ‰È‰iL „Ú ,‡ÓË  ‡Óh‰«»≈»≈«∆ƒ¿∆»««∆«¿«ƒ

cÏ107. «»»

שנטמא 104) כרחנו על הפסח , בערב  כשהזה המדובר אם
בכל  המדובר ואם עליה, מגלח  הנזיר שאין בטומאה
ניסן. בי "ג היה שלו שביעי  כרחנו על הטומאות,

התהום 105) שטומאת סד: בנזיר המנונא רב  של מימרא
וטומאת  עליו, והוזה שטבל אחרי  טהרתו את סותרת אינה
כך  אחר לו נודע  אם שני  בפסח  מחייבתו אינה גופא התהום

טמא. המת 106)שהיה מטומאת נטהר לא שעדיין
לפני בשביעי  התהום בטומאת נטמא אם הדין והוא הידועה.

משנה). (כסף  וטבל כיוון 107)שהוזה נטמא, שוודאי 
בטומאה. שהוחזק 

   1 
שרת,1) כלי  או הכהנים או טמאים הצבור רוב  היו אם יבאר

נדחים. אם

.‡eÈ‰ Ì‡ :ÔBL‡ ÁÒÙa ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ÌÈa«ƒ∆»¿≈≈≈¿∆«ƒƒ»
ÈL ÁÒÙÏ ÔÈÁ„ el‡ È‰  Ï‰w‰ ËeÚÓ2‡Lk ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰3˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰  eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;4B‡ , «¿≈ƒ¬»ƒ»…«»»¿≈≈≈
ÌÈ‡ÓË ˙L ÈÏk B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰L5 ˙Ó ˙‡ÓË ∆»«…¬ƒ¿≈»≈¿≈ƒÀ¿«≈

,‰‡ÓËa ÁÒt‰ ÔlÎ eÈ˜È ‡l‡ ,ÔÈÁ„ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒÀ»«∆«¿À¿»
ÌÈB‰Ë ÌÚ ÌÈ‡Óh‰6L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :Ó‡pL . «¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆

ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ„ ÌÈ„ÈÁÈ  Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰»¿≈ƒ¿∆∆»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈
‰Á„ eav‰7„Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‰Ê „Â .8BÓk , «ƒƒ¿∆¿»»∆¿À¿««≈ƒ¿«¿

Lc˜Ó‰ ˙‡Èa e‡aL9. ∆≈«¿¿ƒ««ƒ¿»

עושין 2) הטהורין הקהל, מיעוט  "נטמא עט . בפסחים משנה
השני ". את עושין והטמאין הראשון, בטומאה 3)את

אין  שלעולם ונבלה, שרץ  וטמאי  וזבות זבים כגון אחרת,
בסוף  (להלן שני  לפסח  נדחים אלא בראשון בטומאה עושין

יב ). הלכה מקדש ביאת מהלכות ובפ "ד דוקא 4)ההלכה,
ואינם  נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי 
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קני                 
         

להלן. ראה בטומאה, בלא 5)עושים אי ֿאפשר שהרי 
יו"ט ). (תוספות שרת כלי  ובלא בפסחים 6)כהנים משנה

טהורין  שהם המיעוט  גם למה מפרש שם ובגמרא שם.
קרבן  שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין
אותו, עושין הציבור שרוב  מאחר "כלומר, חלוק , ציבור
מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי 

שם). בהעלותך.7)(מאירי  פרשת במדבר וספרי  סז. שם
(8- "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים

אבל  בטומאה, הפסח  את הציבור עושין מת בטמא שרק 
בטומאה. עושין הציבור אין טומאות הלכה 9)בשאר פ "ד

יב .

. ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓe ÌÈB‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈB‰h‰Â ,ÔBL‡a ÔÈOBÚ ÔlkÀ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰‡ÓËa ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ‡Óh‰Â ,‰‰Ëa10ÔÈÏÎB‡Â ¿»√»¿«¿≈ƒƒ¿«¿»¿À¿»¿¿ƒ
‰‡ÓËa B˙B‡11ÏÚ ÔÈÙ„BÚ ˙n‰ È‡ÓË eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿»¿ƒ»¿≈≈«≈¿ƒ«

‰‡ÓËa Ôlk eOÚÈ  „Á‡ elÙ‡ ÌÈB‰h‰12. «¿ƒ¬ƒ∆»«¬À»¿À¿»

שלשניהם 10) ומכיון כרוב ". "שמחצה רב  כדעת פט . שם
נדחה  שאינו רוב  כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב  דין
כלפי בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני , לפסח 

נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח  עו: שם משנה
להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,

ח . ופסק 12)הלכה עט :) (שם בברייתא תנאים מחלוקת
הציבור. את מכריע  היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈB‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊeƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈB‰h‰  ÌÈB‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ  ÔBL‡ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ  ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ "א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי 
טהורים  רוב  להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט  עט :), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח . הלכה פ "ה למעלה
(שם). רוב  הלכה 16)להיות וכל ב . הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי  עט : שם ברייתא היא זו
אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי  השני ". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב " ש"מחצה
עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו

וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚBe ÌÈÚˆÓe ÌÈÊ Ï‰w‰  eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡  ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
 eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
 ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï  ÔBL‡a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי  בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני  וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני  לפסח  נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ .19)ראה בפסחים רב  של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈÊ ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰  eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
ÔBL‡‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË  Ô‰a20ÔÈf‰Â , »∆¿≈≈≈ƒ∆»ƒ¿«»ƒ

.ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»ƒ∆»ƒ¿…∆«≈ƒ
‡l‡ eaˆa ˙ÈÁ„ ÔÈ‡L  ÔBL‡a ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ∆»

„Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË21ÔÈ‡L  ÈMa ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; À¿««≈ƒ¿«¿≈»ƒ«≈ƒ∆≈
Ï‡ ,‰‰Ëa ÔBL‡‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ÈL ÁÒt ÔÈOBÚƒ∆«≈ƒ∆»ƒ»»ƒ¿»√»¬»

ÈL ÁÒt ÌL ÔÈ‡  ‰‡ÓËa ÔBL‡ ‰OÚ Ì‡22. ƒ«¬»ƒ¿À¿»≈»∆«≈ƒ

א.20) הלכה למעלה שם.21)כמבואר למעלה כמבואר
שבא 22) לפסח  תשלומין שאין הונא, כרב  (שם) פסחים

בטומאה.

.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈÊ LÈÏLe ,ÌÈB‰Ë Ï‰w‰ LÈÏL eÈ‰»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡  ˙Ó È‡ÓË LÈÏLe ,Ì‰a»∆¿ƒ¿≈≈≈»¿≈≈≈≈ƒ
 ÔBL‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡‰ ˙‡∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈»ƒƒ

ÌÈf‰ ÌÚ ÌÈB‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È‰L23ÈMe ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡a eOÚ ËeÚÓ È‰L  eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e‡aL24Ï‰w‰  Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈB‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈOÚ eÈ‰iL LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈÚLÓ ‰BL‡‰ ˙k ÒkzL Ì„˜27. …∆∆ƒ»≈«»ƒ»¿«¬ƒ»

נדחין 23) אלא בטומאה עושין אינם מתים טמאי  ומיעוט 
א. הלכה למעלה ראה שני , ד 24)לפסח  הלכה למעלה

הקהל  רוב  שעשו בזמן אלא השני  את עושין היחידים "שאין
שם בגמרא [והנה הראשון". עבדי ,את לא "בשני  אמרו:

להו  הוו בראשון, עבדי  דלא מתים טמאי  עם זבין נצרפו
"דהואיל  ופירש"י : שני ". לפסח  מדחו לא ורובא רובא,
לפי אולם לו". צריכין ציבור רוב  נמצאו עכשיו, זבין וטהרו
מת  טמאי  אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו
מיעוט  אלא היו לא ובראשון הואיל שני , פסח  עושים
הרמב "ם). על הגרע "א ובהגהות בצל"ח  (וראה הציבור
פ .) (שם כרב  סובר אינו פטיש בר מני  שר' רבינו וסבור
בשני ", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי  דלא היכי  ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק  ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק  שרבינו
המאירי וכתב  כנ"ל]. השני , את טמאי ֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי  כטעם השני , את עושין אין הזבים "שאף  שם:
אינו  מה מפני  הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי  אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ "ז פסחים ירושלמי 

בבבלי שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב  אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב  אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי לעזרה בחוץ  שהעומד הסובר יהודה, ב "ר לר"י  דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא
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המוריה). (הר ט  הלכה בכל 27)פ "ה "מה בירושלמי : שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ  שהן עד בון ברבי  יוסה רבי  אמר
העומדין  בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני  פירוש,

לעזרה. להיכנס  כדי  בחוץ 

.Ê‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒa ‡ÓËpL „ÈÁÈ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa28ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‰Ê È‰ ,29È‡ÓË ‡Lk ƒ¿¬≈∆ƒ»∆¿∆«≈ƒƒ¿»¿≈≈

˙Ó30eOÚÈ  „ÈÁi‰ ˙eL ˜ÙÒa ‡ÓËpL eaˆÂ . ≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¬
‰‡ÓËa Ôlk31. À»¿À¿»

ברה"י ,28) "היתה ח : הלכה הטומאה אבות מהלכות בפט "ו
טמא". ספיקו בה, נגע  לא ספק  בה נגע  כרבי29)ספק 

ח . הלכה פ "ח  פסחים בירושלמי  רבה, הושעיה
בוודאי .30) שנטמאו 31)שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי 

רבי בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי  בפסח , היחיד רשות בספק 
הושעיה  כרבי  ופסק  בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה
שם  שאמרו [ואע "פ  (כסף ֿמשנה). יוחנן ר' של רבו שהוא
רבי אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי  "אף 
אינו  הבבלי  שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק  ג. בנדה אמרו שהרי  כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי . הוא הרי  היחיד ברשות טומאה ספק  כן כמו כוודאי ,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È‰  ‰‡ÓËa e‰eÈ˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙BÊÂ ÌÈÊ ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚˆÓe36 eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï  ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈeËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈB‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ  ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈeËt  BlL ÌÈeÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜ÈÊ Ì„˜ eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï  Ìc‰ ˙˜ÈÊ Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י33)משנה במשנה. שם
יב , (שמות דכתיב  נצטוה, לאכילה פסח , עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי  רחמנא שרייה וכי  אכלו", "לפי  ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק  אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח  צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע .
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי הפסח  הקרבת ולענין (כסף ֿמשנה). אוכלים - מגופם

יב , הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע 
שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך

אין  הרי  השחיטה, לפני  נטמאו שאם השחיטה, אחרי  נטמאו
אסורין  כן ואם ח ), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח  "שאין משום הפסח  לאכול
אכילת  איסור עצם אולם (צל"ח ). נו: בזבחים כמפורש
למעלה  שהרי  רבינו, בדברי  מפורש אינו למנוייו שלא הפסח 
למנוייו", אלא הפסח  את שוחטין "אין כתב : א הלכה פ "ב 
ז  הלכה פ "ט  להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב  ולא
אות  כג סימן א חלק  זבול בית בשו"ת ועיין בכסף ֿמשנה.

בסוף . הוא 36)יא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
לומר  וצריך הנ"ל. המשנה דברי  בהבאת לג. בבכורות
לירושלים  ונכנס  מחנות, שילוח  דין על כשעבר שהמדובר
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח  וראה באיסור.

שאינם 37) הצל"ח  וכתב  מכרת". "פטורין שם: [במשנה
נראה  רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים

ממלקות]. גם ֿ 38)שפטורים יט  ז, (ויקרא שנאמר כ)ממה
מזבח  בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים

שם). (גמרא בטהרה.39)מעמיה" שנקרב  קרבן
אותו 40) שמקריבין נטמאו, הציבור שרוב  פסח  קרבן

מה 41)בטומאה. נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן
בהם  יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין

לא. או טמאי42)כרת דחקו יוסף : רב  "בעי  שם: בגמרא
מדאישתרי - מהו בטומאה, הבא פסח  אימורי  ואכלו מתים
מאי דילמא או אימורין. טומאת נמי  אישתרי  בשר, טומאת
רבא, אמר אישתרי . לא אישתרי  דלא מאי  אישתרי , דאישתרי 
דכתיב  בשר, מטומאת איתרבי  מהיכא אימורין טומאת מכדי 
היכא  כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא
היכא  כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, לטומאת דאיתיה
אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה

אסור 43) מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה נאכל שאז
כאן  שהמדובר למעלה וראה ט .) הלכה (להלן באכילה

זריקה. לפני  שחיטה, אחר כשנטמאו

.Ë‰˜ÈÊ Ì„˜ eav‰  e‡ÓËÂ ‰‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜BÊ ≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»

‰˜ÈÊ Á‡ e‡ÓËÈe‰eÏÎ‡ÈÂ ˙Á‡ ‰La ƒ¿¿««¿ƒ»¿»»«∆∆¿…¿
‰‡ÓËa44ıLa ÌÈ‡ÓË ˙L ÈÏk eÈ‰ .45‡ˆBiÎÂ ¿À¿»»¿≈»≈¿≈ƒ¿∆∆¿«≈

Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ba46BÓk ƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»»»¿
BÓB˜Óa ‡a˙iL47˙‡ ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ∆

Û‡ ÏÎ‡ÈÂ ,ÌÈB‰h‰ ‡l‡ e‰eOÚÈ ‡Ï  Oa‰«»»…«¬∆»«¿ƒ¿≈»≈«
‡e‰L Èt ÏÚ48Oa ˙‡ÓËa ÏÎ‡iL ËeÓ .‡ÓË «ƒ∆»≈»∆≈»≈¿À¿«»»
Â‡Ïa ‡È‰L49Ì‰L Ûeb‰ È‡ÓË e‰eÏÎ‡È ‡ÏÂ , ∆ƒ¿»¿……¿¿≈≈«∆≈

˙Îa50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e‡aL BÓk ,51. ¿»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

נמי44) השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הבעלים  הדם את שזרקו בעת דאשתקד ידעי  ולא ניכול".
שנאכל  בטומאה הבא לפסח  נחשב  וזה טמאים, היו
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה,
אח "כ  שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח  זה ואין
מותר  היה הדין, מצד אבל עח :). (פסחים הפסח  את לאכול
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למעלה  ראה הדם, זריקת לפני  הבעלים נטמאו אם לאכול
ח . שרת 45)הלכה כלי  שאם א, הלכה למעלה ראה

בטומאה. הפסח  את עושין במת, הכלי46)נטמאו שהרי 
אוכלין  רק  שמטמא הטומאה ולד הכלי  הוה בשרץ , נגע  אם

אדם. ה"ז.47)ולא פ "ה מת טומאת בהלכות להלן
יגע 49)הבשר.48) אשר "והבשר ט ) ז, (ויקרא שכתוב 

יאכל". לא טמא אשר 50)בכל "והנפש כ) (שם, שנאמר
ונכרתה  עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח  בשר תאכל
חייב  טהור בקודש ובין טמא בקודש ובין ההיא". הנפש
זה  וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות (פי "ח  כרת

(עט .). בפסחים חסדא רב  שם.51)כדברי 

   1 
מצותֿעשה,1) עשר חמשה בליל פסח  בשר שאכילת יבאר

מעכבין. ומרור מצה ואם

.‡˙ÂˆÓ  OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ÁÒt‰ Oa ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿««∆«¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«
ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ

.e‰ÏÎ‡È ÌÈÓ ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈkÚÓ BÓe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ  BÓe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

BcÏ2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa BÓ Ï‡ .3:Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈÓe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ ' במכילתא
יב , (שמות תלמודֿלומר בפסח , חובתן ידי  יוצאין הן ומרור
המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו", ח )

נו). קכ,3)מצותֿעשה בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא, "אמר א:
בזמן  יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט , (במדבר דכתיב 
וכן  מרור". ליכא פסח  דליכא ובזמן מרור, יש פסח  דאיכא
בלא  מצה אבל הי "ב . ומצה חמץ  מהל' בפ "ח  רבינו כתב 
מצות  על שכתוב , אע "פ  היא, עצמה בפני  מצוה פסח 
"בערב  יח ): יב , (שמות וכתב  חזר הרי  – יאכלוהו" ומרורים
מהל' ופ "ו שם, (פסחים פסח  שם הזכיר ולא מצות", תאכלו

ה"א). ומצה חמץ 

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ Oa ÏÎ‡Ï Án‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
ÚO4È˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

Oa ÏÎB‡ Ck Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡  OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ 7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
OÚ ‰MÓÁ8:Ba Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ  i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈBÓe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

  

      
       

 

הוא  שני ' 'פסח  של שעניינו  הריי "צ אדמו "ר  פתג ידוע 
הרגע את רק  ולא  ,לתק אפשר ותמיד  אבוד , מקרה  שאי

פסח  שבי החילוק  עבר. שכבר הזמ את  ג אלא  הנוכחי 
מלמעלה  מלכתחילה  נית שהראשו הוא  לשני  ראשו
ישראל   ע בקשת על־ידי  התחדש  השני  אבל ה ', בציווי 
לעבודת   הצדיקי עבודת שבי החילוק  והוא  נגרע ", "למה 
או  זה   באופ מלכתחילה  נולדו   צדיקי בעלי ־תשובה ,
בעלי ־תשובה  משא "כ  , בנפש טבע  נעשתה   שעבודת

. עצמ בכח  חידוש  בבחינת היא   שעבודת
כי בבית", עמו  ומצה   ש "חמ שני ' ב 'פסח  החידוש   ג וזהו 
שזדונות  הרי  בעלי ־תשובה , עבודת על שמדובר כיו

לקדושה . נהפ גופא   והחמ לזכויות, לו   נהפכי
היא  שאכילתו  , קדשי משאר פסח  קרב שונה  , בנוס
מצוה  שהיא  הקרבנות כבשאר ולא  מיוחדת מצות־עשה 
של  בפנימיותו  חודר זה  עניי כי  , קדשי אכילת של כללית
גדלות  של באופ כבשרו , ובשר  ד שביעה , של ובאופ יהודי 

דוקא . לבב  וטוב  שמחה  מתו ובהרחבה  , המלכי כדר
      

(במדבר 4) יאכלוהו ומרורים מצות "על שם: במכילתא,
מצה  ואין שובע , אכילת נאכל הפסח  אמרו מכאן שם),
מצה  אכילת אחר "כלומר, שובע ". אכילת נאכלים ומרור

(כסף ֿמשנה). יאכלוהו" הי "ג,5)ומרור פ "י  להלן ראה
"אם  כתב  ולכן רשות, אלא אינה עשר ארבעה שחגיגת

עמו 6)הקריב ". הבאה "חגיגה א: ע , בפסחים הוא כן
השובע ". על נאכל פסח  שיהא כדי  תחילה, ֿ 7)נאכלת אף 

אכילה", סתם של דינה "כך כי  השובע , על אכל שלא עלֿפי 
מאה  של חבורה ואפילו צא.) (פסחים האשה פרק  ובמשנה
בפ ' מדאמרינן משמע  והכי  כזית, לאכול יכולים שאינם
פקע  והלילא בביתא, דפסחא כזיתא פה:) (שם צולין כיצד
ה"ב  פי "ב  אחרי , ב 'סיפרא' הוא (וכן (כסף ֿמשנה). באיגרא"

מכזית). פחותה אכילה -8)שאין ב  צה, בפסחים הוא כן
באכילתו, הלל אומרים אין ולפיכך בלילה, נאכל שהוא

לחג. מקודש זה לילה שאין

.„L‡ ÈÏˆ ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ Ô‰ÈLe9Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â . ¿≈∆≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ≈¿»≈≈∆
˙ÈÊk10‡11,‰˜BÏ  ÌÈÁÒt ÈÏÈÏa ÏMÓ B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆

.ÌÈna ÏMÓ ÏLe ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ˙Á‡k ÏMÓe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡  ÌBÈ „BÚaÓ ÏMÓ¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ iÁ  ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
eËt  ÌBÈ „BÚaÓ Ï‡ ,ÏMÓe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי  ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב )". כזית ראוי11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט  שנצלה
שגם  - ב  צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח 

כלל 12) המצוות' ב 'ספר רבינו גירסת (לפי  א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי , "אמר לו) עמ ' תשיעי 
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קנד                
         

שסבר  מפני  ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
שני על עבר נא שאכל ובשעה שבכללות, לאו על לוקין
הבא  לאו והשני  נא, ממנו תאכלו אל מהן האחד לאוין,
שלא  אכלו והרי  צלי , אלא תאכלו אל אמר כאילו מכללא,
על  אחת שלש, לדעתו לוקה ומבושל נא אכל ואם צלי .
אכילתו  על ושלישית מבושל, אכילתו על ושנית נא, אכילתו
על  לוקין אין אמר ורבא שם), המצוות' ב 'ספר – צלי " שלא
דאמרי ואיכא לקי . מיהא חדא דאמרי  איכא שבכללות. לאו
דחסימה". כלאו לאויה מייחד דלא משום לקי , לא נמי  חדא

שור "כל  תחסום לא ד) כה, (דברים יתעלה אמרו ומר,
זה  לאו אבל אחד, דבר על המזהיר אחד לאו שהוא בדישו,
וכבר  עליו. לוקין אין ומבושל, נא דברים, שני  על המזהיר
לאו  על לוקין אין (סג.) סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת
אחת  לוקה שהוא והנכון, אביי . דברי  נדחים ולכן שבכללות,
בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב "ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי "ח  גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק 
רק  כי ֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי ' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב .14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ Ú  ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
‰ÏÈla  ‰f‰ ‰ÏÈla Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆««¿»

‡e‰ ‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב .) מא: (שם יהודה ורבי  רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק  לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L Oa‰ ‡e‰ ‰Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡Â ËÚÓ ‰ÏˆÂ e‡‰ ‰OÚÓ Ba«¬≈»¿ƒ¿»¿«¿≈»«¬ƒ«

ÔÈ„Ú Ì„‡17BÈ‡  ÈÁ Oa epnÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . »»¬«ƒ¬»ƒ»«ƒ∆»»«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhe ,‰˜BÏ18‡‰ ,L‡ ÈÏˆ :Ó‡pL ; ∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿ƒ≈»

CÁ˙pL „Ú Bkˆ Ïk e‰Ïˆ .eÒ‡  ÈÏˆ BÈ‡L19 ∆≈»ƒ»»»»»¿«∆ƒ¿»≈
eËt  BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי , "היכי  א: מא, שם
('רבינו  מעט  שנצלה כגון אברנים". פרסאי  כדאמרי  רב , אמר

יהא 18)חננאל'). חי  כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב ,
אש". צלי  כי ֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי , ולא לך אמרתי 

כל 20)שנשרף .19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב , יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי  מבושל ובשל נא במים,
רש"י ). – (=שרוף  חרוכא" דשויא אשי , רב  אמר דמי , היכי 

.Ê‰Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Ê‰L ÏMÓ21ÏMa˙pL ÔÈa  ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙Bt ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a  ÏMÓ ÏLe :Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח ), להלן (ראה ושמן

מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים
מ "ח ). פ "ב  פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי  נקרא

לא 24) הפסח  את מבשלין "אין ב : מ , פסחים משנה,
רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי  ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי  אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
כלֿשכן. לא טעמן, שמפיגין משקים שאר אסורין, בתבשיל)
מכלֿמקום". מבושל ובשל תלמודֿלומר, וכו' אומר רבי 
רבי גם סובר שכן מפני  חכמים, נגד כרבי , רבינו ופסק 
כתב  וכן שם. וב 'ירושלמי ' בא, פרשת במכילתא עקיבא,
בפסח  הש"י  "ואמר לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש רבינו
בלשון  הבישול איסור ששינה ולפי  במים, מבושל ובשל
במי בישלו ולאסור לרמוז שבא קיבלנו ובשל), =) מקור

קדר. צלי  בדין כה הערה ה"ח  להלן וראה פירות".

.ÁCk Á‡Â BÏMaL B‡ ,BÏMa Ck Á‡Â e‰Ï»̂»¿««»ƒ¿∆ƒ¿¿««»
e‰Ïˆ25‰„˜ ÈÏˆ e‰OÚL B‡ ,26Ï‡ .iÁ  BÏÎ‡Â »»∆»»¿ƒ¿≈»«¬»«»¬»

B˙B‡ CeÒÏ zÓ27L„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28‡Le À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙Bt ÈÓe30ÏaËÏ zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈

‰ÏˆpL Á‡ Oa‰31˙Bt ÈÓe ÌÈ˜LÓa32. «»»««∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈

משקין 25) שאר (שלומדים "ורבנן שם): (פסחים, בגמרא
מאי מבושל בשל האי  הקודמת) בהערה ראה מקלֿוחומר,
או  צלאו, ואח "כ בשלו לכדתניא: ליה מיבעי  להו, עבדי 
צלאו  ואח "כ בשלו בשלמא חייב , בשלו ואח "כ שצלאו
אש  צלי  הא בשלו, ואח "כ צלאו אלא בשליה. דהא חייב ,
יוצאין  דתניא: יוסי , רבי  מני  הא כהנא, רב  אמר אמאי . הוא
דבר  נימוח , שלא ובמבושל השרוי  ברקיק  מצה) (ידי ֿחובת
לא  אבל השרוי , ברקיק  יוצאין אומר: יוסי  רבי  מאיר. רבי 
אפוי מתורת יצא שבישלו (כיון נימוח  שלא אע "פ  במבושל
שבשלו  כיון שצלאו אע "פ  הבשר זה כך כמבושל, הוא והרי 
בפירושו  ר"ח  – כמבושל הוא והרי  צלי  מתורת יצא אח "כ
דאמר  הכא שאני  מאיר, רבי  תימא אפילו אמר עולא כאן).
שלכאורה  לתמוה ויש מכלֿמקום". מבושל ובשל קרא
בשלו  או בשלו ואח "כ שצלאו זה שדין הגמ ', מדברי  משמע 
הפסוק  מיתור לי ' דדרשי  לרבנן רק  הוא חייב , צלאו ואח "כ
שמרבה  כרבי , פסק  שרבינו ואע "פ  מבושל, בשל של
(למעלה  פירות ומי  משקין מבושל" "ובשל של מהיתור
על  גם זה מפסוק  ללמוד ואין בסמוך) (להלן קדר וצלי  ה"ז)
הסובר  מאיר, דרבי  אליבא זה אין – בשלו ואחרֿכך צלאו
פסק  שרבינו יוסי  לרבי  אבל אפיה, מבטל בישול שאין
אפיה, מבטל שבישול ה"ו), ומצה חמץ  מהל' (פ "ו כמותו
מיוחד  לימוד לזה צריך ואין צלי  מבטל הוא כן כמו

מים 26)(לחםֿמשנה). בלא בקדירה אותו שמבשלין והוא
(רש"י משמנו הנפלטין (ב )מים אלא משקה שום ובלא

משקין פ  כמו הוא, אף  נלמד קדר" "צלי  וחיוב  מא.). סחים
(גמרא  דרבי  אליבא מבושל" "ובשל הפסוק  מן פירות, ומי 
שהוא  ממה חוץ  ה"ז, למעלה כמותו פוסק  שרבינו שם),
אחר" דבר צלי  ולא אש, "צלי  של 'עשה' באיסור גם נאסר

איכא. ד"ה שם ב 'תוספות' וראה ה"ט . משנה 27)כדלהלן
במי ולא במשקין לא הפסח  את מבשלין "אין מ :) (שם
בשעת  "סכין שם: וברש"י  בהן". אותו סכין אבל וכו' פירות
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קנה                 
         

מצינו  שלא (ואף ֿעלֿפי  ל. הערה להלן וראה צלייתו",
שסיכה  היא סברא ובוודאי  זו, להלכה מקור שום בגמרא
הסוברים  לדעת מקור לזה יש – כבישול אינה צלייתו בשעת
וברמב "ם  ס "א, עו סי ' ביו"ד (ראה הדחה צריך אינו שצלי 
 ֿ וכסף  ובמגידֿמשנה הי "ב , אסורות מאכלות מהל' פ "ו
אינו  צלייתו, בעת דם עליו שנמצא שאע "פ  הרי  שם), משנה

ליתא.28)כבישול). רומי , ובדפוס  תימן בכת"י 
הקודמות).29) בהערות למעלה ראה דם, (היינו
במשקין 30) לא הפסח  את מבשלין "אין שנו: שם במשנה,

שלא  הרי  בהן". אותו ומטבילין סכין אבל פירות, במי  ולא
נראה  וכן פירות. ובמי  במשקין אלא ולהטביל לסוך  התירו
אע "פ  ושמן יין שסכו "פסח  פ "ה) (פסחים בתוספתא
מזה  משמע  בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף 
מבאר  שם דוד' וב 'חסדי  מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי , דעת לפי  היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק  מיתור משקין, ושאר פירות במי  הפסח  את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי  מבושל".
 ֿ מקל שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי  כאן פסק  כרבי , בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב  המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב  שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י , שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי ').32) המים מן חוץ 

.ËÈÏk B‡ Ô‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
˙BÎzÓ33Á‡ „ ÈÏˆ ‡Ï  L‡ ÈÏˆ :Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

 e‡‰ Ba ËÏLzL È„k wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח  את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס  =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף  תנור, של בחרסו "נגע  עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע  הי "א),

כאן). בגמרא.34)(כסף ֿמשנה - א עד, שם
ולא 35) השפוד על לא הפסח  את צולין "אין שם: במשנה,

שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק , רבי  אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח  את לנו וצלה צא עבדו, לטבי 
והכי מחסרא חסורי  – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
"והוא  הראב "ד: וכתב  מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני ,
את  יקלוף  תנור של בחרסו נגע  אמרו שהרי  בכלי , יגע  שלא
נקט  ורק  בכלי , יגע  שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסף ֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי  שם: בגמרא,

צלי ולא אש, צלי  יב ) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב  שהוא החלק  גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ . של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û‚Â epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»

epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÒ‡ ‰Ê È‰  ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ
L‡40BÎ˙Á .41e‰Ï˙Â42ÈÏˆ ‰Ê È‰  ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ≈¬»¿»»««≈∆»ƒ¬≈∆¿ƒ
L‡43˙ÈÒÁ B‡ „ÈÒ Èab ÏÚ e‰Ïˆ .44ÈnÁ B‡ ≈»»««≈ƒ«¿ƒ«≈

‰ÈË45„ˆÈk .L‡ ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÒ‡ ‰Ê È‰  ¿∆¿»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ≈≈«
?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ BÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»

ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
‰hÓÏ48.BÏ ‰ˆeÁ epza ÂÈÚÓ Èe ÂÈÚk ‰ÏB˙Â . ¿«»¿∆¿»»¿≈≈»««»

‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
B˙iÏˆÏ ÔÈBa eÈ‰ ÔBn ÏL50˙‡ ˜ÊÈ ‡lL È„k , ∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿…∆

e‰ÏMÈÂ ÂÈÓÈÓ51. ≈»ƒ«¿≈

הפסח ,38) את בו וצלה וגרפו שהסיקו "תנור שם: בגמרא,
מפרשו  אתה זה ודבר כתב : שם ה'מאירי ' אש". צלי  זה אין
הוצרך  לא התנור, בקרקע  שהניחו תאמר שאם בשתלאו,
של  בחרסו נגע  שאפילו במשנתנו נתבאר שהרי  ללמדה,

מקומו. את קולף  התנור.39)תנור אלא 40)מחום
ולא  דוקא האש על שיצלוהו הקפידה והתורה אש, תולדות
(שמות  אש" "צלי  פעמיים כתבה שהרי  האש, תולדות על
אל  כו' אש צלי  הזה בלילה הבשר את "ואכלו ח ֿט ): יב ,
אש" צלי  אם כי  במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו

שם). על 41)(בגמרא, שטוח  להעמידו לבטנו קורעו
בשנים  חתכו מפרש ורש"י  שם). פסחים ('מאירי ' הגחלים
הי "א  פ "י  להלן וראה צלייתו, למהר מקומות ושלושה
שלם. אותו צולין אלא אותו מחתכין אין שלכתחילה

שם 42) בתוספתא וכן גחלים". גבי  על "ונתנו שם: בגמרא
להשמיענ  שבא ואפשר לוחשות פ "ה. גחלים שרק  ו

הם  תליה, עלֿידי  גם עליהם לצלות שאפשר (=בוערות),
אש". "צלי  אינם (ֿכבויות) עמומות גחלים אבל אש", "צלי 
"וצלהו". תימן: ובכת"י  ב . עה, שם בגמרא נראה וכן

שאין 43) בגמרא, שם ומשמע  רבי . בשם שם, ברייתא
של  בגחלים לא אבל עץ , של בגחלים אלא אמורים הדברים

ה'מאירי '. כתב  וכן סיד 44)מתכת, מין היא חרסית
בגפסית  רותח  "בסיד שם: ובגמרא א). חרס  ערך ('ערוך'
כאש. דינם אין מיוחד, ריבוי  שבלי  מבואר ושם רותח ".

חומם 45) ונשתמר לירושלים שהביאום וכגון א. מא, פסחים
סו). עמ ' מד כרך ב "סיני " (וראה טל'). שם 46)('אגלי 

א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט . למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי48)בסוף  זה אין האש כל את גרף  שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי  הגלילי . יוסי  רבי  דברי  לתוכו, מיעיו ובני  כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי  "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי  עץ  "וכל רימון", של
אחר  עץ  הוה אי  כמבושל, דמחזי  רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי  בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ , כל שרי  מדרבנן
כתב , כאן המשנה על שלמה' וב 'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי  את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי  נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח  את צולין
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קנו                
         

מותר. עץ  כל של שבשפוד משמע  שפוד 51)מתכת, כי 
יוצא  בסכין, וחותכן ענפים מהם שיוצא ידי  על אחר מעץ 
בו  ואין הוא חלק  רימון עץ  ואילו החתך, דרך מים מהם
נחתך, ששם מראשו אלא ממנו יוצאים המים ואין ענפים,

שם). (גמרא, הפסח  לקרבן חוץ  יוצא וראשו

.‡È˙‡ ÛÏ˜È  epz ÏL BÒÁa Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52ÒÁ‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב .משנה, הוא אש צלי  ולאו
עה.).

.ÈBaËÓ ÛË54ÒÁ‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ÊÁÂ56ÏhÈ  »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜n‰ ÏkL ;58epnÓ LÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆

.ÈÏˆ Oa dÈ‡ È‰L ,‰eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח  חרס 
הפסח .56) בשר כאן 57)על להסתפק  ואין שם, שנבלע 

צריך  אלא הי "א), (למעלה בחרס  הבשר כבנגע  דקה בקליפה
נבלע  הרוטב  של שהשומן אצבע , בעובי  יפה יפה נטילה
רומי : ובדפוס  תימן ובכת"י  שם). (רש"י  הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב  משנה' 'כסף  ועי ' מקומו", את "יקלוף 
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי  היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף  רומי : ובדפוס  תימן (בכת"י 
והחלה  המרק  שכל שנטף , החרש צלי  שהוא מפני  מקומו
וכו' המרק  "שכל הזה הקטע  שכל נראה זה ולפי  וכו'".
הי "ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי ", בשר אינה שהרי 
שנטף ". החרש צלי  שהוא "מפני  אסר כאן שהרי  סולת, גבי 
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È  ˙Ïq‰ ÏÚ BaËÓ ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב : שבהלכה הקטע  שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי " בשר אינה שהרי  כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס  שאם עליו וחזר החרס  על מרוטבו נטף  בענין
ברש"י שהובאה הספרים גירסת (לפי  בקליפה אלא צורך אין
מפני קליפה, צריך צונן, שהחרס  ואע "פ  אקורי ) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח  שיצא שהמרק 
הסולת  על מרוטבו בנטף  כן וכמו שם). ב 'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי  וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף  על שם המשניות
שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק ". הוא הרי  ממנו
צריך  רותח  שברוטב  המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ  תימן: בכת"י  ואמנם מקומו. את לקמוץ 
ועי ' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסף ֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙eÁ Ì‡ :‰Óez ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È 62Ï‡OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64 …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È 68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï  »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«

ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰eÁ Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ
BÓB˜Óa e‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

˙Á‡k72˙BBÚz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב .60) עה, שם משנה, הפסח . ה"ח 61)את למעלה ראה
וכו'. ושמן ביין אותו לסוך מותרים 62)שמותר הם שהרי 

בתרומה.63)בתרומה. וצונן,64)שאסורים  חי  כלומר
תרומה. של בשמן שסכו הצליה לפני  דיו 65)ונזכר בצונן

א. עו, שם ראה שלא 66)בהדחה, הבשר, מעל המים
במים. לסוכו שאסור ה"ח  למעלה וראה עמהם. יצלה

חם 67) הבשר בעוד הצליה אחר או הצליה בעת שסך
כתבו  ואם, ד"ה (שם) וב 'תוספות' עה:) פסחים ('מאירי '
מתוך  בולע , הוא הבשר, נצטנן וכבר הצליה אחר שאפילו

רך. החיצונה.68)שהוא מותר 69)הקליפה שהוא
('מאירי '). בירושלים לפי70)לישראל - ב  עה, שם משנה,

לפי , ד"ה שם שב 'תוספות' ספרים" ו"יש שלפנינו, הנוסחא
השמן  את שפודה שמדובר נראה זה ולפי  שם, ברש"י  וראה

שם. ב 'תוספות' ראה המעות, מעשר 71)על מהל' פ "ב 
ה"ח . רבעי  ונטע  ב .72)שני  עו, פסחים ברייתא,

שלא 73) נאכלים שהפסחים ונמצא הקרבנות, יתחלפו שמא
כלֿכך.74)למנוייהם. בהם מצוי  החילוף  שאין

כלומר  הרגל", "מפני  הטעם נאמר פ "ה פסחים ובתוספתא
חננאל' 'רבינו פירש וכן כאחד. וגדי  גדי  לצלות יתרגלו שלא

שם.

.ÂË˙BÓB˜Ó ‰nÎa e‡a k75ÁÒt‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿«»¿∆≈«∆«
‰Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„k ,˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÏÎ‡76, ∆¡»∆»«¬¿≈¿«¿ƒƒ»¬≈»

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ÏÎ‡iL ‰Bz ÔÈ„Â¿ƒ»∆≈»≈»««¿»«∆«¬∆«
ÁM‰77‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a e‡a Îe .78‡e‰L , «««¿»≈«¿¿ƒ¿»≈«»∆

B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ïl‰ ÔeÚË79‰eÁ Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓcpL Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÊBÁ80elÙ‡ , ¿ƒ¿¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈»¬ƒ

.‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»

שם 75) ואף  אחד, במקום אלא רבינו בדברי  כן נמצא לא
מעשה  מהל' פ "י  ראה הקרבנות, בשאר אלא בפסח  אינו

ה"ח . עמוד 76)הקרבנות שיעלה אחר לאכול יבוא שלא
פ "ו  וראה א. ב , בברכות רש"י  ראה כרת, ויתחייב  השחר

שם. ד ובהערה ה"א ומצה חמץ  עקיבא,77)מהל' כרבי 
משנה  שסתם ועוד). ט . (ברכות עזריה בן אלעזר כרבי ולא
בזבחים  משנה שסתם ואף ֿעלֿפי  כוותיה. - ב  כ, במגילה
לי מה כראב "ע , היא מקומות ועוד ב  קכ, ובפסחים ב  נו,
מחבירו  עקיבא כרבי  וההלכה סתמא, תרי  לי  מה סתמא, חד
ומצה  חמץ  מהל' פ "ו ומגידֿמשנה ב . קכ, פסחים ('מאירי '

נרדמו.78)שם). לענין הי "ד ושם הלל. לענין ה"י , פ "ח 
הלל 79) טעון ראשון שפסח  - א צה, פסחים משנה,

הט "ו. פ "י  להלן וראה כל 80)באכילתו. נשתקעו כלומר,
קוראים  (שאם נתנמנמו רק  אם אבל בשינה, החבורה בני 
שנשתקעו  או החבורה בני  כל קכ:) פסחים עונים, הם להם
אחר  ואוכלין חוזרין – החבורה מבני  מקצת רק  בשינה
זו, הלכה ומקור הי "ד). ומצה חמץ  מהל' (פ "ח  שניעורו
לא  - כולן יאכלו, - מקצתן "ישנו ב : קכ, פסחים במשנה
לא  - נרדמו יאכלו, - נתנמנמו אומר: יוסי  רבי  יאכלו.
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ואומר  הסיפא על חולק  יוסי  שרבי  רבינו ומפרש יאכלו".
נתנמנמו  אבל יאכלו, לא - בשינה כולן נשתקעו אם שרק 
אם  שאף  והוא הרישא, על חולק  ואינו יאכלו. – כולן
מפרש  ורשב "ם יאכלו, החבורה מבני  מקצת בשינה נשתקעו
עמוד  ומצה, חמץ  בהל' ועיי "ש הרישא על חולק  יוסי  שרבי 

סא. הערה תמד

ה'תשע"ח  ניסן  י"א שלישי יום 

   1 
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח  יבאר

לחבורה. מחבורה

.‡‰eÁa ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÁÒt‰ ÔÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ«∆«≈≈∆»«¬»
˙Á‡2‰eÁ‰ ÔÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .3ÏÎ‡iL ««¿≈ƒƒƒ∆ƒ«¬»∆≈»≈
da4˙ÈÊk epnÓ ‡ÈˆBn‰Â .5‰eÁÏ ‰eÁÓ Oa »¿«ƒƒ∆¿«ƒ»»≈¬»«¬»

OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa6‡ÈˆB˙ ‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ¿≈¬ƒ»»»∆∆∆¡«…ƒ
;ıeÁa epÁÈpiL ‡e‰Â .‰ˆeÁ Oa‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÔÓƒ««ƒƒ«»»»¿∆«ƒ∆«
‰È˜Ú CÈˆ CÎÈÙÏ ,˙aLk Ba ‰e˙k ‰‡ˆB‰L∆»»¿»¿«»¿ƒ»»ƒ¬ƒ»
‡ÈˆBÓ Á‡ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .˙aL ˙‡ˆB‰k ‰Áp‰Â¿«»»¿»««»¿≈ƒ««ƒ

ÁÒta7Û‚‡‰ ÔÓ .ÏÒÙ ÔBL‡‰ B‡ÈˆB‰L ÔÂÈkL ,8 «∆«∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¬«
ÌÈÙÏk  ÌÈÙÏÂ9ıeÁÏk  ıeÁÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ;10; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»¬«¿«¿«

ıeÁÏk  Á˙t‰ ÈÚ ‡e‰L ,BÓˆÚ Û‚‡‰Â11. ¿»¬««¿∆√ƒ«∆«¿«
˙BBlÁ‰12ÌÈbb‰ .ÌÈÙÏk  ÌÈÏ˙k‰ ÈÚÂ ««»√ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ

˙Èa‰ ÏÏÎa ÔÈ‡  ˙BiÏÚ‰Â13. ¿»¬ƒ≈»ƒ¿«««ƒ

בהם 2) אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בני (שני  חבורות בשתי  נאכל שהפסח  מלמד ז) יב , (שמות
- "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני  אחד פסח  אוכלים אדם
שם). רש"י  - שניים - "בתים" אחד. פסח  - "אותו" שניים.
בשני אוכל אחד (אדם מקומות בשתי  אוכל האוכל יהא יכול
את  ההופכות חבורות בשתי  או חדרים בשני  כגון מקומות
שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י  פניהם,
- למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי  וכו' מו)
בשני ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע  כתיב , "יאכל"
רש"י ). - הרבה בתים כתיב  הרבה אוכלים גבי  אבל בתים,
בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר'
כל  יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי  אוכל שהאוכל
- שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד
לומר  תלמוד חבורות בשתי  נאכל יהא יכול רש"י ). פי  על
וקרינן  למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית
הלכה  פסק  "לעניין (שם): המאירי  וכתב  הפסח ). היינו ֵֵָיאכל,
בשתי ליאכל נחלק  הפסח  ואין להחמיר שניהם כדברי 
משהסבו  חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות

מקומם". לשנות רשאין לא 3)אין "תניא פה: בפסחים
לבית, מבית אלא לי  אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא
לאכילתו". חוץ  חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה

"יאכל,4) מו): יב , (שמות שם דרשב "י  במכילתא הוא כן
חייב  אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא

אכילה". בשעת שלא חייב  שם 5)ואינו בתוספתא הוא כן
דרשב "י ובמכילתא פה. שם ובבבלי  שם בירושלמי  ושם,

ל  "יאכל, הוא שם: אכילה כדי  על חוצה הבית מן תוציא א

מכזית". פחות על חייב  ואינו אכילה.6)חייב  בשעת
ושוב 7) והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,

במוציא 8)הוציאוהו. רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה
כשסוגרין  הדלתות מקום הוא ו"אגף  הבית. מן הפסח  בשר
הפנימי ". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן

מוציא 9) נקרא אינו הפסח  מן כזית שם הניח  ואם הבית של
לחוץ . הפסח  על 10)את עובר הפסח  את שם הניח  ואם

ונפסל. הוצאה 11)לאו, לעניין שם בגמרא אמרו כן
הבית.12)מירושלים. מבשר 13)של כזית והמוציא

בית  מהלכות ו בפרק  וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח 
אוכלים  ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה

פו). פה: (פסחים פסח  קרבן שם

.ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,B˙eÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt‰ Oa¿««∆«∆»»«¬»≈¿»≈
ÈL„˜ Ok ‡e‰ È‰Â ,‰ÏÈÎ‡a Ò‡  ‰‚‚Laƒ¿»»∆¡««¬ƒ»«¬≈ƒ¿«»¿≈
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa B‡ ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„»̃»ƒ∆»»»¬»»¿«»»ƒ«ƒ
‰ÙËk Ïk‰L ,ÌÈÏLeÈ ˙BÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL14 ∆»»¿¿»«ƒ∆«…ƒ¿≈»

B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ15‰OÚÓa e‡aL BÓk , ¿ƒ«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬≈
˙Baw‰16Oa‰ C˙BÁ  B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ‡ .17 «»¿»≈∆∆»»ƒ¿»≈«»»

Oa‰ ˙‡ ÛÏB˜Â ,ÌˆÚÏ ÚÈbnL „Ú „BÈÂ18Ïk ; ¿≈«∆«ƒ«»∆∆¿≈∆«»»…
ÚÈbÓ ‡e‰Lk .ÛOÈ  ıeÁaL ÏÎÂ ,ÏÎ‡È  ÌÈÙaL∆ƒ¿ƒ≈»≈¿…∆«ƒ»≈¿∆«ƒ«

ıÈÙB˜a C˙BÁ  ÌˆÚÏ19;ÌÈL„˜ ‡L ‰È‰ Ì‡ , »∆∆≈¿ƒƒ»»¿»»»ƒ
ÌˆÚ Ba aLÏ eÒ‡L ,ÁÒt ‰È‰ Ì‡Â20ÛÏB˜ 21 ¿ƒ»»∆«∆»ƒ¿…∆∆≈

˜t‰ „Ú22˜t‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ‡‰ ˜ÙÓe , ««∆∆¿»≈»≈∆∆»»ƒ¿»ƒ«∆∆
ıeÁÏ BÎÈÏLÓe23. «¿ƒ«

וקבלנו 14) כב ) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם
חוץ  שיצא בשר שכל הכתוב  זה עניין כי  סח :) (חולין
שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו
קדשי מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,
חוץ  קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ  הקדשים
אותו  נאסר לבית, חוץ  הפסח  מבשר כלום או לירושלים

באכילה". אסור והוא שיצא יח .15)הבשר במכות
והיינו  תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי  "ולילקי 

כזית. ממנו אכל שחזר 16)אם פי  על שאף  שם וכתב  שם.
לאוכלו. אסור למקומו שיצא.17)הבשר מקום עד

בפסח ,18) אלא הבשר" את "קולף  הוזכר לא שם במשנה
לחתוך  שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
הבשר  בין להבדיל כדי  אלא בקליפה צורך אין בקופיץ ,
שריפה. טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון

גדול".19) לא 20)"סכין "ועצם מו) יב , (שמות שנאמר
בו". הבשר.21)תשברו שמתחברים 22)את מקום

אלא 23)העצמות. שריפה, טעונים אינם שעצמות
פג.). (פסחים משליכם

.‚˙BeÁ ÈzL24‰ÎÈˆ  „Á‡ ˙Èa ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰eÁ Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈvL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ˆeÁ Oa‰«»»»ƒƒ«¿»»¿∆»ƒƒ≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ‰ˆeÁ25Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â . »ƒ¿¬ƒ»¿≈¿ƒ∆¿≈∆
CÏÈ‡26CÏÈ‡ Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â ,ÔÈÏÎB‡Â ≈«¿¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿≈∆≈«

ÌÈÚÓ e‡È ‡lL È„k ,ÔÈÏÎB‡Â27. ¿¿ƒ¿≈∆…≈»¿…»ƒ
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שאמר:24) יהודה כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה
נאכל  הפסח  שאין ההלכה ולפי  חבורות. בשתי  נאכל הפסח 
בשתי זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי 

פסחה. את אחת כל האוכלות מן 25)חבורות תוציא "לא
מחבורה  לבית, מבית אלא לי  אין חוצה, הבשר מן הבית
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה

לעשות 26) רשאים שהם שם רש"י  ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות כשתי  שנראים פי  על ואף  כן.

בזו,27) זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
הופכין  אלו אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב  ואלו למזרח  פניהם

.„˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÈ Ba ÌÈ‚ÊBnL ÌÈn‰ eÈ‰28ÔÈa »««ƒ∆¿ƒ≈»¿∆¿«««ƒ≈
‚ÊÓÏ „ÓBÚ LnM‰Lk  ˙BeÁ‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ÈÊÁÓe31B˙eÁ Ïˆ‡ ÚÈbnL „Ú ƒ«¬ƒ∆»»«∆«ƒ«≈∆¬»
ÏÎ‡Ï ÏÎB‡Ï eÒ‡L ;ÂÈÙaM ‰Ó ÏÎB‡ Ck Á‡Â¿««»≈«∆¿ƒ∆»»≈∆¡…
ÈaÓ ‰Èt ÈÊÁ‰Ï ‰lkÏ zÓe .˙BeÁ ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈

˙ÏÎB‡Â d˙eÁ32ÏÎ‡Ï ‰LBa ‡È‰L ÈtÓ , ¬»»¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ»∆¡…
.Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆

וכו'".28) עומד כשהשמש באמצע  "והמיחם פו. שם משנה
"והיו  היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י  ומפרש
מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים,

אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם לבני29)להספיק 
האחרת. אוכל.30)החבורה ואינו פיו את סוגר

שקופץ 31) כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו

פיה.32) קופצת שאינה פי  על אף  כלומר,

.‰˙BeÁ ÈzL33ÔÈ‡  Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰eÁ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙BeÁ ÈzLa ÏÎ‡35‰eÁÓ ÔÈ˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰eÁÏ36. «¬»

בשתי33) נאכל הפסח  שאין להלן רבינו שפסק  מאחר
אחת  כל אכלו החבורות ששתי  כאן לפרש צריך חבורות,

שלה. פסח  ונסתלקה 34)ואחת יושבין "היו פו: בפסחים
אוכל  האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי  מביניהם מחיצה
אין  יהודה) (ר' האומר לדברי  אוכלין, - מקומות בשני 
כר' רבינו ופסק  אוכלין". אין - מקומות בשני  אוכל האוכל

מחיצה 35)יהודה. ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
חבורות  בשתי  נאכל פסח  יהודה) (ר' האומר לדברי  ביניהם
בשתי נאכל הפסח  אין שמעון) (ר' האומר לדברי  אוכלין, -
על  מוסב  וזה שמעון. כר' רבינו ופסק  אוכלין". אין חבורות,
מחיצה  ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני  הדין

וכר'36)ביניהן". חבורות, בשתי  אוכל האוכל אין כלומר,
חבורות  "שתי  של הראשון הדין על מוסב  וזה שם. יהודה

מביניהם". מחיצה שנפרצה

.ÂÏÎ‡Ï ˙È B‡ Ô‰Ó ‰LÏL eÒÎpL ‰eÁ Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…
‰eÁ Èa ‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿

ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa CcL ‰ÚLa38ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»ƒ¿»«

‡M‰ ÏÚ ÔlÎÏ BÚÓ‰39el‡ È‰  e‡a ‡ÏÂ «¿≈¿À»««¿»¿…»¬≈≈
.‡MÏ ÌÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â eÚaOiL „Ú ÔÈÏÎB‡ eÒÎpL∆ƒ¿¿¿ƒ«∆ƒ¿¿¿≈«¿ƒƒ«¿»
‰LÏM‰ el‡ e‡ˆÓe Ck Á‡ ÔÈÁ‡˙n‰ e‡a elÙ‡Â«¬ƒ»«ƒ¿«¬ƒ««»»¿≈«¿»

Ì˜ÏÁ È„k Ô‰Ï ÌÈÓlLÓ ÔÈ‡  Ïk‰ eÏÎ‡L40Ï‡ . ∆»¿«…≈¿«¿ƒ»∆¿≈∆¿»¬»
ÌÈÈzÓÓ el‡ È‰  „Ïa ÌÈL eÒÎ Ì‡41‰na . ƒƒ¿¿¿«ƒƒ¿«¬≈≈«¿ƒƒ«∆

˙Úa Ï‡ ;ÏÎ‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈËÙpL42elÙ‡ .BÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈˆ Ì„‡ ÔÈ‡  ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈˆ BÈ‡Â ‡ˆÈ  ÏÎ‡lÓ „Ïa „Á‡ Ó‚»«∆»ƒ¿«ƒ∆¡…≈≈¿≈»ƒ
ÔÈzÓ‰Ï43. ¿«¿ƒ

נכנסין 37) חבורה בני  הונא: רב  "אמר שם: בפסחים
באחד. אפילו ויוצאין דעייל 38)בשלושה "והוא שם:

למיעל". דרגילי  הלך 39)בעידנא החבורה של השמש
שם, חננאל רבינו בדברי  ומשמע  שיבואו, לזרזן השאר אצל
בהו  דשגרו "והוא גרס  דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא",

פנים 40) כל על שצריכים וכו' לי  נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית להם השלישי .41)להשאיר שיבוא עד

בסוף 43)יוצאין.42) רבינו שכתב  שמה הראב "ד, כתב 
שמהיכא  דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו
היה  כי  וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי 
להמתין  הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום

יחידי . יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף  עד

.ÊÔÈa ÔBL‡ ÁÒtÓ ÔÈa ,ÁÒt‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÈÎ‡n‰««¬ƒ¿«ƒƒ«∆«≈ƒ∆«ƒ≈
ÈL ÁÒtÓ44‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓÏ ,45LBz ‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48Î Ôe .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
Î Ï‡ „BÚ‰ ‰Ê  ‰Bza eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:Ó‡pL ;ÈÎO B‡ LBz ‚ elÙ‡ ,ÈÎÏ epnÓƒ∆¿»¿ƒ¬ƒ≈»»ƒ∆∆¡«
Ba ÏÎ‡È ‡Ï ÈÎOÂ LBz50. »¿»ƒ……«

הפסח 44) חוקת "ככל יב ) ט , (במדבר בו שנאמר משום
ראשון  כבפסח  בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו

טו). הלכה י  פרק  ולהלן צו. בספר 45)(פסחים כתב  כן
הפסח  את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח ) (לאֿתעשה המצוות

שנשתמד". מצוות,46)לישראל שבע  עליו שקבל גוי 
זרה. עבודה עובד ואינו נח  בני  הגוי ".47)שנצטוו "זה

נאמר 48) וודאי  בו" יאכל לא ושכיר "תושב  הפסוק  שהרי 
יאכל  לא נכר בן "כל הפסוק  וגם לגוי , יאכיל שלא לישראל
- שם) (מכילתא בגוי  ובין מומר בישראל בין המדבר בו"
ציוותה  לא גוי  שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם
אינו  תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה,
לוקה, "שאינו כתב  ע : ביבמות והמאירי  משנה). (כסף  לוקה
יג  מצוה החינוך כתב  וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר
בפרק  וראה ב ). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י 
עקיבא  ר' (הגאון כאן שכתב  למה סותר וזה לוקה, אותה
לא, הלכה כלאיים מהלכות י  בפרק  עוד ועיין איגר),
המלביש  - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש
הוא  כאן האיסור שכל כתב  עג.) (פסחים והצל"ח  לוקה.
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קנט                 
         

ראה  עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני  משום
רלב . מצוה זרה.49)בחינוך לעבודה משומד כלומר,

דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס  בתרגום והמקור
משומד  ישראל זה נכר בן "כל שם: דרשב "י  במכילתא וכן
מומר  ישראל "אחד דר"י : ובמכילתא זרה". עבודה שעבד

במשמע ". נכרי  "תושב 50)ואחד שם: במכילתא הוא כן
וגבעוני מהול בערבי  והמדובר הגוי ". זה שכיר תושב , גר זה
לא  ערל בכלל הוא הרי  כן לא שאם שם), (מכילתא מהול
בתושב  זה פסוק  פירש והראב "ד משנה. כסף  ראה בו, יאכל
עולם  קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר
שלא  פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או

מדעתם.

.ÁÏÚ51ÁÒt‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L52;‰˜BÏ  »≈∆»«¿«ƒƒ¿««∆«∆
,ÏÎB‡ BÈ‡L ‡e‰ Ba .Ba ÏÎ‡È ‡Ï ÏÚ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«»»≈……«∆≈≈

BÓe ‰vÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï‡53ÏÈÎ‡‰Ï zÓ ÔÎÂ . ¬»≈«»»¿≈À»¿«¬ƒ
ÈÎOÏe LBz ‚Ï BÓe ‰vÓ54. «»»¿≈»¿»ƒ

מילה 51) מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח :). פסחים נחשבת 52)(רש"י  אינה מכזית פחות כי 

בו,53)"אכילה". יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים
המאירי וכתב  ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו
שחייב  מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע  (יבמות
שמותר  כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי  - בהן

תושב ". לגר ומרור מצה דרשב "י54)להאכיל מכילתא
אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב  מה: יב , שמות
דיבור  כח : פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל

.ËËÁLlÓ ezkÚÓ ÂÈ„ÚÂ ÂÈa ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ«»»«¬»»¿«¿¿ƒƒ¿…
ÁÒt‰55Ó‡pL ;ÏÎ‡lÓ e˙kÚÓ Ck ,56‰zÏÓe : «∆«»¿«¿«ƒ∆¡…∆∆¡««¿»

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡57„ˆÈk .58ËÁLpL Á‡ „Ú ‰˜ ? …»…«≈«»»∆∆««∆ƒ¿«
‡l‡ ÏBn‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL Ôa BÏ ‰È‰L B‡ ,ÁÒt‰«∆«∆»»≈∆…ƒƒ«¿«¿ƒ∆»
„Ú ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ÁÒt‰ ˙ËÈÁL Á‡««¿ƒ««∆«¬≈∆»∆¡…«
Á‡ ‰ÏÈÓÏ Èe‡ Ôa‰ ‰È‰È „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÏeÓiL∆»»¿≈«ƒ¿∆«≈»¿ƒ»««
ÔB‚k ?‰ËÈÁL Ì„˜ Èe‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««∆«¿…ƒ¿∆»…∆¿ƒ»¿

‰nÁ ezˆÏÁL59˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˙ÚL CÈvL , ∆¬»««»∆»ƒƒ¿«»ƒ≈≈¿≈
B˙‡‰ ÌBiÓ60Á‡ ˙‡tÂ BÈÚ ‰‡kL ÔB‚Îe ; ƒ«¿»»¿∆»¬»≈¿ƒ¿»««

‰ËÈÁL61˙ËÈÁL Á‡ Ú˜Â ÌeËÓË ‰È‰L B‡ ; ¿ƒ»∆»»À¿¿ƒ¿«««¿ƒ«
.ÎÊ ‡ˆÓÂ ÁÒt‰«∆«¿ƒ¿»»»

הקטנים 55) בניו "מילת ה: הלכה ה פרק  למעלה ראה
לט , יב , (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת
ובמכילתא  לעשותו". יקרב  ואז זכר כל לו המול בניו) אצל
מעכבים  מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא)
אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו
מד) (שם, בעבדיו וכתב  לעשותו" יקרב  "ואז בבניו כתב 
בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף  מקנת איש עבד "וכל

עבדיו.56) מילת 57)אצל אלא לי  "אין בא: במכילתא
אתה  הרי  מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו
מה  "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן:
כאן  אף  הפסח ) את מלהקריב  (מעכבת זכרים מילת להלן

הפסח )". את לאכול (מעכבת זכרים אופן 58)מילת באיזה
שלא  ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה
עכבוהו. לא השחיטה ובשעת הפסח , את מלאכול נימולו,

ממנו.59) ונחלץ  חום לתינוק  ייתכן 60)שהיה זה ולפי 
לעת  מעת ימים שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת
שבעה  לו מלאו ששחטו אחר ורק  למולו, הזמן הגיע  ולא
הפסח . את לאכול אביו את הוא מעכב  ואז לעת, מעת  ימים

השחיטה.61) בשעת למולו יכלו לא זה שמפני  שם, יבמות
ראה  חום, של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין

(קלז.). שבת

   1 
חייב ,1) עצם איזה ועל טהור, בפסח  עצם השובר יבאר

הבוקר. עד מהבשר ישאיר ושלא

.‡‰˜BÏ ‰Ê È‰  B‰Ë ÁÒÙa ÌˆÚ BM‰2; «≈∆∆¿∆«»¬≈∆∆
eaL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ :Ó‡pL3ÁÒÙa Ó‡ ÔÎÂ .B ∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿¿≈∆¡«¿∆«

‰‡ÓËa ‡aL ÁÒt Ï‡ .B eaLÈ ‡Ï ÌˆÚÂ :ÈL4, ≈ƒ¿∆∆…ƒ¿¿¬»∆«∆»¿À¿»
:e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ BÈ‡  ÌˆÚ Ba L Ì‡ƒ»«∆∆≈∆ƒƒ«¿»»¿

‡ÓËa ‡ÏÂ B‰Ëa  B eaL˙ ‡Ï5BM‰ „Á‡ . …ƒ¿¿¿»¿…¿»≈∆»«≈
OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÌˆÚ‰ ˙‡6ÌˆÚ Ba ML B‡ , ∆»∆∆¿≈≈¬ƒ»»»∆»«∆∆

ÌBÈ „BÚaÓ7ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ ML B‡ ,8‰Ê È‰  ƒ¿∆»««««»»ƒ¬≈∆
.‰˜BÏ∆

פד.2) פסחים סופר 3)משנה [וטעות ישברו" "לא צ "ל:
ישנים  ובדפוסים בכתבי ֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו
ותוקנה  ט ) הערה קכט  עמ ' שם סופרים בדקדוקי  (ראה

חדשים]. מת,4)בדפוסים טמאי  הקהל רוב  שהיו כגון
הלכה  פ "ז למעלה ראה בטומאה, הפסח  כולם שמקריבים
עליו  חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח  היה אבל א,

ו. הלכה להלן ראה עצם, שבירת שם 5)משום בפסחים
בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא:
דטומאה  בפסול, שנעשה הוא פסול "האי  שם: ופירש"י 
הוא  כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה
לדברי צורך אין זה ולפי  מו), יב , (שמות דרשב "י  במכילתא
בו  בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני  בפסח  ואף  רש"י .

בפסול". ולא ושל 6)בכשר, ראשון, פסח  שהוא ניסן, של
שני . פסח  שהוא תשברו 7)אייר לא ועצם "ת"ר פד: שם

יאכל  אחד בבית אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב ), (שמות בו
בו  יש לאכילה הראוי  כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות
משום  בו אין לאכילה ראוי  ושאין עצם, שבירת משום
שבירת  אלא כו' אמר אביי  וכו' בינייהו מאי  עצם, שבירת
הוא. כשר הא כשר, למ "ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם
פפא  רב  וכו'. לאכילה ראוי  לאו השתא לאכילה, ראוי  למ "ד
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע  גוונא, האי  כי  כל אמר,

לאכילה". מיחזי  (=לערב ) לאורתא טעמא, ראה 8)מאי 
יש  - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח  ו, הלכה להלן

עצם. שבירת משום בו

.CÎÈÙÏ9ÔÈÙBO10˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
BOaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡BÈ ‡lL È„k ,12. ƒ¿»¿≈∆…»»∆ƒ≈«»»

ימים.9) כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור לפי 
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טעונין 10) אין הקדשים עצמות "כל בברייתא: פג. פסחים
התקלה". מפני  הפסח , מעצמות חוץ  כנראה 11)שריפה

מפורש  וכן מוח , ולא בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר
עצמות  "כל ט : הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפי "ט 
מעצמות  חוץ  שריפה, טעונין אינן מוח , בהן שאין הקדשים

להלן. וראה שם) בראב "ד (ועיין שמא 12)הפסח " כלומר,
הברייתא  דברי  רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי  יבואו
שיש  שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים
הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור
ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
"הני הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן
קדשים  עצמות מוח , בהו דלית אילימא דמי , היכי  עצמות
ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי  הנוסחא (כן שריפה" להו למה
למה  הפסח  "עצמות ב : ובכ"י  שריפה". להו "למה ולפנינו
אינם  קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו
למה  לו קשה לא הפסח  עצמות על ואילו שריפה, צריכים
צריכים  מוח  בהם שאין עצמות שאף  הרי  שריפה, צריכים
כנ"ל  עצם, שבירת של תקלה לידי  יבוא שמא בפסח , שריפה

שמח ). (אור

.‚˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ ˙ÈL ÏÚ ‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
Oa13ÁÓ Ba LiL B‡14ÁÓ Ba ÔÈ‡L ÌˆÚ Ï‡ ; »»∆≈…«¬»∆∆∆≈…«

‰È‰ .B˙ÈL ÏÚ iÁ BÈ‡  Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚb ÔÈ‡LÂ¿∆≈»»¿«ƒ»»≈«»«¿ƒ»»»
 Oa‰ ÌB˜Óa ‡lL ÌˆÚ‰ LÂ Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»¿»«»∆∆∆…ƒ¿«»»

BOaÓ Èet ML ÌB˜n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,iÁ15. «»««ƒ∆«»∆»«»ƒ¿»

שאין 13) (באבר גוונא האי  כי  כל אמר, "רבינא פד: פסחים
שיעור  דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית עליו
תשברו  לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה",
משום  בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב , (שמות בו"
שבירת  משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת

(שם). "ויש 14)עצם פה. שם כמפורש מוח , כזית היינו
מפורש  וכן מוח . כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו

פירש"י . וכן שם, יוחנן 15)בר"ח  ר' בין שם מחלוקת
יוחנן. כר' ופסק  לקיש, בן ור"ש

.„BM‰ Á‡ BM‰16.‰˜BÏ  „Á‡ ÌˆÚa «≈«««≈¿∆∆∆»∆

גם 16) ושבר שני  בא עצם, שבר שהראשון אחרי  כלומר,
ושוב  בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
בשתי "אבל הי "א: פ "ז פסחים בירושלמי  הוא וכן שבר.
חייב  ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן התריות,
שובר  יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים".

ח . והערה א הלכה פ "ט  למעלה וראה שובר". אחר

.‰ÌÈ„Èb CzÁÓ‰Â ˙BÓˆÚ ÛBO‰17iÁ BÈ‡  «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙ÈL ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח .17) עצמות 18)של "השורף  בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏMÓ B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
‰˜BÏ 21‰‡ÓËa ÏÒÙ elÙ‡ .22‰‡ÈˆÈÂ23‡ˆBiÎÂ ∆¬ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ»¿«≈

ÌÈc ‰na .ÌˆÚ‰ ˙ÈL eq‡ Ba LÈ  Ì‰a»∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆¿»ƒ

ÏÒÙÂ Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡24Ï‡ ; ¬ƒ¿∆»¿»¿««∆¿ƒ¿«¬»
Ïbt˙pL ÔB‚k ,Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡25B‡ ƒ…»¿»¿««∆¿∆ƒ¿«≈

ÔÓÊ ˙LÁÓa ‰OÚ26ÌM‰ ÈepL ˙LÁÓ B‡27 «¬»¿«¬∆∆¿««¬∆∆ƒ«≈
.ÌˆÚ‰ ˙ÈL ÌeMÓ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ«»∆∆

(למעלה 19) עדיין אדם לאכילת ראוי  ואינו מעט  שנצלה
תאכלו  "אל שנאמר משום לאכלו ואסור ו), הלכה פ "ח 
אמר, רנב "י  (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו
שבירת  משום בו יש בנא) העצם (שבירת גוונא האי  כי  כל
לי '. ואכל לי ' דמטוי  לאכילה חזי  דהא טעמא מאי  העצם,

ובשל 20) נא ממנו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור
ד). הלכה שם (למעלה במים" חייב ,21)מבושל הוא בנא

רב  מדברי  (שם יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי  שהוא מפני 
גם  שהרי  לעולם, ראוי  שאינו ומבושל יצחק ). בר נחמן
כיון  - ח ) הלכה שם (למעלה עליו חייב  צלהו" ואחר "בשלו
חייבים  בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה
(שם). רבי  של דתנאֿקמא אליבא יוסף  כרב  עליו,

הדם.22) זריקת למעלה 23)לאחר ראה לחבורתו, חוץ 
ב . הלכה ראה 24)פ "ט  וכתנאֿקמא, יוסף  רב  כדברי  שם

זו. בהלכה שזה 25)למעלה למקומו, חוץ  לאכלו [שחשב 
פסולי מהלכות פי "ג למעלה ועיין כט .) (זבחים פיגול נקרא

להלן]. וראה א, הלכה בשעת 26)המוקדשין שחשב  כגון
הולכת  בשעת או במזרק , הדם קבלת בשעת או השחיטה,
לזמן  חוץ  ממנו שיאכל זריקה, בשעת או למזבח , הדם
בהקרבה  המותר לזמן חוץ  ממנו שיקריב  לאכילה, המותר
"בן  ובהגהות א). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות (פי "ג
"שנתפגל" ולפי "ז מקום". "מחשבת להגיה מציע  אריה"

לזמנו. חוץ  מחשבת היינו מקודם שמו 27)שכתב  ששינה
יא). הלכה פט "ו (שם בעליו לשם או אחר זבח  לשם

.Ê‰ÈÏ‡‰ ÌˆÚ L28È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ Èe‡ BÈ‡ »«∆∆»«¿»≈∆∆¬≈≈»
‰ÏÈÎ‡Ï29. «¬ƒ»

הכבש.28) כי29)זנב  כל אמר, אשי  "רב  שם: פסחים
משום  בו אין ודאי  האליה) עצם (=שבירת גוונא האי 
אינו  ודאי  דהא לתנאֿקמא) וגם לרבי  (גם העצם שבירת
גבי על להקטרה עומדת היא שהרי  כלל", לאכילה ראוי 

ובכס "מ . הראב "ד בהשגת וראה (שם). המזבח 

.ÁÌÈk ÌÈÓˆÚ BÓk Ì‰L ,ÌÈÒeÁq‰30el‡ È‰  «¿ƒ∆≈¿¬»ƒ«ƒ¬≈≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈzÓ31. À»ƒ¿»¿»

שם).30) (פיה"מ  הכתף " שבראש "אותן והם פד. שם
ט .31) הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם ואין

.ËÈ„‚ ‰È‰32ÏÎ‡È ‡Ï  ÌÈk ÂÈ˙BÓˆÚL CÂ ÔË˜ »»¿ƒ»»»«∆«¿»«ƒ……«
ÌˆÚ BL ‰fL ,Ô˙B‡33‰˜BÏ  ÏÎ‡ Ì‡Â .34„Á‡L ; »∆∆≈∆∆¿ƒ»«∆∆∆»

C ÌˆÚ B‡ ‰L˜ ÌˆÚ BM‰35ÏÎ‡pL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . «≈∆∆»∆∆∆«∆«¿»…∆∆¡»
ÏMa˙iL Á‡ ÏB„b‰ BMa36ÏÎ‡Ï znL ‡e‰  ««»««∆ƒ¿«≈∆À»∆¡…

B˙iÏˆ Á‡ C‰ È„b‰ ÔÓ Bc‚k37ÌÈÙk ÈL‡ ÔB‚k ,38 ¿∆¿ƒ«¿ƒ»«««¿ƒ»¿»≈¿»«ƒ
ÌÈÒeÁq‰Â39. ¿«¿ƒ

שם.32) וגמרא הוא 33)משנה הרך העצם שאכילת
בו".34)שבירה. תשברו לא "ועצם הוא 35)משום
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קסי                 
         

בו". תשברו לא "ועצם של האיסור שור 36)בכלל פירוש,
הם  רב , בישול שאחרי  אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול

לאכילה. אפשרות 37)ראויים אין הגדול בשור כי  אף 
צלייה. ידי  על וכ"ש בינוני , בישול ע "י  לאוכלם

שיש 38) העצמות ראשי  כלומר, קצוות. בכאן "פירושו
בשיניו  נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה

פד.). פסחים (מאירי  ח .39)ולועסה" הלכה למעלה ראה
"כל  פד. פסחים המשנה לדברי  רבינו של פירושו וזהו
כנפיים  וראשי  הרך בגדי  יאכל הגדול, בשור הנאכל
בשור  הנאכל כל תנן, רמי . "רבה ובגמרא, והסחוסים",
ראשי סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי  יאכל הגדול
וכו'. הגדול בשור מיתאכלי  לא הני  והא והסחוסים, כנפיים
הגדול  בשור הנאכל כל קתני  והכי  קתני , הן מה אמר, רבא
ראשי הן ומה בצלי , הרך בגדי  יאכל רב ) (בישול בשלקא
רש"י ומפרש וכו'". דרבא כוותי ' ותניא והסחוסים, כנפיים
אלא  להתמנות מותר שאין מינוי , לענין הוא שהמדובר
נראה  (וכן שנתבשל אחרי  לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר
מפרשה  בהשגות והראב "ד המשנה) בפירוש רבינו מדברי 
בשור  רב  בישול ע "י  לאכול שאפשר שמה נותר, לענין
לא  על עובר אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב  יש הגדול,
שבירת  איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו

עצם.

.ÈÔÈ„Èb40˙BL˜‰Ï ÔÙBqL ÔÈk‰41Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ»«ƒ∆»¿«¿««ƒ∆≈
‰zÚ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡42ÔÈÏÎ‡Â43ÔÈÓ ÔÈ‡  ÁÒta ¿ƒ«¬ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆«≈ƒ¿ƒ

L‡aL ÁÓ ÏÚ ÔÈÓÂ .Ô‰ÈÏÚ44ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆¿ƒ¿ƒ«…«∆»…ƒ¿≈∆»
B‡ÈˆB‰Ï45ÁÓ ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡Â ;ÌˆÚ ˙ÈL ‡Ïa ¿ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«…«
˙ÈÏewaL46È‰L ,ÂÈL‡ ÈMÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰ ‡e‰Â , ∆«ƒ¿»∆∆«»ƒ¿≈»»∆¬≈

ÌˆÚ ˙ÈLa ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡47. ≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆

לו.40) הודה יוחנן ר' ואף  לקיש, כריש שם. פסחים
"גידי41) וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

סופם  מזקין היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי  הצוואר,
שם). (רש"י  קשים" וקטן.42)להיות רך הגדי  בעוד

באכילה.43) על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי  פד: שם
וכו'". שבראש (רש"י45)מוח  האף " דרך בקיסם "לגוררו

מוח 46)שם). על נמנין ואין וכו' אומר "רבי  שם:
הלכה 47)שבקולית". (למעלה לוקה העצם את והשובר

א).

.‡È,ÏÎB‡Â Oa‰ C˙BÁ  ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈∆«∆«≈«»»¿≈
‰ˆ Ì‡ Ô˜ÙÓe ˜t‰ ÔÓ ˙BÓˆÚ‰ C˙BÁÂ48. ¿≈»¬»ƒ«∆∆¿»¿»ƒ»»

‰Lp‰ „È‚Ï ÚÈbiLÎe49‡L ÌÚ BÁÈpÓe B‡ÈˆBÓ  ¿∆«ƒ«¿ƒ«»∆ƒ«ƒƒ¿»
˙BÓew‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈ„Èb‰50˙ÚLa ÔÈ‡ˆBiL «ƒƒ¿»¬»¿«¿∆¿ƒƒ¿«

‰ÏÈÎ‡51Oa‰ ‡Lk B˙B‡ ÔÈwÓ ÔÈ‡L .52ÔÈ‡Â ¬ƒ»∆≈¿«ƒƒ¿»«»»¿≈
B˙B‡ ÔÈÎzÁÓ53ÌÏL B˙B‡ ÔÈÏBˆ ‡l‡ ,54BÎ˙Á Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»ƒ»≈¿ƒ¬»

Lk  ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á55.‡ ÒÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¬ƒ¬ƒ»≈¿∆…∆¿«≈∆
„Ú ÁÒt‰ OaÓ È‡LÈ ‡lL ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ»̂ƒ»»¿ƒ¿«≈∆…«¿ƒƒ¿««∆««
,ÈMa ÔÎÂ .˜a „Ú epnÓ eÈ˙B˙ ‡Ï :Ó‡pL ,˜a…∆∆∆¡«…ƒƒ∆«…∆¿≈«≈ƒ

LÈ‡L‰ Ì‡Â .˜a „Ú epnÓ eÈ‡LÈ ‡Ï :Ó‡p∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆¿ƒƒ¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ïa Ú  ÈMa ÔÈa ÔBL‡a ÔÈa ,epnÓƒ∆≈»ƒ≈«≈ƒ»«¿…«¬∆

‰OÚÏ ˜z È‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â56, ¿≈∆«»∆∆¬≈ƒ««¬≈
.eÙOz L‡a epnÓ ˙p‰Â :Ó‡pL∆∆¡«¿«…»ƒ∆»≈ƒ¿…

ב .48) הלכה פ "ט  למעלה ראה עצם, שבירת זו ואין
שהגיד 49) ואף  כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם צולהו שהרי 

בגידין  שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור
יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט "ו טעם בנותן
צב :), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן
(כסף  כדלהלן אותו, מחתכין אין שהרי  כאן, חששו לא

הראב "ד. בהשגת וראה אסורים.50)משנה). שאינם
לאוכלם.51) רגילים אין האדם שבני  רק 52)כלומר, אלא

טעם  בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים
(שמות 54)לחתיכות.53)(כסף ֿמשנה). שכתוב  כמו

והוא  קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי  אם "כי  ט ) יב ,
צולין  ואין שלם, אותו צולין "הפסח  פ "ה פסחים בתוספתא

חתיכות". ומטילו 55)אותו מנתחו, "רצה שם: תוספתא
גחלים". גבי  על אבר זה 56)אבר בלאו שהעובר כלומר,

ראה  עליו, לוקין אין לעשה הניתק  ולאו בעשה. מתחייב 
פד. בפסחים הדבר ומקור ב . הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ח 
פסולי מהלכות בפי "ח  כתב  וכן יהודה. רבי  בדברי 
אימורים  גבי  ז הלכה פ "א ולמעלה ט . הלכה המוקדשין
חלב  ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם שאם כתב ,
כדעת  מעשה". בו שאין לפי  לוקה "אינו - בוקר" עד חגי 
ובמשנהֿלמלך  כאן בכסף ֿמשנה וראה שם, יעקב  רבי 

שם. המוקדשין פסולי  בהלכות

.ÈÔBL‡a ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÈ˜nLk57ÔÈÈ˜Ó  ¿∆«¿ƒƒ∆«∆«»ƒ«¿ƒƒ
BnÚ58ÌÈÓÏL59ÔÓ B‡ ˜a‰ ÔÓ OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»ƒ«»»ƒ

Ô‡v‰60ÌÈpË˜ B‡ ÌÈÏB„b ,61˙B˜ B‡ ÌÈÎÊ ,62, «…¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÏM‰ ÈÁÊ ÏÎk63˙‚È‚Á ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ . ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒ«

OÚ ‰Úa‡64ÁÒt zÁÊÂ :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿»»»»¿«∆∆¡««»¿»«¿»∆«
˜e Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï65‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓ È˙ÓÈ‡ . «¡…∆…»»≈»«¿ƒƒƒ¬ƒ»

?BÊ66‡e‰L ÔÓÊa67ÏÁa ‡a68‰‰Ëe69ËÚeÓe70; ƒ¿«∆»¿…¿»√»¿»
B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï OÚ ‰Úa‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿«»

‰‡ÓËa ÁÒt‰ ‡aL71ÌÈaÓ ÌÈÁÒt‰ eÈ‰L B‡ ,72 ∆»«∆«¿À¿»∆»«¿»ƒ¿Àƒ
‡l‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒƒ¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ∆»

.„Ïa ÌÈÁÒt‰«¿»ƒƒ¿«

להלן 57) ראה שני , בפסח  לא אבל ראשון, בפסח  כלומר
טו. ומקריבים 58)הלכה סט : פסחים במשנה הוא כן

פ "ו  (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני  אותה
ט ). הלכה המקדש כלי  שלמים.59)מהלכות קרבן

שם.60) בן 61)משנה  שבא כפסח  אינה החגיגה פירוש
הוא  וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה אלא שנה,
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ "ה: פסחים בתוספתא

שם.62) הקרבנות 63)משנה מעשה מהלכות פ "א ראה 
יא. חמשה 64)הלכה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו

י ). הלכה חגיגה מהלכות (פ "א אין 65)עשר "והלא
נאמר  למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח 
ופסחים  ראה פ ' (ספרי  לחגיגה" ובקר לפסח  צאן ובקר? צאן
דמאןֿדאמר  אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע :).
פסוק  לדידן, אבל השבת. את ודוחה חובה היא זו שחגיגה
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ע : לפסחים בצל"ח  וראה הפסח , במותר מדבר זה
שם.66) פסחים חל 68)הפסח .67)משנה בניסן שי "ד

חול. בטהרה.69)ביום קרב  נמנו 70)שהפסח  שהרבה
על  ממנו כולם שיאכלו כדי  להם מספיק  ולא הפסח , על
המובחר  מן שמצוה ג, הלכה פ "ח  למעלה (ראה השובע 

שובע ). אכילת הפסח  בשר דוחה 71)לאכול הפסח  שרק 
הלכה  פ "ז (למעלה וטומאה יח ) הלכה פ "א (למעלה שבת

ע .). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל ויש 72)א),
לכולם. שובע  אכילת כדי  בהם

.‚È‰BÁ dÈ‡Â ˙eL  OÚ ‰Úa‡ ˙‚È‚Á73. ¬ƒ««¿»»»»¿¿≈»»
„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ˙ÏÎ‡Â74ÈÁÊ ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï eÒ‡Â .76‰Úa‡ ˙‚È‚Á OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ OÚ77Oa‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL , »»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…»ƒƒ«»»

ÈtÓ .˜aÏ ÔBL‡‰ ÌBia Úa ÁaÊz L‡¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰78˙‚È‚Á Oa ÁÈpÓÏ ‰‰Ê‡ ‰fL , «¿»»¿∆∆«¿»»¿«ƒ«¿«¬ƒ«

˜aÏ :Ó‡pL ;OÚ ‰ML ÌBÈÏ OÚ ‰Úa‡79 «¿»»»»¿ƒ»»»∆∆¡««…∆
ÈM‰ ÌBÈ ÏL ˜a „Ú80È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡  «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆

ÌÈ˙Bp‰ ‡Lk ,‰pnÓ ˙Bp‰ ÛOÈ ‡l‡82. ∆»ƒ¿…«»ƒ∆»ƒ¿»«»ƒ

עשר 73) ארבעה חגיגת מינה, שמע  אשי , "א"ר סט : שם
ותיתי בשבת תיתי  חובה, סלקאֿדעתך דאי  היא. חובה לאו

בטומאה". ותיתי  נאכל 74)במרובה שאינו כפסח  ואינה
שדינה  שאמר כבןֿתימא ודלא שם, (משנה חצות עד אלא

ו.75)כפסח ). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ "י 
עשר 77)להשאיר.76) ששה יום שהוא הקרבתו, מיום

עא:78)בניסן. עא. כתוב 79)שם היו אילו כלומר:
ומזה  הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר"

עא:). (שם שני  לבוקר דרשו "לבוקר" שהוא 80)שנאמר
בניסן. עשר ששה עשר 81)יום ששה ליום י "ד מחגיגת

יא.82)בניסן. הלכה למעלה ראה

.„ÈÏÎÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÒt‰ ÌÚ ‰ÏÚL ‰‚È‚Á Oa¿«¬ƒ»∆»»ƒ«∆«««À¿»¿»
BnÚ ÔÈÚa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈLz‰83, ««¿ƒƒ»ƒƒ««À¿»ƒ¿«¬ƒƒ

˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â84BÓˆÚ ÁÒtk85‰Êb . ¿≈»∆¡»ƒ∆»«¬«∆««¿¿≈»
˙Úz‰ ÈtÓ86. ƒ¿≈««¬…∆

ד.83) הלכה פ "ו שם וירושלמי  פ "ה, פסחים תוספתא
אחד 84) ולילה ימים לשני  נאכל החגיגה בשר כל כי  אף 

הפסח , עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה
חצות. עד אלא נאכל טו.85)אינו הלכה פ "ח  למעלה

[ואף ֿעלֿפי86) הפסח . מן בהם נתערב  שמא כלומר,
מן  להרחיק  כדי  אלא התורה מן אינו עצמו בפסח  שהאיסור
שלא  לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ "ח  (למעלה העבירה
שגזרו  מצאנו פעמים כמה כי  ועוד), יא: (שבת כן גזרו
כלומר  היא", גזירה "חדא כי  חכמים ואמרו לגזירה, גזירה
הא  אילולא כי  השניה, על גם גזרו ראשונה גזירה כשגזרו

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה הא, קיימא לא -

.ÂË?ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡ ÁÒt ÔÈa ‰Ó87ÔBL‡‰ «≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ»ƒ
‡ˆnÈ Ïe ‰‡È Ïa ıÓÁa eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰eÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓe ,92, ¿»«≈«¬ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒ»

˙‡ÓË Ï‰w‰  ‡ÓË Ì‡ ,‰‡ÓËa ‡iL LÙ‡Â¿∆¿»∆»…¿À¿»ƒƒ¿»…«»»À¿«
e‡aL BÓk ,˙Ó93‰vÓe ıÓÁ  ÈL ÁÒt Ï‡ . ≈¿∆≈«¿¬»∆«≈ƒ»≈«»

˙Èaa BnÚ94B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚË BÈ‡Â ,95ÔÈ‡ÈˆBÓe , ƒ««ƒ¿≈»«≈«¬ƒ»ƒƒ
B˙eÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»

Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙Èa ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102BÓe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈÈ˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈBL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
Ó‡pL Á‡Ó ,ÌÈc‰ ÏÎÏ ÔBL‡Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba LtL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈca ‡l‡ ÔBL‡Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eLt˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈˆÓa Ó‡pL112Á˜liL «∆«∆¿»∆∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆ƒ»«

BOÚaÓ ÁÒt‰113˙c‚‡a Ìc ˙Úb‰ ÔeÚË ‡e‰LÂ , «∆«ƒ∆»¿∆»«»«»«¬À«
BÊ‡114˙BÊeÊn‰ ÈzLÏÂ ÛB˜LnÏ115ÏÎ‡iLÂ , ≈««¿¿ƒ¿≈«¿¿∆≈»≈

ÔBÊtÁa116˙BB„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈc‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ 117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„Ïa ÌÈˆÓ ÁÒÙa ‡l‡ eOÚ ‡ÏÂ118. ¿…«¬∆»¿∆«ƒ¿«ƒƒ¿«

צה.87) בפסחים חמץ 88)משנה מהלכות בפ "ג [ראה
יראה  "בל על עובר רבינו שלדעת מג, הערה ח  הלכה ומצה
הלשון: משמע  וכן בי "ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל
חג  על ולא הפסח  קרבן על שמדובר "השני " - "הראשון"

את 89)הפסח ]. שהשוחט  ה, הלכה פ "א למעלה ראה
לא  שנאמר לוקה, ברשותו חמץ  כזית לו והיה בזמנו הפסח 

זבחי . דם חמץ  על א,90)תזבח  הלכה פ "ט  למעלה ראה
חמשה  בליל לחבורה מחבורה הפסח  מבשר כזית שהמוציא
חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר

טו.91) הלכה פ "ח  ולמעלה שם, הלכה 92)משנה למעלה
א.93)יב . הלכה פ "ז נשחט 94)למעלה וגם שם. משנה

צה:). (שם החמץ  הלל 95)על אומרים שאין שם, משנה
ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה,
צה:). (שם חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט )

שמפורש 96) ממה רבינו, דברי  על תמה הכסף ֿמשנה
קא  מאי  בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני  בפסח  שגם הרי  ממנו". תוציא לא  מרבה
דברי על כאן פסחים במאירי  ראה אבל לחבורתו. חוץ 
כמו  לחבורה חוץ  מוציאין "והשני  וז"ל: שכתב  המשנה,
גירסא  בגמרא כאן היתה כי  מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר

ח .97)אחרת. פרק  פסחים שם.98)תוספתא תוספתא
השבת 99) ביום באייר י "ד או ניסן י "ד יום חל שאם

שם. ובתוספתא שם במשנה והוא הפסחים, את בו שוחטין
א. הלכה פ "ה למעלה פסח 100)וראה הקרבת בשעת

שרק  - שם) (משנה הלל לומר צריך שני , ופסח  ראשון
שאין  שני  בפסח  הלל אומרים אין אכילה) (בשעת בלילה
קדושת  צריך אין ביום אבל למעלה. ראה לחג, מקודש לילו

צה:). שם (גמרא למעלה 101)חג וראה צה. שם משנה
ד. הלכה אחד,102)פ "ח  ובמקום אחת בחבורה כלומר

כשניהם, להחמיר פוסק  שרבינו ה, הלכה פ "ט  למעלה ראה
היתה  שלרבינו וכנראה פו.). (פסחים שמעון וכר' יהודה כר'
הדין  שני  בפסח  שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא
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צה. הערה למעלה ראה אחד, בבית משנה 103)שנאכל
שם. יא.104)פסחים הלכה למעלה ראה 105)ראה

א. הלכה שני .106)למעלה משום 107)בפסח 
שם  מפרט  הפסח , חוקת ככל שכתב  אחרי  שם, שבבמדבר
לא  "ועצם כמו שני , פסח  של דינים פרטי  כמה המקרא
מצות  "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו",

יאכלוהו". אותם 108)ומרורים שפירט  דברים כלומר,
"ועצם 109)הכתוב . בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

אבל  צלי . כמו הקרבן, שבגוף  מצוות שאר וכן תשברו ", לא
ומצה  לראשון. השני  שוה לא הקרבן, בגוף  שאינן דברים
מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף  שאינן ומרור
בפסחים  הסוגיא ראה ומרור, מצה על נאכל שני  פסח  שגם

[ובכ"י111)השני .110)צה. זה "וכלל" צ "ל אולי 
הלכה  מתחילה ואחרֿכך שכלל". הפסח  חוקת תימן:

וכו'"]. שנאמר "זה במצרים.112)חדשה: שנעשה בפסח 
ג):113) יב , (שמות שנאמר כמו ניסן, לחודש בעשור

וכו'". שה איש להם ויקחו הזה, לחודש "בעשור
לו 114) שיש ירוק  מין של קלחין ג' והוא: כב ). (שם,

שם). (רש"י  "ולקחתם 115)גבעולים (שם) שנאמר כמו
המשקוף  אל והגעתם בסף , אשר בדם וטבלתם אזוב  אגודת

המזוזות". שתי  "ואכלתם 116)ואל יא) (שם, שכתוב  כמו
בחפזון". הדורות.117)אותו כל של בפסחים

צו.118) בפסחים משנה

e˜ÈÏÒ‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÁÒt Ôa˜ ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿»¿«∆«¿ƒ«¿»ƒ¿«»







LÈÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa‡ .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«
Èt ˙B‡‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿≈»¿≈
(„ .ÌÈÏ‚a ÁÓOÏ (‚ .ÌÈÏ‚ LÏLa ‚ÁÏ ( .'‰»…¿»¿»ƒƒ¿…«»¿»ƒ
ÔzÏÂ BÁnOlÓ ÈÂÏ ÊÚÈ ‡lL (‰ .Ì˜È ‰‡È ‡lL∆…≈»∆≈»∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈
‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â .ÌÈÏ‚a ÂÈ˙BzÓ BÏ«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿«

ˆBÓa ˙Bkq‰.‰hÓL È‡ «À¿»≈¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
משלש 1) רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש יבאר

בהן. חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים,

.‡Ï‚ ÏÎa Ï‡OÈ eeËˆ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL2 »ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿»≈¿»∆∆
ÌÈÏ‚ LÏMÓ3Ïk ‰‡È :Ó‡pL ,‰i‡‰ :Ô‰ el‡Â , ƒ»¿»ƒ¿≈≈»¿ƒ»∆∆¡«≈»∆»

EeÎÊ4EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz :Ó‡pL ,‰‚È‚Á‰Â ;5; ¿¿¿«¬ƒ»∆∆¡«»…«¡…∆
EbÁa zÁÓOÂ :Ó‡pL ,‰ÁÓO‰Â6‰eÓ‡‰ ‰i‡‰ . ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»¿«∆»¿ƒ»»¬»

ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ‰ÊÚa ÂÈt ‰‡pL :‡È‰ ‰Bza7 «»ƒ∆ƒ¿∆»»»¬»»¿»ƒ
‰ÏBÚ Ôa˜ BnÚ ‡ÈÈÂ ,‚Á ÏL8ÔÈa ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa , ∆«¿»ƒƒ»¿«»≈ƒ»≈

‰Ó‰a‰ ÔÓ9‡ÏÂ ÔBL‡ ÌBÈa ‰ÊÚÏ ‡aL ÈÓe . ƒ«¿≈»ƒ∆»»¬»»¿ƒ¿…
‡l‡ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰OÚ ‡lL Bi„ ‡Ï  ‰ÏBÚ ‡È‰≈ƒ»…«∆…»»ƒ¿«¬≈∆»

‡Ï :Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ BÚ10ÈÙ e‡È ≈«…«¬∆∆∆¡«…≈»»«
Ì˜È11‰OÚ ‡Ï È‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â . ≈»¿≈∆«»∆∆¬≈…»»

‰OÚÓ12È˜iL :‡È‰ ‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰‚È‚Á‰ . «¬∆«¬ƒ»»¬»«»ƒ∆«¿ƒ
ÌÈÓÏL13‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa14B‡Ba ¿»ƒ¿»ƒ∆»¿

˙B‡‰Ï15‡l‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰ ÔÈ‡L ,Úe„È c‰Â . ¿≈»¿«»»»«∆≈«¿»ƒ»ƒ∆»
‰Ó‰a‰ ÔÓ16‰i‡‰ Ô‰L ,el‡ ˙BÂˆÓ ÈzLe . ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»

Ô‰a ˙BiÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡ ,‰‚È‚Á‰Â17‰ÁÓO‰Â . ¿«¬ƒ»≈«»ƒ«»»∆¿«ƒ¿»
ÏÚ ˙È ÌÈÓÏL È˜iL :‡È‰ ÌÈÏ‚ ‰eÓ‡‰»¬»»¿»ƒƒ∆«¿ƒ¿»ƒ»≈«

‰‚È‚Á ÈÓÏL18˙ÁÓO ÈÓÏL ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ el‡Â , «¿≈¬ƒ»¿≈≈«ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«
zÁÓOÂ ÌM zÏÎ‡Â ÌÈÓÏL zÁÊÂ :Ó‡pL ;‰‚È‚Á¬ƒ»∆∆¡«¿»«¿»¿»ƒ¿»«¿»»¿»«¿»
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 בקרב חייבות  הנשי אי שהרי  הראב "ד  עליו  והשיג
עמו  שתעלה  בעלה   ע שתשמח  "בשמחה  אלא  שמחה 
אביי "אמר קידושי במסכת ומקורו  אותה ". ישמח  והוא 

משמחה ". בעלה  אשה 
בה  תלוי ' השמחה  חובת ש "אי רש "י  דעת הביא  והכס "מ 
,"פשת וכלי  ומשתה  במאכל שישמחנה  בעלה  על אלא 
שלו " שמחה  בשלמי  משמחה  בעלה  "אשה  התוס ' ודעת
לבאר  הארי לא  למה   " הרמב על תפיסה  ואי"  ומסיי

זה ".
על  לא  היא   " הרמב על הקושיא  שהרי  עיו צרי ותירוצו 
הגמרא  דברי  היפ שפסק  אלא  זה  עני לבאר הארי שלא 
במצוה  חייבות  ש "נשי ופסק  משמחה " בעלה  ש "אשה 

זו ".
       

מצוות 2) שלש אומר: הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : ו, חגיגה
לרגל". בעלותם ישראל וסוכות.3)נצטוו שבועות פסח ,

פני4) אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: שם
ה'". כתב :5)האדון נב ) (מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר

לי תחוג רגלים שלש יד), כג, (שמות יתעלה אמרו "והוא
השבועות 6)בשנה". ובחג הסוכות. בחג נאמר זה פסוק 

וב 'ספרי ' אלוקיך", ה' לפני  "ושמחת יא): טז, (דברים נאמר
שכל  מלמד וכו' בארץ  היית עבד כי  "וזכרת אמרו: יב ) (שם,

וכו'". בפסח  נוהגים בעצרת, שאר 7)שנוהגים אבל
ה"ד). (להלן ראשון של תשלומין אלא אינם הימים,

חובת 8) כבר שקיים (אחרי  ימים בשאר לעזרה בא אם אבל
קרבן  להביא חייב  אינו – החג) של הראשון ביום הראיה

ז.). (חגיגה יוחנן וכרבי  "ולא 9)עולה, א: ז, שם בברייתא
אלא  אינו או בזבחים אומר אתה בזבחים. ריקם, פני  יראה
לגבוה  האמורה ראיה אף  וכו' הוא ודין ובמנחות, בעופות
ראיה  שעולת מפורש הרי  ומנחות)". עופות (ולא זבחים -
(פ ' במכילתא אבל העוף , מן ולא הבהמה מן אלא אינה
נאמר: ובמנחות" בעופות אלא אינו "או במקום משפטים)
שגם  עופות, ממעט  אינו זה ולפי  בכספים", אלא אינו "או
כאן  ובכסף ֿמשנה ז. חגיגה 'מאירי ' (ראה הזבחים בכלל הם

קורקוס ). מהר"י  "ולא".10)בשם לומר וכל 11)צריך
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והשלים  אם אבל הימים, בשאר השלים לא אם אלא אינו זה
הראשון  של תשלומין הם הרי  הימים, בשאר קרבן והביא
ספר'). ('קרית ה'עשה' ועל ה'לאו' על עובר ואינו

מהל'12) (פי "ח  עליו לוקין אין מעשה בו שאין ולאו
ה"ב ). (הוצאת 13)סנהדרין פ "א חגיגה תוספתא

הבאים  שלמים חגיגה, היא "איזו (232 ,22 עמ ' צוקרמנדל
לי , "תחוג יד) כג, (שמות הגדול במדרש וכ"ה לחגיגה".

חגיגה". שלמי  וחגותם 14)שיקריב  "דתניא, א: ט , חגיגה
חוגג  יהא יכול מא) כג, (ויקרא ימים שבעת לה' חג אותו
חוגג  אתה ואי  חוגג אתה אותו אותו, ת"ל שבעה, כל והולך

לתשלומין". – שבעה נאמר למה א"כ שבעה, שם 15)כל
ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: הגלילי  יוסי  "רבי  ב : ו,

ושמחה". וחגיגה ראיה לרגל: העוף ,16)בעלותם מן ולא
מן  באים "השלמים הי "א: הקרבנות מעשה מהל' פ "א ראה
בא  העוף  ואין וכו' הבקר ומן העזים ומן הכבשים

וכו'17)לשלמים". הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : ו, שם
באנשים  נוהגת שהשמחה בשתיהן, שאין מה בשמחה יש

מה שהזמן ובנשים, מצוותֿעשה שהן בשתיהן". שאין
אצל  שריבה כמו במיוחד אותן ריבה לא והכתוב  גרמא,
את  להוציא "זכור, אמרו - א ד, ושם (רש"י ). שמחה

גם 18)הנשים". מקריב  חגיגה, לשלמי  נוסף  כלומר,
שמחה. אלא 19)שלמי  החג בשמחת נאמר לא זה פסוק 

קרבן  בזביחת היא שהשמחה מכאן שנראה הרי  עיבל, בהר
שלמים, זביחת ע "י  היא החג שמחת אצלנו כן כמו שלמים,
שמחה, כאן "נאמר יא) טז, (דברים ב 'ספרי ' למדנו שכך
להלן  האמורה שמחה מה שמחה. עיבל) (בהר להלן ונאמרה

שלמים". – כאן האמורה שמחה אף  שלמים, של 20)–
בשמחה  יש וכו' הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ו:) (חגיגה שמחה
באנשים  נוהגת שהשמחה וראי ') (בחגיגה בשתיהן שאין מה
וביתך" אתה "ושמחת כו) יד, (דברים שנאמר ובנשים",
ולא  עליה. שהחיוב  ז:) השנה (ראש זירא וכרבי  שם). (רש"י 
החובה  שאין משמחה", בעלה "אשה (שם) שאמר כאביי 
מעשה  מהל' פי "ד (לחםֿמשנה בעלה על אלא עליה

כאן). וכסף ֿמשנה בראב "ד וראה הי "ד. הקרבנות

.‰i‡‰21‰‚È‚Á‰Â22,‰Bz‰ ÔÓ eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡ »¿ƒ»¿«¬ƒ»≈»∆ƒƒ«»
B„È ˙zÓk LÈ‡ :Ó‡pL23ÈcÓ Ï‡ .ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ¿«¿«»¿≈¬»ƒƒ¿≈
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ÛÒk26BLÚ ÈÙk ‡È‰Ï ‰ÂˆÓe .27˙zÓk :Ó‡pL , ∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿«
B„È28. »

כו'21) שיעור להם שאין דברים "ואלו מ "א: פ "א פאה
וכו'". פאה 22)הראיון המשנה, דברי  על - א ז, בחגיגה

לו  אין הראיון לומר אנו כסבורין יוחנן, רבי  "אמר שם:
רבי שבא עד למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור
למטה. ולא למעלה לא שיעור לו אין ולימד ברבי , הושעיא
כסף ", שתי  והחגיגה כסף  מעה הראי ' אומרים, חכמים אבל
להלן. וראה התורה, מן שיעור לה אין החגיגה שגם הרי 

מה 23) כפי  אלא שיעור כאן שאין נראה הפסוק  "מפשטות
מצות  של הקודמים הפסוקים על מוסב  הזה והפסק  שירצה,

ספר'). ('קרית חגיגה" וקרבן ראיה רבי24)קרבן דברי 

למעלה). הובאו שם, (חגיגה עשרה 25)יוחנן שש משקלו
המשניות, בפירוש רבינו שכתב  מה ראה כסף . שעורות

חגיגה. מס ' ושתים 26)בתחילת שלושים כסף , מעות שתי 
(משנה, הלל כבית ופסק  שם). המשניות, (פירוש שעורות
שהחגיגה  מזה: ההיפך הסוברים שמאי  כבית ולא ב .) חגיגה

כסף . שתי  והראיה כסף  מעה מעה 27)היא של שהשיעור
- משגת שידו למי  אבל "לפחות", רק  זהו כסף  ושתי  כסף 

השגתו. כפי  להביא עליו ב .28)מצוה ח , חגיגה משנה,

.‚eÚL ÌÈÓÎÁ Ô‰a e˙ ‡Ï ‰ÁÓO ÈÓÏL29˙Úa . «¿≈ƒ¿»…»¿»∆¬»ƒƒ¿≈
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ÌÈ‚ÈÒ ˙BÚn‰ e‡ˆnÈ ‡nL B‡ ,kÓÏ33. ƒ¿…∆»ƒ»¿«»ƒƒ

לענין 29) אלא שיעור הוזכר לא ב .) (חגיגה במשנה שהרי 
שאין  ודאי  כך ומשום שמחה. לענין לא אבל וראיה, חגיגה
להביא  "ומצוה (לחםֿמשנה). שיעור שום שמחה לשלמי 
המשנה). על חגיגה, ('מאירי ' עשרו" כפי  שמחה שלמי 

כסף .30) של "וכולן 31)מטבע  במשנה: - ב  מט , בכורות
נא.): (שם ובגמרא משקלים", חוץ  כסף  ובשוה בכסף  וכו'
ראיה)". עולת =) והראיון ומעשר השקלים מן חוץ  "תנא,

יוסף 33)מדרבנן.32) רב  תני  "והראיון, שם: בכורות,
ה'תוספות' כפירוש רבינו ומפרשה לעזרה", סיגה יביא שלא
יביא  שלא זה על טעם נתינת שזוהי  והראיון), ד"ה (שם
תשווה  ולא הכסף  בחתיכת סיגים ימצאו שמא כסף , שוה
לא  למכור" ימצא לא "שמא רבינו שכתב  ומה מעות. שתי 
לומר, צריך "המעות" שכתב  (ומה בגמרא. שם נזכר

המעות). לשווה שכוונתו

.„ÔBL‡‰ BË ÌBÈa È˜‰ ‡lL ÈÓ34B˙i‡ ˙ÏBÚ ƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»
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Ì‰37. ≈

וחג 34) הסוכות חג לענין ה"ז להלן וראה הפסח , חג של
החג 35)השבועות. ימי  בכל כי  כתב  לא שמחה ושלמי 

('תוספות  תשלומין מטעם זה ואין בשמחה, חייב  הוא
שם  פ "א התוספתא כוונת (וזוהי  מ "ו). פי "א חגיגה יוםֿטוב '
מהֿשאיןֿכן  שבעה, כל וכו' נוהגת "שמחה (232 ,22 (עמוד
בשמחה). יש ד"ה ז: שם 'תוספות' ועי ' בשתיהם".

שבעת 36) אומר, הגלילי  יוסי  "רבי  בא: פרשת מכילתא,
הפסח  ימי  שבעת להביא טז) (דברים אלוקיך לה' תחוג ימים
אומר  כשהוא (=הסוכות), בחג אלא אינו או חגיגה, שיטענו
אני ומה אמור, חג הרי  כז) (ויקרא לה' חג אותו וחגותם
הפסח  ימי  שבעת להביא לה', תחוג ימים שבעת מקיים

ז  שפסוק  ואע "פ  א. ט , בחגיגה וכן חגיגה". נאמר שיטענו ה
זה  לענין מחגיגה ראיה למדו – בראיה ולא בחגיגה
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כאן. ספר' ב 'קרית וראה תשלומין). ד"ה ב . שם ('תוספות'
(ראה 37) החג של ראשון ביום להקריב  המצוה עיקר

חייב  בראשון הקריב  לא אם ורק  ה"ה), ולהלן ה"א, למעלה
חגיגה  במס ' יוחנן רבי  כדעת הרגל, מימות באחד להשלימן

אושעיא. כרבי  ודלא שם,

.‰ÔBL‡a È˜‰Ïe ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓe38È˜‰ ‡Ï . ƒ¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ…ƒ¿ƒ
„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa ,ÔBL‡a39ÈMa È˜È 40ÏÎÂ . »ƒ≈≈≈≈ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿»

‰p‚Ó ‰Ê È‰  Á‡Ó‰41„ÚBnÓ È‚e :Ó‡ ÂÈÏÚÂ , «¿«≈¬≈∆¿À∆¿»»∆¡«≈ƒ≈
ÈzÙÒ‡42. »«¿ƒ

מצוה 38) החג, ימי  שאר במשך להשלים אפשר כי  אף 
למעלה  ראה החיוב , עיקר שהוא בראשון ולהקריב  להקדים

ביו"ט 39)ה"א. חג שלא "מי  שם): (חגיגה (במשנה
חג", שלא "מי  ולשון הרגל". כל את חוגג חג, של הראשון
לענין  וכן במזיד. בין בשוגג בין משמעה סתם, שנאמרה
דרבי אליבא ראשון לפסח  תשלומין הוא שאף  שני , פסח 
צג. בפסחים נראה (כן שני  פסח  מביא מזיד גם נתן,
שם  והגמרא שני , פסח  מביא מזיד שגם אמרה שהברייתא
כו, בברכות שאמרו ומה נתן). לרבי  רבי  בין מחלקת אינה
במנחה, משלים אינו במזיד שחרית תפילת ביטל שאם - א
הרגל  כל כאן אבל שחרית, של זמנה שעבר משום היינו

הוא). וכו'.40)זמנו וכו' בשלישי  יאחר ולא
על 41) איתן' 'יד (הגהות פושע  נקרא - ב  ז, ובחגיגה

ח .). מגילה הרש"ש והגהות א:42)הרמב "ם, כח , ברכות
ישראל  דבית שונאיהון על אתי  תברא יוסף , רב  "כדמתרגם
על  יבוא שבר פירוש: דבירושלים", מועדיא זמני  דאחרו על
את  איחרו אשר על נהור) סגי  (בלשון ישראל של שונאיהם
המועדים  שזמני  רבינו, ומפרש בירושלים. המועדים זמני 
ביום  בזמנן, הקריבו ולא שאיחרו הרגלים קרבנות הם
(הגהות  כדמתרגם ד"ה שם ה'תוספות' כדברי  ולא ראשון,

הרמב "ם). על להרש"ש ומקורים וחידושים איתן', 'יד

.ÂÏ‚‰ Ú43‚Á ‡ÏÂ44B˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡ 45. »«»∆∆¿…«≈«»¿«¬»
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ46.Ô˜˙Ï ÏÎeÈ ‡Ï ˙eÚÓ :Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿À»…«ƒ¿…

א.43) ט , חגיגה החג.44)משנה, קרבנות הביא לא
מביאם 45) אבל להקריבם. מחויב  אינו הרגל שעבר כיון

כדין  באחריותם, חייב  אינו מתו או אבדו ואם נדבה, בתור
שם). חגיגה אבן' 'טורי  (ראה נדבה מה 46)קרבנות הוא

מעוות  "איזהו שם: במשנה, מנסיא בן שמעון רבי  שאמר
ממנה  והוליד הערוה על הבא זה להתקן, יכול שאינו
בן  שמעון שרבי  שכתב , שם חגיגה ב 'מאירי ' וראה ממזר",
שאי ֿאפשר  עבירה העובר שכל להוסיף : אלא בא לא מנסיא

לתקון. יוכל לא מעוות בכלל הוא להשיבה, לו

.Ê˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓ47 ƒ∆…«¿»ƒ∆««À
‡e‰L ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈe Ï‚‰ Ïk ˙‡ ‚‚BÁ ≈∆»»∆∆¿»«¬∆

ÈÈÓL48‡e‰ ÔBL‡ ÈÓeÏLz ÈÈÓM‰ Û‡Â .49ÔÎÂ . ¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈
,‰ÚL Ïk ‚‚BÁ  ˙BÚeM‰ ‚Á ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓƒ∆…«¿««»≈»ƒ¿»
‚Á Á‡lL ÌÈÓÈ ˙LL Ïk ÔÈÓeÏLz BÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ»≈∆»ƒ∆¿«««
‚ÁL ,Ó‡ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ê „Â .˙BÚeM‰«»¿»»∆ƒƒ«¿»∆¡«∆«

ÔÈÓeÏL˙Ï ˙Bvn‰ ‚Ák ˙BÚeM‰50. «»¿«««¿«¿ƒ

ה"ד.47) למעלה ראה הפסח , חג ולענין שם. חגיגה משנה,
עצרת.48) הוא 49)שמיני  קש"ב  פז"ר שלענין אף ֿעלֿפי 

הוא  הרי  תשלומין לענין מז.), (סוכה עצמו בפני  כרגל
שם. בגמרא מפורש מפסוק  כן ולמדו ראשון, של תשלומין

לה 50) שיש לעצרת מנין וכו' אלעזר "א"ר א: יז, בחגיגה
ובחג  המצות בחג טז) (דברים שנאמר שבעה, כל תשלומין
חג  מה המצות. לחג השבועות חג מקיש וכו' השבועות
לה  יש השבועות חג אף  שבעה, כל תשלומין לה יש המצות

שבעה". כל תשלומין

.Á˙‡ ‡Ï ÔÈÁBc ÔÈ‡ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡ ˙ÏBÚ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»≈»ƒ…∆
˙aM‰51‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ52ÔÓÊ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ , ««»¿…∆«À¿»¿ƒ∆≈»∆¿«

 ÌBi‰ ‚‚BÁ BÈ‡ Ì‡L ;eav‰ ˙Ba˜k Úe»̃«¿»¿¿«ƒ∆ƒ≈≈«
ÁÓÏ ‚‚BÁ53e‡aL BÓk ,54ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc Ï‡ . ≈¿»»¿∆≈«¿¬»ƒ∆

BË55„ BË ÌBÈa ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ ¿««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿¿»ƒ
˙B„e56‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡ ˙ÏBÚ ÔÈÈ˜Ó  ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»

‡l‡ ,˙B„e ÌÈ„ el‡ ÔÈ‡L ;‰ÁÓO ÈÓÏLÂ¿«¿≈ƒ¿»∆≈≈¿»ƒ¿»∆»
.˙BBÁ

שבחג.51) בשבת אותם מקריבין אין אם 52)שלעולם
מקריבים  אין השרת, כלי  או הכהנים או הבעלים נטמאו

הטומאה 53)אותם. את דוחה זמן לו שקבוע  קרבן שכל
להם  יש שהרי  זמן, להם קבוע  אין ואלו השבת, ואת
שבעה, כל תשלומין להו דאית "וכיון שבעה, כל תשלומין
טומאה" דחו לא שבת, דחו שלא ומכיון השבת. את דחו לא
לה  יש היא שאף  ראיה, לעולת והואֿהדין עו:) (פסחים

(כסף ֿמשנה). וה"ז.54)תשלומין ה"ד למעלה
זמן 55) להם קבוע  אין כי  ואף  יז.) (חגיגה הלל בית כדעת

יפשע  שמא לחוש יש – הרגל ימי  בשאר להשלים ואפשר
שם). ורש"י  כ: (ביצה יביא ולא המועד ימי  בשאר יאנס  או

קבוע 56) שאין כיון לחומרא. ופסק  כ:) יט : (שם מחלוקת
(שם). החג אחר להקריבן ואפשר זמן, להם

.ËB˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ B˙i‡ ˙ÏBÚ È˜n‰ È˜nLk¿∆«¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ  BË ÌBÈa B˙ÁÓOÂ57BÁk ÏÎa58, ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆¿»…

‰ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓi‰ ‡La ‰OBÚL C„k¿∆∆∆∆ƒ¿»«»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
˙kÚÓ dÈ‡59˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙eL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï61. …»¿»∆»ƒ¿

ידו",57) את "וסמך ד) א, (ויקרא נאמר נדבה בעולת
העו  את "ויקרב  טז) ט , (שם נאמר חובה ויעשה ובעולת לה

נדבה, עולת "כמשפט  כ.) (ביצה בברייתא ואמרו במשפט ".
נדבה  שלמי  אצל וגם סמיכה", שטעונה חובה עולת על  למד
ידו", וסמך – קרבנו שלמים זבח  "ואם אֿב ) ג, (שם כתוב 
- חובה, ועולת נדבה משלמי  שם) (ביצה הלל בית ולמדו

סמיכה. טעונין הם אף  חובה ב .58)ששלמי  טז, חגיגה
במשנה 59) צג. (מנחות נתכפר גםֿכן סמך, לא שאם

צג:). שם הי "ב .60)ובברייתא חכמים,61)פ "ג שגזרו
וביום  בשבת בהמה גבי  על לרכוב  ולא באילן לעלות שלא
משתמש  הוא הרי  כחו בכל וכשסומך לו:), (ביצה טוב 
וראה  שבות, משום בה גזרו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן חיים, בבעלי 

ב . טז, בחגיגה
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קסו               
         

.ÈÔÈiÁ ÔÈLBi‰  ˙ÓÂ B˙i‡ ˙ÏBÚ LÈÙn‰««¿ƒ«¿ƒ»»≈«¿ƒ«»ƒ
d‡È‰Ï62ÌÈ„ „ÚBÓ ÏL BlÁa È˜‰Ï zÓ . «¬ƒ»À»¿«¿ƒ¿À∆≈¿»ƒ
˙B„e63„Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eOÚz ‰l‡ :Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«≈∆«¬«¿¬≈∆¿«

ÌÎÈ˙„Â ÌÎÈ„pÓ64Ï‚a ÔÈwL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ ÚˆÓ ˙ÏBÚ BÓk  ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆
˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È‰Ï  ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»

ÈÊ ÈÓÏL ˙BaÏ  ÌÎÈÓÏLÏe68ÔÈ˜ Ïk‰ . ¿«¿≈∆¿««¿≈»ƒ«…¿≈ƒ
„ÚBna69.BË ÌBÈa ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , «≈¿≈¿≈ƒ¿

ה"א.62) פ "א חגיגה ב 'ירושלמי ' גם וראה ב . נא, בכורות
א.63) ז, חגיגה ב . יט , ביצה ב . יד, וגו'64)תמורה

ולשלמיכם. ולנסיכם ולמנחותיכם תמורה,65)לעולותיכם
קרבן 66)שם. מביאים והיולדת שהמצורע  שם. תמורה,

כ  יד, ושם יולדות, לענין ו יב , (ויקרא טהרתם בעת עולה
מצורע ). המנחה 67)לענין היא חוטא, מנחת שם. תמורה,

יא), ה, (שם ידו הגיעה ולא חטאת כשיתחייב  העני  שמקריב 
מביא  הסוטה את כשמשקין סוטה, מנחת היא קנאות ומנחת

טו). ה, (במדבר מנחה שביום 68)בעלה שם. תמורה,
יד). ו, (במדבר לשלמים איל מביא נזירותו ימי  לו מלאות

מועד.69) של בחולו כלומר,

.‡ÈÌÈaÓ ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈËÚeÓ ‰i‡ ˙BÏBÚÂ ÔÈaÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÈÓ 71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ

ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡ÈÓ  ÔÈaÓ ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ
˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙BaÓ ‰i‡ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»

eÓ‡ ‰Ê ÏÚ  ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»
‰Ê ÏÚ  ‰aÓ ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆

.CÏ Ô˙ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙kk :Ó‡∆¡«¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

מרובים.70) ביתו בני  ב .71)כלומר, ח , חגיגה משנה,
במשנה.72) שמא 73)שם מועטין, והאוכלים הואיל

('מאירי '). הפסול לבית ויבוא למעלה 74)ישאירו ראה
ה"ב .

ה'תשע"ח  ניסן  י"ב רביעי יום 

   1 
בראיה 1) ושהחייב  בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב 

.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡‰ ÔÓ ÔÈeËt ÌÈ„ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ
,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â LÁÓ ıeÁ ,‰i‡a ÌÈiÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»

bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,ÏÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»

ÔÈiÁ ÌÈL‡‰ Ïk ‡Le ,ÔÈeËt OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÁ‰ .‰i‡a5LÁ elÙ‡ , »¿ƒ»«≈≈««ƒ∆¿«≈¬ƒ≈≈

˙Á‡ BÊ‡a6BÈÚa ‡Óeq‰ ÔÎÂ .‰i‡‰ ÔÓ eËt  ¿»¿««»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿≈
Û‡ ,Ìl‡‰ .eËt  ˙Á‡ BÏ‚a bÁ B‡ ˙Á‡ÏÚ ««ƒ≈¿«¿««»»ƒ≈««

ÌeËÓË .eËt  ÚÓBL ‡e‰L Èt7ÒBÈ‚Bc‡Â8 ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈeËt9„Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈBÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„Ú „ˆ ÈtÓ eËt 11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆

‡e‰ È‰ ?‰i‡‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈
EeÎÊ ÏÎ ‰‡È :ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï  ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ

ÔÈ‡  da ˙BiÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈
da ÌÈiÁ ÌÈ„Ú‰13ÏÎ ‡Ba :Ó‡ È‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»

ÏÎ ‡Ba :Ó‡Â .ÌÈ„Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï  Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ»¬»ƒ¿∆¡«¿»
ÈÙÏ ˙B‡‰Ï ÔÈ‡a Ô‰L ÌLk  ˙B‡Ï Ï‡OÈƒ¿»≈≈»¿≈∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿≈

'‰14˙Èe BL„˜ „‰ ˙B‡Ï ÌÈ‡a Ì‰ Ck ,»≈»ƒƒ¿¬«»¿≈
‰‡B BÈ‡L ,‡ÓeÒ ‡ÈˆB‰Ï .B˙ÈÎL15elÙ‡ . ¿ƒ»¿ƒ»∆≈∆¬ƒ

‰ÓÏL B˙i‡ ÔÈ‡ È‰L ,˙Á‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ16ÌLÂ . ƒ¿≈≈««∆¬≈≈¿ƒ»¿≈»¿»
BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï  eÚÓLÈ ÔÚÓÏ :Ó‡∆¡«¿««ƒ¿¿¿ƒƒ∆≈

‰eÓ‚ ‰ÚÈÓL17ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï  e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe . ¿ƒ»¿»¿««ƒ¿¿¿ƒƒ
a„Ó BÈ‡L18‰eˆÓ  „ÓÏÏ ‰eˆÓ‰ ÏkL ; ∆≈¿«≈∆»«¿À∆ƒ¿…¿À∆

„nÏÏ19ÈÓ  '‰ Èt ˙‡ ˙B‡Ï E˙ÏÚa :Ó‡Â . ¿«≈¿∆¡««¬…¿≈»∆¿≈ƒ
Ô˜ÊÂ ‰ÏBÁÂ bÁ ‡ÈˆB‰Ï ,ÂÈÏ‚a ˙BÏÚÏ ÏBÎiL∆»«¬¿«¿»¿ƒƒ≈¿∆¿»≈

‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e‡a Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡ÈÏ Èe‡ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó ÏÚ‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

    

        
        
         

        
    

רואה  הוא  מה  חגיגה , מסכת על התורה ' ב 'אור מבואר
אד של עיניו  שתי  ועני כו ' אתה   א עיניו , בשתי  אות
"הדר  הלשונות: שני   מבוארי ומעתה  וסוכ "ע . ממכ "ע  הוא 

ממכ "ע . – שכינתו " "ובית סוכ "ע , – קדשו "
      

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי  הוא שוטה
ט ) הלכה עדות מהלכות ט  (פרק  הדברים" מן בדבר תמיד
מן  באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר' וכדעת
לאחוז  יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי  הדברים
הוא  אם אבל הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו
לחנכו  כדי  להעלותו אביו חייב  אביו, של בידו לאחוז יכול

ברגליו.3)במצוות. לעלות יכול מפונק ,4)שאינו
שאינו  "ומי  שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו
שם, בגמרא ופירשו (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול

מפונקים. לאנשים גם שומע 5)שהכוונה שאינו מכיוון
ב :). (חגיגה מהראייה תנחום,6)פטור ר' דברי  ג. שם

שחרש  "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן  ולמד
הראייה. מן פטור אחת זכרות 7)באזנו אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבות, אבר זכרות 8)ולא אבר לו "שיש
נקבה". אם זכר הוא אם הוא וספק  נקבות ואשה 9)ואבר

עב . ביבמות (ראה זכר ערל ספק  ומטעם הראיה. מן פטורה
בתרומה  שאסור ט  הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י  ופרק 
אלא  אינו ערל של פטורו כל שהרי  אסור, אינו זה) מטעם
וטומטום  שם), עיין ההלכה, בסוף  (להלן מאוס  שהוא משום
שכתבו  כמו מאוס , אינו למולו, אפשר ואי  אטום  שהוא
במשנה  וראה התם. המתחיל דיבור עב : ביבמות התוספות
הוא  טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך.
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קסז                
         

מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ  כשביציו אפילו
כן. נראה לא רבינו ומדברי  הראיה, מן "אם 10)הכתוב 

ע  היה היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני  של בד
מקצתו  ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו
אם  אבל חורין, בן וחצי  עבד לחצי  נחשב  הדמים, באלו
כלום  אינו זה הרי  שטר, ידי  על חציו האדון אותו שחרר
בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי  המשחרר אצלנו שעיקר לפי 

האדון 11) פני  אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
יצא  אחד, אדון אלא לו שאין "מי  ד.) (בחגיגה ודרשו ה'",
אלא  זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה
היקש  יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי 
שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של

ונשים 12) היא גרמא שהזמן עשה מצות כי  ואף  ד. חגיגה
זה  במיעוט  צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות
של  הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי  זכורך כל של

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" לפי13)"ראיה
כ) יט , (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה
א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב  נאמר: ובאשה
שכל  מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו
ד.). (חגיגה בה חייב  העבד אין בה חייבת שהאשה מצוה

אותם.14) רואה שהקב "ה כמו שם 15)כלומר, בגמרא
רגלים" "שלוש הפסוק  מן ראיה ממצות סומא ממעטים
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט  "רגלים יד) שם (שמות

שהקב "ה 16) להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין
(חגיגה  אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי  רואהו
שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב .)
אף  עיניו בשתי  לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז)

עיניו. בשתי  זה 17)ליראות מפסוק  למדו ג. בחגיגה
ממה  למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע . ואינו למדבר
אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר

משנה. בלחם ללמוד 18)וראה ויכול שומע  הוא אם אף 
לאחרים.19)לעצמו. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

"קרי  אמרו: בגמרא ילמדּו".ושם למען בגמרא 20)ביה ְְַ
יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם
יכול  שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט  - "רגלים

ברגליו". ושם 21)לעלות למקדש. להיכנס  לטמא שאסור
יב , (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד:
בביאה  שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
שאינו  וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה

בהבאה". אינו עקיבא 22)בביאה "רבי  שם: בחגיגה
(כטמא)". הערל את לרבות ד) כב , (ויקרא איש איש אומר
לא  כלומר דמאיס , משום יוסף  רב  פירשה עב : ביבמות אבל
שלא  וללמדנו מאוס , שהוא מפני  אלא הכתוב  מריבוי 
כגון  גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו
חטאת, למי  אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה

ולהזות. לקדש ערל כשר

.ÌÈÏk ˙‡Bˆ ıa˜Ï BzÎ‡ÏnL ‡e‰Â ,ın˜Ó‰«¿«≈¿∆¿«¿¿«≈«¿»ƒ
˙BBÚ‰ „aÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23ÔÎÂ ,‰‡eÙÏ B‡ ¿«≈»∆¿«≈»ƒ¿»¿≈

BlL ˆÁÓa ˙LÁ ÛˆÓ‰24ÔÈ„aÚ‰Â25Èt ÏÚ Û‡ , «¿»≈¿∆««¿»∆¿»«¿»ƒ««ƒ
ÔÙeb ÔÈ‰ËÓ el‡ È‰  ÔzÎ‡ÏÓ ÈtÓ ÔÈÒe‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒƒ¿≈¿«¿»¬≈≈¿«¬ƒ»

˙B‡Ï Ï‡OÈ ÏÏÎa ÔÈÏBÚÂ ÔLeaÏÓe26. «¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈≈»

או 23) יום כיבוסן לפני  הבגדים בהן ששורין "ראיתי 
נברכת  המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י  וראה יומיים",

מן 24)הכובסין. מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה מעבדי25)הארץ ,

המקמץ 26)עורות. אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
(שמות  שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי  נחושת והמצרף 
אלו  יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי  זכורך" "כל כג)
וראה  רע )". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן
"כל  ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב  (שם) במאירי 
ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט , ולא הוא לרבות
אינם  ש"אחרים" קורקוס  הר"י  בשם שם כתב  והכסף ֿמשנה
הם  הרי  כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים

אדם. כל כשאר

.‚˙BÏÚÏÂ ÂÈ‡ ÏL B„Èa ÊÁ‡Ï ÏBÎiL ÔË˜ Ïk»»»∆»∆¡…¿»∆»ƒ¿«¬
˙Èa‰ ‰Ï ÌÈÏLeÈÓ27B˙BÏÚ‰Ï iÁ ÂÈ‡  ƒ»«ƒ¿«««ƒ»ƒ«»¿«¬

ÏÎ ‰‡È :Ó‡pL ;˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,Ba ˙B‡‰Ïe¿≈»¿≈¿«¿«ƒ¿∆∆¡«≈»∆»
EeÎÊ28‰ ‰È‰ Ì‡Â .,LÁ B‡ ‡ÓeÒ B‡ bÁ ÔËw ¿¿¿ƒ»»«»»ƒ≈»≈≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÎpÁÏ iÁ BÈ‡  ˙Á‡a elÙ‡¬ƒ¿««≈«»¿«¿««ƒ∆
‰‡eÙÏ Èe‡29Ck ‡e‰Â ÏB„‚ ‰È‰ el‡L ;30‰È‰  »ƒ¿»∆ƒ»»»¿»»»

.e‡aL BÓk ,eËt»¿∆≈«¿

שמאי ,27) כבית ולא ב . חגיגה במשנה הלל כבית
שהוא  אביו, של כתיפיו על לרכוב  יכול אם גם שמחייבים

ביותר. הקטן 28)קטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא
אסמכתא  אלא אינו זכורך" "כל והפסוק  מדרבנן אלא אינו
משנה). (לחם הברייתא לשון אחר נמשך ורבינו בעלמא.

אביו 29) על חיוב  אין זאת בכל חייב , יהיה וכשיתרפא
עכשיו. לחנכו.30)לחנכו אביו את חייבו לא לפיכך

.„ÔÓ eËt‰ ÏÎÂ ,‰‚È‚Áa iÁ  ‰i‡a iÁ‰ Ïk»««»ƒ¿ƒ»«»«¬ƒ»¿»«»ƒ
ıeÁ ,‰ÁÓOa ÔÈiÁ ÔlÎÂ .‰‚È‚Á‰ ÔÓ eËt  ‰i‡‰»¿ƒ»»ƒ«¬ƒ»¿À»«»ƒ¿ƒ¿»

ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL LÁ .‡ÓËÂ ÏÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈeËt Ô‰ È‰ eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ  ‡ÓËÂ ÏÚÂ ;‰Bza ˙BeÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰‡ÈÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰e ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

אבל 31) מדבר, ואינו שומע  שאינו הוא וחרש ב : בדף  שם
בשמחה  חייב  מדבר ואינו שומע  או שומע  ואינו מדבר

לעניין 32)(שם). יב  הלכה ב  ובפרק  טמא. לעניין ג בפרק 
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח  ערל

.‰‡t˙Â ÔBL‡ ÌBÈa ‡ÓeÒ B‡ bÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈaL ,‰‚È‚Á‰ ÔÓe ‰i‡‰ ÔÓ eËt  ÈMa«≈ƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»∆¿

‚Á‰ ˙BÓÈ ÏkL ;eËt ‰È‰ B˙BÁ33ÈÓeÏLz »»»»∆»¿∆»«¿≈
Ô‰ ÔBL‡34ÈÏÈÏa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .e‡aL BÓk , ƒ≈¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»¿≈≈

ÁÓÏ ‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡‰ BË ÌBÈ35 »ƒ««ƒ∆»«¿»»
eËt36ÔBL‡ ÌBÈa ‡ÓË Ì‡ Ï‡ .37‰Ê È‰  »¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈∆

Ï‚‰ ÈÓÈ CB˙a B˙i‡e B˙‚È‚Á ‡È‰Ï iÁ«»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»∆∆
.‰ËiLk¿∆ƒ¿«

החג.33) ימי  שאר וכיוון 34)כלומר שם. יוחנן כר'
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קסח               
         

להשלים  חיוב  עליו אין חיוב , בר היה לא הראשון שביום
הימים. חג.35)בשאר של שני  טמא 36)ביום שהרי 

וכיוון  א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור
ביום, חיוב  של רגע  אף  לו היה לא הראשון ביום שנפטר
בשאר  להשלים חייב  אינו שוב  - בלילה, נטמא שהרי 
(מאירי יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים.

משנה). ולחם לפני37)שם ביום חיוב  של רגע  לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב  עליו יש שוב  שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38iÁ BÈ‡  ƒ∆»»¬»»¿¿≈∆»≈«»
ÒkiL ˙Ú ÏÎa B„Èa ‰ÏBÚ ‡È‰Ï39:Ó‡pL ‰fL . ¿»ƒ»¿»¿»≈∆ƒ»≈∆∆∆∆¡«

,„Ïa Ï‚‰ wÚa ‡l‡ BÈ‡  Ì˜È ÈÙ e‡È ‡ÏÂ¿…≈»»«≈»≈∆»¿ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔBL‡ ÈÓeÏLz B‡ ÔBL‡ ÌBÈ ‡e‰L40‡È‰ Ì‡Â . ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

d˙B‡ ÔÈÈ˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó  ‡ÈiL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ»
.eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰i‡‰L ,‰i‡ ˙ÏBÚ ÌLÏ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»≈»ƒ

לקיש,38) ריש על החולק  יוחנן רבי  כדעת היא זו הלכה כל
למצות  שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי 
קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה
כי אף  ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי  וראה

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד שכבר 39)בכל כיוון
אחת. פעם בי40)הקריב  חג לא שחייב אם הראשון ום

הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈÙ‰41Ô‰Ó È˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡a Ô˙ˆ˜Ó42È˜Óe ÊBÁ BÈ‡ eL  ƒ¿»»»ƒ»«≈≈«¿ƒ

‡M‰43Ì˙B‡ iL È‰L ,44‡l‡ ,˜Òt ‡Ï Ì‡Â . «¿»∆¬≈ƒ≈»¿ƒ…»«∆»
ÌBi‰ È˜‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˜Á„45È˜Ó  ¿»«¿…»¿«¿ƒ««¿ƒ

ÁÓÏ ‡M‰46. «¿»¿»»

ראשון.41) ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם
ביום, להקריב  שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב  ולא

אוכלין. לו היו כן לקיש 43)וכמו ריש "אמר ח : בחגיגה
ראשון  טוב  ביום חמש והקריב  לחגיגתו בהמות עשר הפריש
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני , טוב  ביום חמש ומקריב  חוזר
ור' יוחנן (ר' פליגי  ולא אבא ר' אמר מקריב , אינו שוב 
את  (הפריש בסתם מיירי ) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון
במפרש  מיירי ) לקיש בן שמעון (רבי  וכאן סתם) הבהמות
חוזר  ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר
שם). רש"י  - ראשון תשלומי  אלא שאינו ומקריבן

ראשון.44) ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי  על ומגלה
הכל,45) את להקריב  הספיק  ולא דחוק  היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו
ליום 46) שיהיו רצונו שאין גילוי  שום כאן אין שהרי 

אחר  מקריב  שבוודאי  ראשון, ליום כמפרש זה והרי  ראשון,
לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך,

.ÁÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰i‡ ˙ÏBÚ47, «¿ƒ»≈»»»∆»ƒ«Àƒ
Ô‰a iÁ Ì„‡L ˙Baw‰ ‡Lk48ÈÓÏL Ï‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙BÚÓ‰ ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49dÈ˜Óe ‰Ó‰a ˙Úz‰ ÔÓ Á˜BÏ , »Àƒ≈«ƒ««¬…∆¿≈»«¿ƒ»

‰‚È‚Á ÈÓÏL50‰ÏÈÎ‡ eÚL ‰È‰iL ‡e‰Â . «¿≈¬ƒ»¿∆ƒ¿∆ƒ¬ƒ»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰BL‡51,‰BÁ ‰‚È‚Á ÈÓÏML ÈtÓ . ƒ»ƒ«Àƒƒ¿≈∆«¿≈¬ƒ»»
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ‰BÁ ‡e‰L ÏÎÂ52. ¿…∆»≈»∆»ƒ«Àƒ

במעות 47) ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה של 48)הקדש דבר שכל

ממה  זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך חובה
מסת  אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י ) טז, (דברים שנאמר
חובתו  מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת
א) י , (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן
ח .). (חגיגה הארץ " על מס  אחשורוש המלך "וישם

(דברים 49) שנאמר ממה זאת ולמדו ח .) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם)

(שם). שם,50)תערובת חזקיה, על החולק  יוחנן כר'
בהמה  טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר
וכל  משנה. כסף  ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה
(ראה  בתורה ריבוי  בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה).

חולין 51) של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
וברייתא  שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור
משנה). (כסף  יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של

החולין.52) מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

.ËOÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰Êb ,BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿¿≈»∆»

BË ÌBÈa OÚÈ54. ¿«≈¿

בהמה 53) טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח . חגיגה
טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה
אומרים  שמאי  בית החולין. מן חובתו מביא שאדם מלמד
הלל  ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום
המעשר  מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים
בהמה", במעשר חובתו ידי  יוצא אדם הפסח  ימות כל ושאר
לעניין  הוא הפסח  ימות בשאר שהמדובר רש"י  ומפרש
שלמי לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה,
בהמה. במעשר חגיגה שלמי  חובת ידי  שיוצאין חגיגה

(חגיגה 54) סקרתא" משום טוב  ביום לעשר אפשר "ואי 
המעשר. את שצובע  האדום הצבע  משום כלומר שם).
שאינם  ונדבות כנדרים זה ואין להקריב , מותר זה ולולא
שמקריבו  לפי  ח ), הלכה א פרק  (למעלה טוב  ביום קרבים
פי על אף  טוב  ביום להקדישו מותר זה ולולא חגיגה, לשם
להקדישו. התורה מן שחייב  לפי  טוב , ביום מקדישים שאין

.ÈÌÈ„a ‰ÁÓO ÈÓÏL ˙BÁ È„È Ï‡OÈ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»≈¿≈««¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙B„e55‰Ó‰a OÚÓe56ÌÈ‰k‰Â ,57˙‡hÁa 58 ¿»¿«¿«¿≈»¿«…¬ƒ¿«»
ÌL‡e59BÎe60˜BLÂ ‰ÊÁe61BÊ ‰ÂˆnL ;62‡È‰ ¿»»ƒ¿¿»∆»∆ƒ¿»ƒ

'‰ ÈÙÏ Oa ˙ÏÈÎ‡a ÁÓOÏ63eÏÎ‡ È‰Â ,64Ï‡ . ƒ¿…««¬ƒ«»»ƒ¿≈«¬≈»¿¬»
,˙BÁÓa ‡ÏÂ ˙BÙBÚa ‡Ï Ô˙BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»»…¿¿…ƒ¿»

ÁnOÓ‰ Oa ÔÈ‡L65,ÌÈÁÒÙa e‡a k . ∆≈»»»«¿«≈«¿»≈«¿ƒ¿»ƒ
OÚ ‰Úa‡ ˙‚È‚ÁL66CÎÈÙÏ .˙eL67Ì„‡ ÔÈ‡ ∆¬ƒ««¿»»»»¿¿ƒ»≈»»

‰‚È‚Á ˙BÁ È„È da ‡ˆBÈ86˙BÁ da ‡ˆBÈ ‡l‡ , ≈»¿≈«¬ƒ»∆»≈»«
‰ÁÓO69. ƒ¿»

(=שאמר 55) שנדב  או שלמים) עלי  הרי  (=שאמר שנדר
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והביאן  לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי 
לשם  טוב  ביום קריבין ונדבות נדרים ושלמי  לרגל, כשעלה

שמחה. מביאין 56)שלמי  אין שמחה בשלמי  שגם נראה
שלמי לעניין שכתב  כמו יעשר, שמא גזירה טוב , ביום אותו

ט ). הלכה (למעלה חובתן.57)חגיגה ידי  יוצאין
ז 58) בפרק  ראה בעזרה, כהונה לזכרי  נאכל שבשרה

א. הלכה הקרבנות מעשה נאכל 59)מהלכות שבשרו
כחטאת. בעזרה כהונה לכהנים 60)לזכרי  נאכל שבשרו

כה). הלכה והם 61)(שם לרגל, העולים משלמי  שהורמו

לכהנים. שמחה.62)נאכלים  אלא 63)של שמחה ואין
"ושמחת  מהכתוב  ח . בחגיגה ודרשינן ט .) ק  (פסחים בבשר
לשמחה". שמחות מיני  כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך"

שלא 64) שמחה, שלמי  מיוחד באופן להקריב  צורך ואין
והרי הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה

מ "ושמחת"65)אכלו. אמר אשי  "רב  ח : שם בגמרא
שמחה". בהן שאין אלו יצאו ניסן.66)נפקא, בחודש

שמחה,67) חובת ידי  בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
כיוון  שמחה, משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם
חובת  בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח , מצוה היא שגם
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי  שמחה, שלמי 
(אור  שמחה חובת ידי  בה יוצא היה לא חובה י "ד חגיגת

למעלה 68)שמח ). כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח ) ע .69)(הלכה פסחים

חולקים  אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של  ברייתא
אבל  ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא עליו,
ידי בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי  בה "יוצא שאמר במה

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת

.‡È‰„ B‡ „ ÈÓÏL BÏ eÈ‰L ÈÓ70ÚÓ ÔËÁLe ƒ∆»«¿≈∆∆¿»»¿»»≈∆∆
BË ÌBÈ71‡ˆBÈ BÈ‡  BË ÌBÈa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬»»¿≈≈

,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡L ,‰‚È‚Á ˙BÁ È„È da»¿≈«¬ƒ»∆≈»»»∆»ƒ«Àƒ
.‰ÁÓO ˙BÁ È„È da ‡ˆÈ Ï‡¬»»»»¿≈«ƒ¿»

שלמים 70) אלעזר רבי  אמר רבין אתא "כי  עא. בפסחים
יוצא  ואין שמחה משום בהן יוצא טוב  יום מערב  ששחטן
המתחיל  דיבור ע :) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה
חגיגה  לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים,
אבל  טוב , יום מערב  ששחטן כיוון חגיגה, ידי  בה יוצא אינו
נראה  נדבה", או נדר שלמי  לו שהיו "מי  שכתב  רבינו מדברי 
צריך  ואין חגיגה, ידי  בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם

טוב . ביום דווקא ונאמר 71)לשחוט  שם. בגמרא הוא כן
יום  מערב  ששחטם פי  על שאף  להשמיענו הסיפא, משום כן
אינו  חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי  משום בהם יוצא טוב 

טוב . ביום שחטן אם אף  בהם, יוצא

.ÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‚‰ Ì„˜ ÔËÁML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»»…∆»∆∆ƒ¿≈
ËÁLÏ CÈˆ BÈ‡L ;B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  Ï‚a Ô‰Ó≈∆»∆∆»»¿≈»∆≈»ƒƒ¿…

.‰ÁÓO ˙ÚLa ‰ÁÓO ÈÓÏL«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

.‚È‰„Bz Ì„‡ ‡ÈÈ ‡Ï72OÚ ‰Úa‡ ÌBÈa73ÈtÓ , …»ƒ»»»¿«¿»»»»ƒ¿≈
daL ıÓÁ‰74ÏeÒt‰ ˙ÈÏ ÌÈL„˜ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ,75. ∆»≈∆»∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

‡È‰ Ì‡Â76‰ÁÓO ˙BÁ È„È da ‡ˆBÈ 77BÓk , ¿ƒ≈ƒ≈»¿≈«ƒ¿»¿
e‡aL78. ∆≈«¿

לו.72) שנעשה הנס  על הודאה בניסן.73)קרבן
יג).74) ז, (ויקרא חמץ  לחם מקריב  תודה קרבן שעל
פסח 75) בערב  חמץ  לאכול יכול שאינו משום לשריפה.

נותר  לידי  בא שבה חמץ  כך ומתוך שעות ארבע  עד אלא
שם). וברש"י  יט : כנ"ל.76)(ביצה עשר, בארבעה כלומר

בלינה.77) נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח  בליל כלומר,
(פסחים  שאמרו פי  על ואף  משנה) ולחם משנה בכסף  וראה
חג, של אחרון טוב  יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.)
שאין  חג, של ראשון טוב  יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש

בליל שמ  אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה  - לפניו חה
שהרי שמחה, בעצמו בו שיש פסח , של ראשון טוב  יום
כמו  שמחה, חובת ידי  בו ויוצאים הפסח  בו אוכלים
שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים

שמחה 78) שלמי  חובת ידי  שיוצאין י , בהלכה למעלה
שלמי לשחוט  צריך שאינו יב  ובהלכה ונדבות, בנדרים

שמחה. בשעת שמחה

.„ÈÌLÏ È˙BÁ È„È da ‡ˆ‡L ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆≈≈»¿≈»ƒ¿≈
‰‚È‚Á79‰„Bz ‡È‰Ï iÁ 80È„È da ‡ˆBÈ BÈ‡Â , ¬ƒ»«»¿»ƒ»¿≈≈»¿≈

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a ‰‚È‚Á ÔÈ‡L ;‰‚È‚Á81ÁaÊiLk . ¬ƒ»∆≈¬ƒ»»»∆»ƒ«Àƒ¿∆ƒ¿«
‡e‰ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï  ‰ÁÓO ÈÓÏLÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL Ì„‡»»«¿≈¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»…ƒ¿∆≈
‡l‡ ,‰eÓ‚ ‰ÂˆÓ ‰OÚiL ‰n„ÈÂ „Ïa BzL‡Â ÂÈe»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«∆∆«¬∆ƒ¿»¿»∆»

Ó‡pL ,ÌÈÏÏÓ‡‰Â ÌÈiÚ‰ ÁnOÏ iÁ82ÈÂl‰Â : «»¿«≈«»¬ƒƒ¿»À¿»ƒ∆∆¡«¿«≈ƒ
‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â b‰Â83ÈÙk Ô˜LÓe Ïk‰ ÏÈÎ‡Ó . ¿«≈¿«»¿»«¿»»«¬ƒ«…«¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ  BnÚ el‡ ÁnO ‡ÏÂ ÂÈÁÊ ÏÎ‡L ÈÓe .BLÚ»¿ƒ∆»«¿»»¿…ƒ«≈ƒ»»
‰ÈÁÊ :Ó‡,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk Ì ∆¡«ƒ¿≈∆¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»

Ïk‰ ÔÓ ˙BÈ ÈÂl ‰ÂˆÓe .ÌLÙÏ ÌÓÁÏ Èk84ÈÙÏ , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ«…¿ƒ
‰ÏÁ ‡ÏÂ ˜ÏÁ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L85.Oaa ˙BzÓ BÏ ÔÈ‡Â , ∆≈…≈∆¿…«¬»¿≈«»«»»

ÔzÈ B‡ ,ÌÁnOÏe BÁÏL ÏÚ ÌÈiÂÏ ÔnÊÏ CÈˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒƒ«À¿»¿«¿»ƒ≈
Ì‰lL OÚÓ ÌÚ Oa ˙BzÓ Ì‰Ï86Ba e‡ˆÓiL È„k , »∆«¿»»ƒ«¬≈∆»∆¿≈∆ƒ¿¿

epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚a ÂÈ˙BOÚÓ87:Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  «¿¿»»¿»ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÈÂl‰ ˙‡ ÊÚz Ôt EÏ ÓM‰88. ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ

אותו 79) מפריש שהוא ומתנה תודה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי  בו לצאת שיוכל בתנאי , תודה לשם

תודה.80) בהבאת מיד עלי81)נתחייב  הרי  שאמר שמיד
לצאת  מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב  תודה
נתחייב  שכבר כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי  בו

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בעניין 82)בתודה,
החג. בפסיקתא,83)שמחת סימן בר' יהודה רב  "כדדרש

אני אף  ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני  ד' לך יש אתה
לשמח  אתה וחייב  והאלמנה, היתום הגר, הלוי , ד', לי  יש

כולם. הוא 84)את וכן לכולם. הכתוב  הקדימו שהרי 
עבדך  ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי 
- בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי  ואמתך

קודם". חביב  אשר 85)"חביב  "והלוי  שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק  לו אין כי  תעזבנו לא בשעריך
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מהלכות 86) א (פרק  ללוי  לתת שצריך ראשון מעשר
א). הלכה מלשמחו 87)מעשרות אותו שעוזב  כלומר,

ברגלים. מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי 
תעשה.88) לא אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

   1 
מוצאי1) בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה יבאר

לרגל. בעלותם שמיטה

.‡ÏÈ‰˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈLÂ ÌÈL‡ ,Ï‡OÈ Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒ¿»ƒ
‰hÓL È‡ˆBÓ ÏÎa ,ÛËÂ3˙B˜ÏÂ Ï‚Ï Ì˙BÏÚa »«¿»»≈¿ƒ»«¬»»∆∆¿ƒ¿

˙BiLt ‰Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡Ba .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL ÚL∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .ÓB‚Â ˙B‡Ï Ï‡OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

ÓB‚Â EÈÚLa L‡ E‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈

  

       
       

     

להקדי מהרגלו   " הרמב כא שינה  מדוע  ,להבי וצרי
המצוה  תוכ את רק  במצוה , הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה , פרטי  בביאור להארי  והקדי הקיצור, בתכלית
כתב ולא  ,קריאת ומטרת הפרשיות של תוכ ובפירוט

התורה ". מ פרשיות  באזניה "לקרות בקיצור
זו  מצוה   בטע הארי מדוע  ,להבי צרי בה "ו  להל  ג
עצמו  ויראה  האמת, דת לחזק  אלא  הכתוב  קבעה  "שלא 
 שהמל שומעה , הגבורה  ומפי  בה  נצטווה  עתה  כאילו 
המצוה   טע שהסברת הא ־ל, דברי  להשמיע  הוא  שליח 
הלכות". "הלכות בספרו  רגיל דבר אינה  כזה  ובאור באופ
דת  "לחזק  המצוה  של ענינה   " הרמב שלשיטת לומר ויש 
קיומה , של תוצאה  או  המצוה  של  טע רק  אינה  האמת"
הפרטי כל  " הרמב נקט ולכ המצוה , תוכ שזהו  אלא 
אות מזרזות שה פרשיות התורה  מ  באזניה "לקרות
זה  עניי כי  האמת", בדת  ידיה ומחזקות במצוות

המצוה .  ועצ  מגו הוא  'הקהל' שבמצות
הכתוב קבעה  "שלא  ו ' בהלכה  שכתב  מה   ג יוב על־פי ־זה 

ד לחזק  ההלכה אלא  להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנ ולהקשיב   לב להכי חייבי מכירי שאינ  וגרי"
בו  שניתנה   כיו ברעדה  וגילה  ויראה  באימה  לשמוע 
בכוונה  לשמוע  חייבי ... גדולי  חכמי אפילו  בסיני ...
הבא  עניי רק  אינו  האמת" דת "חיזוק  כי  כו '". יתירה  גדולה 
 כ  ומשו המצוה ,  עצ שהוא  אלא  זו , ממצוה  כתוצאה 

ואחד . אחד  כל על מוטל ה "כוונה ", שחיוב  פשיטא 
      

  

       
       

   

זכר  הזה  בזמ  עושי אי מדוע  הדבר,  בטע עיו וצרי
ענייני וכמה  כמה  מצינו  והלא  הבית, בזמ שהיה  ל'הקהל'
ניטל  לולב  "שיהא  ריב "ז כתקנת למקדש  זכר  שעושי
לאחר   ש "א לרגל עליה  וכ למקדש ", זכר שבעה  במדינה 
לרגל,  בירושלי הסביבות מכל ג"כ   מתאספי היו  החורב

. ענייני בעוד  ועל־דר־זה  ," היו  ג  שעושי כמו 
'הקהל' של מעמד   שקיו מכיו היא  שהסיבה  שכתבו  יש 
כמרידה   העול אומות בעיני  להתפרש  יכול בגלות
מישראל.  דרבי פקו "נ חשש   משו בזה  ויש  במלכות,
שבה שונות תקופות היו  הגלות בזמ  שג שמצינו  אלא 
 שלטו  לקיי המדינה  ממלכות רשיו ישראל קיבלו 
גלותא  וריש  רבי  של נשיאותו  ולדוגמא  , משלה והנהגה 
מוצאי  ג  וביניה  שני וכמה  כמה  שנמשכה  שבבבל
זכר   הע את שהקהילו  מצינו  לא  ואעפ"כ  שמיטה ,

למקדש .
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש  בזה : הביאור לומר ויש 
המסוימת  הפעולה  ועל־ידי  , קיי אינו  עצמו  כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא  שאינו . עניי לאותו  "זכר"  עושי
אינו  זה  "כור" והרי  למקדש , זכר הלל שעשה  "ב "כור
עיקרי עניי שהוא  בשר אכילת בו  אי שהרי  כלל, דומה 

הפסח . קרב בחיוב 
שהיה  "הקהל" למעמד  זכר  עושי אי מדוע  מוב עפ"ז
ידיה ולחזק   לזרז  הע הקהלת של הפעולה  כי  במקדש ,
של  העניי  עצ זהו  אלא  בלבד , "זכר" אינה  האמת בדת
של  העיקרי  העניי בהעדר ואילו  כו '",  הע את "הקהל
 ולכ בלבד . "זכר" אפילו  נשאר לא  " הע את "הקהל
במוצאי "הקהל" של מעמד  מצינו  לא  הדורות כל במש
את  רק  אלא  בלבד  "זכר" לעשות אי זה  לעניי כי  שמיטה ,
,ומל ביהמ "ק  ללא  הזה  בזמ לעשותו  שאי העניי  עצ
והנשגב הנעלה  המעמד  בקדושת ח "ו  זלזול יהיה  שלא  כדי 

המקדש . בבית – "הקהל" –
      

כל 2) על מוטלת שהמצוה כתב , חגיגה) (הלכות הסמ "ג
את  כשקורא המלך אל ולשמוע  לבוא מישראל ואחד אחד
גם  יש מזה שחוץ  נראה, רבינו ומדברי  התורה. פרשיות
הגדול  ב "ד על הוא והחיוב  העם, את להקהיל מצוה
"זכר  בקונטרס  אדר"ת (הגאון המלך על או שבירושלים

הלכה 3)למקדש"). להלן וראה השביעית, השנה במוצאי 
פרשיות.4)ג. איזו ג, הלכה להלן "למען 5)ראה

1

2
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4

5
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לעשות  ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו
יג). לא, (שם הזאת" התורה דברי  כל את

.Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓ eËt  ‰i‡‰ ÔÓ eËt‰ Ïk6, »«»ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿««¿≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰ ÔÓ ıeÁ7ÏÚ‰Â8eËt ‡Óh‰ Ï‡ . ƒ«»ƒ¿««¿∆»≈¬»«»≈»

BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ï‡OÈ ÏÎ ‡Ba :Ó‡pL ;Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓƒƒ¿««¿≈∆∆¡«¿»ƒ¿»≈¿∆≈
ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰L ea c‰Â .‰‡ÈÏ Èe‡»¿ƒ»¿«»»»∆«À¿¿»«¿¿ƒ

˙BiÁ ÌÈLp‰ È‰L ,ÔÈiÁ9. «»ƒ∆¬≈«»ƒ«»

ראיה"6) "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
ישראל  כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב  מהקהל,
נראה  כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד
שם). (מאירי  המחברים" גדולי  כתבוה וכן וכו'

שם 7) ובחגיגה והטף . והנשים וכו' הקהל בפסוק  שמפורשין
למה  טף  לשמוע , באות נשים ללמוד, באים אנשים אמרינן
פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי  באים? הם
א  הלכה פ "ב  למעלה ראה ישראל", "כל בכלל שאינן

כאן. פטור 8)ובלחםֿמשנה לענין כטמא הוא ערל כי  אף 
הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ "ב  למעלה (ראה ראיה
מאוס , שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם
בהקהל, הוא חייב  ולפיכך לביאה, ראוי  הוא התורה מן אבל
הרב  שכתב  מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי  שהרי 

"הקהל"). בקובץ  רבינוביץ  של 9)בצ "י  פטורם וכל
שהם  משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס  טומטום

א). הלכה פ "ב  למעלה (ראה אשה ספק 

.‚È˙ÓÈ‡10ÔBL‡‰ BË ÌBÈ È‡ˆBÓa ?ÔÈB˜ eÈ‰ ≈»«»ƒ¿»≈»ƒ
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL11 ∆««À∆¿ƒ«¿≈À∆≈
Ì‰ÈÊ‡a ‡˜iL ‡e‰ CÏn‰Â .˙ÈÈÓL ‰L ÏL12. ∆»»¿ƒƒ¿«∆∆∆ƒ¿»¿»¿≈∆

ÔÈB˜ eÈ‰ ÌÈLp‰ ˙ÊÚe13LBÈ ‡e‰Lk ‡B˜Â .14. ¿∆¿««»ƒ»ƒ¿≈¿∆≈
ÁaLÓ ‰Ê È‰  „ÓÚÓ ‡˜ Ì‡Â15‡e‰ ÔÎÈ‰Ó . ¿ƒ»»≈…∆¬≈∆¿À»≈≈»
ÌÈc‰ ‰l‡ LnÁ ˙lÁzÓ ?‡B˜16˙Lt ÛBÒ „Ú ≈ƒ¿ƒ«À«≈∆«¿»ƒ«»»«

'ÚÓL'17'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'Ï ‚l„Óe ,18‚l„Óe ,ÓB‚Â ¿«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…«¿≈¿«≈
'OÚz OÚ'Ï19„q‰ ÏÚ 'OÚz OÚ'Ó ‡B˜Â , ¿«≈¿«≈¿≈≈«≈¿«≈««≈∆

˙BÏÏ˜e ˙BÎa ÛBÒ „Ú20L‡ ˙Èa‰ „lÓ' „Ú , «¿»¿»«ƒ¿««¿ƒ¬∆
'Áa Ìz‡ ˙k21.˜ÒBÙe , »«ƒ»¿…≈≈

מא.10) בסוטה רחמנא 11)משנה כתב  "ואי  שם בגמרא
רחמנא  כתב  אחרון, יו"ט  אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג

דמועד". מאתחלתא ישראל כל שם.12)בבוא במשנה
בספרי ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם

.[3 והערה ועח  פא עמודים מא:13)"זמנים" שם בגמרא
שם.14) עמד 15)במשנה המלך "אגריפס  במשנה שם

ש"המלך  [ואעפ "י  חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
מחמת  כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל
שאמרו  למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין המצוה
לחלוץ  מצוה שיש אעפ "י  חולץ , אינו שהמלך יח .) (סנהדרין
- ג) הלכה מלכים מהלכות בפ "ב  וראה יט : שם (עיין
רוצה  שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה
פ "ד  מיימוני , בהגהות שכתב  כמו שם, לאחיו להקים
במצות  ואמנם פב ). עמוד ("זמנים" ח  הלכה יבום מהלכות

שם  מלכים בהלכות רבינו כתב  בזיון, לשם שאינה יבום,
שם]. עיין אחר, במשנה.16)טעם ט .17)שם ו, דברים

סוף 18) עד יג) יא, (דברים שמוע  אם והיה פרשת ומתחיל
כא). (שם, כב .19)הפרשה יד, שם:20)שם במשנה

וברכות  המלך ופרשת לעשר, תכלה כי  תעשר, "עשר
לעשר  מדלג רש"י  ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות
וברכות  לעשר, תכלה וכי  וקורא מדלג ומשם תעשר,
(שם  מלך עלי  אשימה וקורא למפרע  חוזר ומשם וקללות,
תעשר" "עשר בין מפסקת המלך שפרשת ואעפ "י  יד) יז,
יחד  תכלה) וכי  תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי 
המלך. פרשת את קורא ואח "כ במעשרות, להפסיק  שלא
עד  הסדר על קורא הוא תעשר" שמ "עשר שכותב  ורבינו
לעשר", תכלה "כי  וקורא שמדלג כתב  ולא הברכות, סוף 
במשנה: גורס  - המלך" "פרשת שקורא כתב  לא כן וכמו
הפרשה" כל שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר

על 21)(לחםֿמשנה). שופטים ספרי  וראה סט . כח , שם
יח ): יז, (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב  הפסוק 
(סוטה  וברש"י  תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין
משום  הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם)
מלכות  עול קבלת בהן יש "שמע " עד הדברים" שמ "אלה
וברכות  מצוות, עול קבלת בה יש שמוע " אם "והיה שמים,
תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן יש  וקללות
תרומות  והפרשת עניים ומתנת אסיף  זמן שהוא משום

ומעשרות.

.„ÏÎa ˙BˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ?‡B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒ«¬¿¿»
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï È„k ,ÌÈÏLeÈ22‰ÓÈa ÔÈ‡ÈÓe . ¿»«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ»

‰˙È‰ ıÚ ÏLÂ ,‰ÏB„‚23ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»¿∆≈»¿»«¬ƒƒ»¿∆¿«
ÌÈL ˙ÊÚ24‰ÈÏÚ LBÈÂ ‰ÏBÚ CÏn‰Â ,25È„k , ∆¿«»ƒ¿«∆∆∆¿≈»∆»¿≈

‚ÁÏ ÌÈÏBÚ‰ Ï‡OÈ ÏÎÂ ,B˙‡È˜ eÚÓLiL∆ƒ¿¿¿ƒ»¿»ƒ¿»≈»ƒ∆»
˙Òk‰ ÔfÁÂ .ÂÈÈÒ ÔÈˆa˜˙Ó26‰Bz ÙÒ ÏËB ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡Ï B˙BÂ27Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡Â ,28, ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
a Bc‰Ï È„k ,CÏnÏ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ Ô‚Òe¿»¿…≈»¿…≈»«∆∆¿≈¿«¿¿…

Ì„‡ Èa29„ÓBÚ ‡e‰Lk BÏa˜Ó CÏn‰Â .30Ì‡Â . ¿≈»»¿«∆∆¿«¿¿∆≈¿ƒ
LÈ  ‰ˆ31‰‡BÂ Á˙BÙe .32CnL C„k CÓe »»»«≈«¿∆¿»≈¿∆∆∆¿»≈

˙Òk‰ ˙Èa ‰Bza ‡B˜ Ïk33˙BiLt‰ ‡B˜Â , »≈«»¿≈«¿∆∆¿≈«»»ƒ
eÓ‡L34‰ÈÁ‡Ï CÓe ÏÏB‚Â ,ÓB‚ ‡e‰L „Ú ∆»«¿«∆≈¿≈¿»≈¿«¬∆»

˙BiÒk Èza ÔÈÎnL C„k35ÚL ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎa36‰ˆ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ezÁ ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎnL40ÔÚaËÓk ˙BÎa LÏL È‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«
ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈

Ï‡OÈa43Ï‡‰ ‰ˆiL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈
.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Cea :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„BÚ¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈL44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»
EnÚL ,Ï‡OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿

.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Cea .ÚLe‰Ï ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»
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בגדירות 22) הכהנים עמדו היום אותו פ "ז: סוטה בתוספתא
ומריעין" ותוקעין בידם זהב  של וחצוצרות ובפרצות,

בעזרה".23) עץ  של בימה לו "עושין מא. סוטה במשנה
מא:24) עליה".25)שם יושב  "והוא במשנה: שם
הכנסת.26) הכנסת 27)שמש וראש שם. במשנה הוא כן

מי בנביא, יפטיר מי  הכנסת, דברי  נחתכין פיו שעל זה הוא
מ :). שם (רש"י  התיבה לפני  ירד מי  שמע , על יפרוס 

לו 28) כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו
מב .). (שם שם:29)טומאה המשניות בפירוש כתב  וכן

וכן  ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס "ת נותנין היו "ואמנם
שנאמר  כבוד, משום לאיש איש הספר "ונתינת מ : שם כתב 
שהכוונה  מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב 
"אמר  מא:) (שם בגמרא אבל התורה, ספר את ולכבד להדר
לכבד  שהמדובר הרי  מלך". של כבודו משום כולה אביי ,
רבינו  כלשון שכתב  שם, סוטה במאירי  וראה המלך, את
לכבוד  הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש

במשנה.30)המלך. את 31)שם מקבל רצה אם כלומר,
למקדש" "זכר בקונטרס  וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר
(סוטה  במשנה שאמרו ממה כן למד שרבינו שכתב  זצ "ל
מה  שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס  שם):
ספר  את לקבל שגם הכוונה וע "כ וקבל, שעמד שמזכיר

בישיבה. מותר לב .32)התורה במגילה יהודה, כר'
מן 33) ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי "ב 

ואח "כ  קורא, שהוא למקום ומביט  תורה ספר פותח  הקורין
בא"ה  ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר

וכו'". בנו בחר ג.34)אשר בהלכה ברכת 35)למעלה
בהלכות  ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה

שם. גדול36)תפילה שכהן "ברכות שם: מברך במשנה
תחת  רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן,
שמונה  עליה "ומברך במשנה מ : ושם העון". מחילת
העבודה  ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות,
ועל  ישראל ועל המקדש ועל העון מחילת ועל ההודייה ועל

תפילה". והשאר ירושלים) (ועל ברכת 37)הכהנים היא
העבודה". את "והשב  בה שכתוב  ברכת 38)העבודה, היא

תחת 39)ההודייה. רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
מהלכות  בפ "ג ראה גדול, כהן (שבברכת העון" מחילת

יא). הלכה יוהכ"פ  רגלים.40)עבודת שלש של
מיוחדות 41) ואינן לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו בפני42)לכהן, ברכה מתפלל
המקדש. שיעמוד הוא שענינה ברוך 43)עצמה, כלומר:

שם. יוהכ"פ  עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה
הלכות 44) ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי 

שם. יוהכ"פ  עבודת

.‰L„w‰ ÔBLÏa  ˙BÎa‰Â ‰‡Èw‰45:Ó‡pL ; «¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«…∆∆∆¡«
dBLÏa  ˙‡f‰ ‰Bz‰ ˙‡ ‡˜z46LiL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»∆«»«…ƒ¿»««ƒ∆≈

˙BÊÚBÏ ÌL47. »¬

סוטה 45) במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
ועל  המלך". ופרשת וכו' הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב .
דבריו  (הובאו חיים" ב "מים כתב  בלה"ק  שהוא הברכות
"אפשר  רבינוביץ ) בצ "י  הרב  של במאמרו "הקהל" בקובץ 
ואלו  בפ ' כדתנן בלה"ק , שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד

לברכות, ברכות בין לחלק  יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין
פרשת  נקט  ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל
תו  ומעתה בלה"ק , יהיו הברכות שאף  לאשמועינן כה"ג
נקט  ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי  ליכא

המלך". פרשת אלא המלך מן 46)ברכות זה לימוד
ממקור  רבינו לקחו ואולי  בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק 

בלשון 47)אחר. מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם
כתב : זצ "ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס  הקודש.

שם שיש "אע "פ  אלו שתיבות הדבר שייכת "פשוט  לועזות"
וגרים  לועזות, שם שיש אע "פ  וצ "ל: שלאחריה, ו' להלכה
[ויותר  קיח ). עמוד "הקהל" (קובץ  וכו' מכירין שאינם
למעלה  שייכות מכירין" שאינן "וגרים המלים כי  מסתבר

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים ומהמלים ה, הלכה

.ÂÔÈÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚Â48ÔÈiÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Úa ‰ÏÈ‚Â ‰‡ÈÂ ‰ÓÈ‡a ÚÓLÏ ÌÊ‡ ÈL˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»ƒ¿…«¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»
,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡ .ÈÈÒa Ba ‰zpL ÌBik«∆ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰eÎa ÚÓLÏ ÔÈiÁ ,dlk ‰Bz‰ Ïk ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ»«»À»«»ƒƒ¿…«¿«»»

‰˙È ‰ÏB„‚50ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓe .51BaÏ ÔeÎÓ  ¿»¿≈»ƒ∆≈»ƒ¿…«¿«≈ƒ
˙c ˜fÁÏ ‡l‡ e˙k‰ dÚ˜ ‡lL ;BÊ ‰‡È˜Ïƒ¿ƒ»∆…¿»»«»∆»¿«≈»

˙Ó‡‰52ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡ÈÂ . »¡∆¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ
Èc ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL ‰eb‰«¿»¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈

.Ï‡‰»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני50) כל "ואל בענין שנאמר ממה כן שלמד "ונראה
יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח "כ ט ) לא, (שם ישראל"
שם). "הקהל" בקובץ  רבינוביץ  בצ "י  (הרב  בכלל" הם שאף 
ואמרו  ילמדו", "ולמען יב ) שם, (שם שנאמר ממה [או
בחכמים  שמדובר הרי  ילמדו", "למען ביה: קרי  ג. ְְַבחגיגה

לאחרים]. הקורא,51)המלמדים מן רב  במרחק  שנמצא
פ "ב  (למעלה הראיה מן שפטור שומע , שאינו חרש  אבל
ב . הלכה למעלה כמבואר מ "הקהל", גם פטור א), הלכה

לחםֿמשנה. א.52)וראה הלכה למעלה ראה

.Ê‰˜‰ ÌBÈB˙B‡ ÔÈÁ‡Ó  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL Ï «¿≈∆»ƒ¿¿«»¿«¬ƒ
˙aM‰ Á‡Ï53˙BˆBˆÁ‰ ˙ÚÈ˜z ÈtÓ ,54 ¿««««»ƒ¿≈¿ƒ««¬¿
˙BpÁz‰Â55.˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L ¿«¿ƒ∆≈»ƒ∆««»

באב 53) ותשעה כהנים עצי  זמן "אבל ה. במגילה משנה
מקדימין". ולא מאחרין והקהל, למעלה 54)חגיגה ראה

אמרו  "באלו ו: הלכה פ "א מגילה בירושלמי  ד. הלכה
בא  בר חייה דרבי  בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין
הבימה. מפני  אמר, חייה ר' בי  יצחק  ר' התקיעה. מפני אמר,
מתניה, א"ר העזרה. את לדחוק  שלא מאתמול, אותה ויעשו
בא, כר' רבינו [ופסק  עץ ". כל אשרה לך תטע  לא שם על
אין  ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי  כי 
לפ "א  בכסף ֿמשנה ראה אשרה", לך תטע  "לא של איסור

ט ]. הלכה הבחירה בית הלכה 55)מהלכות למעלה ראה
התורה, קריאת אחרי  המלך שבירך השביעית, שהברכה ד
בפ "א  וראה יכול", שהוא מה כפי  בה ומתפלל "מתחנן היה
(בשבתות  בהן תוקעין ש"אין ו הלכה תעניות מהלכות
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זועקים  ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים)
בתפילה". בהם ומתחננים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»


 




LÏLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
LÈÙ‰Ï (‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
.ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈÓz BÎa ÏÎ‡È ‡lL ( .˙BBÎa¿∆…≈»≈¿»ƒƒ»«ƒ
.‰Ó‰a OÚÓ LÈÙ‰Ï („ .BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚∆…ƒ»∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿≈»

.‰Ó‰a OÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰∆…ƒ»≈«¿«¿≈»
Ì‰ÈL ‰OÚnL ÈÙÏ ,BÎa‰ ÌÚ OÚn‰ ÈzÏÏÎÂ¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈¿≈∆

˙‡Â :Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk e˙k‰Â ,„Á‡1.˜Êz ÌÓc ∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆»»ƒ¿…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2BÎa Ì„Â OÚÓ Ì„ ‰fL ,3. ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈¿«¿
BˆÓ e‡e:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

  

       
   

ובכור  מעשר את הכתוב  כלל באמת מדוע  להבי וצרי
מעשר  שהרי  , במהות  הפכי  דברי שני   ה והלא  יחד ,
הוא  בכור ואילו  קבוצה , ספירת של  וחות  סו עניינו 

יחד . הכתוב   כלל ומדוע  אחריו ,  הנולדי לאלה  ראשו
תחילה , עניינו  שבכור ומכיו הנותנת, שהיא  לומר ויש 
הידוע הכלל על־פי  יחד  הכתוב   כלל , סו עניינו  ומעשר
שההתחלה  היינו  ,"בתחילת וסופ בסופ תחילת  ש "נעו
סתירה  בזה  שאי רק  לא  כלומר: בזה . זה   קשורי  וסו
משייכותו  יותר גדולה  לאחרו הראשו של ששייכותו  אלא 

לשלישי . או  לשני 
      

את.1) ב .2)צ "ל: סד, שהכוונה 3)פסחים נאמר שם
(ויתכן  הי "ז). הקרבנות מעשה מהל' פ "ה (וראה לפסח  גם

פסח ). קרבן להל' בכורות הל' רבינו הסמיך שלכך

 4 
באדם 4) הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה יבאר

ובחמור. טהורה ובבהמה

.‡LÈÙ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ5ÌÁ Ët Ïk6ÌÈÎf‰7, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»∆∆∆∆«¿»ƒ
BÓÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈa ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa8, ≈»»»≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¬

˙BÙË eÈ‰L ÔÈa ÌÈÓÏL eÈ‰L ÔÈa9Lc˜ :Ó‡pL . ≈∆»¿≈ƒ≈∆»¿≈∆∆¡««∆
Ì„‡a Ï‡OÈ Èa ÌÁ Ïk Ët BÎa ÏÎ ÈÏƒ»¿∆∆»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»

ÌÈ‰kÏ ÔlÎÂ .‰Ó‰ae10. «¿≈»¿À»«…¬ƒ

המצוות'5) ('ספר בהם" שיעשה שראוי  למה "ולהבדיל
עט ). והוא 6)מצותֿעשה תחילה, בו הרחם נפתח  פירוש,
האם. מן טו)7)בכור – יב  יג, (שמות נאמר שהרי 

וכו' לה' הזכרים לך יהי ' אשר וכו' רחם, פטר כל "והעברת
וכל  הזכרים רחם פטר כל וגו' תפדה בבניך אדם בכור וכל
(סמ "ג  בבכורה קדושים הזכרים רק  כי  הרי  אפדה". בני  בכור

קמד). חמור 8)עשין פטר "וכל יג) (שם, שנאמר כמו

ודרשו  כ). לד, (שם בשה" תפדה חמור "ופטר בשה", תפדה
פעמים, שני  חמור, פטר חמור, "פטר א: ז, ב . ה, בבכורות
וגמלים". סוסים פטרי  ולא לך, אמרתי  חמורים פטרי 

בחולין 9) מפורש (וכן ה"י . פ "ג להלן שכתב  ממה נלמד כך
בבהמה  אלא זה אין אבל טריפה"). אפילו "בכור, ב : קלו,
שטריפה  הי "ז. ביכורים מהל' בפי "א מפורש וכן באדם, ולא
הרמב "ם). על חיים' 'מים (הגהות סלעים בחמש חייב  אינו
הטריפות. מיני  כל פ "ט  סוף  עד מפ "ה שחיטה בהל' וראה

באדם 10) וכו' רחם פטר "כל טו) יח , (במדבר שנאמר כמו
הפסוק  התחיל שבו הכהן, לאהרן =) לך" יהיה ובבהמה

ה). שם,

.ÌÈcÙ BÓÁ BÎe Ì„‡ BÎa11ÌBÈ„Ùe12 ¿»»¿¬ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ‰kÏ13‡Lk ‰ÊÚa ËÁL ‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎe , «…¬ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿»»¬»»ƒ¿»

ÌÈl˜ ÌÈL„˜14BÓk ,ÂÈeÓ‡ ÈË˜Óe BÓc ÔÈ˜BÊ ; »»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈»¿
˙Baw‰ ‰OÚÓa e‡aL15ÏÎ‡ Oa‰ ‡Le , ∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿»«»»∆¡»

ÌÈ‰kÏ16,Ì„‡‰ BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»
‡Ï BL BÎa C‡ .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆«¿…

.Cl ‰È‰È ÌOe .Ì‰ L„˜ ‰cÙƒ̇¿∆…∆≈¿»»ƒ¿∆»

בשה 11) תפדה חמור פטר "וכל ג) יג, (שמות שנאמר כמו
תפדה". בבניך אדם בכור וכל שהוא 12)וכו' הבן פדיון

השה. שהוא חמור פטר ופדיון סלעים, חלה 13)חמש
ופדיון  הבן ופדיון וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו מ "ט : פ "ד
פדה  "אך טו) יח , (במדבר שנאמר ממה ונלמד חמור". פטר
תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה
"וידבר  שם: למעלה שנאמר למה נמשכים הנ"ל והדברים
יהיה  וגו' רחם פטר כל וגו' לך נתתי  הנה ואני  אהרן אל ה'
אדם  מבכור פדיון שתקבל כלומר תפדה", פדה אך לך,

כאן). ספר' 'קרית (ראה טמאה בהמה זבחים 14)ומבכור
הי "ז. להלן ראה אותו. פודין אין אבל במשנה, - א נו,

הכ"ה.15) ופ "ט  הי"ז, מעשה 16)פ "ה מהל' פ "ט 
שם. הקרבנות,

.‚„ÏBpL ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa ‡e‰L ‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa¿¿≈»¿»∆««≈∆«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa BÓeÓa17È‰  ÌÈÓ˙ ‰È‰L Á‡ ¿≈∆»«««∆»»»ƒ¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18BÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
ÈÎÏ elÙ‡ ,‰ˆiL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B ‰È‰È ÈÎÂ :Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ B‰h‰Â ‡Óh‰ ,ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ Èvk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿ƒ¿»«»
Ô‰Î ÈÒÎ ‡e‰ È‰Â23. «¬≈ƒ¿≈…≈

שנולד 17) אלא לי  "אין כא) טז, (לדברים ראה פ ' ב 'ספרי '
מנין, אמו ממעי  מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים

רע ". מום כל בס "פ 18)תלמודֿלומר למדנו לא כאן שעד
אלא  העיר בכל נאכל שהבכור נו:) (זבחים מקומן איזהו
(כסף ֿמשנה). מקום בכל נאכל מום בעל אבל בתם,

ב .19) לב , בכורות במשנה, אסור 20)כביתֿהלל אבל
ה"ט ). מעילה מהל' (פ "א ועבודה תימן 21)בגיזה בכת"י 

בפסוק . הוא וכן הוא 22)ליתא. שלכהן קאי , "ואכהן
שנה  תאכלנו אלקיך ה' "לפני  כ בפסוק  מזה לעיל אומר
שהגמרא  - א כח , בכורות וראה כאן), ספר' ('קרית בשנה"
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יח , (במדבר הפסוק  מן לכהן, ניתן מום בעל שבכור לומדת
שנותנו  מום בעל בכור על "לימד – לך" יהי ' "ובשרם יח )
שלא  רש"י  ומפרש כולה", התורה בכל לו מצינו שלא לכהן
מפרש  רבינו אבל לכהן, שניתנו כולה התורה בכל מצינו
בזה  כיוצא התורה בכל מצינו שלא ה'תוספות' כפירוש
שמקריבין  ואשמות חטאות שהרי  לכהן, יתנו מום שבעל
שהמזבח  כשם מום, בעלי  וכשהם לכהן, הבשר - אותן
בעל  כשהוא אפילו בכור אבל מפסיד, הכהן גם כך מפסיד
"יהי ' בתורה עליו לחזור צורך יש ולכן לכהן, נותנו מום
לכהן  שזהו הוא הפסוק  ממשמעות זה, בלי  אבל לך",

שם). ספר' האשה,23)('קרית את בו מקדשים שהרי 
המוריה'). ('הר מ "ב  פ "א שני  מעשר במס ' כמפורש

.„È‰ :Ó‡ÈÂ ,‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa LÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿¿≈»¿»¿…«¬≈
Ó‡pL .L„˜ ‰Ê24EÈ‰Ï‡ '‰Ï LÈc˜z :25‡Ï Ì‡Â . ∆…∆∆∆¡««¿ƒ«¡…∆¿ƒ…

ÌÁÓ B˙M„˜e ,ÂÈÏ‡Ó Lc˜˙Ó ‰Ê È‰  BLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈≈≈»¿À»≈∆∆
‡È‰26. ƒ

הזכר,24) ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל נאמר: שם
אלקיך". לד' מנין 25)תקדיש "לכדתניא, א: כט , ערכין

"הזכר  שנאמר להקדישו, שמצוה בעדרו, בכור לנולד
שם.26)תקדיש". ערכין,

.‰‰ˆeÁe ı‡a ˙‚‰B ‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı27.ı‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙BBÎa ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

ELÈz E‚c OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡ÈÓ ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ˜a BÎa ‡ÈÓ ‰z‡  «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
BÎa ‡ÈÓ ‰z‡ È‡  Ô‚c OÚÓ ‡ÈÓ ‰z‡ ÔÈ‡L∆≈«»≈ƒ«¿«»»ƒ«»≈ƒ¿

BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,Ô‡ˆÂ ˜a29. »»»…∆»¬≈¿Àƒ¿≈»≈¿
epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ‡È‰ Ì‡Â30‡l‡ ˜È ‡ÏÂ , ¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒƒ∆¿…ƒ¿«∆»

BÊ ‰ÂˆÓe .BÓeÓa ÏÎ‡È31ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰B ≈»≈¿ƒ¿»∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈
˙Èa‰ ÈÙa ‡lL32Ô‚c OÚÓ BÓk ,33˙‚‰B dÈ‡Â . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿«¿«»»¿≈»∆∆

Ô˙M„˜a Ô‰Lk ÔÈLc˜Óa34ÈL„˜ ÔÈa ,e„tiL Ì„˜ ¿À¿»ƒ¿∆≈ƒ¿À»»…∆∆ƒ»≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ35. ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ

מקומות 27) בכמה נראה וכן האמיתית. הגירסה היא כן
 ֿ (כסף  לארץ  בחוצה גם נוהגת בכור שקדושת בתלמוד,
"ובספר  וז"ל: רוקח ' 'מעשה בספר כתב  וכן משנה).
נוהגת  טהורה בהמה בכור מצות כתוב , מצאתי  כתיבתֿיד
הנמצאים  כתב ֿיד בספרי  ראיתי  וכן לארץ ", ובחוצה בארץ 
=) רבינו בחתימת מוגה בנוסח  כתוב  שמצא וכו' מצרים פה
בכור  "מצות כתוב  היה רבינו מספרי  ובכמה הרמב "ם)".
הנוסחה  היתה וכן בארץ ". אלא נוהגת אינה טהורה בהמה
עליו  תמהו וכולם והר"ן, הרשב "א הרמב "ן, הראב "ד, לפני 
ובהערה  עט  מצותֿעשה המצוות' ב 'ספר וראה (כסף ֿמשנה).

ה"ב . פ "ג להלן ועי ' אלא 28)שם. מביא אינו דגן ומעשר
בארץ  רק  ונוהגת בארץ  שתלויה מצוה שהיא הארץ , מן

לו:). קידושין מה 29)(ראה (על עליו משיג הראב "ד
אלא  אמר לא עקיבא רבי  אף  שהרי  כחולין). הוא הרי  שכתב 
לארץ , מחוצה שהביאו בכור מקריבין שאין הקרבה לענין
אלא  נאכל ואינו ונעבד נגזז ואינו בו יש בכור קדושת אבל

וכן  במומו", יאכל "אלא הביא: בכסף ֿמשנה אבל במומו.
רומי . ובדפוס  תימן בכת"י  בסוף 30)הוא משנה, כסתם

ב . כא, בתמורה עקיבא וכרבי  חלה. קדושת 31)מסכת של
בזמן 32)בכור. ובין קיים שביתֿהמקדש בזמן בין כלומר,

מ "ח ). פ "ח  (שקלים למעלה 33)הזה לזה, זה שהוקשו
שם. המצוות' ב 'ספר כתב  וכן זו. כלומר,34)בהלכה

מדייקת  כך הקדש, של בבהמות נוהגת אינה בכורה מצות
שם. המשנה, מדברי  - א יד, בכורות אם 35)הגמרא אבל

בהמה  =) מזבח  קדשי  בין הבדל יש הבהמות, נפדו
לבין  המזבח ) על ליקרב  מום בלי  תמימה כשהיא שהוקדשה
מום  בעלת כשהיא שהוקדשה בהמה =) הבית בדק  קדשי 
הבית), לבדק  והמעות נמכרת אלא המזבח  על קריבה שאינה
וקדשי בבכורה, חייבים אינם נפדו אם אף  מזבח  שקדשי 
ה"ח . פ "ה להלן ראה בבכורה, חייבים נפדו אם הבית בדק 

.ÊÌÈiÂÏ ÌÈ‰k :‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎa ÔÈiÁ Ïk‰36 «…«»ƒƒ¿¿≈»¿»…¬ƒ¿ƒƒ
BÏ „ÏB Ì‡ ,Ô‰kÏ BÎa‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÏ‡OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ∆«¿«…≈ƒ«

e‡aL BÓk ÂÈeÓ‡Â BÓc È˜Ó  BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
L‡ BÎa‰ Ïk :Ó‡pL .BÎa ˙B˙a Oa‰ ‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

ÓB‚Â E‡ˆe E˜a „ÏeÈ38BÎe Ì„‡ BÎa Ï‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
ÔÈeËt ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k  ‰‡ÓË ‰Ó‰a39BÓk , ¿≈»¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

‰p‰k ˙BzÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL40. ∆≈«¿¿ƒ¿«¿¿À»

א.36) יג, בכורות ה"ב .37)משנה, וזה 38)למעלה
אלהיך  ה' "לפני  כ) (טו, שם וכתוב  לכהן, גם מכוון

מפדיון 39)תאכלנו". פטורים ולויים "כהנים שם: משנה,
חמור". ומפטר מתנות 40)הבן שאר (עם ביכורים הל'

הי "ד. שם ופי "ב  ה"ט , פי "א כהונה)

.ÁB˙L CB˙a ÏÎ‡ BÎa‰41ÌÈÓz ÔÈa42ÏÚa ÔÈa «¿∆¡»¿¿»≈»ƒ≈««
ÌeÓ43‰L epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ :Ó‡pL .∆∆¡«ƒ¿≈¡…∆…¿∆»»

.epÏÎ‡z EÈÚLa ,ÌeÓ B ‰È‰È ÈÎÂ .‰L¿»»¿ƒƒ¿∆ƒ¿»∆…¿∆
?BÏ ‰BÓ È˙ÓÈ‡Óe44ÌBiÓ BÏ ‰BÓ  ‡e‰ Ìz Ì‡ ≈≈»«∆ƒ»∆ƒ

‰˜‰Ï Èe‡ ‡e‰L ,ÈÈÓL45ÏÚa „ÏB Ì‡Â ; ¿ƒƒ∆»¿«¿»»¿ƒ«««
ÌeÓ46BÏ eÏkL ‡e‰Â .„ÏBpL ÌBiÓ BÏ ‰BÓ ∆ƒ∆»¿∆»

ÂÈL„Á47‰‡ È‰L ,48B˙„Ï ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡Ï49Ï‡ ; √»»∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÌBiÓ BÏ ‰BÓ  ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„È ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿««∆»√»»∆ƒ

ÈÈÓL50. ¿ƒƒ

יותר 41) לאחרו ולא שנתו בתוך לאכלו מצוה כלומר,
ב 'לא  עובר שנתו לאחר איחרו ואם כו:). שם (משנה

הי "ג). (להלן בכך נפסל אינו אבל בזמן 42)תעשה',
אוכלו. והכהן שמקריבו קיים, היה המקדש גם 43)שבית

הזה. ו:).44)בזמן (ר"ה שנתו שנאמר 45)התחלת
לקרבן". ירצה והלאה השמיני  "ומיום כז). כב , (ויקרא

מיום 46) לו מונין – מום בעל ונעשה תם נולד אם אבל
הא). ד"ה ז. ר"ה ('תוספות' שילדה 47)השמיני  פירוש,

חדשים, תשעה גסה בבהמה הריונה: חדשי  לה שכלו אחרי 
חדשים. חמשה דקה ז,49)שראוי .48)ובבהמה ר"ה

נפל 50)א. הוא והוולד הריונה, חדשי  מלאו לא שמא
נפל. מספק  ויצא ימים שמונה שיעברו עד באכילה, ואסור

.ËÌÈL Ïk BÓi˜Ï È‡M  B˙L CB˙a ÌeÓ BÏ „ÏB«¿¿»««¿«¿»¿≈
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L„Á OÚ51BÓi˜Ï zÓ  B˙L ÛBÒa ÌeÓ BÏ „ÏB . »»…∆«¿¿»À»¿«¿
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ìen‰ Ba ÏÙpL ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒ∆»««¿««ƒ∆

B˙L Á‡Ï Á‡˙Ó52ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿«≈¿««¿»≈«¿∆»«
B˙L Ó‚ ÈÙÏ ÌBÈ OÚ ‰MÓÁa53BÏ ÔÈÓÈÏLÓ  «¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒƒ

B˙L Á‡ OÚ ‰MÓÁ54B˙L Á‡ ÌeÓ BÏ „ÏB . ¬ƒ»»»««¿»«««¿»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‡l‡ BÓi˜Ï È‡M BÈ‡ 55.ÏÎ‡ÈÂ ≈««¿«¿∆»«¿ƒ¿≈»≈

שנים 51) אמרו: - א כח , שם ובגמרא שם, בכורות משנה,
יותר. ולא חודש אבידה 52)עשר השבת משום זה וכל

ימצא  לא שאם הבעלים, שהוא לכהן כלומר לבעלים,
יסריח  מיד, לשחטו ויצטרך לו, לתת כדי  כהן הישראל
יום  שלשים לקיימו שרשאי  אמרו ולכן הכהן. ויפסיד הבשר,

שם). וברש"י  כח . שם.53)(בכורות ברייתא,
ה"י )54) להלן (ראה הוא שהדין הזה, בזמן כאן מדובר

מום  בו שיפול עד שנים כמה אפילו הבכור את שמקיים
מ "ב ). פ "ד בכורות במשנה.55)(רע "ב , שם

.È‰f‰ ÔÓfa BÎa‰56ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ  «¿«¿««∆«ƒ«∆ƒ…
ÏÎ‡ÈÂ57. ¿≈»≈

שנתו.56) בתוך ולאוכלו להקריבו שם.57)שאיֿאפשר

.‡ÈÌÎÁÏ B˙B‡‰Ï ‰‡ ‡lL „ÚÂ58BÓi˜Ï È‡M ¿«∆…ƒ¿»¿«¿¿»»««¿«¿
ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL59ÌÎÁÏ B˙B‡‰Ï ‰‡pMÓe .60: ¿«ƒ¿»»ƒƒ∆ƒ¿»¿«¿¿»»

Ïk BÓi˜Ï È‡M  B˙L CB˙a ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡ƒ«¿¿»««¿«¿»
L„Á OÚ ÌÈL61BÓi˜Ó  B˙L Á‡ „ÏB ; ¿≈»»…∆«««¿»¿«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL62. ¿ƒ

לחכם 58) להראותו שיצטרך מום בו נפל לא שעדיין כלומר,
ה"א. פ "ג להלן ראה לשחטו, לו שיתיר מומחה,

שם.59) צורך 60)ברייתא, ויש מום בו נפל כלומר,
לשוחטו. שיתיר לחכם יותר.61)להראותו ולא

מה 62) למעלה וראה (שם). לבעלים אבידה השבת משום
רש"י . מדברי  שהבאנו

.ÈÌÈL ,‰ÓÈÓz ‰Ï ˙L ‡È‰ BÎa ÏL ‰L»»∆¿ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿≈
 ˙aÚÓ ‰L ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌBÈÏ ÌBiÓ L„Á OÚ»»…∆ƒ¿¿ƒ»¿»»»¿À∆∆

L„Á OÚ ‰LÏL BÏ ‰BÓe ,BÏ ‰aÚ˙63e„ÏB . ƒ¿«¿»∆¿»»»…∆¿
ÌÈ‡ÏË ÈL BÏ64„‡ ÏL OÚ ‰MÓÁa „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»«¬ƒ»»»∆¬»

„ÏBpL ‰Ê :ÈL „‡ L„Á L‡a „Á‡Â ÔBL‡‰»ƒ¿∆»¿……∆¬»≈ƒ∆∆«
ÔBL‡ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk  ÈL „‡ L„Á L‡a¿……∆¬»≈ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ

‰‡a‰ ‰L ÏL „‡a65„ÏBpL ‰ÊÂ ,‰L BÏ ‰˙ÏÚ «¬»∆»»«»»»¿»»»¿∆∆«
ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï  ÔBL‡ „‡ ÈˆÁa«¬ƒ¬»ƒ…»¿»»»«¬ƒ
,eaÚ‰ L„Áa „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ .‰‡a‰ ‰L ÏL „‡¬»∆»»«»»ƒ¿«¿…∆»ƒ

BÏ B˙B‡ ÔÈBÓ66. ƒ

הסובר 63) רבי , לדעת בניגוד לא:) ערכין ו: (ר"ה כחכמים
כמנין  ימים, וחמשה וששים מאות שלש היא תמימה שנה כי 
מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הבדל ואין החמה, ימות

קדושת 64) הטלאים על שיש ביכרו, שלא בהמות משתי 
שם). (ערכין, פשוטה 65)בכור שנה היא הבאה והשנה

מעוברת. את 66)ולא ליה "דאמר שם: בערכין הוא כן
באדר  בט "ו העיבור בחודש "שקנית לעיבורא", נחית

כמה, ד"ה ברש"י  יט : השנה ראש (ראה הראשון
העיבור) חודש הוא ראשון שאדר אדר, ד"ה וב 'תוספות'
לא  הילכך לחשוב , רוצה את עיבור דשנת אדעתך גלית
שם). גרשום' ('רבינו באדר" ט "ו עד (שנתך) (שנתה) נגמרה

.‚ÈBÎa‰ Á‡Â Ú67Èt ÏÚ Û‡ ,B˙L Á‡Ï »«¿ƒ≈«¿¿««¿»««ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ ‡e‰L68‰Ê È‰  Ìz ‰È‰ Ì‡ , ∆≈¿…«¬∆ƒ»»»¬≈∆

 ÌeÓ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â ;BÈ˜Ó ‡l‡ ,ÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»»««
ELÈz E‚c OÚÓ :Ó‡pL .ÌB˜Ó ÏÎa BËÁBL¬¿»»∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿
:OÚÓÏ BÎa LÈwÓ  E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆«ƒ¿¿«¬≈

dzÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡ OÚn ‰Ó69BÎa Û‡ , ««¬≈≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»«¿
.dzÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»

ב .67) ה, כג,68)ר"ה (דברים לשלמו" תאחר "לא של
ו. אות יח  מצוה חינוך' 'מנחת וראה אם 69)כב ), כלומר,

נפסל  שני  המעשר אין לשניה, אחת משנה שני  מעשר השהה
תוציא  שנים שלש "מקצה כח ) יד, (שם נאמר שהרי  בכך,
מעשר). מה ד"ה ה: ר"ה (רש"י  וגו'" תבואתך מעשר כל את

.„È„ÏeiLk Ô‰kÏ BÎa‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡70ÔÈ‡L , ≈¿ƒ∆«¿«…≈¿∆ƒ»≈∆≈
Ô‰kÏ ‰l„‚ BÊ71ÏÈc‚iL „Ú ÂÈÏÚa Ba ÏtËÈ ‡l‡ ; ¿À»«…≈∆»¿«≈¿»»«∆«¿ƒ

Ïth‰Ï ÔÈiÁ Ï‡OÈ ‰nk „ÚÂ .Ô‰kÏ epzÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ¿∆«…≈¿««»ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈
‰w„ ‰Ó‰a ?BÎaa72‰q‚e ,ÌBÈ ÌÈLÏL 73 «¿¿≈»«»¿ƒ¿«»

CB˙a ÈÏ e‰z :Ô‰k‰ BÏ Ó‡ Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿ƒ»««…≈¿≈ƒ¿
BÏ BzÏ È‡M BÈ‡  ÈÓˆÚÏ ÏtË‡ È‡Â ‰Ê ÔÓÊ74; ¿«∆«¬ƒ¬«≈¿«¿ƒ≈««ƒ¿

ÂÈ˙BzÓ ÏÚ ÚiÒÓ BÓk ‰fL75e‡a Îe , ∆∆¿¿«≈«««¿»¿»≈«¿
˙BÓe˙a76˙Bb‰ ˙Èa ÔÈÚiÒÓ‰ ÌÈ‰k‰L ,77 ƒ¿∆«…¬ƒ«¿«¿ƒ¿≈«¿»

ÌÈÁaËn‰ ˙Èe78ÌÈÚB‰ CB˙e79ÔÈ˙B ÔÈ‡  ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
ÔÎOa Ô‰È˙BzÓ Ì‰Ï80. »∆«¿≈∆ƒ¿»»

ב .70) כו, בכורות משנה, היוולדו. אחרי  שהרי71)מיד
"לגדולה". והיינו "למשחה", כט ) כט , (שמות תורה אמרה
בו  בטיפול ועמל טורח  לבעליו יש היוולדו עם מיד והבכור

שם). המשניות, ותיש.72)(פירוש שור.73)איל
שם.74) בכורות הבכור 75)משנה, לבעל מסייע  כלומר,

אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי  מהל' פי "ב 
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי78)כדי 

וקיבה. לחיים זרוע , שם את 79)לקבל להאכיל או לשמור
הבכורות. את זה עבור לקבל כדי  נתן 80)הבקר א"כ אלא
שם). (רבינו, תחילה סיועם שכר להם

.ÂËÌeÓ ÏÚa BÎa‰ ‰È‰81:‰Ê ÔÓÊ CB˙a BÏ Ó‡Â »»«¿««¿»«¿¿«∆
ÌÈÓz ‰È‰L B‡ ,‰zÚ epÏÎB‡L ÈÏ e‰z82:BÏ Ó‡Â ¿≈ƒ∆¿∆«»∆»»»ƒ¿»«

‰Ê È‰  ‰zÚ epÈ˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆiL84. ∆ƒ¿∆

במשנה.81) שם.82)שם המקדש. אינו 83)בזמן שהרי 
בשכר  הבכור לו כנותן נחשב  זה ואין כלל, בהם מטפל

מ "ט )84)טיפולו. פ "ד (חלה לעםֿהארץ  בין לחבר בין
אלגאזי (מהרי "ט  הקרבנות ככל משמר לאנשי  ניתן ואינו
כתב  וכן יח . אות יח , מצוה חינוך' ו'מנחת מג, אות ד' פרק 

דמם). את ד"ה קב : בזבחים רש"י 
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קעו               
         

.ÊË˙ÈÊk ÏÎ‡L Ô‰k85ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈÓz BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ 86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…

E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ ELÈ˙Â E‚c OÚÓ EÈÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa ,BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ  ‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa BÎa ÏÎ‡L ÊÏ Û‡ ‰‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜ÈÊ Á‡Ï¿««¿ƒ»

בכזית.85) אכילה וראה 86)סתם א . יז, מכות משנה,
ה"ה. הקרבנות מעשה מהל' הדם.87)בפי "א זריקת

יז).88) יב , (דברים וב 'ספרי ' שם, מכות במס '

.ÊÈBÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90BÎa C‡ :Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ BÎ B‡ Ok BÎ B‡ BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈

Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈
BÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa˜Ï92,‰f‰ ÔÓfe . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆

˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È‰  ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÎÓÏ zÓ ‡e‰ÌÈÓz95ÔÈa , À»¿»¿¿««ƒ∆»ƒ≈

Ï‡OÈÏ ÔÈa Ô‰ÎÏ96. ¿…≈≈¿ƒ¿»≈

(89– חמור ובכור אדם בכור אבל טהורה. בהמה בכור
ה"ב . למעלה ראה חולין.90)נפדים, לעשותו

שחוט ,91) כשהוא וכלֿשכן חי  כשהוא ואפילו ב . ז, תמורה
הי "ח . להלן ראה נמכר, קודש בשר משום 92)שאין

לא  – לכהן אותו זיכתה שהתורה ואף  להקרבה. שעומד
וראה  רוקח ', ('מעשה למוכרו שיוכל כך כדי  עד אותו זיכתה

הבכור 93)לחםֿמשנה). את מקריבין ואין המקדש, בית
ה"י . למעלה ראה מום, בו שיפול עד מניחו אחר 94)אלא

ומיד. בכולו זכות בו לכהן יש מום, בו תמורה,95)שיפול
אסרה  לא אבל לפדותו, אלא תורה אסרה לא שבבכור שם.

בהמה. מעשר בדין ה"ה פ "ו להלן וראה כן 96)למכרו.
לו  מוזיל שמא חשש כאן ואין ב . ח , שם הגמרא מסקנת
ככהן  שהוא ונמצא לו, יתננו בכור לו שיהא פעם שכל בכדי 
לכך  חוששים אין – הי "ד) (למעלה הגרנות בבית המסייע 
שבעתיד  קלוש סיכוי  מחמת עכשיו לו יוזיל לא שבוודאי 

(שם).

.ÁÈBÎÓÏ Ô‰kÏ LÈ  ÌeÓ ÏÚa BÎa97,ÔÓÊ ÏÎa ¿««≈«…≈¿»¿¿»¿«
˙Èa‰ ÈÙÏ ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙÏ ÔÈa98ÔÈa ÈÁ ÔÈa , ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ≈«≈

ËeÁL99 ÌeÓ ÏÚa BÎa Oa ÎBÓ ‡e‰LÎe . »¿∆≈¿«¿««
˙Èaa BÎBÓ100e‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰a101BÈ‡ ÌÈÓz BÎa Oa Ï‡ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»¿«¿»ƒ≈
kÓ102L„˜ Oa ‡e‰L ÈtÓ ,103eÓpL ÌÈ‰ÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«…∆¿…¬ƒ∆ƒ¿

BÎa‰ ÏÚ104‰Ó „‚k ‰Ó ÏB˜LÏ ÔÈzÓ 105. ««¿À»ƒƒ¿»»¿∆∆»»

ה"ג.97) למעלה שבית 98)ראה בזמן בין כלומר,
ז:). (שם הזה בזמן ובין קיים היה שם.99)המקדש

"כל 100) א: לא, בכורות משנה, בקדשים. זלזול משום
הבכור  מן חוץ  וכו' באטליז נמכרין המוקדשין פסולי 
הנייתן  המוקדשין פסולי  לבעלים, שהנייתן והמעשר
קונים  הרבה יש באטליז כשנמכרין כלומר: להקדש".
קונים  הרבה אין בבית נמכר וכשהבשר ביוקר, נמכר והבשר

הבשר  ממכירת שהרווח  המוקדשין בפסולי  לכן בזול, ונמכר
שהרווח  בבכור אבל בקדשים. לזלזל התירו להקדש, הוא

באטליז.לבע  ולמכרו בו לזלזל התירו לא הכהן, שהוא לים,
הי "ב .101) קמא 102)פ "א בפרק  נראה וכן הוא. פשוט 

(כסף ֿמשנה). שם הוא,103)דתמורה קדשים "ובזיון
למזבח " ממנו שקרב  בדבר סחורה לעשות הדרך שאין

שם). בו.104)(רש"י  שותפים שהם כלומר,
מנה 105) כנגד מנה "ושוקלין ב : לא, בכורות משנה,

אותה  "שיחלקו והיינו, תם, בבכור רבינו ומפרשה בבכור",
זה  בכף  חלק  ונותנים חלקים לשבעה או בכף לששה וחלק 

שם). בפיה"מ  (רבינו וכו'" מאזנים כפות ר"ל זה.

.ËÈËÈLÙn‰106ÌeÓ ÏÚa BÎa107zÓ ‰Ê È‰  ««¿ƒ¿««¬≈∆À»
 ÏÈb‰Ï ‰ˆ Ì‡ .‰ˆiL C„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ

ÏÈbÓ108ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ‡L ÔÎÂ .109‰ˆ Ì‡ , «¿ƒ¿≈¿»¿≈«À¿»ƒƒ»»
.ËÈLÙÓ  Ï‚‰ ÔÓ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒƒ»∆∆«¿ƒ

העור.106) ראה 107)את התירו, לא תם בבכור אבל
הרגלים,108)להלן. דרך להפשיט  רוצה אם כלומר,

הנפחים, בשביל שפושטן כבזיון, נראה שזה ואע "פ  מפשיט ,
איסור, בזה אין הבכור, על בעודו דבש בו לשים כדי  או
שמאי בית לדעת ורק  קדוש. אינו בעלֿמום שבבכור לפי 
כמפורש  כן לעשות אסור שמעון ברבי  אלעזר רבי  ולדעת
על  החולקים וחכמים הלל בית לדעת אבל א. כד, בתמורה
(כסף ֿמשנה). כן לעשות אסרו לא שמעון, ברבי  אלעזר רבי 
קדשים  לבזיון חששו בתם אבל מום, בעל בבכור זה וכל

סובר 109)כנ"ל. בזה ואף  כן, לעשות אסרו שם בברייתא
שמעון, ברבי  אלעזר ורבי  שמאי  בית לדעת זה שכל רבינו

מותר. זה גם לחכמים אבל

ה'תשע"ח  ניסן  י"ג חמישי יום 

   1 
פטר 1) ושצריך שירעה, או עליו נשחט  שהבכור המום יבאר

רחם.

.‡ÌÈÚew‰ ÌÈÓen‰ Ïk2ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰3 »«ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆«√»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÌÈcÙÂ4È‰  BÎa Ô‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ»«∆»≈∆«¿¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê5Ô˙B‡ e‡a Îe . ∆ƒ¿»»»¿»»¿»≈«¿»
Ô‰Ó Èe‡‰L ,ÁaÊÓ Èeq‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈÓen‰«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«∆»»≈∆

ÎÊa ˙BÈ‰Ï6‰ÚLÂ ÌÈML7. ƒ¿¿»»ƒƒ¿ƒ¿»

אבר 2) חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
למזבח .3)וכדומה. פסולי4)להקריבם לפדות שמצוה

כחולין.5)המוקדשין. מקום בכל ואוכלו שוחטו כלומר,
הוא 6) זכר, שהוא בבכור להיות הראויים המומין שמספר

(לחם  הזרע  שבאברי  מומין בי "ב  נקבה אצל מאשר יותר
כתב 7)משנה). ו הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ב  בפרק 

בזכרים  אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש
בבכור  אבל ואנדרוגינוס . וטומטום ובטלה בגדי  ובנקבות

מומים. ששה חסרים זכר שור

.ÔÓ Ôaw‰ ÔÈ‡L ÌL eÈnL ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆≈«»¿»ƒ
Án‰8ÔÈcÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈ˜ ÌÈL„w‰ ÔÈ‡Â , «À¿»¿≈«√»ƒ¿≈ƒ»∆¿…ƒ¿ƒ
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קעז                
         

Ô‰ÈÏÚ9˜ ‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ËÁL BÎa‰ ÔÈ‡ Ck ,10, ¬≈∆»≈«¿ƒ¿»¬≈∆¿…»≈
Ì‡ ÔÎÂ .Úe˜ ÌeÓ BÏ „ÏeiL „Ú „ÓBÚ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«∆ƒ»≈»«¿≈ƒ
ÏÎa ËÁL BÈ‡ ‰Ê È‰  BÚ ÌeÓ BÎa „ÏB««¿≈¬≈∆≈ƒ¿»¿»
ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚB ‰È‰È ‡l‡ ,˜ ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…»≈∆»ƒ¿∆∆«∆ƒ…

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ Úe»̃«¿ƒ»≈»»

מום.8) אינו אבל משהו, בו שחסר הן 9)כלומר, "ואלו
וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת עינו שבלובן מי 
נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם

במקדש 10) להקריב  ואין חסר שהוא משום הוא, והטעם
במדינה  עליהן ישחט  לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא

קבועין. מומין שאינם לפי  מקום) (=בכל

.‚‰Ú Ba ‰„Ú Ì‡ ÔÎÂ11‚‰L B‡ ,12„Úa ¿≈ƒ∆∆¿»¬≈»∆»«¿≈
„Á‡13ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡14‰ˆ˜‰L B‡ ,15„Ú B‡16 ∆»«ƒ«¿»ƒ∆À¿»∆¡«

˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚÈ ƒ¿∆«∆ƒ…¿∆≈«¿¿ƒ¿
.ÁaÊÓ Èeq‡ƒ≈ƒ¿≈«

עבירה 13)אדם.12)שנרבע .11) בו נעבדה כלומר,
אלה  היו שאילו אחד. עד בפני  אדם שהרג או אחד עד בפני 

אותו. הורגין - עדים שני  נהרג 14)בפני  אינו שלעולם
עדים. שני  פי  על נעבד 15)אלא ולא זרה לעבודה שהוזמן

זרה.16)עוד. בעבודה לו שעבדו

.„ÔÙ„ ‡ˆBÈ17ÂÈÁ‡ ‡a‰Â18BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL 19. ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿
ÌÁ Ët BÈ‡L ÈtÓ  ÔBL‡‰20ÈtÓ  ÔBÁ‡‰Â , »ƒƒ¿≈∆≈∆∆∆∆¿»«¬ƒ¿≈

Á‡ BÓ„wL21ÎÊÂ ÔÙc C„ ‰˜ ‰‡ˆÈ elÙ‡ . ∆¿»«≈¬ƒ»¿»¿≈»∆∆…∆¿»»
ÌÁ Cc22BÎa BÈ‡ 23. ∆∆∆∆≈¿

הלידה,17) עליה תקשה אם האשה, חלצי  שישוסע  "והוא
הרחם  דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". העובר ויצא

הדופן. דרך הרחם.18)אלא עקיבא 19)דרך כרבי 
ללידה. ובכור לרחם בכור שיהא עד בכור שאינו

פטרֿרחם.20) הוא שבכור א הלכה א פרק  למעלה וראה
לרחם.21) ראשון שהוא פי  על אף  ללידה, ראשון ואינו
לרחם.22) ראשון וגם לזכרים ראשון שאינו 23)שהוא

צריך  שבכור בכור, אינו אחד לדבר ובכור לנולדים, ראשון
לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות

.‰ÒBÈ‚Bc‡ ‡e‰L BÎa24,ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡  ¿∆«¿¿ƒ≈¿À»¿»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ba ÔÈ‡L ‰˜k ‡e‰ È‰Â25ÌÈ„BÚÂ , «¬≈ƒ¿≈»∆≈«…≈¿¿¿ƒ

Ba26B˙B‡ ÌÈÊÊB‚Â27ÌeËÓË „ÏB .ÔÈlÁ‰ ‡Lk28 ¿¿ƒƒ¿»«Àƒ«À¿
BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È‰29ÂÈÏÚÏ BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ,30ÔÈa . ¬≈∆¿≈¿¿≈»≈¿ƒ¿»»≈

ÌÈÓ ÏÈË‰L31˙eÎÊ ÌB˜nÓ32ÌB˜nÓ ÏÈË‰L ÔÈa ∆≈ƒ«ƒƒ¿«¿≈∆≈ƒƒ¿
.˙e˜«¿

נקבות.24) אבר וגם זכרות אבר גם לו שאינו 25)שיש
זכר. ואינו עצמה בפני  ברייה שהוא מפני  כלל, קדוש

עבודות.26) מיני  בין 27)כל הבכור, ואילו שערו. את
ואסור  שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא

בו. נקבות 28)לעבוד אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק  זכר ספק  והוא אטום. הוא ואין 29)אלא

היא  נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין

להקריבו  וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה
המזבח . ובעליו 30)על מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל

היא  נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב  ואינו אותו אוכלים
הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה מי31)ואינה

שהוא  לאנדרוגינוס  ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים.
משנה). (כסף  כלל קדוש שבבכורות 32)אינו פי  על ואף 

הוא  הכל לדברי  זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב :
(לחם  הוא ספק  שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק  - זכר

משנה).

.ÂÏÁ33ÏÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÊÚ B‡ ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL »≈∆»¿»¿ƒ≈≈∆»¿»¿ƒ»≈
‰BÎa‰ ÔÓ eËt 34BL BÎa C‡ :Ó‡pL ;35 »ƒ«¿»∆∆¡««¿

BL BBÎe BL ‡e‰ ‰È‰iL „Ú36Ba ‰È‰ Ì‡Â . «∆ƒ¿∆¿¿ƒ»»
BÎa ‰Ê È‰  Bn‡ ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó37ÌeÓ ÏÚa ‡e‰Â . ƒ¿»ƒ»≈ƒ¬≈∆¿¿««

Úe˜38elÙ‡ .B˙ia ÈepMÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L , »«∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»¬ƒ
BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰t39‰t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LÈÂ »»∆»¿»¿ƒ¬¿≈ƒ¿»ƒ»≈»»

ÔÈ„ Ba LÈ BÓÁ‰ ÔÈÓe ÏÈ‡B‰ ,Ô‰kÏ BÎa ‰Ê È‰ ¬≈∆¿«…≈ƒƒ«¬≈ƒ
BÎa40ÒeÒ ÔÈÓ ‰„ÏÈ Ì‡ Ï‡ .41ÏÚ Û‡ ,ÏÓ‚ B‡ ¿¬»ƒ»¿»ƒ»»««

‰t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt42˜ÙÒ ‡e‰ È‰  ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»≈»»¬≈¿≈
ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡È CÎÈÙÏ .BÎa43BÒÙz Ì‡Â ,ÔÈ‡  Ô‰k ¿¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ¿ƒ¿»…≈≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ44. ƒƒƒ»

האלו 34)כבשה.33) המינים משני  אחד שכל פי  על ואף 
בבכורה. עז".35)חייב  בכור או כשב  בכור "או וגומר:

הוא 36) שיהא כשב , ובכורו כשב  הוא שיהא עד כן וכמו
עז. ובכורו לכהן.37)עז ליתנו בחוץ 38)וחייב  ונשחט 

למזבח . ליקרב  טהור 39)ופסול ממין היא שהפרה אף 
הטמא. ממין הוא ו.)40)והחמור (שם בגמרא בעיא

מיקדש  ואידי  דאידי  כיון לומר תמצי  "ואם שם: ואמרו
(כסף  לבעיא פשיטות זוהי  רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה

מין 41)משנה). שילדה חמור אבל סוס , מין ילדה הפרה
בבכורה. חייב  חמור סימני  מקצת בו ויש שהיה 42)סוס 

בזה  כמו בבכורה אותו יחייבו הסימנים שמקצת לומר מקום
הכהן 43)שלמעלה. ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

ברייתו  שינוי  שהרי  מיד ואוכלו בכור, דין עליו שיש להוכיח 
וגמל, כסוס  שהוא מפני  באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא

טהור. - הטהור מן בבבא 44)שהנולד המנונא כרב 
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא

.ÊBÎa ÌeÓ ÏÈËn‰45‰Ú ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,46 ««ƒ«¿ƒ¿»»¬≈»
Ba ÏtiL „Ú ,‰Ê ÌeÓ ÏÚ ËÁL BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆«∆ƒ…

ÂÈÏ‡Ó Á‡ ÌeÓ47BÏ zÓ  ‡ËBÁ‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡Â . «≈≈≈»¿ƒ≈∆«≈À»ƒ¿
Ba eÒ˜ ‡lL ;ÂÈ‡ ‰OÚL ÌeÓ ÏÚ BËÁLÏ¿»√«∆»»»ƒ∆…»¿¿

.ÂÈÁ‡«¬»

לד.45) לבכורות לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף 
הטיל  הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על
בכהן. פירשה שם רש"י  אבל חכמים, קנסו מום

בקדשים 46) מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור
בו" יהיה לא מום "כל כא) כב , (ויקרא נאמר שהרי  לוקה,

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו פי47)ודרשו על [ואף 
כל  תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל
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קעח               
         

אסור  ואינו המוקדשין, פסולי  בכלל אינו בכור - תועבה"
קנס ]. משום אלא

.ÁÏÈb‰48Ô˙pL ÔB‚k ,ÌeÓ Ba ÏtiL BÎÏ ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ…¿∆»«
‰Ïc49,BÊ‡ C˙ÁÂ dÏËe Ïk ‡aL „Ú BÊ‡ ÏÚ ¿≈»«»¿«∆»∆∆¿»»¿»«»¿

CÏ‰L B‡50˙ÈÎeÎÊ ÏL ˙BiLLÚÂ ÏÊa ÔÈa51È„k ∆»«≈«¿∆«¬»ƒ∆¿ƒ¿≈
‰ÚË˜Â B„È ÚËwzL52Ba ÏÈË‰Ï ÈÎÏ Ó‡L B‡ , ∆ƒ»«»¿ƒ¿¿»∆»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÌeÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÌeÓ¬≈∆…ƒ¿»»∆«¿»»
BzÚ„Ï ‰OÚpL53Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ BÏ eÒ‡  ∆«¬»¿«¿»ƒ¿…»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È‰  BzÚ„Ï ‡lL ‰OÚ«¬»∆…¿«¿¬≈∆≈»»

הבכור.50)תאנה.49)גרם.48) את שהוליך כלומר,
זכוכית.51) של עבות של 52)חתיכות ממעשהו זה למד

מסורג  דחוק  במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק  ר'
הבכור.53)בקוצים. בעל של

.Ë,BËÁBL È˙ÈÈ‰ ÌeÓ ‰Ê BÎa ÏÙ el‡ :Ó‡»«ƒ»«ƒ¿∆»ƒƒ¬
,ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È‰  ÌeÓ Ba ‰OÚÂ ÈÎp‰ ÚÓLÂ¿»««»¿ƒ¿»»¬≈∆≈»»

BzÚ„a ‰OÚ ‡Ï È‰L54. ∆¬≈…«¬»¿«¿

בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה שהנכרי 

.Èe‰eÈ‡55,ÌeÓ Ba ÏÈË‰Ï ÏÈbn‰ ‰OÚÓ ‰OÚL ¿ƒ∆»»«¬∆««¿ƒ¿»ƒ
‰Ê ÌeÓÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ¿»«¿≈»¿ƒƒƒ¿«≈¿∆

ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È‰  Ôek˙ ‡Ï B‡56?„ˆÈk . …ƒ¿«≈¬≈∆…ƒ¿»»≈«
‚ÒÓ ˜eÁc ÌB˜Óa ÌÈBÚO BÏ Ô˙pL ÔB‚k¿∆»«¿ƒ¿»»¿…»

ÌÈˆB˜a57B˙ÙO ˜ÏÁ ÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ ,58‰È‰ elÙ‡ , ¿ƒ¿≈»∆»«∆¡«¿»¬ƒ»»
Á59ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È‰ 60‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¬≈∆…ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בבכור.56)לכהן.55) מום להטיל הכהנים שנחשדו
בקוצים.57) קלועים היו הזה הדחוק  המקום דפנות כלומר,
מום.58) שזהו חכם.59)לשניים, כרבן 60)תלמיד

כהן  לבין הארץ  עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד

.‡ÈB„ËÏ È„k BËÚe Ì„‡‰ ˙‡ Û„B BÎa ‰È‰61, »»¿≈∆»»»¿»¿≈¿»¿
Ì„wÓ BÙ„L ÈtÓ Ba ËÚa elÙ‡Â62Ba ‰OÚÂ , «¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿»ƒ…∆¿«¬»

.ÂÈÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È‰  BÊ ‰ËÈÚa ÌeÓƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ»≈»»

להטיל 61) נתכוון לא שוודאי  אחריו ירדוף  שלא לבלבלו
מום. היה 62)בו שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט  כלומר,

עתה, רודפו אינו שהרי  מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב 
הרוש  תחת שעודנו אנו אומרים זאת של ובכל והצער ם
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה,

.ÈÔÎÂ ,˜BÁO Cc BÎa ÌeÓ eÏÈË‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆≈ƒƒ¿∆∆¿¿≈
BzÚ„Ï ‰OÚL ÈÎp‰63ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‰Ê È‰ 64Ì‡Â . «»¿ƒ∆»»¿«¿¬≈∆ƒ¿»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï  BÈz‰Ï È„k eOÚ»¿≈¿«ƒ…ƒ¿»»

הגוי .63) להתירו.64)של נתכוון שלא כיוון

.‚ÈÌ„ BÊÁ‡L BÎa65ÊÈwÈ 66Ôek˙È ‡lL „Ïe , ¿∆¬»»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈
ÌeÓ Ba ˙BOÚÏ67 BÊ ‰Êw‰a ÌeÓ Ba ‰OÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ«¬»¿«»»

ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê È‰68. ¬≈∆ƒ¿»»»

סכנה.65) בזה ויש דם ריבוי  ידי  על מותר 66)שחלה
מגופו. דם הכרח 67)להוציא זו בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו ובברייתא 68)שייעשה במשנה תנאים מחלוקת
מתכוון  שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק  לג: בכורות
מום, בו שיפול בהכרח  היה זו הקזה ידי  על אם אבל מותר,
ולא  רישיה בפסיק  שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם

ימות".

.„Èaa ÌeÓ ÏÈË‰Ï zÓÈÂ‡Ï ‡ˆiL Ì„˜ BÎ À»¿»ƒ«¿…∆∆≈≈«¬ƒ
ÌÏBÚ‰69ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,70?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »»¿ƒ»≈»»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa71ÏÎ‡‰Ï BÙBqL ÈtÓ , «¿««∆∆≈»«ƒƒ¿≈∆¿≈»≈
BÓeÓa72Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ï‡ ;73eÒ‡ 74. ¿¬»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»

(רש"י ).69) בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שכל
מום.70) בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי  בית
להקרבה.72) עומד להקרבה.73)ואינו שעל 74)ועומד

מקדושתו. מורידו הוא המום הטלת ידי 

.ÂË‡lL ÏÙ ‰Ê ÌenL Á‡ „Ú ÈtÓ „ÈÚ‰L „Ú≈∆≈ƒƒƒ≈«≈∆∆»«∆…
˙Ú„Ï75ÔÓ‡ 76‰M‡ elÙ‡ .77ÈÙa :ÓBÏ ˙Ó‡ ¿««∆¡»¬ƒƒ»∆¡∆∆«¿»«

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌeÓ ÏÙ»«∆≈≈»¿ƒ»≈»»

נאמן,75) אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נחשדו הכהנים שבכל 76)כי  פי  על שאף 

נאמן. הוא בבכור - נאמן עד מפי  עד אין העדויות
מקום.77) בכל לעדות פסולה שהיא

.ÊËÌ„‡ È„Èa ‡Ï ÔÈÈe‡‰ ÔÈÓen‰ Ïk78ÔÓ‡  »«ƒ»¿ƒ»…ƒ≈»»∆¡»
,‰eÎ eOÚ ‡ÏÂ eÏÙ Ô‰ÈÏ‡Ó ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÚB‰»∆¬≈∆«≈¬≈∆»¿¿…«¬¿«»»

ÌÈc ‰na .Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈÂ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ¿ƒ»≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô‰k‰ „Èa BÎa‰Â Ï‡OÈ ‰ÚB‰79‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; »∆ƒ¿»≈¿«¿¿««…≈¬»ƒ»»

ÈÏ‡Oi‰ ÂÈÏÚa „Èa ‡e‰ ÔÈ„Ú BÎa‰Â Ô‰k ‰ÚB‰80 »∆…≈¿«¿¬«ƒ¿«¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ÏÈh‰ ‡e‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ„LBÁÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈∆¡»¿¿ƒ∆»ƒƒ

.BÏ epziL È„k ÌeÓ Ba¿≈∆ƒ¿∆

שאפשר 78) אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
הרועה. נאמן כן פי  על ואף  זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש

כהן.79) של בכורו רועה הישראל שהיה כלומר,
לדקה.80) ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,

.ÊÈ ÏÙ ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌenL Á‡ Ô‰ÎÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒ¿…≈«≈∆∆≈≈»»«
ÔÓ‡81˙‡ ‰Ê ÌÈÏÓBb Ì‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆¡»¿≈¿ƒ»∆∆»≈¿ƒ∆∆

‰Ê82È„k BÎaa ÌeÓ ÏÈh‰Ï ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰ ÏkL . ∆∆»«…¬ƒ¬ƒ¿«ƒ«¿¿≈
ıeÁa BÏÎ‡Ï83;ÔÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿»¿«¿ƒ»≈∆¡»ƒ«¿≈«¿»

elÙ‡ .Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏ „ÈÚÓ BÁ Ï‡¬»¬≈≈ƒ∆≈»»≈¿«≈¬ƒ
Ï‡ ;BÎa‰ ÏÚ BÏ ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰k ÏL B˙Èa Èe ÂÈ»»¿≈≈∆…≈¿ƒƒ««¿¬»

.BÙe‚k ‡È‰L ÈtÓ ,BzL‡ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿

שאמרו 81) שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן
אלא  אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן
לאכלו  שיוכל כדי  בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל כלומר,82)בחוץ ,
חבירו  שגם כדי  מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא
אין  לזאת - שלו לבכור נוגע  הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד
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קעט                
         

בזמן 83)חוששין. שגם נראה רבינו דברי  ומסתימת
לשוחטו  רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש
מקום  בריחוק  שגר מפני  או האימורין הקרבת בגלל במקדש
לשחטו  ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח  מירושלים
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ 
שהוא  בחוץ  קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי  לאו, איסור
אות  חמישי  פרק  בכורות (הלכות אלגזי  ובמהרי "ט  בכרת.

הזה. בזמן רק  הוא שהחשד רש"י  מדברי  הוכיח  מז)

.ÁÈÂÈÏÚ „ÈÚ‰Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ Ô‰k „Èa ‰È‰L BÎa¿∆»»¿«…≈¿»«¿≈ƒ»»
ÏÙ ÂÈÏ‡Ó Ìen‰ ‰fL „Á‡ „Ú84ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â , ≈∆»∆∆«≈≈»»«¿≈»¿ƒ

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ B‡ BÎa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‰Ê ÌeÓ Ì‡ƒ∆¬ƒ»»∆«¿≈¬ƒ
‰Ê ÌeÓ È˙È‡‰ :Ó‡Â B„Èa ‡e‰L Ô‰k‰ ‡e ,ÂÈÏÚ»»»«…≈∆¿»¿»«∆¿≈ƒ∆

‰ÁÓÓÏ85ÔÈ‡Â .ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ‰ËÈÁLÏ BÈz‰Â ¿À¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¡»¿≈
,‡e‰ Ìz BÎa ‡nLÂ e‰‡‰ ‡Ï ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…∆¿»¿∆»¿»
ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁLÏ e„LÁ ‡lL∆…∆¿¿ƒ¿…»»ƒ«ƒ¿≈∆¬

˙k86.e‡aL BÓk , »≈¿∆≈«¿

נאמן.84) המומחה,85)שהוא בשם לנקוב  צריך ואין
משנה. בלחם מום 86)וראה להטיל שנחשדו פי  על אף 

בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור

.ËÈBÎa :ÌeÓ ÏÚa BÎa ÏÚ ÓBÏ Ô‰k‰ ÔÓ‡ ÔÎÂ¿≈∆¡»«…≈««¿««¿
BÓeÓa Ï‡OÈ ÈÏ B˙ ‰Ê87È„k ,È˙eLa ÏÙ ‡ÏÂ ∆¿»ƒƒ¿»≈¿¿…»«ƒ¿ƒ¿≈

BÏÈË‰ ‡e‰ ‡nL BÏ LeÁÏ88ÈeOÚ c‰L ; »∆»¡ƒ∆«»»»
:eÓ‡ÈÂ ÂÈÏÚa eÏ‡MÈ ‡nL ‡È˙Ó ‡e‰Â ,˙BÏb‰Ï¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¬¿»»¿…¿

.BÏ e‰e˙pL ˙Úa ‰È‰ ÌÈÓz»ƒ»»¿≈∆¿»

פלוני ".87) ישראל לי  "נתנו לומר צורך אין כאן ואף 
שלא 88) ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו

   1 
ושאין 1) מומחה, פי  על אלא הבכור שוחטין שאין יבאר

כהן. בלא לישראל בכור רואין

.‡BÎa‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2Ô˙pL ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ‡l‡ ≈¬ƒ∆«¿∆»«ƒÀ¿∆∆»«
z‰ :BÏ Ó‡Â ˙eL Ï‡OÈ ı‡aL ‡ÈOp‰ BÏ«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿¿»««≈

ÔÓeÓa ˙BBÎa3 ÏkÏ ÈeÏ‚Â ÏB„b ÌeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ¿¿»¬ƒ»»»¿»«…
L ÏËpL ‰ÁÓÓ ‡l‡ BÈzÈ ‡Ï˙e4˙BBÎa‰ ÏÎÂ . …«ƒ∆»À¿∆∆»«¿¿»«¿

‰‡B Ì„‡5BÓˆÚ ÈBÎaÓ ıeÁ ,6. »»∆ƒ¿≈«¿

למקדש.2) חוץ  מום בעל בכור שוחטין אין כלומר,
ליה 3) אמר לבבל, חנה בר רבה נחית הוה "כי  ה. בסנהדרין

- ידין? יורה! - יורה? לבבל, יורד אחי  בן לרבי , חייא רבי 
ישראל  שבארץ  נשיא "ורבי , יתיר!" - בכורות? יתיר ידין!
שאמרו  כמו בו, להתגדר לנשיאים להם הניחו זה ודבר היה

ספר. קרית - (עח .)" יומא מסכת של אחרון כן 4)בפרק 
שם  ויש ידו ונקטעה עינו נסמית שאפילו לו: בבכורות הוא
במקום  מומחה אין ואם במומחה. אלא ניתר אינו מומחה,

ב . הלכה להלן ראה המומחה 5)הזה, רואה כלומר,
נחשדו 6)להתירם. שלא ואף ֿעלֿפי  ה. משנה פ "ב  נגעים

פ "א  (למעלה כרת איסור שזהו בחוץ , קדשים לשחוט  כהנים
לו, התירו אחר שמומחה לומר אלא אינו זה - י "ח ), הלכה

ב "דדמי " יתיר שמא להתיר, לו אין עצמו הוא אבל
בבכור  לטפל לו וקשה הואיל בוודאות), ולא (=באומדנא
מצפה  בהגהות וראה ט . אות בועז שם, ישראל (תפארת תם

לו.). לבכורות איתן

.ÔÈÓen‰ ÔÓ Ìen‰ ‰È‰Â ‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»À¿∆¿»»«ƒ«ƒ
ÔÈ˜‰n‰ ÔÈÈeÏb‰7‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒpL ÔB‚k , «¿ƒ«À¿»ƒ¿∆ƒ¿≈≈ƒ¿¿»

‰LÏL Èt ÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È‰  BÏ‚ ‰aL B‡ B„È»ƒ¿¿»«¿¬≈∆ƒ»≈«ƒ¿»
˙Òk‰ Èa8ı‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆiL BÎa ÔÎÂ .9Ba ÏÙÂ ¿≈«¿∆∆¿≈¿∆»»¿»»»∆¿»«
˜‰Ó ÌeÓ10Èa ‰LÏL Èt ÏÚ zÈ ‰Ê È‰  À¿»¬≈∆À««ƒ¿»¿≈

.˙Òk‰«¿∆∆

שם.7) בבכורות וגמרא, הדיוטות 8)משנה כלומר,
ובטור  ב ). משנה דזבים פ "ג ורא"ש (ר"ש מומחים שאינם
ואינם  קצת "החכמים שט : סימן יורהֿדעה ערוך' ו'שולחן

לארץ 9)בקיאים". בחוצה בכור "התרת לו: בבכורות
ישראל  שבארץ  כשם [כלומר: הכנסת". בני  שלשה עלֿפי 
מתירים  כן מומחה, שאין במקום הכנסת בני  שלשה מתירין
כל  שהרי  מומחה, שיש במקום אפילו לעולם, לארץ  בחוצה
שבארץ  מהנשיא רשות שנטל בזה הוא מומחה של  כחו
הנשיא  של רשותו מועילה שלא לארץ  לחוצה ואילו ישראל,
תמיד  דינה - יד) הלכה סנהדרין מהלכות ופ "ד ה. (סנהדרין
דעת  כי  ויתכן בלחםֿמשנה). (וראה מומחה שם אין כאילו
דין  עליו שחל ישראל, בארץ  שנולד בכור שרק  רבינו
(כשאין  המומחה במקום הכנסת בני  שלשה צריך מומחה,
מומחה  דין שם אין שלעולם לארץ  בחוצה או מומחה,
דין  עליו חל שלא לארץ  בחוצה שנולד בכור אבל כנ"ל),
גלוי מום הוא ואם הכנסת, בני  לשלשה צורך אין - מומחה
חז"ל  בדברי  שמצאנו ומה התרה. בלי  מותר זה הרי  ומובהק 

גלוישנזקק  שאינו במום הוא זה לארץ , בחוצה מום להתרת ו
ודלא  התרה. צריך אין ומובהק , גלוי  במום אבל ומובהק ,
 ֿ בכסף  ועיין פסק . ד"ה שם בבכורות התוספות כדברי 
שהלשון  קורקוס , מהר"י  בשם מביא אלגזי  ורי "ט  משנה].
הלכה  פ "א למעלה הנוסחא לפי  הוא לארץ " לחוצה "שיצא
בארץ ", אלא נוהגת אינה טהורה בהמה בכור "מצות ה:
ובין  בארץ  בין ש"נוהגת שם האמיתית הנוסחא לפי  אבל
לארץ ". בחוצה "שנולד כאן: להיות צריך לארץ ", בחוץ 

שלשה 10) ידי  על להתיר אין מובהק , אינו המום אם אבל
וכו'. מובהקין ובמומין רבא, "אמר בגמרא: שם הכנסת. בני 
שאין  מומין אפילו בחו"ל הוהֿאמינא ממתניתין אי 

קמ "ל". וכו' מובהקין

.‚ÔÈ‡B ÔÈ‡11‰È‰iL „Ú Ï‡OÈÏ BÎa‰ ˙‡ ≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆
‡e‰ ÌeÓ :‰ÁÓn‰ BÏ Ó‡È ‡nL ;BnÚ Ô‰k…≈ƒ∆»…««À¿∆
‡ÏÂ BÓˆÚÏ epËÁLÈÂ CÏÈÂ ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ zÓeÀ»ƒ¿…»»¿≈≈¿ƒ¿»∆¿«¿¿…

Ô‰ÎÏ epzÈ12ÏÎ‡Ï „eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L . ƒ¿∆¿…≈∆««ƒ∆≈»∆¡…
ıeÁa ÌÈL„˜13‰p‰k ˙BzÓ ÏÊ‚Ï ‡e‰ „eLÁ ,14. »»ƒ«»ƒ¿…«¿¿À»

ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L Úe„ÈÂ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»»»¿»«∆¿«¿≈«
BÏ ÔÈ‡B  BÓˆÚ15ÔB‚k ,ÏkÏ ÈeÏb Ìen‰ ‰È‰ . «¿ƒ»»«»«…¿

ÌÎÁÏ B‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚ B‡ B„È ‰ÚË˜pL∆ƒ¿¿»»«¿ƒ∆¡ƒ∆»»
BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ‰ÁÓn‰16, «À¿∆¬≈∆¿∆¿«¿«¿≈««¿
Ô‰k BnÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ÔÈ‡B CÎÈÙÏ17. ¿ƒ»ƒ««ƒ∆≈ƒ…≈
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רואה.11) אינו המומחה אפילו למעלה 12)כלומר, וראה
מ  בעל שבכור שאע "פ  ג, הלכה כחולין פ "א הוא הרי  ום

לכהן. ליתנו הוא מחוייב  - קדוש בא 13)ואינו שהרי 
שהוא  או לשוחטו ומותר מום בעל הוא אם למומחה לשאול

לשוחטו. ואסור שם 14)תם ברש"י  וראה לו: בכורות
הוא  כהנים וגזילת כרת, איסור הוא בחוץ  קדשים ששחיטת

בעלמא. לאו זה 15)רק  דין מצא שלא כתב  בקריתֿספר
מדין  זה דין רבינו שהוציא כתב  והכסף ֿמשנה בגמרא,

וכו'". לכל גלוי  המום "היה לעבור 16)שבסמוך: שלא
קל. איסור על שם.17)אפילו בכורות

.„,BÓeÓ ˙‡ ‰‡‰ Ck Á‡Â BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿¿««»∆¿»∆
,‰ËÈÁM ‰pzLÓ BÈ‡L ÈeÏb ÌeÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆≈ƒ¿«∆«¿ƒ»
ÏÚ ‡lL ËÁLÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚ B‡ B„È ‰ÎzÁpL ÔB‚k¿∆∆¿¿»»«¿ƒ¿ƒ¿«∆…«

eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰ÁÓÓ Èt18˙nL BÎk wÈÂ ,19. ƒÀ¿∆¬≈∆»¿ƒ»≈ƒ¿∆≈

שאינם 18) מומין שגוזין מאיר וכרבי  כח . שם משנה
שמשתנין  שבעין" "דוקין משום שחיטה, לאחר משתנים
מום  היה השחיטה לפני  שמא חשש שם ויש שחיטה, לאחר

השחיטה. אחר נשתנה ושוב  מזבח 19)עובר קדשי  שבין
ופי "ט  לב . (תמורה יקברו מתו, אם - הבית בדק  קדשי ובין

יא). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות

.‰ÌÈÒÈk ÈLe ˙Á‡ ‰ˆÈa BÏ ‰˙È‰L BÎa20B˜„e , ¿∆»¿»≈»««¿≈ƒƒ¿»
BÊeb‰ ÏÚ e‰eÈLB‰Â ‰ÁÓn‰21BÎÚÓe22˙‡ˆÈ ‡ÏÂ «À¿∆¿ƒ««¿ƒ¬¿…»»

‰iM‰ ˙‡ˆÓÂ ËÁLÂ ‰ÁÓn‰ BÈz‰Â ,‰iL ‰ˆÈa≈»¿ƒ»¿ƒƒ«À¿∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»
„ÌÈÏÒka ‰˜e23Ï‡ .BÎÚÓe ÏÈ‡B‰ ,zÓ ‰Ê È‰  ¿»«¿»ƒ¬≈∆À»ƒƒ¬¬»

 ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,CÚÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««ƒÀ¿∆
wÈ ‰Ê È‰24. ¬≈∆ƒ»≈

המקדש 20) ביאת הלכות בפ "ז ראה המומין, מן אחד שהוא
ח . שקורא 21)הלכה מי  ויש השדרה, חוליות סוף  "הוא

במשניות  הנוסחא וכן מ . בכורות בפיה"מ  (רבנו עכוזו"
שם). לתוך 22)שלפנינו תכנס  השניה שהביצה כדי  לחץ 

ובגמרא 24)במעיים.23)הכיס . במשנה מחלוקת
אחד. בכיס  אלא כיסין בשני  ביצים שתי  לו "אין מ . בכורות
ישמעאל  ר' מום. זה הרי  אחת וביצה כיסין שני  נמי , אי 
לו  אין ביצים. שתי  לו שיש בידוע  כיסין שני  לו יש אומר,
ואתא  דמי . אחת ביצה אלא לו שאין כמי  אחד, כיס  אלא
עכוזו  על מושיבו אלא אמרינן, לא בידוע  למימר ר"ע 
שתנאֿקמא  רבינו וסובר לצאת". סופו ביצה יש אם וממעך,
על  חולק  אינו מום" זה הרי  אחת וביצה כיסים "שני  האומר
ר' אלא וממעך", עכוזו על "מושיבו האומר עקיבא ר'
אלא  נתכוון לא הוא שאף  תנאֿקמא דברי  לפרש בא עקיבא
בכסלים, הביצה נמצאה אם אלא אינו זה וכל המיעוך. אחרי 
מיעכו  לא אם אף  מום, זה הרי  הביצה, נמצאת לא אם אבל
וכן  קורקוס ). מהר"י  בשם נה אות פ "ו אלגאזי  (מהרי "ט 
המקדש  ביאת מהלכות (פ "ז למעלה רבינו בדברי  נראה
אחת  וביצה כיסים שני  לו שיש שמי  וכתב , שסתם ח ) הלכה

מום. זה הרי  -

.ÂBÎa‰ ˙‡ ‰‡Â ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈÓ25ÏÚ ËÁLÂ ƒ∆≈À¿∆¿»»∆«¿¿ƒ¿««
B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,wÈ ‰Ê È‰  ÂÈt26?ÌlLÓ ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ«≈ƒ≈¿«»¿«≈

‰q‚Ï ‰ˆÁÓe ‰w„Ï ÚÈ27ÌlLÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒ«¿«»∆¡»¿«»ƒ¿≈»…¿«≈
?ÂÈÓc Ïk28‡lL È„k ,‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙‡ eÒwL ÈtÓ »»»ƒ¿≈∆»¿∆«««¿≈»¿≈∆…
‰p‰LÈ29Ïc‚È ‡ÏÂ30Ï‡OÈ ı‡a ‰w„ ‰Ó‰a31. «¿∆»¿…¿«≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

בכל 25) לשחטו ומותר מום, בעל הוא שהבכור שקבע  היינו
כח .26)מקום. בכורות משנה משלו, ישלם כלומר,

בגמרא.27) כח : בגסה.28)שם ובין בדקה זהו 29)בין
- בלבד מחצה אלא דמיו כל בגסה משלם אינו למה טעם
אלגאזי (רי "ט  הקריבו ולא תם בכור שהשהה על הוא שקנס 

ל). אות סוף  בדקה 30)פ "ד משלם אינו למה טעם זהו
ולא  אותו שהשהה על שקנסוהו ממה שחוץ  - רביע  אלא

קנס ה  יש בדקה הנה דמיו, כל משלם אינו זה ומטעם קריבו,
שני כלשון וזהו ישראל. בארץ  דקה בהמה שגידל על נוסף :

שם. קמא 31)ברש"י  (בבא כן לעשות אסרו חכמים והרי 
ב ). הלכה ממון נזקי  מהלכות ופ "ה במשנה, עט :

.ÊÔÈËÁBL ÔÈ‡  ˙BBÎa ‰‡B ˙BÈ‰Ï BÎO ÏËBp‰«≈¿»ƒ¿∆¿≈¬ƒ
ÂÈt ÏÚ32Ba eÚ„ÈÂ ÏB„‚ ‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ∆»ƒ≈»»À¿∆»¿»¿

‰i‡‰ ÏÚ ÎO BÏ e˜ÒÙe B˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆≈¿»¿»»«»¿ƒ»
ewa‰Â33ÌÈÓz ‡ˆÓpL ÔÈa ÌeÓ Ba ‡ˆÓpL ÔÈa34. ¿«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»»ƒ

‰‡BÂ ,˙Á‡ ÌÚtÓ ıeÁ BÊ ‰Ó‰a ÏÚ ÎO ÏhÈ ‡ÏÂ¿…ƒ…»»«¿≈»ƒ««««¿∆
‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ‡ÈnL ÔÓÊ Ïk ÌÏBÚÏ d˙B‡»¿»»¿«∆¿ƒƒ»¿≈∆…

„LÁ È„ÈÏ ‡BÈ35. »ƒ≈¬»

שם)32) בכורות (הלכות הרמב "ן וכתב  כח : שם משנה
ליטול  שאסור כט .) (שם הסמוכה במשנה כמו הוא שהטעם
למדתי "ראה ה) ד, (דברים שנאמר מפני  הוראה, שכר

בחנם". אתם אף  בחנם, אני  "מה - שם 33)אתכם"
שהתירו  ביבנה, כאילא מומחה היה "אלאֿאםֿכן במשנה:

וכו'". נוטל להיות חכמים היו לו "שכולם שם: וברמב "ן
צריך  היה ושעה שעה וכל לראות, בכורותיהם לו מביאים
רבנן  לו תקנו כך משום לגמרי , ממלאכתו בטל והוא לראות

וכו'". כן,34)שכר לתקן והוצרכו שם. במשנה הוא כן
ולכן  מום, בעל שהוא אמר השכר שבגלל יחשדוהו שלא

שם). (גמרא תם נמצא אם גם שכר לו שאמר 35)פסקו
הפעם  עוד אותה שיביאו בכדי  תם, שהיא זו בהמה על
אחת  פעם אלא שכר יטול שלא תיקנו לכן שנית, שכר ויקבל

שם). (גמרא בלבד

.ÁBBÎa‰ ÏÚ „eLÁ‰˙36ÔÈlÁ ÌLÏ ÔÎÓÏ37ÔÈ‡  ∆»««¿¿»¿»¿≈Àƒ≈
ÌÈ‡ˆ Oa elÙ‡ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ38‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ∆¬ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆

Ï‚Ú OÏ ‰ÓB„39ÔÈ‡L ˙BBÚ epnÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈∆¿≈¿ƒƒ∆∆≈»
ÌÈ„eÚ40‰˜ ÏL elÙ‡ ,41B˙eÎÊ CzÁÈ ‡nL ; ¬ƒ¬ƒ∆¿≈»∆»«¿…«¿

Óˆ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .‡e‰ ‰˜ BÚ :Ó‡ÈÂ42, ¿…«¿≈»¿≈¿ƒƒ∆∆∆
ÔaÏÓ elÙ‡43È‡Bˆ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,44ÔÈÁ˜BÏ Ï‡ . ¬ƒ¿À»¿≈»ƒ«ƒ¬»¿ƒ

epnÓ45ÈeÂË46ÔÈ„Ïe47BÈ‡L ;ÌÈ„eÚ ˙BBÚÂ ƒ∆¿¿»ƒ¿¬ƒ∆≈
ÌÈÓz BÎa BÚ „aÚÓ48„ÁÙÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«≈¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈

BÏˆ‡ B˙B‰LÏ49ÌÈic‰ eÚÓLÈ ‡nL ,50e‰eÒ˜ÈÂ «¿∆¿∆»ƒ¿¿««»ƒ¿ƒ¿¿
BÚL ÈÙk51. ¿ƒƒ¿

ומה 36) לא, סעיף  כט : בכורות אלגזי  ברי "ט  (ראה תמימים
קורקוס ). המהר"י  בשם כט :37)שמביא שם משנה
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רבינו  ומפרשה וכו'" ממנו לוקחין אין הבכורות על "החשוד
בשר  בתור קודש, שהוא תם בכור בשר למכור חשוד שהוא
למעלה  ראה כך, על נחשדו לא כלל שבדרך ואע "פ  חולין.
מום  להטיל חשוד שהוא פירש רש"י  אבל יח . הלכה פ "ב 

בכורה.38)בבכור. קדושת בו שייכת שלא צבי , בשר
בשר 39) שזה ויאמר תם, בכור עגל בשר שימכור חשש ויש

תם 40)צבי . בכור של עור זה ושמא מעובדים. שאינם
שם). ופסק 41)(משנה בכור. קדושת בה שייכת שלא

שם. במשנה אליעזר כרבי  ולא שם 42)כתנאֿקמא,
הוא 43)במשנה. שמא חשש ויש רב , טורח  בליבונו שאין

להלן. וראה בכור, מתוכו 44)צמר הוציאו שלא צמר
חשש  יש שבוודאי  טרחה, שום בזה לו היתה ולא הלכלוך,

בכור. צמר הוא במשנה.45)שמא צמר.46)שם חוטי 
מרובה. זמן לה ודרוש גדולה, טרחה היא והטויה

טרוף 47) מצמר אלא צמר מחוטי  נארגו שלא צמר יריעות
ט ). משנה פ "ט  כלאים בפיה"מ  אינו 48)(רבינו כן וכמו
לבדים. מהצמר עושה או צמר העיבוד.49)טווה בזמן

בחוץ .50) תם בכור ראה 51)ששחט  הבכור, את לקבור
ראה  המעות, להם להחזיר - מכר ואם ד. הלכה למעלה
הוה, דבכור איתא "אם בגמרא שם הוא כן ט . הלכה להלן
ליה  מפסדו רבנן, ביה שמעו אי  סבר, ביה. טרח  הוה לא
וטעון  הוא תם דבכור רבנן שמעי  "אי  ופירש"י  מינאי ",
מעבדן". ואינו טרחו על ומקפיד מינאי  ליה ומפסדי  קבורה
לא  רבינו ומדברי  העיבוד. טורח  על מקפיד שהוא משמע 
שמא  בידו להשהותו רוצה שאינו שמפרש אלא הכי , משמע 
ידו  מתחת וכשיצא ויקנסוהו, הדיינים ישמעו כך מתוך

(לחםֿמשנה). הדבר ישכח 

.ËÚ„BÂ BÎÓe BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰52e‰‡‰ ‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…∆¿»
˙‡ Ì‰Ï ÈÊÁÈÂ ,eÏÎ‡  eÏÎ‡M ‰Ó :‰ÁÓÓÏ¿À¿∆«∆»¿»¿¿«¬ƒ»∆∆

ÌÈÓc‰53˙‡ ÈÊÁÈÂ ,wÈ  ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ; «»ƒ«∆…∆¡«ƒ»≈¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰54‰Ùh‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .55BÓk , «»ƒ¿≈«ƒ¿«¬ƒ∆«¿≈»¿

kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שאכלו.53)לביתֿדין.52) הבשר שם 54)של משנה
שהיא 55)לז. ונודע  ומכרה, הפרה את ששוחט  כלומר,

שלא  ומה הדמים, את ויחזיר אכלו שאכלו מה - טרפה
הדמים  את להם יחזיר והוא הבשר את לו יחזירו אכלו

שם). יב .56)(משנה הלכה מכירה מהלכות פט "ז

.È‡e‰ ÌÈÓz Ì‡ :‰ÙË ‡ˆÓpL BÎa57‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿»¿≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿»
‰ÙË58ËLÙ‰L Á‡59e‡aL BÓk ,ÛOÈ BÚ‰  ¿≈»««∆À¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a60wÈ Oa‰Â ,61Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«»»ƒ»≈¿ƒ
ËÁL BÓeÓa62wÈ Oa‰ 63ÌÈ‰k‰ e‰ÈÂ , ¿ƒ¿««»»ƒ»≈¿≈»«…¬ƒ

BBÚa64‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL ‡e‰Â .65. ¿¿∆ƒ¿««ƒÀ¿∆

המזבח .57) על ליקרב  כדי  בעזרה כלומר,58)ונשחט 
לכן. קודם טריפה שהיה נמצא 59)התברר אם אבל

הוא  ואף  הבשר, כמו העור נחשב  - שהופשט  לפני  טריפה
(כסף ֿמשנה). ט .60)בקבורה הלכה משנה 61)פי "ט 

קודם  פסול בהן שאירע  הקדשים "כל קג: בזבחים
- עורן עם נשרפין (אלא לכהנים עורותיהן אין להפשיטן,
חנינא  רבי  אמר לכהנים. עורותיהן הפשיטן, לאחר רש"י ).

השריפה  לבית שיוצא עור ראיתי  לא מימי  הכהנים, סגן
רבי אמר רש"י ). - בגמרא לה מפרש הכי  (משהופשט ,
טריפה, ונמצא הבכור את שהמפשיט  למדנו מדבריו עקיבא,
קודם  בו הי ' זה שפסול (ואע "פ  בעורו הכהנים שיאותו
הכהנים  יאותו הפשט , לאחר עד ניכר ולא הואיל הפשט ,
אלא  ראיה, ראינו לא אין אומרים, וחכמים רש"י ). - בעורו
- פסול בו היה הפשט  וקודם (הואיל השריפה לבית יצא
מום  בבעל עוסק  שר"ע  אמרו קד. שם ובגמרא רש"י )".
הבשר  טריפה נמצא שאם ישראל, ארץ  בכל אותו ששוחטין
יוחנן  ר' אמר אבא בר חייא ור' לכהנים, והעור יקבר
בקבורה  שהבשר חכמים, כדברי  והלכתא כר"ע . שהלכה
בפיה"מ ) רבינו כן (וכמו רש"י  ומפרש בשריפה. והעור
וחכמים  ור"ע  בתם. וכחכמים מום, בבעל כר"ע  שההלכה
בתם. - וחכמים מום, בבעל מדבר שר"ע  אלא חולקים, אינם

רבינו. פסק  שהופשט .62)וכן לאחר טריפה ונמצא
יקבר.63) מום בעל הוא שאפילו שמת, בכור כדין
וכרבי64) שהופשט , לאחר עד טריפתו ניכר היה שלא מפני 

כנ"ל. אמר 65)עקיבא, לא ר"ע  שאף  אמרו, שם בגמרא
העור  גם מומחה, התירו לא אבל מומחה. כשהתירו אלא

שהופשט . לאחר אף  הבשר עם יקבר

.‡ÈÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,‰ÎÏ‰k BOa ÏÎ‡pL BÎa‰«¿∆∆¡«¿»«¬»»≈»ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa66ÔÈ‰ Ck ,BBÚa ˙B‰Ï znL ÌLk  ««¿≈∆À»≈»¿»∆¡ƒ
ÂÈ˙Bf‚a67,ÈÁ ‡e‰Lk epnÓ ÊÊ‚pL Óˆ Ïk Ï‡ . ¿ƒ»¬»»∆∆∆ƒ¿«ƒ∆¿∆«

L elÙ‡68‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰ È‰ 69L elÙ‡Â , ¬ƒ»«¬≈»«¬»»«¬ƒ»«
ÌeÓ Ba ÏÙpL Á‡ epnÓ70B˙ËÈÁL Á‡ elÙ‡Â .71, ƒ∆««∆»««¬ƒ««¿ƒ»

B˙˙ÈÓ Á‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â72È‰L ;73Óv‰ B˙B‡ ¿≈»ƒ«««ƒ»∆¬≈«∆∆
OÚÓa ÔÎÂ .„ÓBÚ Beq‡a ÌÈiÁÓ epnÓ LpL∆»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¿«

‰Ó‰a74‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e‡a Îe .75eÊ‚ ‡lL , ¿≈»¿»≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»∆…»¿
BÊ ‰Ê‚76ÈtÓ ,„Ïa OÚn‰ ÏÚÂ BÎa‰ ÏÚ ‡l‡ ¿≈»∆»««¿¿«««¬≈ƒ¿«ƒ¿≈

BÏˆ‡ Ì‰LÈ ‡nL ,‰tÎÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡L77ÁwÏ È„k ∆≈»»ƒ¿«»»∆»«¿≈∆¿¿≈ƒ«
e‡a Îe .Ì‰Ó LiL Óv‰ Ïk78‰ÂˆnL , »«∆∆∆ƒ¿…≈∆¿»≈«¿∆ƒ¿»

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,B˙L CBz BÏÎ‡Ï79. ¿»¿¿»≈»ƒ≈««

מום 66) ובעל פסול, בו נמצא ולא שנשחט  תם כלומר,
מומחה. ידי  על שחיטתו,67)שהותר לאחר שנגזז בצמר

יב ). הלכה להלן (ראה כח : בבכורות מהמשנה נשמע  כך
לבין 68) תלש בין הבדל שאין כו: שם ראה מעצמו, נתלש

מעצמו. זו.69)נתלש בהלכה להלן ראה גזירה, משום
מהלכות  (פ "א התורה מן אסורה הגזיזה פעולת שעצם אע "פ 

ט ). הלכה כו.70)מעילה זה 71)שם צמר כלומר,
שחיטתו. לאחר אף  באיסורו נשאר בחייו, ממנו שנשר
מהללאל  מן כעקביא ולא כה.) (שם במשנה וכחכמים
השחיטה, לפני  שנשר הגיזה את שחיטה לאחר שמתיר
פסק  שכן פלוגתתם, בפירוש שם במשנה יהודה ר' וכדעת

כמותו. כו.) (שם נחמן יהודה,72)רב  ר' דברי  לפי  שהרי 
שחטו. אם אלא אינה מהללאל בן ועקביא חכמים מחלוקת
שנשר  הצמר את אוסר מהללאל בן עקביא גם מת, אם אבל

המיתה. נכון.73)לפני  וכן רומי , ובדפוס  תימן בכ"י  כך
שנתלשה 74) ואע "פ  הגיזה, את בהנאה חכמים אסרו

לאחר  או שחיטה לאחר אף  בעינו הוא והאיסור מעצמה,
דכיון  נמי , ומעשר "דבכור כו. בבכורות הוא וכן מיתה.
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להו". משהו אתו, לכפרה ה"י .75)דלאו פ "א
הגיזה.76) מן הנאה איסור שם.77)כלומר, בכורות
ח .78) הלכה פ "א שחששו 79)למעלה פירש, שם ורש"י 

של  לאו על לעבור כלומר ועבודה", "גיזה לידי  יבוא שמא
תעבוד". ו"לא תגוז" "לא

.ÈÏÏ„Ó Óˆ Ba ‰È‰L BÎa80‡e‰L ˙‡ :BËÁLe ¿∆»»∆∆¿À¿»¿»∆∆
‰fb‰ ÔÓ BnÚ ‰‡81‰‡‰a zÓ 82BÈ‡L ˙‡Â ; ƒ¿∆ƒƒ«ƒ»À»«¬»»¿∆∆≈

BnÚ ‰‡83BL‡ ÈtÏk CeÙ‰ BwÚL Óv‰ ‡e‰Â ,84 ƒ¿∆ƒ¿«∆∆∆ƒ»»¿«≈…
eÒ‡ 85ÌÈiÁÓ LpL BÓk ‰fL ,86. »∆∆¿∆»«≈«ƒ

נשאר 80) אבל חי , הבכור בעוד העור מן שנתלש צמר
נתלש. שלא הצמר שאר עם כשיגזוז 81)מסובך פירוש,

שוה  המדובלל בצמר יהיה שחיטה, לאחר הצמר שאר את
מהם. כמובדל נראה יהיה ולא הצמר, משנה 82)לשאר

גזרו  לא מחיים, נתלש שהצמר ניכר שלא שכיון כה: שם
שנשר. בצמר שגזרו כמו לאסרו, כלומר,83)חכמים
הצמר. משאר מובדל זה צמר כי  שכפול 84)שמורגש

ונחלקו  כו:). שם (רש"י  בחוץ  נראין ראשין ושני  באמצעיתו,
הגיזה" עם נראה "אינו של זה במובן שם האמוראים
בכסף ֿמשנה. וראה לקיש, כריש רבינו ופסק  שם, שבמשנה

כה:85) שם בהנאה 86)משנה לאסרו חכמים שגזרו
יא. הלכה למעלה ראה אחרֿכך. לבכור שחטו אפילו

.‚ÈBÎa ˙fb87ÌeÓ ÏÚa elÙ‡ ,88Èf‚a ‰Ú˙pL , ƒ«¿¬ƒ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ≈
˙Á‡ elÙ‡ ,ÔÈlÁ89.ÌÈeÒ‡ Ïk‰  ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa Àƒ¬ƒ««¿«»¬»ƒ«…¬ƒ

‡e‰L ÏÎa Lc˜Óe eLÁ „ ‡e‰ È‰90‚B‡‰ . ¬≈»»»¿«≈¿»∆»≈
ËÈq‰ ‡ÏÓ91˜ÏcÈ  „‚a BÎa‰ ÓvÓ92ÓvÓ ; ¿…«ƒƒ∆∆«¿¿∆∆ƒ»≈ƒ∆∆

‡e‰L ÏÎa Lc˜Ó  ÔÈLc˜n‰93. «À¿»ƒ¿«≈¿»∆

והוא 87) בחבילה, שעשוה שלם בכור של שלימה [גיזה
וראה  וכסף ֿמשנה]. בראב "ד ועיין כדלהלן, חשוב  דבר
חי מבכור שנתלש או שתלשו שצמר יא, הלכה למעלה

מום. בעל בין תם בין בהנאה, כה:88)אסור בכורות
מום  בעל בכור בגיזת - שהן בכל אוסרין מומין "בעלי 
בגיזה  ולא עצמו בבכור פירושה במסקנא כי  ואף  עסקינן".
(כסף ֿמשנה). נדחה לא הנ"ל שהדין רבינו סובר -

כנ"ל].89) שלם, בכור של  שלימה  כתב 90)[גיזה וכן
שהוא  דבר "שכל ט  הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט "ז
לפי שהוא בכל אוסר - המקומות מן מקום בני  אצל חשוב 

ערלה 91)חשיבותו". בפיה"מ  (רבינו הזרת שתות הוא
(פ "ט  אצבעות שתי  רוחב  והוא קה:) לדף  ובשבת מ "ב , פ "ג

יח ). הלכה שבת [ואע "פ 92)מהלכות ג. משנה פ "ג ערלה
של  שלימה גיזה היתה כן אם אלא חשוב  דבר אינה שגיזה
הוא  הסיט , מלא בו שיש ארוג צמר - למעלה) (ראה בכור

כסף ֿמשנה]. ועיין חשוב . שמוקדשין 93)דבר שם, משנה
והוא  - לפדיון ראוי  שאינו לבכור בניגוד - לפדיון ראויים
(פט "ו  באלף  אפילו בטל שאינו מתירין לו שיש דבר בכלל
 ֿ בכסף  בראב "ד, וראה י . הלכה אסורות מאכלות מהלכות

ובלחםֿמשנה). משנה

   1 
בה.1) חלק  לגוי  יש ואם השותפין, בהמת דין יבאר

.‡‰BÎaa ˙iÁ ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a2E˜a' Ó‡ ‡Ï . ∆¡««À»ƒ«∆∆«¿»…∆¡«¿»¿
'E‡ˆÂ3ÈÎp‰ ˙eÙzL ËÚÓÏ ‡l‡4ÛzL ‰È‰ Ì‡L , ¿…∆∆»¿«≈À»«»¿ƒ∆ƒ»»À»

Ì‡a ÛÏ‡Ó „Á‡ ÈÎpÏ ‰È‰ elÙ‡ ,aÚa B‡ ‰ta«»»»À»¬ƒ»»«»¿ƒ∆»≈∆∆»≈
„Ïea B‡5BÏ ‰È‰ .‰BÎa‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰ 6 «»»¬≈∆»ƒ«¿»»»

„Á‡ ‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡a7Ï‚ B‡ „È ÔB‚k ,8 ¿∆»ƒ¿≈∆≈∆∆»¿»∆∆
‰Ê È‰  ÌeÓ ÏÚa ‰È‰Â C˙ÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡Bƒ…∆ƒ≈»≈¿»»««¬≈∆

eËt9ÏÒtÈ ‡ÏÂ ÈÎp‰ ‡ C˙ÁiL LÙ‡ Ì‡Â ;10 »¿ƒ∆¿»∆≈»≈≈∆«»¿ƒ¿…ƒ»≈
.‰BÎaa iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»«¿»

כתנאֿקמא.2) רבינו ופסק  א. קלו, בחולין תנאים מחלוקת
שותפים.3) של ולא יחיד, שלך וצאנך בקרך מזה: שמשמע 
יב ,4) (דברים מהכתוב  ריבוי  יש ישראל, של בשותפות אבל

וצאנכם", בקרכם ובכורות וכו' עולותיכם שמה "והבאתם ו)
קלה:). (שם שנים של בכור היא פסק 5)שהמשמעות

פטורה  באמצע  גוי  "שיד שכל - ב  ב , בכורות במס ' כחכמים,
בכור  "כל מהפסוק  נלמד - א ג, שם ובגמרא הבכורה". מן
הבכור  כל שיהי ' עד "כל" א), יג, (שמות ישראל" בבני  וגו'
תזכר" מקנך וכל לי  רחם פטר "כל ומהפסוק  ישראל, של
אם  (כלומר, שלו המקנה כל אם שרק  משמע  יט ) לד, (שם
ואם  שלה, הזכר את תקדיש תזכר, – ישראל) של כולה האם
בבני בכור", "כל זה אין – מאלף  אחד אפילו לגוי  יש

מקנך". "כל ולא לו 7)לנכרי .6)ישראל "היה כלומר:
(לחםֿמשנה). שלו האבר כל שאין אע "פ  באבר, שותפות

שביד,8) או שברגל לאצבע  והכוונה ברגל, או ביד כלומר:
אינו  חתכה אם עצם, בלי  מיותרת אצבע  לו היתה שאם
לא  אחר, באופו אבל בכסף ֿמשנה), (ראה מום בעל נעשה

מום. בעל יהיה ולא שיחתוך רבי9)יתכן כדברי  שם,
ואין 10)יוחנן. ברגלו או בידו יתירה אצבע  שהיתה כגון

כנ"ל. עצם, בו

.ÈÎ ÏL B˙t aÚ Á˜Bl‰11aÚ ÎBn‰ B‡ , «≈«À«»»∆»¿ƒ«≈À«
ÈÎÏ B˙t12È‡M BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,13‰Ê È‰  »»¿»¿ƒ««ƒ∆≈««¬≈∆

‰BÎa‰ ÔÓ eËt14‰Ê c ÏÚ B˙B‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â ,15. »ƒ«¿»¿≈¿ƒ«»»∆

אמו.11) את ולא העובר את הגוי  מן ישראל 12)שקונה
עצמה. הפרה את ולא העובר את לגוי  למכור 13)המוכר

כיון  מלאכה, בה לעשות מיוחדת שהיא גסה, בהמה לגוי 
ישאיל  שמא היא חכמים וגזירת בשבת, בה עובד שהגוי 
בהמתו  שביתת על עובר ונמצא לגוי , אותה ישכיר או אותה

ה"ג). שבת מהל' ופ "כ וטו. יד: בכורות 14)(ע "ז משנה,
א. חייב 15)יג, שיהיה לנכרי , למכור האיסור על שעבר

א. ב , שם ראה לכהן, וליתנו הגוי  מן העובר את לפדות

.‚Ïa˜Ó‰16da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÈÎp‰ ÔÓ ‰Ó‰a «¿«≈¿≈»ƒ«»¿ƒƒ¿ƒ«≈»
Ì‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â17‰Êk Ï‡OiÓ ÏawL ÈÎ B‡ ,18 ¿«¿»≈≈∆»¿ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈»∆

‰BÎa‰ ÔÓ ÌÈeËt el‡ È‰19Ó‡pL ;20Ïk Ët : ¬≈≈¿ƒƒ«¿»∆∆¡«∆∆»
.Ï‡OiÓ Ïk‰ ‰È‰iL „Ú  Ï‡OÈ Èa ÌÁ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆«…ƒƒ¿»≈

בבהמה 17)ישראל.16) בטיפול טרחתו שבעד לשניהם.
ולישראל. לגוי  בשווה הוולדות שהגוי18)מתחלקים

עם  בוולדות שוה חלק  לו יהיה טרחתו ובעד בבהמה, מטפל
-19)הישראל. ב  ב , שם ברייתא וכן א. ב , שם משנה,

כחכמים. ופסק  יהודה, ורבי  חכמים ולפני20)מחלוקת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קפג                
         

(ג.) בכורות "ובריש וכו'". בכור כל לי  "קדש כתוב  זה,
משמע , בכור מקצת דבכור, משום דרבנן דטעמא אמרינן
ז"ל  רבינו ולשון כולי ', דאיתיה עד לומר "כל" ואתא
אותה  כמ "ש בכור, כל על זו ראי ' הזכיר שלא מגומגם
והנותן  הימנו "והמקבל (ב .): ובמשנה (לחםֿמשנה). בגמרא
לא  אבל "בישראל" שנאמר הבכורה, מן פטור בקבלה לו
לי הקדשתי  יג) ג, (במדבר "שנאמר רש"י  ופירש באחרים".
ברי "ט  וראה שם. מקובצת' 'שיטה ועי ' בישראל". בכור כל
והנה  ד"ה ע "א, ב  ווילנא, (דפוס  א' קטן אות פ "א אלגזי 

להבין). צריך

.„ÈÎp‰ ÔÓ Ô‡ˆ Ïa˜Ó‰21eˆ˜ ÔBÓÓa22˜ÒÙe , «¿«≈…ƒ«»¿ƒ¿»»»«
BnÚ23Ì‰ÈÈa ÎO‰ ‰È‰iL24e˙Át  e˙Át Ì‡Â ƒ∆ƒ¿∆«»»≈≈∆¿ƒƒ¬ƒ¬

Ì‰ È‰Â Ì‰ Ï‡OÈ ˙eLaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈«¬≈≈
ÔBÓÓ BÏˆ‡ ÈÎp‰ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÈ˜k¿ƒ¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»¿ƒ∆¿»
el‡‰ ˙BÓ‰a‰ ÔÓ ‰a‚È  epnÓ ˙Ba‚Ï Á‡«≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ«¿≈»≈
ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ ˙eÈÁ‡ BÏ LiL BÓk ‰OÚ ,Ô‰È˙B„ÏeÓeƒ«¿≈∆«¬»¿∆≈«¬»¬≈∆¿«

ÚˆÓ‡a ÈÎp‰ „È È‰Â ,Ô‰È˙B„ÏÂ25ÔÓ ÔÈeËÙe , «¿≈∆«¬≈««»¿ƒ»∆¿«¿ƒƒ
‰BÎa‰26Ô‰È˙B„ÏÂe Ì‰27˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï‡ .28 «¿»≈«¿≈∆¬»«¿≈¿»

ÔÈiÁ29˙eL ÈÎpÏ ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï‡OÈ ÏL È‰L , «»ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈≈¿≈«»¿ƒ¿
.Ô‰ÈÏÚ¬≈∆

א.21) טז, בכורות את 22)משנה, מוסר הנכרי  כלומר,
הישראל  לו שיתן כסף  של מסוים בסכום לישראל הבהמה

שם. במשנה רש"י  ראה מסויימת, תקופה התנה 23)אחר
שוויה 24)עמו. יהיה שנים עשר של התקופה בגמר שאם

יו"ד  ב 'טור' (ראה לשניהם זה ריווח  יהיה יותר, הבהמה של
שהוולדות  היה שהתנאי  (שם) מפרש רש"י  אבל שכ). סי '

לשניהם. ב .25)יהיו טז, שם רבא, שם,26)כדברי 
הצאן)27)במשנה. (מן מהן הנולדים הבכורות כלומר,

לצאן  שלישי  דור שהם מוולדותיהן הנולדים הבכורות וכן
הבכורה. מן פטורים מן 28)– הנולדים אלו כלומר,

לצאן. רביעי  דור שהם הצאן, של הוולדות של הוולדות
במשנה.29) שם,

.‰‰Ó‰a Ô‰a BÏ ‰˜Â ÈÎÏ ˙BÚÓ Ô˙pL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«»¿»¿ƒ¿»»»∆¿≈»
ÈÎpÓ30Ô‰ÈÈ„a31,‰˜  CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆««ƒ∆…»«»»

‰BÎaa ˙iÁÂ32Ï‡OiÓ ÈÎp‰ ‰˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«∆∆«¿»¿≈ƒ»»«»¿ƒƒƒ¿»≈
,‰˜  CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ Ô˙Â Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿»«»««ƒ∆…»«»»

‰BÎaÓ ‰eËÙe33. ¿»ƒ¿»

א.30) יג, בבכורות לקיש, ריש של שם:31)מימרא בגמ '
דעת  לפי  בהם. קונה שגוי  תורה" להם שפסקה "בדיניהם
זכיה  מהל' (פ "א במשיכה ובין בכסף  בין קונה הוא רבינו,

מ  ומקורו הי "ד), כסוגיית ומתנה ודלא א. עא, בע "ז הגמרא
(מגידֿמשנה  במשיכה רק  קונה שגוי  שם, בבכורות הגמרא

בה 32)שם). לגוי  ואין הבהמה, את ישראל קנה שכבר
חלק . (שם).33)שום גוי  של שהיא לפי 

.Â‰„ÏÈ ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ib˙pL b≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
ib˙pL Á‡ B‡ B˙t34˜ÙqÓ BÎa ‰Ê È‰ 35. »»««∆ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»≈

ופטורה 34) גוי  בהמת היתה הרי  שנתגייר, לפני  ילדה שאם

בבכורה. חייבת שנתגייר, אחר ילדה ואם הבכורה, מן
נאמרו 35) ספיקות שמונה חייא, רבי  "תני  א: קלד, בחולין

ודינו  טהורה". בהמה ובכור וכו' לחיוב  וד' לפטור ד' בגר,
נשחט  ואינו המזבח  על קרב  שאינו הוא: ספק  בכור של
מותר  ואז מום בו שיפול עד ירעה אלא תם, כשהוא בחוץ 
שהמוציא  לכהן, לתתו מחויב  ואינו ולאכלו. בחוץ  לשחטו
ה"ז, להלן וראה שם. במשנה, עי ' הראיה. עליו מחבירו

הי "ג. ביכורים מהל' ובפ "ט  ה"ג, ופ "ה

.ÊÁ˜Bl‰36ÈÎp‰ ÔÓ ‰Ó‰a37‰ka Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¿≈»«ƒƒ¿»
‰ka ‡Ï B‡38.BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È‰  BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ , …ƒ¿»¿»¿»∆¿¬≈∆¿≈¿
BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ39‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ ¿≈»≈¿«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ

.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ≈¬≈»»»¿»»

הקונה.36) מישראל,37)ישראל בהמה ישראל לקח  ואם
ה"ט . להלן ילדה 38)ראה אם לישראל ידוע  לא כלומר:

לא. או פעם וכרבי39)כבר במשנה, – ב  יט , בכורות
עקיבא.

.Á‰˜ÈÓ ‰Ó‰a Á˜Ï40LLBÁ BÈ‡  ÈÎp‰ ÔÓ »«¿≈»¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈≈
‰˜ÈÓ ‡È‰ ˙Á‡ ÏL da ‡nL41BÊ È‰ ‡l‡ , ∆»¿»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈

‰„ÏiL ˙˜ÊÁa42ÔÈÓ BÓk ‰˜ÈnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â . ¿∆¿«∆»¿»«¬ƒ»»∆∆¿ƒ»¿ƒ
ÈÊÁ ÔÈÓk elÙ‡Â ,Á‡43ÔÓ ‰eËt BÊ È‰  «≈«¬ƒ¿ƒ¬ƒ¬≈¿»ƒ

‰BÎa‰44˙ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .45ÔÓ ‰eËt  «¿»¿≈¿≈»∆ƒ∆∆¿»ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÏBÁ ÔÈ‡ ˙BÓ‰a‰ L ,‰BÎa‰«¿»∆…«¿≈≈»¿∆»ƒ≈

e„ÏÈ k46. ¿»»¿

כד.)40) (שם ובגמרא רשב "ג. כדברי  - ב  כג, שם משנה,
כמותו. הלכה אע "פ 41)נפסקה חולבת שראינוה מדובר

('טור' לידה בלי  שחולבות המיעוט  מן והוא ילדה , שלא
בכור. הוא הרי  עכשיו והנולד שטז). סי ' לפי42)יו"ד

שם). (גמרא, ילדה אלאֿאםֿכן הוולד על מרחמת שאינה
בכור. אינו עכשיו שנולד זה כן אין 43)ואם שוודאי 

מן  היא שריחמה זו כן ואם אחר, מין על מרחמת הבהמה
כלל. ילדה שלא אע "פ  שריחמה ויתכן חזקה 44)המיעוט ,

(ועי ' עליו מרחמת היתה לא כן לא שאם ולד, אותו שילדה
סק "ו). שטז סי ' או 45)ש"ך ילדה אם יודעים אנו ואין

מניקה. כשאינה ומדובר כרבי46)לא. - ב  כ, בכורות
יהושע .

.Ë˙˜ÊÁa BÊ È‰  Ï‡OiÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒƒ¿»≈¬≈¿∆¿«
‰kaL47;‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÎBn‰ BÚÈ„BiL „Ú , ∆ƒ¿»«∆ƒ«≈∆¬«ƒ…»¿»

ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï BÏ ÌB‚Â ˜˙BL Ï‡Oi‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿»≈≈¿≈∆¡…»»ƒ
ıeÁa48‰kaL È‡cÂe ,49.Ì˙Ò dÎÓ CÎÈÙÏe «««∆ƒ¿»¿ƒ»¿»»¿»

ב .47) כא, בבכורות יוחנן, ורבי  שמואל רב , בין מחלוקת
יוחנן. כרבי  רבינו בזה:48)ופסק  הכרוך כל כלומר,

ואיסור  הט "ו) הקרבנות מעשה מהל' (פי "ט  שחיטה איסור
גרשום' 'רבינו בדברי  לפרש צריך וכן נז:). (קידושין אכילה
ישראל  אכיל אי  איסורא, "דאיכא שכתב : שם, בבכורות
מאכיל  "שאתה א: יט , שם הברייתא לשון וכ"ה לבכור".

בחוץ ". קדשים ישראל מכבר.49)את בכור ילדה כלומר,

.È‡a˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL aÚ ‰ÏÈt‰L ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»∆ƒƒ»À»∆¬«ƒ…ƒ¿»≈
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kÂ ‰a‰ B˙eˆÏkÏ ˙50ÛepË ‡˜p‰ e‰ÊÂ ,51Ì‡ , »«¿≈¿ƒ∆∆«…¿∆«ƒ¿»ƒƒ
È‰  B˙eˆ ‰„ÒÙpL ‡l‡ ‡e‰ aÚ :ÌÈÚB‰ eÓ‡»¿»ƒÀ»∆»∆ƒ¿¿»»¬≈

‰BÎa‰ ÔÓ ‰eËt BÊ52‰ÚBÏ B˙B‡‰Ï CÈˆÂ . ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿«¿¿∆
ÌÎÁ53‰˙È‰ elÙ‡ ,ÈÎp‰ ÔÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»«≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¬ƒ»¿»

d˙L CB˙a BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ ‰pË˜54˜ÙÒ ‰Ê È‰  ¿«»¿»¿»∆¿¿¿»»¬≈∆¿≈
ÈÎp‰ ˙eLa ‰ÏÈt‰ ÛepË ‡nL ,BÎa55‰Ó‰a ÔÎÂ . ¿∆»ƒƒƒ»ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿≈»

‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ‰q‚56„ÏÂ ÔÓÈÒ BÊ È‰ 57ÔÈ‡L , «»∆ƒƒ»ƒ¿»¬≈ƒ«»»∆≈
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL58zÓe .‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙÂ , ƒ¿»¿…»»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»À»

ÌÈÏkÏ ‡ÈÏM‰ d˙B‡ CÈÏL‰Ï59Lc˜˙Ó ÔÈ‡L . ¿«¿ƒ»«ƒ¿»«¿»ƒ∆≈ƒ¿«≈
‰BÎaa60ÎÊ ‡l‡61ÌÈÎÊ ‰ˆÁÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙˜ÊÁÂ , «¿»∆»»»¿∆¿««»ƒ∆¡»¿»ƒ

e‡a Îe ,˙B˜ ‰ˆÁÓe62˙ˆ˜Ó Ba ÔÈ‡L Îf‰L ∆¡»¿≈¿»≈«¿∆«»»∆≈ƒ¿»
Bn‡ ÈÓÈÒ63ËeÚÓ ‡ˆÓÂ ,‰BÎaa Lc˜˙Ó BÈ‡ ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰BÎaa ÔÈLc˜˙n‰ Ô‰ ÌÈ„ÏBp‰64ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «»ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ«¿»¿≈¿ƒ
ËeÚÓÏ65 ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ÌÈL„˜ ˙Ó‰a Ï‡ . ¿ƒ¬»∆¡«»»ƒ∆ƒƒ»ƒ¿»

wz66[ÌÈÎfk da ˙B˜p‰L] ,67. ƒ»≈∆«¿≈»«¿»ƒ

בלבד.50) לרועים אלא לכל, ניכרת אינה כלומר,
כן 51) טינוף ". - דקה בבהמה הוולד "שסימן שם: במשנה,

רבא. לדעת - ב  כא , שם בגמרא לאחר 52)הוא תלד אם
בכור. אינו זכר, שם.53)מכן אף ֿעלֿפי54)גמרא,

לחייה. ראשונה שנה תוך לילד דרכה שאפשר 55)שאין
עקיבא  כרבי  שנתה, בתוך וילדה וחזרה שנתה, תוך שטינפה
א). כ, שם (בברייתא יהושע  וכרבי  שם) (במשנה,

שליא 56) הפילה זו ובהמה בתוכו, מונח  שהעובר קרום
א.57)ריקה. עז, ובחולין שם, נדה 58)במשנה משנה,

א. הי "א.59)כו, סוף  להלן וראה שם. חולין משנה,
ב .60) עז, בגמרא ה"א.61)שם פ "א למעלה ראה
ה"ו.62) פ "ב  או 63)למעלה עז כמין שילדה כבש כמו

רחוקות. לעתים רק  קורה וזה כבש. כמין שילדה  עז
נקבות 64) הם הנולדים מחצית מבכורה,שהרי  שפטורות

כי (אף  מיעוט  יש זכרים, הנולדים של השניה ומהמחצית
הם  שגם אמם סימני  מקצת בהם שאין נולדים של קטן) הוא
מתקדשים  אינם הנולדים רוב  כן ואם הבכורה, מן פטורין

לכלבים.65)בבכורה. השליא להשליך ומותר
ב .66) לג, ותמורה שם, נקבה 67)משנה שגם  כלומר,

עז:). שם (בגמרא קדושה בה יש – קדשים מבהמת שנולדה

.‡ÈÌc ˙Á ‰ÏÈt‰L ‰q‚ ‰Ó‰a68BÊ È‰  ¿≈»«»∆ƒƒ»¬»«»¬≈
‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙ69,dÎB˙a „Ïe‰L d˙˜ÊÁL ; ƒ¿¿»ƒ«¿»∆∆¿»»∆«»»¿»

Ìc‰ ÂÈÏÚ ‰Â70‰Á ÔÈB˜Â .BÏhe B„ÈÒÙ‰Â ¿»»»»«»¿ƒ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬»»
BÊ71˙kÓ ÏÙ BÓk72BÊ ‰Á ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈∆¿«∆∆««ƒ∆≈¬»»

‰LB„˜73?d˙B‡ ÔÈB˜ ‰nÏÂ .74c‰ ÌÒÙÏ È„k ¿»¿»»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«»»
‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙpL75. ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»

דם.68) כדברי69)חתיכת קדוש, הוולד אין עוד, כשתלד
ב . כא, בכורות במשנה, יעקב  בן אליעזר כרבי70)רבי 

פ "ג  נדה יוםֿטוב ' 'תוספות וראה א. כב , בבכורות יוחנן,
כאן. ובלחםֿמשנה שם.71)מ "ד, בכורות, משנה,

שהפילו 72) קדשים ככל אותו אם שקוברים לג:), (תמורה
זכר. מתקדשים 73)הוא אינם הנולדים רוב  שהרי 

שליא. בדין ה"י  למעלה ראה הותר 74)בבכורה, ולא

שם. למעלה ראה שליא, כמו לכלבים להשליכו
שהכל 75) פרסום, צריך אין בשליא אבל א. כב , בכורות

כדי . ד"ה כז: נדה ('תוספות' ולד בלא שליא שאין יודעים
שם). בבכורות מקובצת' ו'שיטה

.È‰c ÔÈÚa e‡a k76Ó‚ Ì„‡a „Ïe‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿«ƒ»∆«»»¿»»ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚa‡Ï77BÈ‡  ÌÈÚa‡Ó ˙BÁÙÏ ˙Ïtn‰Â , ¿«¿»ƒ¿««∆∆¿»≈«¿»ƒ≈

„ÏÂ78ÔÈÓ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e„ÓÚ ‡Ï  ‰Ó‰a „ÏÂ Ï‡ . »»¬»¿«¿≈»…»¿¬»ƒ«ƒ¿«
Ba ÓbiL ÌÈÓi‰79eÓ‡ Ï‡ ;80ÛepË ˙Ïtn‰L ,81 «»ƒ∆ƒ»≈¬»»¿∆««∆∆ƒ

ÂÈÁ‡ ˙aÚ˙Ó dÈ‡ 82Á‡ „ÏÂ ˙Ïa˜Ó ‡ÏÂ83 ≈»ƒ¿«∆∆«¬»¿…¿«∆∆»»«≈
.ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁÙÏ¿»ƒ¿ƒ

ה"אֿב .76) ביאה איסורי  מהל' ב .77)פ "י  כא, בכורות
איסורי78) (הל' כיולדת טומאה ימי  לישב  צריכה ואינה

שם). נפתרה.79)ביאה, ולא שם, חסדא רב  של בעיא
שם.80) זעירי , ה"י .81)דברי  למעלה ואם 82)ראה

בקדשים  ואף  ולד. אינו בוודאי  יום, שלשים בתוך הפילה
קבורה. טעון וברש"י83)אינו מהקודם, הוא לשון כפל

זכר וב 'רב  מקבלת אינה לטנף  "משהתחילה שם: גרשום' ינו
רבינו. בדברי  גם כן לפרש יש ואולי  יום". שלשים עד

.‚È‰‡ÏÓ ‰‡ˆiL ‰Ó‰a84˙È˜È ‰‡e85‡a‰  ¿≈»∆»¿»¿≈»»»≈»ƒ«»
Ôk Á‡86˜ÙqÓ BÎa87ËBt BÈ‡L „ ‡nL , ««≈¿ƒ»≈∆»»»∆≈≈

‰ÏÈt‰ ‰BÎaa88ÌÁ ˙ÈËt ‰Ó‰a ÈÏÙÏ ÔÈ‡Â .89 «¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ«∆∆
eÏÈbÚiL „ÚÚ ÏL ‰wÙk L‡90. «∆«¿ƒ…¿ƒ»∆≈∆

בשדה.84) לרעות שיצאה מעוברת בו 85)בהמה וחזרה
ריקה. שנית,86)ביום זמן, לאחר נתעברה אם פירוש,
זכר. שם.87)וילדה ובהערה ה"ו, למעלה ראה ספק , דין

ואע "פ 88) ערב , של כפיקה עגול היה לא שראשו כגון
שרוב  כיון הבכורה, מן הפוטר ולד יולדות הבהמות שרוב 
שלא  (וכגון טנפה לא וזו לכן קודם יום מטנפות  היולדות
וזו) ד"ה כט . נדה 'תוספות' – בחוץ  הקודם ביום שהתה
ולד  יולדות בהמות רוב  של הכלל את בכך סותר זה הרי 

שם). (נדה הבכורה מן פוטרים 89)הפוטר הנפלים אין
מכן. לאחר הנולד את הפלך 90)מבכורה שבראש ככדור

מהחוט  יותר עבה שהוא "ערב " של חוט  הנשים, בו שטוות
הוא  כן הבכורה, מן פוטר אינו מזה פחות אבל "שתי ", של
שיעגילו  עד הקבר פתיחת לנפלים "אין מ "ד: פ "ז באהלות
פירשה  רבין, אתא "כי  א: כב , ובבכורות כפיקה", ראש
כשל  בהמה ושל "שתי ", כשל אשה של יוחנן, דרבי  משמי '
מן  פוטר שאינו רחם, פטירת לענין רבינו ומפרשה "ערב ",
אם  אבל ערב , של כפיקה גדול הראש שיהיה עד הבכורה
פירשה  שם (ורש"י  הבכורה מן פוטר אינו מזה פחות הוא
 ֿ ובלחם הראב "ד בהשגות ועי ' באשה). כמו טומאה לענין
וה"ט , ה"ח  מת טומאת מהל' בפכ"ה וראה כאן. משנה

מ "ד. פ "ז אהלות יוםֿטוב ' וב 'תוספות

.„È˙kÓ91‡ ‡ CzÁÓ  „ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿«∆∆«¿«»≈≈¿«≈≈∆≈∆
ÌÈÏkÏ CÈÏLÓe92BÎa ÂÈÁ‡ ‡a‰Â ,93Ba ‡ˆÈ .94 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»«¬»¿»»À
wÈ ‰Ê È‰ 95‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙÂ ,96C˙Á Ì‡Â . ¬≈∆ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»«

BÁÈp‰Â ‡97È‰  Ba ÌÈÏL‰L „Ú ,BÁÈp‰Â ‡ , ≈∆¿ƒƒ≈∆¿ƒƒ«∆ƒ¿ƒÀ¬≈
‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙÂ ,‰e˜ ÔÈÎÈˆ ÌÈÈ‡‰ Ïk98; »»≈»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»
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קפה                
         

‡e‰ È‰Â ,CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,Ba ‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»»À≈»≈≈¿À»«¬≈
.ÚÙÓÏ Lc˜˙  eÈÙÏ¿»≈ƒ¿«≈¿«¿≈«

הראשונה.91) בפעם לילד אבר 92)העומדת כשיוצא
כל  וכן לכלבים ומשליכו מחתכו הוולד, של מיעוט  שהוא
שלא  זמן שכל לפי  ב . סט , חולין במשנה והוא ואבר, אבר
שם). (רש"י  בכורה בקדושת קדוש אינו הוולד, רוב  יצא

רק 93) רבינו ומפרשה הבכורה". מן "ונפטרה שם: במשנה,
יקבר". זה הרי  רובו "יצא המשנה בסוף  שם שנאמר מה על

והשליכם ולא  אבר אבר חתוך כשיצא המשנה, תחילת על
והבא  רחם, פטר אינו כיולד חשוב  שאינו שכיון לכלבים,
שם  רש"י  ודעת סק "ג). שיט  סי ' יו"ד ש"ך (עי ' בכור אחריו

כן. עליו 95)וחתכו.94)אינה חלה הרוב  שביציאת
"אשר  יט ) טו, (דברים עליו קוראים ואנו בכור, קדושת
למעלה  ראה שמת, בכור כדין ויקבר שם), (רש"י  יוולד"

ה"ד. שם.96)פ "ג השליכו 97)במשנה, שלא פירוש ,
א.98)לכלבים. ע , שם בגמרא הונא, רב  כדברי 

.ÂËLÈÏL ‡ˆÈ99LÈÏL ‡ˆÈÂ ÊÁÂ ,ÈÎÏ BÎÓe »»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«¿»»¿ƒ
ÚÙÓÏ Lc˜˙  Á‡100‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙÂ101. «≈ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

ÔÙc Cc LÈÏL ‡ˆÈ102 ÌÁ Cc ÌÈLÈÏL ÈLe »»¿ƒ∆∆…∆¿≈¿ƒƒ∆∆∆∆
LB„˜ BÈ‡103ÔBL‡‰ ‰L ;104,ÌÁ C„ ‡ˆÈ ‡Ï ≈»∆»…»ƒ…»»∆∆∆∆

Lc˜˙Ó ‡e‰ ÚÙÓÏe105. ¿«¿≈«ƒ¿«≈

רובו.99) שיצא עד בבכורה קדש לא שעדיין
היתה 100) לא לגוי  מכירתו כי  ונתגלה הלידה, מתחילת

(חולין  כרבה ולא הונא וכרב  שלו, אינו שהרי  כלל, מכירה
אע "פ 101)סט :). כי  כאן, מקום להן אין אלו שנים שלש

אחריו  והבא הבכורה, מן נפטרה – למפרע  נתקדשה שלא
ההלכה  בסוף  להלן שייכות והן המלך'), ('כתר בכור אינו
וראה  שמח ', ('אור מתקדש" הוא "ולמפרע  המילים אחרי 

קד). הערה פ "ב 102)להלן למעלה ראה הרחם, דרך שלא
כרב 103)ה"ד. ופסק  ורבה, הונא רב  בין מחלוקת זה גם

בסמוך. למעלה ראה השני104)הונא. השליש כלומר,
הראשון. השליש עם המילים 105)ביחד שייכות כאן

כולו  יצא גם שהרי  למעלה, שנכתבו הבכורה" מן "ונפטרה
רבינו  שכתב  כמו בכור, אינו אחריו הבא – דופן דרך

שמח '). ('אור ה"ד פ "ב  למעלה

.ÊËÏL Ba ‡ˆBi‰ ‰Ê È‰Â ,ÏB„b ‡ ËeÚÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈∆»«¬≈∆«≈À∆
aÚ106‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙ 107‡ˆBi‰ wÈÂ ,108. À»ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»≈«≈

‡ˆBi‰ ‡ ÏL Ba ‡e‰Â aÚ‰ ÈˆÁ ‡ˆÈ109È‰  »»¬ƒ»À»¿À∆≈∆«≈¬≈
.‰ËÙ ‡Ï B‡ ‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»…ƒ¿¿»

.BÎa ˜ÙÒ ÂÈÁ‡ ‡a‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬»¿≈¿

ולא 106) בפנים שנשאר העובר ומיעוט  כשחתכו, מדובר
יב ). ס "ק  שיט  סי ' (ש"ך הדופן דרך אלא הרחם דרך יצא

שיצא,107) האבר של זה מיעוט  שאין מכן, לאחר ילדה אם
ע .). (חולין שבפנים האבר אותו רוב  אחרי  כיון 108)נגרר

הי "ד. למעלה וראה החצי109)שחתכו. בתוך כלומר,
בפנים, נשאר שמיעוטו אבר של רוב  נכלל שיצא, הזה
לרוב  מצטרף  שבפנים הזה המיעוט  אם (שם) ונסתפקו
אותו  ועושה שיצא החצי  את מרבה הוא ועלֿידי ֿזה האבר,

כשחתך  מדובר כאן ואף  לא. או בבכורה, ונתקדש לרוב ,
(ש"ך, הדופן דרך אחרֿכך יצא שבפנים והחלק  היוצא,

שם).

.ÊÈBÎa110BÎkL111ÈÒa112Ú‚ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Â ¿∆¿»¿ƒ¿ƒ¿…»«
‰Ó‰a ˙ÈÏLa BÎkL B‡ ,ÌÁa113B‡ ,˙Á‡ »∆∆∆¿»¿ƒ¿«¿≈»«∆∆

‡ˆÈÂ B˙BÁ‡ ÂÈÏÚ ‰ÎÎpL114ÌÁa Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿¿»»»¬¿»»ƒ¿…»«»∆∆
BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÌB˜Ó ÏkÓ115. ƒ»»¬≈∆¿≈¿

שם.110) בגמרא נפשטה שלא בעיא היא זו הלכה כל
רובו.111) שיצא לפני  ממנו, חלק  דק 112)כשיצא קרום

שם). (רש"י  הדקל סביב  והנכרך בסיב 113)הגדל כלומר,
בשר, מין שהיא בשליא אפילו אלא בשר, מין שאינו
בידינו  הוא שכלל (אע "פ  הציצה היא שמא אנו מסתפקים
לולב  מהל' בפ "ז רבינו שכתב  כמו חוצץ ", אינו במינו "מין
ואינה  הלידה, דרך הוא שכן הסתפקו, לא ובשלייתו הי "ב ).

שם). (גמרא, גם 114)חוצצת נולדה הזכר שעם כלומר,
כן  ברחם, נגע  לא שהזכר באופן עליו נכרכה והיא נקבה,
וכגירסת  מהו". והציאתו, ואחותו "כרכתו שם: בגמרא הוא
"אחותו" כרכתו, ד"ה שם ב 'תוספות' (מובא חננאל' 'רבינו

"ואחזתו"). זה 115)במקום אם שם, הסתפקו אלו בכל
רש"י (ראה חציצה זה שאין או קדוש ואינו לחציצה נחשב 
בכור. ספק  שהוא רבינו פסק  ולכן הבעיא, נפשטה ולא שם),

.ÁÈ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÁ ÈL ˜Èa„‰116ÒÎÂ ‰fÓ ‡ˆÈÂ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆¿»»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÊÏ117‰BÎa‰ ÔÓ ‰ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  »∆¬≈∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»

ÌÁ Ët È‰L ,BÎa‰ da ÒÎpL ‰Ó‰a‰118B‡ ; «¿≈»∆ƒ¿«»«¿∆¬≈»«∆∆
d„ÏÂ dÓÁ ËÙiL „Ú ‰ËÙ ‡Ï119. …ƒ¿¿»«∆ƒ¿…«¿»¿»»

(שם).116) לילד כורעת מהן יצא 117)כשאחת כשילדה
השניה. של לרחם ונכנס  זו של הרחם מן ֿ 118)הוולד על

ממנה. ויצא רחמה לתוך שנכנס  עד 119)ידי ֿזה כלומר,
יפטור  אחרת של שוולדה ולא רחמה, יפטור שלה שוולד

רחמה.

.ËÈeÁzÙ120‡ˆÈÂ ÌÁ‰ ˙Èa ÈÏ˙k121‰Ê È‰  ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆¿»»¬≈∆
BÈÂ‡ B‡ ˙Lc˜Ó ÌÁ ˙ÚÈ‚ Ì‡ ˜ÙÒ122. »≈ƒ¿ƒ«∆∆¿«∆∆¬ƒ

נתרחבו.120) לא 121)כלומר, הרחם, שנתרחב  ובגלל
שיצא. בעת הרחם בכותלי  הוולד של 122)נגע  בעיא שם,

אחא. רב 

.ÎB‡eˆa [eÏ˙Â] ÌÁ‰ ˙Èa ÈÏ˙k e˜Ú123È‰  ∆∆¿»¿≈≈»∆∆¿ƒ¿¿«»¬≈
ıeÁ Û‡ Lc˜Ó B‡ Lc˜Ó BÓB˜Óa Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿«≈¿«≈«

BÓB˜ÓÏ124. ƒ¿

בצואר 123) ונתלה חיבורו ממקום נעקר שהרחם פירוש,
העולם  לאויר ביציאתו הוולד עם שנסחב  באופן הוולד

שם). גרשום' אשי .124)('רבינו רב  מר של בעיא שם.

.‡ÎÌÁ‰ ˙Èa ÈÏ˙k eÓÓ‚125LB„˜ BÈ‡ 126. ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆≈»
B˙ˆ˜Ó ıÙ127ıet‰ ÏÚ ‰aÓ „ÓBÚÂ128‡ˆÈÂ ƒ¿«ƒ¿»¿≈¿À∆««»¿»»
ıet‰ C„129„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰aÓ ıet‰ ‰È‰L B‡ , ∆∆«»∆»»«»¿À∆«»≈

„ÓBÚ‰ C„ ‡ˆÈÂ130BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 131. ¿»»∆∆»≈¬≈∆¿≈¿

גם).125) ערך ('ערוך' הרחם" בית שפתי  נתעכלו "פירוש,
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ונפשטה 126) זירא, מרבי  ירמיה רבי  של אבעיא שם,
הרחם.127)בגמרא. בשלימות,128)של שנשאר החלק 

הנפרץ . החלק  על שכיון 129)מרובה לומר מקום שיש
שלם. כולו כאילו הוא הרי  מהנפרץ , יותר רב  השלם שהחלק 
שם). רש"י , (ראה לידה זו אין הפרוץ  דרך שיצא שכיון או

החלק 130) מן יותר הוא שהנפרץ  כיון לומר מקום שיש
הפרוץ , דרך שיצא וכמו נפרץ  כולו כאילו הוא הרי  השלם,
לידה. זו הרי  העומד, דרך שיצא שכיון אפשר או

נפשטה.131) ולא שם, זירא רבי  של אבעיא

ה'תשע"ח  ניסן  י"ד שישי יום 

   1 
ידוע 1) ואין זכרים, שני  וילדה בכרה שלא רחל דין יבאר

ראשון. יצא מהם איזה

.‡‰ka ‡lL ÏÁ2ÌÈÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ3e‡ˆÈ elÙ‡ , »≈∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ»¿
„Á‡ Ì„˜ ‡lL LÙ‡ È‡  „Á‡k Ô‰ÈL‡ ÈL4. ¿≈»≈∆¿∆»ƒ∆¿»∆…»«∆»

Ô‰k‰  ÔBL‡ ‡ˆÈ Ì‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«≈∆≈∆»»ƒ«…≈
LeÁk‰ ˙‡ ÏËB5BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,6Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿≈∆»≈∆

‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ 7‡ÈˆBn‰Â , ≈«…≈¿∆∆««»≈¿«ƒ
È‰  ‰˜e ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ»¿»»»¿≈»¬≈
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰lÁz ˙‡ˆÈ ‰˜p‰ ‡nL ,˜ÙÒ Îf‰«»»»≈∆»«¿≈»»»¿ƒ»¿ƒ»≈

.‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

הוא 2) הנוכחי  והעיבור זה, לפני  נתעברה לא כלומר,
אצלה. אחת.3)הראשון במשנה 4)בבת כחכמים

שניהם  שיצאו לצמצם אפשר שאי  הסוברים יז.) (בכורות
השני את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו כאחת

שקדם. זהו אי  ידוע  לא ולנו עקיבא 5)במשהו, כרבי 
ראיה  הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל שם, במשנה

בגמרא). יח . (שם לך ואתננו הבכור עד 6)שהוא וירעה
לבעליו. ויאכל מום, בו תחילה 7)שיפול יצא המת שמא

כלל. בכור איננו והחי 

.Ô‰ÈL  ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ eka ‡lL ˙BÏÁ ÈzL¿≈¿≈∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈∆
Ô‰kÏ8Ô‰kÏ Îf‰  ‰˜e ÎÊ .9‰˜e ÌÈÎÊ ÈL .10 «…≈»»¿≈»«»»«…≈¿≈¿»ƒ¿≈»

LeÁk‰ ˙‡ ÏËB Ô‰k‰ 11BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,12Ì‡Â . «…≈≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿¿ƒ
˜ÙÒ ÈÁ‰ Îf‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó≈∆»≈∆≈«…≈¿∆∆«»»««¿≈

‡e‰ BÎa13ÈzL e„ÏÈ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â , ¿¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»»¿¿≈
˙B˜ ÈzLe ÌÈÎÊ ÈL B‡ ÎÊÂ ˙B˜14È‰  ¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈¿≈¬≈

‰„ÏB ‰˜p‰ ‡nL :ÓB‡ È‡L ,BÎa ˜ÙÒ ÌÈÎf‰«¿»ƒ¿≈¿∆¬ƒ≈∆»«¿≈»¿»
,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Îf‰ Ck Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«»»¿ƒ»≈»«…≈¿
˙Á‡Â ‰ka ˙Á‡ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰L∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»««ƒ¿»¿««

‰ka ‡lL15ÌÈÎÊ ÈL e„ÏÈÂ16„Á‡Â BÏ „Á‡  ∆…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆»¿∆»
Ô‰kÏ17˙‡ ÏËB Ô‰k‰Â ,BÎa ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ , «…≈¿»∆»≈∆¿≈¿¿«…≈≈∆

LeÁk‰18‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡  Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . «»≈∆»≈∆≈»«…≈¿∆∆
‰˜e ÎÊ e„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰19Ô‡k ÔÈ‡  ««»≈¿≈ƒ»¿»»¿≈»≈»

‡e‰ BÎa ˜ÙÒ Îf‰ ‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ20. «…≈¿∆∆«»»¿≈¿

אנו 8) אין הלידות, את ראינו לא כי  ואף  יח : שם משנה
ילדה  לא והשנייה הזכרים שני  את ילדה אחת שמא חוששים

אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, ואין 9)אלא
והזכר  טנפה רק  והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים
אומרים  אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק  הוא
כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן אחת שכל

וודאי . בכור הוא תאומים 10)הזכר ילדה שאחת ונמצא
בכורות, הזכרים שני  אם ספק  כאן ויש - אחד רק  והשנייה
מהתאומים  היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק  או
הוא  ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן איזה ידוע  ולא
תאומים  והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד
שניהם  שיצאו באופן אפילו או ראשון יצא איזה ידוע  ולא
את  קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי  הוא שהדין כאחת
והשני בכור בוודאי  הוא הזכרים מן אחד ורק  במשהו חבירו

הוא 11)ספק . שהיפה ראיה לי  הבא לו אומר שהישראל
הבעלים.12)הבכור. ויאכלוהו מום בו שיפול עד וירעה

שמת.13) שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק  שאולי 
בתאומים 14) הזכר נולד שמא בכור: כאן יש אם הוא וספק 

תחילה. יצאה והיא הנקבה, בהמות,15)עם שתי  לו יש
זכר  עכשיו וכשיולדת אחת פעם מעוברת כבר הייתה אחת

הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, ידוע 16)אינו ולא
ביכרה. שלא הבהמה מן נולד מהן ירעו 17)איזה ושניהם

מום. בהם שיפול שם,18)עד במשנה עקיבא כרבי 
הבכור. הוא שהיפה הראיה עליו מחבירו שהמוציא

ונקבה 19) זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה האחת
הזכר. את ילדה מהן איזה ידוע  מן 20)ואין נולד ספק 

שלא  מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה
עוד. ביכרה

.‚Ba ÏtiL „Ú ‰ÚiL BÈc  ˜ÙÒ ‡e‰L BÎa Ïk»¿∆»≈ƒ∆ƒ¿∆«∆ƒ…
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ô‰k‰ BOÙz Ì‡Â .ÂÈÏÚÏ ÏÎ‡ÈÂ ÌeÓ¿≈»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«…≈≈ƒƒ

B˙B‡ ÏÎB‡Â ,B„iÓ B˙B‡21BÈ‡ Ï‡ .BÓeÓa ƒ»¿≈¿¬»≈
‡nL ,È‡cÂ BÎa ‡l‡ ÌÏBÚÏ È˜Ó ÔÈ‡L ;BÈ˜Ó«¿ƒ∆≈«¿ƒ¿»∆»¿««∆»

‰ÊÚa ÔÈlÁ ËBÁLÈ22. ƒ¿Àƒ»¬»»

שתפס .21) משנה).22)הכהן (כסף  הוא פשוט 

.„,˙BkÓ ÔÈ‡LÂ ˙BkÓ B„Úa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿∆¿¿«¿¿∆≈»¿«¿
e„ÏÈÂ23Ì„‡ ÌL ÔÈ‡Â24˙‡ ‡ˆÓe ÒÎÂ , ¿»¿¿≈»»»¿ƒ¿«»»∆

˙BkÓ ÔÈ‡L ˙‡Â ˙B˜ ˙B˜ÈÓ ˙BkÓ‰«¿«¿¿ƒ¿≈¿∆∆≈»¿«¿
BÊ ÏL d ‡nL LLBÁ BÈ‡  ÌÈÎÊ ˙B˜ÈÓ¿ƒ¿»ƒ≈≈∆»¿»∆
‡l‡ ,BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a BÊ ÏL de BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a»≈∆¿»∆»≈∆∆»

da ‰˜ÈÓ ˙Á‡ ÏkL B˙˜ÊÁa c‰ È‰25. ¬≈«»»¿∆¿»∆»««¿ƒ»¿»

וזכרים.23) הזכרים 24)נקבות את ילדו מהן מי  שיראה
הנקבות. ילדו מהן יונקים 25)ומי  שהזכרים ומכיוון

ולא  פשוטים, בוודאי  הם הרי  מבכרות, שאינן מבהמות
בכורות.

.‰‰ÚB‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÊ ÈL e„È˜Ù‰L ÌÈL26„Á‡‰ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆»∆»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ËeLt ÈM‰Â BÎa27‰ÚB‰ ÁÈpÓ  ¿¿«≈ƒ»≈∆»≈∆«ƒ«»∆

Ô‰ÈLe ,BÎa ˜ÙÒ ‡e‰ È‰Â ,˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ÈM‰«≈ƒ≈≈∆ƒ¿«≈«¬≈¿≈¿¿≈∆
.BlL ˙‡ ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆≈∆»≈∆«ƒ∆∆

של 26) מדעתו שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא
משום  הרועה חייב  כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה
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לדייק . לו או 27)שהיה שמת, הוא הבכור אם ידוע  ולא
מת. הפשוט 

.Â˙Èa‰ ÏÚa BÁÈp‰Â ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ BÎa „È˜Ù‰ƒ¿ƒ¿≈∆««««ƒ¿ƒƒ««««ƒ
BlL ËeLt ÌÚ28 e‰ÊÈ‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ƒ»∆≈∆»≈∆¿≈»«≈∆

‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰29˜ÙÒ ‡e‰ È‰Â , «ƒ≈¬≈»»»¿»»«¬≈¿≈
ÏÚa ˆÁa BBÎa ÁÈp‰L Ô‰k ‰ÚB elÙ‡Â .BÎa¿«¬ƒ∆…≈∆ƒƒ«¿«¬«««

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt ÌÚ ˙Èa‰30 Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ««ƒƒ»∆««««ƒ≈∆»≈∆
ˆÁÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒƒ≈¬«
BÎa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ È‰L ;‰È‡a ‡l‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿»»∆¬≈ƒ«««««¿

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt‰ BnÚ eÁÈp‰31. ƒƒƒ«»∆««««ƒ

המפקיד.28) ראיה 29)בידיעת להביא המפקיד על כלומר
שם). (בכורות שלו הבכור הוא אומרים 30)שהחי  אנו אין

עומד  הוא והרי  בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל
כרבי אלא שם). טרפון רבי  (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות
המוציא, הוא והרועה המוחזק  הוא הבית שבעל עקיבא

ראיה. להביא הבית 31)ועליו בעל הניח  המפקיד שמדעת
שלא  הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט  את
שהוא  - הבית בעל חייב  וודאי  המפקיד, של בידיעתו

עירבם.

.Ê˙BBÎa‰ ÏÚ Ï‡OÈ e„LÁ ‡Ï32ÔÓ‡ CÎÈÙÏ . …∆¿¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ»∆¡»
‡e‰ BÎa ˜ÙÒ ‰Ê :ÓBÏ Ï‡Oi‰33BÏ ÔÈ‡BÂ , «ƒ¿»≈«∆¿≈¿¿ƒ

BÓeÓ34.BÓeÓa B˙B‡ ÏÎB‡Â¿≈¿

כך.32) על החשודים לכהנים בניגוד בבכורות מום להטיל
ונתערבו 33) ספק  ובכור וודאי  בכור לו כשיש [והמדובר

ישראל  ביד וודאי  בכור שאילו הספק , זהו לומר הוא ונאמן
בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין -
בספק  אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד
בכור  איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור,
אין  בספק  - קנס  משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו
בתערובות  כאן שיש מפני  אבל להקל, דרבנן שספק  איסור,
ספק  בו אומרים ואין האיסור כהוקבע  זה הרי  בכור, וודאי 
שזהו  הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן
מפני מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק 
מום  להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק 
והטיל  הוא וודאי  בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור,
ואומר  משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע  ומכיון מום, בו

ספק ]. מחמת שיתירוהו בכדי  בכור, ספק  כנ"ל 34)שהוא
מומו. לו רואין אין בכור שבוודאי 

.ÁÔLc˜‰Ï Úe˜ ÌeÓ Ì‰Ï Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk35 »«√»ƒ∆»«»∆»«¿∆¿≈»
‰BÎaa ÔÈiÁ  ecÙÂ36BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿«»ƒ«¿»¿ƒ»«≈

ÔLc˜‰Ï37„ÏB Ck Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡ ¿∆¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«
È‰L ;‰BÎa‰ ÔÓ ÔÈeËt  ecÙÂ Úe˜ ÌeÓ Ì‰Ï»∆»«¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»∆¬≈
‰f‚a ÔÈeÒ‡ Ô‰L ÈtÓ ,c ÏÎÏ ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¿Àƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿ƒ»

‰„BÚÂ38.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , «¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

אחד 35) להם שנחתך כגון קבוע , מום להם היה אם
קדושת  אותם הקדיש כך ואחר הגוף , מן ונפרש מהאיברים
למזבח . קרבן מדמיהם ולהביא למכרם דמים,

חמורה,36) קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה

חייבת  חולין ובהמת לחולין, לגמרי  יוצאים אותם כשפודים
שנתעברו  פי  על אף  שנפדו, אחר ילדו אם ודווקא בבכורה,
דמים  קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם

מבכורה. פוטרתם והגרב 37)שבהם החזזית "כגון
כמו  וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק  והשמטת
חמורה. קדושה עליו חלה למזבח  וכשהקדישו כלל שאיננו

תזבח 38) נפשך אוות בכל "רק  טו) יב , (דברים שנאמר כמו
טו. בבכורות ואמרו וכאייל", כצבי  יאכלנו וכו' בשר ואכלת
"תזבח , שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה
המוקדשין  פסולי  שם ולמדו חלב ", ולא בשר, גיזה, ולא
בכור  אצל כתוב  שהרי  הבכורה מן פטור צבי  מה מצבי ,
אף  הצבי , מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב , (דברים
מום, בהם נפל כן ואחרי  שהוקדשו המוקדשין פסולי 

בהן,שעדיין  ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם יש
הבכורה. מן שפטורים

.Ë ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒ»«¬≈≈ƒƒ»«ƒ
‰BÎaa ˙iÁ39˙BtÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ Ï‡ . «∆∆«¿»¬»«≈«¿≈»ƒ≈

˙ÈÚÈL40‰BÎa‰ ÔÓ ‰eËt BÊ È‰ 41BÈ‡L ÈÙÏ . ¿ƒƒ¬≈¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈
Ó‡ È‰L ,˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ˙BOÚÏ È‡M«««¬¿»¿≈¿ƒƒ∆¬≈∆¡«
‰È‰z Ì‡Â ;‰BÁÒÏ ‡ÏÂ  ‰ÏÎ‡Ï ,‰ÏÎ‡Ï :da»¿»¿»¿»¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‡ˆÈ È‰L ,BÎaa kzOÓ ‰Ê È‰  ‰BÎaa ˙iÁ«∆∆«¿»¬≈∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈»»

˙ÈÚÈL ˙Bt ˙BzÓ42˙BÎÏ‰a e‡a Îe . ƒ«≈¿ƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿
ÌÈ„a ‰BÁÒ ˙BOÚÏ eÒ‡L ,˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬∆»«¬¿»ƒ¿»ƒ

ÈÎ‡a ÌÈeÒ‡‰eÒ‡L ,˙BÓe˙a e‡a ÔÎÂ .‰Ï »¬ƒ«¬ƒ»¿≈≈«¿ƒ¿∆»
‰BÁÒ ˙BOÚÏ eÒ‡ ÔÎÂ .˙BÓeza ‰BÁÒ ˙BOÚÏ«¬¿»«¿¿≈»«¬¿»

˙BBÎaa43ÔÎÓÏ znL Èt ÏÚ Û‡ ,44Cc ÏÚ «¿««ƒ∆À»¿»¿»«∆∆
e‡aL45. ∆≈«¿

נוהג 39) אינו ובכור גבוה, ממון שני  שמעשר פי  על ואף 
לקוח  שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין
וכן  בכורה, לעניין כחולין הוא הרי  אכילה לצורך בירושלים
ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק  הכסף ֿמשנה כתב 

הדיוט . ממון הוא בעד 40)שבירושלים ליקח  שמותר
לאכילה  היא הבהמה שהרי  טהורה בהמה שביעית פירות

סחורה. חשוב  זה ילדה.41)ואין שלא 42)אם ומרוויח 
דיני חלו לא בוודאי  בכור (שעל הביעור בזמן לבערו יצטרך
"ונראה  הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית),
נתנה  לא הפקר שהם שביעית דפירות הרמב "ם שדעת
לוקח  ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה
על  ועובר בבכור משתכר הוא והרי  שביעית מדמי  בהמה
הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה
ב  פרק  בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך
שמת  הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת - דבכורות

הבכורה". מן פטורה יורשים לו כדי43)ואין כלומר,
ולא  שביעית בפירות סחורה עושין "שאין להרוויח .

וכו'. ריווח .44)בבכורות" א 45)בלא בפרק  למעלה
ובין  הזה בזמן בין מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח : הלכות

הבית. בזמן

.ÈÁ˜Ï46BÎa47Ï‚Ï B‡ Ba ‰zLÓÏ48CÈˆ ‡ÏÂ »«¿¿ƒ¿≈¿»∆∆¿…»ƒ
BÎÓÏ zÓ  BÏ49. À»¿»¿
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עד 47)קנה.46) לאכלו אסור הרי  תם אבל מום בעל
מום. בו בחג.48)שיפול שנראה 49)לאכול פי  על ואף 

לא  אני  אומר אומר, ר' קתני  ובתוספתא בזה. סוחר שהוא
ירוויח  שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו
- ירוויח  לא אם אף  למכור, מנת על לקנות אבל בהן".

סחורה. עשיית שזוהי  אסור,

.‡ÈÔÈÓL ÔÈ‡50Ï‡OÈÏ ÌÈÓÈÓz ˙BBÎa51Ï‡ , ≈»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
˙BBÎa ÔÈÓLÂ .ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ˙BBÎa Ô‰Ï ÔÈÓL»ƒ»∆¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿

‰f‰ ÔÓÊa ÌÈ‰ÎÏ ÌÈÓÈÓz52ÏÎ‡‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L , ¿ƒƒ¿…¬ƒƒ¿««∆∆≈¿ƒ¿≈»≈
.ÌÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Ï ÔÈÓML ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ;ÔÓeÓa¿»¿≈»ƒ«∆»ƒ»∆«¬≈ƒ

בתנאי50) קצוב  בסכום הבהמה את שמוכר היא שומא
ימכרו  כן ואחרי  ידוע  זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה
יתחלק  הקצוב  הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה

תם 51)ביניהם. למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי  משום
לישראל. תמימין 52)חי  בכורות "שמין שם: בתוספתא

רבינו  וסובר מומין". בעלי  לומר צריך ואין לכהנים
אין  קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר
בזמן  וגם אותו. שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן
שיפול  עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה

בו. להיזהר יידע  שלא לישראל לא אבל מום בו

   1 
נשחט 1) ואנה בו חייב  ומי  נוהג במה בהמה מעשר יבאר

למכרו. ושאסור

.‡˙BÓ‰a ÏkÓ ‰OÚÓ „Á‡ LÈÙ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿ƒ∆»≈¬»»ƒ»¿≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ì„‡Ï e„ÏeiL ˙BB‰Ë2‰ÂˆÓ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»¿»»»¿»»»¿»»¿≈ƒ¿»

ÏÎÂ :Ó‡pL ,„Ïa Ô‡ˆÂ ˜a ‡l‡ ˙‚‰B BÊ∆∆∆»¿»»»…ƒ¿«∆∆¡«¿»
ÓB‚Â Ô‡ˆÂ ˜a OÚÓ3. «¿«»»»…¿≈

בשנה 2) הנולדים על זו בשנה הנולדים מן מעשרים "ואין
ה). הלכה פ "ז להלן (ראה יעבור 3)אחרת" אשר "כל

לה'". קודש יהיה העשירי  השבט , תחת

.ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁa ‚‰B ‰Ó‰a OÚÓ4. «¿«¿≈»≈¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ
ı‡Ï ‰ˆeÁe ı‡a ‚‰BÂ5ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰ ÈÙa , ¿≈»»∆¿»»»∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈

˙Èa‰6,‰f‰ ÔÓfa ‰Ó‰a OÚÏ eÒ‡ ÌÈÓÎÁ Ï‡ . ««ƒ¬»¬»ƒ»¿¿«≈¿≈»«¿««∆
‡nL ‰Êb .˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡L ew˙Â¿ƒ¿∆≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿≈»∆»

ÌÈÓz e‰ÏÎ‡È7‡e‰L ,˙k eq‡ È„ÈÏ ‡a ‡ˆÓÂ …¿≈»ƒ¿ƒ¿»»ƒ≈ƒ»≈∆
ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ËÈÁL8‰f‰ ÔÓÊa ‰OÚÂ Ú Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒ«¿ƒ»«¿»»ƒ¿««∆

OÚÓ ‰Ê È‰ 9BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ10. ¬≈∆«¬≈¿≈»≈¿

על 4) ואפילו קלים, קדשים היו "ואפילו נג. בבכורות משנה
ממון  קלים קדשים שם:) הגלילי  יוסי  (ר' האומרים דעת
"העשירי (שם) שנאמר מפני  שם), בפיה"מ  (רבינו בעלים"
שכבר  ולא רחמנא, אמר קודש "יהיה - " לה' קודש יהיה

שם). (גמרא אמרו,5)קדוש" שם "ובגמרא שם. במשנה
בהמה  שמעשר הסובר עקיבא דרבי  אליבא אינה זו שמשנה
אבל  הקדושה, חלות לענין אלא לארץ  בחוצה נוהג אינו
ה  הלכה פ "א למעלה (וראה המזבח  גבי  על להקריבו אסור
כלשונה, המשנה שהעתיק  ורבינו לארץ ), בחוצה בכור לענין

א). משנה ט  פרק  שם (תוי "ט  כר"ע " דלא שדעתו נראה
במשנה.6) אלא 7)שם וכו' נמי  האידנא הכי , "אי  שם:

תקלה". משום רבה שגגות 8)אמר מהלכות בפ "א ראה
שם. ובהערות (פ "ח 9)ה"ד, שקלים בירושלמי  מוכח  "כן

שם  שכתבו וכמו (סא.), בכורות בסוף  ובבבלי  ד), הלכה
בפ "ח  עוד ועיין איתן). (יד בזה"ז במעשר ד"ה התוס '

ח . הלכה וחרמין ערכין מסכת 10)מהלכות שבסוף  אף 
סמך  - ימות הזה בזמן בהמה שמעשר אמרו שם בכורות
"בהמה  ז: פרק  בכורות בתוספתא שנאמר מה על רבינו
שיסתאבו" עד כולן ירעו בזה"ז, מעשר ספק  בה שנתערב 
חלק  תנינא מהדורה ביהודה" ב "נודע  וראה שמח , (אור

קפט ). סימן יורהֿדעה

.‚ÌÈ‰k :‰Ó‰a OÚÓa ÔÈiÁ Ïk‰11ÌÈiÂÏ «…«»ƒ¿«¿«¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏ‡OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ

פ "ה 11) שני  (מעשר כהן היה עזריה בן אלעזר רבי  שהרי 
בהמותיו  ועישר כז:) (ברכות לעזרא ועשירי  ט ), משנה
בסוף  וכן תליסר). ד"ה סוף  בתוספות שם ועיין כג. (ביצה
לכהן  לו נפל אם נסתפקו קי :) קמא (בבא עצים הגוזל פרק 
מעשר  מהן להפריש מחוייב  אם הגר, בגזל בהמות עשר
במעשר  חייבים שכהנים מבואר הרי  הי "ג). להלן (ראה
כתב  וכן קלה). סימן פריימן הוצאת בתשובתו, (רבינו בהמה
פ "ו  להלן ראה (לו:), פ "ה לבכורות המשנה בפירוש רבינו
"מסתברא  קלו: בחולין גרס  חננאל רבינו אבל ט . הלכה
וכו'" [כהנים] טמאים זכרים שכן למילף , ליה הוה ממעשר
דבריו  (הובאו בהמה ממעשר פטורים שכהנים ופירש
וראה  ב ). זכר ערך בערוך הוא וכן שם, ורשב "א ברמב "ן
תקשה  שלא ר"ח  דברי  שיישב  שס , מצוה חינוך במנחת

קי : קמא ובבא כג. דביצה מהא עליהם

.„‰ÊÚa ËÁL ‰È‰iL ‰Ó‰a OÚÓ ÔÈ„Â12, ¿ƒ«¿«¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»»¬»»
˙Á‡ ‰˜ÈÊ BÓc ˙‡ ÔÈ˜BÊÂ13„BÒÈ‰ „‚k14, ¿¿ƒ∆»¿ƒ»««¿∆∆«¿

ÂÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Óe15ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡ Oa‰ ‡Le , «¿ƒƒ≈»¿»«»»∆¡»«¿»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ‡Lk ÌÈÏLeÈa16Ba ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡Â . ƒ»«ƒƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ

ÁÒÙk ÌÈÏÚaÏ Blk ‡l‡ ,ÌeÏk17ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆»À«¿»ƒ¿∆«¿ƒ»»««
‰lÁz BLÈÙ‰L ÔÈa ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa ,ÌeÓ≈∆»«≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

BÓeÓa18ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ ‰Ê È‰ 19. ¿¬≈∆∆¡»¿»»

נו:12) בזבחים פ "ה 13)משנה ראה אחת. שפיכה כלומר
הי "ז. מעה"ק  מדות 14)מהלכות "ובמסכת במשנה. שם

שיש  מהן יש המזבח  שפינות לך יתבאר ומ "ב ) מ "א (פ "ג
בזבחים  בפיה"מ  (רבינו יסוד" להן שאין מהן ויש יסוד, להן

הגלילי15)שם). יוסי  ר' "תניא שם: בזבחים המזבח . על
אלא  בכור) לענין יז, יח , (במדבר נאמר לא חלבו אומר,
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם,
מזבח ". לגבי  ואימורין דמים מתן שטעונין ופסח 

לכל 16) והמעשר לכהנים, נאכל "הבכור במשנה שם זבחים
העיר". בכל ונאכלין ושוק 17)אדם, חזה אפילו כלומר,

סא. בבכורות רש"י  כתב  וכן לכהן, לתת מחוייב  אינו
כז,18) (ויקרא נאמר שהרי  מום, בעל על גם קדושה שחלה

בגמרא  ודרשו ימירנו", ולא לרע  טוב  בין יבקר "לא לג)
וראה  בהמה, מעשר לענין פסול לא מום שבעל נז.) (בכורות
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יד. הלכה ולהעבד 19)להלן להגזז ואסור מעשר, בתורת
שם). החומש בפירוש (רש"י 

.‰ÌÈÓz ‡e‰Lk BÎÓÏ eÒ‡ ‰Ó‰a OÚÓ20, «¿«¿≈»»¿»¿¿∆»ƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ï‡bÈ ‡Ï :Ba Ó‡pL21‰fL , ∆∆¡«…ƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆∆

,ÚÓLna ‰ÈÎÓ eq‡ Û‡  'Ï‡bÈ ‡Ï' Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈«ƒ¿ƒ»««¿«
ÎBn‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .ÏÏk kÓ BÈ‡Â Ï‡‚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈»∆ƒ∆«≈

Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  OÚÓ22CÎÈÙÏe , «¬≈…»»¿¿…»»≈«¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡23Á˜BÏ ‰˜ ‡lL ÌÈ‰k ÈÓÁ ÎBÓk .24, ≈∆¿≈∆¿≈…¬ƒ∆…»»≈«

‡z ˙ÙÈ ÎBÓÎe25BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,26. ¿≈¿«…«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

מוכרין 20) אין בהמה "מעשר ב  משנה פ "א שני  מעשר
חי לא נמכר שאינו מפורש לא: ובבכורות חי ", תמים אותו
נאסרה  לא שחיטה שלאחר אומרים שיש אלא שחוט . ולא
במנחת  וראה (כסף ֿמשנה). מדרבנן אלא התורה מן מכירתו
"ומעשר  שכתב  ז בהלכה להלן נראה וכן שסא. מצוה חינוך
שרק  הרי  למכרו", מותר במומו שנשחט  יתומים של בהמה

אסור. בתם אבל מותר, במומו לב .21)בנשחט  בבכורות
ונאמר  במעשר, יגאל לא נאמר יוחנן, ר' אמר דימי  רב  "אמר
נאמר  שם (שהרי  עמו מכירה להלן מה בחרמים. יגאל ולא
מכירה  כאן אף  יגאל"), ולא ימכר "לא כח ) כז, (ויקרא

שהמקדש 22)עמו". (פ "ד) קידושין מתוספתא מוכח  כן
לאחר  הקידושין הפקיעו ורבנן מקודשת. אינה מעשר בבשר
קנה  שלא ומוכרח  מחיים, התורה מן דהוי  כמו שחיטה,
ימכר  לא רחמנא ולכתוב  (לב :) בבכורות משמע  וכן לוקח .
קמ "ל  כו' אבל מזדבן, דלא הוא איזדבוני  הוהֿאמינא וכו'
הרי - מפרק  איפרוקי  ולא מזדבן איזדבוני  דלא יגאל, לא
שמח ). (אור המכירה מועילה לא בדיעבד שגם

כלום 23) עשה שלא נמצא קנה, לא שהלוקח  כיון כלומר,
לוקה. אינו שאמר ולכך לרבא הרי  עיון, שצריך אלא

לא  עביד אי  תעביד, לא התורה שאמרה מה כל ד:) (תמורה
צו  על שעבר משום מלקות חייב  הוא זאת ובכל מהני ,

לחםֿמשנה. וראה על 24)התורה, אדם אמר אם פירוש,
פדיון  לו ואין לכהן ליתנו צריך חרם, שיהיה לו, השייך דבר
ומה  אֿד. הלכות וחרמין ערכין מהלכות בפ "ו ראה לעולם,
תוספות  (עיין יגאל" בלא עליה "למילקא ט . בזבחים שאמרו
נוסחת  לפי  - זה לאו על שלוקין הרי  למאי ), ד"ה שם
לספר  הליר הגר"ח  בהערת וראה כן. אינו שלנו הספרים

רסג. ל"ת הצבא 25)המצוות לחלוצי  התורה שהתירה
כא, (דברים בשביה שראו הנכר מבנות לאשה אתם לקחת
ומכאן  מכירה. זו אין מכרה ואם לאחר, למכרה ואסור יב ).
הספרים  כאותם היא שם המצוות בספר הנכונה הנוסחא כי 
משנהֿלמלך. ועיין לוקה". מכרה "ואם שם העתיקו שלא

ו.26) הלכה מלכים מהלכות בפ "ח 

.ÂelÙ‡Â ÌeÓ ÏÚa BÎÓÏ eÒ‡L ÌÈÙBÒ ÈcÓƒƒ¿≈¿ƒ∆»¿»¿«««¬ƒ
ÈÁ epkÓÈ ‡nL ‰Êb ,ËeÁL27CÎÈÙÏ .28ÔÈ‡ »¿≈»∆»ƒ¿¿∆«¿ƒ»≈

‰Ó „‚k ‰Ó ÔÈÏ˜BL29ÔÈÏ˜BML C„k OÚÓa ¿ƒ»∆¿∆∆»∆¿«¬≈¿∆∆∆¿ƒ
BÎaa30ÎBÓk ‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,31. «¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈

מותר 27) לרשב "י  וגם לרבא גם ולב . לא: שם בבכורות
עליו  גזרו חכמים ורק  התורה, מן שחוט  מום בעל למכור
יש  אבל שחיטה. לפני  גם ימכרנו שמא גזירה למכרו, שלא

אין  חי  מום בעל גם לרשב "י  וגם לרבא גם שהרי  להבין
מצוה  חינוך (מנחת סופרים מדברי  כי ֿאם למכור איסור

לא.). שם והרש"ש מעשר 28)שסא, למכור שאסור מכיון
אופן. בכל אותה 29)בהמה שיחלקו כגון כחלק , "חלק 

בכף  וחלק  זה בכף  חלק  ונותנים חלקים, לשבעה או לששה
לא.). בכורות בפיה"מ  (רבינו וכו' המאזנים" כפות ר"ל זה,

יח .30) הלכה פ "א למעלה אמרו 31)ראה שם , במשנה
אבל  בכור שדווקא ומשמע  בבכור, מנה כנגד מנה "ושוקלין
חמישי פרק  ריש אלגזי  רי "ט  וראה (כסף ֿמשנה). מעשר" לא

לו. אות

.ÊBÓeÓa ËÁLpL ÌÈÓB˙È ÏL ‰Ó‰a OÚÓe32 «¿«¿≈»∆¿ƒ∆ƒ¿«¿
BÎÓÏ zÓ33„kBk34ÌÈÓB˙ÈÏ ‰„‡ ˙L‰ ÈtÓ . À»¿»¿¿«¿ƒ¿≈¬»«¬≈»ƒƒ

ÂÈÏÚ eÊ‚ ‡Ï35. …»¿»»

ה.32) הלכה למעלה ראה אסור. בתמימותו, נשחט  אבל
שם:33) הבשר 34)ברייתא דמי  את שיבליע  בלא אף 

ובבכורות  ח  הלכה להלן ראה והגידין, החלב  העור, בדמי 
השבת 35)לא: ופירש"י  ששת. רב  של כתירוצו שם,

להבין  ויש ויסריח . כולו לאוכלו יכולין שאין אבדה
והמעשר  "הבכור במשנה שאמרו שמה אמרו, שם שבגמרא
נמכר  בהמה שמעשר מזה שמשמע  באטליז" נמכרין אין
למכור  התירו לא כן אם יתומים, בבהמת המדובר - בבית
לא  כאן ורבינו באטליז. ולא בבית אלא יתומים בבהמת
שמותר  משמע  דבריו מסתימת ואדרבה מזה, כלל מזכיר

באטליז. אפילו למוכרו

.ÁBÓeÓa ËÁLpL ‰Ó‰a OÚÓ36kÓÏ zÓ  «¿«¿≈»∆ƒ¿«¿À»ƒ¿…
‡l‡ kÓÏ eÒ‡ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÓˆÚÂ BBÚÂ ÂÈ„È‚Â BaÏÁ∆¿¿ƒ»¿¿«¿»¿…»¿ƒ¿…∆»

„Ïa BOa37BÚ‰ ÈÓ„a Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈»
zÓ  ‰ÚÏ‰a Ïk‰ ÎÓe ÔÈ„Èb‰Â ÏÁ‰Â38Ì‡Â . ¿«≈∆¿«ƒƒ»««…¿«¿»»À»¿ƒ

ÈÓ„a Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ‰Â ,ÌÈ˜È ˙BÓˆÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰»¿≈»¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈
zÓ  ˙BÓˆÚ‰39. »¬»À»

למעלה.36) ראה במכירה, אסור שנשחט  תם אבל
כגון 37) מחיים, הנישום בדבר אלא חכמים גזרו לא כלומר,

בדבר  לא אבל בבשר, היא הבהמה חשיבות שכל הבשר
חשיבות  שאין והגידין, העור כגון מחיים, נישום שאינו

לב .). לא: (שם בהן שומא, בשעת חיה, פירוש,38)בהמה
הבשר  ודמי  זוז, עשרים היו וכו' והגידין העור דמי  אם
העור  את לו שמוכר ללוקח  המוכר ואמר זוז, עשרים
לו  נותן הוא הבשר ואת זוז, ארבעים של במחיר והגידים

לא:). שם (ברייתא מותר - אם 39)במתנה לב . שם בעיא
מהם  שעושין שבמקום שם ופשטוה בעצמות, להבליע  מותר
במקום  אבל יקרים, הם שהרי  הבשר את בהן מבליעין כלים,
זה  במקום ולכן מאד, מוזל ומחירם כלים מהם עושים שאין
אלא  הבלעה שייך שלא הבשר, את בהם מבליעים אין
דומה  הפחות לכל או יותר חשוב  שהוא בדבר כשנבלע 
החשוב  הדבר אין חשוב  פחות שהוא בדבר אבל בחשיבותו,

בו. להיבלע  יכול

.Ë‰Ê ÌeÓ :ÓBÏ OÚÓ ÈÓeÓ ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰«…∆¡»ƒ«≈«¬≈«∆
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‰ÁÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,BÈzÓe BlL OÚÓ ÈÓeÓ Ì„‡43. »»≈«¬≈∆«ƒƒ»»À¿∆
OÚÈ Ck Á‡Â B„Ú ÏÎa ÌeÓ ÏÈhÈ ,‰ˆÈ Ì‡L44, ∆ƒƒ¿∆«ƒ¿»∆¿¿««»¿«≈

B˙lÁzÓ ÌeÓ ÏÚa OÚn‰ ‡ˆÓÂ45. ¿ƒ¿»««¬≈««ƒ¿ƒ»

לו:40) שם בקדשים,41)משנה מום להטיל שאסור
בו", יהיה לא מום "כל כא) כב , (ויקרא  שנאמר משום
וכשם  בקדשים. מום להטיל שאסור לג:) (שם מזה ולמדו
כמו  ז), הלכה פ "ב  (למעלה אותו קנסו בבכור מום שהמטיל

קנסוהו. - בכוונה בהמה במעשר מום המטיל כגון 42)כן
פ "ב  למעלה ראה שם), לרבינו המשניות (פירוש כהן בעליו
במעשר  חייב  שכהן ומכאן נאמן. אינו שבבכור יז, הלכה

ג. הלכה למעלה ראה שיאמרו 43)בהמה, חשד ואין
לא.), (שם קבוע  מום היה שלא אף ֿעלֿפי  התיר שהוא
א). הלכה פ "ג (למעלה כן הדין אין שבבכור אע "פ 

להטיל 44) איסור אין עישר, שלא זמן שכל ושם. שם גמרא
הדינים  לשני  טעם וזהו נתקדש. לא עדיין שהרי  מום, בו

שגם 45)הנ"ל. יד הלכה להלן ראה עישורו. מתחילת
מעשר. להפריש מצוה מום, בבעל

.ÈBÊ ‰La e„ÏBpL ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰46BÏ ezpL B‡ «≈«¿»ƒ∆¿¿»»∆ƒ¿
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Ì‰È‡Ó53OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt Ô‰ È‰ 54Ï‡ . ≈¬ƒ∆¬≈≈¿ƒƒ««¬≈¬»

,˙BÓ‰a‰ el‡Ó Ô‡kÓ Á‡Ï ˙eÙzLa Ì‰Ï ÌÈ„ÏBp‰«»ƒ»∆¿À»¿««ƒ»≈≈«¿≈
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ÌÈÁ‡‰Â ,˙eÙzM‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a e˜Â ˙BÚÓa ÔÈÙzLÀ»ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿«À»¿»«ƒ
Ì‰Ó ÌÈ„ÏBp‰ È‰  ‰MÈ‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a ewL∆»¿≈ƒ»«¿À»¬≈«»ƒ≈∆
,e„ÏB Ô˙eLa È‰L .OÚÓa ÔÈiÁ Ô‡kÓ Á‡Ï¿««ƒ»«»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿»¿
Á‡ ÔÈÙzM‰Â ÌÈÁ‡‰ e˜ÏÁ .„Á‡ LÈ‡k Ô‰ È‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»»¿»«ƒ¿«À»ƒ««
È‰  eÙzzLÂ eÊÁÂ Ô˙eLa ˙BÓ‰a‰ Ô‰Ï e„ÏBpL∆¿»∆«¿≈ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿«¿¬≈

OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡56Ïk‰ eOÚ e˜ÏÁL ‰ÚLaL . ≈¿ƒƒ««¬≈∆¿»»∆»¿«¬«…
zzLÂ eÊÁLÎe ,eËt Áe˜l‰Â ÔÈÁe˜ÏÈ‰  eÙ ¿ƒ¿«»»¿∆»¿¿ƒ¿«¿¬≈

Á‡ Ô˙eLa Ô‰Ï e„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙BÓ‰aa eÙzzLƒ¿«¿«¿≈«¬«ƒ…»¿»∆ƒ¿»««
ÌÈÈ„b „‚k ÌÈÈ„‚ e˜ÏÁL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈM‰ ‰Ê ÛezLƒ∆«≈ƒ¿««ƒ∆»¿¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ

ÌÈ‡ÏË „‚k ÌÈ‡ÏËe57‰OÚ „‚k ‰OÚÂ58Ïk‰  ¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ«¬»»¿∆∆¬»»«…
.ÔÈÁe˜Ïk Ô‰ È‰Â OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt¿ƒƒ««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ

שלוקח 46) ולא להתעשר, ראויים שהם לאחר כלומר,
הלכה  להלן ראה ללידתם, הראשונים הימים בשבעת טלאים

במתנה,47)טו. לו שנותן או "הלוקח  נה: שם משנה
בהמה". ממעשר כב ,48)פטור (שמות נאמר שהרי 

לצאנך". לשורך תעשה כן לי , תתן בניך "בכור כח ֿכט )
אף  ומתנה, בלקוח  אין בניך "מה נו.): (שם בגמרא ודרשו
שיוולדו  עד (אלא ומתנה בלקוח  אינו ובקרך צאנך
חז"ל  קיבלו - בבכור נאמר זה שפסוק  ואף ֿעלֿפי  ברשותו)"

בהמה. מעשר לענין שהוא פטור 49)(שם) שלקוח  לפי 
המעשר. ושותפין 50)מן שלוחין מהלכות בפ "ד [ראה

שם]. י  להערה ובהוספה א, שם:51)הלכה במשנה

ממעשר  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים
וכו'. השותפין" "האחים גורס  רש"י  אבל בהמה",

(במדבר 52) מהפסוק  שם בגמרא שנלמד ומה השני , לשותף 
שהפסוק  הכוונה שותפות", של ולא לך "יהיה טו) יח ,
ספר). (קרית לקוח  של בגדר הוא שותפות שגם מלמדנו

שם.53) אחד 54)במשנה לכל כמכור הוא טלה שכל
ספר). (קרית בו חלק  לכולם שיש כיון שם 55)מהאחים,

וא  חייבים, הבית מתפיסת "קנו פטורים"במשנה לאו ם
המשותף  הממון היינו הבית, "תפיסת בפיה"מ  רבינו ומפרש
המשנה  ודברי  אביהם", ירושת שחלקו קודם האחים, בין
את  שירשו או בבהמות השתתפו שאם כך, מתבארים
חלקו) (וטרם מעות ירשו או נשתתפו אם כן וכמו הבהמות,
המעשר. מן פטורים הבהמות הרי  בהמות, אלו במעות וקנו
שהרי במעשר, חייבים הנולדים אלו, בהמות ילדו באם רק 
אחרת  שמפרש בפירש"י  ראה אבל לקוחים, אינם הנולדים

כאן. בקריתֿספר וראה המשנה, דברי  את שם 56)לגמרי 
מן  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים במשנה
זה, באופן גם המשנה את שמפרש בפיה"מ  וראה המעשר".
ביניהם  כשחילקו המעשר, מן ופטורים בקלבון שחייבים
נשתתפו. ושוב  ברשותם שנולדו בבהמות השותפין

לכל 57) המגיע  שזהו הוברר זו שבחלוקה אומרים אין
ענן  (כרב  ראשונה משעה עוד ואח  אח  לכל או ושותף  שותף 
המעשר  מן ופטורים ללקוח  נחשב  זה שגם אלא שם),

שם). נחמן רב  חלק 58)(כדברי  שזה שהוברר אומרים אין
משעה  להם המגיע  ומהאחין מהשותפים ואחד אחד כל של
ללקוח  נחשב  זה שגם אלא שם), אלעזר (רבי  ראשונה

שם). יוחנן ר' (דברי  המעשר מן ופטורים

.‡Èe˜ÏÁ ‡ÏÂ ÌÈÙÒka e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«¿»ƒ¿…»¿
˙BÓ‰a‰ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,OÚna ÔÈiÁ  ‰Ó‰aa«¿≈»«»ƒ««¬≈∆¬«ƒ…«¬«¿≈
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓ‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡ Ï‡ .ÔÈÁe˜Ï¿ƒ¬»ƒ»¿«¿≈««ƒ∆¬«ƒ

ÔÈeËt el‡ È‰  ÌÈÙÒk‰ e˜ÏÁ ‡Ï59. …»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

הביא 59) מה לשם להבין יש אבל נו: שם ירמיה ר' דברי 
שם  בגמרא גם הרי  אחרת. לומר תיתי  מהיכא זה, דין רבינו
ירמיה  ר' כי  הגמרא ומתרצת פשיטא! - ירמיה ר' על מקשה
ולא  בבהמות כשחלקו והוא קלבון, משום רק  זה דין אמר
שחלקו  כיון אומרים ולא מקלבון, שפטורים בכספים חלקו
חייב  ויהיה בכספים, גם ליחלק  הם עומדים בבהמות
סברא  שום אין בהמה מעשר שלענין הרי  עיי "ש, בקלבון
חייבים  שיהיו בכספים חלקו ולא בבהמות חלקו שאם לומר
הביא  מה ולשם פטורים, שהם ברור ודבר בהמה, במעשר

זה? דין רבינו

.ÈÔÈÒÎ Ôlk  Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈaÚ ‰OÚ Á˜Bl‰«≈«¬»»À»ƒƒ¿≈ƒ»À»ƒ¿»ƒ
OÚ˙‰Ï ÈcÏ60e„ÏB B˙eLa È‰L ,61. «ƒ¿ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿¿

נו.60) שם יוחנן ר' של פטור 61)מימרא שהלקוח  ומה
לאחר  כשלקח  אלא אינו י ) הלכה למעלה (ראה המעשר מן
ברשותו, ונולדו עוברים עדיין כשהם לקח  אם אבל שנולדו,
לשורך  תעשה "כן כט ) כב , (שמות כתוב  שכן לעשר, חייב 
אלא  ממעשר פטור שלקוח  התורה הקפידה לא לצאנך",
להתעשר), שראויין בעת (כלומר, עשייה בשעת כשלקח 
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קצי                
         

עדיין  אי ֿאפשר אמם, במעי  אבל הלידה. אחר שהוא
שם). (בגמרא להתעשר

.‚ÈÔ‰k62b‰ ÏÊ‚a ˙BÓ‰a OÚ BÏ eÏÙpL63 …≈∆»¿∆∆¿≈¿∆∆«≈
Ì‰ ˙BzÓ ‰p‰k ˙BznL ;OÚn‰ ÔÓ ÌÈeËt64, ¿ƒƒ««¬≈∆«¿¿À»«»≈

e‡a Îe65eËt ‰zÓ Ô˙Bp‰L66.OÚn‰ ÔÓ ¿»≈«¿∆«≈«»»»ƒ««¬≈

את 62) לעשר חייבים שכהנים ג, הלכה למעלה ראה
שלא 63)בהמותיהם. לשקר הגזלן ונשבע  הגר את הגוזל

לכהנים  וחומש קרן משלם הגזלן, והתוודה הגר ומת גזל,
קי .). קמא (בבא בגמרא 64)וכו' היא ובעיא ירושה. ולא

וחייבים, כיורשים נחשבים הגר גזל לענין הכהנים אם שם,
כמקבלי שהם שם ופשטוה ופטורין, מתנות כמקבלי  או

כיורשים. ולא י .65)מתנות הלכה המקבל.66)למעלה

.„ÈÈcÏ ÔÈÒÎ Ïk‰67OÚ˙‰Ï68ÔÈa ÌÈÓÈÓz ÔÈa : «…ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈≈¿ƒƒ≈
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa69ÁaÊÓ Èeq‡ ÏÎÂ ,70ÔÓ ıeÁ ; «¬≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈«ƒ

ÌÈ‡Ïk‰71‰Ùh‰Â72ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ73ÔÓÊ qÁÓe74, «ƒ¿«ƒ¿«¿≈»¿≈…∆¿À«¿«
‰˙nL ÌB˙i‰ ÔÎÂ .OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ ÏkL∆»≈¿ƒƒ««¬≈¿≈«»∆≈»

B˙„Ï ÌÚ ‰ËÁL B‡ Bn‡75OÚ˙Ó BÈ‡ 76. ƒƒ¿¬»ƒ≈»≈ƒ¿«≈
Ì‰ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡ ÌÈ„e77. ¿»ƒ≈ƒƒ«¿»≈

בשעת 67) והבקר הצאן בו שמכניסים המוקף  מקום "הוא
בזה" וכיוצא קנים או בנין מוקף  יהא ולפעמים מעשר,
הפרשת  סדר א הלכה פ "ז להלן וראה בפיה"מ ). (רבינו

בהמה. נז.68)מעשר בכורות שם 69)משנה בגמרא
לרע  טוב  בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא מהפסוק  כן למדו

במעשר. חייב  מום שבעל מכאן - ימירנו" כמו 70)ולא 
 ֿ עבודה בו ושנעבד לעבודהֿזרה המוקצה והנרבע , הרובע 
אלא  אסורים אינם אלו שכל ולפי  כלב , ומחיר ואתנן זרה,
"כי כה) כב , (שם שנאמר כמו בו, אסור מום שבעל בדבר
אלא  השחתה ואין לכם" ירצו לא בם, מום בהם משחתם
חוששין  ואין הואיל בהמה ומעשר וכו', וערוה עבודהֿזרה

(שם). אלו לכל חוששין אין למום, שם,71)בו במשנה
(ויקרא  הפסוק  מן הקדשים כל שאר גבי  שם בברייתא ונלמד
על  נקרב  שאינו לכלאים פרט  כשב " או "שור כז) כב ,
"תחת  קדשים לענין נאמר בגזירהֿשוה: ונלמד המזבח ,
שכלאים  השבט " "תחת בהמה מעשר לענין ונאמר אמו",
מין  ואמו אחר מין שאביו מי  זהו וכלאים מתעשר, אינו

כלאים. שהוולד הרחל על הבא תייש וכמו כגון 72)אחר,
הטריפות  מיני  ושאר ולמעלה, הארכובה מן רגלה שנחתכה
בגמרא, שם ונלמד הֿי . בפרקים שחיטה בהלכות המובאות

שנא  משום להתעשר, נכנסת אינה כז,שהטריפה (שם מר
שאינה  לטריפה פרט  - השבט " תחת יעבור אשר "כל לב ):

בפיה"מ ). (רבינו חולה" שהיא "לפי  שנולד 73)עוברת,
וראה  והוציאו. אמו בטן את חתכו אלא הרחם, דרך לא
ממה  שם בגמרא ונלמד ד. הלכה פ "ב  למעלה בדברינו
או  כשב  או "שור כז) (שם, הקדשים כל שאר לענין שכתוב 
למזבח , קרב  שאינו דופן, ליוצא פרט  - יולד" כי  עז
מתעשר. אינו דופן' ש'יוצא למדו הנ"ל ובגזירהֿשוה

בגמרא 74) שם ונלמד היוולדו, ימי  שבעת בתוך פירוש,
שבעת  "והיה הקדשים כל שאר לענין (שם) שכתוב  ממה
על  נקרב  שאינו זמן, למחוסר פרט  - אמו" תחת ימים

אינו  זמן שמחוסר כנ"ל בגזירהֿשוה ונלמד המזבח .
לדיר  נכנס  הוא שמיני  שבליל יב . בזבחים [ואמרו מתעשר.
אלא  כן אמרו שלא מפני  זה, דבר השמיט  ורבינו להתעשר,
פסק  רבינו ואילו (שם), זמן" מחוסר אינו "לילה שסובר למי 
כפרה  מחוסרי  מהלכות פ "ג להלן זמן", מחוסר ש"לילה

כאן]. בכסף ֿמשנה וראה ד. היתה 75)הלכה שלא כלומר,
הלידה. אחר אמו עם אחת שם:76)שעה במשנה

שנשחטה  או אמה שמתה כל יתום, ואיזהו "והיתום,
וכו'", אמה נשחטה אפילו אומר יהושע  ר' ילדה, ואחרֿכך
למדו  שם ובגמרא בפיה"מ ). (רבינו יהושע " כר' הלכה "ואין
ליתום  פרט  - אמו" "תחת הקדשים בכל שכתוב  ממה זאת
מתעשר. אינו שיתום כנ"ל גז"ש ונלמד נקרב , שאינו

חכמים 77) קבלום אלא בתורה, מפורשים אינם כלומר,
מגזירהֿשוה. ולמדום

.ÂËeËt Á˜Bl‰ ÔÈ‡78Á‡ Á˜Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈«≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«««
OÚ˙‰Ï ‰‡pL79CB˙a ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿»ƒ¿

ÌpÓÊ ÚÈbiLk  ‰„l‰ ÈÓÈ ˙ÚL80;ÔOÚÏ iÁ ƒ¿«¿≈«≈»¿∆«ƒ«¿«»«»¿«¿»
L ÔÂÈkLÈÓk ‰Ê È‰ ,OÚ˙‰Ï Èe‡ ÔÓÊ qÁÓ ÔÈ‡ ∆≈»∆≈¿À«¿«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ

B˙eLa e„ÏBÂ ÌÈaÚ Á˜lL81. ∆»«À»ƒ¿¿ƒ¿

י .78) הלכה למעלה ראה שלקח , הבהמות את לעשר
כט )79) כב , (שמות קרא אמר רבא, "אמר נו. בכורות

לצאנך", לשורך תעשה כן לי , תתן בניך ("בכור תעשה"
בשעת  י ), הלכה למעלה ראה לוקח , פטור למדו שממנו
להתעשר, ראויין שהן "בשעה ופירש"י  הכתוב . מיעט  עשיה
שגם  בה שנאמר וברייתא לקוחין". יהו שלא הכתוב  מיעט 
יחיד. דעת אלא אינה מלעשר, פטור זמנו לפני  לקוח 

השמיני .80) ביום יב .81)כלומר, הלכה למעלה ראה

.ÊËB‡ ‡È‰ OÚÓ ˙a Ì‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆ƒ»≈ƒ««¬≈ƒ
OÚn‰ ÔÓ ‰eËt ‡È‰ È‰  OÚÓ ˙a dÈ‡82. ≈»««¬≈¬≈ƒ¿»ƒ««¬≈

‡ˆBiÎÂ Áe˜Ï B‡ ÌB˙È Ô‰a Ú˙pL ÌÈ‡ÏË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆»»«¿«≈
OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt Ôlk È‰  Ô‰a83Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , »∆¬≈À»¿ƒƒ««¬≈∆»∆»≈∆

.‡e‰ ˜ÙÒ»≈

ודרשו 82) קודש", יהיה "העשירי  לב ) כז, (ויקרא שנאמר
עשירי ולא רחמנא, אמר ודאי  "עשירי  ז.) מציעא (בבא
הצריך  ולא הודאי , את לעשר הכתוב  "הצריך כלומר, ספק ".

שם). (רש"י  הספק " את פ "ז:83)לעשר בכורות תוספתא
להלן  וראה פטורין". כולן הרי  - לקוח  או יתום בהן "נתערב 

יד. הלכה פ "ח 

   1 
חמשה 1) לו היו ואם בהמה, מעשר מפרישין כיצד יבאר

מצטרפין. אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים

.‡‰OÚÓ „Á‡ LÈÙ‰Â ÌÈ‡ÏË ‰OÚ BÏ eÈ‰L ÈÓ2, ƒ∆»¬»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»≈¬»»
el‡ ÔÈ‡  OÚÓÏ ‰OÚ LÈÙ‰Â ‰‡Ó BÏ eÈ‰»≈»¿ƒ¿ƒ¬»»¿«¬≈≈≈

OÚÓ3ÌÈ‡Ïh‰ Ïk ÒBk ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .4Ïk B‡ «¬≈∆»≈«∆≈»«¿»ƒ»
ÌÈÏ‚Ú‰5ÈcÏ6e‡ˆÈ ‡lL È„k ÔË˜ Á˙t BÏ ‰OBÚÂ , »¬»ƒ«ƒ¿∆∆«»»¿≈∆…≈¿

„Á‡k ÌÈL7ıeÁaÓ „ÈÓÚÓ Ô‰È˙Bn‡Â .8,˙BÚBb Ô‰Â ¿«ƒ¿∆»¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«¿≈
;Ô˙‡˜Ï Èc‰ ÔÓ e‡ˆÈÂ ÔÏB˜ ÌÈ‡Ïh‰ eÚÓLiL∆ƒ¿¿«¿»ƒ»¿≈¿ƒ«ƒƒ¿»»
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,BÓˆÚÓ ÚiL  ËM‰ ˙Áz ÚÈ L‡ Ïk :Ó‡pL∆∆¡«…¬∆«¬…«««»∆∆«¬…≈«¿
B„Èa B‡ÈˆBiL ‡ÏÂ9,‰Ê Á‡ ‰Ê Èc‰ ÔÓ e‡ˆiLÎe . ¿…∆ƒ¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ∆««∆

ËLa Ô˙B‡ ‰BÓe ÏÈÁ˙Ó10'Á 'Ê 'Â '‰ '„ '‚ ' '‡ : «¿ƒ∆»¿≈∆
‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa  ÈÈOÚ ‡ˆBi‰Â ;'Ë11ÌÈÓz ÔÈa , ¿«≈¬ƒƒ≈»»≈¿≈»≈»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa12‡˜Òa B˜BÒ 13‰Ê È‰ :ÓB‡Â ≈««¿¿ƒ¿»¿≈¬≈∆
OÚÓ14B‡ ,ËLa Ô‡Ó ‡ÏÂ ‡˜Òa B˜Ò ‡Ï . «¬≈…¿»¿ƒ¿»¿…¿»»¿≈∆

ÌÈˆe Ô‡nL15ÌÈ„ÓBÚ B‡16OÚÓ el‡ È‰ 17; ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¬≈≈«¬≈
‰Ê È‰  ÈÈOÚ Lc˜Â ‰OÚ ‰OÚ Ì‡Óe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¬»»¬»»¿ƒ≈¬ƒƒ¬≈∆

OÚÓ18. «¬≈

אחד 2) נטל אלא וכו' שנים אחד אותם מנה לא כלומר,
למנותם. בלי  כדברי3)מהם - ב  נח , בכורות משנה,

שכשם  שאמר שם, יהודה ברבי  יוסי  כרבי  ולא חכמים,
בהמה. מעשר כן כמו ובמחשבה, באומד ניטלת שתרומה

זו.4) בשנה הקודמת.5)שנולד מקום 6)כבהערה
בזה. וכיוצא קנים או אבנים ראה 7)מוקף  כן, יצאו ואם

ה"ד. פ "ח  שם.8)להלן שם.9)ברייתא , גמרא ,
המקל 10) הוא שבט  בשבט ". למנותן "מצוה שם: ברייתא,

הרועה. קלו,11)שביד בחולין הוא וכן פ "ז, שם תוספתא
זכר  בין התורה הבדילה לא בהמה מעשר שבמצות א.

בבכור. שהבדילה כמו פ "ו 12)לנקבה, למעלה ראה
ניכר.13)הי "ד. שיהיה אדום , בצבע  שם,14)צובעו

מן 16)שוכבים.15)במשנה. כשיצאו ולא כלומר,
ובברייתא.17)הדיר. במשנה בברייתא:18)שם, שם,

מכלֿמקום". קדש, העשירי  "תלמודֿלומר

.B˙eLa ‰„ÏBpL ‰Ó‰a Ïk ÛˆÏ CÈˆ ÔÈ‡19È„Ï ≈»ƒ¿»≈»¿≈»∆¿»ƒ¿¿ƒ
BcÏ „ÚÂ „Ú Ïk ÛˆÓ ‡l‡ ,„Á‡20‰MÓÁ BÏ eÈ‰ . ∆»∆¿»≈»≈∆»≈∆¿«»¬ƒ»

ÔÈ‡  BkÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁÂ ÌÈÏLeÈa ÌÈ‡ÏË¿»ƒƒ»«ƒ«¬ƒ»¿»ƒ¿«≈
ÔÈÙËˆÓ21n‰ ÔÓ ÔÈeËt ÔlÎÂ ,OÚ22ÔÈa ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒƒ««¬≈¿«»ƒ¿∆≈

ÏÈÓ OÚ ‰ML ?eÙËˆÈÂ el‡Ï el‡23. ≈»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ

כדלהלן.19) מיל, עשר מששה יותר מזו זו רחוקות הן אם
ששה 20) להלן: מבואר עדר, שיהיה ביניהם המרחק  ושיעור

יותר. ולא מיל, (הובאה 21)עשר פ "ז שם בתוספתא
בכפר  וחמש חנניא, בכפר חמש לו "היו נה.): שם בגמרא
ועכו" "ירושלים נקט  ורבינו מצטרפות". אין - עותני 
עכו  (שהרי  לארץ  ומחוצה ישראל מארץ  שאף  להשמיענו
אם  מצטרפים, ה"ט ) תרומות מהל' פ "א – היא לארץ  חוצה
שם  (במשנה מאיר כרבי  ודלא מיל, עשר ששה קרובים הם
התוספתא  (וגם בהמה" למעשר מפסיק  "הירדן שאמר: נד:)
שם, המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן כוותיה). סברה שם

מאיר. כרבי  הלכה עשרה 22)שאין אין ועדר עדר שבכל
במעשר. שם.23)שיתחייבו משנה,

.‚OÚ ‰ML „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ,ÌÈ„Ú ‰LÏL eÈ‰»¿»¬»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ»»»
ÏÈÓ24ÔÈÙËˆÓ ÔzLÏL È‰ 25‰ÚLz ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿»¿ƒ≈«»»ƒ¿»

ÚˆÓ‡a „Á‡Â Ô‡kÓ ‰ÚL˙Â Ô‡kÓ26ÔzLÏL È‰  ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿∆»»∆¿«¬≈¿»¿»
.OÚ˙‰Ï ÈcÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

ושנים 24) שלשים הוא החיצונים שני  בין שהמרחק  באופן
העדרים 25)מיל. שני  את אליו מצרף  האמצעי  שהעדר

מהחיצוניים  אחד לכל האמצעי  מן המרחק  שהרי  החיצוניים,
שם. במשנה הוא וכן מיל, עשר מששה יותר אינו

עם 26) ביחד האמצעי  בעדר שיהא שצריך בגמרא, שם כרב ,
כשמואל  ודלא מעשר. שיעור מהחיצוניים ואחד אחד כל
– באמצע  ואחד מכאן וחמש מכאן חמש אפילו שאמר

מצטרפים.

.„˜a‰ ÔÓ ‡ÏÂ ˜a‰ ÏÚ Ô‡v‰ ÔÓ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«…««»»¿…ƒ«»»
Ô‡v‰ ÏÚ27ÌÈfÚ‰ ÏÚ ÌÈOk‰ ÔÓ ÔÈOÚÓ Ï‡ . ««…¬»¿«¿ƒƒ«¿»ƒ«»ƒƒ

ÌÈOk‰ ÏÚ ÌÈfÚ‰ ÔÓe28:Ó‡pL ;˜a OÚÓ ÏÎÂ ƒ»ƒƒ««¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿«»»
„Á‡ Ô‡ˆ Ïk ÚÓLÓ  Ô‡ˆÂ29‰O ÌÈ‡˜ Ì‰ÈML , »…«¿«»…∆»∆¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

.„Á‡ ÔÈÓk Ì‰ È‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»

אביי27) זאת למד - ב  נד, שם ובגמרא א. נג, שם משנה,
וגו' וצאן בקר מעשר "וכל לב ) כז, (ויקרא שנאמר ממה
לזה. עשירי  ותן לזה עשירי  תן לה'", קודש יהיה העשירי 
ל"צאן", ו"עשירי " ל"בקר" מעשר" "כל שסמך כלומר,
שאין  להודיע  ואחד, אחד כל אצל מעשר שכתוב  באופן
זאת  למד ורבא בקר, על מצאן ולא צאן על מבקר מעשרין
בשתי תעשר", "עשר כב ) יד, (דברים שנאמר ממה (שם)
דגן, מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב  מעשרות
אין  דגן מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר ומקיש
כן. בהמה מעשר אף  מינו, שאינו על ממין מעשרים

שם.28) שם.29)משנה,

.‰ÌÈ„ÏBp‰ ÏÚ BÊ ‰La ÌÈ„ÏBp‰ ÔÓ ÌÈOÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»»««»ƒ
˙Á‡ ‰La30ÔÓ ı‡‰ ÚÊa ÔÈOÚÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»»«∆∆¿≈∆≈¿«¿ƒ¿∆«»»∆ƒ

L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰31; ∆»»««»»¿…ƒ«»»«∆»»
‰L ‰L ‰„O‰ ‡ˆi‰ :Ó‡pL32Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ∆∆¡««…≈«»∆»»»»¿≈»∆ƒ∆ƒ

ÈtÓ ,OÚÓ ‰Ê È‰  ‰L ÏÚ ‰MÓ ‰Ó‰a OÚƒ≈¿≈»ƒ»»«»»¬≈∆«¬≈ƒ¿≈
OÚÓ ÏÚ ‰Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï È‰L ,ÌÈL„w‰ ˙ÓÁÀ¿««√»ƒ∆¬≈…ƒ¿ƒ»»««¿«

‰L ‰L ‰È‰iL LeÙa ‰Ó‰a33. ¿≈»¿≈∆ƒ¿∆»»»»

מעשר 30) לענין החדשה שהשנה (ה"ו) להלן וראה שם.
בתשרי . באחד מתחילה פ "א 31)בהמה תרומות מסכת
הי "א. תרומות מהל' ופ "ה נג:)32)מ "ה, (שם למדו ומזה

הישן  מן ולא הישן על החדש מן דגן מעשר מעשרין שאין
(שם). דגן ממעשר בהיקש נלמד בהמה ומעשר החדש. על

"היוצא 33) ואמרה הארץ , בזרע  בפירוש שהקפידה כשם
אינו  לשנה משנה עישר אם שלפיכך שנה", שנה השדה
בהמה  במעשר ואילו – שם תרומות בהל' כמפורש מעשר,
דגן, ממעשר כן למדו בהיקש אלא בפירוש כן נאמר לא
הקשה  ובלחםֿמשנה מעשר. זה הרי  עישר אם ולפיכך
כתב  לא ואעפי "כ בהיקש, אלא נלמדו שלא דברים מכמה

מעשר. זה הרי  עישר שאם רבינו בהם

.Â‰ÚL˙Â ÌÈOÚ „Ú ÈL˙a „Á‡a ÌÈ„ÏBp‰ Ïk»«»ƒ¿∆»¿ƒ¿≈«∆¿ƒ¿ƒ¿»
el‡ ÏÚ el‡Ó ÔÈOÚÓe ÔÈÙËˆÓ  ÏeÏ‡a34e„ÏB . ∆¡ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ≈≈«≈¿

‰MÓÁÂ ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â ÌÈOÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡«¬ƒ»
ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÈL˙a „Á‡a35CB˙a ˙B„ÏBz e„ÏÈ . ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¿»¿

Ô˙L36OÚ˙‰Ï ÈcÏ ÌÈÒÎ dze ‡È‰ È‰ 37. ¿»»¬≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

שמעון 34) ורבי  אלעזר רבי  דעת לפי  וזהו ב . נז, שם משנה,
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ראש  הוא בתשרי  שא' וסוברים מאיר, רבי  על החולקים
"עשר  ח .) (בר"ה בהיקש כן ולמדו בהמה. למעשר גם השנה
ומעשר  דגן מעשר מדבר: הכתוב  מעשרות בשתי  – תעשר"
מעשר  גם כן תשרי , א' שלו ר"ה דגן מעשר מה בהמה,

תשרי . א' שלו ר"ה שאלו 35)בהמה ומשום שם, בכורות
והחמישה  החולפת, לשנה שייכים אלול בכ"ט  שנולדו
ואין  החדשה, לשנה שייכים בתשרי  בא' למחר שנולדו

הנולדים  מן אחרת,מעשרין בשנה הנולדים על זו בשנה
ה"ה. למעלה זו,36)ראה שנה בתוך שנולדו אלה כלומר,

הם. גם וילדו פ "ז 37)נתעברו בכורות בתוספתא הוא כן
שלש  ובנות בנות שלש שילדה גדייה כ:), בבכורות (הובאה
מפורש  וכן (כסף ֿמשנה). להתעשר" לדיר נכנסות שלש
('יד  הבת עם להתעשר נכנסת שהאם - א קיד, בחולין

איתן').

.ÊÏh‰ BÓk ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ‡38ÏÎ‡Ï eÒ‡L ≈«¿»ƒ«»ƒ¿«∆∆∆»∆¡…
BÓB˜Óa e‡aL BÓk ,OÚiL „Ú epnÓ39‡l‡ , ƒ∆«∆¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿∆»

kÓÏ zÓ40‰ˆiM ‰Ó Ïk ËÁLÏÂ41,OÚiL „Ú À»ƒ¿…¿ƒ¿…»«∆ƒ¿∆«∆¿«≈
L„˜ OÚn‰ ‰È‰ÈÂ42B˙ÎÏ‰k ÏÎ‡ÈÂ43BÓk , ¿ƒ¿∆««¬≈…∆¿≈»≈¿ƒ¿»¿

e‡aL44. ∆≈«¿

קודם 38) ומעשרות, תרומה ממנו להפריש שחייב  אוכל "כל
אסורות  מאכלות מהל' (פ "י  טבל" נקרא ממנו שיפריש

שם.39)הי "ט ). אסורות, מאכלות טבל 40)בהל' ואילו
ה"ו). מעשר מהל' (פ "ו למכרו בכורות 41)אסור משנה,

אסרו  הזמן וכשהגיע  לעשר, זמנים קבעו וחכמים ב . נז,
שם). מהמשנה ה"ח , (להלן שיעשר עד ולשחוט  למכור
ולשחוט . למכור מותר מדרבנן גם – הזמן שהגיע  וקודם

ה"ה).42) פ "ו (למעלה למכרו אסור ואז כלומר,
קלים.43) קדשים כשאר בירושלים אוכלו כלומר,
ה"ד.44) שם למעלה

.ÁOÚÓÏ ‰Ma ÌÈpÓÊ ‰LÏL ÌÈÓÎÁ eÚ»̃¿¬»ƒ¿»¿«ƒ«»»¿«¿«
ËÁLÏ B‡ kÓÏ BÏ eÒ‡ Ô‰Ó ÔÓÊ ÚÈbiMÓe ,‰Ó‰a¿≈»ƒ∆«ƒ«¿«≈∆»ƒ¿…ƒ¿…

zÓ ‰Ê È‰  ËÁL Ì‡Â .OÚiL „Ú45Ô‰ el‡Â . «∆¿«≈¿ƒ»«¬≈∆À»¿≈≈
,ÁÒt‰ Ì„˜ OÚ ‰MÓÁ ÌBÈa :ÌÈpÓÊ ‰LÏM‰«¿»¿«ƒ¿¬ƒ»»»…∆«∆«
OÚ ‰LÓÁ ÌBÈe ,˙ˆÚ Ì„˜ OÚ ‰MÓÁ ÌBÈe¿¬ƒ»»»…∆¬∆∆¿¬ƒ»»»

‚Á‰ Ì„˜46OÚÓ Ô‚ ‡˜ el‡Ó ÔÓÊ ÏÎÂ . …∆∆»¿»¿«≈≈ƒ¿»…∆«¿«
‰Ó‰a47‰Ó‰a OÚÓ ÏL ˙Bb‰L ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ¿≈»ƒ¿≈»≈∆«¿»∆«¿«¿≈»

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL ÌBÈe „‡ L„ÁÓ ÔBÁ‡ ÌBÈa¿«¬≈…∆¬»¿¿ƒ«¬ƒ»
‰nÏÂ .ÏeÏ‡ L„ÁÓ ÔBÁ‡ ÌBÈe ÓÚ‰ ˙ÈÙqÓƒ¿ƒ«»…∆¿«¬≈…∆¡¿»»
˙BÓ‰a‰ ‰ÈÈ‰zL È„k ?el‡ ÌÈÓÈa ˙Bb‰ eÚ»̃¿«¿»¿»ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆»«¿≈
kÓÏ znL Èt ÏÚ Û‡L .ÌÈÏ‚ ÈÏBÚÏ ˙BÈeˆÓ¿¿≈¿»ƒ∆««ƒ∆À»ƒ¿…
„Ú kÓÏ ÌÈÚÓ eÈ‰ ,e‡aL BÓk ,OÚiL Ì„…̃∆∆¿«≈¿∆≈«¿»ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰Âˆn‰ eOÚÈÂ eOÚiL48. ∆¿«¿¿«¬«ƒ¿»

שם.45) שם.46)משנה, עקיבא, קרי47)כרבי  "ואמאי 
מדרבנן  שהרי  נח .). שם (בגמרא כגורן" דטבלה גורן? ליה
(רש"י שיעשר עד ולשחוט  למכור ואסור כטבל, הוא הרי 

שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב  וכן רבי48)שם). דברי 
(שם). עכו כפר איש חייא דרב  בריה תנחום

.Ë˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰Â ÈcÏ ˜a‰ B‡ Ô‡v‰ Ïk ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»«…«»»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿

˙BÁt Èc‰ CB˙a e‡LpL „Ú ÈÈOÚ Lc˜Ïe¿«≈¬ƒƒ«∆ƒ¿¬¿«ƒ»
Á‡ Ô‚Ï ÔÁÈpÓ ‰Ê È‰  ‰OÚÓ49ÔÈÙËˆÓ Ô‰Â , ≈¬»»¬≈∆«ƒ»¿…∆«≈¿≈ƒ¿»¿ƒ

„Á‡ Ô‚a Ïk‰ eOÚ˙ÈÂ ,e„ÏeiL el‡Ï50ÏÚ Û‡Â . »≈∆ƒ»¿¿ƒ¿«¿«…¿…∆∆»¿««
ÒÈÎ‰Ï iÁ  ÔÈna e‡MÈ el‡L Ú„BÈ ‡e‰L Ètƒ∆≈«∆≈ƒ»¬«ƒ¿»«»¿«¿ƒ

‡MÈ ‡Lp‰Â ,ÈcÏ Ïk‰51. «…«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»≈

אין 49) שהרי  הבאה. שבשנה לגורן לא אבל זו, שבשנה
שאמרו  (ומה ה"ה. למעלה ראה לשנה, משנה מעשרים
"והשאר  (542 ,30 עמ ' צוקרמנדל, (הוצאת פ "ז בתוספתא
ב 'הר  וראה הבאה" "לעונה צ "ל הבאה", לשנה יתעשרו

ב .50)המוריה'). נט , שם רבא, ודברי  שם.51)ברייתא,

ה'תשע"ח  ניסן  ט "ו  ש "ק יום 

   1 
שליח 1) והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה יבאר

וטעה.

.‡ÈcÏ Ô‡ˆ ÒÈÎn‰2˙Á‡ ˙Á‡ ˙‡ˆÏ eÏÈÁ˙‰Â ««¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ»≈««««
ÈÈÓMÏ ‡˜Â ÔÈna ‰ÚËÂ ,e‡aL BÓk ‰BÓ ‡e‰Â¿∆¿∆≈«¿¿»»«ƒ¿»¿»»«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓlLÏ B‡3OÚ ÌÈMÏ ‡wL B‡ ,ÈÈOÚ ¿∆¿«»ƒ∆¬ƒƒ∆»»«¿≈»»
epnÓ ‰ÏÚÓlL B‡4eLc˜˙ ‡Ï  ÈÈOÚ5Ì‡ Ï‡ . ∆¿«¿»ƒ∆¬ƒƒ…ƒ¿«¿¬»ƒ

OÚ „Á‡Ï B‡ ÈÚÈLzÏ ‡˜6.eLc˜˙  ÈÈOÚ »»«¿ƒƒ»««»»¬ƒƒƒ¿«¿
ÚÓL ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â7˙eÚh‰L , ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»ƒ¿»∆«»

,epnÓ ‰hÓlLÂ epnÓ ‰ÏÚÓlL OÚÓÏ ˙BLc˜˙Óƒ¿«¿¿«¬≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆¿«»ƒ∆
ÈÚÈLzÏ ‡˜ elÙ‡ .Ì‰ÈÁ‡lLÂ Ì‰ÈÙlL ‡Ï Ï‡¬»…∆ƒ¿≈∆¿∆¿«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ

ÈÈOÚ OÚ „Á‡ÏÂ ÈÚÈLz ÈÈOÚÏÂ ÈÈOÚ8ÔÈa , ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿»««»»¬ƒƒ≈
.ÌÈLc˜Ó ÔzLÏL  ‰eÎa ÔÈa ˙eÚËa¿»≈¿«»»¿»¿»À¿»ƒ

בהמה.2) מעשר להפריש והשישי3)כדי  השביעי  כלומר,
וכו'.4)וכו'. והארבעהֿעשר השלושהֿעשר כלומר,

בהמה.5) מעשר וראה 6)בקדושת לעשירי . סמוכים שהם
שאינו  - עשירי  לי "א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן

לתשיעי7)קדוש. קרא שאם מנין רבנן "תנו ס : בבכורות
ששלשתן  עשירי  ולאחדֿעשר תשיעי  ולעשירי  עשירי 
בקר  מעשר וכל לב ) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים?
לה' קודש יהיה העשירי  השבט , תחת יעבור אשר כל וצאן
ולא  למנין עשירי  שהיה בין עשירי , הוא שקראו בין (משמע 
וי "ב  שמיני  אף  מרבה שאני  יכול רש"י ), - עשירי  קראו
מתקדשת  וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי , שקראם
עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה
אלא  מתקדשת אינה טעות אף  מגופו), יותר סמוך לך שאין
לעשירי , סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי  (כגון בסמוך

ומלאחריו). "עשירי "8)מלפניו קרא אם רק  לא כלומר,
לאחד  גם קרא אם אפילו אלא קדוש, שהוא לבדו, לתשיעי 
עשירי ולא "תשיעי ", לעשירי  שקרא כיוון - "עשירי " עשר
שקראם  מפני  האחדֿעשר, וגם התשיעי  גם קדושים -

תשיעי . שקראו אף  קדוש, מאיליו והעשירי  עשירי ,

.ÏÎ‡ ‡l‡ ,˜ BÈ‡ ÈÚÈLz‰ ?ÌÈc C‡È‰Â¿≈«ƒ»«¿ƒƒ≈»≈∆»∆¡»
OÚÓ ÈÈOÚ‰Â ,BÓeÓa9˜È OÚ „Á‡‰Â , ¿¿»¬ƒƒ«¬≈¿»««»»ƒ¿«

ÌÈÓÏL10ÌÈÓÏLk ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ .11‰OBÚ BÈ‡Â , ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
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‰eÓz12‰eÓ˙k BÓˆÚ ‡e‰L ÈtÓ ,13ÌÈc ‰na . ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
Ï‡ ;˙BÓ‰a‰ ÏÚa ‡e‰ ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆«««¿≈¬»
ÔÈa ÈÚÈLza ÔÈa ,‰ÚËÂ BÏ OÚÏ ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈¿»»≈«¿ƒƒ≈
;„Ïa È‡ce‰ ÈÈOÚ‰ ‡l‡ Lc˜Ó ÔÈ‡ ,OÚ „Á‡a»««»»≈¿«≈∆»»¬ƒƒ«««ƒ¿«

„ÈÒÙ‰Ïe ˙BÚËÏ ÁÈÏL e‰‡OÚ ‡lL14Lc˜Ï ‡l‡ , ∆…¬»»»ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ∆»¿«≈
Èe‡k15. »»

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי  פרק  למעלה ראה
שלמים 10) זבח  "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

עשר  אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו
ד). הלכה טז פרק  (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים".
שלמים  קרב  (שאינו התשיעי " את להוציא הבקר "מן ושם:

במומו). יאכל טו,11)אלא (במדבר שנאמר ממה נלמד
לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה)
שקרב  מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש

שתהא 12)שלמים. אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה ואין

החזה 14) את הוא מפסיד שלמים, שמקריב  בהאחדֿעשר,
בזה  מפסיד הוא ובתשיעי  לכהן, ליתנם שצריך והשוק ,
לגזזו  שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך

שם. רש"י  כפירוש בו הוא 15)ולעבוד כן העשירי . את
(=לתקן  לעוותי " ולא שדרתיך "לתיקוני  סא. שם בגמרא

לקלקל). ולא שלחתיך

.‚ÈÈOÚ OÚ „Á‡Ï ‡˜ Ì‡L ,eÓ‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ»»»««»»¬ƒƒ
‡˜ Ì‡ Ï‡ ;ÈÚÈLz ÈÈOÚÏ ‡wLk  Lc˜˙ƒ¿«≈¿∆»»»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ»»
‡Ï  ÈÈOÚ OÚ „Á‡Ï ÂÈÁ‡ ‡˜Â ÈÈOÚ ÈÈOÚÏ»¬ƒƒ¬ƒƒ¿»»«¬»»««»»¬ƒƒ…
˜Ú ‡Ï È‡ce‰ ÈÈOÚ‰ È‰L ,OÚ „Á‡ Lc˜˙ƒ¿«≈««»»∆¬≈»¬ƒƒ«««…»«

ÂÈÏÚÓ ÈÈOÚ ÌL16Â .e‰‡˜ ‡ÏÂ ÈÈOÚ‰ ‡ˆÈ elÙ‡ ≈¬ƒƒ≈»»«¬ƒ»»»¬ƒƒ¿…¿»»
‡ˆÈ Ck Á‡Â ,˜˙L ‡l‡ OÚ „Á‡ ‡ÏÂ ÈÈOÚ ‡Ï…¬ƒƒ¿…««»»∆»»«¿««»»»
ÈÈOÚ‰L ,Lc˜˙ ‡Ï  ÈÈOÚ e‰‡˜e OÚ „Á‡««»»¿»»¬ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¬ƒƒ
,ÈÈOÚ e‰‡˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;Lc˜˙ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿«≈¿««ƒ∆…¿»»¬ƒƒ
OÚ „Á‡ ÔÈ‡  ÂÈÏÚÓ ÈÈOÚ ÌL ˜Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«≈¬ƒƒ≈»»≈««»»

Lc˜Ó17. ¿À»

ממנו,16) עשירי  שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה
מקודש". עשר אחד הכלל 17)אין "זה ס :) (שם בגמרא

עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר
יצא  לאתויי  מאי , לאתויי  מקודש") עשר אחד אין  ממנו
מקודש". י "א אין עשירי , ואמר י "א ויצא דיבר, ולא עשירי 

.„Ì‰ÈL ‡wL ÔÈa ,„Á‡k ÈÈOÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»≈∆»»¿≈∆
ÈÈOÚ18ÔÈLc˜Ó Ì‰ÈL  ÈÚÈLz Ì‡wL ÔÈa19, ¬ƒƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿≈∆À¿»ƒ

ÔÈ˜ ÔÈ‡Â ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ20ÈÈOÚ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿¿»¿≈»¿≈ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ
ÈÈOÚ È‰  ÈÈOÚ Ô‡˜ Ì‡ :„Á‡k OÚ „Á‡Â¿««»»¿∆»ƒ¿»»¬ƒƒ¬≈¬ƒƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈÚÓ OÚ „Á‡Â21OÚÓ BÓk Ì‰Â , ¿««»»¿…»ƒ∆»∆¿≈¿«¬≈
ÌÈÓÏLa Ú˙pL22ÔÓeÓa eÏÎ‡iL23e‡aL BÓk , ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿¿»¿∆≈«¿

Ô‡˜ Ì‡Â ;ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a24 OÚ „Á‡ ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ¿»»««»»
‰Êa ‰Ê ÔÈÚÓ ÔÈlÁ‰Â ÈÈOÚ‰ È‰25eÏÎ‡ÈÂ , ¬≈»¬ƒƒ¿«Àƒ¿…»ƒ∆»∆¿≈»¿

ÔÓeÓa26. ¿»

בזה 18) זה מעורבים ועשירי  שתשיעי  ס : שם רבא דברי 

למעלה  וראה עשירי , לשניהם קרא שהרי  קדושים ושניהם
קדוש. הוא - "עשירי " לתשיעי : קרא שאם א הלכה

וחולין 19) עשירי  תשיעי , קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
זה  מעורבים ותשיעי  עשירי  עשירי , קראן - בזה זה מעורבין
וזה  מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב  מה כן ואם בזה".
שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי  על מוסב 
מעשר  (העשירי  וודאי  מוקדשים שניהם עשירי  קראם שהרי 
קדושים  אינם תשיעי  קראם אבל קרב ), ואינו קודש והתשיעי 
נתקדש  לא עשירי , קראו שלא התשיעי  שהרי  מספק , אלא

(כשקראו 20)כלל. קדוש הוא אם גם התשיעי  שהרי 
ב ), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב  אינו עשירי ),
קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי  איזהו ידוע  שלא ומשום

במומם. והגוזז 21)ונאכלים בוודאי  קדושים ושניהם
שם). (רש"י  ארבעים לוקה משניהם באחד אף  והעובד

שלמים.22) קרב  עשירי ) (שקראו האחדֿעשר שהרי 
אף 23) קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי  כדין פדיון, וצריך

כשלא  להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי  גם כי 
בהמה  מעשר שהרי  להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
אבל  לבעלים, נאכל וכולו ושוק  חזה הרמת טעון אינו
לכהנים  אלא נאכלים ואינם ושוק  חזה הרמת טעונים שלמים
מצויים  כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון
לבית  קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא

כאחד.24)הפסול. שיצאו ולאחדֿעשר לעשירי 
חולין 25) הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי  שהרי 

עשירי . קראו לא שהרי  פדיון,26)גמור צריך אין וכאן
רבינו  כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין
שתי את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות שתי 
לעניין  שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות

פדיון.

.‰ÔBL‡ Ô‰L ÌÈL ‰lÁz e‡ˆÈÂ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿¿ƒ»¿«ƒ∆≈ƒ
‚eÊ Lc˜Óe ‚eÊ ‚eÊ Ïk‰ ‰BÓ ‰Ê È‰  ÈLÂ¿≈ƒ¬≈∆∆«…¿«≈

ÈÈOÚ27ÌÚt ÏÎa ‰LÏL ‰LÏL Ô‡Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿»¿»¿»««
˙ÈÈOÚ‰ ˙k‰ Lc˜Ó  ‰MÓÁ ‰MÓÁ B‡ ÌÚÙÂ28. »««¬ƒ»¬ƒ»¿«≈««»¬ƒƒ

מונה 27) כאחת שניים "יצאו ס . שם משנה מעשר. ושניהם
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן שניים", שניים אותם
"שניים  ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש אבל
כיחידה  זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי  שניים",

כשניים. אלא שלושה 28)אחת של העשירית הכת כלומר,
וכו'. חמישה של או

.ÂlÁza e‡ˆÈ„Á‡ Ô‡Óe ÌÈL ‰29ÈLÈÏM‰ ‡˜Â , »¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»»∆»¿»»«¿ƒƒ
È‰  „Á‡ „Á‡ Bk„k ‰Óe ,ÈL Ô‰ÈÁ‡ ‡ˆiL∆»»«¬≈∆≈ƒ»»¿«¿∆»∆»¬≈

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈLc˜Ó ÈÈOÚ‰Â ÈÚÈLz‰30. «¿ƒƒ¿»¬ƒƒÀ¿»ƒ¿≈»¿¿»
ÌÈL È‰L ,È‡ce‰ ÈÈOÚ‰ ‡e‰L ÈtÓ  ÈÚÈLz‰«¿ƒƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ«««∆¬≈¿«ƒ
,OÚ „Á‡ ‡e‰ ÈÈOÚ B‡wL ‰ÊÂ ;‰lÁza e‡ˆÈ»¿«¿ƒ»¿∆∆¿»¬ƒƒ««»»

Lc˜˙  ÈÈOÚ OÚ „Á‡Ï ‡Bw‰Â31BÓk , ¿«≈¿««»»¬ƒƒƒ¿«≈¿
e‡aL32. ∆≈«¿

אחת.29) יחידה בתור אותם מנה במשנה 30)כלומר, שם
(וכן  רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי  תשיעי  אחד, "מנאן
ואינם  קריבים שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש
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קצה                
         

במומן  ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים
ידי31)לבעלים. על ועקר תשיעי , לעשירי  שקרא באופן

ממנו. עשירי  שם פי32)כך על ואף  ב ֿג, הלכות למעלה
קרב  העשירי  עשירי , עשר ולאחד תשיעי  לעשירי  קרא שאם
שינה  אם אלא זה אין - שלמים קרב  עשר והאחד מעשר
המניין  כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך , מתשיעי 
נאכלים  אלא קרבים, אינם שניהם הסוף , ועד מהתחלה

במומם.

.Ê,ÈÈOÚ Ó‡Â ÔBL‡ ‡ˆiL ÔB‚k ,ÚÙÓÏ Ô‡Ó¿»»¿«¿≈«¿∆»»ƒ¿»«¬ƒƒ
‰Óe ÈÈOÚ‰ ‡ˆiL „Ú ,ÈÚÈLz Ó‡Â ÈL ‡ˆÈÂ¿»»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«∆»»»¬ƒƒ»»
.Lc˜˙ ÂÈÏ‡Ó ÈÈOÚ‰L ,L„˜ ‰Ê È‰  ˙Á‡««¬≈∆…∆∆»¬ƒƒ≈≈»ƒ¿«≈

.Á Èca ÈÈOÚ‰ ‡LÂ ÈÈOÚ ÈÚÈLzÏ ‡»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒƒ«ƒ
BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰33,OÚÓ Èca ‡LpL ‰ÊÂ , «¿ƒƒ≈»≈¿¿∆∆ƒ¿««ƒ«¬≈

B ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡34ÂÈÏ‡Ó ÈÈOÚ‰L , ««ƒ∆…»»¿…≈¿∆»¬ƒƒ≈≈»
,BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰  Èca ÈÈOÚ‰ ˙Ó .Lc˜˙ƒ¿«≈≈»¬ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ≈»≈¿
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈeËt eÓÂ e‡ˆiL ‰BÓM‰ ÏÎÂ¿»«¿»∆»¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…
,‡ˆiL Ì„˜ ˙Ó ‡l‡ wÏ Ô‰lL ÈÈOÚ Lc˜˙ƒ¿«≈¬ƒƒ∆»∆ƒ»≈∆»≈…∆∆»»

.ËBt Èe‡‰ ÔÈn‰L∆«ƒ¿»»»≈

עשירי33) שם נעקר לא אם אף  בטעות. נתקדש שהתשיעי 
במומו. ייאכל כך ומשום העשירית. פירוש 34)מהבהמה

לעשירי . בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא

.Ë,CÏB‰Â ‰BÓ ‰È‰Â ÈcÏ ÌÈ‡ÏË ‰OÚ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ«ƒ¿»»∆¿≈
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó35Bk„k ÌÈÏLÓe ‰BÓ  ≈∆»ƒ«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿

OÚ Lc˜Óe‡l‡ ÌÈiÁ ‰zÚ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈ ¿«≈¬ƒƒ««ƒ∆≈»«»«ƒ∆»
‰ÚLz36. ƒ¿»

להימנות.35) הדיר מן שיצאו אלה כיוון 36)כלומר,
חיים. עשרה הדיר בתוך היו שמקודם

.ÈÈc‰ CB˙aL el‡Ó „Á‡ ˙Ó37eÓpL el‡ 38 ≈∆»≈≈∆¿«ƒ≈∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ËBt OÚÓÏ Èe‡‰ ÔÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈeËt¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿»»»¿«¬≈≈««
CB˙aL el‡Â ,e‡aL BÓk ,Ô‰ÈÏÚ LÈÙ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿

Èc‰39ÌÈÁ‡Ï eÙËˆiL „Ú Á‡ Ô‚Ï ÔÁÈpÓ40. «ƒ«ƒ»¿…∆«≈«∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ
,ÈcÏ ÔÒÈÎ‰Â ÌÈ‡ÏË OÚ ‰Úa‡ BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ

‰Úa‡ e‡ˆÈÂ41‰ML e‡ˆÈÂ ,‰Ê Á˙Ùa Ô‡Óe42 ¿»¿«¿»»¿»»¿∆«∆¿»¿ƒ»
:Èc‰ CB˙a ‰Úa‡ ÌL e‡LÂ ,Á‡ Á˙Ùa Ô‡Óe¿»»¿∆««≈¿ƒ¿¬»«¿»»¿«ƒ
Ba e‡ˆiL Á˙t‰ ÔÓ ÌÈ‡Lp‰ ‰Úa‡‰ e‡ˆÈ Ì‡ƒ»¿»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ«∆«∆»¿

„Á‡ Ô‰Ó ÏËB  ‰MM‰43ÔÈeËt ÔlÎÂ44Ô˙B‡L ; «ƒ»≈≈∆∆»¿À»¿ƒ∆»
Èe‡‰ ÔÈÓ ÔBL‡ Á˙tÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰Úa‡‰»«¿»»∆»¿¿ƒ»ƒ∆«ƒƒ¿»»»

ÔËt45ÔÓ ÌÈ‡Lp‰ ‰Úa‡‰ el‡ e‡ˆÈ Ì‡Â . ¿»»¿ƒ»¿≈»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ
Ì˙B‡ È‰  ‰lÁz ‰Úa‡‰ Ba e‡ˆiL Á˙t‰«∆«∆»¿»«¿»»¿ƒ»¬≈»
e‡ˆiL ‰MM‰ Ô˙B‡Â ‰lÁza e‡ˆiL ‰Úa‡‰»«¿»»∆»¿«¿ƒ»¿»«ƒ»∆»¿
‰Ó Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÔÈeËt ÈL Á˙Ùa Ô‰ÈÁ‡«¬≈∆¿∆«≈ƒ¿ƒ∆»∆»≈∆ƒ¿»
ÌÈÁ‡ Èca ÌL e‡L È‰L ,OÚÓÏ Èe‡‰ ÔÈÓƒ¿»»»¿«¬≈∆¬≈ƒ¿¬»«ƒ¬≈ƒ
‰Úa‡‰ el‡ Ï‡ ;OÚÏe ÔÈn‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¬»≈»«¿»»
 ÔBL‡‰ Á˙tÓ eÓÂ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,e‡LpL∆ƒ¿¬««ƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

Èe‡‰ ÔÈÓ BÈ‡46.Á‡ Ô‚Ï ÔÈÙËˆÓ CÎÈÙÏ , ≈ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿…∆«≈

e‡LÂ ÈL Á˙tÓ ‰Úa‡Â ‰Ê Á˙tÓ ‰Úa‡ e‡ˆÈ»¿«¿»»ƒ∆«∆¿«¿»»ƒ∆«≈ƒ¿ƒ¿¬
ÌÈÁ˙t‰ ÈMÓ „Á‡Ó ‰MM‰ e‡ˆÈ Ì‡ :‰ML ÌL»ƒ»ƒ»¿«ƒ»≈∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

ÔÈeËt ÔlÎÂ OÚÓ „Á‡ Ô‰Ó ÏËB 47e‡ˆÈ Ì‡Â ; ≈≈∆∆»«¬≈¿À»¿ƒ¿ƒ»¿
‰MM‰ÌÈÁ˙t‰ ÈLa48ÔÈÙËˆÓ ‰MM‰ È‰  «ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰BÓM‰Â ,Á‡ Ô‚Ï¿…∆«≈¿«¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»ƒ»
Èe‡‰ ÔÈÓ eÓ Ô‰Ó ‰Úa‡ ÏkL ;ÔÈeËt¿ƒ∆»«¿»»≈∆ƒ¿ƒ¿»»»
ÌL eÈ‰ ‰ML È‰L ,OÚÏe ‰OÚ ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ»»¬»»¿«≈∆¬≈ƒ»»»

.Èc‰ CB˙a ÌÈ‡Lƒ¿»ƒ¿«ƒ

להימנות.37) מהדיר יצאו שטרם אלה שיצאו 38)כלומר,
יצאו.39)במניין. לא מן 40)שעדיין נפטרו לא שעדיין

עשרה. ביחד ויהיו בשנייה,42)בראשונה.41)המעשר
בפתח  הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל
דרך  שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה ונשארו השני ,
והארבעה  פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח 
או  בדיר נשארו אם אבל אחר, לגורן מצטרפים הראשונים
והארבעה  פטורים השישה הרי  אחר, פתח  דרך יצאו
אחר. לגורן מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43) אחר 45)כל שהרי 
מספיק  מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו
בפתח  יצאו הם הרי  השישה וכן הארבעה ושאר למניין,

כדין. מניין והם שהרי46)אחד עשרה, שם היו שלא
שני . מפתח  זה לפני  יצאו מהעשרה 47)השישה שהרי 

שיצאו  והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח 
שיצאו  שבעת הראוי , מניין משום פטורין השני  מהפתח 
מהן. לעשר שיוכל כדי  מספיק  מספר בדיר עוד נשארו

מהששה,48) הראשונים שני  ויצאו לשניים השישה שנחלקו
השני . מפתח  והשני  אחד מפתח  זה אחת בבת

.‡Èe‡ˆÈÂ ,Èc‰ CB˙a ÌÈ‡ÏË OÚ ‰ÚLz BÏ eÈ‰»ƒ¿»»»¿»ƒ¿«ƒ¿»¿
ÔBÁ‡‰ ÏËB  ÈL Á˙Ùa ‰ÚL˙Â ‰Ê Á˙Ùa ‰ÚLzƒ¿»¿∆«∆¿ƒ¿»¿∆«≈ƒ≈»«¬

OÚÓ ÌLÏ49‰ÚLz‰ Ô˙B‡L ;ÔÈeËt ÔlÎÂ50eÓ ¿≈«¬≈¿À»¿ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿
Èe‡‰ ÔÈÓ51. ƒ¿»»»

מעשר.49) והוא שהוא, פתח  מאיזה מוציאו כלומר,
מפתחם.50) יצא לא שהעשירי  אותן כלומר,
לעשרה.51) לצרף  בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

.ÈÈc‰ ÔÓ BaÂ BL‡ ‰Ïh‰ ‡ÈˆB‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ«»∆…¿Àƒ«ƒ
.c ÏÎÏ ÈeÓk ‡e‰ È‰  ÊÁÂ¿»«¬≈¿»¿»»»

.‚ÈBnÚ acL BÁ ÈtÓ ÔÈn‰ ˜ÈÒÙ‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ≈ƒ
˙aL ÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡52ÌÈÏLÓe ÊBÁ ‰Ê È‰  ∆»¿»≈«»¬≈∆≈«¿ƒ

.Ck Á‡ BÈÓƒ¿»««»

משום 52) טוב  ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור
המניין. בעת אותו שסוקרין (=הצבע ) הסקרא

.„È,ÈÈOÚ Lc˜Óe „Á‡ „Á‡ ÔÈ‡ˆBi‰ ‰BÓ ‰È‰»»∆«¿ƒ∆»∆»¿«≈¬ƒƒ
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜Â53el‡ CB˙Ï ,Èc‰ CB˙Ï ¿»«∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÏkL ;Ïk‰ eËÙ  eOÚ˙ ‡ÏÂ eÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ¿«¿ƒ¿¿«…∆»
ıÙwL Èen‰ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡54,Á‡ B‡ ∆»≈∆»≈ƒ«»∆»««≈

e‡a Îe.ÔÈeËt ÔÈÈen‰ ÏkL ¿»≈«¿∆»«¿ƒ¿ƒ
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אלו 53) הרי  לתוכן המנויין מן אחד "קפץ  נח : שם משנה
עשרה  כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים".
הדיר. לתוך התשעה מן אחד קפץ  כך ואחר העשירי  וקידש
מן  אחד כשקפץ  גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י  אבל
הראוי . במניין שנפטרו עשירי  שקדש לפני  המנויין

על 54) הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
החייבים  מן אחד יהיה שהעשירי  יקרה אם ואפילו החיוב .
עשירי אינו והעשירי  התשעה, בין הוא המנוי  זה שמא -
נאמר  שהרי  התורה, חייבתו לא בדבר ספק  שיש ומכיוון
ולא  וודאי  "עשירי  - קודש" יהיה "העשירי  לב ) כז, (ויקרא

ספק ". עשירי 

.ÂËÌÈiÈOÚ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜55Ôlk  Èc‰ CB˙Ï »«∆»ƒ»¬ƒƒƒ¿«ƒÀ»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈ56ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ57. ƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿¿»

בהמה.55) מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד
המעשר.56) הוא שמא ספק  יש ואחד אחד כל שעל
כלום.57) בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BBÎa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»







(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»
( .B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe˜ ˙‡hÁ Ôa˜ „ÈÁi‰ È˜iL∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»«ƒ¿»
‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ È˜iL∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ»»ƒ…
‡˜p‰ e‰ÊÂ .B˙‡hÁ ‡ÈÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ,‡ËÁ»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆«ƒ¿»
˙BÚ ÏÚ ÌL‡ ‡ËBÁ‰ È˜iL (‚ .ÈeÏz ÌL‡»»»∆«¿ƒ«≈»»«¬≈
È˜iL („ .È‡cÂ ÌL‡ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .˙BÚe„È¿¿∆«ƒ¿»»»««∆«¿ƒ
 ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ .˙BÚe„È ˙BÚ ÏÚ Ôa˜ ‡ËBÁ‰«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»»ƒ
.‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ B‡ ÛBÚ  ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
eÈ˜iL (‰ .„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL eB‰Â eÚË Ì‡ Ôa˜ ÔÈ„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙BeÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
ומה 1) כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר יבאר

ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא

.‡‰‚‚La BÚ‰ Ïk2‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ3 »»≈ƒ¿»»«««ƒƒ¿…«¬∆
‰OÚÓ da LiL4˙k ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL5iÁ ‰Ê È‰  ∆≈»«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈¬≈∆«»

˙‡hÁ Ôa˜ È˜‰Ï6B˙‡hÁ È˜iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈∆«¿ƒ«»
B˙‚‚L ÏÚ7. «ƒ¿»

בשני2) אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו שנעלם
להלן  המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב  א) אופנים:
ידע  לא אבל אסור שהוא שידע  או מותר, שהוא - ד בהלכה
לו  נודע  שלא ב ) ב ). הלכה פ "ב  (להלן כרת עליו שחייבים
או  אמו שהיא ידע  ולא אשה על הבא  כגון: עבירה, שזוהי 
שבת. שהיום ידע  ולא מלאכה העושה וכן אחותו,

להלן.3) ראה כרת, בהן שיש מצוותֿעשה למעט 
ב ).4) הלכה (להלן מגדף  בזדון.5)למעט  עליה עבר אם

עבר  אם ביתֿדין, מיתת עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות

והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה
כרת. עליה חייבים כזֿכח ):6)שאז ד, (ויקרא שנאמר

אחת  בעשותה הארץ  מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם
שעירת  קרבנו והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה ' ממצות
(במדבר  ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים
שאינו  הרי  בשגגה", לעושה לכם יהי ' אחת "תורה כט ): טו,
מעשה  בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב 
(ויקרא  ובספרא ב ). בהלכה להלן וראה במשנה, ב . (כריתות
יכול  תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת
אחת  תורת ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים
 ֿ בעבודה בשגגה העושה כל הרי  בשגגה, לעושה לכם יהיה
כרת  זדונו על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה זרה:
כרת  זדונו על שחייבים מעשה כל אף  חטאת, שגגתו ועל

חטאת". שגגתו הרי7)ועל כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב  כתב : כבר

.k dB„Ê ÏÚ ÔÈiÁL ‰Ú ÏÎÂÏÚ ÔÈiÁ  ˙ ¿»¬≈»∆«»ƒ«¿»»≈«»ƒ«
˙‡hÁ d˙‚‚L8Ûc‚Ó :˙BÚ LÏMÓ ıeÁ ,9ÏhÓe ƒ¿»»«»ƒ»¬≈¿«≈¿«≈

‰ÏÈÓ10ÁÒt Ôa˜Â11‰ÏÈn‰Â ÁÒt‰ .12Ô‰L ÈtÓ  ƒ»¿»¿«∆««∆«¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈
‡Ï ˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ˙‡hÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓƒ¿¬≈¿«»≈¿ƒƒ∆»«ƒ¿«…

‰OÚ˙13˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ :Ó‡pL ,14‡Ï L‡ ÈÈ «¬∆∆∆¡«««ƒ»ƒ¿¿»¬∆…
‰ÈOÚ˙15‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ  Ûc‚Ó‰Â ;16, ≈»∆»¿«¿«≈ƒ¿≈∆≈«¬∆

‰‚‚La ‰OÚÏ :Ó‡Â17Ba ÔÈ‡L Ûc‚Ó ‡ˆÈ  ¿∆¡«»…∆ƒ¿»»»»¿«≈∆≈
‰OÚÓ18Û‡ ,dBÏ‡a ‰Ê ‰„BÚ Ïa˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¿ƒ»«¿«≈¬»»»∆¡««

Ï˜Ò  „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â ,˙k iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ19, «ƒ∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒƒ¿»
Ôaw‰ ÔÓ eËt  ‰‚‚La Ïa˜ Ì‡20‡lL ÈÙÏ , ƒƒ≈ƒ¿»»»ƒ«»¿»¿ƒ∆…

˙Á‡ d˙OÚa :Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰OÚ21. »»«¬∆¿∆¡««¬»««

שם.8) וספרא  שם, בכריתות את 9)משנה מברך הוא
ז. הלכה זרה עבודה מהלכות בפ "ב  ראה תינוק 10)השם,

ואם  לכשיגדל, עצמו את למול חיוב  עליו מוטל נימול, שלא
כמו  כרת, שחייב  מצותֿעשה, ביטל - במזיד עצמו מל לא
בשר  את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר
אינו  ואף ֿעלֿפי ֿכן מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה ערלתו
שיש  ידע  שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב 

עצמו). למול חיוב  ה 11)עליו מצות קרבן שביטל קרבת
שנאמר  כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב  ואף ֿעלֿפי  פסח .
היה, לא ובדרך טהור הוא אשר "והאיש יג) ט , (במדבר
אינו  - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח  לעשות וחדל
מחויב  שהוא ידע  כשלא בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב 

היום. פסח  שערב  ידע  שלא או פסח  קרבן אף 12)להקריב 
עצמו  את שטמא וכגון מעשה, ע "י  המצוה את בטלו אם

כאן). אורֿשמח  (ראה בשגגה פסח  ג.13)בערב  כריתות
ה). הלכה דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ ' כן 14)וספרא

לענין  שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י  רומי  בדפוס  וכ"ה נכון,
והיא  מצות" מכל "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי  נפש

סופר. שם.15)טעות במשנה 16)ספרא כחכמים
בלחםֿמשנה). וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב ., כריתות

מעשה.17) עלֿידי  הלאו על במשנה,18)שיעבור שם
ג. הלכה א פרק  שם והיינו 19)ובספרא להיות. צריך כן

(שמות  שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו אם
וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח ) לב ,
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להשתחוואה. אמירה דעת 20)הוקשה לפי  סג. סנהדרין
עקיבא. כר' ולא "לעשות 21)חכמים, רבינו כתב  למעלה

המלך). עמק  (הגהות למה? כתובים ושני  בשגגה",

.‚˙B˙k Ïk22˙B˙k LÏMÓ ıeÁ ‰BzaL »¿≈∆«»ƒ»¿≈
e‡aL23 ‰‚‚La Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ „ÈÁi‰ Ú Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»««»ƒ«««≈∆ƒ¿»»

‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ24L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÓ ıeÁ .25 ≈ƒ«»¿»ƒ»≈∆»«…∆
Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ26˙‡hÁ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ Ì‰ÈML , ¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆¿≈∆≈¿ƒƒ«»

„BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜ ‡l‡ ‰Úe˜27‡a˙iL BÓk ,28. ¿»∆»»¿»∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

כרת.22) עליהם שחייבים ב :23)איסורים הלכה למעלה
פסח . קרבן ומבטל מילה מבטל להלן 24)מגדף , ראה

קבועה. חטאת היא מה ד, קדשים 25)הלכה בשר אכל
כרת, חייב  - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב 
מזבח  בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז, (ויקרא שנאמר
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים
ורש"י ה). הלכה פ "י  להלן וראה יד: (מכות מעמיה"
"אמור  ג) כב , (ויקרא שנאמר ממה מביא ב . כריתות במשנה
וגו' הקדשים אל וגו' יקרב  אשר איש כל לדורותיכם אליהם
ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו

במזיד 26) כן עשה שאילו ולפנים, ישראל עזרת מפתח  היינו
כמו  יב ), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ "ג כרת חייב  -
יתחטא  ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט , (במדבר שכתוב 
טמא" ה' מקדש את כי  הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה
הנוגע  "כל יג) יט , (שם עוד וכתוב  ה), הלכה פ "י  (להלן
טמא  ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת
במשנה  וברש"י  שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה

ב ). הלכה 27)כריתות להלן וראה שם. בכריתות משנה
ויורד. עולה קרבן הוא מה ה.28)ד, הלכה פ "י  להלן

ונעלמה  נטמא שאם יא) וֿז, ב ֿג, ה, (ויקרא  שכתוב  שמה
כשטמא  המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב  טומאתו ממנו
ו: שבועות וראה ידע , ולא קדשים אכל או למקדש נכנס  זה

.„‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰‡a‰ ‡È‰ ‰Úe˜ ˙‡hÁ29„Ïa30, «»¿»ƒ«»»ƒ«¿≈»ƒ¿«
Ì‡ ‡l‡ ,Úe˜ BÈ‡L Ôa˜ ‡e‰ „BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa˜Â¿»¿»∆¿≈»¿»∆≈»«∆»ƒ
 ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈ƒ«»¿≈»¿ƒ»»»ƒ

ÛBÚ ‡ÈÓ31‰ÙÈ‡‰ ˙ÈÈOÚ B‡32‡a˙iL BÓk ,33. ≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆ƒ¿»≈
ÏÚ ‡ÈÓ „ÈÁi‰L ˙BÚ‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»¬≈∆«»ƒ≈ƒ«

LÏLÂ ÌÈÚa‡ ‰Úe˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L34:Ô‰ el‡Â . ƒ¿»»«»¿»«¿»ƒ¿»¿≈≈
Bn‡ ÏÚ ‡a‰ (‡35BzL‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ ( .36‡a‰ (‚ . «»«ƒ«»«≈ƒ¿«»

dn‡ Ì‡ ÏÚ37‰È‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ („ .38ÏÚ ‡a‰ (‰ . «≈ƒ»«»«≈»ƒ»«»«
Bza39Ba ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ê .Bza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Â .40. ƒ«»««ƒ«»««¿

BzL‡ ˙a ÏÚ ‡a‰ (Á41(È .dza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ë . «»««ƒ¿«»««ƒ»
˙a ÏÚ ‡a‰da42B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (‡È .43‡a‰ (È . «»««¿»«»«¬«»

ÂÈ‡ ˙L‡ ˙ ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ44ÏÚ ‡a‰ (‚È . «¬∆ƒ«≈∆»ƒ«»«
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („È .ÂÈ‡ ˙BÁ‡45ÏÚ ‡a‰ (ÂË . ¬»ƒ«»«¬ƒ«»«

BzL‡ ˙BÁ‡46ÂÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÊË .47‡a‰ (ÊÈ . ¬ƒ¿«»«≈∆»ƒ«»
ÂÈ‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ48Ba ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÁÈ .49(ËÈ . «≈∆¬ƒ»ƒ«»«≈∆¿
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰50LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Î .51(‡Î . «»«≈∆»ƒ«»«≈∆ƒ

‰cp‰ ÏÚ ‡a‰52ÎÊ ÌÚ ÎBM‰ (Î .53‡a‰ (‚Î . «»««ƒ»«≈ƒ»»«»
ÂÈ‡ ÏÚ54ÂÈ‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („Î .55ÎBM‰ (‰Î . «»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«≈

‰Ó‰a ÌÚ56˙‡ ‰ÈÏÚ ‰‡ÈnL ‰M‡‰ (ÂÎ . ƒ¿≈»»ƒ»∆¿ƒ»»∆»∆
‰Ó‰a‰57. «¿≈»

מביא 29) בהמה איזו שמפרט  ההלכה, בסוף  להלן ראה
בין  ההבדל וכן כריתות. חייבי  בשאר ואיזו בעבודהֿזרה,
כריתות. חייבי  שאר לענין משוח , וכהן למלך הדיוט 

ויורד.30) עולה כקרבן הסולת מן ולא העוף  מן ולא
יונה.31) בני  שני  או תורים, ידו 32)שתי  כשאין סולת,

לעוף . גם ד.33)משגת הלכה פ "י  במשנה 34)להלן
מונה  שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם)
"אשה  בכלל מפרט  רבינו ואילו לאחת, ובתה" "אשה
בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה":

(לחםֿמשנה). בנה היתה 35)בת אם ובין שם. במשנה
אב , אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב  אביו נשואת
אנוסת  היתה אם ובין ה"ב ) פ "ב  ביאה איסורי  הלכות ראה
שנאמר  אמו, על בא משום אחת, אלא חייב  שאינו אביו,
כרת  וחייב  היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח , (ויקרא
פרשת  בסוף  שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי  כט ): יח , (שם העריות
חייב  - ובשוגג עמם", מקרב  העושות הנפשות ונכרתו האלה
חטאת  חייב  בשוגג כרת, חייב  שבמזיד שכל קבועה, חטאת

ב ). הלכה (למעלה "הבא 36)קבועה שם במשנה חמותו,
ובתה  אשה "ערות יז) יח , (ויקרא וכתוב  ובתה", אשה על
העריות  ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב  תגלה", לא

הכריתות. חייבי  ככל בשגגה וחטאת כט ), של 37)(שם,
וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר אשתו,
בין  הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח  לא בתה בת ואת
בת  נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה נשא אם
מדברי שני ' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח "כ בתה

ו. הלכה אישות מהלכות בפ "א ראה שנאמר 38)סופרים,
תקח  לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם):

למי . קדם מי  נפק "מ  ואין וגו' ערותה" בין 39)לגלות
"אשה  בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא
מן  אשתו (ואינה מאנוסתו שהיא ובין שתים, וחייב  ובתה"
מפורש  זה שאין אף  ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין,
בת  אם בקלֿוחומר: התורה מן עליו היא אסורה - בתורה
הלכה  ביאה איסורי  מה' (פ "ב  כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת
למדו  ועוד) ה. וכריתות ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו,

מגזירהֿשוה. גם בין 40)אותה לו, שנולדו ובנו ובתו
ראה  בנה, ובת בתה בת משום גם שתים, (וחייב  מנשואתו
בת  או בנך בת "ערות י ): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן)
(שם, כמפורש במזיד כרת וחייב  ערותן", תגלה לא בתך

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב  שגג ואם היא 41)כט ), אם אף 
תגלה", לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה

שתים, חייב  בתו היא משום ואם ואחת בתו משום אחת
במזיד  כרת וחייב  שם). ביאה איסורי  (הלכות ובתה אשה

כנ"ל. בשוגג והבן 42)וחטאת הבת אם אף  אשתו. של
את  תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם
ואם  וגו', ערותה" לגלות תקח  לא בתה בת ואת בנה בת
משום  ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב  בתו גם היא

בתו. וכמו 43)בת מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בדרך  לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן

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



קצח               
         

והיתה  אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות ובין הנישואין,
ט ): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי  מזנות אחות לו
מולדת  או בית מולדת אמך, בת או אביך בת אחותך  "ערות
הוא  הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ ,
שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות משום גם שתים, חייב 

ב ֿד). הלכות שם ביאה איסורי  בהלכות כלומר,44)וראה
אשת  בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו, נשואת אשת בת
וחייב  ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך
ביאה  איסורי  בהלכות (ראה שלמעלה אחותו ערות משום גם
משום  אלא חייב  אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם).
אביו, אשת בת אחותו ערות משום ולא אחותו, ערות

כאשתו. אינה ובין 45)שאנוסתו במשנה. ב . כריתות
עליו  ערוה זו הרי  מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא
יב ֿיג): (שם, שנאמר ה), הלכה שם ביאה איסורי  (הלכות
אחות  ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך אחות "ערות

היא". אמך שאר כי  תגלה, לא שם.46)אמך במשנה
בין  מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי  דווקא והיינו
מות  לאחר אבל מזנות, ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה
ט ), הלכה שם ביאה איסורי  (הלכות באחותה מותר אשתו
לצרור  תקח , לא אחותה אל "ואשה יח ): (שם, שנאמר

בחייה". עליה ערותה בין 47)לגלות אמו, אינה אפילו
וגם  אביו, אשת משום גם שתים, חייב  (שהוא אביו בחיי 
מן  בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת משום

(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין איסוריהנישואין, כות
אביך  אשת "ערות ח ): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
גם  היתה זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא

אמו. על בא משום גם חייב  שנאמר 48)אמו, שם, משנה
תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי  "ערות יד): (שם,
אשת  אבל האב , מן אביו, אחי  אשת ודוקא היא". דודתך
שהוא  בין אמו, אחי  אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי 
אסורות  אינן האם, מן אמו אח  שהוא ובין מהאב , אמו אח 
ו. הלכה אישות מהלכות בפ "א ראה מדרבנן, כי ֿאם

אשת 49) תגלה לא כלתך "ערות טו): (שם, שנאמר שם,
ערותה". תגלה לא היא טז)50)בנך (שם, שנאמר שם,

אחיו  שמת וכגון היא", אחיך ערות תגלה, לא אחיך אשת
יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח 
עליו  הם אביו, אחי  ואשת בנו אשת אחיו, אשת אלו: וכל
בין  שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה
מאשת  (חוץ  מותן לאחר בין בעליהן בחיי  בין נתגרשו, שלא
בעלה, בחיי  מהן אחת על בא ואם בן), הניח  שלא אחיו
איש, אשת משום וגם בשר, שאר משום גם  שתים. חייב 

א. הלכה שם ביאה איסורי  בהלכות שנאמר 51)ראה שם,
לטמאה  לזרע  שכבתך תתן לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם,

בנדת 52)בה". אשה "ואל יט ) (שם, שנאמר שם,
ערותה". לגלות תקרב  לא (שם,53)טומאתה שנאמר שם,

ואחד  היא". תועבה אשה משכבי  תשכב  לא זכר "ואת כב )
איסורי מהלכות (פ "א עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא
ככל  התראה בלא במזיד כרת וחייב  יד). הלכה ביאה
ככל  קבועה חטאת מביא שוגג, היה ואם כט ). (שם, העריות

כריתות. "ואת 54)חייבי  של הלאו על שעבר מה מלבד
משום  גם חייב  (שלמעלה), אשה" משכבי  תשכב  לא זכר
מבואר  נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות

בשוגג, עבר אם חטאות שתי  לחייבו ממש, לאביו שהכוונה
א. הלכה פ "ד להלן גם שעבר 55)ראה מה מלבד זה, גם

גם  חייב  אשה", משכבי  תשכב  לא זכר "ואת של הלאו על
חייב  שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי  "ערות משום

שם. פ "ד להלן גם וראה שם, חטאות, כריתות 56)שתי 
ובין  נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
בהמה  "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא
ועוף  חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך תתן לא
בלא  במזיד כרת וחייב  טז). הלכה ביאה איסורי  מה' (פ "א
חייב  ובשוגג כט ). (שם, העריות חייבי  ככל והתראה, עדים

הכריתות. חייבי  ככל שנאמר 57)חטאת שם, כריתות
תבל  לרבעה בהמה לפני  תעמוד לא "ואשה כג): (שם,
ככל  והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא".
הכריתות. חייבי  ככל בשוגגת וחטאת כט ), (שם, העריות
נאסרת  האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא
תתן  לא בהמה (=ובכל שלמעלה הזכרים של מהפסוק 

שמט . ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). שכבתך

LÏLÂ ÌÈOÚ ˙BÈÚaL ˙B˙k Ïk e‡ˆÓ58. ƒ¿¿»¿≈∆»¬»∆¿ƒ¿»
„BÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰OÚ ÚL ˙BÚ‰ ‡Leƒ¿»»¬≈¿«∆¿≈¿≈≈»≈

‰Ê ‰„BÚ59‰OÚÓa60CÏnÏ BÚfÓ Ô˙Bp‰ ( .61. ¬»»»¿«¬∆«≈ƒ«¿«…∆
B‡ ÏÚa (‚62‰OÚÓa ÈBÚcÈ ÏÚa („ .63(‰ . ««««ƒ¿ƒ¿«¬∆

˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰64ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (Â . «¿«≈∆««»»∆¿»»¿
ÌÈetk‰65ÌÈetk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ (Ê .66(Á . «ƒƒ»≈¿∆¿«ƒƒ

˙B ÏÎB‡‰67ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Ë .68ÏÎB‡‰ (È . »≈»»≈»≈¿∆«»≈
ÏÁ69Ìc ÏÎB‡‰ (‡È .70Ïebt ÏÎB‡‰ (È .71(‚È . ≈∆»≈»»≈ƒ

ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰‰ÊÚÏ72Ôa˜ ‰ÏÚn‰ („È . «≈»»ƒ»¬»»««¬∆»¿»
‰ÊÚÏ ıeÁ73‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ÂË .74(ÊË . »¬»»«¿«≈∆∆∆«ƒ¿»

˙Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰75‰ÁLn‰ ÔÓLa Cq‰ (ÊÈ .76. «¿«≈∆«¿…∆«»¿∆∆«ƒ¿»

ובמגדל 58) רומי  בדפוס  וכ"ה ועשרים", "ששה תימן: בכ"י 
שלנו  הגירסא ולפי  בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם עוז.
הבא  והם: אחר, מצד גם כרת בהם שחייב  שלשה נתמעטו
עם  השוכב  משום כרת בהם שיש אביו, אחי  ועל אביו על
כרת  בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא הזכר.
אזהרה  באה לא הדברים ובאותם אחותו. על הבא משום
נמצא  בשגגה, חטאות שתי  לחייבם כי ֿאם מיוחדת
הכריתות  ולמנין וששה, עשרים הם החטאות שלחשבון

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים אלא כריתות 59)אינם
תעבדם" ולא להם תשתחוה "לא ה): כ, (שמות שכתוב  שם.
עדים  בלא במזיד כרת וחייב  הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה
ואת  בזה ה' דבר "כי  לא): טו, (במדבר שנאמר והתראה,
ובסנהדרין  בה". עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו
ר' דבי  דתנא עבודהֿזרה, לענין מדבר זה שפסוק  אמרו צט .
לו  שנאמר דיבור המבזה זה בזה", ה' דבר "כי  ישמעאל
אחרים" אלהים לך יהי ' לא אלהיך, ה' "אנכי  מסיני  למשה
שחשב  כגון בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות
אסרה  לא אבל לע "ז, וקיטור זיבוח  רק  אסרה שהתורה
קבועה, חטאת מביא ב .) כריתות (רש"י  וניסוך השתחוואה
כל  את תעשו ולא תשגו "וכי  כב ): טו, (במדבר שנאמר כמו
שהיא  מצוה היא "איזו ח . בהוריות ואמרו האלה", המצוות

ככ  ונאמר שקולה כוכבים", עבודת זו אומר הוי  המצוות, ל
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בת  עז והקריבה בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם
לחטאת". ניסך 60)שנתה או הקריב  או שהשתחווה, וכגון

בכך, זו עבודהֿזרה עבודת דרך אין אפילו לע "ז, הקטיר או
שעובדים  דרך שהוא אופן בכל במעשה ע "ז עבד אם וכן
המקבל  אבל ב ֿג), הלכות ע "ז, מהלכות פ "ג (ראה זו ע "ז
אינו  במזיד, כרת חייב  שהוא אע "פ  לאלוה, הע "ז את בשוגג
כט ): (טו, שם ונאמר מעשה, עשה שלא לפי  קרבן, מביא
הלכה  למעלה ראה בשגגה", לעושה לכם יהי ' אחת "תורה

כתב 61)ב . ג, הלכה פ "ו ע "ז ובהלכות שם. כריתות
מקצת  ולוקח  גדולה אש מדליק  עושים, היו "כיצד רבינו:
נותנים  הכהנים ואותן האש, עובדי  לכהניהם ומוסרו זרעו
ברשותו, באש להעבירו בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן
הכהנים  ברשות האש על בנו שמעביר הוא הבן ואבי 
לא  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו
לעבודהֿזרה  ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו
התורה  ואסרה זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת,
להעביר  תתן לא "ומזרעך כ): יח , (ויקרא שכתוב  זה, דבר
יח , (דברים באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך;
שלא  או נסקל לא ואם ובהתראה. בעדים סקילה וחייב  י ),
בני "ואל ב ֿג): כ, (ויקרא שכתוב  בכרת, דינו בו, התרו
מזרעו  יתן אשר וכו' ישראל מבני  איש איש תאמר, ישראל
את  אתן ואני  באבן, ירגמוהו הארץ  עם יומת, מות למולך
נתן  מזרעו כי  עמו מקרב  אותו והכרתי  ההוא באיש פני 
שחשב  בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך",
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב  זאת, אסרה לא שהתורה
שהשוגג  סט .) (שבת מע "ז למדים כריתות חייבי  כל ְִֵשהרי 

חטאת. האוב ?62)חייב  מעשה הוא "כיצד שם. כריתות
של  שרביט  ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא זה
אצלם, ידועים בדברים בלאט  מדבר והוא ומניפו, בידו הדס 
מה  על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע  עד
מאד, עד נמוך בקול הארץ , מתחת בדברים שואל, שהוא
וכן  בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאילו
ששמע  עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח 
ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת יוצא קול כאילו
תפנו  "אל לא): יט , (ויקרא וכתוב  א). הלכה ע "ז (הלכות
עדים  בלא במזיד כרת וחייב  הידעונים", ואל האובות אל
אל  תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב  והתראה,

הידעונ  ואל בנפש האובות פני  את ונתתי  אחריהם לזנות ים
חייב  בשוגג היה ואם עמו", מקרב  אותו והכרתי  ההיא
במעשה", אוב  "בעל כאן רבינו כתב  ולא קבועה. חטאת
הוא  אוב  של שסתמו לפי  ידעוני , בבעל להלן שכתב  כמו
להלן. ראה במעשה, ידעוני  של סתמו ואין במעשה,

ועושה 63) ומקטיר בפיו, "ידוע " ששמו: עוף  עצם "מניח 
בפיו  וידבר נפל) (=חולי  כנכפה שיפול עד אחרים מעשים
על  והוזהר ה"ב ) שם ע "ז (הלכות להיות" שעתידים דברים
"והנפש  (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב  בתורה, זה
אותו  והכרתי  וגו' הידעונים ואל האובות אל תפנה אשר
הכריתות. חייבי  יתר ככל בשוגג חטאת וחייב  עמו". מקרב 
לקיש  כריש שפסק  במעשה, ידעוני  בעל רבינו שכתב  ומה
(כריתות  במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות
אין  ידעוני  שבעל משום ידעוני ", "בעל ולא אוב " "בעל ב .)
שימת  בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו

מקטיר  ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י  כך לאחר אלא העצם
שם  עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה
"בעל  רבינו כתב  לפיכך מעשה. בלא קרבן חייב  ואינו ה"א)
מעשה  בו יש סתמו אוב  בעל אבל במעשה", ידעוני 
א). הלכה פ "ד להלן ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה

מל"ט 64) אחת ועשה שעבר ג. ובגמ ' שם, כריתות משנה
א), הלכה שבת מהלכות פ "ז (ראה תולדותיהן או המלאכות
תעשה  לא וגו' לה' שבת השביעי  "ויום י ): כ, (שמות נאמר
והתראה, עדים בלא במזיד במעשה כרת וחייב  מלאכה", כל
כל  כי  וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו
ואם  עמיה", מקרב  ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה
הכריתות. חייבי  ככל חטאת קרבן חייב  ושגג עבר

המלאכות 65) מל"ט  אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
שביתת  מה' פ "א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
שזה  אלא ליוהכ"פ  שבת בין "שאין ב ), הלכה עשור
בעדים  היה אם ב "ד, (=מיתת אדם בידי  זדונו (=שבת)
ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ ) וזה והתראה),
היום  בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח ): כג, (ויקרא ונאמר
כרת  וחייב  וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי  הזה,

תעשה  אשר הנפש "וכל ל): (שם, שנאמר כמו כל במזיד
מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי  הזה היום בעצם מלאכה

חטאת. חייב  ובשוגג כרת 66)עמה", וחייב  שם. כריתות
כל  "כי  כט ): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם
מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
"עינוי גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ְִֵועינוי 
"ויענך  יג) ח , (דברים וכתוב  עינוי , כאן שכתוב  עינוי ",
(יומא  רעבון עינוי  כאן אף  רעבון, עינוי  שם מה וירעיבך".
חייבי כיתר חטאת, חייב  בשגגה ושותה והאוכל עד:),
ושיעור  קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ  אכילה
ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור
(ראה  לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי  והוא

א). הלכה עשור שביתת מה' והוא 67)פ "ב  שם. כריתות
התורה  שקבעה הזמן אחרי  קדשים מבשר שנשאר מה
הנותר  את "ושרפת לד): כט , (שמות נאמר שעליו לאכילתם,
כרת, חייב  במזיד והאוכלו הוא", קודש כי  יאכל לא באש,
את  כי  ישא, עונו "ואוכליו ח ): יט , (ויקרא שנאמר כמו
אכל  ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש
(וראה  הכריתות חייבי  ככל קבועה, חטאת חייב  בשוגג

קלא). ל"ת המצוות (פ "א 68)בספר חמץ  כזית והיינו שם,
"ולא  ג): יג, (שמות שנאמר ז). הלכה ומצה חמץ  מהלכות
יב , (שם שנאמר כרת, חייב  במזיד והאוכלו חמץ ", יאכל
מישראל", ההיא הנפש ונכרתה חמץ  אוכל כל "כי  טו):
הכריתות  חייבי  ככל קבועה חטאת חייב  בשוגג והאוכלו
ל"ת  המצוות ובספר א, הלכה שם ומצה חמץ  בהלכות (ראה

מהלכות 69)קצו). (פ "ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
שתי ושעל הקרב  שעל חלב  א) הלכה אסורות מאכלות
או  כשב  או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות
שור  חלב  "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז
שנאמר  כרת, חייב  במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב 
יקריב  אשר הבהמה מן חלב  אוכל כל "כי  כה): ז, (שם
ובשוגג  מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ממנה



ר               
         

קבועה. חטאת קרבן שחיטה 70)חייב  בשעת "היוצא
אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או ונחירה
מאכלות  מהלכות (פ "ו וכו'" הלב  בתוך הכנוס  דם וכן

) ועוף  חיה מבהמה כזית, ושיהיה ג) הלכה שם אסורות
דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם , ונאמר א). הלכה
קבועה. חטאת חייב  ובשוגג מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה

עבודות 71) מד' אחד שעשה בעת שחשב  קדשים הם
לאכול  עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה,
לכך  הראוי  הזמן לאחר (האימורים) להקריב  או (הבשר)
במזיד  והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות (פי "ח 
זבח  מבשר יאכל האכל "ואם יח ) (שם, שנאמר כרת, חייב 
והנפש  יהי ' פיגול לו יחשב  לא וגו' השלישי  ביום שלמיו
כט .) (זבחים אליעזר רבי  ואמר תשא", עונה ממנה האוכלת
ביום  לאכלו זבחו על במחשב  מדבר הנ"ל שהכתוב 
עון" "עון בגזירהֿשוה ה.) (בכריתות ולמדו השלישי ,
תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר:
קודש  את כי  ישא עונו "ואוכליו ח ) יט , (שם בנותר ונאמר
חייב  שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה'
חייב  בשוגג והאוכלו כרת. עליו חייב  פיגול אף  כרת, עליו

קבועה. גֿד):72)חטאת יז, (שם שנאמר שם. כריתות
מחוץ  וגו' כבש או שור ישחט  אשר ישראל מבית איש "איש
לה' קרבן להקריב  הביאו לא מועד אהל פתח  ואל למחנה,
עמו", מקרב  ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן  לפני 

קבועה. חטאת חייב  בשוגג שם.73)והשוחטם כריתות
יב , (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ  האש על הקטירו כלומר
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר יג):
ח ֿט ): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב  במזיד והמעלהו
זבח , או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר, "ואליהם
ונכרת  לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח  ואל
קבועה. חטאת חייב  בשוגג והמעלה מעמיו", ההוא האיש

שלקח 74) וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וקנה  וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב  הין, זית, שמן
למשוח  משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם
ונאסר  כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש וכלי  הכהנים את
תעשו  לא "ובמתכונתו לב ): (שם, שנאמר כמו לעשותו
לג): (שם, שנאמר כרת, חייב  במזיד והעושהו כמוהו",
עשה  אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח  אשר "איש
לאחרים  ליתנו או להתלמד עשהו אם אבל בו, להמשח  כדי 
בשגגה  והעושה ד) הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "א פטור,
ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות חייבי  כיתר קבועה חטאת חייב 
טוב , ריח  עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו
כריתות  ישראל (תפארת סממנים בו מערב  שהוא עלֿידי ֿזה

א). משנה המקדש,75)פ "א כלי  מה' בפ "ב  ראה שם.
בה, להריח  כדי  במזיד, קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה
כלי (הלכות עשייתה על כרת חייב  - בה הריח  שלא אע "פ 
או  בה להתלמד כדי  עשה אבל ט ), הלכה שם המקדש
לזֿלח ): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת
ונכרת  בה להריח  כמוה יעשה אשר איש לה ', לך תהי '
קבועה. חטאת חייב  בשוגג כן והעושה מעמיו",

שעשה 76) המשחה משמן כזית סך כלומר שם. כריתות

(ראה  דוד בית ממלכי  מלך ולא כהן שאינו זר על משה,
במזיד, כרת חייב  הֿז), הלכה המקדש כלי  מהלכות פ "א
ונכרת  זר על ממנו יתן "ואשר לב ֿלג): (שם, שנאמר

קבועה. חטאת חייב  בשוגג והסך מעמיו",
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נז.77) הערה למעלה נפש 78)ראה "ואם כז: טו, במדבר

לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת
גדול.79) כהן ולא מלך לא היו 80)שאינו מלחמה בעת

המשחה  בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין
או  מלך "או תימן: ובכת"י  א). הלכה מלכים מהלכות (פ "ז
שרק  נשמע  גירסתנו לפי  שהרי  נכון, וכן משיח ". כהן
מלחמה, משוח  לבין הדיוט  בין הבדל אין בעבודהֿזרה
חייבי בשאר שאף  מפורש יב :) (הוריות בברייתא ואילו

ביניהם. הבדל אין שנאמר 81)חטאות ט . הוריות משנה
ואחד  נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם):

ח .). (שם הן אחת" "נפש בכלל כולן - משנה 82)משיח 
ט . תחטא 83)בהוריות אחת נפש "ואם לב : כזֿכח , ד,

ואם  וגו' תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' הארץ  מעם
יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כן 84)כבש

כב ֿכ  (שם, שנאמר תימן, בכ"י  הוא וכן להיות, ג):צריך
בשגגה  וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר
י : בהוריות תמים", זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו'

וכו'. מלך" זה נשיא, בשמן 85)"איזהו שנמשח  גדול כהן
המשחה  שמן שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה.
בגדים  שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב .), (שם
המקדש  כלי  מהלכות (פ "ד בקר בן פר מביא אינו בלבד,

יד). הכהן 86)הלכה "אם ג): (שם, שנאמר שם. במשנה
לחטאת". בקר בן פר והקריב  וגו' יחטא ראה 87)המשיח 

שיש  שם, ובפ "ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "א
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות יב :88)חטאות שם,

על  אותו ושרף  וגו' למחנה מחוץ  אל הפר כל את "והוציא
באש". עצים

.‰aÓ B‡ el‡Ó ˙Á‡a ‚‚ML „ÈÁÈ „Á‡ÔÈ89, ∆»»ƒ∆»«¿««≈≈¿Àƒ
‰È‰z ˙Á‡ ‰Bz :Ó‡pL90.‰‚‚La ‰OÚÏ ÌÎÏ ∆∆¡«»««ƒ¿∆»∆»…∆ƒ¿»»

È‰Â ÏÁ ÌBi‰L en„Â e‚‚ML ‰È„Ó ÈL‡ ?„ˆÈk≈««¿≈¿ƒ»∆»¿¿ƒ∆«…«¬≈
Ïk  ‰Î‡ÏÓ eOÚÂ eÏÎ‡ ÔlÎÂ ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ‡e‰«ƒƒ¿À»»¿¿»¿»»»

˙B‡hÁ ÈzL ‡ÈÓ Ô‰Ó „Á‡91.˙BÈÚO B‡ ˙BOk , ∆»≈∆≈ƒ¿≈«»¿»¿ƒ
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„Á‡ Ïk  ‰Ê ‰„BÚÏ eÈË˜‰Â Ôlk e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿À»¿ƒ¿ƒ«¬»»»»∆»
˙‡hÁÏ d˙L ˙a ÊÚ ‡ÈÓ ÌÈ„BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â92. ¿∆»ƒ»¿ƒ≈ƒ≈«¿»»¿«»

יד).89) (שם, פר להביא כציבור ואינם ט . ביבמות ברייתא
הוראת  פי  על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי  אלא

"יהיה".90)ביתֿדין. (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת
יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום מלאכה

ביתֿדין,92) של טעות הוראת עלֿפי  הציבור שגגו אם אבל
לעולה  פר ושבט  שבט  כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו אם
ושבט  שבט  כל מביא כריתות חייבי  ובשאר לחטאת, ושעיר

א). הלכה פי "ב  (להלן חטאת פר

   1 
מתחילה 1) שוגג שיהא עד חטאת חייב  אדם שאין יבאר

ואם  בו שחטא חטא של עצמו לו נודע  שלא ומי  סוף , ועד
ושכחו. וחזר לו נודע 

.‡‚‚BL ‰È‰iL „Ú B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ iÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«»«»«ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈
ÛBqa „ÈÊ‰Â ‰lÁza ‚‚L Ì‡ Ï‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿≈ƒ«
˙‡hÁ ÔawÓ eËt  ÛBqa ‚‚LÂ ‰lÁza „ÈÊ‰ B‡2. ≈ƒ«¿ƒ»¿»««»ƒ»¿««»

˙eLÏ ˙eLÓ ıÙÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ?„ˆÈk3˙aLa4, ≈«¿∆ƒ≈∆≈¿ƒ¿¿«»
‰‚‚La ÁÈp‰Â ÔB„Êa ˜Ú5ÁÈp‰Â ‰‚‚La ˜ÚL B‡ »«¿»¿ƒƒ«ƒ¿»»∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ«

ÔB„Êa6.‰‚‚La ÁÈpÈÂ ‰‚‚La ˜ÚiL „Ú ,eËt  ¿»»«∆«¬…ƒ¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ7. ¿≈…«≈»∆

הי "ט .2) שבת מהל' פ "א גם וראה א. קב , שבת משנה,
שם 3) פי "ב  ראה להיפך, או הרבים לרשות היחיד מרשות

היא 4)ה"ט . לרשות מרשות הוצאה כי  ה"ח , שם וראה
בשבת. שנאסרו מלאכות מל"ט  החפץ 5)אחת את עקר

בשוגג, השניה ברשות והניחו בזדון אחת מרשות והוציאו
ההנחה. ולא העקירה, רק  הוא האיסור שכל בלבו שחשב 
הוא  בשבת ההוצאה איסור כי  ה"ט . שם שבת בהל' וראה
ולא  עקר אם אבל האחרת, ברשות ויניח  זו מרשות שיעקור
אינו  - אחרת מרשות עקר ולא הניח  או אחרת ברשות הניח 

בשבת 6)חייב . הוצאה של האיסור שכל בלבו שחשב 
העקירה. ולא האחרת, ברשות ההנחה חיובי7)היא בכל

החטאות.

.BÈ‡ Ï‡ ‰OÚ˙ ‡Ïa ‡È‰L Ú„BÈÂ ‰Ú Ú»«¬≈»¿≈«∆ƒ¿…«¬∆¬»≈
‡ÈÓe ‰‚‚L BÊ È‰  ˙k ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ú„BÈ≈«∆«»ƒ»∆»»≈¬≈¿»»≈ƒ

˙‡hÁ8‡ÏÂ Ôawa ‚‚LÂ ˙Îa ‡È‰L Ú„È Ì‡ Ï‡ . «»¬»ƒ»«∆ƒ¿»≈¿»««»¿»¿…
;„ÈÊÓ ‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡ Ôa˜ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ Ì‡ Ú„È»«ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ»¬≈∆≈ƒ

‰‚‚L dÈ‡ Ôa˜ ˙‚‚ML9ÔÈiÁL el‡ ˙BÚa ∆ƒ¿«»¿»≈»¿»»«¬≈≈∆«»ƒ
˙k Ô‰ÈÏÚ10. ¬≈∆»≈

ולא 8) סט .) (שבת מונבז של דרבנן אליבא יוחנן, כרבי 
בלאֿתעשה. גם שגג אם אלא חייב  שאינו שם לקיש כריש

שגגה 9) היא הרי  קרבן ששגגת הסובר - כמונבז ולא כרבנן,
שם). (שבת, חטאת קרבן שאין 10)לחייבו בעבירה אבל

כמו  חטאת, עליה חייבים ובשוגג במזיד, כרת עליה חייבין
שחייבין  ואכל, אכל שלא שנשבע  =) לשעבר ביטוי  שבועת
שלא  שנשבע  ובאופן חטאת) קרבן בשוגג זו שבועה על
אבל  אסורה, זו שבועה כי  גם ויודע  שאכל יודע  והוא אכל

וחייב  לשגגה זה נחשב  קרבן, עליה חייבין אם יודע  אינו
כה, בשבועות נחמן וכרב  ה"ז), שבועות מהל' (פ "ג חטאת
שגגת  אין בשבועה שאף  שאמר שם) (שבת, כאביי  ולא - ב 

(לחםֿמשנה). שגגה שמה קרבן

.‚ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ‡ËÁ ÏL BÓˆÚ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓƒ∆…««¿∆≈¿∆»»««
ÚL È‡cÂa Ú„iL Èt11˙k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ƒ∆»«¿««∆»««…«¬∆∆≈»≈

˙‡hÁ ÔawÓ eËt ‰Ê È‰ 12‡ËÁ L‡ :Ó‡pL ; ¬≈∆»ƒ»¿««»∆∆¡«¬∆»»
da13Ba ‡ËÁL ‡ËÁ‰ Ú„iL „Ú 14ÏÁ ?„ˆÈk . »«∆≈««≈¿∆»»≈«≈∆

˙BÂ15Ì‰Ó „Á‡ ˙‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈÙÏ16È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»»¿»«∆∆»≈∆¿≈»«≈
‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ ‰Ê17B˙BÁ‡Â18˙Èaa19‡e ‚‚LÂ , ∆»«ƒ¿ƒ»«¬««ƒ¿»«»

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ20˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â «««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈetk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»¿»»¿∆»≈∆¿≈
ÔawÓ eËt ‰Ê È‰  ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È»«¿≈∆≈∆»»¬≈∆»ƒ»¿«

˙‡hÁ21. «»

  

          
         

זה  הרי  ושכחו , וחזר חטאתו  לו  ונודעה  "חטא  וממשי
חטאות  כשאר ותאכל שהוא , מה   לש חטאת מביא 
חטאתו  לו  ונודעה  "חטא  בתוספתא  ומקורו  הנאכלות".
ותשחט  חטאת מביא  זה  הרי  חטא , חטא  באיזה  ושכח 
של  הסיפא  על בראב "ד  והקשה  ותאכל". שהיא  מה   לש
לש ותשחט הידיעה  על חטאת ומביא  "וחוזר התוספתא 
חוזר  חטאת הביא  שכבר  שא ומשמע  ותאכל", שהיא  מה 
החטאת, הביא  שכבר כיו וקשה , אחרת. חטאת ומביא 

בעזרה . חולי מביא  הוא  והלא  חטאת שוב  יביא  היא
מכפרת  שהביא  הראשונה  שהחטאת משנה '  ה 'כס  ותיר
תיגמר  אחרת חטאת ויביא  חטאו  לו  ולכשיוודע  קצת,
הזו , התוספתא  גירסת היתה  לא   " לרמב אבל הכפרה ",

כלל. אחרת" חטאת ד "יביא  הדי פסק  לא  ולכ
שמדובר   שהג יהודי , של מעלתו  מודגשת זה   בדי והנה 
ש "נכרת  "כרת", זדונה  על שחייב  עבירה  שעבר ביהודי 
הידיעה   מכל־מקו ב "ה ", הוי '  מש ההמשכה  חבל ונפסק 

חייב . אינו  ידע  לא   וא הקרב לחיוב  נוגעת שלו 
להצריכו  כל־כ חשובה  יהודי  של ידיעתו  ,מכ יתירה 
לו  ונודע  שחטא  מה   לש חטאת הביא  כבר  א  ג ,קרב
שגורמת  כ כדי  עד  חשובה  זו  שידיעתו  שחטא  מה 

. נוס קרב להבאת
      

א.12)בשוגג.11) יט , כריתות במשנה, יהושע  כרבי 
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע  "או

יהושע .14)קרבנו". רבי  דברי  לפי  שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי  ה"ד) (פ "א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב  ובשוגג כרת, חייב  במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי  (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב  ובשוגג כרת, חייב  למעלה 18)במזיד וראה
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חטאת. חייב  ובשוגג כרת, חייב  במזיד עליה הבא כי  (שם)
שם.19) כי20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.

כרת, חייב  במזיד ביוהכ"פ  או בשבת מלאכה העושה
חטאת. חייב  שגם 21)ובשוגג ה"ה פ "ח  להלן וראה שם.

חטא, בספק  בא תלוי  אשם שאין מביא, אינו תלוי  אשם
שחטא. בוודאי  יודע  הרי  וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È‰  »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡ÈÓ24‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח  כלומר,
חייב ,24) שאני  חטאת לשם זה הרי  ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב " שאני  מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני  אע "פ 
(הוצאת  פ "ב  כריתות בתוספתא וזה (כסף ֿמשנה).
יהושע  לרבי  אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע  שצריך הסובר כאן) הראב "ד (השגות
שהרי ה"ה) פ "ח  ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק  (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע 
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .iÁ  ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«
˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰ BÊ30˙‡hÁ iÁ 31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿

‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««
Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰  BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ

‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .iÁ ‡e‰L  ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי  על בא
טהורות. שהן שחשב  כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע 

בעל. מהן זו אי  לו נודע  ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע  לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע 

בעל. מהן זו אי  לו נודע  ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
נחלקו  לא אומרים שזורי  בן ור"ש "ר"ש א: יט , כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי  יהושע  (רבי 

חייב ". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי 
אחת  כל על חייב  שתיהן, על בא אם שהרי  כך, כל פשוט 
והיה  ה"ג) פ "ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק  שידיעת לומר, מקום
ובשני שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי  אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב  של תמחויין
הדבר, פשוט  ה"אֿב ), פ "ו (להלן אחת אלא חייב  ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק  שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי  ה"ב , שבת מהל' פי "ב  וראה בשבת.
חטאת. חייב  קערות.34)– שתי 

.Â‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe˜ ˙‡hÁ iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»
‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL Á‡ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»
iÁ ‰Ê È‰  ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»

˙‡hÁ35ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÏ ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk . «»≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ
,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â Ï„‚Â¿»«¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»

,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ¿»»¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆
iÁ  el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡OÈ ‡e‰L BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»

‰ÚÂ ‰Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‡È‰Ï36‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒ«»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈
‰Êa37. »∆

סח :)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי  ולא ושמואל, כרב 
והרי מעולם, ידע  שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי  הלכה בידינו, שכלל ואף ֿעלֿפי  כאנוס . הוא
לפי ושמואל כרב  כאן רבינו פסק  – ושמואל רב  במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי  דברי  ואילו חכמים, כדברי  שדבריהם
 ֿ לחם כסף ֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח . כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי  כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב  אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי  אף  איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈÚa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ iÁ 39˙aLa ;40˙‡hÁÓ eËt 41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚÏ ‰ek ‡Ïa dÏÚe ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…

ÌÏBÚa ‰ÏÈÎ‡ ÌLÏ ‰ek ‡Ïa BÚÏe‡e‰ È‰Â , ¿»¿…«»»¿≈¬ƒ»»»«¬≈
˙‡ dÈa‚‰Ï Ôek˙ .˙‡hÁ iÁ ‰Ê È‰  ÏÁ≈∆¬≈∆«»«»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆

B˙ÎÈ˙ÁÏ ‰ek ‡Ïa aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰43 «»¿»«∆«¿À»¿…«»»«¬ƒ»
‰Bz ‰Ò‡ ˙LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ;eËt44e‡aL BÓk , »¿∆∆«¬∆∆»¿»»¿∆≈«¿

BÓB˜Óa45. ƒ¿

כי38) סתם, לשוגג דומה ואינו שבתלמוד. "מתעסק " זהו
אלא  שעשה, הדבר את לעשות שמכוון הוא סתם, שוגג
חשב  שלא הוא מתעסק , אבל מותר. הוא כי  וחשב  ששגג
ב . יט , כריתות רש"י  וראה שעשה, זה דבר לעשות כלל

בכריתות 39) נחמן, רב  (דברי  האיסור מן שנהנה משום
כנ"ל.40)שם). זו, מלאכה לעשות כוונה בלא ששגג

שם.41) נחמן, רב  דברי  פירש 42)המשך גרשום' 'רבינו
שהיו  פירש, ורש"י  האשה, בתוך ונתקע  הגג מן שנפל שם,
אשתו  ונשמטה אשתו, על לבוא ונתכוון בבית ואחותו אשתו

אחותו. על ובא ידע  ֿ 43)ולא דבר להגביה שהתכוון
לקרקע , המחובר המאכל את וחתך הקרקע , מן תלוש מאכל
זה  אופן רבינו כאן והזכיר לחתוך. כלל התכוון לא והרי 
אם  הואֿהדין אבל עב :), (שבת הכל לדברי  שהוא משום
שהוא  – המחובר את וחתך התלוש, את לחתוך מתכוון
אלא  התכוון לא הרי  החיתוך, לעצם מתכוון כי  שאף  פטור,
מלאכת  זה ואין איסור, של לחיתוך ולא היתר של לחיתוך
פ "ז  להלן רבינו כתב  וכן שם). (שבת, רבא וכדעת מחשבת,

(כסף ֿמשנה). את 44)הי "א שיעשה כלומר, בשבת,
דברי לפי  הוא זה וטעם לכך. תחילה במחשבה המלאכה
ד, (ויקרא שכתוב  ממה הלומד שם) (כריתות, יהושע  רבי 
למעלה  (ראה חטא במה לו שיוודע  עד בה" חטא "אשר כג)
משום  פטור, בשבת שמתעסק  נחמן רב  כמו דורש לכן ה"ג),
(שם) לומד אליעזר רבי  אבל תורה, אסרה מחשבת שמלאכת
וראה  בה". חטא "אשר מהפסוק  שפטור, בשבת מתעסק  דין
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כאן. ספר' פ "ז 45)'קרית ולהלן ה"ח , שבת מהל' פ "א
הי "א.

.Ád˙iOÚ ÏÏÎe ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»
˙k ‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ‰Ú ˙ÈOÚ46‰‚‚La47È‰  «¬≈¬≈»∆«»ƒ»∆»»≈ƒ¿»»¬≈

˙eLa ‰OÚL ÈtÓ ,˙‡hÁÓ eËt ‰Ê48?„ˆÈk . ∆»≈«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«
BzÓÈ ÏÚ ‡a‰49È‰  Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ‰c ‡È‰ È‰Â «»«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿…»«¬≈

˙eLa d‡OÚ È‰L ,˙‡hÁÓ eËt ‰Ê50Ì‡ Ï‡ . ∆»≈«»∆¬≈¬»»ƒ¿¬»ƒ
BzL‡ ÏÚ ‡a51˙‡hÁ iÁ  ‰c ‡È‰ È‰Â52ÈtÓ , »«ƒ¿«¬≈ƒƒ»«»«»ƒ¿≈
dÏ‡L ‡lL53BÈ‡  BzÓÈ Ï‡ .ÏÚÈ Ck Á‡Â ∆…¿≈»¿««»ƒ¿«¬»¿ƒ¿≈

dÏ Ï‡LiL È„k da ÏÈ‚54ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ . »ƒ»¿≈∆ƒ¿«»¿≈ƒ∆»¿≈
˙aL Úa ÏeÓÏ „Á‡Â ˙aLa ÏeÓÏ „Á‡ ,˙B˜BÈzƒ∆»»¿«»¿∆»»¿∆∆«»

ÁÎLÂ ,˙aLa „Á‡a B‡55˙aLa Ô‰ÈL ÏÓe56 ¿∆»¿«»¿»«»¿≈∆¿«»
Ô‰Ó „Á‡ ÏeÓÏ ˙eL BÏ LÈ È‰L ;˙‡hÁÓ eËt»≈«»∆¬≈≈¿»∆»≈∆

‰OÚ ‰ÂˆÓe ,BÏˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeÁc ˙aLÂ ,˙aLa57Û‡ ; ¿«»¿«»¿»ƒ∆¿ƒ¿»»»«
ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰L Èt ÏÚ58Ïe‰a BpÓÊe ÏÈ‡B‰ ,59BÈ‡ «ƒ∆≈¿≈ƒƒ¿«»≈

˜c˜„Ó60ÏeÓÏ Èe‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ¿«¿≈¬»ƒ…»»∆»≈∆»»
˙aLa61ÏeÓÏ Èe‡ BÈ‡L ÈÓ ˙aLa ÏÓe ÁÎLÂ , ¿«»¿»«»¿«»ƒ∆≈»»

˙‡hÁ iÁ  ˙aLa62. ¿«»«»«»

כרת 46) עליה שחייבים וכל במזיד, אותה עושה היה אם
פ "א, (למעלה בשוגג חטאת קרבן עליה חייבים במזיד,

בשגגה,47)ה"א). כי ֿאם במזיד עשה לא זה כלומר,
כרבי ופסק  העבירה, את וגם המצוה את גם שעשה וכגון
- א קלז, שבת אלעזר, בן שמעון רבי  דעת לפי  יהושע 
 ֿ (לחם מחטאת פטור - מצוה ועשה מצוה בדבר שטעה

המצוה.48)משנה). לעשות צריך היה הרי  כדי49)כי 
זרע  בלא שמת לאחיו שם להקים ייבום, מצות לקיים

ז). הֿ כה, ב :50)(דברים עב , פסחים יוחנן, רבי  דברי 
פטור". בעל נדה עונתה,51)"יבמתו בשעת אפילו

עונה. מצות ועשה 52)שמקיים מצוה בדבר טעה כי  אף 
מצות  לו יש שוגג עליה בא אם נדה, בהיותה גם (כי  מצוה

ה'תוספ  כדעת ולא נדה, איסור עם יחד עונה –שמחת ות'
יוחנן, רבי  (דברי  יהושע  לרבי  אף  פטור אינו – לחםֿמשנה)

שם). מתבייש 53)בפסחים ואינו באשתו רגיל שאדם
שלפי וסובר, (שם). טהורה היא אם אותה לשאול ממנה
עליה  שבא וכגון זו, בביאה מצוה קיים אם אף  זה, טעם

(כסף ֿמשנה). חטאת חייב  – עונתה הוא 54)בשעת כי 
שם). (פסחים, ממנה עומד 55)מתבייש אינו מהם שאחד

בשבת. למול שניהם של שזמנם חשב  אלא בשבת, למול
בשבת,56) אחד למול לו שהיה השני , האופן על מוסב  זה

שאם  בשבת", שניהם "ומל כתב  לכן בשבת, באחד ואחד
לא  שהרי  חטאת, חייב  בשבת, אחד של התינוק  אלא מל לא
בשבת  אחד למול לו שהיה הראשון באופן אבל מצוה. עשה
שבת  של את ומל והחליף  טעה אם אף  שבת, בערב  ואחד
מילה  כי  אף  שבת, ערב  של את רק  מל ובשבת שבת, בערב 
מצוה  עשה סוף  שסוף  כיון שבת, דוחה אינה בזמנה שלא

(לחםֿמשנה). מחטאת פטור שצריך 57)- כיון כלומר,
ועושה  שבת ודוחה בזמנה מילה שהיא שבת, של את למול
האחד  של את ומל ששגג מה על גם פטור הוא ברשות,
שמל  בזה מצוה עשה וגם מצוה, בדבר טועה שהוא בשבת,

שבת. של עשה 58)את ולא שבת, בשל מצוה עשה והוא
בשבת. אחד בשל וממהר 59)מצוה טרוד הוא כלומר,

המצוה. ולפיכך 60)לקיים בשבת, האחד של את גם ומל
פטור. כלל.61)הוא אצלו להידחות שבת ניתנה שלא

רבי62) גם מצוה, עשה ולא מצוה בדבר טועה הוא שהרי 
שחייב . בזה מודה יהושע 

.ËÔn‡63˙aM‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙BÙÏ ÏeÓÏ ‡aL64, À»∆»»ƒ¿«¿««»
Ì‡Â ,ÏeÓzL È„k ÌBÈa È‡t ‡L ‡Ï :BÏ eÓ‡Â¿»¿…ƒ¿«¿«¿¿≈∆»¿ƒ
,˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú ÌÈÏLz ‡Ï  ÏeÓÏ ÏÈÁ˙z«¿ƒ»…«¿ƒ«¿ƒ«««»

‰ÂˆÓ ‰OBÚ ‡ÏÂ ˙aLa ÏBÁ ˙‡ˆÓÂ65:Ó‡Â , ¿ƒ¿≈»≈¿«»¿…∆ƒ¿»¿»«
‡l‡ ÌÈÏL‰ ‡Ï Ì‡ ,ÏeÓ‡ ‰‰Óe ÊÈÊÂ È‡ ÏÈ‚»ƒ¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»»ƒ…ƒ¿ƒ∆»

˙‡hÁ iÁ ‰Ê È‰  ˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú66e˙‰ È‰L , «¿ƒ«««»¬≈∆«»«»∆¬≈ƒ¿
Ba67.

מומחה.63) שזמנו 64)מוהל ימים, שמונה בן לתינוק 
בשבת. בשבת,65)למול והחובל נדחית. השבת ואין

ה"ז), שבת מהל' (פ "ח  חטאת חייב  מצוה, במקום שלא
המעשה  שהרי  מקלקל, זה אין המצוה גמר שלא ואע "פ 
ועי ' מהול, לעשותו אח "כ, שיעשה מה עם מצטרף  שעשה

שם. כרת,66)'מאירי ' חייב  שהוא אמרו - ב  קלג, בשבת
הגרע "א. בהגהות וראה עיון. כך 67)וצריך משום כלומר,

נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב  אנוס  אינו
(כסף ֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71BÈÚ‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa‰ ˙eLa ˙Bn‡ Úa‡73eËt 74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
‡ÈˆB‰ ˙eLa È‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL OÚ ‰Úa‡76Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79˙qa ‰ÙË80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡ B‡ ÌÈÚÓ e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,eËt ‰Ê È‰  ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eLa ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»
‰ÈeÏ‚ ‰ÙË83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ iÁ ‰Ê È‰  ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»

ËBÁLÈ Ck Á‡Â ˜cÏ84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב  מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב  היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט "ו), לולב  מהל' (פ "ז בשבת להיות שחל הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב  לאחר

הי "ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב . נטילת מצות חובת ידי 
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי  ה"ט ). לולב  מהל' ופ "ז מב . (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ "ב  וראה לצאת.

עב :)72) (פסחים ה'מאירי ' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב  שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב  את והוציא ושכח  בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע  שהעביר כי73)או ששכח 
היום. חטאת.74)שבת יוסי ,75)מקרבן רבי  דברי 
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ועסוק  ומחשב  במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח  טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף  כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב . ושם שם, (רש"י  זו בהוצאה הלולב  שנטל מצוה, עשה

ה"ח ). למעלה בשבת 76)וראה להיות י "ד "חל אם שהרי 
פסח  קרבן מהל' (פ "א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט "ז). ונמנו התחרטו פסח  על שנמנו אלו כלומר,
בלי שנשחט  זה ופסח  זה, של שחיטתו לפני  אחר פסח 
דוחה  ואינו ה"ג) פסח  קרבן מהל' (פ "ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני  לראותו שאין בגוף  מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח . שחיטה מהל' פ "י  ראה

בשבת. ששחט  זו ב .82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע "פ 
וב 'הר  משנה' ב 'לחם שם, ברע "ב  עי ' אנוס , שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט  שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
eËt 88Lk Áf‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

‰È˜Ú dÈ‡  ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י "ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח  הוא כי  הפסח  על שחשב 

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי  מהל' (פט "ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח  את שחט  אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח  לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב 
עא:) פסחים רש"י  אחר. זבח  לשם בשבת הפסח  את לשחוט 
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח  שם שעקר חטאת חייב 
לשם  ששחט  וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח  לשם כי ֿאם
ברשות  שחט  שלא חטאת, וחייב  השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי  (הל' פסול הוא שהרי  מצוה, עשה ולא
שלא  ששחטו "הפסח  שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב .) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב  בשבת , לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח  שם לעוקר המשנה כוונת כי 
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב  אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל

.ÈÌÈÁ‡ ÌÈÁÊ ËÁL92˙eÚËa ÁÒt ÌLÏ93Ì‡ : »«¿»ƒ¬≈ƒ¿≈∆«¿»ƒ
ÁÒt Ôa˜Ï Ì‰ ÔÈÈe‡94˙‡hÁ ÔawÓ eËt 95, ¿ƒ≈¿»¿«∆«»ƒ»¿««»
˙eLa ËÁML ÈtÓ96ÔB‚k ,ÔÈÈe‡ ÔÈ‡ Ì‡ ; ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿

ÌÈzL Ôa B‡ ‰˜ ‰˙È‰L97È‰L ,˙‡hÁ iÁ  ∆»¿»¿≈»∆¿«ƒ«»«»∆¬≈
ÁÒt Ôa˜Ï Èe‡ BÈ‡98˙aLa BËÁLe ‚‚L Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿»¿«∆«¿≈ƒ»«¿»¿«»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ iÁ 103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈB‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107 ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

eËt108Lk ÁÒt‰ È‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח .93)כגון לשם שהקדישו שחשב 

פסח 94) קרבן מהל' פ "א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון
הפסח . קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א ).

חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב  שאסור
להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי  מצוה עליו יש שהרי 

לשם  לו עולה אינו כי  ואף  הפסח , שזהו חשב  והוא פסח ,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח  להביא וצריך פסח ,
כרבי החטאת, מן פטור קרבן, הקריב  שהרי  מצוה, ועשה
סב :) (שם יהושע  רבי  וסובר ב . עא, פסחים במשנה, יהושע 
לשם  הנשחט  ואף  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי  מהל' בפט "ו וראה שם). (רש"י  הפסח 

שם. פסחים וב 'מאירי ' לשחוט 97)הי "ב , שמותר וחשב 
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח  לשם אחרים

שם). ו'מאירי ' מצוה,98)(רש"י  בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח  שאין יודעים כולם שהרי 

שם). (רש"י , ברשות על 99)לשוחט  המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח 
ה"ה) פסח  קרבן מהל' פ "א (ראב  הפסח  מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט  שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח  את ששחט 
שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא

(שם). ישראלים 101)פסול היו זה פסח  על המנויים שכל
(שם). פסול נשחט  אם זה שגם נימולו, שכל 102)שלא

שם, פסח  קרבן בהל' וראה נטמאו, זה פסח  על המנויים
ומותר  כשר שהקרבן וחשב  שגג וזה פסול. הוא נשחט  שאם
היום. שבת כי  ממנו שנעלם או בשבת, לשוחטו

שהפסח 103) מצוה, עשה שלא משום ב . עא, פסחים משנה,
פסול. את 104)הוא שחט  שלשמם מהאנשים שחלק 

שיכולים  בריאים היו מהם וחלק  זקנים, או חולים היו הפסח 
להלן. ראה בדיעבד, כשר שהקרבן ממנו, כזית לאכול

וגם 105) זה, פסח  על שנמנו החבורה אנשי  לשם גם ששחט 
כשר  שהקרבן אחר, פסח  על שנמנו אחרת חבורה אנשי  על

להלן. ראה ישראלים 106)בדיעבד, גם זה פסח  על שנמנו
ראה  כשר, הוא שאף  נימולו, שלא ישראלים וגם שנימולו

טמאים,107)להלן. וחלק  טהורים היו המנויים מן שחלק 
להלן. ראה כשר, זה במשנה 108)שגם חטאת, מקרבן

קרבן 109)שם. בהל' ראה למעלה, רבינו שמנה אלו בכל
מצוה. ועשה מצוה בדבר טעה הוא הרי  כן ואם שם, פסח 

.‚Èeaˆ Ôa˜ ˙aLa ËÁBM‰110BÓLÏ ‡lL111 «≈¿«»»¿«ƒ∆…ƒ¿
˙‡hÁ iÁ ‰Ê È‰112ÚÏ ÌÈeÓ‡ ÈË˜ÈÂ ,113ÔÎÂ . ¬≈∆«»«»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿≈

ÌBi‰ ˙BÁ ÏÚ ˙È ËÁL Ì‡114ÏÚ ˙‡hÁ iÁ  ƒ»«»≈««««»«»«
˙ÙÒBz‰115. «∆∆

להקריבן 110) שצריך שבת, של המוסף  או התמיד כגון
לשמם. לציבור 111)בשבת עלה שלא אחר, קרבן לשם

אלא  ואינו ה"א). המוקדשין פסולי  מהל' (פט "ו חובה לשם
השבת. את דוחה שאינה השבת,112)כנדבה את שחילל

בשבת  התמיד את "השוחט  פ "ה: פסחים בתוספתא והוא
חייב ". - לשמו וזרק 113)שלא עבר אם שבת. במוצאי 

הי "ד. להלן ראה בשבת, הדם שלשה 114)את ששחט 
שנים. במקום ומוספים עא,115)תמידים פסחים במשנה,

כששחט  מאיר, רבי  על יהושע  ורבי  אליעזר רבי  נחלקו - ב 
חטאת  חייב  אם בשבת, ומוספין תמידין לשם אחרים זבחים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



רה                
         

שמכיון  כמותו) פוסק  (שרבינו יהושע  רבי  וסובר לא, או
מספר  =) קצבה להם יש בשבת האמורים הציבור שקרבנות
שעשה  אף ֿעלֿפי  מוספין), ושני  תמידין שני  שהם מוגבל,
אין  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל שהרי  מצוה,
אחרים  הרבה רואה אינו שהרי  מצוה, בדבר טועה זה
המוספים, או התמידים שנשחטו וכיון בשחיטתן, עסוקים
לשוגג  נחשב  אלא יותר, לשחוט  צורך שאין הוא יודע 
וחייב  עוד) לשחוט  מותר יותר, צורך שאין שאף  (שחשב 
שמוסיף  הקרבנות אם בין הבדל ואין שם). (רש"י , חטאת
תמידין  לשם לכתחילה שנקבעו או אחר זבח  לשם נקבעו
היום. חובת כבר שקיים אחר שחטן ורק  ומוספין,
חטאות  שתי  "השוחט  מפורש פ "ה פסחים ובתוספתא
שתי האחרונה, על חייב  - אחת אלא צריכין ואין לציבור,
האחרונה". על חייב  - אחת אלא צריכין ואין לציבור עולות

בשבת. בשוחט  אמורים הדברים כי  ומסתבר

.„È„ÈÁÈ ˙Ba˜ ËÁL116˙aM‰ ˙‡ ÌÈÁBc ÔÈ‡L117 »«»¿¿»ƒ∆≈ƒ∆««»
˙‡hÁ iÁ  ‰‚‚La ˙aLa118,zÓ Oa‰Â ¿«»ƒ¿»»«»«»¿«»»À»

‰‡‰a119Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜BÊ ÔÈ‡Â ,120˜ÊÂ Ú Ì‡Â . «¬»»¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ»«¿»«
ÔÓLÏ ÌÓc121ÌÈÏÚaÏ eÏÚ  „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , »»ƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ»«¿»ƒ

ÏÎ‡È Oa‰Â ,ÚÏ ÔÈeÓ‡ ÈË˜ÈÂ ,‰BÁ ÌLÏ122, ¿≈»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿«»»≈»≈
B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ËÁBM‰ ‡ÈÈÂ123. ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»

שמחה 116) ושלמי  ראיה עולת וגם ונדבות, נדרים כגון
ה"ח . חגיגה מהל' פ "א ראה חגיגה. כלומר,117)ושלמי 

קבוע  זמן להם שאין לפי  השבת, דוחים אינם יחיד קרבנות
הל' ראה השבת, אחר להקריבם ואפשר ציבור, בקרבנות

שם. יחיד 118)חגיגה ועולת יחיד "חטאת שם תוספתא
חייב  זה הרי  לשמן, (שלא) דמן וזרק  לשמן, בשבת ששחטן
פ "ה. מנחות בתוספתא וכ"ה הבעלים". והורצו

שהרי119) נאכל, שאינו שאף ֿעלֿפי  שם. מנחות תוספתא,
מותר  – בכסף ֿמשנה) מובא קורקוס  (ר"י  הדם נזרק  לא
השריפה, לבית ויוצא צורתו שתעובר אחר ממנו ליהנות
(ראה  ואסורים שנקברים שמתו קדשים כדין אלו, דין שאין
אין  קלים בקדשים כי  הי "א). המוקדשין פסולי  מהל ' פי "ט 

המשנה'). ('מרכבת הדם זריקת לפני  אף 120)מועלין
מתיר  הוא שהרי  הדם, לזרוק  חכמים אסרו מלאכה, זו שאין
כי ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פי "א (ראה באכילה הבשר
שהרי שבת, מוצאי  לצורך הזריקה) לפני  הבשר לאכול אסור
חולק  שרבא - ב  כ, ביצה ראה ולצלות. לבשל אסור בשבת
ונדבות  נדרים ושחט  עבר שאם וסובר הונא, רב  בר רבה על
באכילה  בשר להתיר ע "מ  רק  הדם את זורק  ביוםֿטוב ,
האימורין  את התיר ולא ביו"ט ) ולבשל לצלות (שמותר
וגם  יזרוק , לא הבשר נאבד או נטמא שאם בערב , להקטיר
בשבת, לשמן שלא ששחטן עצרת כבשי  כי  שם ברייתא ראה

הדם. יזרוק  דמן 121)לא וזרק  לפנינו: שם בתוספתא
וכעין  דוד'). ('חסדי  לשמן" דמן "וזרק  וצ "ל: לשמן, "שלא"

פ "ה. מנחות בתוספתא "בשבת 122)זה שם: תוספתא,
בין  בשוגג בין הדם את זרק  ואם בהנאה, ומותר יזרוק  לא
שבת". למוצאי  אימורים ויקטיר יאכל הבשר במזיד,

שם).123) (תוספתא, חובה לשם לבעלים שעלו אף ֿעלֿפי 

.ÂËeaˆ ÏL ˙BÓ‰a ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰124˙Á‡ , »¿»»¿≈¿≈∆ƒ««

ÔÈa ,˙Á‡a ÌBi‰ ˙BÁ ‰˙È‰Â ,‰ÓL ˙Á‡Â ‰LeÁk¿»¿««¿≈»¿»¿»««¿««≈
˙‡hÁ125‰ÏBÚ ÔÈa126ÌÈzL‰ ËÁLÂ ‚‚LÂ ,127Ì‡ : «»≈»¿»«¿»««¿«ƒƒ

 ‰ÓM‰ ËÁL Ck Á‡Â ‰lÁza ‰LeÁk ËÁL»«¿»«¿ƒ»¿««»»««¿≈»
˙‡hÁ ÔawÓ eËt128ÌÈÓB‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »ƒ»¿««»¿…∆»∆¿ƒ

BÏ129‰lÁzÎÏ ËBÁLe ‰ÓL ‡‰ :130Ì‡ Ï‡ . »≈¿≈»¿¿«¿ƒ»¬»ƒ
‰lÁz ‰ÓM‰ ËÁL131iÁ  ‰LeÁk‰ Ck Á‡Â »««¿≈»¿ƒ»¿««»«¿»«»
˙ÙÒBz‰ ÏÚ ˙‡hÁ132‰ÓM‰ ‰BL‡‰ ˙‡ˆÓ . «»««∆∆ƒ¿»»ƒ»«¿≈»

‰ÙË ‡È‰L Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚÓ Èa ‰ÙË¿≈»ƒ¿≈≈«ƒ««ƒ∆…»«∆ƒ¿≈»
‰LeÁk‰ ËÁML ˙Úa133ÏÈ‡B‰ ,Ôek˙ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ¿≈∆»««¿»¿…»∆ƒ¿«≈ƒ

d˙ÂˆÓk ‰BÁ‡‰ ‰ËÁLÂ134eËt ‰Ê È‰  ¿ƒ¿¬»»«¬»¿ƒ¿»»¬≈∆»
˙‡hÁÓ135ÔÓ ÌÈ‚c ˙BÏÚ‰Ï ‰„eˆÓ ÒBt‰ ÔÎÂ . ≈«»¿≈«≈¿»¿«¬»ƒƒ

Ìi‰136‰‚‚La137˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â ,138ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ «»ƒ¿»»¿∆¡»ƒƒ«»ƒ≈
ÚÓL ‡lL ÔÈa ˜BÈz ÚhL ÚÓML139ÏÈ‡B‰ , ∆»«∆»«ƒ≈∆…»«ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÓ eËt ‰Ê È‰  ˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»ƒ¬≈∆»≈«»««ƒ
„eˆÏ ‡l‡ B˙ek ‰˙È‰ ‡lL140‰È‰L ÈtÓ , ∆…»¿»«»»∆»»ƒ¿≈∆»»

‚‚BL141.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿≈…«≈»∆

בשבת.124) כאן ומדובר א. סד, מנחות רבה, דברי 
שמקריבין 125) חוה"מ , שבת או בשבת שחל ר"ח  כגון

לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין
שגמר  וכגון שחט ). ד"ה שם ב 'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב  שלא מאחת חוץ  העולות את להקריב 

אף ֿעלֿפי127) השני , הקרבן את לשחוט  שמותר שחשב 
ראוי השני  הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט  שאחרי 

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  שכתוב 
הרי צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב  המובחר, מן לה' להקריב  שצריך
שם. מנחות רש"י  ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט  רבה,130)אחר דברי  שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב  שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די 

שמח '). ('אור חובתם.131)המובחר ידי  שיצאו
הי "ג.132) למעלה וראה רבה. דברי  רצונו 133)שם, ולפי 

אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט  בעת התכוון
פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון

בבני כחושה הראשונה נמצאת אשי , לרב  רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי  ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני  הלשון לפי  כרבה, ופסק  שם). רש"י 

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ "ז 136)כסף ֿמשנה, ראה
אבות  ותשע  משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב 
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע 

מצודה. לפרוס  לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק . את הציל שהרי  בהיתר
שבגמרא. השני  הלשון לפי  כרבה לא 141)ופסק  כלומר,
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שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק , את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע 

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ iÁ ‰Ê È‰  ˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף  ב : עב , בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי  ושם חייב ". - ואכלו צלי  של

שמדובר  מפורש לא ששם ואע "פ  (כסף ֿמשנה). פלוגתא
בוודאי צלי ", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח ,
(צל"ח , עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי , בפסח 

פ "א 143)שם). (למעלה חטאת חייב  בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח ) ב , (שמות שנאמר

וגו'". אש צלי  הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני  מלשלם שפטור הפסח , בערב  חמץ  תרומת
אינו  הפסח  בערב  שחמץ  – הי "ב ) תרומות מהל' (פ "י  בהול
חצות  עד היא פסח  אכילת אבל שעות, ארבע  עד אלא מותר
פ "ח  בתרומות הגרע "א ותוספת שם, צל"ח  (וראה הלילה

מ "א).



      

ה'תשע"ח  ניסן  ט ' ראשון  יום 

 





    
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי  רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק 

.‡,ÌÈLk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
„Â c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡‰ÌÈL Ï‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ

ÌÈ„ÚÂ.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ‡Lk Ô‰ È‰  «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ
;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙ÈÏ eÎÏÈ  Ái‰ ˙‡ e‡L Be ‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈB˜a ‰Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»
ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»

˙eÏÒt‰ ‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂÁ‡ ÌÚ ÈM‰ ÛËˆÈ  ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««

‰Bz‰ ÔÓ Lk ‡e‰L ÈtL„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt . ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי2) בקוביא משחק  כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, „Âשמת „ ÏÎ הם ולפיכך .
כב .). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב  עדות מהל' פ "ט  רמב "ם ועי ' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי  יוסי  ורבי  תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי , וכרבי  כת"ק 

שחייבים 5) עבירה שעבר מי  כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ "י  (רמב "ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי  בקוביא המשחק  כגון
אף 8)כב .). לה, כשרה  האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי  אף  החודש,

.L„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰Bz ÔÈc; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆

e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLc˜ elÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿
Lc˜Ó ‰Ê È‰  BÊ ˙e„Úa ÔÈÓÓBÊeÈ‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»

‰BL‡aÌ„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó »ƒ»¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»
Ï‡OiÓ˙eLk ˙˜ÊÁa Ï‡OÈ ÏkL ,Ú„eiL „Ú ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«

ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÏeÒt ‰fL EÏÔÈÎBO eÈ‰Â , ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ
e‡ ‡Ï Ì‰Â ,e‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈL‡eÈ˜˙‰ ,‡lL ¬»ƒ¿»ƒ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…

ÔÈÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈc ˙Èa eÏa˜È¿«¿≈ƒ≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ
ÌÈLk Ì‰L Ô˙B‡ ÔÈc ˙ÈaÔÈLBc eÈ‰iLÂ , ≈ƒ»∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ

˙e„Úa ÌÈ˜BÁÂ. ¿¿ƒ»≈

הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי  תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ "ב , עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט ), פ "ב  רוצח , (הל'
לבאר  הרמב "ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ "א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני  אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). 'ירושלמי '10)לחםֿמשנה
 ֿ זוממין העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ "ג, ר"ה
הנח ). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש" זה הרי 
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ "ב , ר"ה, בתוספתא וכ"ה
היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב "ד קידשו שאם ה"י , להלן וראה מקודש". זה הרי 

מקודש. זה הרי  - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני 
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אף ֿעלֿפי13)אף 

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס , תלמידי 
במשנה  בכת"י  וכ"ה "המינים", רומי : [ובדפוס  הצדוקים
כי ויתכן שם, הישיבה אב  נתן, רבינו ובפירוש כב . ר"ה

הצנזורה]. ע "י  נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי 
מאות  בארבע  אדם בני  שני  שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב :). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,
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בזמנו. נראה לא והירח  בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י 
כדי שבת, בליל הירח  את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק  בשבוע , ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק  בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב  למחרת שהכוונה

כב .).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי  בפני  כתריס  וכו' מקום ובאיזה
ולפי אותם, לחקור שצריך הרי  העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי  דברי 

.‚CÎÈÙÏ‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡pL ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Ái‰ ˙‡ e‡L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈÁ‡ ÌÈ„Ú e‡L ÌÈ„Ú‰ ÌÚÔ˙B‡ ÔÈkÊnL , ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
Á‡Â ,Ì‰ ÌÈLk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב : כב . ר"ה זוג ‡Áבמשנה דהיינו עמו",

ע ' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב :). (שם עדים שני  - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי  לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ÔÈ„פ "ב 
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.„ÔÈMÁÓ ÔÈc ˙ÈaÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ
,‰Ê L„Áa ‰‡zLk ,‰l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆

dÓB„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‰ˆ˜ B‡ ‰Á‰È˜ ÈL‡ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»

ÔÈËBÌ˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡BiLÎe ;: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB„a B‡ ÔBÙˆa  d˙B‡ Ì˙È‡ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»

?˙BËB ‰È˜˙i‡a ‰‰B‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«
?ÌÎÈÈÚÌ‰Èc e‡ˆÓ Ì‡ ?‰Á ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓÌ˙B‡ ÔÈÏa˜Ó  ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÔÈeÎÓ Ì‰Èc e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ "א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב 

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני  נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב . הרע "ב  בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב "ם. ראות 28)המשניות לפי  האופק  מן גבוהה
עלֿפי30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים

.‰È‡‰עדי 

.‰ÌÈna e‰eÈ‡ :ÌÈ„Ú‰ eÓ‡ÌÈÚa B‡B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚaB˙ˆ˜Óe ÚÈ˜a B˙ˆ˜Ó e‡L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÚaÌÈna B‡˙ÈLLÚa B‡‰i‡ BÊ ÔÈ‡ , ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»

ÂÈ˙È‡ :„Á‡ Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ
dBbÈÈÚaBÓkBÓk :ÈM‰ Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿

ÔÈÙËˆÓ  dB‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL:„Á‡‰ Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»
ÔÈ‡  LÓÁ BÓk :Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈

ÔÈÙËˆÓ„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ ÛËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ
B˙BÓkÔ‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח .31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע , נראה הירח  של הדק  החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע , הדק  החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע , הדק  החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי 

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ .38)ממש. עיני .39)מן ראות בערך.40)לפי 

לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי  עד 42)שבין כי 
טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי  כד. השנה בראש

רבא: פירש מח . ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין
Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין ˘‡ יבוא שאם ,"

זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני  של כת יהוו אלה שני  הרי 

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי  כמו בעיני  גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.ÂBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡ :eÓ‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡ ‡Ï eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡  e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„ÚeM˜˙ ÌÈÚ ‡nL ; ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰lk e‡Â:ÌÈ„Ú eÓ‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ

Ì„˜ ,ÁÊÓa ˙ÈÁL ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆
LÓM‰ ‰ÏÚzLÏÈÏa ÚÓa ˙ÈÚ e‰eÈ‡e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈLÏLÌÈÓ‡ el‡ È‰ ‰i‡ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
eÓ‡L ‰i‡‰ Ï‡ ;BpÓÊa e‰e‡ È‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡  ˙ÈÁLa e‰e‡L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈÚ‰L Úe„Èe ,˙ÈÁL ˙i‡Ï ÔÈ‡Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰lk Ì‰Ï ‰‡Â eM˜˙pLe‰e‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊaBeaÚ ÏÈÏe ,el‡ È‰  ‰‡ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡ÏÈÏ ˙i‡Ï ‡l‡ ÔÈ‡Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים

כ  להראות עלולים - השמש מקרני  המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב  ראוהו לא כך וזה 48)משום

החמה. את מקדים הוא שאז המולד, לפני  אחרי49)הירח 
ה"ג). פ "א, למעלה (ראה במערב  תמיד הירח  המולד,

(שם).50) גמליאל ורבן נורי  בן יוחנן רבי  מחלוקת זוהי 
שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק 

השמש.51) קרני  שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל
ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס  בן דוסא רבי  מחלוקת

גמליאל. כרבן ופסק  (שם). גמליאל

.Ê?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈkÈe‡L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰ÏÔÈc ˙Èe ,ÔÈc ˙ÈÏ ‡a ,Ái‰ ˙‡ ‰‡L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



רח                
         

„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓÔ‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡BÏ ÔÈÏÈ‚ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡ ‡aL˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
eÓ‡LÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.BÁ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ  ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈc e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰Èc e‡ˆÓÏk ‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú  ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ„ ÈL‡ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰ÌÈÎÈvL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰ÏLÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡BÏ ÔÈÏÈ‚. ¿ƒƒ»

ב .55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי ' א. כב , שם
נקראת,57) היתה יעזק  ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב 
הלבנה.62) ראיית פרטי  לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי  להכנס  אחד 65)מבלי  זוג עדות כי 

ביתֿדין. עלֿידי  החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח  כ), יא, (איוב  הכתוב 

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.ÁÔÈc ˙Èa L‡ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL Á‡ ,Ck Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :ÓB‡!Lc˜Ó :ÂÈÁ‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡Â‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡pL L„ÁÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡  ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Âe‰e‡ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa eÓ‡ ‡ÏÂ ,Ï‡OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Úe˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡  ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂÏÂ ,aÚÓ‡l‡ L„Á L‡ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
eÓ‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙ÚB˜ ‰i‡‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚBwL Ì‰ 'Lc˜Ó'. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהריÓ˘‰הפסוק  ה'", מועדי  את
ביתֿדין. ראש היה רבינו מועדי69)משה "אלה כתוב :

"אתם" ד'). פסוק  (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי  ה'
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב 
"מקראי ", שכתוב  ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,

צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י : (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב ): יב , (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ "ב ). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הריÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי ), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב . כה, השנה (ראש שלושה כאן

רק 71) הוא ברֿסמך הירח , יתחדש אימתי  החשבון,
י :). (סנהדרין שלושה עלֿידי  בליל 72)כשנעשה

על  החולק  צדוק  ברבי  אלעזר רבי  דעת זוהי  שלושים.
(שם). כמותו והלכה כד.), (ר"ה שנאמר 73)החכמים לפי 

חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו דֿה): פא, (תהלים
תקיעת  הוקשה יעקב ". לאלקי  משפט  הוא לישראל חק  כי 
ביום  החודש קידוש אף  ביום, משפט  מה למשפט : שופר

כה:). שם).74)(ר"ה השנה, ראש וגמרא, משנה
שנראה 75) הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו ואף ֿעלֿפי 

שיקדשוהו  עד מקודש החודש אין שלושים, ביום הירח 
שם). (ר"ה העדים 76)ביתֿדין שקבלת ואף ֿעלֿפי 

נתקיימה תהא ÌÂÈוחקירתם "מקודש" שאמירת אמרו לא ,
„ÔÈכמו Ó‚ בלילה אפילו אותו שעושים ממונות, בדיני 

רצו 78)שיצא.77)(שם). ואם ה"ה. פ "א למעלה ראה
(להלן  כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי  לקדשו מחר ביתֿדין

הט "ו). פ "ג

.Ë‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈOÚÂÌÈLÏL ÏÈÏ ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈÎBk ÈL e‡ˆiL Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡ »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

ÁÓÏe„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה

ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ÏÈÏתשעה
על מקדשים אין קבלת È‡‰שלושים, סמך על אלא זו,

כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש
יצא לא עדיין (רלב "ח ,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב 

לה.): (שבת אמרו שהרי  הרמב "ם), על קובץ ' 'ספר ועי '
בין  - שנים יום, - אחד כוכב  שמואל: אמר יהודה רב  "אמר
ובדפוס  ר"מ  רומי  [ובדפוס  לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב  יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ "ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק  וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני ) (=כוכב  ב  בין 81)"כוכב  - שנים כי 
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק  יום ספק  השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי 
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב .83) כה, השנה ראש

.ÈÔÈ‚‚BL ÔÈa  L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙ÈaÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓÌÈÒe‡ ÔÈa ,Lc˜Ó ‰Ê È‰ ÔÈiÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««
Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ iÁ  eÚhL Ú„BÈ ‰fL ÈtÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈

˙B„ÚBn‰ ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ eÒÓ c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡˜z L‡ :Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין עדי85)שטעו ֿ ידי  על שהוטעו
המלך.86)שקר. בפקודת  כתוב 87)כגון פעמים שלש

קורא  כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר בתורה
אפילו  בביתֿדין, תלוי  שהכל להדגיש, "אּתם" עקיבא ֶַרבי 
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אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,
" - פ "י  אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "

ב 'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב 'ספר רבינו
גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע , יהושע  רבי  שהרי 

גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,
שם). (ר"ה

ה'תשע"ח  ניסן  י' שני יום 

   1 
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.‡ÔÈe Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï  Ôk ÏÚ ˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי 
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב  ולפיכך

בעדותם.

.˙ÈÏ ÔÈÎÏB‰ el‡ È‰  L„Á‰ ˙‡ e‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡˜z L‡ :Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„Ïa ÈLz L„Á L‡ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ  Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊe . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«
,L„ÁÂ L„Á L‡ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי  להקריב  "תשמרו כתוב : התמיד בקרבן
בו  שכתוב  מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב 

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח ,
מפני השבועות, חג בו שיש אף ֿעלֿפי  מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי  שהוא
השבועות. חג יהיה מתי  ממילא ידעו הפסח , חג ונקבע 

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב  משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.‚˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B‰ ˙‡ ÔÈÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ

 „Á‡ „Ú ÔÈc ˙ÈÏ Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»
˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ ÛËˆÈÂ Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי  על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי  שהרי  השבת, את זה על  לחלל

מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין
להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי  ברבי  "מעשה

נהוראי שר' שפירש שם, אשי  וכרב  באושא". בשבת עליו
שהיה  אף ֿעלֿפי  באושא, אחד עוד עם להצטרף  לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק 

.„‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÈkÓ 9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

Cca B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ  ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ  ‰˜BÁ Cc ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :eÓ‡È ‡Ï  ÏkÏ ‰‡Â ÏB„b e‰‡ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ‡ e‰e‡ eÁ‡ e‰eÈ‡L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba ÚewL ÌB˜n‰ ÔÈe BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ  ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אף ֿעלֿפי 
בשבת. במיטה 10)הבהמה חולה שהמוציא אף ֿעלֿפי 

מיתה. לעדי11)חייב  שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי  ועכבום, ֿ 12)החודש אף ֿעל

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת בזה שיש פי 

.‰ÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡BlÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈaÚ‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡BÈ ‡nL  ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ eÈ˜iL LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈

ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ È˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈaÚ‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע  לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני  וחצי  שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת

העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי , על התמיד
ידעו  שלא לפי  אלא מוסף , לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף . של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.Â„ÈÓz ÔÈOBÚ  ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B  ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈÈ˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ÁMÓ .‰ÁÓ Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙Èe È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»

Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



רי                
         

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó  «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»
.„Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף 
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י  ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אף ֿעלֿפי  בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב . יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי 
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף  אפילו החודש את

החמה.

.Êe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈaÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰ L„Á‰ eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני  שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת

קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.Á,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ‰‰ ÈL‡a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈaÏ ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב  שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים
שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.

ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה
בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו

חסר.26) שהחודש יחשוב  את 27)שהעם ובטלו
שביטלן. הוא שרבי  אמרו, ובירושלמי  המשואות.

[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול
בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי29)בסקילה כלומר,

אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק  שהם לשלוחים לא

קודש.

.ËÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ  ‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡
ÌBÈa ÔÈtˆÓ eLiL È„k ,‰M‰ L‡ ÈtÓ ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿

ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ,„Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B  ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B  Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»

ÈLz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡BiL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈
ÈtÓ  ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ  ÈLz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈

 „‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊe .ÌÈet‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈
ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ  i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי  לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי  ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי , חודש
שבועות,33) מפני  שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני . פסח 

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי  הוא כי  קבוע , שזמנו משום
פסח . של לשני  החמישים

.ÈÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ÈLz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡34LÓM‰ ‰ÏÚzL Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,eÓ‡L BÓk ,ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ‡L ÈÁeÏLe .ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ  'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Ái‰ ‰‡pL Á‡ ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ÁÓÏ È‰L ,e‡ˆÈ  L„Á‰ ‰‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ

מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי  אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב . ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.‡ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ
;‰Bza e˙kk „Á‡ BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰ ˙‡∆«¬∆»«»«»
ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ‰ ˙BÓB˜ne«¿»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡37ÈÙÏ , ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ
L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚwL ÌBÈ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿≈ƒ∆«…∆

.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני  נקראים והם

.È,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
ÈLz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»

ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ ÈLz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙ˆÚ ÏL BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי  ששלוחי  משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי ", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי  על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי40)ופעמים שאינו אף ֿעלֿפי  השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש
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.‚ÈÈL ?ÈLz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
 ÈL˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ ÈLz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ  Ba ÈÈOÚa ‡ÏÂ ,BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.etk ÌBÈƒ

.„ÈelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
bz elÙ‡ ‡l‡ ,„Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»

ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :Ó‡Â Bk„k ‡aL ,ÌÚ‰ ‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡  ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ c ‰Ê cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף  אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי  ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב "עדות פי  על ואף 
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף : טעם יש שם - להגלות עשוי  שהוא

עגונה".

.ÂË,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk eLiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ eaÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa‡ Á‡Â ,‰Ê ˜Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó  L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק .45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי  לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.ÊËÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈBe ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È‰Â51‰˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó  Èe‡k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Ái‰ ‰‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל 
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.ÊÈ,aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ  el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡BiL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

CˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ :eÓ‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:ÓB‡Â ,‰Ê „a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

CˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó  ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם

את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי  באו
בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה

חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש
שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף  העדים על מאיימין "ואין

לעברו". בזמנו שנראה החודש

.ÁÈ‡l‡ ‰Ê „a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,ÈL˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ kL ,ÌÈÏ‚‰ eÚL Á‡ e‡aL ÈL˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Baw‰ ÔÓÊ ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»

L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ ÈL˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56 ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆
Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈

‡Óe‰e‡L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»
.BaÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.ËÈÈ‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡L58el‡ È‰  ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי  ביתֿדין, שקדשוהו אחרי  זוממין נמצאו אם כי 
מקודש.

ה'תשע"ח  ניסן  י"א שלישי יום 

   1 
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני  בו כלל

ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח  אותה מעברין
השמיטה.

.‡ÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL „‡Â ÔBL‡ „‡ :ÔÈ„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,È‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

È‡‰ L„Á ˙‡ BÓL :Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4 ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,È‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆

ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰  ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב , וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב ) פרשה
בסוף " אלא עיבורה תוספת אין שנה אף  בסוף , אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח ".4)את "ועשית פסח .5)וגומר של

ה"ב .6) פ "א למעלה ראה

.‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
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‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÏÚÂ ,È‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«
ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈMÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈaÚÓ  ‰Ê ÔÓÊ Á‡ B‡ ÔÒÈa OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL „‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

È‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈaÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

  

הלבנה  שנת את להשוות היא  העיבור שנת של מטרתה 
הפסח  שיהיה  "כדי  בפסח  ודי גדר רק  ואינו  החמה  לשנת
שני שיהיו   השני לחשבו  ג שנוגע  אלא  האביב " בחודש 

חמה .
מקבל  והלבנה  משפיע  היא  החמה  : האד בעבודת והעניי
אורה  את ומקבלת " כלו מגרמה  לה  לית "סיהרא  
משפיע , הענייני שני   ישנ יהודי  בכל והנה  מהחמה .
התורה  עניני  בכללות עול בקבלת ולדוגמא  ומקבל,
.נות הוא  הרי  הצדקה  ובמצות מקבל, הוא  הרי  ומצוותיה 
יש  שתמיד  היינו  ללבנה  החמה  שנת להשוות היא  והעבודה 
הרי  אד יאמר אל ולדוגמא : כאחת, הבחינות בשתי  להיות
להיות  יכול ואיני   מקבל  התפילה  בזמ עכשיו  אני 
 בזמ לבקשני  הבא  לעני  צדקה  ולתת זמ באותו  משפיע 
בשני להיות יהודי  צרי ורגע  רגע  שבכל אלא  התפילה ,

משפיע .  וג מקבל יחד   בענייני
       

ב .7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע  ישנן החמה, בשנת
שתכנס  והחלק  השעה "היא האביב  התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ "ט , (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ , התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי  תקופת
השמש  "היות החורף  התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"

(שם). גדי " מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,
השמש. מהלך עלֿידי  נקבעת וזו השנה 10)ניסן, ראש

חזית  כד לרבא, אבין בר הונא רב  ליה "שלח  א: כא,
עברה  בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה (כשתראה)
האביב , חודש את שמור דכתיב  לה, תחוש ולא שתא לההיא
שמה  ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של אביב  שמור
ב : יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון רבן שאמר
מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו - התקופה" "על
,36 עמ ' ('מאירי ' רשב "ג דברי  בביאור נסתפקו שם ובגמרא
על  שמעברין פ "ח  אליעזר דרבי  בפרקי  הוא וכן .(37
ועיין  שמח '). ('אור נוסף  בסימן צורך ואין לבדה התקופה

עברה. ד"ה שם ר"ה ו'תוספות' רמ "ה השגת

.‚È‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙Bt eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ ÔkcLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈaÚÓ Ô‰ È‰  ÔÒÈa OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ È‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ÓÚ epnÓ È˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»
ÔÒÈa OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙Bt‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

.È‡‰ ÔÓÊ Ïk C„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי ' יד), ב , (ויקרא באש" קלוי 
בניסן, טז לפני  בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב ",

במפרש. לבוא.12)ועי ' שהיא,13)מתאחר סיבה מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר ב .14)אף ֿעלֿפי  יא, סנהדרין

להלן.15) הנזכרות הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16) כג, ויקרא

.„È‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ‡ LÏL ÏÚÂ17ı‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôci‰ Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡  ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡e ,el‡Ó ˙Bˆ‡ ÈzLa È‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈaÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈaÚÓ 18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈLa ÔÈaÚnL wÚ‰ Ô‰L ÌÈc‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב .17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי  הסימנים:
צמחו  לא ב ) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב  הגיע  לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב . ה"א פ "א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.‰ÔÈaÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈÁ‡ ÌÈc ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈLa20ÔÈ‡L ÌÈÎc‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,Cv‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈaÚÓ  ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎc‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ‰pL ÌÈLb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈaÚÓ  ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÁÒt Èepz ÈtÓe .ÌÈLb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈepz‰ eiL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ  Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eLÈÈÂ24Ï‡OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ  ÌÈÏLeÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני ). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס  של
א. יט , תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני 

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ  תושבי  ובגלל
להגיע  להם הספיק  לפסח , ראשֿחודש בין שהזמן
ביותר  הרחוק  במקום שגרו לאלה אפילו לירושלים,

ומפני ). ד"ה 'תוספות' (עי "ש מנת 26)מירושלים על
הגלויות  על השנה את שמעברין "ומנין לירושלים. לעלות
מועדי , ישראל בני  תלמודֿלומר: הגיעו? לא ועדיין שגלו

שיעשו מועדות, אמור ÏÎעשה כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב ). פ "א, סנהדרין 'ירושלמי ' פ "ט ;
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.Â‰ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡ Ï‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈
‰pv‰27e˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿

‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28 eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰  B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡  «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰‰Ëa eOÚÈÂ ‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ eaÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙aÚÓ BÊ È‰ 32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע  איש אין אלה דברים בגלל כי 
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י  יב , מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי , רב  בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו

המפרש). שני ,ÈÁÈ„שרק 30)הביאו לפסח  נדחה טמא
בזמנו ˆÂÈאבל הפסח  את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח  קרבן מהל' (פ "ז הטומאה 31)בטומאה מפני 
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני  ב . יב , ‰˙Â‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפניÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי ' הט "ו). מקדש ביאת מהל' פ "ד (רמב "ם הדחק "

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.ÊÏÏk ÔÏÈLa ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L ÌÈc LÈ33Ï‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ eaÚ ‰ÎÈvL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe È‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈaÚÓ ÔÈ‡ .eÁt ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈLaƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי '). (עי ' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי ' מעוף , גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים
את  יראה "...ולא הפסוק  שם על 'ראיה' ה"א. פ "א, חגיגה

טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני  יולדות כגון
הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח ), יב ,

.ÁBÊ ‰L :ÔÈÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ eaÚ ‰ÎÈˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe È‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב ).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני 

.ËdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡ Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ eaÚ ‰ÎÈˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»

d˙B‡ ÔÈaÚnL Ô‰ „Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»
ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈaÚÓ ‰nÎe44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ

Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È„‰Ò ÏÏkÓ45eÓ‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿

Ì‡ eaÚ ‰ÎÈˆ Ì‡ ‰‡ ‡ÏÂ L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ
Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa  ˜cÂ L :Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ

BËeÚÓa47:ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡Â L :ÌÈL eÓ‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈
‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ  L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ

ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב  מזומנים כלומר א. ב ֿיא, י , סנהדרין
הי "ב ). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי "ב . ה"ב .42)כדלהלן א.43)עי ' יא, כרבן 44)שם
ב .). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך עיבור 48)ואין צריכה אם

לא. או

.È:ÔÈÓB‡ ‰LÏLe ,eaÚ ‰ÎÈˆ :ÌÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa  ‰ÎÈˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈˆ dÈ‡ :ÔÈÓB‡ ÌÈLe ,eaÚ ‰ÎÈˆ :ÔÈÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ  eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰ÚLa ÔÈÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ aÚÏ Ìlk eÓb Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
 e˜ÏÁ Ì‡Â ;eÓbL BÓk ÔÈOBÚ  aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

‰ Á‡ ÌÈÎÏB‰51.aÚÏ ‡lL ÔÈa aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡ ‡‰iL CÈˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
eÓb Ì‡Â .‰ÚM‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚLÂ „Á‡ ÏL ‰ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙aÚÓ BÊ È‰  aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆiL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ eaÚe . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י :). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי 

א.52)ב ). ב , א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי  ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ "א, סנהדרין ה"ה; פ "ב  השנה, ראש ('ירושלמי ' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב ).

שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק  כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ "י  נפשות ביתֿדין 55)בדיני  "ראש

שם). 'ירושלמי ' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר

.‡ÈÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ eaÚÏ ÔÈÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ  CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

aÚÏ ‡lL B‡ aÚÏ ÔÏÈLa ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ  ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

ÏBË ‡e‰Â ,w‰ ÈÓÈa ÈLz ‡BÈ ‡lL È„k ,aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈË LÓÁ ÌÈetk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב .56) יח , להם 57)סנהדרין שמחלק  חיילותיו, מפני 
מלחמותיו, ומפני  לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב  סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב "ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב , יומא

.È,‡ÈO ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
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ריד                
         

‰˜BÁ C„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡  ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«
‡Ï ,˙aÚÓ BÊ È‰  ‰ˆÂ ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆÈ Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…

˙aÚÓ dÈ‡  ‰ˆ61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»
‰„e‰È ı‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿

Ïba ‰eaÚ Ì‡Â ;eL„˙ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â .˙aÚÓ  ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ
˙aÚÓ dÈ‡  ‰ÏÈla ‰eaÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף  עד להגיע  יספיק  א.61)ולא יא, סנהדרין
ב .62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח . פ "ב , למעלה השווה

.‚È‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ MÁÏ ÔÈc ˙ÈÏ LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ˙aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
Á‡ ‡l‡ ;˙aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ Ï‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««

˙aÚÓ BÊ ‰L :ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡65„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»
˜Ác‰ ÈtÓ  ‰Ê66ÔÈ‡  ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈

:ÓB‡L ‡e‰ „‡a ‡l‡ ,˙aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡ ÈÙÏ eÓ‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰ÈÓ‡a ˙aÚÓ dÈ‡  ˙aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני65) אבל השנה... ראש לפני  השנה את מעברים "אין
א). יב , (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק 
עלולים  הפסח  שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני 
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י  בחמץ  לזלזל ויבואו לשכוח ,

בזמנו 66) העיבור את ימנע  הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י , סנהדרין,

.„È‰M‰ ÔÈ„Ú eaÚ ‡ÏÂ „‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ eaÚÈ ‡Ï 68˙BÈ‰Ï Èe‡ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡  eaÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡……∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰eaÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙aÚÓ BÊ È‰ 70e„ÈÚ‰Â eaÚL Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ
ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È‰  Ái‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿

ÈL „‡ L„Á L‡ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï eL  ‰M‰ ˙‡ eaÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»

.ÔÒÈa ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈaÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב .68) יב , -‰Ê‰"החודש69)שם ב ) יב , (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו אי ֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי 
(שם). שעלֿידי71)אדר ואף  שם. נחמן, רב  כדעת

 ֿ ראש להיות ראוי  באמת השלושים שיום התברר הקידוש
השלושים  ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל ניסן, חודש

היה שמוטב  ואף ֿעלֿפי  שני . אדר לראשֿחודש ÚÏנעשה
אדר  לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר חודש
זאת  בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור היה ואז שני ,

ÌÈ˘„˜Ó פי "ח להלן ועי ' ראייה, עדי  שבאו כיון החודש, את
שמח '. 'אור ועי ' הי "א,

.ÂËÔBÚ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈaÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…
LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙Bb‰ ˙ÈÏ ÌÈˆ»ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

L„Á‰ eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÚÈLa74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…

ÌÁl‰ ÈzLe ÓÚ‰ Ôa˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈL Úa aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב , באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ "י  בניסן בט "ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב ). בשביעית שרק  וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי  אבל מעברין,

.38 עמ ' ב 'מאירי ' וראה יב .). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח " נקרא וזריעה, חרישה בלי  מאליו בשדה
עבירה  עוברי  יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא  ה)
ולפי ה"ב ). שמיטה מהל' (פ "ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב  מה (וראה בט "ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי  בניסן
א  פד, מנחות וב 'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ "ד (ראה

שומרי ). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף  כדי 
יב .). (סנהדרין

.ÊËÔÈaÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a eaÚÈ ‡lL  ˙ÈÚÈLe ÔBÚ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈLb‰Â ÌÈÎc‰ Cˆ78Ì‡ Ï‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈaÚÓ  ÔÏÈ‡‰ ˙BÙe È‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ , רומי  ובדפוס  ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני  הגירסה:

ה"א. פ "ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
האלה  הסימנים שלושת כי  בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק  בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני  היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
בהשגת  וראה שמח '). ('אור לעבר ד"ה שם ב 'תוספות' וראה

הרמ "ה.

.ÊÈ˙Bb‡ ÔÈ˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈaÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰eaÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

ezÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .eaÚ ‰Ó ÈtÓe80ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â ÈÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  eˆ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈÏ ˙eL‰ eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ
Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï‡ ,84Ì‰ ‰i‡‰ ÈÙÏ  ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈

.ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב . יט , השנה ראש
י .82)א. הערה פ "א למעלה וראה פפא. ֿ 83)כרב  אף 

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי  העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ 
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רטו                 
         

ה'תשע"ח  ניסן  י"ב רביעי יום 

   1 
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני  טוב  יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.‡‰i‡‰ ÏÚ L„Á L‡ ˙eÚÈwÓ eÓ‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ eaÚÂ3Cv‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡OÈ ı‡aL ÔÈ„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô‰‡Â ‰LÓÏ Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :c‰ Let ‡e‰ CkL ,ea ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰eÒÓ8Ï‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈÁ‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  Ï‡OÈ ı‡a ÔÈ„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈaÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈMÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ "א.2) ה"ב .3)למעלה פ "ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי  ב ): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב 'חינוך' קנג, מ "ע  המצוות' שהרי6)ב 'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב .) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי7)בשלושה".
הפסוק . פשט  מתוך יוצא זה אין כי  ראש 8)הקבלה,

א. כב , פ "ו.9)השנה להלן עי '

.ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê „Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÚB˜  ÔÈ„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊe , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚB˜  «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚBwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈÁ‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ‡e ,‡e‰ ‡Ït  ÌBÈa ‰i‡‰ Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡OÈ ı‡ ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי  בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי  בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב  כי 
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

פי "ח  להלן עי ' ארץ ֿישראל, בני  לראיית הראיה קודמת
הי "ג.

.‚Ï‡OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡OÈ ı‡ ‰ÁL ˙Úa ,‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï‡ .Úe˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
‡Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»

.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡OÈ ı‡ ˙ÚÈ˜ ÏÚ «¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

חדשים 13) קובעים שאין אף ֿעלֿפי  בחוץ ֿלארץ , אפילו
הי "ג). להלן (ועיין עדיין 14)בחו"ל היה רבא בימי 

כא.). השנה ראש (עי ' החודש את שקידש ביתֿדין

.„,‰i‡‰ ÏÚ ÔÈÚB˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡OÈ ı‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈBË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ ÈLz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
ÈLz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ‰ ˙BÓB˜n‰ ‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa Ba eÚwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

שלא 15) כיון - ניסן שלוחי  אליהם שהגיעו אף ֿעלֿפי 
ויום  השנה ראש מפני  פחות, (שהולכים תשרי  שלוחי  הגיעו
פ "ג  (למעלה בפסח  אפילו ימים שני  עושים הכיפורים),

והי "ג). הי "ב 

.‰ÏL ÔÈc ˙Èe ,ÔÈ„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆
,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰  ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚB˜ Ï‡OÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ
,„Ïa „Á‡ BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa eÈ‰iL∆ƒ¿¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«
Èa BÓk ,ı‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ‰ ˙BÓB˜n‰ elÙ‡¬ƒ«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈
ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡OÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ
‚‰Óa e‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï‡ ;ÔÈÚB˜Â¿¿ƒ¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«

Ì‰È„ÈaL Ì‰È˙B‡16. ¬≈∆∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי "ד, יוםֿטוב  מהל' בפ "ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי "ד תורה תלמוד מהל' ובפ "ו

.ÂÔÈÚÈbÓ ÈLz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ  ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡OÈ ı‡ Èe ;‰i‡‰ ÏÚ ÔÈÚB˜ Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«

.‰Ê c ewzL ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ  ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.ÊÏÚ ÔÈÚB˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡ ÏL BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡OÈ ı‡ Èa  eÈ‰ ,‰i‡‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
Ba eÚwL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.BË

.Á‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLeÈa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B  ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚBwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
ÈcÓ  ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡ ÏL ÈL BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ19. ¿ƒ
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בזמנו,17) הירח  שיראה אפשר חשבונם לפי  אם כגון,
ה"ו). פ "א, (למעלה השלושים ביום ֿ 18)כלומר שאף ֿעל

החודש  עדות מקבלים שיהו זכאי  בן יוחנן רבן שהתקין פי 
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום כל
שם  ועי ' ר"ח , גירסת לפי  ב  ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב 'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.Ë.ÌB˜n‰ ˙È˜a ‰ÈeÏz „Á‡ BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ Ó‡È ÈnL ;„Á‡ BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»

Ï‡OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰Ê20eÊÁL Á‡Â , ∆ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿
È ÌL eLÈ ÔBaLÁ‰ ÏÚ Úa˜ÏÔÈiÁ Ô‰L ÌÈÏ‡O ƒ¿…«««∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ

ÌÈÓÈ ÈL ˙BOÚÏ21,Cca ÌeÁ ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; «¬¿≈»ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa ‰È‰L C„k22; ¿∆∆∆»»≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»

ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…
Ô‰ÈÈa23. ≈≈∆

שהגיעו 20) כבמקום אחד יוםֿטוב  בו נהגו לא ומעולם
השלוחין. הי "ב .21)אליו להלן עיין העולם, רוב  כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח . בבאֿבתרא עי '23)עי '
שם. וברש"י  ובמשנה א. כב , השנה ראש

.ÈÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙È˜a ÈeÏz c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈˆÓ Èa24eÚÈbiL LÙ‡ È‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

ÈLz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈˆÓe ÌÈÏLeÈ ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ Cc∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÈeÒ …¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.B˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף  להלן ראה
אחד. יום לעשות פ "ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי '

פ "ג. ריש וכתובות (23 עמ ' צוק "מ  (הוצאת

.‡ÈÏk :‡e‰ Ck BÊ Cc ÏÚ ‰Ê c wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰OÚ ÏÚ ˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»
Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ  ÌÈeÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»

ÈL˙Â ÈLz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»
B‡ ÌÈÓÈ ‰OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈ ÔÈÏ BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B  ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡‰ ˙ÚLa Ï‡OÈ da eÈ‰L ,Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

ÌÚÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡ÈËe Â ‰ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ  Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡ÈeqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈˆÓ ÔB‚k ,ı‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ  Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL  ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי  שלוחי  אשר יש
עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי 

בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר
שלוחי  אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי  תשרי 

ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק  אלא
השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי  שדוד

ישראל  כארץ  דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י  וצירפה
הי "ג). תרומות מהל' פ "א (ראה דבר שלא 29)לכל

ב . גיטין (ראה ישראל ארץ  בתחום ואינה בבל, עולי  כבשוה
פ "ה  שביעית ו'ירושלמי ' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ "א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע  שכאן [וצ "ע  ה"א).

לארץ ]. כחוץ  שדינה רבינו כתב  ה"ט  תרומות מהל'

.ÈB‡ ÌÈÓÈ ‰OÚ ÌÈÏLeÈ ÔÈe BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡ÈeÒ ‡e‰Â ,‰OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı‡ a„Óa ‰LcÁ˙pL ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ  ‰zÚ Ï‡OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
 ÈL BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰  ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ ÈcÓL‡ ÏL ÈL BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈÙ ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח .30) למעלה ראה

.‚È„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈMÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡L ÔÈÓB‡Â ,BÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚB˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï  ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚB˜Â ÌÈL ÔÈaÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ˜e Ï‡OÈ ı‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „Ïa c‰ ˙Bl‚Ï  ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈMÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa Ba eÚwL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡OÈ ı‡ Èa ˙ÚÈ˜e ,‡e‰¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,BË ÌBÈ B‡ L„Á L‡……∆…ƒ¿≈∆¿∆»

.ÔÈMÁÓ¿«¿ƒ

מציון 31) "כי  ג): ב , (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

ה'תשע"ח  ניסן  י"ג חמישי יום 

    
בדקדוק .1) והירח  החמה קיבוץ 

.‡ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈMÁÓ eÈ‰ ,‰i‡‰ ÏÚ ÔÈOBÚL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ»»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰a‰ ˜ec˜„a ‰nÁ‰ ÌÚ Ái‰ Ba ıa˜˙iL ‰ÚL2, »»∆ƒ¿«≈«»≈«ƒ««»¿ƒ¿«¿≈

‰‡È Ì‡ Ú„ÈÏ È„k ,ÔÈOBÚ ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L C„k¿∆∆∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈≈«ƒ≈»∆
‡e‰  ÔBaLÁ‰ B˙B‡ ˙lÁ˙e .‰‡È ‡Ï B‡ Ái‰«»≈«…≈»∆¿ƒ««∆¿
˙ÚL ÔÈÚ„BÈÂ ,e˜a B˙B‡ ÔÈMÁnL ÔBaLÁ‰«∆¿∆¿«¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿«

ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‡l‡ ,˜ec˜„ ‡Ïa Ôˆea˜3‡e‰  ƒ»¿…ƒ¿∆»¿«¬»»»∆¿»ƒ
ÔÓÊa ÔÈMÁnL  ÔBaLÁ‰ ÈwÚÂ ;„ÏBÓ ‡˜p‰«ƒ¿»»¿ƒ»≈«∆¿∆¿«¿ƒƒ¿«
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‡e‰Â ,‰i‡‰ ÏÚ Ba eÚa˜iL ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ∆ƒ¿¿«»¿ƒ»¿
.eaÚ ‡˜p‰ ‡e‰  ÌBi‰ ÔÈMÁÓ e‡L ÔBaLÁ∆¿∆»¿«¿ƒ««ƒ¿»ƒ

האמיתי .2) הקיבוץ  האמצעי .3)וזהו הקיבוץ  וזהו
הגיעה  וממנו האמצעי , הקיבוץ  את קודם חישבה הסנהדרין

האמיתי . לקיבוץ 

.:ÔÓÊ ÏÎa ˙BÚL ÌÈOÚÂ Úa‡  ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»«¿«¿∆¿ƒ»¿»¿«
‰ÏÈla ‰OÚ ÌÈzLe ,ÌBia ‰OÚ ÌÈzL4‰ÚM‰Â . ¿≈∆¿≈«¿≈∆¿≈««¿»¿«»»

‰ÚM‰ e˜ÏÁ ‰nÏÂ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ÛÏ‡Ï ˙˜lÁÓ¿À∆∆¿∆∆¿ƒ¬»ƒ¿»»»¿«»»
‰Ê ÔÈÓÏ5ÚÈe ÈˆÁ Ba LÈ ‰Ê ÔÈnL ÈÙÏ ? ¿ƒ¿»∆¿ƒ∆ƒ¿»∆≈≈ƒ¿ƒ«

.eOÚÂ LÓÁÂ ,ÚeM˙e ˙e˙Le LÈÏLe ,˙ÈÈÓLe¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿…∆¿ƒ
˙BÓM‰ el‡ ÏÎÏ LÈ ÌÈ˜ÏÁ ‰a‰Â6. ¿«¿≈¬»ƒ≈¿»≈«≈

(4 ֿ לשתים היום את תמיד חושבים המולד חשבון לעניין
ואין  שעות, לשתיםֿעשרה הלילה וגם שעות עשרה
יותר  לפעמים היום שבהן השנה, בתקופות מתחשבים
שעות. משתיםֿעשרה פחות ולפעמים שעות משתיםֿעשרה

היא ביחד,שעה והלילה היום מן וארבעה העשרים החלק 
הזמן  של וארבעה העשרים חלק  - הקדמונים בלשון און

היומי . הגלגל של אחד לסיבוב  השתמשו 5)הדרוש ולא
ששים  = אחת שעה היינו באסטרונומיה, המקובלת בחלוקה

69)דקות. למכפלות מתחלק  1080 9המספר ;3 מה ,6
.360 המספר כן שאין

.‚„Ú ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰nÁ‰Â Ái‰ ıa˜˙iMÓƒ∆ƒ¿«≈«»≈«¿««»¿ƒ∆¿∆«
‰ÚLz  ÈÚˆÓ‡‰ ÌÎÏ‰Óa ‰iL ÌÚt eˆa˜˙iL∆ƒ¿«¿««¿ƒ»¿«¬»»»∆¿»ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBiÓ ˙BÚL ‰OÚ ÌÈzLe ,ÌBÈ ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó ÚLe ,BÏÈÏ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ
„ÏBÓ Ïk ÔÈaL ÔÓf‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .‰OÚ LÏL ˙ÚMÓƒ¿«¿∆¿≈¿∆«¿«∆≈»»

„ÏBÓe7.‰Ï ÏL dL„Á ‡e‰ ‰ÊÂ , »¿∆»¿»∆¿»»

למשנהו.7) אחד קיבוץ  בין

.„L„Á OÚ ÌÈL ‰È‰z Ì‡  ‰Ï ÏL ‰L»»∆¿»»ƒƒ¿∆¿≈»»…∆
,ÌBÈ ˙B‡Ó LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,el‡ ÌÈL„ÁÓ≈√»ƒ≈ƒ¿∆¿»»¿≈
‰BÓLe ,˙BÚL ‰BÓLe ,ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ ‰Úa‡Â¿«¿»»«¬ƒƒ¿∆»¿∆
,˙aÚÓ ‰È‰z Ì‡Â ;ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚLÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿ƒƒ¿∆¿À∆∆
LÏL :dÏÏk ‰È‰È ,L„Á OÚ ‰LÏL ‰M‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆«»»¿»»»…∆ƒ¿∆¿»»¿
,˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌBÈ ‰LÏLe ÌÈBÓLe ˙B‡Ó≈¿ƒ¿»¿««¿∆¿ƒ»

ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ8‰nÁ‰ ˙Le . «¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿«««»
.˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁ ˙B‡Ó LÏL ‡È‰ƒ¿≈¬ƒ»¿ƒƒ¿≈»
‰OÚ :‰l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ˙ÙÒBz ,‡ˆÓƒ¿»∆∆¿«««»«¿««¿»»¬»»
‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ,˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»»«ƒ¿«¿»»

.ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ

י "ב 8) יום, כ"ט  עשר השלושה החודש נחשב  זה בחשבון
הנ"ל. לחשבון בהתאם חלקים ותשצ "ג שעות

.‰Ô‰L ,‰ÚL ‰ÚL ‰l‰ L„Á ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈…∆«¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆≈
˙BÚL ‰OÚ ÌÈzLe ,„Á‡ ÌBÈ :‡MÈ ,ÚeM‰ ÈÓÈ¿≈«»«ƒ»≈∆»¿≈∆¿≈»
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚL˙Â ‰LÏLe ˙B‡Ó ÚLe¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

l‰ L„Á ˙È‡L ‡È‰ BÊÂ .‚"ˆ˘˙ "È‡‰9ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ…∆«¿»»¿≈

‰L Ì‡ :‰ÚL ‰ÚL ‰l‰ ˙L ÈÓÈ CÈÏLzLk¿∆«¿ƒ¿≈¿««¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»
‰BÓLe ,ÌÈÓÈ ‰Úa‡ :‰pnÓ ‡MÈ  ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ»≈ƒ∆»«¿»»»ƒ¿∆
ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÚLÂ ‰MLÂ ˙B‡Ó ‰BÓLe ,˙BÚL»¿∆≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¬»ƒƒ»

‰ËeLt ‰L ˙È‡L ‡È‰ BÊÂ .Â"Ú˙˙ Á"„ :dÏ10. »¿ƒ¿≈ƒ»»¿»
‰MÓÁ :d˙È‡L ‰È‰z  ‡È‰ ˙aÚÓ ‰L Ì‡Â¿ƒ»»¿À∆∆ƒƒ¿∆¿≈ƒ»¬ƒ»
‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ÌÈOÚÂ ˙Á‡Â ,ÌÈÓÈ»ƒ¿««¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿»

.Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe¿ƒ¬»ƒƒ»»∆

הבא.9) החודש של המולד יתאחר זה ובשיעור
הבאה.10) הפשוטה השנה של המולד יתאחר זה ובשיעור

.Â,ÌÈL„Á‰ ÔÓ L„Á „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««…∆ƒ∆√»ƒ
,ÂÈÁ‡L „ÏBÓ ‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙ "È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒB˙Â¿ƒ»»≈≈»∆«¬»
‰nÎe ‰ÚL BÊ È‡e ÚeM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„˙Â¿≈«¿≈∆ƒ≈«»«¿≈»»¿«»

.‰È‰È ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ¿∆

.Ê,˙aLa „Á‡a ÔÒÈ „ÏBÓ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«ƒ»¿∆»¿«»
ÔÓÈÒ  ÌÈ˜ÏÁ ‰ÚLÂ ‰‡Óe ,ÌBia ˙BÚL LÓÁa¿»≈»«≈»¿ƒ¿»¬»ƒƒ»

ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLk  Ê"˜‰‡ :Ì‰Ï11L„Á ˙È‡L »∆¿∆ƒ»»¿≈ƒ…∆
ÏÈÏa i‡ „ÏBÓ ‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙ "È‡ ‡e‰Â ,‰l‰«¿»»¿≈≈«ƒ»¿≈
.ÌÈ˜ÏÁ ˙B‡Ó ÚL˙e ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈLÈÏL¿ƒƒ»≈»««¿»¿«≈¬»ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú BÊ Cc ÏÚÂ .˜"˙˙ ‰"‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒƒ»»∆¿«∆∆«»»

.L„Á Á‡ L„Á…∆««…∆

החודש 11) מולד לך יצא זו, שארית ממנו וכששתחסיר
שלפניו.

.ÁÛÈÒB˙Â ,BÊ ‰L „ÏBÓ Úe„È EnÚ ‰È‰iLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿∆ƒ¿»««»»¿ƒ
˙È‡L ,‡È‰ ‰ËeLt Ì‡  „ÏBn‰ ÈÓÈ ÏÚ d˙È‡L¿≈ƒ»«¿≈«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡Â ;‰ËeLt‰‡ˆÈ  ˙aÚÓ‰ ˙È‡L ,‡È‰ ˙aÚÓ «¿»¿ƒ¿À∆∆ƒ¿≈ƒ«¿À∆∆≈≈
„Ú ,‰L Á‡ ‰L ÔÎÂ .‰ÈÁ‡lL ‰L „ÏBÓ EÏ¿«»»∆¿«¬∆»¿≈»»««»»«
‡e‰ ,ÏÈÁ˙z epnnL ÔBL‡‰ „ÏBn‰Â .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ»»¿«»»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ
‰È‰ ‡e‰Â ,‰ÈˆÈ ÏL ‰BL‡‰ ‰Ma ‰È‰L „ÏBÓ»∆»»«»»»ƒ»∆¿ƒ»¿»»
‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL LÓÁ ,ÈL ÏÈÏa¿≈≈ƒ»≈»««¿»»«ƒ¿«¿»»
˙lÁz ‡e‰ epnÓe .„"‰a :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆ƒ∆¿ƒ«

.ÔBaLÁ‰«∆¿

.Ë,„ÏBn‰ Ô‰Ó Ú„zL el‡‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÎa¿»«∆¿»≈∆≈«≈∆«»
ÔÓ ıa˜˙iLk ,˙È‡L ÌÚ ˙È‡L ÛÈÒBzLk¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ
ÛÈÒB˙Â ˙Á‡ ‰ÚL CÈÏLz  ÌÈBÓLe ÛÏ‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ»»««¿ƒ
Úa‡ ˙BÚM‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe ,˙BÚM‰ ÔÈÓÏ B˙B‡¿ƒ¿««»¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«¿«
,ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ epnÓ ÛÈÒB˙Â ÌBÈ CÈÏLz  ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ∆¿ƒ¿««»ƒ
CÈÏLz  ‰ÚL ÏÚ ˙BÈ ÌÈÓi‰ ÔÓ ıa˜˙iLÎe¿∆ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈«ƒ¿»«¿ƒ
ÔÈMÁÓ e‡ ÔÈ‡L ;‡M‰ ÁÈp˙Â ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«ƒ««¿»∆≈»¿«¿ƒ
ÈÓÈÓ ÌBÈ ‰Ê È‡a Ú„ÈÏ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓ Ú„ÈÏ≈«ƒ¿««»ƒ∆»≈«¿≈∆ƒ≈
.„ÏBn‰ ‰È‰È ˜ÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÚL ‰Ê È‡e ÚeM‰«»«¿≈∆»»¿≈∆≈∆ƒ¿∆«»

.ÈÌÈL ÚL Ô‰Ó eÈ‰iL ,‰L ‰OÚ ÚLz Ïk»¿«∆¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆«»ƒ
.BÊÁÓ ‡˜ ,˙BËeLt ‰OÚ ÌÈzLe ˙BaÚÓ¿À»¿≈∆¿≈¿ƒ¿»«¬
ıa˜Ó ‰z‡L ÔÓÊaL ?‰Ê ÔÈÓ ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ¿»»»«¿«ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆«»¿«≈
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ריח                
         

,˙BaÚÓ ÚLÂ ˙BËeLt ‰L ‰OÚ ÌÈzL ÈÓÈ ÔÈÓƒ¿«¿≈¿≈∆¿≈»»¿¿∆«¿À»
ÌÈBÓLe ÛÏ‡ Ïk CÈÏL˙Â ,Ô‰È˜ÏÁÂ Ô‰È˙BÚLe¿≈∆¿∆¿≈∆¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ
,ÌBÈ  ˙BÚL ÌÈOÚÂ Úa‡ ÏÎÂ ,‰ÚL  ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒ»»¿»«¿«¿∆¿ƒ»
‰L ‰OÚ ÚLz Ïk‰ ‡ˆÓz  ÌÈÓi‰ ÔÈÓÏ ÛÈÒB˙Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿»«…¿«∆¿≈»»
‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL Ô‰Ó ‰L ÏkL ,‰nÁ‰ ÈMÓƒ¿≈««»∆»»»≈∆¿≈«¬ƒ»
ÈÓÈ ÔÈnÓ ‡MÈ ‡ÏÂ ,‰ÂLa ˙BÚL LLÂ ÌBÈ ÌÈMLÂ¿ƒƒ¿≈»¿»∆¿…ƒ»≈ƒƒ¿«¿≈
˙Á‡ ‰ÚMÓ ıeÁ ‰L ‰OÚ ÚLz ÏÎa ‰nÁ‰««»¿»¿«∆¿≈»»ƒ»»««
:Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ ‰MÓÁÂ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa‡Â¿«¿«≈¿ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ»»∆

.‰"Ù˙‡

.‡ÈÈL„Á Ìlk ÌÈL„Á‰ ,‰Êk ‡e‰L BÊÁÓa ‡ˆÓƒ¿»¿«¬∆»∆∆√»ƒÀ»»¿≈
ÌÈL ÚM‰Â .‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰Â ,‰l‰«¿»»¿«»ƒ¿≈««»¿«∆«»ƒ
,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ BÊÁÓe BÊÁÓ ÏÎaL ˙BaÚÓ‰«¿À»∆¿»«¬«¬¿ƒ∆¿∆
,˙ÈÈÓLe ,˙ÈMLÂ ,BÊÁn‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ‰L :Ì‰≈»»¿ƒƒƒ««¬¿ƒƒ¿ƒƒ
ÚL ˙Le ,‰OÚ Úa‡ ˙Le ,‰OÚ ˙Á‡ ˙Le¿«««∆¿≈¿««¿«∆¿≈¿«¿«
‡"È Á"Â‚ :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .‰OÚ ÚLz ˙Le ,‰OÚ∆¿≈¿«¿«∆¿≈ƒ»»∆

„"È.Ë"È Ê"È

.È‰L ‰OÚ ÌÈzLÓ ‰L Ïk ˙È‡L ıa˜zLk¿∆¿«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈»»
‰L Ïk ˙È‡Le ,Â"Ú˙˙ Á"„ ‡È‰L ,˙BËeLt‰«¿∆ƒ¿≈ƒ»»»
,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰ ‡È‰L ,˙BaÚÓ‰ ÌÈL ÚMÓƒ∆«»ƒ«¿À»∆ƒ
,ÌÈÓÈ ÈL :‡MÈ  ‰ÚL ‰ÚL Ïk‰ CÈÏL˙Â¿«¿ƒ«…ƒ¿»ƒ¿»ƒ»≈¿≈»ƒ
ÌÈÚL˙Â ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÓÁÂ ,˙BÚL ‰OÚ LLÂ¿≈∆¿≈»«¬≈≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙È‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‰"ˆ˜˙ Â"È :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈ˜ÏÁ¬»ƒƒ»»∆¿∆¿≈ƒ

.BÊÁn‰««¬

.‚ÈÛÈÒB˙Â ,BÊÁÓ ˙lÁz „ÏBÓ Úe„È EÏ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆¿»««¿ƒ««¬¿ƒ
BÊÁn‰ ˙lÁz EÏ ‡ˆÈ  ‰"ˆ˜˙ Â"È ÂÈÏÚ»»≈≈¿¿ƒ«««¬
ÛBÒ „Ú ,BÊÁÓe BÊÁÓ Ïk „ÏBÓ ÔÎÂ .ÂÈÁ‡L∆«¬»¿≈«»«¬«¬«
BÊÁn‰ ˙lÁz „ÏBnL ,eÓ‡ Îe .ÌÏBÚ‰»»¿»»«¿∆«¿ƒ«««¬
„ÏBÓ ‡e‰ ‰M‰ „ÏBÓe .„"‰Ï ‰È‰ ÔBL‡‰»ƒ»»¿««»»«

‰M‰ d˙B‡ ÏL ÈLz12. ƒ¿≈∆»«»»

כוונתו 12) השנה", "מולד במלים משתמש כשהרמב "ם
שנה. אותה של תשרי  חודש למולד

.„È,‰ˆzL ‰LÂ ‰L Ïk „ÏBÓ Ú„z ˙‡f‰ Cce«∆∆«…≈««»»»¿»»∆ƒ¿∆
B‡ eÚL ÌÈMÓ ,‰ˆzL L„ÁÂ L„Á Ïk „ÏBÓe«»…∆»…∆∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆»¿
‰ÈˆÈ ÈL Áwz ?„ˆÈk .‡BÏ ÌÈ„È˙ÚL ÌÈMÓƒ»ƒ∆¬ƒƒ»≈«ƒ«¿≈¿ƒ»
ÚLz ÏL ÔÈBÊÁÓ Ì˙B‡ ‰OÚ˙Â ,eÓ‚Â eÚL∆»¿¿»¿¿«¬∆»«¬ƒ∆¿«
‰M‰ d˙B‡ ÏL ÈLz „Ú ,‰L ‰OÚ ÚLz ‰OÚ∆¿≈¿«∆¿≈»»«ƒ¿≈∆»«»»
eÚL ÌÈM‰ ÔÈÓe ,eÚL ÔÈBÊÁn‰ ÔÈÓ Ú„˙Â ¿≈«ƒ¿«««¬ƒ∆»¿ƒ¿««»ƒ∆»¿
BÊÁÓ ÏÎÏ Áw˙Â .ÌÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL BÊÁnÓƒ«¬∆¬«ƒ…ƒ¿«¿ƒ«¿»«¬
‰ËeLt ‰LÂ ‰L ÏÎÏe ,‰"ˆ˜˙ Â"È BÊÁÓe«¬¿»»»¿»»¿»
ÏÎÏe ,Â"Ú˙˙ Á"„  ÌÏL ‡lL BÊÁn‰ ÈMÓƒ¿≈««¬∆…ƒ¿«¿»
CÈÏL˙Â ,Ïk‰ ıa˜˙e ,Ë"Ù˜˙ ‡"Î‰  ˙aÚÓ ‰L»»¿À∆∆¿«≈«…¿«¿ƒ
ÌÈÓi‰Â ,ÌÈÓÈ  ˙BÚM‰ CÈÏL˙Â ,˙BÚL  ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ»¿«¿ƒ«»»ƒ¿«»ƒ
ÔÓe ÌÈÓi‰ ÔÓ ‡Lp‰Â ,‰ÚL ‰ÚL ÌÎÈÏLz«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰ ‰L „ÏBÓ ‡e‰ ÌÈ˜ÏÁ‰Â ˙BÚM‰‰ˆzL ‰‡a «»¿«¬»ƒ«»»«»»∆ƒ¿∆
.d„ÏBÓ Ú„ÈÏ≈«»»

.ÂËL‡ „ÏBÓ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ‰M‰ „ÏBÓ««»»∆»»¿∆¿∆«…
‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙ "È‡ ÂÈÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÈLz L„Á…∆ƒ¿≈¿∆ƒ»»≈≈
"È‡ ÔÂLÁÓ ÏÚ ÛÈÒBzLÎe ,ÔÂLÁÓ „ÏBÓ««¿∆¿»¿∆ƒ««¿∆¿»
‰Ê L„ÁÂ L„Á ÏÎÏ ÔÎÂ ,ÂÏÒk „ÏBÓ ‡ˆÈ  ‚"ˆ˘˙≈≈«ƒ¿≈¿≈¿»…∆»…∆∆

.ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,‰Ê Á‡««∆«»»

ה'תשע"ח  ניסן  י"ד שישי יום 

   1 
תשרי .1) חודש ראש קביעת

.‡ÔBaLÁ ÈÙÏ ÈLz L„Á L‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»……∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿
‰Ê2˙aLa „Á‡a ‡Ï ,3Úa ‡ÏÂ ˙aLa ÈÚÈa ‡ÏÂ ∆…¿∆»¿«»¿…ƒ¿ƒƒ¿«»¿…¿∆∆

˙aL4ÈLz „ÏBÓ ‰È‰iLk ‡l‡ .Â"„‡ :Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ . «»¿ƒ»»∆∆»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿≈
ÌBia L„Á L‡ ÔÈÚB˜  el‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ……∆«
 ˙aMa „Á‡a „ÏBn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk .ÂÈÁ‡lL∆¿«¬»≈«¬≈∆»»«»¿∆»¿«»
„ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ,ÈL ÌBÈ ÈLz L„Á L‡ ÔÈÚB˜¿ƒ……∆ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»«»
‰È‰ Ì‡Â ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ÈÚÈaƒ¿ƒƒ¿ƒ……∆¬ƒƒ¿ƒ»»

ÈÚÈLa L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ÈMLa „ÏBn‰5. «»¿ƒƒ¿ƒ……∆ƒ¿ƒƒ

שלפניו.2) אלול מולד  על תשצ "ג אי "ב  עי '3)שמוסיפים
ב . מג, א.4)סוכה כ, השנה ראש הטעם 5)עי ' את

אד"ו, בימי  תשרי  ראשֿחודש קובעים שאין זו, לדחיה
ז'. בהלכה להלן תמצא

.‰ÏÚÓÏ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿∆«»«¬ƒ«¿«¿»
ÌBi‰ ÈˆÁÓ6.ÂÈÁ‡lL ÌBia L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ≈¬ƒ«¿ƒ……∆«∆¿«¬»

˙BÚL LLa ÈL ÌBÈa „ÏBn‰ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»«»¿≈ƒ¿≈»
L„Á L‡ ÔÈÚB˜  ˙BÚL LL ÏÚ ˙È B‡ ÌBia«»≈«≈»¿ƒ……∆
elÙ‡ ,ÌBi‰ ÈˆÁ Ì„˜ „ÏBn‰ ‰È‰È Ì‡Â ;ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«»…∆¬ƒ«¬ƒ
„ÏBn‰ ÌBÈ B˙B‡a L„Á‰ L‡ ÔÈÚB˜  „Á‡ ˜ÏÁa¿≈∆∆»¿ƒ…«…∆¿«»

BÓˆÚ7.Â"„‡ ÈÓÈÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â . «¿»∆…ƒ¿∆«ƒ≈

זקן".6) "מולד הנקרא בידוע 7)וזהו חצות, קודם "נולד
בידוע  חצות, קודם נולד לא החמה. לשקיעת סמוך שנראה
בתוך  כ:). השנה (ראש החמה" לשקיעת סמוך נראה שלא
הירח  של החרמש אין המולד, אחר הראשונות השעות שש
אפשר  שעות, שש אחר מדי . קטן שהוא מפני  נראה, החדש
אפשר  חצות, קודם נולד אם ישראל. בארץ  כבר שיראה
ראש  קובעים כך משום המולד. ביום עוד הירח  שיראה
יראה  חצות, אחר נולד אם עצמו. המולד יום באותו החודש
ביום  חודש ראש קובעים כך ומשום הבא, יום בליל רק 

שלאחריו.

.‚,˙BˆÁ Á‡ B‡ ÌBi‰ ÈˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆«»«¬ƒ«««¬
ÈÓÈÓ ÂÈÁ‡lL ÌBÈ ‰È‰È Ì‡ ,ÂÈÁ‡lL ÌBiÏ ‰ÁcÈÂ¿ƒ»∆«∆¿«¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬»ƒ≈

ÂÈÁ‡lLÏ ‰Á„ ‰Ê È‰  Â"„‡8L‡ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆ƒ¿∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆…
È‰ ?„ˆÈk .„ÏBn‰ ÌBiÓ ÈLÈÏMa Úe˜ L„Á‰«…∆»««¿ƒƒƒ«»≈«¬≈
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ריט                 
         

Á"ÈÊ :ÔÓÈÒ ,˙BˆÁa ˙aLa „ÏBn‰ ‰È‰iL9ÔÈÚB˜  ∆ƒ¿∆«»¿«»«¬ƒ»¿ƒ
ÔÎÂ .˙aMa ÈLa ‰Êk d„ÏBnL ‰La L„Á‰ L‡…«…∆¿»»∆»»»∆¿≈ƒ¿«»¿≈

Bn‰ ‰È‰ Ì‡ ˙BˆÁ Á‡ B‡ ˙BˆÁa ÈLÈÏMa „Ï ƒ»»«»ƒ¿ƒƒ«¬««¬
.˙aMa ÈLÈÓÁa L„Á‰ L‡ ÔÈÚB˜¿ƒ…«…∆«¬ƒƒ¿«»

נדחה 8) היא: הגירסה תימני , בכת"י  וכן ויניציא, בדפוס 
ה"ו. סוף  הרמב "ם לשון והשווה אחריו", אחר "לשל

סופרים 9) השעות את שעות. י "ח  שבת, - ז' יום כלומר
מתחילת  שעות שמונהֿעשרה הוא היום חצות מהערב .

הערב .

.„‰Ê ÔBaLÁa ‡ˆiL ÈLz „ÏBÓ10,ÈLÈÏL ÏÈÏa «ƒ¿≈∆»»¿∆¿∆¿≈¿ƒƒ
ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa‡Â ÌÈ˙‡Óe ,‰ÏÈla ˙BÚL ÚL˙a¿≈«»««¿»»«ƒ¿«¿»»¬»ƒ
ÏÚ ˙BÈ B‡  „" Ë"‚ :dÓÈÒ  ˙ÈÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ»»≈«
L‡ ˙‡ ÔÈÁBc  ‰ËeLt ‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»¿»»»¿»ƒ∆…

L„Á‰11‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLÈÏLa B˙B‡ ÌÈÚB˜ ÔÈ‡Â , «…∆¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»
.˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿«»

א'.10) הערה א', הלכה היא 11)עי ' פשוטה שנה שארית
ביום  השנה ראש את נקבע  אם ה"ה). (פ "ו, תתע "ו ד"ח 
יצא  הבאה השנה ראש או השלישי , ביום כלומר המולד,
ימים, 4 + חלקים 204 שעות, 9 ימים, 3 היום. בחצי  בשבת
זקן  מולד בגלל שעות. ו18 ימים, 7 = חלקים 876 שעות, 8
אחד  ר"ה בין ההפרש שני . ליום לדחותו נצטרך ואד"ו

איפוא יהיה של ÓÁ˘‰למשנהו, הקביעה מיום (חוץ  ימים
שבין  משום אפשרי , בלתי  זה פשוטה, בשנה זו). ושל זו
פחות  לא יש שניה שנה לראש (פשוטה) אחת שנה ראש

יותר ולא ימים, ה"ז).Ú‡Ó‰משני  פ "ח , להלן (עי ' ימים
הקביעה  את דוחים ר"ד, ג"ט  הוא תשרי  מולד אם כך, משום
הוא  הקביעות שתי  בין ההפרש אד"ו). (בגלל החמישי  ליום

אפשרי . וזה בלבד, ימים שלושה

.‰˙BÚL LÏLa ,ÈL ÌBÈa ÈLz „ÏBÓ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»«ƒ¿≈¿≈ƒ¿»»
‰ÚMÓ ÌÈ˜ÏÁ ÌÈBÓLe ‰ÚL˙Â ˙B‡Ó LÓÁÂ ,ÌBia««¬≈≈¿ƒ¿»¿ƒ¬»ƒƒ»»
Ì‡ ,Ôk ÏÚ ˙È B‡  Ë"Ù˜˙ Â"Ë dÓÈÒ  ˙ÈÚÈ¿ƒƒƒ»»»≈«≈ƒ
‰M‰ ‰˙È‰L ,˙aÚÓ‰ È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ ‰˙È‰»¿»»«»»»≈«¿À∆∆∆»¿»«»»
L‡ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  ˙aÚÓ ‰ÚL dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»∆»¿»¿À∆∆≈¿ƒ…

ÈLÈÏMa ‡l‡ ,BÊ ‰La ÈLa L„Á‰12. «…∆¿≈ƒ¿»»∆»ƒ¿ƒƒ

פ "ו,12) (לעיל תקפ "ט  כ"א, ה' היא: מעוברת שנה שארית
שלפניו  מעוברת לשנה הסמוך תשרי  של המולד אם ה"ה).
השנה  אותה של תשרי  מולד אז תקפ "ט , ט "ו ב ' הוא
זקן  מולד ובגלל היום, בחצי  השלישי  ביום היה המעוברת

ליום נדחה של È˘ÈÓÁואד"ו תשרי  ראשֿחודש נקבע  אם .
היינו  שלו, המולד ביום המעוברת השנה שלאחרי  זו שנה

יהיו אלה שנה ראשי  שני  בין אז תקפ "ט , ט "ו, ˘ÂÏ˘‰ב ',
שנה  ראש שבין משום בלתי ֿאפשרי , זה בלבד, ימים

פחות לא יש שלאחריה השנה ראש ולבין Ú‡Ó‰מעוברת
כן  על ה"ח ). פ "ח , להלן (עי ' ימים מששה יותר ולא ימים
ט "ו, ב ', שמולדו תשרי , -חודש ראש קביעת את דוחים
לכל  יהיה שנים ראשי  שני  שבין כדי  השלישי , ליום תקפ "ט 

ימים. ארבעה של הפרש הפחות

.Â‰ÁczL eÓ‡L ,‰ËeLt‰ ‰M‰ „ÏBÓ ‰È‰»»««»»«¿»∆»«¿∆ƒ»∆
Ë"‚ dÓÈÒ ‡ˆiL ÔB‚k ,„Á‡ ˜ÏÁ ˙BÁt ,ÈLÈÓÁÏ«¬ƒƒ»≈∆∆»¿∆»»ƒ»»
Ì‡ ÔÎÂ .ÈLÈÏMa d˙B‡ ÔÈÚB˜  ‰fÓ ˙BÁt B‡ ‚"»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔB‚k ,˜ÏÁ ˙BÁt ÈL ÌBÈa eaÚ‰ È‡ˆBÓ „ÏBÓ ‰È‰»»«»≈»ƒ¿≈ƒ»≈∆¿
ÔÈÚB˜  ‰fÓ ˙BÁt B‡ Á"Ù˜˙ Â"Ë dÓÈÒ ‰È‰L∆»»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ

ÈMa d˙B‡13ÈLz L„Á L‡ ˙ÚÈ˜ Cc ‡ˆÓ . »¿≈ƒƒ¿»∆∆¿ƒ«……∆ƒ¿≈
È‡a ,„ÏBn‰ Ú„˙Â LÁz :‡e‰ Ck ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ¿ƒ∆¿∆»«¿…¿≈««»¿≈
,‰ÏÈl‰ ÔÓ B‡ ÌBi‰ ÔÓ ˙BÚL ‰nÎe ,‰È‰È ÌBÈ ‰Ê∆ƒ¿∆¿«»»ƒ«ƒ««¿»
ÌBÈ ‡e‰ „ÏBn‰ ÌBÈÂ .‰ÚM‰ ÔÓ ÌÈ˜ÏÁ ‰nÎe¿«»¬»ƒƒ«»»¿«»
B‡ ˙aMa „Á‡a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰ÚÈw‰«¿ƒ»¿»∆»ƒ≈»»¿∆»¿«»
˙BˆÁa „ÏBn‰ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙aL Úa B‡ ÈÚÈaƒ¿ƒƒ¿∆∆«»ƒ»»«»«¬
ÌÈ˜ÏÁ „"a ‰È‰ Ì‡ B‡ ,˙BˆÁ Á‡ B‡ ÌBi‰«««¬ƒ»»¿¬»ƒ
‰˙È‰Â ,‰Ê ÏÚ ˙BÈ B‡ ÈLÈÏL ÏÈlÓ ˙ÈÈOÚ ‰ÚMÓƒ»»¬ƒƒƒ≈¿ƒƒ≈«∆¿»¿»

‡ ,‰ËeLt ‰LÌÈ˜ÏÁ Ë"Ù˜˙a „ÏBn‰ ‰È‰L B »»¿»∆»»«»¿¬»ƒ
‰ËeLt ‰M‰ ‰˙È‰Â ,ÈL ÌBiÓ ˙ÈÚÈ ‰ÚMÓƒ»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿»¿»«»»¿»
ÌÈ„ ‰Úa‡Ó „Á‡a Ú‡È Ì‡L ;˙aÚÓ‰ Á‡L∆«««¿À∆∆∆ƒ∆¡«¿∆»≈«¿»»¿»ƒ
ÌBia ‡l‡ ,„ÏBn‰ ÌBÈa ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  el‡‰»≈≈¿ƒ¿«»∆»«

ÂÈÁ‡ Á‡lL B‡ ÂÈÁ‡lL14.e‡aL C„k , ∆¿«¬»∆¿«««¬»¿∆∆∆≈«¿

הבאה13) השנה של תשרי  שמולד מולד Ï‡משום יהיה
בשבת יצא שהלא מולד ÈÙÏזקן, אם כן על היום. חצי 

ראש  את נקבע  מזה, פחות או ר"ג ג"ט  הוא הפשוטה השנה
ביום המולד, ביום השנים ‰˘È˘ÈÏהשנה ראשי  שני  בין .

פשוטה  ובשנה שבת), יום עד ג' (מיום ימים שלושה יהיו
חלק , פחות שני  ביום העיבור מוצאי  מולד אם אפשרי . זה
הוא  זקן. מולד היה לא שלפניה המעוברת השנה מולד אז

השלישי  ביום השנה.ÈÙÏחל ראש היה המולד ויום חצות,
שלאחר  הפשוטה השנה ראש את לקבוע  נוכל כן על
(בין  ימים חמשה יהיו ר"ה שני  בין השני . ביום המעוברת

ב '). יום לבין ג' אד"ו.14)יום הוא שלאחריו יום אם

.Ê?Â"„‡ ÈÓÈa ‰Ê ÔBaLÁa ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿∆¿∆ƒ≈
LÓM‰Â Ái‰ ıea˜Ï ‡e‰ ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«∆¿«∆¿ƒ«»≈«¿«∆∆
BÓk ,ÈzÓ‡‰ ÌB˜na ‡Ï ,ÈÚˆÓ‡‰ dÎel‰a¿ƒ»»∆¿»ƒ…«»»¬ƒƒ¿

eÚ„B‰L15È„k ,‰iÁc ÌBÈÂ ‰ÚÈ˜ ÌBÈ eOÚ CÎÈÙÏ , ∆«¿¿ƒ»»¿ƒ»¿¿ƒ»¿≈
,ÔÈÚB˜ ÈLÈÏMa ?„ˆÈk .ÈzÓ‡‰ ıea˜ ÌBÈa ÚbÙÏƒ¿…«¿ƒ»¬ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
˙aLa ,ÔÈÁBc ÈMMa ÔÈÚB˜ ÈLÈÓÁa ,ÔÈÁBc ÈÚÈaƒ¿ƒƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»

ÔÈÚB˜ ÈLa ,ÔÈÁBc ˙aLa „Á‡ ,ÔÈÚB˜16. ¿ƒ∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ה"א.15) פ "ו, למעלה אד"ו 16)עי ' לדחיית הנימוק 
זו, אחר זו רצופות קדושות שתי  תבאנה שלא הוא, בתלמוד
ביום  יהיה השנה ראש (אם יסריחו שלא המתים כבוד מפני 
יהיה  השנה ראש אם ו'. ביום הכיפורים יום יחול אז ד',
שמחת  מפני  או א') ביום הכיפורים יום יחול אז ו', ביום
ביום  יחול השנה ראש (אם טריים בירקות שבת או יוםֿטוב 
עי ' א', ביום חל ר"ה אם או ו' ביום יחול סוכות גם אז ו',
יהיה  הערבה יום אז א', ביום יחול השנה ראש  אם כ.). ר"ה
מג.). (סוכה הערבות חיבוט  מצוות לקיים יוכלו ולא בשבת,
(עי ' - חננאל רבינו גם הבין וכך - כנראה הבין הרמב "ם
איננו  זה שנימוק  כ.), השנה לראש חננאל רבינו פירוש
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˜ÈÚ הם יוםֿטוב  שמחת או מתים כבוד האמיתי , הטעם .
„ÚÒ משמשים שהם וגדיים, טלאים דוגמת לדחיה, בלבד

בגלל  ה"ז). פ "ד, למעלה (ע ' השנה בעיבור בלבד סעד
ליוםֿטוב , או לשבת טריים ירקות או מתים כבוד של הסעד

לדחיה. אד"ו ימי  את דווקא קבעו

.Á˙BiÁc Úa‡‰ ‡L wÚÂ17wÚ‰ ‰Ê ‡e‰ el‡ ¿ƒ«¿»»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ»
ÈÚˆÓ‡ CÏ‰Óa ‰f‰ ÔBaLÁ‰L ,eÓ‡L18‰È‡e . ∆»«¿∆«∆¿«∆¿«¬»∆¿»ƒ¿»»

‰ÁcÈÂ ÈLÈÏL ÏÈÏa ‰È‰È „ÏBn‰L :cÏ«»»∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»∆
ÈLÈÓÁÏ19ÈLÈÓÁ ÏÈÏa ÁÈ ‰‡È ‡Ï ˙Ba ÌÈÓÚt , «¬ƒƒ¿»ƒ«…≈»∆»≈«¿≈¬ƒƒ

Ái‰Â LÓM‰ eˆa˜˙ ‡lL ÏÏkÓ ,ÈML ÏÈÏa ‡ÏÂ¿…¿≈ƒƒƒ¿»∆…ƒ¿«¿«∆∆¿«»≈«
.ÈLÈÓÁa ‡l‡ ÈzÓ‡ ıeaƒ̃¬ƒƒ∆»«¬ƒƒ

תקפ "ט 17) בט "ו גטר"ד, זקן, מולד מפני  הדחיות כלומר,
Â‡˘˘.הדחיות ה"א.18)מארבע  פ "ו, למעלה עי '

הוא הדחיות ארבע  בכל שהמולד ‡ÈÓÂÂËÒהעיקרון עדי  ,
האמיתי . הקיבוץ  ביום יפגע  של 19)האמצעי  דוגמה נקט 

ליום  ד' מיום נדחה אד"ו ובגלל בגטר"ד, שחל תשרי  מולד
ה'.

ה'תשע"ח  ניסן  ט "ו  ש "ק יום 

   1 
הלבנה.1) חדשי  ימי 

.‡‰ˆÁÓe ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  ‰Ï ÏL dL„Á»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ∆¡»
e‡aL BÓk ,ÌÈ˜ÏÁ ‚"ˆ˘˙Â2ÓBÏ LÙ‡ È‡Â . ¿¬»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ∆¿»«

˙ˆ˜Ó ‰È‰iL „Ú ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Óa ‰È‰È L„Á‰ L‡L∆…«…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡a‰Ó B˙ˆ˜Óe ÚL L„ÁÓ ÌBi‰3„Ú :Ó‡pL ; «≈…∆∆»«ƒ¿»≈«»∆∆¡««

‰z‡ ÌÈÓiL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈÓÈ L„Á…∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆»ƒ«»
˙BÚL MÁÓ ‰z‡ È‡Â ,L„ÁÏ MÁÓ4. ¿«≈¿…∆¿ƒ«»¿«≈»

ה"ג.2) פ "ו, יום 3)למעלה של האחד חציו כלומר,
הבא. החודש מן השני  וחציו שעבר, מחודש השלושים

א.4) ה, מגילה

.ÒÁ L„Á Ô‰Ó ,‰l‰ ÈL„Á ÔÈOBÚ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿≈«¿»»≈∆…∆»≈
ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz  ÒÁ L„Á .‡ÏÓ L„Á Ì‰Óe≈∆…∆»≈…∆»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ

ÏÚ Û‡Â ,„Ïa‰Ê ÏÚ ˙È ‰Ï ÏL dL„ÁL Èt ƒ¿«¿««ƒ∆»¿»∆¿»»»≈«∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ  ‡ÏÓ L„ÁÂ ;˙BÚLa¿»¿…∆»≈ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡lL È„k .˙BÚLa ‰fÓ ˙BÁt ‰Ï ÏL dL„ÁL∆»¿»∆¿»»»ƒ∆¿»¿≈∆…

.ÌÈÓÏL ÌÈÓÈ ‡l‡ ,L„Áa ˙BÚL MÁÏ¿«≈»¿…∆∆»»ƒ¿≈ƒ

.‚ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰ÚLz ‰Ï ÏL dL„Á ‰È‰ el‡ƒ»»»¿»∆¿»»ƒ¿»¿∆¿ƒ
L„ÁÂ ‡ÏÓ L„Á ÌÈM‰ Ïk eÈ‰ ,„Ïa ‰ˆÁÓe∆¡»ƒ¿«»»«»ƒ…∆»≈¿…∆
‰Úa‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰l‰ ˙L ÈÓÈ eÈ‰ÈÂ ,ÒÁ»≈¿ƒ¿¿≈¿««¿»»¿≈¿«¿»»
ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈÒÁ ÌÈL„Á ‰ML ,ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ»√»ƒ¬≈ƒ¿ƒ»√»ƒ
L„ÁÂ L„Á ÏÎa LiL ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈtÓ Ï‡ .ÌÈ‡ÏÓ¿≈ƒ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ∆≈¿»…∆»…∆
„Ú ,ÌÈÓÈÂ ˙BÚL Ô‰Ó ıa˜˙È ,ÌBi‰ ÈˆÁ ÏÚ ˙BÈ≈«¬ƒ«ƒ¿«≈≈∆»¿»ƒ«
ÏÚ ˙BÈ ÌÈÒÁ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¬≈ƒ≈«

ÌÈ‡Ïn‰5ÏÚ ˙BÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á ÌÈM‰ ˙ˆ˜Óe , «¿≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ√»ƒ¿≈ƒ≈«
ÌÈÒÁ‰6. «¬≈ƒ

בשנה 5) מלאים. וחמשה חסרים שבעה - פשוטה בשנה
ראשון  שאדר משום מלאים, וששה חסרים שבעה - מעוברת

ה"ה). (עי ' מלא מלאים 6)תמיד שבעה - פשוטה בשנה
וחמשה  מלאים שמונה - מעוברת בשנה חסרים. וחמשה
חודש  שבכל חלקים תשצ "ג יתרות שסכום (משום חסרים
יש  החסרים, על המלאים לעודף  בדיוק  עולה אינו וחודש,

המלאים). על החסרים מספר את אחרֿכך להגדיל צורך

.„L„Á L‡ B˙B‡ ÔÈOBÚ ÌÏBÚÏ ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¿»ƒ……∆
ÌBÈ ‰È‰È  ÒÁ ÚL L„Á‰ ‰È‰ Ì‡ .‰Ê ÔBaLÁa¿∆¿∆ƒ»»«…∆∆»«»≈ƒ¿∆
ÚL L„Á‰ ‰È‰È Ì‡Â ,‡a‰ L„Á L‡ ÌÈLÏL¿ƒ……∆«»¿ƒƒ¿∆«…∆∆»«
B˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,L„Á L‡ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È  ‡ÏÓ»≈ƒ¿∆¿ƒ……∆ƒƒ¿»

L„Á L‡7,ÚL ‡Ïn‰ L„Á‰ ÌeÏLz ‰È‰ÈÂ , ……∆¿ƒ¿∆«¿«…∆«»≈∆»«
epnÓe ,‡a‰ L„Á L‡ ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ……∆«»ƒ∆

‰ÚÈw‰ ÌBÈ ‡e‰Â ,ÔÈn‰ ‡e‰8ÔÈOBÚ CÎÈÙÏe . «ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»ƒ
‰Ê ÔBaLÁa ÌÈL„Á ÈL‡9„Á‡ ÌBÈ „Á‡ L„Á , »≈√»ƒ¿∆¿∆…∆∆»∆»

.ÌÈÓÈ ÈL „Á‡ L„ÁÂ „Ïaƒ¿«¿…∆∆»¿≈»ƒ

השלושים.7) יום של השני  יום 8)חציו הימים, שני  דין
אלא  ראשֿחודש, כדין ואחד, השלושים ויום השלושים
ואחד  השלושים יום מן מתחילה הבא החודש ימי  שספירת
שעבר. לחודש שייך השלושים יום החודש. של ראשון כיום

הראיה.9) פי  על החודש את כשמקדשים כן שאינו מה
להיות  הראיה פי  על יכול מלא, קביעתנו לפי  שהוא חודש

להיפך. וכן חסר,

.‰ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÒÁ‰Â ÌÈ‡Ïn‰ ÌÈL„Á‰ „Ò≈∆∆√»ƒ«¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿
‰Ê10‡ÏÓ ÌÏBÚÏ ÈLz :‡e‰ Ck11ÌÏBÚÏ ˙ËÂ , ∆»ƒ¿≈¿»»≈¿≈≈¿»

ÏÚ ,ÒÁ „Á‡Â ‡ÏÓ „Á‡  CÏÈ‡Â ˙hÓe ,ÒÁ»≈ƒ≈≈¿≈»∆»»≈¿∆»»≈«
,ÒÁ „‡ ;‡ÏÓ ËL ,ÒÁ ˙Ë ?„ˆÈk .„q‰«≈∆≈«≈≈»≈¿«»≈¬»»≈

Á i‡ ;‡ÏÓ ÔÒÈ‡ ,ÒÁ Êenz ;‡ÏÓ ÔÂÈÒ ,Ò ƒ»»≈ƒ»»≈ƒ»»≈«»≈»
ÔBL‡ „‡  ˙aÚÓ‰ ‰Me .ÒÁ ÏeÏ‡ ;‡ÏÓ»≈¡»≈«»»«¿À∆∆¬»ƒ

‡ÏÓ12ÒÁ ÈL „‡Â ,13. »≈«¬»≈ƒ»≈

קודמת.10) הערה שעות 11)עי ' (י "ב  מחצי  שיותר מכיון
יום  כל את זקפו לתשרי , שייך ל' יום של חלקים) ותשצ "ג
(חסר), יום כ"ט  עשו הבא החודש את תשרי . חשבון על ל'
הלבנה, חודש של האמיתי  מאורכו פחות יום כחצי  כלומר
(על  הקודם החודש על שהוסיפו היום כחצי  את לאזן כדי 

ה"ו). עי ' מרחשון, עודפי12)חודש העיבור. חודש הוא
שנות  בכל כמעט  מצטרפים הלבנה שנות על החמה שנות
הי "א). פ "ו, למעלה (עי ' הלבנה מחודש ליותר העיבור
- העיבור חודש - א' אדר את עושים כנראה, כך, משום
אדר). ד"ה שם ו'תוספות' יט : השנה ראש (ועי ' יום שלושים

יט :).13) (ר"ה חסר" לעולם לניסן הסמוך "אדר

.Â.ÂÏÒÎÂ ÔÂLÁÓ Ô‰L ,ÌÈL„Á‰ ÈL e‡Lƒ¿¬¿≈∆√»ƒ∆≈«¿∆¿»¿ƒ¿≈
Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ÈL eÈ‰È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿≈∆

‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ÒÁ ÔÂLÁÓ ‰È‰È ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÒÁ14. ¬≈ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈
‡È‰ ,ÌÈ‡ÏÓ el‡ ÌÈL„Á ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈√»ƒ≈¿≈ƒƒ
ÈL da ‰È‰iL ‰LÂ ;ÌÈÓÏL ‰ÈL„Á e‡˜pL∆ƒ¿¿√»∆»¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿∆»¿≈
‰LÂ ;ÔÈÒÁ ‰ÈL„Á e‡˜ ,ÌÈÒÁ el‡ ÌÈL„Á√»ƒ≈¬≈ƒƒ¿¿√»∆»¬≈ƒ¿»»
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רכי                 
         

‰ÈL„Á e‡˜ ,‡ÏÓ ÂÏÒÎÂ ÒÁ ÔÂLÁÓ da ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¿∆¿»»≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿¿√»∆»
Ô„Òk15. ¿ƒ¿»

ג'.14) בהלכה למעלה מבוארת אלה, לשינויים הסיבה
בחרו זו וכסלו.ÏÈÁ˙˙למטרה חשון בחדשים השנה,

מפני לתמיד קבוע  אותו והשאירו לנגוע , רצו לא בתשרי 
ט '). ערכין (ועי ' שבו עי '15)החגים סדורה", "שנה או

יב . פרק  להלן

.ÊÔÈÒÁ B‡ ÌÈ‡ÏÓ ‰ÈL„Á Ì‡ ‰M‰ ˙ÚÈ„È Cc∆∆¿ƒ««»»ƒ√»∆»¿≈ƒ¬≈ƒ
ÌBÈ ‰lÁz Ú„z :‡e‰ Ck ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô„Òk B‡¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ»
,‰ÈL„Á ecÒ Ú„ÈÏ ‰ˆzL ,‰M‰ L‡ Ba Úa˜pL∆ƒ¿«…«»»∆ƒ¿∆≈«ƒ√»∆»
Ba ÚwiL ÌBÈ Ú„˙Â ,ÈÚÈL ˜Ùa e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿∆∆¿ƒƒ¿≈«∆ƒ»«
ÌÈÓi‰ ÔÈÓ MÁ˙e ,‰ÈÁ‡lL ‰M‰ L‡…«»»∆¿«¬∆»¿«≈ƒ¿««»ƒ
Ì‡ ;BÊ ÏLÂ BÊ ÏL ‰ÚÈw‰ ÌBiÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÈaL∆≈≈∆ƒ«¿ƒ»∆¿∆ƒ
,ÔÈÒÁ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È  ÌÈÓÈ ÈL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆¿≈»ƒƒ¿»¿≈«»»¬≈ƒ
Ì‡Â ,Ô„Òk eÈ‰È  ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈≈∆¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰M‰ ÈL„Á eÈ‰È  ÌÈÓÈ ‰Úa‡ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓzƒ¿»≈≈∆«¿»»»ƒƒ¿»¿≈«»»

ÌÈÓÏL16. ¿≈ƒ

מנכים 16) אם ימים. 353 בה יש חסרים, שחדשיה שנה .1
שבועות  50 שהם יום, 352 נשארים שלה, הקביעה יום את

È˘Â היא הקביעה, יום ניכוי  לאחר סדורה, שנה .2 ימים.
שבועות 50 שהם יום, 353‰˘ÂÏ˘Â שחדשיה שנה .3 ימים.

50 שהם יום, 354 היא הקביעה, יום ניכוי  לאחר שלמים,
ימים.Ú‡Â‰שבועות

.Á‰ˆzL ‰M‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«»»∆ƒ¿∆
:˙aÚÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ËeLt ‰ÈL„Á ecÒ Ú„ÈÏ≈«ƒ√»∆»¿»¬»ƒ»¿»¿À∆∆
‰L ˙ÚÈ˜ ÌBÈ ÔÈe d˙ÚÈ˜ ÌBÈ ÔÈa ‡ˆÓz Ì‡ƒƒ¿»≈¿ƒ»»≈¿ƒ«»»
‰L d˙B‡ ÈL„Á eÈ‰È  ÌÈÓÈ ‰Úa‡ ‰ÈÁ‡lL∆¿«¬∆»«¿»»»ƒƒ¿»¿≈»»»
 ÌÈÓÈ ‰MÓÁ Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,ÌÈÒÁ ˙aÚÓ‰«¿À∆∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»≈≈∆¬ƒ»»ƒ
eÈ‰È  ‰ML Ì‰ÈÈa ‡ˆÓz Ì‡Â ,Ô„Òk eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿

ÌÈÓÏL17. ¿≈ƒ

שנה 17) של לסימן ימים שני  מוסיפים מעוברת, בשנה
- בפשוטה ימים וארבעה שלושה שנים, במקום פשוטה.
לכך  הסיבה במעוברת. ימים וששה חמשה ארבעה, באים
למעלה  (עי ' מלא תמיד שהוא הנוסף , העיבור בחודש נעוצה

ועוד שבועות ארבעה הם יום שלושים ימים.˘Èה"ה).

.Ë‰È‰Â ,BÊ ‰L ÈL„Á ecÒ Ú„ÈÏ eÈˆL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»ƒ≈«ƒ»¿≈»»¿»»
,‰ËeLt ‡È‰Â ,ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡‰M‰ L‡Â …«»»«¬ƒƒ¿ƒ¿»¿…«»»

 ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰ÈÈa ‡ˆÓ ,˙aLa ÈLa ‰ÈÁ‡lL∆¿«¬∆»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»≈≈∆¿»»ƒ
Ô„Òk ‰ÈL„Á BÊ ‰ML eÚ„È18L‡ ‰È‰ el‡Â . »«¿∆»»√»∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»…

BÊ ‰M‰ ÈL„Á eÈ‰  ÈLÈÏMa ‰ÈÁ‡lL ‰M‰«»»∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ»»¿≈«»»
‰Me ,˙aLa BÊ ‰La ‰M‰L‡ ‰È‰ el‡Â .ÌÈÓÏL¿≈ƒ¿ƒ»»…«»»¿»»¿«»«»»
.ÔÈÒÁ BÊ ‰L ÈL„Á eÈ‰  ˙aLa ÈLÈÏLa ‰ÈÁ‡lL∆¿«¬∆»ƒ¿ƒƒ¿«»»»¿≈»»¬≈ƒ
.e‡aL BÓk ,˙aÚÓ‰ ‰MÏ MÁz BÊ Cc ÏÚÂ¿«∆∆¿«≈«»»«¿À∆∆¿∆≈«¿

שנה 18) של בדוגמה הרמב "ם פתח  ח ' ובהלכה ז' בהלכה
שהיתה  כפי  כסדרם, שחדשיה בשנה וכאן חסרים, שחדשיה

ההלכה  בתחילת שנרמז וכפי  הספר, כתיבת בשנת באמת
זו". "שנה במלים

.È‰ÚËz ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒzL ÔÈÓÈÒ ÌL LÈ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿…¬≈∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰Ê ÈwÚ ÏÚ ÔÈÈea Ô‰Â ,‰M‰ ÈL„Á ecÒ ÔBaLÁa¿∆¿ƒ»¿≈«»»¿≈¿ƒ«ƒ»≈∆
el‡Â .Ìkc e‡aL ˙BiÁc‰Â ˙BÚÈw‰Â ÔBaLÁ‰«∆¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«¿«¿»¿≈
 ÈLÈÏMa da ‰M‰ L‡ ‰È‰iL ‰L Ïk :Ô‰≈»»»∆ƒ¿∆…«»»»ƒ¿ƒƒ
ÔÈa ‰ËeLt ÔÈa ,‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô„Òk ÌÏBÚÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆≈¿»≈

˙aÚÓ19 ÈMa B‡ ˙aMa ‰M‰ L‡ ‰È‰È Ì‡Â ; ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»¿«»¿≈ƒ
ÔÈa ‰ËeLÙa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ Ô„Òk ‰È‰z ‡Ï…ƒ¿∆¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿»≈

˙aÚÓa20Ì‡ :ÈLÈÓÁa ‰M‰ L‡ ‰È‰È Ì‡Â ; ƒ¿À∆∆¿ƒƒ¿∆…«»»«¬ƒƒƒ
ÈÙÏ ÌÈÒÁ ‰ÈL„Á eÈ‰iL LÙ‡ È‡  ‡È‰ ‰ËeLt¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿√»∆»¬≈ƒ¿ƒ
eÈ‰iL LÙ‡ È‡  ‡È‰ ˙aÚÓ Ì‡Â ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆¿ƒ¿À∆∆ƒƒ∆¿»∆ƒ¿

‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ Ô„Òk ‰ÈL„Á21. √»∆»¿ƒ¿»¿ƒ∆¿∆

שנה19) .1‰ËÂ˘Ù אז השלישי , ביום היא הקביעה אם  .
(אם ‰Ì„˜ÂÓהמולד תקפ "ט  ט "ו, ב ', להיות מוכרח  ביותר

ה"ה) פ "ז עי ' מעוברת, שנה לה ג',ÁÂ‡Ó‰Âקדמה ביותר
למעלה  עי ' נדחית, הקביעה גטר"ד של במקרה (כי  ר"ג ט ',
ד"ח , כלומר פשוטה, שנה שארית את נוסיף  אם ה"ד). פ "ז
השנה  ראש של מולד נקבל ה"ה), פ "ו למעלה (עי ' תתע "ו

ביום איפוא תהיה הקביעה חצות. לפני  בשבת .‰˘˙הבאה
הקביעה, ימי  ניכוי  לאחר השבת, יום ולבין שלישי  יום בין

הם השנה חדשי  ימים. שלושה שנה Ì„ÒÎישארו .2 .
˙ÂÚÓהמולד אז ג', ביום היא הקביעה אם .Ì„˜ÂÓ‰

והמולד זקן), (מולד שני  יום חצות הוא ‰ÁÂ‡Óביותר
אם  (כי  חלקים ותתרע "ט  ביום שעות ה' ג', יום הוא ביותר
עי ' זקן, מולד בגלל הקביעה נדחית ג', יום בחצי  המולד

-למ  תקפ "ט  כ"א, ה', למולד נוסיף  אם ה"ב ). פ "ז עלה
מולד  יהיה ה"ה), פ "ו למעלה (עי ' - מעוברת שנה שארית
ראשון, ביום המוקדם, המולד של במקרה הבאה, השנה
המאוחר  המולד של ובמקרה השני , ליום ידחה אד"ו ובגלל
בין  הקביעה. יום יהיה המולד ויום חצות, לפני  השני  ביום -
ימים, חמשה יהיו הקביעה, ימי  בלי  השנה, ראשי  שני 

הם השנה חדשי  ה"ח ).Ì„ÒÎכלומר שנה 20)(עי ' .1
‰ËÂ˘Ùהיה ר"ה .˙˘ יום הוא ביותר המוקדם המולד .

מולד  בגלל לשבת, הקביעה נדחית (אז היום בחצי  חמישי 
חלק . פחות היום בחצי  בשבת ביותר והמאוחר ואד"ו) זקן
במקרה  הבא ר"ה יחול פשוטה, שנה שארית נוסיף  אם
בין  החמישי . ביום - השני  ובמקרה השלישי , ביום האחד
אין  המקרים בשני  ימים. וארבעה ימים שני  יש ר"ה שני 

ביום היה שר"ה נניח  כסדרם. השנה המולד ˘Èחדשי  .
ביותר  המאוחר המולד היום. חצי  שבת הוא ביותר המוקדם
לה  שקדמה השנה אם חלק , פחות היום בחצי  שני  יום הוא
לה  שקדמה השנה אם - תקפ "ח  ט "ו ב ' מעוברת; היתה לא
את  דוחים מעוברת במוצאי  תקפ "ט  ט "ו (ב ' מעוברת היתה
למולד  השנה שארית נוסיף  אם ה"ה). פ "ז עי ' הקביעה,
יש  ר"ה שני  בין חמישי . ביום הבא המולד יצא המוקדם,

השנה חדשי  כלומר ימים, את ‡ÌÈשני  נוסיף  אם כסדרם.
ביום  הבא ר"ה מולד יחול המולדות, שני  ליתר השארית

השנה חדשי  ימים. ארבעה יש ר"ה שני  בין ‡ÌÈהשבת.
שנה .2 היהÂÚÓ˙כסדרם. ר"ה .˙˘ המולד גבולות .
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רכב        
  

אם  חלק . פחות היום בחצי  שבת - היום בחצי  ה' יום הם:
למולד  תקפ "ט ) כ"א, (ה', מעוברת שנה שארית נוסיף 
אד"ו  בגלל הרביעי . ביום הבא ר"ה מולד יצא המוקדם,
ארבעה  יש ר"ה שני  בין החמישי . ליום הקביעה נדחית

השנה חדשי  השארית ‡ÌÈימים. את נוסיף  אם כסדרם.
ביום  הבאה השנה של המולד יצא המאוחר, למולד הנ"ל
שני בין השבת. ליום הקביעה נדחית אד"ו ובגלל הששי ,

השנה  חדשי  ימים. ששה יש שר"ה ‡ÌÈר"ה נניח  כסדרם.
ביום יום ‰˘Èהיה - היום בחצי  שבת הם: המולד גבולות .

במקרה  יהיה הבא ר"ה מולד חלק . פחות היום חצי  ב '
ובמקרה  השבת, ליום תידחה והקביעה ששי , יום האחד
שני בין יש פעם ב '. ליום תידחה והקביעה א', ביום השני 
חדשי המקרים בשני  ימים. ששה - ופעם ימים, ארבעה ר"ה

ר"ה 21)כסדרם.‡ÌÈהשנה אם פשוטה. שנה .1
היום  בחצי  ה' - גטר"ד הם: המולד גבולות אז בחמישי ,
שבת  יהיה האחד במקרה הבאה השנה מולד חלק . פחות

ליום  הקביעה תידחה ואד"ו זקן מולד ובגלל היום, בחצי 
השנה  חדשי  כלומר, ימים, שלושה יש ר"ה שני  בין השני .
השלישי , ביום הבא המולד יהיה השני , במקרה כסדרם.
ימים. ארבעה יש ר"ה שני  בין ביום. בו תהיה והקביעה

המקרים בשני  מלאים. חדשיה ÔÈ‡.2השנה חסרים. חדשיה
ר"הÂÚÓ˙שנה אם .È˘ÈÓÁ יום הם: המולד גבולות אז ,

נוסיף  אם חלק . פחות היום בחצי  ה' יום - היום בחצי  ג'
במקרה  יהיה, - מעוברת שנה שארית - תקפ "ט  כ"א ה',
תהיה  והקביעה תקפ "ט  ט "ו, ב ' הבאה השנה מולד האחד,
ימים. ארבעה יש ר"ה שני  בין ה"ה). פ "ז, (עי ' ג' ביום

חדשיה המולד ‡ÌÈהשנה יהיה השני , במקרה כסדרם.
ר"ה  שני  בין החמישי . ליום תידחה והקביעה הרביעי , ביום

חדשיה השנה ימים. ששה כסדרם.‡ÌÈיש



     

ה'תשע"ח  ניסן  ט ' ראשון  יום 

נח. נו. נז. עשה מצות
― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ

ׁשני ּפסח והּוא ראׁשֹון, ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבין יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמרֹו

אתֹו" יעׂשּו הערּבים  לּמקׁשה ראּוי ּכאן ּגם . ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ
וזה ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיקׁשה
ׁשהלכֹות ,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל ֿ ּׁשהקּדמּת מה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָסֹותר
זֹו, קׁשיא הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמצוה
ּדיני המׁש הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכבר
ההלכה, ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו ְְְְֲִִֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבפני למנֹותֹו ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻׁשהּוא

ּפסחים ּובגמרא עלעצמֹו. ּכרת "חּיב אמרּו: ְְְְִִֵַַַָָָָָָ
נתן רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
חנניה רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב ְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹומר:
 ֿ אּלא ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ֿ עקביא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבן
ואמר: הּתלמּוד ׁשאל ּכ ֿ אחר ׁשני". עׂשה לא ֿ ּכן ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאם
הּוא, עצמֹו ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ"ּבמאי
נתּבאר הּנה הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָורּבי
― ּובזה ּבזה הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. ֿ ּׁשרמזנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמה
― ּבזדֹון ׁשני ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכלֹומר
ּפטּור; הּכל ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּדברי
ּולרּבי חּיב, נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהזיד
ּבראׁשֹון הזיד אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ֿ עקביא ּבן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחנניה
אצלֹו ׁשאין לפי רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָוהקריב
ּומצוה ּכרּבי. ֿ זה ּבכל וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

ׁשם ׁשּנתּבאר לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאּׁשה

ּפסחים .ּבגמרא ְְִִָָָ

― הנ"ו הּפסחהּמצוה ּכבׂש לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
צלי, ׁשּיהא והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבליל
אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּיאכל
ּומּצֹות ֿ אׁש צלי הּזה ּבּלילה ֿ הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתעּלה:

יאכלהּו" ֿ מררים על  עלי יקׁשה ואּולי . ְְְְִֶַַַַָֹֹֻ
ּומּצה ּפסח אכילת מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמקׁשה
מאחר ּכׁשלׁש, אֹותן מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּומרֹור
ּבׂשר ואכילת מצוה מרֹור ואכילת מצוה מּצה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשאכילת
ּבפני מצוה מּצה ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּפסח

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― עצמּה  וכן ; ְְְְֲֵֵֵֶַָָָ
אבל ׁשהזּכרנּו; ּכמֹו מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָנכֹון
מצוה למנֹותֹו ואין הּפסח לאכילת טפל הּוא הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמרֹור
לקּיּום נאכל הּפסח ׁשּבׂשר :לכ הראיה עצמּה. ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפני
הּמרֹור אבל מרֹור; ׁשאין ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצוה,

הּפ ּבׂשר עם אּלא נאכל יתעּלה:אינֹו אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על  אכל ואּלּו . ְְְִִַַַָֹֹֻ

נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה לא ― ּבׂשר ּבלי ְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹמרֹור
הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא אחת, מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּקּים

 ― יאכלהּו" ֿ מררים על ּומּצֹות ֿ אׁש "צלי :ְְְִִֵַַֹֹֻ
ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ׁשּמצות הּכתּוב, ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָמּגיד
אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ּכללּותם. היא ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמצוה
ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר יאכלהּו", לֹומר ְְְְְֵַַַַַָָָֹֻּתלמּוד
ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאם
ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם אין אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכ
ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי
הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם עׂשה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצות
יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹוצאין
וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ְְְְְֵַַַָָָָָֹֻידי
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רכג         
  

אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:
ׂשבע         ַֹ

  אכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ
ׂשבע",         ַֹ

:ׁשאמר ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָלפי
ּבׂשר מּטפלי והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה ֿ הּבׂשר את ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ"ואכלּו
למי אּלּו מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהּפסח
ׁשאמר היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהבינן

אמרם והּוא הּתלמּוד, הּזה ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָ
עצמֹו ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ֿ הּתֹורה ׁשּמן לפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדרּבנן",
ּומפרׁשת, ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
עצמּה. ּבפני מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

מבארים זֹו מצוה ּדיני ּפסחים.וגם ּבמּסכת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

― הנ"ח ּפסחהּמצוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָ
יתעּלה אמרֹו והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ט"ו ּבליל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשני

יאכלהּו" ּומררים ֿ מּצֹות "על זה: על ּדיניּגם וגם . ְְְִִֵֶַַַַַֹֹֻ
ּבפסחים נתּבארּו זֹו חֹובהמצוה ׁשאינֹו ּוברּור, . ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּכמֹו ― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלּנׁשים,
ׁשּבארנּו  .ספק ּבלי אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ה'תשע"ח  ניסן  י' שני יום 

קכח. קכג. קכה. תעשה לא מצות
קכב. קכא. קכז. קכו.

― הקכ"ה קרּבןהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
נא אֹו מבּׁשל הּפסח ,ּבלבד צלי אּלא , ְְִִֶֶַַַָָָָֻ

מבּׁשל" ּובׁשל נא מּמּנּו ֿ ּתאכלּו "אל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻוהּוא
  ,זה מּמאמר הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

לֹוקה. ― זה לאו על ֵֶֶֶַָָׁשהעֹובר

― הקכ"ג ּכלּוםהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
החבּורה ׁשּנתקּבצּו ֿ הּמקֹום מן הּפסח מּבׂשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

   ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָֹלאכלֹו,
חּוצה" ֿ הּבׂשר מן ֿ הּבית מן תֹוציא ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:
טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

  ּפסחים ּובגמרא .:אמרּו ְְְִִָָָָ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ֿ תעׂשה ּבלא       ְֲֶַָֹ
     ֿ ּבלא זה הרי והאֹוכלֹו ,ְְְֲֵֶָֹ

וׁשם מחבּורהתעׂשה". ּפסח ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה   ֲִֵֶַַַַַָָ

        

ּבֹו ּכתּובה 'הֹוצאה'      ְָָָ
 ּוכבר מלקּות. יתחּיב אז הּניח ואם ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּכּׁשּבת";

מּפסחים. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
 ֿ "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ֿ הּפסח ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ נכר ּבן המתרּגם אמר . ְְֵֵֶַַַַָָֹֹ
ּולׁשֹון ּדיׁשּתּמד. יׂשראל ֿ ּבר ּכל הּקּבלה: ֿ ּפי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָעל
ׁשעבד מׁשּמד יׂשראל זה ― ֿ נכר ֿ ּבן "ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמכלּתא:

זרה". ֲָָָעבֹודה

― הקכ"ו לגרהּמצוה מּלהאכיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּתֹוׁשב     והּוא ֿ הּפסח, מן ְִֶַַָ

ּבֹו" ֿ יאכל לא וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו . ְְְִִֶַַָָָֹֹ

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּבֹו" ֿ יאכל לא ֿ ערל "וכל אמרֹו: והּוא הּפסח, ; ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ בֹו" ֿ תׁשּברּו לא "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמעצמֹות

 אמרּו ּובפרּוׁש לֹוקה. ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ;ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ
 זה הרי ― טהֹור ּבפסח ֿ העצם את "הּׁשֹובר :ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ֶלֹוקה".

― הקכ"ב עצםהּמצוה מּלׁשּבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
"ועצם ּבֹו: יתעּלה אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמעצמֹות

בֹו" תׁשּברּו לא  הּוא ּגם ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְִֵַַֹ
ּפסחים ּובגמרא מלקּות. אֹומרחּיב "ּכׁשהּוא אמרּו: ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

לֹומר ּתלמּוד ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" ֿ תׁשּברּו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ועצם
        ׁשּכבר ;ְֶָ

נאמר   הּפסח ֿ חּקת ּככל , ְֱֶֶַַַַָֻ
האוי ―      אחד ֵֶָָ

מח ּבֹו ׁשּיׁש עצם  ׁשאין עצם ואחד ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
ז' ּבפרק העצם ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו

.מּפסחים ְִִָ

ה'תשע"ח  ניסן  י"א שלישי יום 

קיח. קיט. קיז. תעשה לא מצות
נב. נג. עשה מצות
יום שני ֿ שלישי י 'ֿ י "א ניסן 

― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ
עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ תֹותירּו "ולא אמרֹו: והּוא  . ְְְִִֶֶַָֹֹ
ּבארנּו ּוכבר  ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

לעׂשה   והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ
ּתׂשרפּו" ּבאׁש ֿ ּבקר עד אמרּו:מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ֿ תעׂשה, לא על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר מּלהׁשאיר    ְְְִִִִֵֶַַַָָ

    :עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
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רכד        
  

ֿ ּבקר" עד מּמּנּו ֿ יׁשאירּו "לא  נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ
ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשיּבפרק לּיֹום ,אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
 ֿ מן ֿ ילין "ולא אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר  ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ילין ֿ "לא :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ֿ הּבׂשר ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמן
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח "וזבחּת והּנֹותר . ְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחגיגה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות חגיגהּבכּמה .ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
זכּור ֿ ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' ֿ ּפני את  ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ֿ ּבן ּכל עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

אמרם והזּכרנּו הקּדמנּו נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּבר ּגםיׂשראל נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, גל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג רגלים  ,ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי נכּפל  : ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצותוׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

ה'תשע"ח  ניסן  י"ב רביעי יום 

קנו. תעשה לא מצות נד. עשה מצות
רכט.

עט. טז. עשה מצות
― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא  והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ
והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה

קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים ֿ ּפנים, ֿ ּכל על ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם חגיגה, .ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת ׁשם  ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, ֿ ּׁשאמרּו מה מיני ֿ ּבכל "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

לבד       והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס ֿ זה וכל ― ֿ הּׁשֹואבה ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
 ֿ לבב יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

אנֹוׁש"  להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ
  ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר והּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

 .

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ריקם" פני ֿ יראּו "ולא  ּפנים ֿ ֿ ּכל על אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ֿ הלוּים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת
ֿ ּתעזב ּפן ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ימי ֿ ּכל ֿ הּלוי את  ספרי ּולׁשֹון . ְְִִֵֵֶֶַָָ
  ֿ ּבלא ― ֿ ּתעזב ּפן ֿ תעׂשה, ּבלא ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ֿ מֹוצאי ּכל ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים ֿ העם את "הקהל   ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―:ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה ֿ מצות "ּכל  נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

ֿ הּכללֹות" מן למדין "אין        ְְִִֵֵַָ
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רכה         
  

         ּוכבר .ְָ
יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו

סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― ֿ ּיּקרא .ּומה ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות ֿ ּׁשחֹובה למה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ֿ רחם ּכל ּפטר ֿ ּבכֹור כל ֿ לי "קּדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל ּבבני  הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר ֿ הּבכֹור "ּכל יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר  . ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה מּסכת   אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון ּבארץ.    יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר  מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה  מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ

אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא קדוׁש      ָ
    ּבמּומֹו להאכל    ְְֵֵָ

     ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה ְְִִַָָחּיבים

ה'תשע"ח  ניסן  י"ג חמישי יום 

קח. קמד. תעשה לא מצות
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ֿ הּבכֹור ְְְִִִִֶַַָָָאת
"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא  ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ

ספרי ּולׁשֹון .  זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ
ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,
ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ּבלא ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו
לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּתמים
לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובׁשני

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ֿ ׁשֹור ּבכֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז ֿ בכֹור אֹו ּכׂשב בכֹור  ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

ספרא ּולׁשֹון .  הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר

ה'תשע"ח  ניסן  י"ד שישי יום 

עח. עשה מצות
― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב הּטהֹורה, ֿ הּבהמה מן ֿ ׁשנה ּבכל לנּו ֿ ׁשּיּולד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכל
ודמּה חלּבּה  ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

וצאן ּבקר ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים.
לה'" ֿ קדׁש יהיה העׂשירי הּׁשבט ּתחת ֿ יעבר אׁשר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכל

  ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו נתּבאר,מצוה וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמצוה
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין וזהּו   ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

         ֶָׁשּמא
     ― ּבמּום ׁשּלא ְֵֵֶָֹיאכל

מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי     ְֲִֵֵֶָָ
   אּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְֵֵֶָָ

ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

ה'תשע"ח  ניסן  ט "ו  ש "ק יום 

קט. תעשה לא מצות
סט. עשה מצות
יום חמישי ֿ ש "ק י "ג ֿ ט "ו ניסן 
― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה
יּגאל" "לא ּבהמה:  ספרא ּולׁשֹון .: ְְְִִֵֵָָָֹ

חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכתמצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני מעׂשר   . ֲִֵֵַ

― הס"ט ֿ מיהּמצוה ּכל ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים ֿ החטאים מן ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת ֿ נפׁש "ואם יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

הארץ"  ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן

מעׂשה ּבּה ויהיה ֿ תעׂשה לא מצות ׁשּתהיה , ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו

הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹותּוכרתֹותנתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבׁשּבת ּוׁשבּועֹות.ּוזבחים ְְְִַָָ
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  :יללה לשון    לדבר כמו 

עשק:  בים ירה לשון  הורו  ולהוציא לירות
המקור  שם והתלמיד  הרב והוגו  הורו  ד "א טו ) (שמות
הגו  כ ) ב (שמואל  המסילה מן  הוגה כאשר  והוגו  (סא"א)

כה): (משלי מכסף סיגים   
עומדת  וצדקתו  בהקב"ה תלויה שהיא מאויבינו  נקמתינו 
שהאמת  וכיון  ברחובותינו  אמת כשלה כי למה מרחוק
באין : והמשפט  הצדק אין  משמי' אף מארץ כשלה

 (א (מיכה כמו  הבריות  על  שוטה מוחזק
(ש"ב  וכן  שלו  דמתרגמינן  שוגג מגזרת והוא שולל  אלכה

השל : על  י)     הביא לפיכך 
הפורענות: עליהם     בהנחמו ועתה

בפרץ: לעמוד  צדיק איש אין  כי רואה לעמו  הרעה על 
 מפגיע ואין  בעדם מפגיע יש אם לראות ויחרש

ותי"ו  בתמהונו  ושותק ותוהא העומד  אדם ל ' וישתומם
משמשות  כאן  ושניהם משתולל  של  כתי"ו  וישתומם
או  שי"ן  הראשון  שיסודה התיבה דרך  וכן  מתפעל  לשון 
בא  ויתפעל  נתפעל  מתפעל  ללשון  נהפכת כשהיא סמ "ך 
וישתומם  נמצא התיבה, שורש אותיות באמצע התי"ו 
ג) (יחזקאל  בתוכם משמים ב) (ירמיה שמים שמו  לשון 

תמהון : ל ' יח ) (איוב אחרונים נשמו   
מאויביו : וינקם  ולאמץ להשיאו  הוא

להושיע: הגונים אנחנו  שאין  ואע"פ בנקמתו  ידיו 
 : הגדול לשמו  לקנאות בלע"ז  אינפרימנ "ט 

 
(‡È).‰Ó‰ וכיונים כדובים כולנו נהמה הצרות מרוב 

ËÙ˘ÓÏ.המהגים: ‰Â˜ לנקום בהעכו"ם משפט  שיעשה 
משפט :ÔÈ‡Â.נקמתינו : והנה ÚÂ˘ÈÏ‰.אין לישועה נקוה

באה: ולא ממנו Â.(È)רחקה ÈÎ רבו נגדך  שפשענו  מה
עלינו :ÂÈ˙‡ËÁÂ.מאד: לקטרג בנו  העידה מהחטאים כ "א
.Â˙‡:עזבנום לא עדיין  ומכירים ÌÂÚ„È.ר "ל לנו  הם ידועים

אותם: עשינו  דעת  בלא ולא לפשועÚÂ˘Ù.(È‚)בהם דרכנו 
נקבל  לבל אלהינו מאחר לאחור  ולחזור  בהשגחתו  ולכחש  בה'

ÂÚ˘˜.מצותיו: „:וסרה עושק  דברי  Â‚Â‰Â.ולדבר  ÂÂ‰
שקר : דברי מלב  ומוציא ומלמד  מורה ÒÂ‰Â‚.(È„)כ "א

ולא  אחור הוסג באומות לעשות  הראוי  המשפט  זה ובעבור
באה: ולא מרחוק  תעמוד המקום לנו  שהבטיח  והצדקה נעשה

.‰Ï˘Î ÈÎ במקום ברחוב  ונחלשה נכשלה  האמת  כי  על 
הוא  נכוחה דבר  השמים מן  לבוא תוכל לא לכן רב  פרסום

לנו: וצדקה להאומות ונחסרת:„Ú˙.(ÂË)המשפט  הולכת
.ÏÏÂ˙˘Ó:וסכל לשוטה  הבריות בעיני  הוא ‰'.מוחזק  ‡ÈÂ

הראוי: במשפט  נעשה דבר  אין כי  בעיניו  וירע  מעשיהם את
(ÊË).‡ÈÂ להיות והגון  כשר  איש  בהם שאין יראה וכאשר

בזכותו : ויתבונן ÌÓÂ˙˘ÈÂנגאלין בתמהון  יעמוד  וכאשר .
הגאולה: על ומתפלל מפגיע  מי  בהם ה'Ú˘Â˙Â.שאין  זרוע

מפגיע: ומבלי  זכות  מבלי הגאולה  להביא לו  Â˙˜„ˆÂ.תושע 
הדין : משורת לפנים לעשות  אותו  תסמוך הצדקה מדת

(ÊÈ).˘ÏÈÂ:במלחמה היורד בגבור  הנופל לשון  בו אמר לזה באומות נקם ויעשה צדקה עמהם ויעשה ישראל  את שיושיע  לפי 
.ÔÂÈ˘Î: שריון הלובש  גבור נחושת:Â˘‡.כדרך כובע  בראשו המשים  הגבור  כדרך בראשו Ì˜.ישים È„‚ יעשה ר "ל

בעכו "ם: למלבוש :˙ÂÏ˘˙.נקמה לו  הלובשו :ËÚÈÂ.להיות  את המעטיף  כמעיל קנאה יעטוף 

 
(‡È).‰Ó‰:המייה חיה:ÌÈÂ„Î.מלשון  ‰‚‰.שם ‰‚‰

כיונה אהגה כמו  היונים צפצוף  לח)ענין Ú˙‰.(È):(לעיל 
תענה לא  כמו  כ )העידה החזרה ÂÒÂ‚.(È‚):(שמות מענין 

ה' מאחרי  הנסוגים כמו  א)לאחור עיוות ÒÂ‰.:(צפניה ענין
סרה דבר  כי  כמו  יג)ומרד ולימוד:‰Â.:(דברים הוראה מלשון

.Â‚‰Â רשע הגו כמו  הוצאה כה)ענין  ענין ÒÂ‰Â‚.(È„):(משלי 
לאחור : ת Ï˘Î‰.החזרה והיה ענין  כמו הכח  וחלישות שות

בהם יב)הנכשל בארץÁÎÂ‰.:(זכריה כמו  וראוי יושר  דבר ענין
יעול  כו )נכוחות לא „Ú˙.(ÂË):(לעיל  איש  כמו  חסרון  ענין 

מ)נעדר  יועצים ÏÏÂ˙˘Ó.:(לעיל  מוליך  כמו וסכל שוטה ענין 
יב)שולל משמים ÌÓÂ˙˘ÈÂ.(ÊË):(איוב כמו  תמהון  ענין 

ג)בתוכם ומתבונן (יחזקאל  בתמהון העומד מאדם במשל ואחז 
כמפגיע ÚÈ‚ÙÓ.בדבר: עליו  ויצו  כמו  ובקשה תפלה (איוב ענין 

בו ÔÂÈ˘Î.(ÊÈ):לו ) ולובשים מברזל עשוי מלבוש  כעין הוא
קשקשים ושריון  וכן וחנית חרב מהכאת להציל (ש "א במלחמה

נחושת ÚÂÎ.:יז ) וכובע כמו הראש  על  מגן  כלי  שם  הראש .
ראשו נקמה :Ì˜.:(שם)על  לבוש˙ÂÏ˘˙.מלשון מלשון 

פאר : מלשון  שהוא  תפארת של כתוי"ן נוספין התוי "ן ושני
.ÂËÚÈÂ יעטה כבגד  כמו עטיפה  קט)ענין שם ÏÈÚÓÎ.:(תהלים

מה: קנאתי˜‡‰.מלבוש  את בקנאו כמו  נקמה (במדברענין

:כה)
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(‡)   שלא נכזבה תוחלתו  אם הן 

ממקומו : ולזוז  להלחם כח  בו  יהא   
לפניו  לעמוד  אדם ויושלך  יוטל  פניו  מראית אל  גם אם

אימתו : מפני בו  ()להסתכל     אין
ממקומו  ויעוררנו  משנתו  יעירנו  אשר  ועריץ גבור  אכזר 

להקימו :   אשר לפני ויעמוד  יתיצב אשר 
אלה: כל  את עושה (‚)אני  אשר הוא ומי

ואשלם  מצותי ולשמור  לעבדני בהקבלתו  פני הקדים
שכרו : לו      בשמים אשר  כל 

ומעבדו : ופעולתו  שכרו  לו  לפרוע ובידי הוא לי
(„)   צדיק של  בניו  על  אחריש לא

אביהם  טוב שכר  ישתלמו  ולבניו  בתמים לפני שהלך 
בזכותו : טובה וימצאו     ודבר

ותחינת  והישר  הטוב לעשות נתגבר  אשר  גבורותיו 
אחריו : לבניו  גם שכרו  אשלם צדיק של  סדורו 

כמו  בניו  והם יז )ענפיו  ותשלח (יחזקאל בדים ותעש

(‰)פארות:    הראשונות על  חוזר 
בכפל  שהן  קשקשות לגלות יוכל  מי לויתן  על  לדבר 
יכנס  אשר  הוא מי פתוחות כשהן  שפתיו  בכפל  רסנו ,
למעלה  אחת כפולות שהן  השפתים הן  בכפל  שם,
מפני  שם ליכנס רשאה בריה שאין  למטה ואחת

(Â)אימתו :  פיו סוגר  כשהוא השפתים הן 
לפותחן : יוכל  מי   פחדו מפני אשר 

לשיניו : להתקרב יכולה בריה אין  (Ê)ואימתו 
  הן מגיניו  בחוזק לו  יש גדולה גאוה

כמגן : עליו  המגינין  שעליו  חותם קשקשים הוא
וקשקשת  קשקש' שכל  ועצום וסגור  צר  שהוא שריונו 
להכותו  יכולה בריה שאין  לחברתה ואדוקה בו  דבוקה
שכולן  יגשו  באחד  אחד  שנא' וזהו  הדבקים בין 

לזו : זו  ותכופות (Ë)מוגשות  
ואחת  אחת כל  ונאחדות שנלכדות לשונו  כופל  עדיין 

מזו : זו  מתפרדות תהיינה שלא בחברתה

 
(‡).Â˙ÏÁÂ˙ Ô‰כי בו ותשקר תכזב  עמדו הנלחם תקות הנה

נאבדה: שרה ‰‚Ì.תקותו ואם וכן  קיימות שהן  תמיהות יש 
תלד  שנה  תשעים יז )הבת מראית (בראשית אל גם הנה  ור "ל 

ילחם  א"כ ואיך רבה אימתו  כי נגדו  מעמוד  האדם יושלך פניו
עמדו : ‡ÊÎ.()עוד ‡Ï עצמו על אכזר  שיהיה  מי ימצא לא 

לדעת: עצמו  יאבד הלא  כי מלחמה עמו שיעורר  בשרו לעכור 
.‡Â‰ ÈÓÂיתיצב אשר הוא מי  א"כ  למולו לעמוד מי אין ואם

צדיק היית אם לומר  למעלה חוזר  והוא בידי מה למחות לפני 
ימחה  מי אין כי  גמול לך  משלם הייתי יאות כאשר  באמת

‰˜„ÈÓÈ.(‚)בידי: ÈÓ לעשות הקדים  אשר מי אין  כי אף ר "ל 
לא  עד לפתחו מזוזה עשה מי כי  הטובה גמלתיו לא עד צדק 
עוד  לגמלו  עלי  למי שאין  וכן  והואיל  הכל  וכן בית לו נתתי
כל  כי  בידי  ימחה מי ואין  בחסדי גמול עוד אשלם מ "מ  טוב 

רב : בשלימות גמור  צדיק  היית אם גמול  משיב  הייתי לך  גם הנה וכאומר  עלי נכנעים  וכולם הוא שלי השמים כל תחת  אשר 
(„).˘ÈÁ‡ ‡Ï ממפעלות עוד  לך מלספר אשתוק לא  ועכ"ז מאמריך  על להשיב  די בהם יש  לך שספרתי  במה  הנה כאומר

רוממותי: מגדולת  יותר  תשכיל למען הנבראים  שאר מול  ערכו וחין בו אשר  הגבורות וענין  איבריו מתכונות ÈÓ(‰)הלויתן
.‰Ï‚ מ הוא אשר  הקשקשים לבוש  והוא  לעין  הנראה מלבושו לגלות אליו  לגשת  לבו יערב העור:מי ללבוש  ÂÒ.מעל  ÏÙÎ

ומליצה : שאלה בל' ואמר  הסוס על הרסן שם ישימו  מקום זה על  זה  הכפולים  בשפתיו  ÂÈÙ.(Â)ר"ל È˙Ï„דלתי יפתח  מי
בסוס ישימו  כאשר  הרסן  שם לשום שפתיו  יפתח  מי שאלה בלשון  ואמר  הפתח  כדלתי ולפתוח  לסגור  העשויים שפתיו  הם פניו

אליו : יקרב  ומי אימה יש  פניו סביבות הלא הקשקשים ‚‡Â‰.(Ê)כי הם עליו אשר  המגינים  חוזק עם להתגאות  יוכל ר"ל
למגן : לו  ממקומו :Â‚Ò.שהמה לזוז שאין  דחוקה סתימה בעורו  ודבוק  סגור  קשקשת ודבוק‡Á„.(Á)כל  נגש  אחד  קשקשת

ביניהם: האויר  יבוא לא  עד הדבר‡È˘.(Ë)בחבירו וכפל יתפרדו  ולא בזה זה ונאחזים לכודים והמה  בחבירו דבוק  אחד כל
המליצה: ולהפלגת הדיבוק  לגודל ושלש  פעמים

 
(‡).ÏËÂÈ:יושלך().ÂÂÚÈ:התעוררות ÂÈ„.(„)מל'

עורו בדי יאכל  וכן  יח)אבריו  האילן :(לעיל  מבדי מושאל והוא
.˙ÂÂ‚ „Âפעור דבר  על  כמו גבורות כה)וענין  :(במדבר 

.ÔÈÁÂ ניר לדוד  היות וחן יא)כמו  נר :(מ"א כמו  ÂÎÚ.והוא 
ושומא: ערך Â˘ÂÏ.(‰)מל' ÈÙ יקרא לעין הנראה  הלבוש 

פניו מול אל וכן כח)פני בפיÂÒ.:(שמות ההושם הדבר והוא
ורסן במתג  כמו  ע"י הדרך להטותו  לב)הסוס  :(תהלים

(Ê).È˜ÈÙ‡נחושה אפיקי  כמו חוזק  מ)ענין  ענין Ì˙ÂÁ.:(לעיל 
הוא  חתום  כי כמו  כט)סתימה ÁÂÂ.(Á)דחוק :ˆ.:(ישעיה

רוח  שאפה וכן  האויר  יקרא ב)כן Â‰ÈÁ‡.(Ë):(ירמיה ˘È‡
אל  אשה הלולאות  מקבילות וכן  השווים  בדברים יאמר  כן

כו )אחותה  והפרשה:Â„Ù˙È.:(שמות פירוד מל '



רכז     
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  :יללה לשון    לדבר כמו 

עשק:  בים ירה לשון  הורו  ולהוציא לירות
המקור  שם והתלמיד  הרב והוגו  הורו  ד "א טו ) (שמות
הגו  כ ) ב (שמואל  המסילה מן  הוגה כאשר  והוגו  (סא"א)

כה): (משלי מכסף סיגים   
עומדת  וצדקתו  בהקב"ה תלויה שהיא מאויבינו  נקמתינו 
שהאמת  וכיון  ברחובותינו  אמת כשלה כי למה מרחוק
באין : והמשפט  הצדק אין  משמי' אף מארץ כשלה

 (א (מיכה כמו  הבריות  על  שוטה מוחזק
(ש"ב  וכן  שלו  דמתרגמינן  שוגג מגזרת והוא שולל  אלכה

השל : על  י)     הביא לפיכך 
הפורענות: עליהם     בהנחמו ועתה

בפרץ: לעמוד  צדיק איש אין  כי רואה לעמו  הרעה על 
 מפגיע ואין  בעדם מפגיע יש אם לראות ויחרש

ותי"ו  בתמהונו  ושותק ותוהא העומד  אדם ל ' וישתומם
משמשות  כאן  ושניהם משתולל  של  כתי"ו  וישתומם
או  שי"ן  הראשון  שיסודה התיבה דרך  וכן  מתפעל  לשון 
בא  ויתפעל  נתפעל  מתפעל  ללשון  נהפכת כשהיא סמ "ך 
וישתומם  נמצא התיבה, שורש אותיות באמצע התי"ו 
ג) (יחזקאל  בתוכם משמים ב) (ירמיה שמים שמו  לשון 

תמהון : ל ' יח ) (איוב אחרונים נשמו   
מאויביו : וינקם  ולאמץ להשיאו  הוא

להושיע: הגונים אנחנו  שאין  ואע"פ בנקמתו  ידיו 
 : הגדול לשמו  לקנאות בלע"ז  אינפרימנ "ט 

 
(‡È).‰Ó‰ וכיונים כדובים כולנו נהמה הצרות מרוב 

ËÙ˘ÓÏ.המהגים: ‰Â˜ לנקום בהעכו"ם משפט  שיעשה 
משפט :ÔÈ‡Â.נקמתינו : והנה ÚÂ˘ÈÏ‰.אין לישועה נקוה

באה: ולא ממנו Â.(È)רחקה ÈÎ רבו נגדך  שפשענו  מה
עלינו :ÂÈ˙‡ËÁÂ.מאד: לקטרג בנו  העידה מהחטאים כ "א
.Â˙‡:עזבנום לא עדיין  ומכירים ÌÂÚ„È.ר "ל לנו  הם ידועים

אותם: עשינו  דעת  בלא ולא לפשועÚÂ˘Ù.(È‚)בהם דרכנו 
נקבל  לבל אלהינו מאחר לאחור  ולחזור  בהשגחתו  ולכחש  בה'

ÂÚ˘˜.מצותיו: „:וסרה עושק  דברי  Â‚Â‰Â.ולדבר  ÂÂ‰
שקר : דברי מלב  ומוציא ומלמד  מורה ÒÂ‰Â‚.(È„)כ "א

ולא  אחור הוסג באומות לעשות  הראוי  המשפט  זה ובעבור
באה: ולא מרחוק  תעמוד המקום לנו  שהבטיח  והצדקה נעשה

.‰Ï˘Î ÈÎ במקום ברחוב  ונחלשה נכשלה  האמת  כי  על 
הוא  נכוחה דבר  השמים מן  לבוא תוכל לא לכן רב  פרסום

לנו: וצדקה להאומות ונחסרת:„Ú˙.(ÂË)המשפט  הולכת
.ÏÏÂ˙˘Ó:וסכל לשוטה  הבריות בעיני  הוא ‰'.מוחזק  ‡ÈÂ

הראוי: במשפט  נעשה דבר  אין כי  בעיניו  וירע  מעשיהם את
(ÊË).‡ÈÂ להיות והגון  כשר  איש  בהם שאין יראה וכאשר

בזכותו : ויתבונן ÌÓÂ˙˘ÈÂנגאלין בתמהון  יעמוד  וכאשר .
הגאולה: על ומתפלל מפגיע  מי  בהם ה'Ú˘Â˙Â.שאין  זרוע

מפגיע: ומבלי  זכות  מבלי הגאולה  להביא לו  Â˙˜„ˆÂ.תושע 
הדין : משורת לפנים לעשות  אותו  תסמוך הצדקה מדת

(ÊÈ).˘ÏÈÂ:במלחמה היורד בגבור  הנופל לשון  בו אמר לזה באומות נקם ויעשה צדקה עמהם ויעשה ישראל  את שיושיע  לפי 
.ÔÂÈ˘Î: שריון הלובש  גבור נחושת:Â˘‡.כדרך כובע  בראשו המשים  הגבור  כדרך בראשו Ì˜.ישים È„‚ יעשה ר "ל

בעכו "ם: למלבוש :˙ÂÏ˘˙.נקמה לו  הלובשו :ËÚÈÂ.להיות  את המעטיף  כמעיל קנאה יעטוף 

 
(‡È).‰Ó‰:המייה חיה:ÌÈÂ„Î.מלשון  ‰‚‰.שם ‰‚‰

כיונה אהגה כמו  היונים צפצוף  לח)ענין Ú˙‰.(È):(לעיל 
תענה לא  כמו  כ )העידה החזרה ÂÒÂ‚.(È‚):(שמות מענין 

ה' מאחרי  הנסוגים כמו  א)לאחור עיוות ÒÂ‰.:(צפניה ענין
סרה דבר  כי  כמו  יג)ומרד ולימוד:‰Â.:(דברים הוראה מלשון

.Â‚‰Â רשע הגו כמו  הוצאה כה)ענין  ענין ÒÂ‰Â‚.(È„):(משלי 
לאחור : ת Ï˘Î‰.החזרה והיה ענין  כמו הכח  וחלישות שות

בהם יב)הנכשל בארץÁÎÂ‰.:(זכריה כמו  וראוי יושר  דבר ענין
יעול  כו )נכוחות לא „Ú˙.(ÂË):(לעיל  איש  כמו  חסרון  ענין 

מ)נעדר  יועצים ÏÏÂ˙˘Ó.:(לעיל  מוליך  כמו וסכל שוטה ענין 
יב)שולל משמים ÌÓÂ˙˘ÈÂ.(ÊË):(איוב כמו  תמהון  ענין 

ג)בתוכם ומתבונן (יחזקאל  בתמהון העומד מאדם במשל ואחז 
כמפגיע ÚÈ‚ÙÓ.בדבר: עליו  ויצו  כמו  ובקשה תפלה (איוב ענין 

בו ÔÂÈ˘Î.(ÊÈ):לו ) ולובשים מברזל עשוי מלבוש  כעין הוא
קשקשים ושריון  וכן וחנית חרב מהכאת להציל (ש "א במלחמה

נחושת ÚÂÎ.:יז ) וכובע כמו הראש  על  מגן  כלי  שם  הראש .
ראשו נקמה :Ì˜.:(שם)על  לבוש˙ÂÏ˘˙.מלשון מלשון 

פאר : מלשון  שהוא  תפארת של כתוי"ן נוספין התוי "ן ושני
.ÂËÚÈÂ יעטה כבגד  כמו עטיפה  קט)ענין שם ÏÈÚÓÎ.:(תהלים

מה: קנאתי˜‡‰.מלבוש  את בקנאו כמו  נקמה (במדברענין

:כה)
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(‡)   שלא נכזבה תוחלתו  אם הן 

ממקומו : ולזוז  להלחם כח  בו  יהא   
לפניו  לעמוד  אדם ויושלך  יוטל  פניו  מראית אל  גם אם

אימתו : מפני בו  ()להסתכל     אין
ממקומו  ויעוררנו  משנתו  יעירנו  אשר  ועריץ גבור  אכזר 

להקימו :   אשר לפני ויעמוד  יתיצב אשר 
אלה: כל  את עושה (‚)אני  אשר הוא ומי

ואשלם  מצותי ולשמור  לעבדני בהקבלתו  פני הקדים
שכרו : לו      בשמים אשר  כל 

ומעבדו : ופעולתו  שכרו  לו  לפרוע ובידי הוא לי
(„)   צדיק של  בניו  על  אחריש לא

אביהם  טוב שכר  ישתלמו  ולבניו  בתמים לפני שהלך 
בזכותו : טובה וימצאו     ודבר

ותחינת  והישר  הטוב לעשות נתגבר  אשר  גבורותיו 
אחריו : לבניו  גם שכרו  אשלם צדיק של  סדורו 

כמו  בניו  והם יז )ענפיו  ותשלח (יחזקאל בדים ותעש

(‰)פארות:    הראשונות על  חוזר 
בכפל  שהן  קשקשות לגלות יוכל  מי לויתן  על  לדבר 
יכנס  אשר  הוא מי פתוחות כשהן  שפתיו  בכפל  רסנו ,
למעלה  אחת כפולות שהן  השפתים הן  בכפל  שם,
מפני  שם ליכנס רשאה בריה שאין  למטה ואחת

(Â)אימתו :  פיו סוגר  כשהוא השפתים הן 
לפותחן : יוכל  מי   פחדו מפני אשר 

לשיניו : להתקרב יכולה בריה אין  (Ê)ואימתו 
  הן מגיניו  בחוזק לו  יש גדולה גאוה

כמגן : עליו  המגינין  שעליו  חותם קשקשים הוא
וקשקשת  קשקש' שכל  ועצום וסגור  צר  שהוא שריונו 
להכותו  יכולה בריה שאין  לחברתה ואדוקה בו  דבוקה
שכולן  יגשו  באחד  אחד  שנא' וזהו  הדבקים בין 

לזו : זו  ותכופות (Ë)מוגשות  
ואחת  אחת כל  ונאחדות שנלכדות לשונו  כופל  עדיין 

מזו : זו  מתפרדות תהיינה שלא בחברתה

 
(‡).Â˙ÏÁÂ˙ Ô‰כי בו ותשקר תכזב  עמדו הנלחם תקות הנה

נאבדה: שרה ‰‚Ì.תקותו ואם וכן  קיימות שהן  תמיהות יש 
תלד  שנה  תשעים יז )הבת מראית (בראשית אל גם הנה  ור "ל 

ילחם  א"כ ואיך רבה אימתו  כי נגדו  מעמוד  האדם יושלך פניו
עמדו : ‡ÊÎ.()עוד ‡Ï עצמו על אכזר  שיהיה  מי ימצא לא 

לדעת: עצמו  יאבד הלא  כי מלחמה עמו שיעורר  בשרו לעכור 
.‡Â‰ ÈÓÂיתיצב אשר הוא מי  א"כ  למולו לעמוד מי אין ואם

צדיק היית אם לומר  למעלה חוזר  והוא בידי מה למחות לפני 
ימחה  מי אין כי  גמול לך  משלם הייתי יאות כאשר  באמת

‰˜„ÈÓÈ.(‚)בידי: ÈÓ לעשות הקדים  אשר מי אין  כי אף ר "ל 
לא  עד לפתחו מזוזה עשה מי כי  הטובה גמלתיו לא עד צדק 
עוד  לגמלו  עלי  למי שאין  וכן  והואיל  הכל  וכן בית לו נתתי
כל  כי  בידי  ימחה מי ואין  בחסדי גמול עוד אשלם מ "מ  טוב 

רב : בשלימות גמור  צדיק  היית אם גמול  משיב  הייתי לך  גם הנה וכאומר  עלי נכנעים  וכולם הוא שלי השמים כל תחת  אשר 
(„).˘ÈÁ‡ ‡Ï ממפעלות עוד  לך מלספר אשתוק לא  ועכ"ז מאמריך  על להשיב  די בהם יש  לך שספרתי  במה  הנה כאומר

רוממותי: מגדולת  יותר  תשכיל למען הנבראים  שאר מול  ערכו וחין בו אשר  הגבורות וענין  איבריו מתכונות ÈÓ(‰)הלויתן
.‰Ï‚ מ הוא אשר  הקשקשים לבוש  והוא  לעין  הנראה מלבושו לגלות אליו  לגשת  לבו יערב העור:מי ללבוש  ÂÒ.מעל  ÏÙÎ

ומליצה : שאלה בל' ואמר  הסוס על הרסן שם ישימו  מקום זה על  זה  הכפולים  בשפתיו  ÂÈÙ.(Â)ר"ל È˙Ï„דלתי יפתח  מי
בסוס ישימו  כאשר  הרסן  שם לשום שפתיו  יפתח  מי שאלה בלשון  ואמר  הפתח  כדלתי ולפתוח  לסגור  העשויים שפתיו  הם פניו

אליו : יקרב  ומי אימה יש  פניו סביבות הלא הקשקשים ‚‡Â‰.(Ê)כי הם עליו אשר  המגינים  חוזק עם להתגאות  יוכל ר"ל
למגן : לו  ממקומו :Â‚Ò.שהמה לזוז שאין  דחוקה סתימה בעורו  ודבוק  סגור  קשקשת ודבוק‡Á„.(Á)כל  נגש  אחד  קשקשת

ביניהם: האויר  יבוא לא  עד הדבר‡È˘.(Ë)בחבירו וכפל יתפרדו  ולא בזה זה ונאחזים לכודים והמה  בחבירו דבוק  אחד כל
המליצה: ולהפלגת הדיבוק  לגודל ושלש  פעמים

 
(‡).ÏËÂÈ:יושלך().ÂÂÚÈ:התעוררות ÂÈ„.(„)מל'

עורו בדי יאכל  וכן  יח)אבריו  האילן :(לעיל  מבדי מושאל והוא
.˙ÂÂ‚ „Âפעור דבר  על  כמו גבורות כה)וענין  :(במדבר 

.ÔÈÁÂ ניר לדוד  היות וחן יא)כמו  נר :(מ"א כמו  ÂÎÚ.והוא 
ושומא: ערך Â˘ÂÏ.(‰)מל' ÈÙ יקרא לעין הנראה  הלבוש 

פניו מול אל וכן כח)פני בפיÂÒ.:(שמות ההושם הדבר והוא
ורסן במתג  כמו  ע"י הדרך להטותו  לב)הסוס  :(תהלים

(Ê).È˜ÈÙ‡נחושה אפיקי  כמו חוזק  מ)ענין  ענין Ì˙ÂÁ.:(לעיל 
הוא  חתום  כי כמו  כט)סתימה ÁÂÂ.(Á)דחוק :ˆ.:(ישעיה

רוח  שאפה וכן  האויר  יקרא ב)כן Â‰ÈÁ‡.(Ë):(ירמיה ˘È‡
אל  אשה הלולאות  מקבילות וכן  השווים  בדברים יאמר  כן

כו )אחותה  והפרשה:Â„Ù˙È.:(שמות פירוד מל '
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מיתת  על לה שהעיד אחד, עד פי על  להינשא האשה את שמתירים הזכרנו, כבר 
להעיד נאמנה משפחה קרובת ואפילו  אשה שאפילו  ללמד, באה משנתנו  בעלה.
חשש ויש אותה, לשנוא שדרכן במשנה, המנויות נשים מחמש חוץ כך , על לה

בעלה. על  ותיאסר  לאחר שתינשא לקלקלה, מתכוונות הן  שמא

dãéòäì íéðîàð ìkäכדי בעלה, מיתת על  לאשה להעיד  – ÇÙÆÁÈÄÀÇÄÈ
להינשא, dúBîçîלהתירה õeç,בעלה של  אמו –dúBîç úáe ÅÂÈÇÂÈ

בעלה, אחות –dúøöå,בעלה של האחרת אשתו  –dzîáéå– ÀÈÈÈÄÄÀÈ
בעלה, של  אחיו dìòaאשת úáe אלו נשים חמש אחרת; מאשה – ÇÇÂÈ

שתינשא  לקלקלה, מתכוונות הן שמא לחשוש ויש  אותה, לשנוא דרכן 
בעלה. שמת לה להעיד נאמנות אינן  הלכך לבעלה, אסורה ותהא לאחר

אחריםאחריםאחריםאחרים ומפרשים ומפרשים ומפרשים ומפרשים  שכן רש רש רש רש """"יייי אלו, של שנאתן סיבת dzengמבארים
וכן  ועמלי ; יגיעי כל תאכל זאת בלבה: dzengאומרת za:אומרת

ואמי; אבי  עמל כל תירש אחדdzxvזאת בעל  של  הנשים כדרך  –
זו; את זו צוררות צרתה;dznaiשהן להיות סופה שמא zaeיראה,

dlra.עמלה כל  תאכל והיא אמי במקום באה זאת ïéaאומרת: äîÇÅ
äúéîì èb שאינן הנשים "אף ז): (ב, שנינו גיטין במסכת שכן – ÅÀÄÈ

טעם  ומה גיטה", את להביא נאמנות בעלה", "מת לומר נאמנות
הגט? על הן çéëBîנאמנות áúkäLעל מוכיח שבידיהן  שהגט – ÆÇÀÈÄÇ

בלבד . עדותן  על  סומכים אנו  ואין úîהגירושין, :øîBà ãò בא – ÅÅÅ
בעלה, שמת לאשה והעיד עדותו;úàOðåאחד פי  על –øçà àáe ÀÄÅÈÇÅ

úî àG :øîàå,הראשון העד  את שהכחיש –àöz àG Bæ éøä ÀÈÇÅÂÅÅÅ
במשנתנו ששנינו שמה מבואר , בגמרא –,"z`yipe" דווקא הכוונה אין 

שהעיד העד פי  על להינשא דין בית שהתירוה אלא כבר , כשנישאה
לה  המשנה ובאה בעלה, מיתת נישאה על  שלא פי  על שאף שמיענו,

מת", "לא לה: ואמר עד  ובא vz`עדיין, `l ef ixd, הראשון מהתירה
ואין  שניים, במקום הוא הרי אחד, עד תורה שהאמינה מקום שכל 

שניים. במקום אחד  של  דבריו שאין  להכחישו, יכול אחריו הבא העד 
אסורה  להינשא, דין  בית שהתירוה קודם האחר העד  בא אם ברם,

הראשון , של עדותו על דין  בית סמכו שלא זמן שכל  להינשא, היא
ויש זה. את זה המכחישים עדים שני כאן והרי כשניים, נחשב אינו
העד פי על  להינשא התירוה דין בית שאם ששנינו , שמה מפרשים,

היינו  הראשון, מהתירה תצא לא מת", "לא ואמר אחר  ובא הראשון ,
מקודם, והתירוה שהואיל  השני , העד שבא לאחר  שנישאה בדיעבד ,

שפתים לזות משום תינשא לא לכתחילה אבל  תצא, רבירבירבירבילא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

איגראיגראיגראיגר).).).). úî,אחד ãòעקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  àG :íéøîBà íéðLe ,úî :øîBà ÅÅÅÀÇÄÀÄÅ
àöz ,úàOpL ét ìò óàהאחד שבטל להתגרש , היא חייבת – ÇÇÄÆÄÅÅÅ

נשים  כגון עדות, בפסולי כאן  שמדובר מבואר  בגמרא השניים. מפני
עדות  בפסולי שאף להשמיענו , המשנה ובאה בהם, וכיוצא עבדים או

היו  והשניים כשר  היה האחד  העד  אם ברם, דעות. רוב אחר הולכים
להינשא, האחד של  עדותו פי  על בתחילה שהותרה כל  עדות, פסולי 

כעד הפסולים כל  נחשבים זה שבכגון  לפי הראשון , מהתירה תצא לא
ואחר "מת", אומר: אחד  עד שאם למעלה, ששנינו  כדין  זה והרי  אחד ,

תצא. לא מת", "לא ואומר : אחר בא ãòåכך  ,úî :íéøîBà íéðLÀÇÄÀÄÅÀÅ
úàOðאחד àHL ét ìò óà ,úî àG :øîBà לא שעדיין – ÅÅÇÇÄÆÄÅ

מת, שלא ואמר  האחד שבא בשעה היא àNpzנישאה מותרת – ÄÈÅ
בפסולי כאן  שמדובר  הגמרא), (לפי  למעלה בארנו וכבר להינשא;

עדות  בפסולי  דעות רוב אחר  שהולכים להשמיע משנתנו  ובאה עדות,
לחומרא. בין  לקולא בין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úî àG :úøîBà úçàå ,úî :úøîBà úçàשתי לו  שהיו מי – ÇÇÆÆÅÀÇÇÆÆÅ
מהן  ואחת הנשים שתי משם וחזרו  הים, למדינת עמהן והלך  נשים,

מת", "לא אומרת: ואחת בעלי", "מת úî,אומרת: :úøîBàL BæÆÆÆÅ
dúaúk ìhúå àNpz שנינו שהרי  כלום, צרתה הכחשת ואין – ÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ

נאמנת  שאינה וכשם להעידה, נאמנת אינה שצרתה, הקודמת, במשנה

מת שלא לומר עליה נאמנת אינה כך בעלה, שמת לומר ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),עליה

dúaúk ìhz àGå àNpz àG ,úî àG :úøîBàL Bæå שנאמנת – ÀÆÆÆÅÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ
ונתנה  כך  אחר בה חזרה שאפילו מבואר , בגמרא עצמה. לגבי  היא
לצער אלא מת שלא שאמרה במה התכוונה שלא לדבריה, אמתלא
כתובתה. נוטלת ואינה להינשא, היא אסורה מקום מכל חברתה, את

âøäð :úøîBà úçàå ,úî :úøîBà úçàמשתי אחת אם – ÇÇÆÆÅÀÇÇÆÆÆÁÇ
נהרג, שהוא אומרת ואחת הבעל, שמת אומרת, øéàîהצרות éaøÇÄÅÄ

eàNpé àG elà éøä ,Bæ úà Bæ úBLéçëîe ìéàBä :øîBà– ÅÄÇÀÄÆÂÅÅÄÈÀ
אומרת  אחת שאם הרישא, על גם חולק מאיר שרבי  מבואר, בגמרא

שמשנתנו  אלא יינשאו , לא אלו  הרי  מת", "לא אומרת ואחת "מת"
קיים, שאינו  מודות ששתיהן  פי על שאף לרבותא, בסיפא דבריו  נקטה

הן  אסורות מיתתו, באופן  זו את זו מכחישות והן הואיל מקום מכל
Bæåלהינשא. Bæå ìéàBä :íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÄÄÀÀÄÄÀÈ
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øîBà ãò:úî,øîBà ãòå:úî àG;úøîBà äMà:úî,úøîBà äMàå:úî àG–àNpz àG Bæ éøä. ¥¥¥§¥¥¥¦¨¤¤¥§¦¨¤¤¥£¥¦¨¥
Âíiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,äøîàå äàáe:éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz;äøeñà dúøöå; ¨¦¨¤¨§¨¦©£¨¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨§¨¨¨£¨

ïäkì ìàøNé úa äúéä–äîeøza ìëàz;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà ¨§¨©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥
äøáò,àNpì äøeñà àäzL ãò,äîeøza ìBëàlî äøeñàå. £¥¨©¤§¥£¨¦¨¥©£¨¦¤¡©§¨
Êäøîà:éîç úî Ck øçàå éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz,äøeñà dúBîçå;ïäkì ìàøNé úa äúéä– ¨§¨¥©£¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨©£¨£¨¨§¨©¦§¨¥©Ÿ¥

äîeøza ìëàz;ácéøïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà,äøeñà àäzL ãò Ÿ©©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨
àNpì,äîeøza ìBëàì äøeñàå.íéLð Lîçî úçà Lc÷,Lc÷ Bæéà òãBé ïéàå,úøîBà úçà ìk:Lc÷ éúBà ¦¨¥©£¨¤¡©§¨¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥¨©©¤¤¦¦¥

–úçàå úçà ìëì èb ïúBð,ïäéðéa äaúk çépîe,÷lzñîe;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:Cøc Bæ ïéà ¥¥§¨©©§©©©¦©§ª¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤

eeee.odkl l`xyi za dzidúðîàð äðéàå ìéàåäù ,äúøö úåãòì úùùåç äðéàå ,íéé÷ äìòáù ú÷æçá äîåøúá ìëàú ,ïäëì ìàøùé úá äúøö äúéä íà
:äëìä ïëå .äìñåôì úðîàð äðéà äàéùäì

ffff.ing zn k"g`e ilra zn dxn`åìéôà ,úéøëð àéåäå äúìë äðéà åúã éìòá úî àùéøá äøîàã â"òàå .äúåîç ìò äãéòî äìë ïéàù ,äøåñà äúåîç
:äðîéäî àì éëä.dnexza lk`z odkl l`xyi za dzidïëå ,ùãé÷ ïäî äæéà òãåé åðéàå íéùð ùîçî úçà ùãé÷á ìáà .ïåôøè 'øë äëìä éîð àäáå

:ò"øë äëìä åäééååøúá ,ìæâ ïäî äæéà òãåé åðéàå äùîçî ãçà ìæâ

`xephxa yexit

ïéàL úBãBî הבעלeàNpé ,íi÷ לענין הכחשה זו שאין שתיהן, – ÆÅÇÈÄÈÀ
dkldנישואיהן. oke.(.(.(.(כדכדכדכד יב יב יב יב ,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' úî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  :øîBà ãò– ÅÅÅ

בעלה, שמת לאשה מעיד אחד úî;חרא ãòåעד àG :øîBà או ÀÅÅÅ
äMàאחתäMàå ,úî :úøîBàאחרתúî àG :úøîBà– ÄÈÆÆÅÀÄÈÆÆÅ

של עדותו סמך  על להינשא שהתירוה קודם השני העד  ובא הואיל 

אחת, בבת שבאו  כגון  או àNpzהראשון, àG Bæ éøä אסורה – ÂÅÄÈÅ
בסיפא: ששנינו שמה מבואר בגמרא ספק. משום להינשא "dy`eהיא

,"zn `l zxne`מאיר כרבי  משנתנו  וסתם במשמע, צרתה אפילו
כמו  ינשאו , לא אלו הרי זו את זו  מכחישות הצרות שאם הסובר,

לעיל  ורשורשורשורש""""יייי).).).).שהבאנו צרה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  שאם בגמרא, אחרת דעה יש  ברם,
מודה, מאיר  רבי אף מת, שלא אומרת ואחת הבעל שמת אומרת אחת

חברתה  על להעיד  נאמנת צרה שאין שכשם תינשא, "מת" שהאומרת
כאן  שאין  ונמצא מת, שלא עליה להעיד  נאמנת אינה כך  הבעל  שמת

ואחת  "מת" אומרת שאחת זו , את זו  מכחישות כשהן אבל  הכחשה.
וכותב  בטלה. שעדותן מאיר  רבי  סובר  זה בכגון  "נהרג", אומרת

ef,הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ,,,, drck `id dklddy:בסיפא ששנינו  "zn"ומה zxne` dy`
,"zn `l" zxne` dy`eלדברי הלכך בצרתה, ולא זרה באשה היינו

להינשא. היא אסורה הכל

i p y m e i
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íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,צרה לה והיתה – ÈÄÈÆÈÀÈÄÇÂÈÄÀÄÇÇÈ
בבית, שנשארה בעלה, של אחרת אשה ממדינת äàáeהיינו האשה – ÈÈ

לבדה, éìòaהים úî :äøîàå,הים במדינת שם, –àNpz– ÀÈÀÈÅÇÂÄÄÈÅ
עצמה, עדות פי  על להינשא לה dúaúkמתירים ìhúåוכבר – ÀÄÙÀËÈÈ

חזקה  שכן  לה, להאמין  חכמים הקילו  עגונות תקנת שמשום בארנו

הראשון  בעלה על עצמה ולאסור עצמה לקלקל רוצה שאינה אשה על 
כתובתה; כסף את גובה היא הרי להינשא, שהתירוה וכיון  זה; ועל

äøeñà dúøöå,עדותה פי  על  צרתה את מתירים שאין להינשא, – ÀÈÈÈÂÈ
מעשה  עושה עצמה שהיא פי  על ואף ד ); (משנה לעיל ששנינו כמו 
צרתה  את לקלקל  מתכוונת היא שמא חוששים מקום מכל  ונישאת,

פלשתים" עם נפשי  "תמות ïäkì((((גמראגמראגמראגמרא).).).).משום ìàøNé úa äúéäÈÀÈÇÄÀÈÅÇÙÅ
לכהן , הנשואה ישראל  בת צרתה היתה –äîeøza ìëàz בחזקת – ÙÇÇÀÈ

קיים; ïBôøèשבעלה éaø éøác ואינה הואיל טרפון: רבי שסובר – ÄÀÅÇÄÇÀ
תרומה. מאכילת לפסלה אף נאמנת אינה צרתה, את להשיא נאמנת

äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaø לא – ÇÄÂÄÈÅÅÆÆÄÇÈÄÅÂÅÈ
זו dnexza)בדרך lk`zy),עבירה מידי  הצרה àäzLתצא ãòÇÆÀÅ

äîeøza ìBëàlî äøeñàå ,àNpì äøeñà שלדעת כלומר – ÂÈÄÈÅÇÂÈÄÆÁÇÀÈ
להינשא, היא אסורה הדברים: בשני מספק בה מחמירים עקיבא רבי

מת. הוא שמא תרומה, באכילת היא ואסורה חי , בעלה dkldeשמא
oetxh iaxk.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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éîç úî Ck øçàå éìòa úî :äøîà שהלכה האשה כגון  – ÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅÈÄ
ואחר בעלה שם שמת ואמרה, ובאה הים, למדינת וחמיה ובעלה היא

חמיה, שם מת dúaúkכך ìhúå àNpzלגבי היא שנאמנת – ÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ
הקודמת, במשנה שבארנו כמו  äøeñàעצמה, dúBîçå,להינשא – ÇÂÈÂÈ

נאמנת  אינה שחמותה כשם להתירה, לחמותה להעיד  נאמנת כלה שאין
זו; את זו  הן  ששונאות לפי  ד), (משנה לעיל  ששנינו כמו לה, להעיד 

עכשיו  היא אין  דבריה ולפי בעלי ", "מת תחילה שאמרה פי על ואף
עליה. נאמנת אינה מקום מכל ïäkìכלתה, ìàøNé úa äúéä– ÈÀÈÇÄÀÈÅÇÙÅ

לכהן , הנשואה ישראל בת חמותה äîeøzaהיתה ìëàz בחזקת – ÙÇÇÀÈ
קיים; ïBôøèשבעלה éaø éøác במשנה טעמו שבארנו  כמו – ÄÀÅÇÄÇÀ

éãéîהקודמת. äzàéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÆÆÄÇÈÄÅ
äîeøza ìBëàì äøeñàå ,àNpì äøeñà àäzL ãò ,äøáòÂÅÈÇÆÀÅÂÈÄÈÅÇÂÈÆÁÇÀÈ
אבל עליה, נאמנת כלתה אין נישואין ולענין  לחומרה, בה שהולכים –

לעדותה. חוששים תרומה ïéàåלענין  ,íéLð Lîçî úçà Lc÷ÄÅÇÇÅÈÅÈÄÀÅ
Lc÷ Bæéà òãBéשכן קידש , מהן  איזו –éúBà :úøîBà úçà ìk ÅÇÅÄÅÈÇÇÆÆÄ

Lc÷,כולן את לישא רוצה אינו  והוא –úçàå úçà ìëì èb ïúBð ÄÅÅÅÀÈÇÇÀÇÇ
אשתו , ספק היא מהן אחת שכל –ïäéðéa äaúk çépîeכלומר – ÇÄÇÀËÈÅÅÆ

בשבילן אחת אשה כתובת של כסף דין בבית יום יום יום יום שמניח ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

מהן;lzñîe÷טובטובטובטוב"),"),"),"), –ïBôøè éaø éøác טרפון רבי שלדעת – ÄÀÇÅÄÀÅÇÄÇÀ
שהיא  ראיה שתביא זו אלא ואחת, אחת לכל כתובה ליתן  חייב אינו
מפרשים, יש  דין. בבית שמניח הכתובה כסף את תקבל  היא הרי  אשתו 

וכל הכתובה, ואבדה שקידש, לזו כתובה שכתב בכגון כאן שמדובר
הכתובה", ואבדה כתובה לי  וכתבת שקידשתני  היא "אני אומרת: אחת

לה כתב כן אם אלא כתובה לה אין ארוסה סוברים,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שכן  ויש
חייב  לה, כתב שלא פי  על  אף הכתובה, בענין סתם התנה אם שאף

כתובתה לה Cøc((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).ליתן Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÆÆ
úçàå úçà ìëì äaúëe èb ïziL ãò ,äøáò éãéî ezàéöBîÄÇÄÅÂÅÈÇÆÄÅÅÀËÈÀÈÇÇÀÇÇ
על בזה שעבר בביאה, שקידש  בכגון כאן שמדובר  מבואר , בגמרא –
בתחילה  האשה את אדם שיקדש  תיקנו חכמים שכן  מדרבנן, איסור 

שמובא כמו בביאה, ולא בשטר  או א א א א ))))בכסף נב נב נב נב ,,,, היה ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  שרב
על עקיבא רבי חולק הלכך  לכתחילה, בביאה מקדש  שהיה מי מלקה

izdw - zex`ean zeipyn
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„dãéòäì íéðîàð ìkä,dúBîçî õeç,dúBîç úáe,dúøöå,dzîáéå,dìòa úáe.äúéîì èb ïéa äî?áúkäL ©Ÿ¤¡¨¦§©¦¨¥£¨©£¨§¨¨¨¦¦§¨©©£¨©¥¥§¦¨¤©§¨
çéëBî.øîBà ãò:úî,úàOðå;øîàå øçà àáe:úî àG–àöz àG Bæ éøä.øîBà ãò:úî,íéøîBà íéðLe: ¦©¥¥¥§¦¥¨©¥§¨©¥£¥¥¥¥¥¥§©¦§¦

úî àG,úàOpL ét ìò óà–àöz.íéøîBà íéðL:úî,øîBà ãòå:úî àG,úàOð àHL ét ìò óà– ¥©©¦¤¦¥¥¥§©¦§¦¥§¥¥¥©©¦¤¦¥
àNpz. ¦¨¥
‰úøîBà úçà:úî,úøîBà úçàå:úî àG;úøîBàL Bæ:úî–dúaúk ìhúå àNpz,úøîBàL Bæå:àG ©©¤¤¥§©©¤¤¥¤¤¤¥¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨§¤¤¤

úî–dúaúk ìhz àGå àNpz àG.úøîBà úçà:úî,úøîBà úçàå:âøäð;øéàî éaøøîBà:úBLéçëîe ìéàBä ¥¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨©©¤¤¥§©©¤¤¤¡©©¦¥¦¥¦©§¦
Bæ úà Bæ–eàNpé àG elà éøä.ïBòîL éaøå äãeäé éaøíéøîBà:íi÷ ïéàL úBãBî Bæå Bæå ìéàBä–eàNpé. ¤£¥¥¦¨§©¦§¨§©¦¦§§¦¦§¨¤¥©¨¦¨§

cccc.dzengn uegúøîåà äúåîç úá .éìîò ìë ìëàú úàæ äáìá úøîåàù ,äúàðåù äúåîç .äì÷ì÷ì úåðååëúîå äúåà úåàðåùù éðôî ,åäìåëã àîòè
:äìîò ìë ìëàúå éîà íå÷îá äàá úàæ úøîåà äìòá úá .äúøö úåéäì äôåñ àîù äàøé äúîáé .éîàå éáà ìîò ìë ùøéú úàæ.dzinl hb oia dn

:äèéâ àéáäì úåðîàð ,äìòá úî øîåì úåðîàð ïéàù íéùðä óà ïðéøîàã.giken azkdyúåëéøöù ïðéëîñ éîð åäééìòã â"òàå .èâä ìò àø÷éò ïðéëîñã
:íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì.z`yipe zn xne` cg` cràì øîåàå ãçà ãò àá êë øçàå ,úàùéð àìù ô"òà àùðäì äåøéúä àìà ,úàùéð à÷åã åàì

:ïåùàøä äøéúäî àöú àì ,úî.zn `l mixne` mipye zn xne` cg` crïàë ïéà ãçà ãò äøåú äðéîàäå ìéàåä ïðéòåîùàå .úåãò éìåñô íäù ïåâë
:íéìåñô ïéá íéøùë ïéá ,úåòã áåø øçà êìä êëìä ,éáéùç éîð úåãò éìåñô ,áéùç ãçã éëéä éëå ,úåãò úøåú`e zn mixne` mipyzn `l xne` cg

.'eke:àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá ,úåãò éìåñôá úåòã áåø øçà ïðéìæàã ,ì"î÷ àä
dddd.zn zxne` zg`:úî àì úøîåà úçàå éìòá úî úøîåà úçà ,íéä úðéãîî úåàáä úåøö éúù.'ek zeyigkne li`ed xne` n"xàúëìä úéìå

:äéúååë
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מיתת  על לה שהעיד אחד, עד פי על  להינשא האשה את שמתירים הזכרנו, כבר 
להעיד נאמנה משפחה קרובת ואפילו  אשה שאפילו  ללמד, באה משנתנו  בעלה.
חשש ויש אותה, לשנוא שדרכן במשנה, המנויות נשים מחמש חוץ כך , על לה

בעלה. על  ותיאסר  לאחר שתינשא לקלקלה, מתכוונות הן  שמא

dãéòäì íéðîàð ìkäכדי בעלה, מיתת על  לאשה להעיד  – ÇÙÆÁÈÄÀÇÄÈ
להינשא, dúBîçîלהתירה õeç,בעלה של  אמו –dúBîç úáe ÅÂÈÇÂÈ

בעלה, אחות –dúøöå,בעלה של האחרת אשתו  –dzîáéå– ÀÈÈÈÄÄÀÈ
בעלה, של  אחיו dìòaאשת úáe אלו נשים חמש אחרת; מאשה – ÇÇÂÈ

שתינשא  לקלקלה, מתכוונות הן שמא לחשוש ויש  אותה, לשנוא דרכן 
בעלה. שמת לה להעיד נאמנות אינן  הלכך לבעלה, אסורה ותהא לאחר

אחריםאחריםאחריםאחרים ומפרשים ומפרשים ומפרשים ומפרשים  שכן רש רש רש רש """"יייי אלו, של שנאתן סיבת dzengמבארים
וכן  ועמלי ; יגיעי כל תאכל זאת בלבה: dzengאומרת za:אומרת

ואמי; אבי  עמל כל תירש אחדdzxvזאת בעל  של  הנשים כדרך  –
זו; את זו צוררות צרתה;dznaiשהן להיות סופה שמא zaeיראה,

dlra.עמלה כל  תאכל והיא אמי במקום באה זאת ïéaאומרת: äîÇÅ
äúéîì èb שאינן הנשים "אף ז): (ב, שנינו גיטין במסכת שכן – ÅÀÄÈ

טעם  ומה גיטה", את להביא נאמנות בעלה", "מת לומר נאמנות
הגט? על הן çéëBîנאמנות áúkäLעל מוכיח שבידיהן  שהגט – ÆÇÀÈÄÇ

בלבד . עדותן  על  סומכים אנו  ואין úîהגירושין, :øîBà ãò בא – ÅÅÅ
בעלה, שמת לאשה והעיד עדותו;úàOðåאחד פי  על –øçà àáe ÀÄÅÈÇÅ

úî àG :øîàå,הראשון העד  את שהכחיש –àöz àG Bæ éøä ÀÈÇÅÂÅÅÅ
במשנתנו ששנינו שמה מבואר , בגמרא –,"z`yipe" דווקא הכוונה אין 

שהעיד העד פי  על להינשא דין בית שהתירוה אלא כבר , כשנישאה
לה  המשנה ובאה בעלה, מיתת נישאה על  שלא פי  על שאף שמיענו,

מת", "לא לה: ואמר עד  ובא vz`עדיין, `l ef ixd, הראשון מהתירה
ואין  שניים, במקום הוא הרי אחד, עד תורה שהאמינה מקום שכל 

שניים. במקום אחד  של  דבריו שאין  להכחישו, יכול אחריו הבא העד 
אסורה  להינשא, דין  בית שהתירוה קודם האחר העד  בא אם ברם,

הראשון , של עדותו על דין  בית סמכו שלא זמן שכל  להינשא, היא
ויש זה. את זה המכחישים עדים שני כאן והרי כשניים, נחשב אינו
העד פי על  להינשא התירוה דין בית שאם ששנינו , שמה מפרשים,

היינו  הראשון, מהתירה תצא לא מת", "לא ואמר אחר  ובא הראשון ,
מקודם, והתירוה שהואיל  השני , העד שבא לאחר  שנישאה בדיעבד ,

שפתים לזות משום תינשא לא לכתחילה אבל  תצא, רבירבירבירבילא ((((תוספותתוספותתוספותתוספות

איגראיגראיגראיגר).).).). úî,אחד ãòעקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  àG :íéøîBà íéðLe ,úî :øîBà ÅÅÅÀÇÄÀÄÅ
àöz ,úàOpL ét ìò óàהאחד שבטל להתגרש , היא חייבת – ÇÇÄÆÄÅÅÅ

נשים  כגון עדות, בפסולי כאן  שמדובר מבואר  בגמרא השניים. מפני
עדות  בפסולי שאף להשמיענו , המשנה ובאה בהם, וכיוצא עבדים או

היו  והשניים כשר  היה האחד  העד  אם ברם, דעות. רוב אחר הולכים
להינשא, האחד של  עדותו פי  על בתחילה שהותרה כל  עדות, פסולי 

כעד הפסולים כל  נחשבים זה שבכגון  לפי הראשון , מהתירה תצא לא
ואחר "מת", אומר: אחד  עד שאם למעלה, ששנינו  כדין  זה והרי  אחד ,

תצא. לא מת", "לא ואומר : אחר בא ãòåכך  ,úî :íéøîBà íéðLÀÇÄÀÄÅÀÅ
úàOðאחד àHL ét ìò óà ,úî àG :øîBà לא שעדיין – ÅÅÇÇÄÆÄÅ

מת, שלא ואמר  האחד שבא בשעה היא àNpzנישאה מותרת – ÄÈÅ
בפסולי כאן  שמדובר  הגמרא), (לפי  למעלה בארנו וכבר להינשא;

עדות  בפסולי  דעות רוב אחר  שהולכים להשמיע משנתנו  ובאה עדות,
לחומרא. בין  לקולא בין
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úî àG :úøîBà úçàå ,úî :úøîBà úçàשתי לו  שהיו מי – ÇÇÆÆÅÀÇÇÆÆÅ
מהן  ואחת הנשים שתי משם וחזרו  הים, למדינת עמהן והלך  נשים,

מת", "לא אומרת: ואחת בעלי", "מת úî,אומרת: :úøîBàL BæÆÆÆÅ
dúaúk ìhúå àNpz שנינו שהרי  כלום, צרתה הכחשת ואין – ÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ

נאמנת  שאינה וכשם להעידה, נאמנת אינה שצרתה, הקודמת, במשנה

מת שלא לומר עליה נאמנת אינה כך בעלה, שמת לומר ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),עליה

dúaúk ìhz àGå àNpz àG ,úî àG :úøîBàL Bæå שנאמנת – ÀÆÆÆÅÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ
ונתנה  כך  אחר בה חזרה שאפילו מבואר , בגמרא עצמה. לגבי  היא
לצער אלא מת שלא שאמרה במה התכוונה שלא לדבריה, אמתלא
כתובתה. נוטלת ואינה להינשא, היא אסורה מקום מכל חברתה, את

âøäð :úøîBà úçàå ,úî :úøîBà úçàמשתי אחת אם – ÇÇÆÆÅÀÇÇÆÆÆÁÇ
נהרג, שהוא אומרת ואחת הבעל, שמת אומרת, øéàîהצרות éaøÇÄÅÄ

eàNpé àG elà éøä ,Bæ úà Bæ úBLéçëîe ìéàBä :øîBà– ÅÄÇÀÄÆÂÅÅÄÈÀ
אומרת  אחת שאם הרישא, על גם חולק מאיר שרבי  מבואר, בגמרא

שמשנתנו  אלא יינשאו , לא אלו  הרי  מת", "לא אומרת ואחת "מת"
קיים, שאינו  מודות ששתיהן  פי על שאף לרבותא, בסיפא דבריו  נקטה

הן  אסורות מיתתו, באופן  זו את זו מכחישות והן הואיל מקום מכל
Bæåלהינשא. Bæå ìéàBä :íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÄÄÀÀÄÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà ãò:úî,øîBà ãòå:úî àG;úøîBà äMà:úî,úøîBà äMàå:úî àG–àNpz àG Bæ éøä. ¥¥¥§¥¥¥¦¨¤¤¥§¦¨¤¤¥£¥¦¨¥
Âíiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,äøîàå äàáe:éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz;äøeñà dúøöå; ¨¦¨¤¨§¨¦©£¨¦§¦©©¨¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨§¨¨¨£¨

ïäkì ìàøNé úa äúéä–äîeøza ìëàz;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà ¨§¨©¦§¨¥©Ÿ¥Ÿ©©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥
äøáò,àNpì äøeñà àäzL ãò,äîeøza ìBëàlî äøeñàå. £¥¨©¤§¥£¨¦¨¥©£¨¦¤¡©§¨
Êäøîà:éîç úî Ck øçàå éìòa úî–dúaúk ìhúå àNpz,äøeñà dúBîçå;ïäkì ìàøNé úa äúéä– ¨§¨¥©£¦§©©¨¥¨¦¦¨¥§¦Ÿ§ª¨¨©£¨£¨¨§¨©¦§¨¥©Ÿ¥

äîeøza ìëàz;ácéøïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà,äøeñà àäzL ãò Ÿ©©§¨¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¨¦¥£¥¨©¤§¥£¨
àNpì,äîeøza ìBëàì äøeñàå.íéLð Lîçî úçà Lc÷,Lc÷ Bæéà òãBé ïéàå,úøîBà úçà ìk:Lc÷ éúBà ¦¨¥©£¨¤¡©§¨¦¥©©¥¨¥¨¦§¥¥©¥¦¥¨©©¤¤¦¦¥

–úçàå úçà ìëì èb ïúBð,ïäéðéa äaúk çépîe,÷lzñîe;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:Cøc Bæ ïéà ¥¥§¨©©§©©©¦©§ª¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤

eeee.odkl l`xyi za dzidúðîàð äðéàå ìéàåäù ,äúøö úåãòì úùùåç äðéàå ,íéé÷ äìòáù ú÷æçá äîåøúá ìëàú ,ïäëì ìàøùé úá äúøö äúéä íà
:äëìä ïëå .äìñåôì úðîàð äðéà äàéùäì

ffff.ing zn k"g`e ilra zn dxn`åìéôà ,úéøëð àéåäå äúìë äðéà åúã éìòá úî àùéøá äøîàã â"òàå .äúåîç ìò äãéòî äìë ïéàù ,äøåñà äúåîç
:äðîéäî àì éëä.dnexza lk`z odkl l`xyi za dzidïëå ,ùãé÷ ïäî äæéà òãåé åðéàå íéùð ùîçî úçà ùãé÷á ìáà .ïåôøè 'øë äëìä éîð àäáå

:ò"øë äëìä åäééååøúá ,ìæâ ïäî äæéà òãåé åðéàå äùîçî ãçà ìæâ
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ïéàL úBãBî הבעלeàNpé ,íi÷ לענין הכחשה זו שאין שתיהן, – ÆÅÇÈÄÈÀ
dkldנישואיהן. oke.(.(.(.(כדכדכדכד יב יב יב יב ,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' úî((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  :øîBà ãò– ÅÅÅ

בעלה, שמת לאשה מעיד אחד úî;חרא ãòåעד àG :øîBà או ÀÅÅÅ
äMàאחתäMàå ,úî :úøîBàאחרתúî àG :úøîBà– ÄÈÆÆÅÀÄÈÆÆÅ

של עדותו סמך  על להינשא שהתירוה קודם השני העד  ובא הואיל 

אחת, בבת שבאו  כגון  או àNpzהראשון, àG Bæ éøä אסורה – ÂÅÄÈÅ
בסיפא: ששנינו שמה מבואר בגמרא ספק. משום להינשא "dy`eהיא

,"zn `l zxne`מאיר כרבי  משנתנו  וסתם במשמע, צרתה אפילו
כמו  ינשאו , לא אלו הרי זו את זו  מכחישות הצרות שאם הסובר,

לעיל  ורשורשורשורש""""יייי).).).).שהבאנו צרה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  שאם בגמרא, אחרת דעה יש  ברם,
מודה, מאיר  רבי אף מת, שלא אומרת ואחת הבעל שמת אומרת אחת

חברתה  על להעיד  נאמנת צרה שאין שכשם תינשא, "מת" שהאומרת
כאן  שאין  ונמצא מת, שלא עליה להעיד  נאמנת אינה כך  הבעל  שמת

ואחת  "מת" אומרת שאחת זו , את זו  מכחישות כשהן אבל  הכחשה.
וכותב  בטלה. שעדותן מאיר  רבי  סובר  זה בכגון  "נהרג", אומרת

ef,הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ,,,, drck `id dklddy:בסיפא ששנינו  "zn"ומה zxne` dy`
,"zn `l" zxne` dy`eלדברי הלכך בצרתה, ולא זרה באשה היינו

להינשא. היא אסורה הכל
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íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,צרה לה והיתה – ÈÄÈÆÈÀÈÄÇÂÈÄÀÄÇÇÈ
בבית, שנשארה בעלה, של אחרת אשה ממדינת äàáeהיינו האשה – ÈÈ

לבדה, éìòaהים úî :äøîàå,הים במדינת שם, –àNpz– ÀÈÀÈÅÇÂÄÄÈÅ
עצמה, עדות פי  על להינשא לה dúaúkמתירים ìhúåוכבר – ÀÄÙÀËÈÈ

חזקה  שכן  לה, להאמין  חכמים הקילו  עגונות תקנת שמשום בארנו

הראשון  בעלה על עצמה ולאסור עצמה לקלקל רוצה שאינה אשה על 
כתובתה; כסף את גובה היא הרי להינשא, שהתירוה וכיון  זה; ועל

äøeñà dúøöå,עדותה פי  על  צרתה את מתירים שאין להינשא, – ÀÈÈÈÂÈ
מעשה  עושה עצמה שהיא פי  על ואף ד ); (משנה לעיל ששנינו כמו 
צרתה  את לקלקל  מתכוונת היא שמא חוששים מקום מכל  ונישאת,

פלשתים" עם נפשי  "תמות ïäkì((((גמראגמראגמראגמרא).).).).משום ìàøNé úa äúéäÈÀÈÇÄÀÈÅÇÙÅ
לכהן , הנשואה ישראל  בת צרתה היתה –äîeøza ìëàz בחזקת – ÙÇÇÀÈ

קיים; ïBôøèשבעלה éaø éøác ואינה הואיל טרפון: רבי שסובר – ÄÀÅÇÄÇÀ
תרומה. מאכילת לפסלה אף נאמנת אינה צרתה, את להשיא נאמנת

äøáò éãéî äzàéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaø לא – ÇÄÂÄÈÅÅÆÆÄÇÈÄÅÂÅÈ
זו dnexza)בדרך lk`zy),עבירה מידי  הצרה àäzLתצא ãòÇÆÀÅ

äîeøza ìBëàlî äøeñàå ,àNpì äøeñà שלדעת כלומר – ÂÈÄÈÅÇÂÈÄÆÁÇÀÈ
להינשא, היא אסורה הדברים: בשני מספק בה מחמירים עקיבא רבי

מת. הוא שמא תרומה, באכילת היא ואסורה חי , בעלה dkldeשמא
oetxh iaxk.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
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éîç úî Ck øçàå éìòa úî :äøîà שהלכה האשה כגון  – ÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅÈÄ
ואחר בעלה שם שמת ואמרה, ובאה הים, למדינת וחמיה ובעלה היא

חמיה, שם מת dúaúkכך ìhúå àNpzלגבי היא שנאמנת – ÄÈÅÀÄÙÀËÈÈ
הקודמת, במשנה שבארנו כמו  äøeñàעצמה, dúBîçå,להינשא – ÇÂÈÂÈ

נאמנת  אינה שחמותה כשם להתירה, לחמותה להעיד  נאמנת כלה שאין
זו; את זו  הן  ששונאות לפי  ד), (משנה לעיל  ששנינו כמו לה, להעיד 

עכשיו  היא אין  דבריה ולפי בעלי ", "מת תחילה שאמרה פי על ואף
עליה. נאמנת אינה מקום מכל ïäkìכלתה, ìàøNé úa äúéä– ÈÀÈÇÄÀÈÅÇÙÅ

לכהן , הנשואה ישראל בת חמותה äîeøzaהיתה ìëàz בחזקת – ÙÇÇÀÈ
קיים; ïBôøèשבעלה éaø éøác במשנה טעמו שבארנו  כמו – ÄÀÅÇÄÇÀ

éãéîהקודמת. äzàéöBî Cøc Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÆÆÄÇÈÄÅ
äîeøza ìBëàì äøeñàå ,àNpì äøeñà àäzL ãò ,äøáòÂÅÈÇÆÀÅÂÈÄÈÅÇÂÈÆÁÇÀÈ
אבל עליה, נאמנת כלתה אין נישואין ולענין  לחומרה, בה שהולכים –

לעדותה. חוששים תרומה ïéàåלענין  ,íéLð Lîçî úçà Lc÷ÄÅÇÇÅÈÅÈÄÀÅ
Lc÷ Bæéà òãBéשכן קידש , מהן  איזו –éúBà :úøîBà úçà ìk ÅÇÅÄÅÈÇÇÆÆÄ

Lc÷,כולן את לישא רוצה אינו  והוא –úçàå úçà ìëì èb ïúBð ÄÅÅÅÀÈÇÇÀÇÇ
אשתו , ספק היא מהן אחת שכל –ïäéðéa äaúk çépîeכלומר – ÇÄÇÀËÈÅÅÆ

בשבילן אחת אשה כתובת של כסף דין בבית יום יום יום יום שמניח ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

מהן;lzñîe÷טובטובטובטוב"),"),"),"), –ïBôøè éaø éøác טרפון רבי שלדעת – ÄÀÇÅÄÀÅÇÄÇÀ
שהיא  ראיה שתביא זו אלא ואחת, אחת לכל כתובה ליתן  חייב אינו
מפרשים, יש  דין. בבית שמניח הכתובה כסף את תקבל  היא הרי  אשתו 

וכל הכתובה, ואבדה שקידש, לזו כתובה שכתב בכגון כאן שמדובר
הכתובה", ואבדה כתובה לי  וכתבת שקידשתני  היא "אני אומרת: אחת

לה כתב כן אם אלא כתובה לה אין ארוסה סוברים,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שכן  ויש
חייב  לה, כתב שלא פי  על  אף הכתובה, בענין סתם התנה אם שאף

כתובתה לה Cøc((((הראב הראב הראב הראב """"דדדד).).).).ליתן Bæ ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÆÆ
úçàå úçà ìëì äaúëe èb ïziL ãò ,äøáò éãéî ezàéöBîÄÇÄÅÂÅÈÇÆÄÅÅÀËÈÀÈÇÇÀÇÇ
על בזה שעבר בביאה, שקידש  בכגון כאן שמדובר  מבואר , בגמרא –
בתחילה  האשה את אדם שיקדש  תיקנו חכמים שכן  מדרבנן, איסור 

שמובא כמו בביאה, ולא בשטר  או א א א א ))))בכסף נב נב נב נב ,,,, היה ((((יבמות יבמות יבמות יבמות  שרב
על עקיבא רבי חולק הלכך  לכתחילה, בביאה מקדש  שהיה מי מלקה

izdw - zex`ean zeipyn
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äøáò éãéî ezàéöBî,úçàå úçà ìëì äaúëe èb ïziL ãò.äMîçî ãçà ìæb,ìæb äæéàî òãBé ïéàå,ãçà ìk ¦©¦¥£¥¨©¤¦¥¥§ª¨§¨©©§©©¨©¤¨¥£¦¨§¥¥©¥¥¤¨©¨¤¨
øîBà:ìæb éúBà–÷lzñîe ïäéðéa äìæb çépî;éøácïBôøè éaø.àáé÷ò éaøøîBà:éãéî ezàéöBî Cøc Bæ ïéà ¥¦¨©©¦©§¥¨¥¥¤¦§©¥¦§¥©¦©§©¦£¦¨¥¥¤¤¦©¦¥
äøáò,ãçàå ãçà ìëì äìæb ílLiL ãò. £¥¨©¤§©¥§¥¨§¨¤¨§¤¨
Áíiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàä,íänò dðáe;äøîàå äàáe:éìòa úî,éða úî Ck øçàå– ¨¦¨¤¨§¨¦©£¨¦§¦©©¨§¨¦¨¤¨¨§¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¦

úðîàð.éìòa úî Ck øçàå éða úî–úðîàð dðéà.äéøáãì íéLLBçå,úîaéúî àGå úöìBçå. ¤¡¤¤¥§¦§©©¨¥©£¦¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§¦§©¤¤
Ëíiä úðéãîa ïa éì ïzð,äøîàå:éìòa úî Ck øçàå éða úî–úðîàð;éða úî Ck øçàå éìòa úî– ¦©¦¥¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨¥©£¦¤¡¤¤¥©£¦§©©¨¥§¦

ðîàð dðéàú.äéøáãì íéLLBçå,úîaéúî àGå úöìBçå. ¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§¦§©¤¤
Èíiä úðéãîa íáé éì ïzð,äøîà:éîáé úî Ck øçàå éìòa úî,éìòa Ck øçàå éîáé–úðîàð.àéä äëìä ¦©¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¤¡¤¤¨§¨¦

íiä úðéãîì dîáéå dìòáe,äøîà:éîáé úî Ck øçàå éìòa úî,éìòa Ck øçàå éîáé–úðîàð dðéà.ïéàL ©£¨¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¥¨¤¡¤¤¤¥
øîBì úðîàð äMàä:àNpzL éîáé úî,àGå:éúBçà äúî,Búéáì ñðkzL.øîBì ïîàð Léàä ïéàå:éçà úî, ¨¦¨¤¡¤¤©¥§¨¦¤¦¨¥§¥¨£¦¤¦¨¥§¥§¥¨¦¤¡¨©¥¨¦

gggg.zpn`p ipa zn k"g`e ilra znäá ïéàù éðá úî ë"çàå éìòá úî äøîà éë éîð àúùä ,äàöéùë íáéì ä÷å÷æ ú÷æçá äúéä àìå ïá äì äéäå ìéàåä
:úîáéúî àìå úöìåçå ,àîìòì àøåñéàã äëéúç äùôðì äúéåùã ,äéøáãì íéùùåç ,÷åùì àùðäì äàá íàå .àðîéäî ,íáé ú÷éæ

hhhh.mid zpicna il ozip,àúééî÷ ä÷æçî äùôð à÷ôî àìã ,éìòá úî êë øçàå éðá úîå:íáéúäì úøúåîå úðîàð ,íáéì äëéøö àéä ïééãò úøîåàùdpi`
.zpn`pïéðîæã íåùî ,äåðîéä àì íáéî äùôð é÷åôàì ìáà ,äáñðîå à÷ééãã íåùî ,äåðîéä äìòá éáâ ,äùàì ïðáø äåðîéä éëã ,äöéìç àìá ÷åùì àùðäì

:äéì àéðñã.dixacl oiyyege:úîáéúî àìå úöìåçå ,íáéî äùôð à÷ôàã
iiii.mid zpicna mai il ozip:íáé äì ïéàù ú÷æçá äëìä àéäå ,íéä úðéãîá äúåîç äãìéù.'eke inai zn k"g`e ilra znäùôð àéøù à÷ åäééååøúã
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ואחת. אחת לכל  וכתובה גט שיתן  אותו שקונסים וסובר  טרפון  רבי
כתובה  שמניח מודה עקיבא רבי אף בשטר, או  בכסף קידש  אם אבל 

ומסתלק. dkld.ביניהן  okeäMîçî ãçà ìæb,אנשים –òãBé ïéàå ÈÇÆÈÅÂÄÈÀÅÅÇ
ìæb äæéàî אבל הגזילה, את להשיב רוצה והוא –:øîBà ãçà ìk ÅÅÆÈÇÈÆÈÅ

ïäéðéa äìæb çépî ,ìæb éúBà,הכתובה בענין  שבארנו כמו – ÄÈÇÇÄÇÀÅÈÅÅÆ
ביניהן . הנגזל  הוא מי  שיתברר עד דין  בבית הגזילה את שמניח

÷lzñîe;מהן –ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ÄÀÇÅÄÀÅÇÄÇÀÇÄÂÄÈÅÅ
Cøc Bæäøáò éãéî ezàéöBî,גזל של –äìæb ílLiL ãò ÆÆÄÇÄÅÂÅÈÇÆÀÇÅÀÅÈ

ãçàå ãçà ìëìש לאותו – הגזילה את בודאי ישיב זו  בדרך רק ÀÈÆÈÀÆÈ
ממנו. אותה שגזל aiwr`.אדם iaxk dklde
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;íänò dðáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàäÈÄÈÆÈÀÈÄÇÂÈÄÀÄÇÇÈÀÈÄÈÆ
äàáe,הים ממדינת לבדה –úî Ck øçàå ,éìòa úî :äøîàå ÈÈÀÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅ
éða,אדם לכל  להינשא אני  ומותרת –úðîàð בן לה והיה הואיל  – ÀÄÆÁÆÆ

לאחר אדם לכל להינשא היתר בחזקת והיתה הים, למדינת כשהלכה
מת  כך ואחר בעלי "מת ואמרה: כשבאה עכשיו אף בעלה, מיתת

עליה  שאין  עומדת, היא הראשונה שבחזקתה דבריה לפי ונמצא בני",
נאמנת. הריהי  יבם, `dxn:זיקת m` la`úî Ck øçàå éða úîÅÀÄÀÇÇÈÅ

éìòa,לייבום אני  וזקוקה –úðîàð dðéà מפקיעה והיא הואיל  – ÇÂÄÅÈÆÁÆÆ
לחשוש שיש להתייבם, נאמנת אינה הראשונה, מחזקתה עצמה את

ביבם, נתנה עיניה äéøáãìשמא íéLLBçåלאחר תינשא שלא – ÀÀÄÄÀÈÆÈ
זיקת  משום אדם כל על  עצמה את אסרה בדבריה שהרי  שתחלוץ, עד 

úîaéúîייבום, àGå úöìBçå. שבארנו מהטעם – ÀÆÆÀÄÀÇÆÆ

ט ה נ ש מ ר ו א ב

למדינת  ובעלה היא שהלכה באשה דנה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
בן. להם היה ולא הים,

íiä úðéãîa ïa éì ïzð ובאה הים למדינת ובעלה היא הלכה – ÄÇÄÅÄÀÄÇÇÈ
שואמרה הוסיפהשילדה כך  ואחר  בן, øçàåם éða úî :äøîàåÀÈÀÈÅÀÄÀÇÇ

éìòa úî Ck ו לייבום,– אני  שהואילúðîàðזקוקה להתייבם, – ÈÅÇÂÄÆÁÆÆ
זקוקה  שתהא מוחזקת והיתה הים, למדינת כשהלכה בן לה היה ולא

עצמה  את מוציאה אינה עכשיו אף הרי בעלה, ימות אם לייבום
להתייבם, ומותרת היא, נאמנת ולפיכך  הראשונה, מחזקתה בדבריה

שהתיר  הפה הוא שאסר clepyשהפה epl rcep cala ditne li`ed)
.(dlra iptl zn `edy dixaca `id zpn`p ,oa dl:אמרה אם úîÅאבל

éða úî Ck øçàå éìòa,אדם לכל להינשא אני ומותרת –dðéà ÇÂÄÀÇÇÈÅÀÄÅÈ
úðîàð מוחזקת היתה שתחילה מאחר  ייבום, מזיקת עצמה להפקיע – ÆÁÆÆ

לייבום, זקוקה äéøáãìשתהא íéLLBçåעל עצמה את שאסרה – ÀÀÄÄÀÈÆÈ
úîaéúîהיבם, àGå úöìBçå היא הרי נאמנת, ואינה שהואיל – ÀÆÆÀÄÀÇÆÆ

משום  מתייבמת אינה אבל ייבום, מזיקת להפקיעה כדי חולצת
לדבריה. שחוששים

i r i a x m e i
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בכגון ללמד באה והיא הים, למדינת ובעלה היא שהלכה באשה ממשיכה זו  משנה
לחמותה. בן שם נולד עדותה ולפי הים, למדינת כשהלכה יבם לה היה שלא

íiä úðéãîa íáé éì ïzð ולא הים למדינת ובעלה היא הלכה – ÄÇÄÈÈÄÀÄÇÇÈ
ואמרה: ובאה יבם, לה mid",היה zpicna mai il ozip"שנולד כלומר

כך ואחר לחמותה, בן îà,éîáéשם úî Ck øçàå éìòa úî :äø ÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅÀÈÄ
שאמרה: znCkאו  øçàå éîáéznéìòa להינשא אני ומותרת – ÀÈÄÀÇÇÈÇÂÄ

אדם, יבם,úðîàðלכל לה שאין בחזקת הים למדינת הלכה שהרי  – ÆÁÆÆ
נאמנת, היא לפיכך  זו  מחזקה בדבריה עצמה את מוציאה ואינה והואיל

שהתיר  הפה הוא שאסר  שהפה אדם, לכל להינשא (li`edומותרת
`edy dixaca `id zpn`p jkitl ,mai dl didy epl rcep cala ditne

.(zn,íiä úðéãîì dîáéå dìòáe àéä äëìä משם וכשבאה ÈÀÈÄÇÂÈÄÈÈÄÀÄÇÇÈ
éîáé úî Ck øçàå éìòa úî :äøîàמת שאמרה: éîáéאו  ÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅÀÈÄÀÈÄ

Ck øçàåמתéìòa,אדם לכל  להינשא אני ומותרת –úðîàð dðéà ÀÇÇÈÇÂÄÅÈÆÁÆÆ
זקוקה  בחזקת והיתה הים, למדינת יבמה גם עמה והלך  שהואיל  –

עצמה  להפקיע בדבריה נאמנת אינה בעלה, מיתת לאחר  לייבום
àNpzLמחזקתה, éîáé úî :øîBì úðîàð äMàä ïéàL– ÆÅÈÄÈÆÁÆÆÇÅÀÈÄÆÄÈÅ

לה, להאמין חכמים הקילו  בעלה לגבי שדווקא חליצה, בלא לאחר
מיתת  בדבר היטב שתחקור  עד  תינשא שלא עליה שחזקה משום

בעלה  על כך  אחר שתיאסר  עצמה לקלקל  רוצה היא שאין  בעלה,
איש אשת כדין ממזרים, בניה ויהיו כתובתה, ותפסיד זה ועל הראשון 

היא  שלפעמים לה, האמינו לא יבמה לגבי אבל לאחר, שנישאה
מזיקתו ; עצמה להוציא רוצה היא שמא לחשוש ויש  àGåÀ:שונאתו,

éúBçà äúî," אחותי "מתה לומר נאמנת ואינה –zLBúéáì ñðk ÅÈÂÄÆÄÈÅÀÅ
בעל עם בנישואיה עצמה מקלקלת ואינה שהואיל אחותה, בעל של –
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BzLà íaéiL,àGå:ézLà äúî,dúBçà úà àOiL. ¤§©¥¦§§¥¨¦§¦¤¦¨¤£¨
¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡íiä úðéãîì dúøöå dìòa CìäL äMàä,dì eøîàå eàáe:éìòa úîC–àNpz àG,íaéúz àGå,ãò ¨¦¨¤¨©©£¨§¨¨¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦§©¥©
dúøö àéä úøaòî ànL òãzL.úBîç dì äúéä–úLLBç dðéà.äàìî äúöé–úLLBç;òLBäé éaø ¤¥©¤¨§ª¤¤¦¨¨¨¨§¨¨¨¥¨¤¤¨§¨§¥¨¤¤©¦§ª©

øîBà:úLLBç dðéà. ¥¥¨¤¤
·úBîáé ézL,úøîBà Bæ:éìòa úî,úøîBà Bæå:éìòa úî–éðtî äøeñà BæBæ ìL dìòa,éðtî äøeñà Bæå §¥§¨¤¤¥©£¦§¤¤¥©£¦£¨¦§¥©£¨¤§£¨¦§¥

ìL dìòaBæ.íéãò Bæì,íéãò ïéà Bæìå,íéãò dì LiL úà–äøeñà,íéãò dì ïéàL úàå–úøzî.Bæì ©£¨¤¨¥¦§¨¥¥¦¤¤¤¨¥¦£¨§¤¤¥¨¥¦ª¤¤¨
íéða ïéà Bæìå íéða,íéða dì LiL úà–úøzî,a dì ïéàL úàåíéð–äøeñà.eîaéúð,ïéîáéä eúîe– ¨¦§¨¥¨¦¤¤¤¨¨¦ª¤¤§¤¤¥¨¨¦£¨¦§©§¥©§¨¦

:øéúäù äôä àåä øñàù äôäù ,äðåùàøä äú÷æçá ÷åùì úøúåîå úðîàð ,÷åùì
fh`̀̀̀.`ypz `l .dy`d:äìòá àöé íéðá àìáå ìéàåä.maizz `le,àøîâá åöøéú .êùôð äîî ÷åùì àùðú ë"çàå õåìçú ú"àå .äúøö äãìé àîù

äðåäëì äøùë àéäù äéìò æéøëäì íéëéøö ,íåìë äðéà äúöéìçå àîéé÷ ìù ãìå äúøö äãìéù êë øçà àöîéå õåìçú íàå ,äðåäëì äìåñô äöåìçã íåùî
äàøéùë äãé ìò äðåäëì äìñôð àìå àéä íåìë åàìã äöéìçä ìò åæéøëäù äòùá àöîð àìå äúöéìç úòùá àöîðù éîå .äöéìç äúåà úîçî äìñôð àìå

:ïäëì úøúåî äöåìçù øîàé ïäëì êë øçà äàåùð äúåà.zeng dl dzid:íéä úðéãîá.zyyeg dpi`àîù ìéòì ïðéùééçã â"òà .íáé äì ïúéð àîù
,øëæ äãìé ë"à àìà êàéäì äì ÷é÷æ àì äãìé éîð éàã úåîç ìáà ,íáéî êàéäì äì ÷éôî äá÷ð ïéá øëæ ïéá äøö äãìéã äî ìëã àåä íúä ,äøö äãìé

:äúéä äá÷ð àîù äìéôä àì øîåì àöîú íàå ,äìéôä àîù øîéîì àëéà.d`ln dzvi:úøáåòî.zyyegïéàå .íáé äì ïúéð àîùòùåäé 'øë äëìä
:úùùåç äðéà øîàã

aaaa.zenai izy:íéçà éðù éùð.ef ly dlra iptnïéàù ,äéô ìò ÷åùì åæ øéúäì úðîàð äðéà ,úî úøîåà åúùàù ô"òàå ,åì ä÷å÷æå éç àåä àîù
:äúøáçì äãéòî äîáé.micr efl:íéãò äì ïéà åæìå ,äìòá úîù.dxeq` micr dl yiy ef:úîù íéãò ïéàù äîáé éðôî ,÷åùì àùðéìdl oi`y efe

.zxzen micr:úîù íéãò åàá éøäù àøñúî àì éîð äîáé ìéáùáå ,éìòá úî øîåì úðîàð àéäù úøñàð äðéà äìòá ìéáùá éøäùoi` efle mipa efl
.mipa:äøåñà íéðá äì ïéàù úàå úøúåî íéðá äì ùéù úà ,åæì àìå åæì àì íéãò ïéàå.enaizpúåøåñà ,íéîáéä åúîå åîáéúðå ïéîáé éðù ïàë ïäì åéäù

.åàùéð ïîöò éô ìò ,ïäéìòá åúîù ú÷æçá ïäéîáéì úåàåùð ïäéúù åéäù ô"òà .åæ ìù ïåùàøä äìòá éðôî åæå åæ ìù ïåùàøä äìòá éðôî åæ ,÷åùì àùðäì

`xephxa yexit

אחותה. מיתת על  הרבה לחקור  מבלי  לו  נישאת היא הרי  אחותה,

BzLà íaéiL ,éçà úî :øîBì ïîàð Léàä ïéàå שחוששים – ÀÅÈÄÆÁÈÇÅÈÄÆÀÇÅÄÀ
בה, נתן עינו ézLàשמא äúî :àGå: לומר נאמן האיש  אין וכן  – ÀÅÈÄÀÄ

אשתי ", dúBçà"מתה úà àOiL.לעיל שהזכרנו חשש  מאותו – ÆÄÈÆÂÈ
התרת הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  משום אלא אחד עד  חכמים האמינו שלא הטעם, כותב

יא יא יא יא ),),),),עגונה ג ג ג ג ,,,, ייבוםייבוםייבוםייבום על((((הלהלהלהל'''' שחזקה משום לעיל , שהבאנו  ומהטעם
בעלה  שמת היטב לה שמתברר  עד  לאחר  נישאת שאינה איש אשת

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ש"הפה ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  משום לעיל , ששנינו  בכגון או 
שהתיר ". הפה הוא שאסר

א ה נ ש מ ר ו א ב

íiä úðéãîì dúøöå dìòa CìäL äMàä לבעלה שהיתה – ÈÄÈÆÈÇÇÂÈÀÈÈÈÄÀÄÇÇÈ
כשהלך בנים לו  היו ולא הים, למדינת עמה הלך  והוא אשה, עוד

àNpzמכאן, àG ,Céìòa úî :dì eøîàå eàáe ולא שהואיל – ÈÀÈÀÈÅÇÂÄÄÈÅ
לייבום, זקוקה בחזקת היא הרי  הים, למדינת כשהלך  לבעלה בנים היו 

dúøö àéä úøaòî ànL òãzL ãò ,íaéúz àGåותלד – ÀÄÀÇÅÇÆÅÇÆÈÀËÆÆÄÈÈÈ
קיימא  של הולד יהא לא שמא או  להתייבם, ותיאסר  קיימא של  ולד 
משום  אסור , לה לחלוץ שאף מבואר , בגמרא לאחר . להינשא ותיאסר 
צרתה  שילדה כך  אחר  ויימצא תחלוץ ואם לכהונה, פסולה שחלוצה

כש שהיא להכריז צורך יהא כלום, אינה וחליצתה קיימא של רה ולד
אדם  ידע שמא חשש  ויש החליצה, אותה מחמת נפסלה ולא לכהונה

וכשיראה  כלום, שאינה החליצה על  ההכרזה את ישמע ולא שחלצה
אם  ברם, לכהן . מותרת שחלוצה יאמר  לכהן , נשואה כך  אחר  אותה

לה. לחלוץ מותר  גרושה, שהיתה כגון לכהן, פסולה מתחילה היתה
úBîç dì äúéä ובלא בנים בלא בעלה שמת האשה כלומר  – ÈÀÈÈÈ

הים, במדינת חמות לה היתה úLLBçאחים, dðéà ילדה שמא – ÅÈÆÆ
לייבום. לו  זקוקה והיא בן äàìîחמותה äúöé חמותה יצאה – ÈÀÈÀÅÈ

מעוברת, כשהיא והיא úLLBçמכאן בן, חמותה ילדה שמא – ÆÆ
לייבום; לו  úLLBçזקוקה dðéà :øîBà òLBäé éaøשיש לפי  – ÇÄÀËÇÅÅÈÆÆ

לומר תמצא ואם הפילה, אלא חמותה ילדה לא שמא ספקות, שני כאן 
ילדה. נקבה שמא ryedi.ילדה, iaxk dkld oi`e
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úBîáé ézL ממדינת שבאו ושמעון, ראובן  אחים, שני  של  נשיהם – ÀÅÀÈ
éìòaהים, úî :úøîBà Bæå ,éìòa úî :úøîBà Bæ אחת כל – ÆÆÅÇÂÄÀÆÆÅÇÂÄ

בנים), (בלא בעלה שמת ואמרה, באה dìòaמהן  éðtî äøeñà BæÂÈÄÀÅÇÂÈ
Bæ ìL dìòa éðtî äøeñà Bæå ,Bæ ìL אסורה מהן אחת כל  – ÆÀÂÈÄÀÅÇÂÈÆ

חי, הוא שמא שחוששים חברתה, של  בעלה מפני  לאחרים להינשא
אין  שמת, אומרת שאשתו  פי על  ואף לייבום; לו  זקוקה היא והרי 
לחברתה  להעיד נאמנת היבמה שאין לאחרים, זו את להתיר נאמנת היא

.(c ,eh lirl oiir)íéãò Bæì,בעלה שמת –íéãò ïéà Bæìå– אלא ÈÅÄÀÈÅÅÄ
ולאשתו  עדים יש  ראובן  של  שלאשתו  כגון  בעלי ", "מת אומרת: שהיא

עדים: אין  שמעון  íéãòשל  dì LiL úà,עדים לה שיש זו – ÆÆÆÈÅÄ
ראובן , של אשתו  יבמה äøeñàהיינו שמא לאחרים, להינשא – ÂÈ

שמעון ) של  (אשתו יבמתה ועדות שמת, עדים אין  שהרי  חי , (שמעון )
לחברתה; מעידה היבמה שאין  מזיקתה, להפקיעה מועילה úàåÀÆאינה

íéãò dì ïéàL, שמעון של אשתו  היינו  עדים, לה שאין  וזו – ÆÅÈÅÄ
úøzî היא שנאמנת נאסרת, אינה בעלה מפני  שהרי  לאחרים, – ËÆÆ

מעידים  עדים שהרי נאסרת, אינה יבמה מפני  ואף בעלי", "מת לומר :
בזה מועיל  אחד  עד  שאפילו  סוברים, יש יבמה. מיתת הלהלהלהל''''על ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

חחחח).).).). גגגג,,,, íéðaייבוםייבוםייבוםייבום ïéà Bæìå íéða Bæì בנים יש  ראובן של לאשתו – ÈÈÄÀÈÅÈÄ
בעלי ", "מת אומרת: אחת וכל  בנים, אין  שמעון של ולאשתו ממנו ,

לזו , ולא לזו  לא עדים íéðaואין  dì LiL úà, ראובן של  אשתו  – ÆÆÆÈÈÄ
úøzî לעדות בשבילה שתצטרך  זיקה בה אין שהרי להינשא, – ËÆÆ

íéðaיבמתה, dì ïéàL úàå, שמעון של  אשתו –äøeñà– ÀÆÆÅÈÈÄÂÈ
לו  זקוקה היא והרי  חי , ראובן שמא שחוששים לאחרים, להינשא

יבמתה. עדות פי  על  אותה מתירים ואין שתיeîaéúðלייבום, – ÄÀÇÀ
ואין יבמות בעלי", "מת אומרת: מהן  אחת וכל הים, ממדינת שבאו

ששנינו  כמו כאן, הנמצאים ליבמים ונתייבמו  בנים, ולא עדים לא להן 

תתייבם, בעלי", "מת שאמרה: האשה א): טו, ïéîáéä(לעיל eúîeÅÇÀÈÄ
בנים, בלא –àNpäì úBøeñà להינשא אסורה מהן  אחת כל – ÂÀÄÈÅ
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úðîàð.éìòa úî Ck øçàå éða úî–úðîàð dðéà.äéøáãì íéLLBçå,úîaéúî àGå úöìBçå. ¤¡¤¤¥§¦§©©¨¥©£¦¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§¦§©¤¤
Ëíiä úðéãîa ïa éì ïzð,äøîàå:éìòa úî Ck øçàå éða úî–úðîàð;éða úî Ck øçàå éìòa úî– ¦©¦¥¦§¦©©¨§¨§¨¥§¦§©©¨¥©£¦¤¡¤¤¥©£¦§©©¨¥§¦

ðîàð dðéàú.äéøáãì íéLLBçå,úîaéúî àGå úöìBçå. ¥¨¤¡¤¤§§¦¦§¨¤¨§¤¤§¦§©¤¤
Èíiä úðéãîa íáé éì ïzð,äøîà:éîáé úî Ck øçàå éìòa úî,éìòa Ck øçàå éîáé–úðîàð.àéä äëìä ¦©¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¤¡¤¤¨§¨¦

íiä úðéãîì dîáéå dìòáe,äøîà:éîáé úî Ck øçàå éìòa úî,éìòa Ck øçàå éîáé–úðîàð dðéà.ïéàL ©£¨¦¨¨¦§¦©©¨¨§¨¥©£¦§©©¨¥§¨¦§¨¦§©©¨©£¦¥¨¤¡¤¤¤¥
øîBì úðîàð äMàä:àNpzL éîáé úî,àGå:éúBçà äúî,Búéáì ñðkzL.øîBì ïîàð Léàä ïéàå:éçà úî, ¨¦¨¤¡¤¤©¥§¨¦¤¦¨¥§¥¨£¦¤¦¨¥§¥§¥¨¦¤¡¨©¥¨¦
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ואחת. אחת לכל  וכתובה גט שיתן  אותו שקונסים וסובר  טרפון  רבי
כתובה  שמניח מודה עקיבא רבי אף בשטר, או  בכסף קידש  אם אבל 

ומסתלק. dkld.ביניהן  okeäMîçî ãçà ìæb,אנשים –òãBé ïéàå ÈÇÆÈÅÂÄÈÀÅÅÇ
ìæb äæéàî אבל הגזילה, את להשיב רוצה והוא –:øîBà ãçà ìk ÅÅÆÈÇÈÆÈÅ

ïäéðéa äìæb çépî ,ìæb éúBà,הכתובה בענין  שבארנו כמו – ÄÈÇÇÄÇÀÅÈÅÅÆ
ביניהן . הנגזל  הוא מי  שיתברר עד דין  בבית הגזילה את שמניח

÷lzñîe;מהן –ïéà :øîBà àáé÷ò éaø .ïBôøè éaø éøác ÄÀÇÅÄÀÅÇÄÇÀÇÄÂÄÈÅÅ
Cøc Bæäøáò éãéî ezàéöBî,גזל של –äìæb ílLiL ãò ÆÆÄÇÄÅÂÅÈÇÆÀÇÅÀÅÈ

ãçàå ãçà ìëìש לאותו – הגזילה את בודאי ישיב זו  בדרך רק ÀÈÆÈÀÆÈ
ממנו. אותה שגזל aiwr`.אדם iaxk dklde
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;íänò dðáe ,íiä úðéãîì dìòáe àéä äëìäL äMàäÈÄÈÆÈÀÈÄÇÂÈÄÀÄÇÇÈÀÈÄÈÆ
äàáe,הים ממדינת לבדה –úî Ck øçàå ,éìòa úî :äøîàå ÈÈÀÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅ
éða,אדם לכל  להינשא אני  ומותרת –úðîàð בן לה והיה הואיל  – ÀÄÆÁÆÆ

לאחר אדם לכל להינשא היתר בחזקת והיתה הים, למדינת כשהלכה
מת  כך ואחר בעלי "מת ואמרה: כשבאה עכשיו אף בעלה, מיתת

עליה  שאין  עומדת, היא הראשונה שבחזקתה דבריה לפי ונמצא בני",
נאמנת. הריהי  יבם, `dxn:זיקת m` la`úî Ck øçàå éða úîÅÀÄÀÇÇÈÅ

éìòa,לייבום אני  וזקוקה –úðîàð dðéà מפקיעה והיא הואיל  – ÇÂÄÅÈÆÁÆÆ
לחשוש שיש להתייבם, נאמנת אינה הראשונה, מחזקתה עצמה את

ביבם, נתנה עיניה äéøáãìשמא íéLLBçåלאחר תינשא שלא – ÀÀÄÄÀÈÆÈ
זיקת  משום אדם כל על  עצמה את אסרה בדבריה שהרי  שתחלוץ, עד 

úîaéúîייבום, àGå úöìBçå. שבארנו מהטעם – ÀÆÆÀÄÀÇÆÆ
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למדינת  ובעלה היא שהלכה באשה דנה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו
בן. להם היה ולא הים,

íiä úðéãîa ïa éì ïzð ובאה הים למדינת ובעלה היא הלכה – ÄÇÄÅÄÀÄÇÇÈ
שואמרה הוסיפהשילדה כך  ואחר  בן, øçàåם éða úî :äøîàåÀÈÀÈÅÀÄÀÇÇ

éìòa úî Ck ו לייבום,– אני  שהואילúðîàðזקוקה להתייבם, – ÈÅÇÂÄÆÁÆÆ
זקוקה  שתהא מוחזקת והיתה הים, למדינת כשהלכה בן לה היה ולא

עצמה  את מוציאה אינה עכשיו אף הרי בעלה, ימות אם לייבום
להתייבם, ומותרת היא, נאמנת ולפיכך  הראשונה, מחזקתה בדבריה

שהתיר  הפה הוא שאסר clepyשהפה epl rcep cala ditne li`ed)
.(dlra iptl zn `edy dixaca `id zpn`p ,oa dl:אמרה אם úîÅאבל

éða úî Ck øçàå éìòa,אדם לכל להינשא אני ומותרת –dðéà ÇÂÄÀÇÇÈÅÀÄÅÈ
úðîàð מוחזקת היתה שתחילה מאחר  ייבום, מזיקת עצמה להפקיע – ÆÁÆÆ

לייבום, זקוקה äéøáãìשתהא íéLLBçåעל עצמה את שאסרה – ÀÀÄÄÀÈÆÈ
úîaéúîהיבם, àGå úöìBçå היא הרי נאמנת, ואינה שהואיל – ÀÆÆÀÄÀÇÆÆ

משום  מתייבמת אינה אבל ייבום, מזיקת להפקיעה כדי חולצת
לדבריה. שחוששים
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בכגון ללמד באה והיא הים, למדינת ובעלה היא שהלכה באשה ממשיכה זו  משנה
לחמותה. בן שם נולד עדותה ולפי הים, למדינת כשהלכה יבם לה היה שלא

íiä úðéãîa íáé éì ïzð ולא הים למדינת ובעלה היא הלכה – ÄÇÄÈÈÄÀÄÇÇÈ
ואמרה: ובאה יבם, לה mid",היה zpicna mai il ozip"שנולד כלומר

כך ואחר לחמותה, בן îà,éîáéשם úî Ck øçàå éìòa úî :äø ÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅÀÈÄ
שאמרה: znCkאו  øçàå éîáéznéìòa להינשא אני ומותרת – ÀÈÄÀÇÇÈÇÂÄ

אדם, יבם,úðîàðלכל לה שאין בחזקת הים למדינת הלכה שהרי  – ÆÁÆÆ
נאמנת, היא לפיכך  זו  מחזקה בדבריה עצמה את מוציאה ואינה והואיל

שהתיר  הפה הוא שאסר  שהפה אדם, לכל להינשא (li`edומותרת
`edy dixaca `id zpn`p jkitl ,mai dl didy epl rcep cala ditne

.(zn,íiä úðéãîì dîáéå dìòáe àéä äëìä משם וכשבאה ÈÀÈÄÇÂÈÄÈÈÄÀÄÇÇÈ
éîáé úî Ck øçàå éìòa úî :äøîàמת שאמרה: éîáéאו  ÈÀÈÅÇÂÄÀÇÇÈÅÀÈÄÀÈÄ

Ck øçàåמתéìòa,אדם לכל  להינשא אני ומותרת –úðîàð dðéà ÀÇÇÈÇÂÄÅÈÆÁÆÆ
זקוקה  בחזקת והיתה הים, למדינת יבמה גם עמה והלך  שהואיל  –

עצמה  להפקיע בדבריה נאמנת אינה בעלה, מיתת לאחר  לייבום
àNpzLמחזקתה, éîáé úî :øîBì úðîàð äMàä ïéàL– ÆÅÈÄÈÆÁÆÆÇÅÀÈÄÆÄÈÅ

לה, להאמין חכמים הקילו  בעלה לגבי שדווקא חליצה, בלא לאחר
מיתת  בדבר היטב שתחקור  עד  תינשא שלא עליה שחזקה משום

בעלה  על כך  אחר שתיאסר  עצמה לקלקל  רוצה היא שאין  בעלה,
איש אשת כדין ממזרים, בניה ויהיו כתובתה, ותפסיד זה ועל הראשון 

היא  שלפעמים לה, האמינו לא יבמה לגבי אבל לאחר, שנישאה
מזיקתו ; עצמה להוציא רוצה היא שמא לחשוש ויש  àGåÀ:שונאתו,

éúBçà äúî," אחותי "מתה לומר נאמנת ואינה –zLBúéáì ñðk ÅÈÂÄÆÄÈÅÀÅ
בעל עם בנישואיה עצמה מקלקלת ואינה שהואיל אחותה, בעל של –
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BzLà íaéiL,àGå:ézLà äúî,dúBçà úà àOiL. ¤§©¥¦§§¥¨¦§¦¤¦¨¤£¨
¯ ˘ Ú ‰ ˘ ˘ ˜ ¯ Ù

‡íiä úðéãîì dúøöå dìòa CìäL äMàä,dì eøîàå eàáe:éìòa úîC–àNpz àG,íaéúz àGå,ãò ¨¦¨¤¨©©£¨§¨¨¨¦§¦©©¨¨§¨§¨¥©£¦¦¨¥§¦§©¥©
dúøö àéä úøaòî ànL òãzL.úBîç dì äúéä–úLLBç dðéà.äàìî äúöé–úLLBç;òLBäé éaø ¤¥©¤¨§ª¤¤¦¨¨¨¨§¨¨¨¥¨¤¤¨§¨§¥¨¤¤©¦§ª©

øîBà:úLLBç dðéà. ¥¥¨¤¤
·úBîáé ézL,úøîBà Bæ:éìòa úî,úøîBà Bæå:éìòa úî–éðtî äøeñà BæBæ ìL dìòa,éðtî äøeñà Bæå §¥§¨¤¤¥©£¦§¤¤¥©£¦£¨¦§¥©£¨¤§£¨¦§¥

ìL dìòaBæ.íéãò Bæì,íéãò ïéà Bæìå,íéãò dì LiL úà–äøeñà,íéãò dì ïéàL úàå–úøzî.Bæì ©£¨¤¨¥¦§¨¥¥¦¤¤¤¨¥¦£¨§¤¤¥¨¥¦ª¤¤¨
íéða ïéà Bæìå íéða,íéða dì LiL úà–úøzî,a dì ïéàL úàåíéð–äøeñà.eîaéúð,ïéîáéä eúîe– ¨¦§¨¥¨¦¤¤¤¨¨¦ª¤¤§¤¤¥¨¨¦£¨¦§©§¥©§¨¦

:øéúäù äôä àåä øñàù äôäù ,äðåùàøä äú÷æçá ÷åùì úøúåîå úðîàð ,÷åùì
fh`̀̀̀.`ypz `l .dy`d:äìòá àöé íéðá àìáå ìéàåä.maizz `le,àøîâá åöøéú .êùôð äîî ÷åùì àùðú ë"çàå õåìçú ú"àå .äúøö äãìé àîù

äðåäëì äøùë àéäù äéìò æéøëäì íéëéøö ,íåìë äðéà äúöéìçå àîéé÷ ìù ãìå äúøö äãìéù êë øçà àöîéå õåìçú íàå ,äðåäëì äìåñô äöåìçã íåùî
äàøéùë äãé ìò äðåäëì äìñôð àìå àéä íåìë åàìã äöéìçä ìò åæéøëäù äòùá àöîð àìå äúöéìç úòùá àöîðù éîå .äöéìç äúåà úîçî äìñôð àìå

:ïäëì úøúåî äöåìçù øîàé ïäëì êë øçà äàåùð äúåà.zeng dl dzid:íéä úðéãîá.zyyeg dpi`àîù ìéòì ïðéùééçã â"òà .íáé äì ïúéð àîù
,øëæ äãìé ë"à àìà êàéäì äì ÷é÷æ àì äãìé éîð éàã úåîç ìáà ,íáéî êàéäì äì ÷éôî äá÷ð ïéá øëæ ïéá äøö äãìéã äî ìëã àåä íúä ,äøö äãìé

:äúéä äá÷ð àîù äìéôä àì øîåì àöîú íàå ,äìéôä àîù øîéîì àëéà.d`ln dzvi:úøáåòî.zyyegïéàå .íáé äì ïúéð àîùòùåäé 'øë äëìä
:úùùåç äðéà øîàã

aaaa.zenai izy:íéçà éðù éùð.ef ly dlra iptnïéàù ,äéô ìò ÷åùì åæ øéúäì úðîàð äðéà ,úî úøîåà åúùàù ô"òàå ,åì ä÷å÷æå éç àåä àîù
:äúøáçì äãéòî äîáé.micr efl:íéãò äì ïéà åæìå ,äìòá úîù.dxeq` micr dl yiy ef:úîù íéãò ïéàù äîáé éðôî ,÷åùì àùðéìdl oi`y efe

.zxzen micr:úîù íéãò åàá éøäù àøñúî àì éîð äîáé ìéáùáå ,éìòá úî øîåì úðîàð àéäù úøñàð äðéà äìòá ìéáùá éøäùoi` efle mipa efl
.mipa:äøåñà íéðá äì ïéàù úàå úøúåî íéðá äì ùéù úà ,åæì àìå åæì àì íéãò ïéàå.enaizpúåøåñà ,íéîáéä åúîå åîáéúðå ïéîáé éðù ïàë ïäì åéäù

.åàùéð ïîöò éô ìò ,ïäéìòá åúîù ú÷æçá ïäéîáéì úåàåùð ïäéúù åéäù ô"òà .åæ ìù ïåùàøä äìòá éðôî åæå åæ ìù ïåùàøä äìòá éðôî åæ ,÷åùì àùðäì
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אחותה. מיתת על  הרבה לחקור  מבלי  לו  נישאת היא הרי  אחותה,

BzLà íaéiL ,éçà úî :øîBì ïîàð Léàä ïéàå שחוששים – ÀÅÈÄÆÁÈÇÅÈÄÆÀÇÅÄÀ
בה, נתן עינו ézLàשמא äúî :àGå: לומר נאמן האיש  אין וכן  – ÀÅÈÄÀÄ

אשתי ", dúBçà"מתה úà àOiL.לעיל שהזכרנו חשש  מאותו – ÆÄÈÆÂÈ
התרת הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  משום אלא אחד עד  חכמים האמינו שלא הטעם, כותב

יא יא יא יא ),),),),עגונה ג ג ג ג ,,,, ייבוםייבוםייבוםייבום על((((הלהלהלהל'''' שחזקה משום לעיל , שהבאנו  ומהטעם
בעלה  שמת היטב לה שמתברר  עד  לאחר  נישאת שאינה איש אשת

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ש"הפה ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  משום לעיל , ששנינו  בכגון או 
שהתיר ". הפה הוא שאסר

א ה נ ש מ ר ו א ב

íiä úðéãîì dúøöå dìòa CìäL äMàä לבעלה שהיתה – ÈÄÈÆÈÇÇÂÈÀÈÈÈÄÀÄÇÇÈ
כשהלך בנים לו  היו ולא הים, למדינת עמה הלך  והוא אשה, עוד

àNpzמכאן, àG ,Céìòa úî :dì eøîàå eàáe ולא שהואיל – ÈÀÈÀÈÅÇÂÄÄÈÅ
לייבום, זקוקה בחזקת היא הרי  הים, למדינת כשהלך  לבעלה בנים היו 

dúøö àéä úøaòî ànL òãzL ãò ,íaéúz àGåותלד – ÀÄÀÇÅÇÆÅÇÆÈÀËÆÆÄÈÈÈ
קיימא  של הולד יהא לא שמא או  להתייבם, ותיאסר  קיימא של  ולד 
משום  אסור , לה לחלוץ שאף מבואר , בגמרא לאחר . להינשא ותיאסר 
צרתה  שילדה כך  אחר  ויימצא תחלוץ ואם לכהונה, פסולה שחלוצה

כש שהיא להכריז צורך יהא כלום, אינה וחליצתה קיימא של רה ולד
אדם  ידע שמא חשש  ויש החליצה, אותה מחמת נפסלה ולא לכהונה

וכשיראה  כלום, שאינה החליצה על  ההכרזה את ישמע ולא שחלצה
אם  ברם, לכהן . מותרת שחלוצה יאמר  לכהן , נשואה כך  אחר  אותה

לה. לחלוץ מותר  גרושה, שהיתה כגון לכהן, פסולה מתחילה היתה
úBîç dì äúéä ובלא בנים בלא בעלה שמת האשה כלומר  – ÈÀÈÈÈ

הים, במדינת חמות לה היתה úLLBçאחים, dðéà ילדה שמא – ÅÈÆÆ
לייבום. לו  זקוקה והיא בן äàìîחמותה äúöé חמותה יצאה – ÈÀÈÀÅÈ

מעוברת, כשהיא והיא úLLBçמכאן בן, חמותה ילדה שמא – ÆÆ
לייבום; לו  úLLBçזקוקה dðéà :øîBà òLBäé éaøשיש לפי  – ÇÄÀËÇÅÅÈÆÆ

לומר תמצא ואם הפילה, אלא חמותה ילדה לא שמא ספקות, שני כאן 
ילדה. נקבה שמא ryedi.ילדה, iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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úBîáé ézL ממדינת שבאו ושמעון, ראובן  אחים, שני  של  נשיהם – ÀÅÀÈ
éìòaהים, úî :úøîBà Bæå ,éìòa úî :úøîBà Bæ אחת כל – ÆÆÅÇÂÄÀÆÆÅÇÂÄ

בנים), (בלא בעלה שמת ואמרה, באה dìòaמהן  éðtî äøeñà BæÂÈÄÀÅÇÂÈ
Bæ ìL dìòa éðtî äøeñà Bæå ,Bæ ìL אסורה מהן אחת כל  – ÆÀÂÈÄÀÅÇÂÈÆ

חי, הוא שמא שחוששים חברתה, של  בעלה מפני  לאחרים להינשא
אין  שמת, אומרת שאשתו  פי על  ואף לייבום; לו  זקוקה היא והרי 
לחברתה  להעיד נאמנת היבמה שאין לאחרים, זו את להתיר נאמנת היא

.(c ,eh lirl oiir)íéãò Bæì,בעלה שמת –íéãò ïéà Bæìå– אלא ÈÅÄÀÈÅÅÄ
ולאשתו  עדים יש  ראובן  של  שלאשתו  כגון  בעלי ", "מת אומרת: שהיא

עדים: אין  שמעון  íéãòשל  dì LiL úà,עדים לה שיש זו – ÆÆÆÈÅÄ
ראובן , של אשתו  יבמה äøeñàהיינו שמא לאחרים, להינשא – ÂÈ

שמעון ) של  (אשתו יבמתה ועדות שמת, עדים אין  שהרי  חי , (שמעון )
לחברתה; מעידה היבמה שאין  מזיקתה, להפקיעה מועילה úàåÀÆאינה

íéãò dì ïéàL, שמעון של אשתו  היינו  עדים, לה שאין  וזו – ÆÅÈÅÄ
úøzî היא שנאמנת נאסרת, אינה בעלה מפני  שהרי  לאחרים, – ËÆÆ

מעידים  עדים שהרי נאסרת, אינה יבמה מפני  ואף בעלי", "מת לומר :
בזה מועיל  אחד  עד  שאפילו  סוברים, יש יבמה. מיתת הלהלהלהל''''על ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

חחחח).).).). גגגג,,,, íéðaייבוםייבוםייבוםייבום ïéà Bæìå íéða Bæì בנים יש  ראובן של לאשתו – ÈÈÄÀÈÅÈÄ
בעלי ", "מת אומרת: אחת וכל  בנים, אין  שמעון של ולאשתו ממנו ,

לזו , ולא לזו  לא עדים íéðaואין  dì LiL úà, ראובן של  אשתו  – ÆÆÆÈÈÄ
úøzî לעדות בשבילה שתצטרך  זיקה בה אין שהרי להינשא, – ËÆÆ

íéðaיבמתה, dì ïéàL úàå, שמעון של  אשתו –äøeñà– ÀÆÆÅÈÈÄÂÈ
לו  זקוקה היא והרי  חי , ראובן שמא שחוששים לאחרים, להינשא

יבמתה. עדות פי  על  אותה מתירים ואין שתיeîaéúðלייבום, – ÄÀÇÀ
ואין יבמות בעלי", "מת אומרת: מהן  אחת וכל הים, ממדינת שבאו

ששנינו  כמו כאן, הנמצאים ליבמים ונתייבמו  בנים, ולא עדים לא להן 

תתייבם, בעלי", "מת שאמרה: האשה א): טו, ïéîáéä(לעיל eúîeÅÇÀÈÄ
בנים, בלא –àNpäì úBøeñà להינשא אסורה מהן  אחת כל – ÂÀÄÈÅ
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àNpäì úBøeñà.øæòìà éaøøîBà:ïéîáéì eøzäå ìéàBä,íãà ìëì eøzä. £§¦¨¥©¦¤§¨¨¥¦§ª§©§¨¦ª§§¨¨¨
‚íèçä íò íéðtä óeöøt ìò àlà ïéãéòî ïéà,Bôeâa ïéðîéñ LiL ét ìò óàåéìëáe.ãò àlà ïéãéòî ïéà ¥§¦¦¤¨©©§©¨¦¦©Ÿ¤©©¦¤¥¦¨¦§§¥¨¥§¦¦¤¨©

BLôð àözL,ãiâî eäeàø elôàå,áeìöå,Ba úìëBà äiçäå.GL ãò àlà ïéãéòî ïéàíéîé äL.ïa äãeäé éaø ¤¥¥©§©£¦¨§ª¨§¨§©©¨¤¤¥§¦¦¤¨©§¨¨¦©¦§¨¤
àáaøîBà:íãàä ìk àG,úBîB÷nä ìk àGå,ïéåL úBòMä ìk àGå. ¨¨¥¨¨¨¨§¨©§§¨©¨¨¦
„íénì ìôð,óBñ ïäì LiL ïéa,óBñ ïäì ïéàL ïéa–äøeñà BzLà.øîàøéàî éaø:ìôpL ãçàa äNòî ¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§£¨¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©

ìBãbä øBáì,GL øçàì äìòåíéîé äL.øîàéñBé éaø:äøòna ìBaèì ãøiL àîeña äNòî,åéøçà BëLBî ãøéå, §©¨§¨¨§©©§¨¨¦¨©©¦¥©£¤§¨¤¨©¦§©§¨¨§¨©§©£¨
íäéúBLð eàéOäå íLôð àözL éãk eäLå.àéñòa äNòî áeLå,ìML ãçàaíiì eäeìL,àlà íãéa äìò àGå §¨§¥¤¥¥©§¨§¦¦§¥¤§©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§¨¨§¨¨¤¨

åæ ìù äúåãòå åæì ìéòåî åæ ìù äúåãò àöîð ÷åùì åàùðé íàù .àì ÷åùì úåàåùð äðééäúù åéùëò ìáà ,íáéúú éìòá úî äøîàù äùàäù úåðîàð åéäå
:åæì åæ úåãéòî úåîáéä ïéàå åæì ìéòåî.oinail exzede li`edäëìä ïéàå .íééçá íä àîù ïðéùééç àì åúã ,÷åùì àùðéì åøúåä ,ïäéìòá åúîù ú÷æçá

:øæòìà éáøë
bbbb.mhegd mr mipt sevxtøôá åäàø àì íà:àåä åðéà àîù ,åúùà úà àéùäì ïéãéòî ïéà ,åîèåç ìèéðù åà ,åéðô óåö.ciiebnàðìéà åãåâ åîë .çúåðî

(:à"é 'ã ìàéðã ).ea zlke` dig e`:úî àåäù åéìò ãéòî ,äàöåé åùôðù íå÷îá ìáà ,äàöåé åùôð ïéàù íå÷îá à÷åã.mini 'b cr `l` oicirn oi`íà
:íéøåáñ íäù äæ åðéàå åéðô úéàøî åðúùð àîù ïðéùééçã ,åéìò ïéãéòî ïéà åúúéîì íéîé äùìù øçàì ãò åäåàø àìmc` lk `l xne` `aa oa dcedi 'x

.'ekeøäîî íãàå íç íìåòäù äòù êì ùéå .äîç íå÷î ïåâë åá úåðúùäìå çéøñäì øäîî íãàù íå÷î ùéå .ïîù íãà ïåâë ,çôðäì øäîîù íãà êì ùé
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá äòùäå íå÷îäå íãàä éôì ìëäå ,úåðúùäìå çéøñäì

ccccseq mdl yiy miníéî ïéá âéìôî àì øéàî éáøå .åéáéáñ ìë úåàøì ìåëé íãà ïéàù ,óåñ íäì ïéàù íéîå .íéîä áéáñù úåçåø òáøà ìë íéàøðù
øåòéùë äéçéù øùôà éàù øåòéù íù ääù íà úøúåî åúùà óåñ íäì ùéù íéî ,éøîàå ,àúééøáá éâéìô íéîëç ìáà .óåñ íäì ùéù íéîì óåñ íäì ïéàù

:íéîëçë äëìäå .ïéúéðúîá éñåé éáø øîàãë ,åì êìäå àöé íùî äìòù øçàì àîùã äøåñà åúùà óåñ íäì ïéàù íéîå ,íéîä êåúá äæxg`l dlre
.mini dylyíéîé øúá ÷éôð àîìéã ùééç ,äéì éæç äåä ÷éôð éàã óåñ íäì ùéù íéîá åìéôà ä"ùîå ,íéáø íéîé íéîä êåúá éç íãà øéàî 'øì ì"ñã

úà åàéùäå íùôð àöúù ãò åäùå ,óåñ íäì ùéù íéî äøòîå ,'åëå äøòîá ìåáèì ãøéù àîåñá äùòî øîàå äéìò âéìô éñåé éáøå .äéì åæç àìå íéáø
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לייבום, לו  וזקוקה חי, הוא שמא שחוששים חברתה, של בעלה מפני

נשואות  שתיהן שהיו פי  על ואף לזו. זו מעידות יבמות אין  והרי 
פי על  אלא נתייבמו  לא מקום מכל  בעליהן, שמתו  בחזקת ליבמיהן 

לאחרים  מהן  אחת כל להתיר  אפשר אי  הרי עכשיו אבל עצמן , עדות
לחברתה. מעידה היבמה ואין יבמתה, עדות סמך על øæòìàאלא éaøÇÄÆÀÈÈ

ïéîáéì eøzäå ìéàBä :øîBà שמתו בחזקת להן שנתייבמו  – ÅÄÀËÀÇÀÈÄ
íãàבעליהן, ìëì eøzä הם בעליהן  שמא חוששים אין ששוב – ËÀÀÈÈÈ
`xfrl.בחיים. iaxk dkld oi`e,להם שנתייבמו  היבמים מתו אם ברם,

שמותרות  מודה קמא תנא אף מיבמיהן, נתגרשו אם או בנים, להם והיו
חברתה  שבעל  מהן, אחת כל  לגבי חשש לנו יש אם שאף אדם, לכל הן

לו אסורה עכשיו הרי  ט ט ט ט ;;;;קיים, גגגג,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל משנהמשנהמשנהמשנה"""" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות
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מיתה. עדות בדיני  המשניות עוסקות מסכתנו  סוף ועד מכאן

ïéãéòî ïéà,להינשא אשתו את להתיר כדי שמת, האדם על  –àlà ÅÀÄÄÆÈ
íèçä íò íéðtä óeöøt ìò עם המת של  פרצופו את שראו  – ÇÇÀÇÈÄÄÇÙÆ

מעידים  אין חוטמו, שניטל או פרצופו את ראו  לא אם אבל  חוטמו ,
יש חוטמו ; עם בפרצופו  אלא ניכר אדם שאין  הוא, אחר  שמא עליו,

העינים  על  לא משגיחים ואין  הלחיים, היינו  הפנים שפרצוף מפרשים
הפה על  טובטובטובטוב").").").").ולא יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  גם ((((עייןעייןעייןעיין הוסיפו בגמרא ובברייתא

ראו (gvn),חתפד כן אם אלא שמת האדם על מעידים שאין  כלומר 
וחוטמו , ולחייו פדחתו  Bôeâaאת ïéðîéñ LiL ét ìò óà– ÇÇÄÆÅÄÈÄÀ

מסויים, גוון  בעל או  ארוך או  קטן כגון מובהקים, שאינם סימנים היינו 

עליו, מעידים מובהקים,åéìëáeאין סימנים אפילו  בבגדיו , – ÀÅÈ
כגון  שבגופו, המובהקים בסימנים ברם, היו . שאולים שמא שחוששים

עליו. מעידים מאבריו , אחד  לו  ïéãéòîשחסר ïéà האדם על  – ÅÀÄÄ
BLôðשמת, àözL ãò àlà,גוסס כשראוהו  ולא –elôàå ÆÈÇÆÅÅÇÀÇÂÄ

ãiâî eäeàø,מנותח –áeìöå,העץ על תלוי  או –úìëBà äiçäå ÈÀËÈÀÈÀÇÇÈÆÆ
Ba נפשו שאין  שבגופו במקום ודווקא ואוכלתו , דורסתו שהחיה או  –

נשמתו . שיצאה שיראו  עד שמת עליו מעידים אין  אלו בכל  יוצאה;
ïéãéòî ïéà,שמת האדם על  –GL ãò àlàíéîé äL שהכירוהו – ÅÀÄÄÆÈÇÀÈÈÄ

עדותם  אין ימים שלושה לאחר אבל  למיתתו, ימים שלושה בתוך

ימים. שלושה לאחר  משתנה המת של  פניו שמראה לפי éaøÇÄכלום,
,úBîB÷nä ìk àGå ,íãàä ìk àG :øîBà àáa ïa äãeäéÀÈÆÈÈÅÈÈÈÈÀÈÇÀ

ïéåL úBòMä ìk àGå, מותו לאחר  מהר שמשתנה אדם שיש – ÀÈÇÈÈÄ
במקום  כגון  בו, להשתנות ממהר שהמת מקום, ויש  שמן , אדם כגון

והכל קיץ, יום בצהרי  כגון  להשתנות, המת שממהר  שעה ויש  חם,
האדם  לחומרא.לפי בין לקולא בין השעה, ולפי  המקום oi`eולפי

.`aa oa dcedi iaxk dkld

i y y m e i
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ìôðאדםíénì,בהם טובע שראוהו –óBñ ïäì LiL ïéa– ÈÇÇÇÄÅÆÅÈÆ
רוחותיהם, מארבע המים של  סופם ורואה אדם ïéàLשעומד ïéaÅÆÅ

óBñ ïäì,סביבם מכל  סופם את רואה אדם שאין  –äøeñà BzLà ÈÆÄÀÂÈ
מובא, בגמרא בברייתא חי. והוא המים מן  עלה שמא להינשא, –
נפל שאם וסוברים, עליו חולקים חכמים אבל  מאיר , רבי  דברי שאלו

להינשא. מותרת אשתו  סוף, להם שיש  øéàî:למים éaø øîàÈÇÇÄÅÄ
GL øçàì äìòå ,ìBãbä øBáì ìôpL ãçàa äNòîíéîé äL ÇÂÆÀÆÈÆÈÇÀÇÈÀÈÈÀÇÇÀÈÈÄ

שפעמים  המוכיח זה מעשה ידי  על דבריו  את לחזק בא מאיר  רבי –
סוף, להם שיש  למים נפל  אפילו והלכך ימים, כמה במים חי אדם

מת  טובע שסתם זמן שיעור  כדי  שם ששהו פי על  אף אסורה, אשתו 
ימים  לאחר עלה שמא חוששים שכן  שעלה, ראוהו  ולא במים, בו

ראוהו . ìBaèìולא ãøiL àîeña äNòî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÆÀÈÆÈÇÄÀ
äøòna,סוף להם שיש  מים שהם שבמערה, במקווה –BëLBî ãøéå ÇÀÈÈÀÈÇÀ

הסומא, של מוליכו  –åéøçà,שם שניהם וטבעו הסומא, אחרי – ÇÂÈ
íLôð àözL éãk eäLåשל נפשם יציאת כדי  זמן שיעור – ÀÈÀÅÆÅÅÇÀÈ

íäéúBLðהטובעים, eàéOäåשל לנשותיהם חכמים והתירו – ÀÄÄÀÅÆ
ו  להינשא. מושכו ושל  סוף הסומא להם שיש  במים שהטובע מכאן

להינשא. מותרת àéñòaאשתו äNòî áeLå,מקום שם –ãçàa ÀÇÂÆÀÇÀÈÀÆÈ
íiì eäeìLìML,בחבלים לים שהורידוהו –íãéa äìò àGå ÆÄÀÀÇÈÀÈÈÀÈÈ

Bìâø àlà;רגלו את אלא הוציאו  לא הים מן  כשהעלוהו  –eøîà ÆÈÇÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bìâø;eøîàíéîëç:ekøàä ïîäìòîìe äá–àNpz,ähîìe äáekøàä ïî–àNpz àG. ©§¨§£¨¦¦¨©§¨§©§¨¦¨¥¦¨©§¨§©¨¦¨¥
‰úBøîBà íéLpä ïî òîL elôà:éðBìt Léà úî–Bic.äãeäé éaøøîBà:íéøîBà úB÷Bðézä ïî òîL elôà: £¦¨©¦©¨¦§¥¦§¦©©¦§¨¥£¦¨©¦©¦§¦

éðBìt Léà úà øBa÷ìå ãBtñì ïéëìBä eðà éøä.ïekúî BðéàL ïéáe ïekúî àeäL ïéa.àáa ïa äãeäé éaøøîBà: £¥¨§¦¦§§¦§¤¦§¦¥¤¦§©¥¥¤¥¦§©¥©¦§¨¤¨¨¥
ìàøNéa–ïekúî àäiL ãò;éBbáe,ïekúî äéä íà–úeãò Búeãò ïéà. §¦§¨¥©¤§¥¦§©¥©¦¨¨¦§©¥¥¥¥

Âäðálä øBàìe øpä øBàì ïéãéòî,ìB÷ úa ét ìò ïéàéOîe.øîàå øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòî:Léà §¦¦§©¥§©§¨¨©¦¦©¦©©£¤§¤¨¤¨©©Ÿ¨¨§¨©¦
úî éðBìt íB÷nî éðBìt ïa éðBìt–íãà íL eàöî àGå eëìä,BzLà úà eàéOäå.ãçàa ïBîìöa äNòî áeLå §¦¤§¦¦¨§¦¥¨§§¨§¨¨¨§¦¦¤¦§§©£¤§©§§¤¨

øîàL:éðà,éðBìt Léà ïa éðBìt Léà,Lçð éðëLð,úî éðà éøäå–eäeøékä àGå eëìäå,BzLà úà eàéOäå. ¤¨©£¦¦§¦¤¦§¦§¨©¦¨¨©£¥£¦¥§¨§§¦¦§¦¦¤¦§
Êøîààáé÷ò éaø:äðMä øaòì àòcøäðì ézãøiLk,éúàöîéìc úéa Léà äéîçð,éì øîà:ïéàL ézòîL ¨©©¦£¦¨§¤¨©§¦¦§©§§¨§©¥©¨¨¨¨¦§¤§¨¦¥§¦¨©¦¨©§¦¤¥

ãçà ãò ét ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî,àlààáa ïa äãeäé éaø.Bì éúéîeðå:íéøácä ïk.éì øîà: ©¦¦¤¨¦¨§¤¤¦§¨¥©¦¥¤¨¤¨©¦§¨¤¨¨§¥¦¥©§¨¦¨©¦
éîMî íäì øîà:úBñéâa úLaLî äðéãnäL íéòãBé ízà,éðìa÷îï÷fä ìàéìîb ïaøî,äMàä úà ïéàéOnL ¡Ÿ¨¤¦§¦©¤§¦¤©§¦¨§ª¤¤¦§¨§ª¨§¦¥©¨©§¦¥©¨¥¤©¦¦¤¨¦¨

:ïäéúåùð.dhnle daekx`d on:ïä óåñ íäì ïéàù íéîã ,åäåàø àìå àöé àîù ,àùðéú àì ,úåéçì ìåëéå ìéàåä
dddd.miypd on rny elit`úåðååëúî ïéàù:åúùà úà àéùäì ãéòäì êìéì ìåëé ,ãéòäì.ipelt yi` z` xeawle cetql mikled ep` ixdé÷åî àøîâá

ååä éðãôñ êëå êë ,íúä ååä ïðáø êëå êë ,ãôñää éðéðòî íéøôñî íúåà òîùéù éîð êéøöå .éðåìô ùéà úà øåá÷ìå ãåôñìî íéàá åðà åøîàéù êéøöù
:éðåìô ùéà íùá åúåà íéðëîå åøá÷ áâç åà äìîð àîùå úåîù úåìòäìå ÷çùì úå÷åðéú êøãù éðôî ,íúä

eeee.lew za it lr mi`iyne:úî éðåìô úçååö ìå÷ åòîù [íà].oenlva:íå÷î íù
ffff.el izinepe:åì éúøîà.mixacd ok:åéìò íé÷ìåç åéøéáç ìëù.zeqiiba zyaeynäúà íäì øåîà àìà éúòîùù äî ãéòäì íëéìöà êìéì ìåëé éðéàå

`xephxa yexit

äìòîìe äáekøàä ïî :íéîëç מן למעלה הרגל  נקטעה אם – ÂÈÄÄÈÇÀÈÀÇÀÈ
לחיות àNpzהברך, יוכל לא ראוהו, ולא הים מן עלה שאפילו  – ÄÈÅ

שנים  לאחר אלא תינשא שלא מבואר , במפרשים טריפה. שנעשה לפי
חודש  עשר  שנים חיה אינה שטריפה שידוע לפי חודש, ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;עשר 

טובטובטובטוב");");");"); יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין והרשבוהרשבוהרשבוהרשב""""א א א א ;;;; הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן בשםבשםבשםבשם משנה משנה משנה משנה """" ïîÄ""""מגידמגידמגידמגיד
ähîìe äáekøàä,ולמטה הברך  מן היתה הקטועה הרגל  אם – ÈÇÀÈÀÇÈ

àNpz àG מן עלה ושמא לחיות, הוא ויכול טריפה נעשה שלא – ÄÈÅ
היא  אסורה הלכך הם, סוף להם שאין  מים שהרי  ראוהו, ולא הים

להינשא.
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òîL elôà,אדם –íéLpä ïî, עצמן לבין בינן  משוחחות שהיו  – ÂÄÈÇÄÇÈÄ
éðBìtשהן Léà úî :úBøîBà,להעיד התכוונו  לא אם אף –Bic ÀÅÄÀÄÇ

כדי מת, שפלוני פיהן על  ולהעיד דין  לבית לילך הוא יכול  כלומר  –
זו , בעדות חכמים שהקילו בארנו , וכבר  להינשא. אשתו  את להתיר 
שתחקור עד  תינשא שלא האשה על  חזקה שכן עגונות, תקנת משום

כך. אחר  עצמה תקלקל שלא כדי בעלה, מיתת בדבר äãeäéהיטב éaøÇÄÀÈ
ïéëìBä eðà éøä :íéøîBà úB÷Bðézä ïî òîL elôà :øîBàÅÂÄÈÇÄÇÄÀÄÂÅÈÀÄ

éðBìt Léà úà øBa÷ìå ãBtñì המשנה שכוונת מבואר, בגמרא – ÄÀÀÄÀÆÄÀÄ
באים "הרינו אומרים: שהתינוקות את (eiykr)היא, ומלקבור  מלספוד

ההספד על פרטים מספרים אותם שישמע גם וצריך פלוני ", איש
וכדומה, במטתו עשו וכך כך הספידוהו , ופלוני  פלוני  כגון  והקבורה,

את  להתיר כדי מת, שפלוני  פיהם על  להעיד הוא יכול זה שבכגון 
להינשא. ïekúîאשתו  BðéàL ïéáe ïekúî àeäL ïéaכלומר – ÅÆÄÀÇÅÅÆÅÄÀÇÅ

מתכוון  שאינו בין להעיד, מתכוון  שהוא בין  פלוני, איש שמת האומר
פיו  על להתיר כדי כשרה עדותו  תומו , לפי  הוא שמסיח אלא להעיד ,

להינשא. פלוני  של אשתו ìàøNéaאת :øîBà àáa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÈÈÅÀÄÀÈÅ
פלוני של  אשתו את משיאים אין פלוני, איש  שמת האומר ישראל –

פיו, ïekúîעל àäiL ãò.עדות לשם –éBbáeשפלוני האומר, גוי  – ÇÆÀÅÄÀÇÅÇ
ïekúîמת, äéä íà,להעיד –úeãò Búeãò ïéà משיאים ואין  – ÄÈÈÄÀÇÅÅÅÅ

תומו . לפי מסיח כשהוא אלא פיו  על 

בבא: בן יהודה רבי בדברי גורסים oeekznיש `edy it lr s` l`xyia;הרי "ף)
שרבי הדברים, ופירוש שבגמרא. המשנה בנוסח גם הגירסה וכן  הרא"ש),
עדותו אין מת שפלוני המעיד שגוי  להשמיענו, בעיקר  בא בבא בן  יהודה

לפי מסיח ורק להעיד, מתכוון  אינו אם אלא פיו  על  משיאים ואין  כשרה,
רבי אומר  הגוי  עדות וכנגד הוא; הוא תומו אפילו שבישראל  בבא בן יהודה

כשרה עדותו  להעיד eyexitl).מתכוון zenlyda wal` g"x)
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äðálä øBàìe øpä øBàì ïéãéòî המת את ראו  לא אפילו  – ÀÄÄÀÇÅÀÇÀÈÈ
שמת. עליו מעידים הלבנה, לאור  או בלילה הנר  לאור אלא ביום,

ìB÷ úa ét ìò ïéàéOîe,"מת "פלוני ממרחק: קול  שמעו  אם – ÇÄÄÇÄÇ
הזה הקול את שהשמיע האדם את ראו  שלא פי  על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ....אף ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות מפרשים,ועייןועייןועייןועיין ויש לקמן ; המובא במעשה כמפורש 

קול אלא עצמו  הקול את שמעו  שלא פי על אף היא: המשנה שכוונת
מת שפלוני  (הד ) בלבד  ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),הברה לאשתו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מתירים

Léàלהינשא. :øîàå øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòîÇÂÆÀÆÈÆÈÇÇÙÈÈÀÈÇÄ
íL eàöî àGå eëìä ,úî éðBìt íB÷nî éðBìt ïa éðBìtÀÄÆÀÄÄÈÀÄÅÈÀÀÈÀÈ

BzLà úà eàéOäå ,íãà.ששמעו הקול פי על פלוני  של  –áeLå ÈÈÀÄÄÆÄÀÀ
ïBîìöa äNòî,התחתון בגליל  עיר –Léà ,éðà :øîàL ãçàa ÇÂÆÀÇÀÀÆÈÆÈÇÂÄÄ

,éðBìt Léà ïa éðBìt פלוני aeh")ממקום mei zetqez")éðëLð ÀÄÆÄÀÄÀÈÇÄ
eëìäå ,úî éðà éøäå ,Lçð,מת ומצאוהו  אליו –eäeøékä àGå ÈÈÇÂÅÂÄÅÀÈÀÀÄÄ

פניו, שנשתנו  לפי –BzLà úà eàéOäå ששמעו הדברים סמך על – ÀÄÄÆÄÀ
ממנו .

ר ו א זב ה נ ש מ

äðMä øaòì àòcøäðì ézãøiLk :àáé÷ò éaø øîà היינו – ÈÇÇÄÂÄÈÀÆÈÇÀÄÄÀÇÀÀÈÀÇÅÇÈÈ
ישראל, בארץ השנים לעבר  שלא רומי מלכות שגזרה השמד , בשעת

éìc úéa Léà äéîçð éúàöî,מקום שם –ézòîL :éì øîà ÈÈÄÀÆÀÈÄÅÀÄÈÇÄÈÇÀÄ
,ãçà ãò ét ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî ïéàLÆÅÇÄÄÆÈÄÈÀÆÆÄÀÈÅÇÄÅÆÈ

àáa ïa äãeäé éaø àlàבלבד בבא בן  יהודה רבי שלדעת – ÆÈÇÄÀÈÆÈÈ
(ו , עדיות במסכת שמובא כמו  אחד, עד פי על האשה את משיאים

עד פי  על  האשה את שמשיאין העיד ... בבא בן  יהודה "רבי א):
עליו . חולקים חכמים אבל Bìאחד", éúéîeðå לנחמיה ואמרתי – ÀÅÄ

) דלי  בית –izinepאיש  "נאום" מלשון נאומיתי , יום יום יום יום כמו  """"תוספות תוספות תוספות תוספות 

íéøácä):טובטובטובטוב"""" ïkרבי על חולקים החכמים שכל הדברים, נכונים – ÅÇÀÈÄ
בבא. בן  íéòãBéיהודה ízà :éîMî íäì øîà :éì øîàÈÇÄÁÙÈÆÄÀÄÇÆÀÄ

úBñéâa úLaLî äðéãnäL סכנת ומשום האויב, בחיילות – ÆÇÀÄÈÀËÆÆÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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àNpäì úBøeñà.øæòìà éaøøîBà:ïéîáéì eøzäå ìéàBä,íãà ìëì eøzä. £§¦¨¥©¦¤§¨¨¥¦§ª§©§¨¦ª§§¨¨¨
‚íèçä íò íéðtä óeöøt ìò àlà ïéãéòî ïéà,Bôeâa ïéðîéñ LiL ét ìò óàåéìëáe.ãò àlà ïéãéòî ïéà ¥§¦¦¤¨©©§©¨¦¦©Ÿ¤©©¦¤¥¦¨¦§§¥¨¥§¦¦¤¨©

BLôð àözL,ãiâî eäeàø elôàå,áeìöå,Ba úìëBà äiçäå.GL ãò àlà ïéãéòî ïéàíéîé äL.ïa äãeäé éaø ¤¥¥©§©£¦¨§ª¨§¨§©©¨¤¤¥§¦¦¤¨©§¨¨¦©¦§¨¤
àáaøîBà:íãàä ìk àG,úBîB÷nä ìk àGå,ïéåL úBòMä ìk àGå. ¨¨¥¨¨¨¨§¨©§§¨©¨¨¦
„íénì ìôð,óBñ ïäì LiL ïéa,óBñ ïäì ïéàL ïéa–äøeñà BzLà.øîàøéàî éaø:ìôpL ãçàa äNòî ¨©©©¦¥¤¥¨¤¥¤¥¨¤¦§£¨¨©©¦¥¦©£¤§¤¨¤¨©

ìBãbä øBáì,GL øçàì äìòåíéîé äL.øîàéñBé éaø:äøòna ìBaèì ãøiL àîeña äNòî,åéøçà BëLBî ãøéå, §©¨§¨¨§©©§¨¨¦¨©©¦¥©£¤§¨¤¨©¦§©§¨¨§¨©§©£¨
íäéúBLð eàéOäå íLôð àözL éãk eäLå.àéñòa äNòî áeLå,ìML ãçàaíiì eäeìL,àlà íãéa äìò àGå §¨§¥¤¥¥©§¨§¦¦§¥¤§©£¤§©§¨§¤¨¤¦§§©¨§¨¨§¨¨¤¨

åæ ìù äúåãòå åæì ìéòåî åæ ìù äúåãò àöîð ÷åùì åàùðé íàù .àì ÷åùì úåàåùð äðééäúù åéùëò ìáà ,íáéúú éìòá úî äøîàù äùàäù úåðîàð åéäå
:åæì åæ úåãéòî úåîáéä ïéàå åæì ìéòåî.oinail exzede li`edäëìä ïéàå .íééçá íä àîù ïðéùééç àì åúã ,÷åùì àùðéì åøúåä ,ïäéìòá åúîù ú÷æçá

:øæòìà éáøë
bbbb.mhegd mr mipt sevxtøôá åäàø àì íà:àåä åðéà àîù ,åúùà úà àéùäì ïéãéòî ïéà ,åîèåç ìèéðù åà ,åéðô óåö.ciiebnàðìéà åãåâ åîë .çúåðî

(:à"é 'ã ìàéðã ).ea zlke` dig e`:úî àåäù åéìò ãéòî ,äàöåé åùôðù íå÷îá ìáà ,äàöåé åùôð ïéàù íå÷îá à÷åã.mini 'b cr `l` oicirn oi`íà
:íéøåáñ íäù äæ åðéàå åéðô úéàøî åðúùð àîù ïðéùééçã ,åéìò ïéãéòî ïéà åúúéîì íéîé äùìù øçàì ãò åäåàø àìmc` lk `l xne` `aa oa dcedi 'x

.'ekeøäîî íãàå íç íìåòäù äòù êì ùéå .äîç íå÷î ïåâë åá úåðúùäìå çéøñäì øäîî íãàù íå÷î ùéå .ïîù íãà ïåâë ,çôðäì øäîîù íãà êì ùé
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá äòùäå íå÷îäå íãàä éôì ìëäå ,úåðúùäìå çéøñäì

ccccseq mdl yiy miníéî ïéá âéìôî àì øéàî éáøå .åéáéáñ ìë úåàøì ìåëé íãà ïéàù ,óåñ íäì ïéàù íéîå .íéîä áéáñù úåçåø òáøà ìë íéàøðù
øåòéùë äéçéù øùôà éàù øåòéù íù ääù íà úøúåî åúùà óåñ íäì ùéù íéî ,éøîàå ,àúééøáá éâéìô íéîëç ìáà .óåñ íäì ùéù íéîì óåñ íäì ïéàù

:íéîëçë äëìäå .ïéúéðúîá éñåé éáø øîàãë ,åì êìäå àöé íùî äìòù øçàì àîùã äøåñà åúùà óåñ íäì ïéàù íéîå ,íéîä êåúá äæxg`l dlre
.mini dylyíéîé øúá ÷éôð àîìéã ùééç ,äéì éæç äåä ÷éôð éàã óåñ íäì ùéù íéîá åìéôà ä"ùîå ,íéáø íéîé íéîä êåúá éç íãà øéàî 'øì ì"ñã

úà åàéùäå íùôð àöúù ãò åäùå ,óåñ íäì ùéù íéî äøòîå ,'åëå äøòîá ìåáèì ãøéù àîåñá äùòî øîàå äéìò âéìô éñåé éáøå .äéì åæç àìå íéáø

`xephxa yexit

לייבום, לו  וזקוקה חי, הוא שמא שחוששים חברתה, של בעלה מפני

נשואות  שתיהן שהיו פי  על ואף לזו. זו מעידות יבמות אין  והרי 
פי על  אלא נתייבמו  לא מקום מכל  בעליהן, שמתו  בחזקת ליבמיהן 

לאחרים  מהן  אחת כל להתיר  אפשר אי  הרי עכשיו אבל עצמן , עדות
לחברתה. מעידה היבמה ואין יבמתה, עדות סמך על øæòìàאלא éaøÇÄÆÀÈÈ

ïéîáéì eøzäå ìéàBä :øîBà שמתו בחזקת להן שנתייבמו  – ÅÄÀËÀÇÀÈÄ
íãàבעליהן, ìëì eøzä הם בעליהן  שמא חוששים אין ששוב – ËÀÀÈÈÈ
`xfrl.בחיים. iaxk dkld oi`e,להם שנתייבמו  היבמים מתו אם ברם,

שמותרות  מודה קמא תנא אף מיבמיהן, נתגרשו אם או בנים, להם והיו
חברתה  שבעל  מהן, אחת כל  לגבי חשש לנו יש אם שאף אדם, לכל הן

לו אסורה עכשיו הרי  ט ט ט ט ;;;;קיים, גגגג,,,, ייבום ייבום ייבום ייבום  הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל משנהמשנהמשנהמשנה"""" ("("("("מגיד מגיד מגיד מגיד 

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מיתה. עדות בדיני  המשניות עוסקות מסכתנו  סוף ועד מכאן

ïéãéòî ïéà,להינשא אשתו את להתיר כדי שמת, האדם על  –àlà ÅÀÄÄÆÈ
íèçä íò íéðtä óeöøt ìò עם המת של  פרצופו את שראו  – ÇÇÀÇÈÄÄÇÙÆ

מעידים  אין חוטמו, שניטל או פרצופו את ראו  לא אם אבל  חוטמו ,
יש חוטמו ; עם בפרצופו  אלא ניכר אדם שאין  הוא, אחר  שמא עליו,

העינים  על  לא משגיחים ואין  הלחיים, היינו  הפנים שפרצוף מפרשים
הפה על  טובטובטובטוב").").").").ולא יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  גם ((((עייןעייןעייןעיין הוסיפו בגמרא ובברייתא

ראו (gvn),חתפד כן אם אלא שמת האדם על מעידים שאין  כלומר 
וחוטמו , ולחייו פדחתו  Bôeâaאת ïéðîéñ LiL ét ìò óà– ÇÇÄÆÅÄÈÄÀ

מסויים, גוון  בעל או  ארוך או  קטן כגון מובהקים, שאינם סימנים היינו 

עליו, מעידים מובהקים,åéìëáeאין סימנים אפילו  בבגדיו , – ÀÅÈ
כגון  שבגופו, המובהקים בסימנים ברם, היו . שאולים שמא שחוששים

עליו. מעידים מאבריו , אחד  לו  ïéãéòîשחסר ïéà האדם על  – ÅÀÄÄ
BLôðשמת, àözL ãò àlà,גוסס כשראוהו  ולא –elôàå ÆÈÇÆÅÅÇÀÇÂÄ

ãiâî eäeàø,מנותח –áeìöå,העץ על תלוי  או –úìëBà äiçäå ÈÀËÈÀÈÀÇÇÈÆÆ
Ba נפשו שאין  שבגופו במקום ודווקא ואוכלתו , דורסתו שהחיה או  –

נשמתו . שיצאה שיראו  עד שמת עליו מעידים אין  אלו בכל  יוצאה;
ïéãéòî ïéà,שמת האדם על  –GL ãò àlàíéîé äL שהכירוהו – ÅÀÄÄÆÈÇÀÈÈÄ

עדותם  אין ימים שלושה לאחר אבל  למיתתו, ימים שלושה בתוך

ימים. שלושה לאחר  משתנה המת של  פניו שמראה לפי éaøÇÄכלום,
,úBîB÷nä ìk àGå ,íãàä ìk àG :øîBà àáa ïa äãeäéÀÈÆÈÈÅÈÈÈÈÀÈÇÀ

ïéåL úBòMä ìk àGå, מותו לאחר  מהר שמשתנה אדם שיש – ÀÈÇÈÈÄ
במקום  כגון  בו, להשתנות ממהר שהמת מקום, ויש  שמן , אדם כגון

והכל קיץ, יום בצהרי  כגון  להשתנות, המת שממהר  שעה ויש  חם,
האדם  לחומרא.לפי בין לקולא בין השעה, ולפי  המקום oi`eולפי

.`aa oa dcedi iaxk dkld

i y y m e i
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ìôðאדםíénì,בהם טובע שראוהו –óBñ ïäì LiL ïéa– ÈÇÇÇÄÅÆÅÈÆ
רוחותיהם, מארבע המים של  סופם ורואה אדם ïéàLשעומד ïéaÅÆÅ

óBñ ïäì,סביבם מכל  סופם את רואה אדם שאין  –äøeñà BzLà ÈÆÄÀÂÈ
מובא, בגמרא בברייתא חי. והוא המים מן  עלה שמא להינשא, –
נפל שאם וסוברים, עליו חולקים חכמים אבל  מאיר , רבי  דברי שאלו

להינשא. מותרת אשתו  סוף, להם שיש  øéàî:למים éaø øîàÈÇÇÄÅÄ
GL øçàì äìòå ,ìBãbä øBáì ìôpL ãçàa äNòîíéîé äL ÇÂÆÀÆÈÆÈÇÀÇÈÀÈÈÀÇÇÀÈÈÄ

שפעמים  המוכיח זה מעשה ידי  על דבריו  את לחזק בא מאיר  רבי –
סוף, להם שיש  למים נפל  אפילו והלכך ימים, כמה במים חי אדם

מת  טובע שסתם זמן שיעור  כדי  שם ששהו פי על  אף אסורה, אשתו 
ימים  לאחר עלה שמא חוששים שכן  שעלה, ראוהו  ולא במים, בו

ראוהו . ìBaèìולא ãøiL àîeña äNòî :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÆÀÈÆÈÇÄÀ
äøòna,סוף להם שיש  מים שהם שבמערה, במקווה –BëLBî ãøéå ÇÀÈÈÀÈÇÀ

הסומא, של מוליכו  –åéøçà,שם שניהם וטבעו הסומא, אחרי – ÇÂÈ
íLôð àözL éãk eäLåשל נפשם יציאת כדי  זמן שיעור – ÀÈÀÅÆÅÅÇÀÈ

íäéúBLðהטובעים, eàéOäåשל לנשותיהם חכמים והתירו – ÀÄÄÀÅÆ
ו  להינשא. מושכו ושל  סוף הסומא להם שיש  במים שהטובע מכאן

להינשא. מותרת àéñòaאשתו äNòî áeLå,מקום שם –ãçàa ÀÇÂÆÀÇÀÈÀÆÈ
íiì eäeìLìML,בחבלים לים שהורידוהו –íãéa äìò àGå ÆÄÀÀÇÈÀÈÈÀÈÈ

Bìâø àlà;רגלו את אלא הוציאו  לא הים מן  כשהעלוהו  –eøîà ÆÈÇÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bìâø;eøîàíéîëç:ekøàä ïîäìòîìe äá–àNpz,ähîìe äáekøàä ïî–àNpz àG. ©§¨§£¨¦¦¨©§¨§©§¨¦¨¥¦¨©§¨§©¨¦¨¥
‰úBøîBà íéLpä ïî òîL elôà:éðBìt Léà úî–Bic.äãeäé éaøøîBà:íéøîBà úB÷Bðézä ïî òîL elôà: £¦¨©¦©¨¦§¥¦§¦©©¦§¨¥£¦¨©¦©¦§¦

éðBìt Léà úà øBa÷ìå ãBtñì ïéëìBä eðà éøä.ïekúî BðéàL ïéáe ïekúî àeäL ïéa.àáa ïa äãeäé éaøøîBà: £¥¨§¦¦§§¦§¤¦§¦¥¤¦§©¥¥¤¥¦§©¥©¦§¨¤¨¨¥
ìàøNéa–ïekúî àäiL ãò;éBbáe,ïekúî äéä íà–úeãò Búeãò ïéà. §¦§¨¥©¤§¥¦§©¥©¦¨¨¦§©¥¥¥¥

Âäðálä øBàìe øpä øBàì ïéãéòî,ìB÷ úa ét ìò ïéàéOîe.øîàå øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòî:Léà §¦¦§©¥§©§¨¨©¦¦©¦©©£¤§¤¨¤¨©©Ÿ¨¨§¨©¦
úî éðBìt íB÷nî éðBìt ïa éðBìt–íãà íL eàöî àGå eëìä,BzLà úà eàéOäå.ãçàa ïBîìöa äNòî áeLå §¦¤§¦¦¨§¦¥¨§§¨§¨¨¨§¦¦¤¦§§©£¤§©§§¤¨

øîàL:éðà,éðBìt Léà ïa éðBìt Léà,Lçð éðëLð,úî éðà éøäå–eäeøékä àGå eëìäå,BzLà úà eàéOäå. ¤¨©£¦¦§¦¤¦§¦§¨©¦¨¨©£¥£¦¥§¨§§¦¦§¦¦¤¦§
Êøîààáé÷ò éaø:äðMä øaòì àòcøäðì ézãøiLk,éúàöîéìc úéa Léà äéîçð,éì øîà:ïéàL ézòîL ¨©©¦£¦¨§¤¨©§¦¦§©§§¨§©¥©¨¨¨¨¦§¤§¨¦¥§¦¨©¦¨©§¦¤¥

ãçà ãò ét ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî,àlààáa ïa äãeäé éaø.Bì éúéîeðå:íéøácä ïk.éì øîà: ©¦¦¤¨¦¨§¤¤¦§¨¥©¦¥¤¨¤¨©¦§¨¤¨¨§¥¦¥©§¨¦¨©¦
éîMî íäì øîà:úBñéâa úLaLî äðéãnäL íéòãBé ízà,éðìa÷îï÷fä ìàéìîb ïaøî,äMàä úà ïéàéOnL ¡Ÿ¨¤¦§¦©¤§¦¤©§¦¨§ª¤¤¦§¨§ª¨§¦¥©¨©§¦¥©¨¥¤©¦¦¤¨¦¨

:ïäéúåùð.dhnle daekx`d on:ïä óåñ íäì ïéàù íéîã ,åäåàø àìå àöé àîù ,àùðéú àì ,úåéçì ìåëéå ìéàåä
dddd.miypd on rny elit`úåðååëúî ïéàù:åúùà úà àéùäì ãéòäì êìéì ìåëé ,ãéòäì.ipelt yi` z` xeawle cetql mikled ep` ixdé÷åî àøîâá

ååä éðãôñ êëå êë ,íúä ååä ïðáø êëå êë ,ãôñää éðéðòî íéøôñî íúåà òîùéù éîð êéøöå .éðåìô ùéà úà øåá÷ìå ãåôñìî íéàá åðà åøîàéù êéøöù
:éðåìô ùéà íùá åúåà íéðëîå åøá÷ áâç åà äìîð àîùå úåîù úåìòäìå ÷çùì úå÷åðéú êøãù éðôî ,íúä

eeee.lew za it lr mi`iyne:úî éðåìô úçååö ìå÷ åòîù [íà].oenlva:íå÷î íù
ffff.el izinepe:åì éúøîà.mixacd ok:åéìò íé÷ìåç åéøéáç ìëù.zeqiiba zyaeynäúà íäì øåîà àìà éúòîùù äî ãéòäì íëéìöà êìéì ìåëé éðéàå
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äìòîìe äáekøàä ïî :íéîëç מן למעלה הרגל  נקטעה אם – ÂÈÄÄÈÇÀÈÀÇÀÈ
לחיות àNpzהברך, יוכל לא ראוהו, ולא הים מן עלה שאפילו  – ÄÈÅ

שנים  לאחר אלא תינשא שלא מבואר , במפרשים טריפה. שנעשה לפי
חודש  עשר  שנים חיה אינה שטריפה שידוע לפי חודש, ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;עשר 

טובטובטובטוב");");");"); יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין והרשבוהרשבוהרשבוהרשב""""א א א א ;;;; הרמבהרמבהרמבהרמב""""ןןןן בשםבשםבשםבשם משנה משנה משנה משנה """" ïîÄ""""מגידמגידמגידמגיד
ähîìe äáekøàä,ולמטה הברך  מן היתה הקטועה הרגל  אם – ÈÇÀÈÀÇÈ

àNpz àG מן עלה ושמא לחיות, הוא ויכול טריפה נעשה שלא – ÄÈÅ
היא  אסורה הלכך הם, סוף להם שאין  מים שהרי  ראוהו, ולא הים

להינשא.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

òîL elôà,אדם –íéLpä ïî, עצמן לבין בינן  משוחחות שהיו  – ÂÄÈÇÄÇÈÄ
éðBìtשהן Léà úî :úBøîBà,להעיד התכוונו  לא אם אף –Bic ÀÅÄÀÄÇ

כדי מת, שפלוני פיהן על  ולהעיד דין  לבית לילך הוא יכול  כלומר  –
זו , בעדות חכמים שהקילו בארנו , וכבר  להינשא. אשתו  את להתיר 
שתחקור עד  תינשא שלא האשה על  חזקה שכן עגונות, תקנת משום

כך. אחר  עצמה תקלקל שלא כדי בעלה, מיתת בדבר äãeäéהיטב éaøÇÄÀÈ
ïéëìBä eðà éøä :íéøîBà úB÷Bðézä ïî òîL elôà :øîBàÅÂÄÈÇÄÇÄÀÄÂÅÈÀÄ

éðBìt Léà úà øBa÷ìå ãBtñì המשנה שכוונת מבואר, בגמרא – ÄÀÀÄÀÆÄÀÄ
באים "הרינו אומרים: שהתינוקות את (eiykr)היא, ומלקבור  מלספוד

ההספד על פרטים מספרים אותם שישמע גם וצריך פלוני ", איש
וכדומה, במטתו עשו וכך כך הספידוהו , ופלוני  פלוני  כגון  והקבורה,

את  להתיר כדי מת, שפלוני  פיהם על  להעיד הוא יכול זה שבכגון 
להינשא. ïekúîאשתו  BðéàL ïéáe ïekúî àeäL ïéaכלומר – ÅÆÄÀÇÅÅÆÅÄÀÇÅ

מתכוון  שאינו בין להעיד, מתכוון  שהוא בין  פלוני, איש שמת האומר
פיו  על להתיר כדי כשרה עדותו  תומו , לפי  הוא שמסיח אלא להעיד ,

להינשא. פלוני  של אשתו ìàøNéaאת :øîBà àáa ïa äãeäé éaøÇÄÀÈÆÈÈÅÀÄÀÈÅ
פלוני של  אשתו את משיאים אין פלוני, איש  שמת האומר ישראל –

פיו, ïekúîעל àäiL ãò.עדות לשם –éBbáeשפלוני האומר, גוי  – ÇÆÀÅÄÀÇÅÇ
ïekúîמת, äéä íà,להעיד –úeãò Búeãò ïéà משיאים ואין  – ÄÈÈÄÀÇÅÅÅÅ

תומו . לפי מסיח כשהוא אלא פיו  על 

בבא: בן יהודה רבי בדברי גורסים oeekznיש `edy it lr s` l`xyia;הרי "ף)
שרבי הדברים, ופירוש שבגמרא. המשנה בנוסח גם הגירסה וכן  הרא"ש),
עדותו אין מת שפלוני המעיד שגוי  להשמיענו, בעיקר  בא בבא בן  יהודה

לפי מסיח ורק להעיד, מתכוון  אינו אם אלא פיו  על  משיאים ואין  כשרה,
רבי אומר  הגוי  עדות וכנגד הוא; הוא תומו אפילו שבישראל  בבא בן יהודה

כשרה עדותו  להעיד eyexitl).מתכוון zenlyda wal` g"x)

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

äðálä øBàìe øpä øBàì ïéãéòî המת את ראו  לא אפילו  – ÀÄÄÀÇÅÀÇÀÈÈ
שמת. עליו מעידים הלבנה, לאור  או בלילה הנר  לאור אלא ביום,

ìB÷ úa ét ìò ïéàéOîe,"מת "פלוני ממרחק: קול  שמעו  אם – ÇÄÄÇÄÇ
הזה הקול את שהשמיע האדם את ראו  שלא פי  על ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ....אף ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

טוב טוב טוב טוב "),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות מפרשים,ועייןועייןועייןועיין ויש לקמן ; המובא במעשה כמפורש 

קול אלא עצמו  הקול את שמעו  שלא פי על אף היא: המשנה שכוונת
מת שפלוני  (הד ) בלבד  ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"),הברה לאשתו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מתירים

Léàלהינשא. :øîàå øää Làø ìò ãîòL ãçàa äNòîÇÂÆÀÆÈÆÈÇÇÙÈÈÀÈÇÄ
íL eàöî àGå eëìä ,úî éðBìt íB÷nî éðBìt ïa éðBìtÀÄÆÀÄÄÈÀÄÅÈÀÀÈÀÈ

BzLà úà eàéOäå ,íãà.ששמעו הקול פי על פלוני  של  –áeLå ÈÈÀÄÄÆÄÀÀ
ïBîìöa äNòî,התחתון בגליל  עיר –Léà ,éðà :øîàL ãçàa ÇÂÆÀÇÀÀÆÈÆÈÇÂÄÄ

,éðBìt Léà ïa éðBìt פלוני aeh")ממקום mei zetqez")éðëLð ÀÄÆÄÀÄÀÈÇÄ
eëìäå ,úî éðà éøäå ,Lçð,מת ומצאוהו  אליו –eäeøékä àGå ÈÈÇÂÅÂÄÅÀÈÀÀÄÄ

פניו, שנשתנו  לפי –BzLà úà eàéOäå ששמעו הדברים סמך על – ÀÄÄÆÄÀ
ממנו .

ר ו א זב ה נ ש מ

äðMä øaòì àòcøäðì ézãøiLk :àáé÷ò éaø øîà היינו – ÈÇÇÄÂÄÈÀÆÈÇÀÄÄÀÇÀÀÈÀÇÅÇÈÈ
ישראל, בארץ השנים לעבר  שלא רומי מלכות שגזרה השמד , בשעת

éìc úéa Léà äéîçð éúàöî,מקום שם –ézòîL :éì øîà ÈÈÄÀÆÀÈÄÅÀÄÈÇÄÈÇÀÄ
,ãçà ãò ét ìò ìàøNé õøàa äMàä úà ïéàéOî ïéàLÆÅÇÄÄÆÈÄÈÀÆÆÄÀÈÅÇÄÅÆÈ

àáa ïa äãeäé éaø àlàבלבד בבא בן  יהודה רבי שלדעת – ÆÈÇÄÀÈÆÈÈ
(ו , עדיות במסכת שמובא כמו  אחד, עד פי על האשה את משיאים

עד פי  על  האשה את שמשיאין העיד ... בבא בן  יהודה "רבי א):
עליו . חולקים חכמים אבל Bìאחד", éúéîeðå לנחמיה ואמרתי – ÀÅÄ

) דלי  בית –izinepאיש  "נאום" מלשון נאומיתי , יום יום יום יום כמו  """"תוספות תוספות תוספות תוספות 

íéøácä):טובטובטובטוב"""" ïkרבי על חולקים החכמים שכל הדברים, נכונים – ÅÇÀÈÄ
בבא. בן  íéòãBéיהודה ízà :éîMî íäì øîà :éì øîàÈÇÄÁÙÈÆÄÀÄÇÆÀÄ

úBñéâa úLaLî äðéãnäL סכנת ומשום האויב, בחיילות – ÆÇÀÄÈÀËÆÆÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãçà ãò ét ìò.éðôì íéøácä éúéöøäå éúàaLëeìàéìîb ïaø,øîàå éøáãì çîN:øáç eðàöîäãeäé éaøì ©¦¥¤¨§¤¨¦§¦§¥¦©§¨¦¦§¥©¨©§¦¥¨©¦§¨©§¨©¨¨¨¥§©¦§¨
àáa ïa.økæð íéøácä CBzîìàéìîb ïaø,àæøà ìúa íéâeøä eâøäpL,àéOäåï÷fä ìàéìîb ïaøìò íäéúBLð ¤¨¨¦©§¨¦¦§©©¨©§¦¥¤¤¤§£¦§¥©§¨§¦¦©¨©§¦¥©¨¥§¥¤©

ãçà ãò ét;ãçà ãò ét ìò ïéàéOî úBéäì e÷æçäå.ãò étî ãò ïéàéOî úBéäì e÷æçäå,ãáò étî,äMà étî, ¦¥¤¨§ª§§¦§©¦¦©¦¥¤¨§ª§§¦§©¦¦¥¦¦¥¦¦¤¤¦¦¦¨
äçôL étî.òLBäé éaøå øæòéìà éaøíéøîBà:ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà.àáé÷ò éaøøîBà:àG ¦¦¦§¨©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§¦¥©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨©¦£¦¨¥

äMà ét ìò,ãáò ét ìò àGå,äçôL ét ìò àGå,íéáBø÷ ét ìò àGå.Bì eøîà:eëìäL éåì éðáa äNòî ©¦¦¨§©¦¤¤§©¦¦§¨§©¦§¦¨§©£¤¦§¥¥¦¤¨§
íéøîzä øéò øòöì,Cøca íäî ãçà äìçå,÷cðta eäeàéáäå,úé÷cðtì eøîà íúøæçáe:eðøáç äià?äøîà §Ÿ©¦©§¨¦§¨¨¤¨¥¤©¤¤¤¡¦©ª§¨©£¨¨¨¨§©ª§¨¦©¥£¥¥¨§¨

íäì:åézøá÷e úî–BzLà úà eàéOäå.Bì eøîà:úé÷cðtk úðäk àäz àGå?íäì øîà:úé÷cðt àäzLëì ¨¤¥§©§¦§¦¦¤¦§¨§§§¥Ÿ¤¤©ª§¨¦¨©¨¤¦§¤§¥ª§¨¦
úðîàð;Bìéîøúå Bì÷î íäì äàéöBä úé÷cðtä,Bãéa äéäL äøBz øôñå. ¤¡¤¤©ª§¨¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤¨¤¨¨§¨

˙ Â Ó · È ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:éîùá úåãòä äæ.'ek xne` r"xe 'ek mixne` ryedi 'xe xfril` 'xõåç íéáåø÷ éô ìòå äùà éô ìò íéàéùî äëìä àìà .åäééðéî ãçë àúëìä úéìå
:äùà úåãòì øùë äçôù éôî ãáò éôî äùà éôî ãò éôî ãòå ,ïéúéðúîá ïðúã íéùð ùîçî.ziwcpetk zpdk `dz `lúðîàð àäú àì úñçåéî øîåìë

:úéìàøùé äùàá åðéîàéù ïëù ìë ,äîåú éôì äçéñî äéåâ úé÷ãðåôä åðéîàä íàå ,äéîúá ,äéåâ úé÷ãðåôë.zpn`p ziwcpet `dzyklúé÷ãðåôä íâù øîåìë
:úðîàð äðéà

`xephxa yexit

שם, החכמים לפני ולהעיד  ישראל לארץ לילך  יכול איני הדרכים
ét ìò äMàä úà ïéàéOnL ,ï÷fä ìàéìîb ïaøî éðìa÷îÀËÈÀÄÅÇÈÇÀÄÅÇÈÅÆÇÄÄÆÈÄÈÇÄ

ãçà ãò.בשמי להם תמסור זו ועדות –éúéöøäå éúàaLëe ÅÆÈÀÆÈÄÀÄÀÅÄ
ìàéìîb ïaø éðôì íéøácä,שביבנה –:øîàå éøáãì çîN ÇÀÈÄÄÀÅÇÈÇÀÄÅÈÇÄÀÈÇÀÈÇ

àáa ïa äãeäé éaøì øáç eðàöîהמעיד תנא עוד  שיש – ÈÈÈÅÀÇÄÀÈÆÈÈ
äכשמועתו. eâøäpL ,ìàéìîb ïaø økæð íéøácä CBzîíéâeø ÄÇÀÈÄÄÀÇÇÈÇÀÄÅÆÆÆÀÂÄ

ãò ét ìò íäéúBLð ï÷fä ìàéìîb ïaø àéOäå ,àæøà ìúaÀÅÇÀÈÀÄÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅÀÅÆÇÄÅ
e÷æçäå ;ãçà,ההלכה אצלם נתקבלה –ét ìò ïéàéOî úBéäì ÆÈÀËÀÀÄÀÇÄÄÇÄ

ãò étî ãò ïéàéOî úBéäì e÷æçäå .ãçà ãòעד פי  על  – ÅÆÈÀËÀÀÄÀÇÄÄÅÄÄÅ
כך , שהעיד חברו מפי שמע אלא שמת ראה לא בעצמו étîÄÄשהוא

äçôL étî ,äMà étî ,ãáòמפי או  עבד  מפי שמע ואפילו – ÆÆÄÄÄÈÄÄÄÀÈ
לעדות. הם שפסולים פי על אף שפחה, מפי  או  øæòéìàאשה éaøÇÄÁÄÆÆ

ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà :íéøîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÀÄÅÇÄÄÆÈÄÈÇÄÅ
ãçà.כשרים עדים לשני צריכים אלא כשר, הוא ואפילו  –éaø ÆÈÇÄ

ìò àGå ,ãáò ét ìò àGå ,äMà ét ìò àG :øîBà àáé÷òÂÄÈÅÇÄÄÈÀÇÄÆÆÀÇ
íéáBø÷ ét ìò àGå ,äçôL ét– שמשיאים א עקיבא רבי מודה בל  ÄÄÀÈÀÇÄÀÄ

כשר . אחד עד  פי Bìעל  eøîà:עקיבא לרבי  חכמים –äNòî ÈÀÇÂÆ
íäî ãçà äìçå ,íéøîzä øéò øòöì eëìäL éåì éðáaÄÀÅÅÄÆÈÀÀÙÇÄÇÀÈÄÀÈÈÆÈÅÆ

÷cðta eäeàéáäå ,Cøca,שם והשאירוהו באכסניה, –íúøæçáe ÇÆÆÆÁÄÇËÀÈÇÂÈÈÈ
מצוער, –úé÷cðtì eøîàגויה שהיתה eðøáç((((גמרא גמרא גמרא גמרא ):):):):– äià– ÈÀÇËÀÈÄÇÅÂÅÅ

כאן ? BzLàשהשארנו  úà eàéOäå ,åézøá÷e úî :íäì äøîàÈÀÈÈÆÅÀÇÀÄÀÄÄÆÄÀ
מכאן  תומה; לפי  מסיחה שהיתה הפונדקית, של  דבריה סמך  על  –

Bì eøîà:עקיבא לרבי חכמים –úé÷cðtk úðäk àäz àGå– ÈÀÀÀÅÙÆÆÇËÀÈÄ
כאותה  המיוחסת, האשה כלומר הכהנת, נאמנת תהא לא כלום

לפונדקית  חכמים האמינו  שאם כלומר חכמים? שהאמינוה הפונדקית
לאשה  שיאמינו  שכן  כל תומה, לפי מסיחה שהיתה מתוך  הגויה

úðîàðישראלית. úé÷cðt àäzLëì :íäì øîà שאף כלומר  – ÈÇÈÆÄÀÆÀÅËÀÈÄÆÁÆÆ
מעשה שבאותו אלא נאמנת, אינה äàéöBäהפונדקית úé÷cðtäÇËÀÈÄÄÈ

Bìéîøúå Bì÷î íäì,חברם של –Bãéa äéäL äøBz øôñå– ÈÆÇÀÀÇÀÄÀÅÆÈÆÈÈÀÈ
לפי מסיחה שהיתה משום אלא לפונדקית חכמים האמינו  שלא והרי 

מפרשים: ויש חפציו . את להם הוציאה ואף ziwcpetkתומה, `dzykl
zpn`p תהא פונדקית, אותה של  כעדותה אשה כל עדות לכשתהא –

ראיות  ועל  וכו', ותרמילו  מקלו  להם הוציאה הפונדקית שהרי נאמנת,

עדותה על ולא חכמים סמכו ס ס ס ס """"אאאא).).).).אלו בשם בשם בשם בשם  מקום((((רש רש רש רש """"יייי dkldמכל 
miaexw elit`e dy` elit`e ;cg` cr it lr dy`d z` mi`iyny `id

ד), טו, לעיל  שנימנו  נשים מחמש itn(חוץ ,dy` itn ,cr itn cre
,`ypidl ezy` z` xizdl ick ipelt zny xnel mipn`p ,dgty itn ,car
הטעם  שבארנו  כמו  עגונות, תקנת משום זו בעדות חכמים הקלו שכן

במסכתנו . אחדים במקומות

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ט ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו, בו כותב אודות האברך...שי', ושאלת אביו בהנוגע להנהגתו 

עם בנו הנ"ל.

מובן שאין להתרשם ממה שהוא אומר, שבאם לא יניחו להפיק זממו הרע ר"ל יעשה וכו' כי אם 

להסבירו שאדרבה שבאם ח"ו יפיק זממו הרע הרי זה הורג עצמו בחיי עולם הבא וגם בחיי עולם הזה, 

וגם את זו שעל ידה באה התקלה וכידוע דברי חכמינו ז"ל בזה. אלא שצריך לדבר עם הנ"ל בדברים 

היוצאין מן הלב פעם אחר פעם, וכן לבקש ידידי האברך שגם הם ישפיעו עליו כל אחד באופן המתאים.

המשך בעמסד הבא
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ãçà ãò ét;ãçà ãò ét ìò ïéàéOî úBéäì e÷æçäå.ãò étî ãò ïéàéOî úBéäì e÷æçäå,ãáò étî,äMà étî, ¦¥¤¨§ª§§¦§©¦¦©¦¥¤¨§ª§§¦§©¦¦¥¦¦¥¦¦¤¤¦¦¦¨
äçôL étî.òLBäé éaøå øæòéìà éaøíéøîBà:ãçà ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà.àáé÷ò éaøøîBà:àG ¦¦¦§¨©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§¦¥©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨©¦£¦¨¥

äMà ét ìò,ãáò ét ìò àGå,äçôL ét ìò àGå,íéáBø÷ ét ìò àGå.Bì eøîà:eëìäL éåì éðáa äNòî ©¦¦¨§©¦¤¤§©¦¦§¨§©¦§¦¨§©£¤¦§¥¥¦¤¨§
íéøîzä øéò øòöì,Cøca íäî ãçà äìçå,÷cðta eäeàéáäå,úé÷cðtì eøîà íúøæçáe:eðøáç äià?äøîà §Ÿ©¦©§¨¦§¨¨¤¨¥¤©¤¤¤¡¦©ª§¨©£¨¨¨¨§©ª§¨¦©¥£¥¥¨§¨

íäì:åézøá÷e úî–BzLà úà eàéOäå.Bì eøîà:úé÷cðtk úðäk àäz àGå?íäì øîà:úé÷cðt àäzLëì ¨¤¥§©§¦§¦¦¤¦§¨§§§¥Ÿ¤¤©ª§¨¦¨©¨¤¦§¤§¥ª§¨¦
úðîàð;Bìéîøúå Bì÷î íäì äàéöBä úé÷cðtä,Bãéa äéäL äøBz øôñå. ¤¡¤¤©ª§¨¦¦¨¨¤©§§©§¦§¥¤¨¤¨¨§¨

˙ Â Ó · È ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:éîùá úåãòä äæ.'ek xne` r"xe 'ek mixne` ryedi 'xe xfril` 'xõåç íéáåø÷ éô ìòå äùà éô ìò íéàéùî äëìä àìà .åäééðéî ãçë àúëìä úéìå
:äùà úåãòì øùë äçôù éôî ãáò éôî äùà éôî ãò éôî ãòå ,ïéúéðúîá ïðúã íéùð ùîçî.ziwcpetk zpdk `dz `lúðîàð àäú àì úñçåéî øîåìë

:úéìàøùé äùàá åðéîàéù ïëù ìë ,äîåú éôì äçéñî äéåâ úé÷ãðåôä åðéîàä íàå ,äéîúá ,äéåâ úé÷ãðåôë.zpn`p ziwcpet `dzyklúé÷ãðåôä íâù øîåìë
:úðîàð äðéà

`xephxa yexit

שם, החכמים לפני ולהעיד  ישראל לארץ לילך  יכול איני הדרכים
ét ìò äMàä úà ïéàéOnL ,ï÷fä ìàéìîb ïaøî éðìa÷îÀËÈÀÄÅÇÈÇÀÄÅÇÈÅÆÇÄÄÆÈÄÈÇÄ

ãçà ãò.בשמי להם תמסור זו ועדות –éúéöøäå éúàaLëe ÅÆÈÀÆÈÄÀÄÀÅÄ
ìàéìîb ïaø éðôì íéøácä,שביבנה –:øîàå éøáãì çîN ÇÀÈÄÄÀÅÇÈÇÀÄÅÈÇÄÀÈÇÀÈÇ

àáa ïa äãeäé éaøì øáç eðàöîהמעיד תנא עוד  שיש – ÈÈÈÅÀÇÄÀÈÆÈÈ
äכשמועתו. eâøäpL ,ìàéìîb ïaø økæð íéøácä CBzîíéâeø ÄÇÀÈÄÄÀÇÇÈÇÀÄÅÆÆÆÀÂÄ

ãò ét ìò íäéúBLð ï÷fä ìàéìîb ïaø àéOäå ,àæøà ìúaÀÅÇÀÈÀÄÄÇÈÇÀÄÅÇÈÅÀÅÆÇÄÅ
e÷æçäå ;ãçà,ההלכה אצלם נתקבלה –ét ìò ïéàéOî úBéäì ÆÈÀËÀÀÄÀÇÄÄÇÄ

ãò étî ãò ïéàéOî úBéäì e÷æçäå .ãçà ãòעד פי  על  – ÅÆÈÀËÀÀÄÀÇÄÄÅÄÄÅ
כך , שהעיד חברו מפי שמע אלא שמת ראה לא בעצמו étîÄÄשהוא

äçôL étî ,äMà étî ,ãáòמפי או  עבד  מפי שמע ואפילו – ÆÆÄÄÄÈÄÄÄÀÈ
לעדות. הם שפסולים פי על אף שפחה, מפי  או  øæòéìàאשה éaøÇÄÁÄÆÆ

ãò ét ìò äMàä úà ïéàéOî ïéà :íéøîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÀÄÅÇÄÄÆÈÄÈÇÄÅ
ãçà.כשרים עדים לשני צריכים אלא כשר, הוא ואפילו  –éaø ÆÈÇÄ

ìò àGå ,ãáò ét ìò àGå ,äMà ét ìò àG :øîBà àáé÷òÂÄÈÅÇÄÄÈÀÇÄÆÆÀÇ
íéáBø÷ ét ìò àGå ,äçôL ét– שמשיאים א עקיבא רבי מודה בל  ÄÄÀÈÀÇÄÀÄ

כשר . אחד עד  פי Bìעל  eøîà:עקיבא לרבי  חכמים –äNòî ÈÀÇÂÆ
íäî ãçà äìçå ,íéøîzä øéò øòöì eëìäL éåì éðáaÄÀÅÅÄÆÈÀÀÙÇÄÇÀÈÄÀÈÈÆÈÅÆ

÷cðta eäeàéáäå ,Cøca,שם והשאירוהו באכסניה, –íúøæçáe ÇÆÆÆÁÄÇËÀÈÇÂÈÈÈ
מצוער, –úé÷cðtì eøîàגויה שהיתה eðøáç((((גמרא גמרא גמרא גמרא ):):):):– äià– ÈÀÇËÀÈÄÇÅÂÅÅ

כאן ? BzLàשהשארנו  úà eàéOäå ,åézøá÷e úî :íäì äøîàÈÀÈÈÆÅÀÇÀÄÀÄÄÆÄÀ
מכאן  תומה; לפי  מסיחה שהיתה הפונדקית, של  דבריה סמך  על  –

Bì eøîà:עקיבא לרבי חכמים –úé÷cðtk úðäk àäz àGå– ÈÀÀÀÅÙÆÆÇËÀÈÄ
כאותה  המיוחסת, האשה כלומר הכהנת, נאמנת תהא לא כלום

לפונדקית  חכמים האמינו  שאם כלומר חכמים? שהאמינוה הפונדקית
לאשה  שיאמינו  שכן  כל תומה, לפי מסיחה שהיתה מתוך  הגויה

úðîàðישראלית. úé÷cðt àäzLëì :íäì øîà שאף כלומר  – ÈÇÈÆÄÀÆÀÅËÀÈÄÆÁÆÆ
מעשה שבאותו אלא נאמנת, אינה äàéöBäהפונדקית úé÷cðtäÇËÀÈÄÄÈ

Bìéîøúå Bì÷î íäì,חברם של –Bãéa äéäL äøBz øôñå– ÈÆÇÀÀÇÀÄÀÅÆÈÆÈÈÀÈ
לפי מסיחה שהיתה משום אלא לפונדקית חכמים האמינו  שלא והרי 

מפרשים: ויש חפציו . את להם הוציאה ואף ziwcpetkתומה, `dzykl
zpn`p תהא פונדקית, אותה של  כעדותה אשה כל עדות לכשתהא –

ראיות  ועל  וכו', ותרמילו  מקלו  להם הוציאה הפונדקית שהרי נאמנת,

עדותה על ולא חכמים סמכו ס ס ס ס """"אאאא).).).).אלו בשם בשם בשם בשם  מקום((((רש רש רש רש """"יייי dkldמכל 
miaexw elit`e dy` elit`e ;cg` cr it lr dy`d z` mi`iyny `id

ד), טו, לעיל  שנימנו  נשים מחמש itn(חוץ ,dy` itn ,cr itn cre
,`ypidl ezy` z` xizdl ick ipelt zny xnel mipn`p ,dgty itn ,car
הטעם  שבארנו  כמו  עגונות, תקנת משום זו בעדות חכמים הקלו שכן

במסכתנו . אחדים במקומות

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: כא זה :ד בעני נוס מעשה    , גשמי עצירת על  

 . גשמי שירדו  התענית הועילה  ולא     
 נאמר שבישיבה , הצעיר אושעיא  לה שנה  ( כד טו  (במדבר   

    ודרשו . הע עיני  שמאירי זקניה   ה העדה ' 'עיני 
    ,לא או  יפה  גופה   א בה   מכירי ואי  

       א א הוא, יפה  שודאי 
,יפות  ואינ   . כולו על  מראות  האד שעיני 

נענו , שלא  לה ורמז  בדיקה .  צריכי  הע פשוטי אי , רשעי העדה  עיני  שא והנמשל ,

. השמי מ נענו  לא ולכ כ  הע שאר ודאי  רשעי  ה  וא העדה , עיני  שה כיו

 הנשיא בית עבדי באו        
.[ חניקה בכעי] וציערוהו  בצווארו  סודר וזרקו       

הנשיא, לעבדי אושעיא של  עירו  בני , עזבוהו     שהרי  
א ומצער, מחר הוא אותנו   ג   שכל אנו   שרואי כיו  

מעשיו  , בתשובה להחזירנו       איננו  
ו  אותו ,  עוזבי ואנו  דבר, לו   אומרי   שכוונתו עזבוהו   את וא 

לתשובה .  לעוררכ לטובה 

מסוימת: מצוה  בזכות שנענו   חכמי על   מעשי  , גשמי עצירת על  
     ששמו  אד ציבור שליח  להיות התיבה  לפני ירד  

   ששמו  אומרי ויש    ו בתפילתו  
 מיד ואמר רוח , נשבה     מיד    

רבי, .בתפילת מיד להענות זכית  שבזכות מעשי מה    
  , גדולה בו  שהעניות בכפר דר אני    

  ו והבדלה , לקידוש  יי בו  שאי  לש ומביא טורח  ואני    
   . ובהבדלה בקידוש   חובת ידי הכפר בני את אני ומוציא  

זה : כעי נוס מעשה    , גשמי עצירת  ש שהיתה  אחד  למקו הזדמ     
     ו הציבור, שליח  להיות אחד  אד התיבה  לפני ירד     מיד 

 ו        .לכ שזכית    תינוקות מלמד  
     , הבדל בלא  העשירי בני את כמו   העניי בני את אני ומלמד    

כ על  לי  לשל יכול  שאינו  וכל     .דבר ממנו  לוקח  איני     לי ויש   
, דגי של  בריכה   ,ללמוד רוצה  ואינו  שמתרשל  התינוקות מ מי כל     אני משחד  

אלו ,  מדגי אותו    ,בכ ומפייסו  לו   ומסדר   .ולומד שחוזר עד  
: החכ מצער מטר שבא מעשה     ו    בכ עירו ,משנוכח  לבני 

  ו קחוני כלומר,   ,לאר הכותל  מ והשליכוני  לי אי בתפילתי,  משגיחי שאי שכיו 
. בעול צור ,נחמ רב הצטער  אז  



   
    

   
   

    
     

    
    

    
    

    
     

    
    

   
   

   
    

    
   

   
   

ביראת  שלמים  אינם  שהאבות  מפני  הבנים  עם  כהאמור  קורה  קרובות,  הכי  שלפעמים  כיון 

ה' ובקיום מצותיו, יש להסביר את זה לההורים על מנת שמכאן ולהבא יתנהגו בחייהם היום יומים 

מתאים להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה הנ"ל כן יבשר טוב בזה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

המשך מעמסד הקסדם
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שורש הנסים המלובשים בטבע הוא ממקום נעלה יותר משורש הנסים שלמעלה מהטבע.
ממאמר אחרון של פסח ה'תשי"ב
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בכל יום חול בבוקר קודם הנחת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה.
ממכתב כ"ט אדר ראשון, תשכ"ב
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המשך בעמסד קדק



רסד   


             

            
            

               
                 

               
              

                
        

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

יח סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

 
    בסעיף שהוזכרו  הדברים גם -

הגוף  להגנת שהם משום מותרים בהם שיוצאים הקודם
המרפאים  בדברים שיוצאים וכל ֿשכן  (מסריטות),

'תכשיט ' דין  להם יש 'מלבוש' לגדר  שבנוסף .ממש,
   נפיחות את לרכך  כדי בהן  השתמשו  -

המכה.

   המכה של  הרושם את מסירין  שהן  -.
  על ליתן  כדי משחה עליה שמרוח  בד  פיסת -

המכה  .גבי
  ,' ממרח' חשש בו  שיש דבר  כל  היינו  -

מותר  הסעיף בתחלת שנזכרו  הדברים שאר  אבל 
הארץ  על  נפלו  אפילו  .להחזירן 

 
בדעת 186) שהבין 'יוצאים' ד"ה הלכה' כ'ביאור ושלא

תהלה  וראה כמלבוש. נחשב  המרפא דבר שרק  הטושו"ע 
זה. על והקשה הלכה' כ'ביאור שהבין יב  ס "ק  לדוד

Ë"ÎÒעד"ז187) ÁÎ˘ 'ÈÒ המכה גבי  על ליתן מותר :
שאינן  מפני  חדשים הם אם יבשים בגדים וחתיכות ספוג
לא  אבל המכה את בגדיו יסרטו שלא כדי  אלא לרפואה
אמורים  דברים במה מרפאות, שהן ישנים בגדים חתיכות
המכה  על כבר היו אם אבל המכה על מעולם היו כשלא
על  ליתנו ומותר ישנות שהן פי  על אף  מרפאות אינן שוב 

בשבת. מכה גבי 
ה"ב .188) סוף  פ "ו הירושלמי ) (על משה פני 
Ï"Òעד"ז189) ÁÎ˘ 'ÈÒ המכה גבי  על עלה נותנין :

לרפואה  שהם גפנים מעלי  חוץ  כמשמרה אלא שאינו בשבת

יום  מבעוד עליה נתנם ואם מרפאין שהן עלין כל הדין והוא
להחזירה. מותר במזיד אפילו משחשכה מעליה והסירם

משום 190) בשבת... רפואה שום לעשות... אסור א: סעיף 
לעסוק  מותר כשיהיה לרפואה סממנים ישחוק  שמא גזרה

טוחן. משום ויתחייב  בשבת ברפואות
י .191) פרק  עירובין מסכת לרמב "ם המשנה פירוש
מדוע 192) בזה השו"ע  על שהקשה יא ס "ק  תהל"ד ראה

עליו  מוכחת שמכתו במקרה וכו' שום בקליפות לצאת אין
מידי , קשה לא לשוע "ר אמנם יום, מבעוד נתנה וכבר
ברטיה  שנאסר לממרח  אלא להוצאה, חוששים לא שבאמת

בלבד.
בשו"ע . גם הפשט  הוא שכן לדחוק  אפשר ואולי 

•
          

ÂË הלילה וכל היום כל רגליהם על לעמוד נוהגין יש
אבל  יושבין אין בלילה ניעורים שהם זמן כל דהיינו
ביום  להתפלל שיוכלו כדי  בלילה לישן צריכין מקום מכל

בתפלתם: יתנמנמו ולא בכוונה

ÊË פעם שעמד ומי  דבר לשום לסמוך יכולים נחלשו ואם
לעולם  כן לנהוג בדעתו והיה הכיפורים יום כל אחת
ביו"ד  כמ "ש נדר כמו התרה צריך מנהגו לשנות רוצה אם

רט "ו: סי '

ÊÈ שאין לפי  הכיפורים יום כל לעמוד להם אין הנשים
להיות  כדי  הוא העמידה טעם שעיקר בעמידתם תועלת
בנשים  שייך אין וזה עומדים שנקראים המלאכים דוגמת

תר"י : בסי ' כמ "ש

ÁÈ מכל הכנסת בבית לישן אסור השנה שבכל אע "פ 
הכנסת  בבית לישן נוהגין הכיפורים יום בליל מקום
ישינים  ויש הלילה רוב  ותשבחות שירות שם שאומרים לפי 
שהוא  כיון איסור חשש כאן ואין הנרות את לשמור כדי  שם
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רסה    

לישן  יזהרו אך קנ"א בסימן שנתבאר כמו הכנסת בית צורך
אין  אם נשים של הכנסת בבית או הארון מן רחוק  במערב 
שירות  שם לומר רוצים שאינם אותם אבל נשים שם
המתפללים  והחזנים הכנסת בבית כלל ישנו לא ותשבחות
כשאינם  קולם את שמפסידים לפי  הלילה כל יעורו לא ביום
הלילה  כל יעור שלא לו טוב  אדם כל ואפילו בלילה ישנים

למעלה. כמ "ש

תהלים  של הראשונים מזמורים ד' השינה קודם לומר וטוב 
עצמו  את יעטוף  שלא ליזהר טוב  וגם לקרי  שמירה שהם
שלא  יזהר ועכ"פ  חימום לידי  יבא שלא וכסתות בכרים
יבא  שלא בועז של מרגלותיו ותגל לדבר זכר רגליו לכסות

חימום: לידי 

הכיפורים : יום  ליל  סדר תריט  סימן ד חלק 

בענין ‡ למהר כדי  שחרית בתפלת להאריך שלא טוב 
האריך  ואם ומחצה שעות ו' קודם מוסף  להתפלל שיוכל
ו' לאחר עד מוסף  יאחרו שלא אפשר ואי  מדאי  יותר החזן
להתחיל  כדי  מלכנו ואבינו סליחות לדלג יש ומחצה שעות
שעות  ו' דהיינו המנחה תפלת זמן שיגיע  קודם מוסף  תפלת
כמ "ש  תחלה מנחה להתפלל צריך הדין מן שאז ומחצה

רפ "ו. בסי '

שעות  ו' עד מוסף  להתפלל שאיחרו אירע  אם מקום ומכל
מטעם  מנחה קודם תחלה מוסף  יתפללו אעפ "כ ומחצה

ע "ש: שם שנתבאר

:במרוצה מהרבה בנחת סליחות מעט  לומר טוב 

סעיפים : ב ' ובו שחרית  בתפלת  לקצר יפה  מנהג  תרכ  סימן ד חלק 

אנשים ‡ ששה בראשון וקורים ספרים שני  מוציאין
חל  ואם ה' צוה כאשר ויעש עד מות אחרי  בפרשת
ובעשור  בפנחס  שני  בספר קורא ומפטיר שבעה קורין בשבת
דבר  ה' פי  כי  עד סלו סלו ואמר בישעיה ומפטיר לחודש

ותענית: תשובה ענין נתבאר זו שבפרשה לפי 

 מוחל מלך ה' אתה ברוך חותמין אין הפטרה בברכות
ה' אתה ברוך לעד וקיים אמת ודברך יאמר אלא וסולח 

כו': מקדש הארץ  כל על מלך

התורה ‚ קריאת בין מלין הכיפורים ביום מילה יש אם
למול  נוהגין ויש אשרי  אומרים המילה ואחר למוסף 
בבית  ולא בביתו התינוק  שמלין במקום הוא ואם אשרי  אחר
שהוא  משום להיכל תורה ספרי  חזרת עד מלין אין הכנסת
חוזרין  המילה ואחר לחוץ  ולצאת להניחו תורה ספר בזיון

מוסף : תפלת שלפני  קדיש ואומרים הכנסת לבית

כוס „ בלא המילה ברכת לברך נוהגין יש המילה ואחר
לתינוק  מטעימים אין וגם ממנו לטעום אפשר שאי  לפי 
ויורה  מצוה של זו בשתיה רגיל התינוק  יהיה שמא גזירה
ואע "פ  לכשיגדל אף  ברכה של מכוס  לשתות לעצמו היתר
מפני לכך חוששין ואין לתינוק  מטעימים באב  שבתשעה
ביום  מקום מכל תקנ"ט  בסי ' כמ "ש מצוי  שאינו דבר שהוא

וחששו  יותר החמירו כרת וענוש התורה מן שהוא הכיפורים
מצוי : שאינו לדבר אף 

לתינוק ‰ ממנו ולהטעים הכוס  על לברך נוהגין ויש
לכשיגדל  אף  ישתה שמא לגזור אין כזה שבקטן הנימול
שהגיע  לקטן ממנו להטעים צריך ברכה של כוס  שכל ואע "פ 
מקום  מכל ותקנ"ט  רס "ט  בסי ' כמ "ש ברכות חינוך לכלל
די לכן הנימול תינוק  בשביל נתקנה שהברכה מילה של כוס 
לו  שיתנו ליזהר צריך מקום ומכל לשתות לו כשנותנים
כשאומר  לפיו שנותנים מה מלבד מהכוס  קצת לשתות

חיי : בדמיך

Â כמו לתינוקות ומטעימים הכוס  על שמברכים נוהגים ויש
ביום  לכתחלה כן לנהוג שאין ואע "פ  באב  בתשעה
למחות  אין מקום מכל למעלה שנתבאר מטעם הכיפורים

היתר: הנוהגין ביד

Ê כהן עבודת שעיקר לפי  העבודה סדר הש"ץ  אומר במוסף 
שבאמצע  המוספים בקרבנות היתה הכיפורים ביום גדול
אחרי בפרשת האמורים היום עבודת כל עובד היה הקרבתם

מות:

Á המפורש השם את מזכיר גדול כהן היה פעמים עשרה
ה' אנא ראשון בווידוי  פעמים ג' הכיפורים ביום ככתבו
פעמים  ג' וכן תטהרו ה' לפני  כו' כפר ה' אנא כו' חטאתי 
אחת  ופעם שלישי  בווידוי  פעמים ג' וכן שני  בווידוי 

חטאת. לה' כשאמר בגורלות

אומרים  אנו המפורש שם מזכיר היה גדול שהכהן מקום וכל
יהא  שלא כדי  תפלותינו בכל כמו אדני  אומרים ואין השם
שאנו  כמו אדנות בכינוי  אומר היה גדול הכהן שגם נראה
שהכהן  להורות ברמז סתם השם אומרים אנו לפיכך אומרים
תטהרו  ה' לפני  מן חוץ  המפורש שם כאן מזכיר היה גדול
בכאן  באין אנו שאין לפי  אדנות שם בכינוי  אומרים שאנו
כוונתנו  אלא השם את מזכיר גדול הכהן היה איך לומר
בכינוי דהיינו בתורה לקרות שדרכנו כמו הפסוק  לקרות

אדנות.

אדנות  בכינוי  אומרים אנו חטאת לה' אומרים כשאנו וכן
עליו  עלה אשר בתורה שנאמר בתורה לקרות שדרכנו כמו
אנו  שבתורה כיון מקום ומכל חטאת ועשהו לה' הגורל
שהרי הכיפורים ביום שאומרים ממה בשינוי  קצת קורין
לעשות  נכון לכן ועשהו תיבת אומרים אין הכיפורים ביום

חטאת: להשם ולומר טוב  היותר צד על

Ë רצון יהי  דהיינו גדול כהן של הבקשה כשאומרים אבל
השרון  אנשי  ועל כו' אבותינו ואלקי  אלקינו ה' מלפניך
כו' אבותינו ואלקי  אלקינו ה' מלפניך רצון יהי  אומר הוא
גדול  הכהן שגם אדנות בכינוי  שבה האזכרות כל אומרים

אדנות: בכינוי  כאן אומר היה

È היה היאך לספר זו בקשה באמירת שכוונתנו ואע "פ 
שם  הזכרת כאן אין כן פי  על אף  מבקש גדול הכהן
עצמינו  על להתפלל הוא כוונתנו שגם כיון לבטלה שמים
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רסו   

גדול  הכהן היה שלא בקשות כמה בה מוסיפין אנו שהרי 
בזה: וכיוצא לארצנו בשמחה שתעלנו כמו כלל אומרם

‡È[שם]ה אנא בתחלה אומרים אלו ווידוים שלשת ובכל
רחמים  שכשמבקש כו' נא כפר בשם אנא ואח "כ וכו'
ע "י יושיע  שהקב "ה כלומר בשם אנא לומר יש הכפרה על
כלל): דין תערובות (בלי  גמורים רחמים שהוא העצם שם

È'כו והעם והכהנים כשאומרים פניהם על ליפול ונוהגין
ממקומו  לעקור לו אסור הש"ץ  אבל לשבח  בעלינו וגם
ויש  פניו על ליפול כדי  לאחוריו ולילך התפלה בשעת
רחוק  בתחלה עומד שהש"ץ  ונוהגין כן העושים ביד למחות
ליפול  כדי  רגליו לעקור יצטרך שלא בענין התיבה מן קצת

פניו: על

‚È הם שהחטאים לפי  פשעתי  עויתי  חטאתי  הווידוי  סדר
שעשה  העבירות כלומר הזדונות הם ועונות השגגות
להנאתו  אותם ועשה לעשותן שאסור שידע  במזיד אותם

בשביל ופשעים ולא להכעיס  שעושה כלומר המרדים הם
החמור: על ואח "כ הקל על תחלה להתוודות וצריך הנאתו

„È צדקה ונודרים הכיפורים ביום נשמות להזכיר ונוהגין
ביום  כפרה ג"כ להם יש שהמתים לפי  בעבורם
לחיים  רבים לשון כיפורים נקרא הוא כן ועל הכיפורים
בעדם  לכפר להם מועיל בעבורם צדקה וכשנודרים ולמתים
כן  גם היו בחיים היו שאלו ויודע  לבות בוחן שהקב "ה לפי 
אין  רשע  שהיה מי  בעבור צדקה נודר אם אבל צדקה נותנים

כלום: לו מועיל

ÂË עליהם דמעות ומוריד אהרן בני  מיתת על המצטער
מתים  אינם ובניו עונותיו מוחלים הכיפורים ביום

בחייו:

ÊËכדי יומא משניות הכיפורים ביום ללמוד ומצוה
יומא  סוף  בגמרא גם הקרבה במקום האמירה שתעלה

התשובה: במעלות המדברים מאמרים

ÊÈ עצמו את ולהשמיט  בתורה לעסוק  חכם לתלמיד ואין
הציבור: עם והבקשות והסליחות התפלות מלהתפלל

כיפור: ביום  ומילה  התורה  קריאת  סדר תרכא  סימן ד חלק 

כמו ‡ מוסף  תפלת אחר כאלהינו אין אומרים אין
אלא  נתקן לא שעיקרו לפי  ויו"ט  שבת בשאר שאומרים
אומרים  שאין עשרה שמונה תפלת של אמצעות ברכות כנגד
פיוטים  אמרו כבר הכיפורים ביום אבל ויו"ט  בשבת אותן
פיטום  אבל כו' אהללך כגון אלו ברכות הזכרות בהם שיש
פרטי מקום מכל בעבודה נזכרה היא שגם אע "פ  הקטורת
תפלת  אחר לאומרם יש ולכן שם הוזכרו לא הקטורת סממני 

מוסף :

 תפלת קודם לציון ובא אשרי  לומר נוהגים מקומות יש
אין  אלו במדינות אבל ויו"ט  שבת בכל כמו המנחה
בין  להפסיק  כדי  נעילה קודם עד לציון ובא אשרי  אומרים
בין  אבל לציון ובא אשרי  באמירת לנעילה מנחה תפלת

צריך  אין לפיכך התורה בקריאת מפסיקין למנחה מוסף 
המנחה  תפלת למהר לנו ויש לציון ובא באשרי  עוד להפסיק 

דאפשר: מה בכל

לפי‚ בשבת להיות חל אם אפילו תפלתי  ואני  אומרים אין
שאע "פ  ישראל לשבח  אותו אומרים השבתות שבכל
אחר  ומתפללין בתורה קורין הם כן פי  על אף  ושתו שאכלו
אבל  ופוחזין ושותין שאוכלין העולם אומות משא"כ כך

זה: שייך אין הכיפורים ביום

עריות „ בפרשת אנשים שלשה וקורין תורה ספר ומוציאין
לפי מהן יפרוש בידו עבירה שיש שמי  הפרשה סוף  עד
ויצרו  מחמדתן אדם של שנפשו מצויה עבירה שהעריות
התשובה  כח  בו שיש לפי  ביונה מפטיר והשלישי  תוקפו
לסיים  ונוהגים הקב "ה פני  מאת לברוח  יכולין ושאין

כו'. כמוך אל מי  במיכה ההפטרה

שלש  רק  לברך שלא אלו במדינות נוהגין ההפטרה ואחר
שכבר  לפי  העבודה ועל התורה על אומרים אין אבל ברכות

המנחה. קודם היום עבודת נגמרה

בשבת  כשחל צדקתך אומרים שאין אלו במדינות ונוהגים
משפט  מבקשין אנו ואין רבה תהום משפטיך בו שכתוב  לפי 
כעין  הדין משורת ולפנים רחמים אלא הכיפורים ביום

כו': במשפט  תבא ואל שנאמר

להתחיל ‰ כדי  מלכנו אבינו ידלגו דחוקה השעה אם
תרכ"ג: בסי ' שיתבאר בזמנה נעילה

Â כמ "ש הכיפורים ביום במנחה כפים נשיאת שאין אע "פ 
ושים  כהנים ברכת הש"ץ  יאמר אעפ "כ ע "ש קכ"ט  בסי '

ע "ש: שם שנתבאר מטעם שלום

סעיפים : ו' ובו מנחה  תפלת  סדר תרכב  סימן ד חלק 

מנחה ‡ תפלת קודם לציון ובא אשרי  שאומרים במקומות
כדי נעילה תפלת קודם אשרי  ולומר לחזור צריכים
וק "ה: ק "ח  בסי ' שנתבאר מטעם לנעילה מנחה בין להפסיק 

האילנות התחלת בראש כשהחמה הוא נעילה תפלת זמן
סמוך  עד זמנה ונמשך השקיעה להתחלת קרוב  דהיינו
ופיוטים  בסליחות לקצר הש"ץ  צריך לפיכך הכוכבים לצאת
כל  נעילה בתפלת למשוך לו אין וגם התפלה שבאמצע 
קודם  שיגמור כדי  תפלות בשאר שמושך כדרך ותיבה תיבה
כנגד  ציבור בתענית היא זו שתפלה לפי  הכוכבים צאת
נרות  הדלקת אחר ביום שהיה שבמקדש היכל שערי  נעילת
ומקודם  המלך מן לצאת הרוצה כעבד הערבים בין של
השער  ונועל ויוצא המלך ומנת פרס  מבקש הוא שיצא

אחריו:

בתפלת ‚ ולהמשיך להאריך שיכולין אומרים יש אבל
היכל  שערי  נעילת אחר שהוא ואע "פ  בלילה גם נעילה
שערי נעילת בעת זו תפלה להתפלל כלל תקנו שלא לפי 
אותה  שמתפללין לפי  היינו נעילה תפלת שנקרא ומה היכל
אותה  ומתפללין היום של תפלות גמר והיא היום בסוף 
התפלות: בגמר אותם שנועלין שמים שערי  לנעילת סמוך
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רסז    

עכשיו „ מקום מכל הראשונה כסברא שהעיקר ואע "פ 
מקום  ומכל בידם למחות אין האחרונה כסברא שנוהגין
היום  חרוז לומר יזהרו וגם גדול היום בעוד להתחיל צריכין
שקרים  דובר הוא כן לא דאם שמש הערב  קודם כו' יפנה

ה': לפני 

וחתום ‰ וכתוב  ובמקום חתמנו כתבנו במקום ואומרים
ונחתם: ונכתב  ובמקום

Â שמזכיר כדרך זו בתפלה שבת של מזכיר שבת הוא ואם
ואפילו  הוא שבת יום עדיין שהרי  היום תפלות בשאר
שהתחילו  כיון מקום מכל בלילה זו תפלה הממשיכים אותם

קפ "ח ). בסי ' (כמ "ש שבת של להזכיר צריך יום מבעוד

כיון  שבת של בו מזכירין אין התפלה שלאחר בווידוי  אבל
שחותמין  בחרתנו אתה (דהיינו שבת ברכת סיים שכבר
כמ "ש  הברכה סיום אחר הזכרה מצינו ולא השבת) מקדש

ע "ש. תכ"ה בסי '

הווידוי שאומר כיון הש"ץ  אבל ביחיד אמורים דברים במה
אנוש  הבדלת באתה שבת של להזכיר צריך התפלה בתוך
אתה  ברכת שהרי  הכיפורים יום של בו שמזכיר כדרך כו'
מזכיר  שהרי  הכיפורים וליום לשבת מיוחדת היא בחרתנו
וכו' הזה השבת יום את לנו ותתן בתחלה שבת של בה
הזכיר  לא אם מקום ומכל כו' השבת מקדש חותם ובסוף 

כ  אותו מחזירין אין הווידוי  בתוך שבת שהזכירו של יון
בתוך  אפילו כלל שבת של הזכיר לא אם אבל התפלה בתוך

ש"ץ : בין יחיד בין אותו מחזירין התפלה

Ê בנעילה ג"כ אומרים במוסף  כתר שאומרים במקום
ג"כ  אומרים במוסף  נעריצך שאומרים ובמקומות

בנעילה:

Á הוקשה כפים שנשיאת ולפי  בנעילה כפים נושאים
ביום  אלא אינה ועבודה קכ"ח  בסי ' כמ "ש לעבודה
הסליחות  ולדלג נעילה בתפלת למהר הש"ץ  צריך לפיכך
קודם  ביום כפים נשיאת שתהא בענין ביום שהות אין אם

הכוכבים. צאת

עולין  הכהנים אין אלא כן נוהגין אין אלו במדינות אבל
עד  ופזמונים בסליחות שמאריכין לפי  בנעילה כלל לדוכן
אומר  מקום מכל אבל בלילה כפים נשיאת ואין הלילה
לילה  שהוא אע "פ  כו' ברכנו אבותינו ואלקי  אלקינו הש"ץ 
לנשיאת  ראויה זו שתפלה כיון כך כל קפידא אין שבזה

יום: מבעוד היא זמנה התחלת שהרי  כפים

Ë בשבת כשחל אפילו מלכנו אבינו אומרים התפלה ואחר
אין  היום שבכל פי  על ואף  יום הוא עדיין ואפילו
יש  עכשיו מקום מכל שבת כשהוא מלכנו אבינו אומרים
לבקשת  צריכין ואנו החתימה גמר הוא שעכשיו לפי  לאומרו

אימתי : עכשיו לא ואם רחמים

È ושלש אחת פעם ישראל שמע  אומרים הסליחות בסוף 
ואח "כ  ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך פעמים
השכינה  ללוות האלהים הוא ה' פעמים שבע  אומרים
שבעת  רקיעים משבעה למעלה עכשיו ותסתלק  שתעלה
תעלה  ועכשיו בינינו שרויה השכינה היתה התפלה

למקומה:

‡È ויש אחת תקיעה תוקעין ואח "כ שלם קדיש ואומרים
תשר"ת. לתקוע  נוהגין

איסור  כאן אין אעפ "כ בתפלה הבדילו לא שעדיין ואע "פ 
משום  אפילו בה ואין כלל מלאכה אינה שהתקיעה כיון כלל
טוב  ויום בשבת אסרו ולא תקפ "[ח ] בסי ' כמ "ש גמור שבות
להתיר  יש לפיכך שם שנתבאר כמו דחול עובדין משום אלא
נעילה  תפלת גמרו כבר אם השמשות בין אפילו זו תקיעה

שמ "ב ): בסי ' (ועיין

[]È למעלה שכינה לסילוק  סימן היא זו תקיעה וטעם
נאמר  השכינה שכשעלתה תורה במתן שהיה כמו
יש  ועוד כו' בתרועה אלהים עלה ונאמר וכו' היובל במשוך
בסעודה  ולהרבות טוב  יום שהוא להראות זו בתקיעה טעם
לכן  לפרסמו תקנה בו עשו מפורסם זה טוב  יום שאין מפני 
שאומרים  כדרך הכנסת מבית בצאתו רעהו את איש יפקדו

טוב : ויום בשבת

נעילה : תפלת  סדר תרכג  סימן ד חלק 
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 רה לעת 'כ ק ל  תמע "י סק  על  תאר  מה  יוע)ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.(   יע ."'ֵַָכ

."'כ  ל אפ ח  ואני 'כ לי "תחי  עני אחר ,   מק תאר  מְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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הרצעת   עני ," ת ח "ימני סק  על  יא ר  תאר  מה  יְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוע
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שמחמת ‰Â‰(יז ) וביטול  השתחוואה בחי' יובן 
השתחוואה  מבחי' ביאור  בתוס' הקירוב
השתחווא' היפך  שהוא היראה מדת בבחי' דיצחק
בשרש  תחלה להקדים יש אך  כו ' החסד  בחי' דאברהם
דאברהם  אה"ר  התפעלות בחי' בין  ההפרש ענין 
דמהות  ידוע להיות יצחק ופחד  יראה להתפעלות
שממנה  אחר  ההתבוננות במהות תלוים ההתפעלו '
וההתבוננות  ההשגה אופן  שהיה מוכרח  נולדה ומכחה
ודאי  לפ"ז  והנה כזאת התפעלות בחי' שתוליד  בענין 
מכח  באה דאברהם אהבה שבהתפעלות הקירוב שבחי'
המורה  אלקית השגה בחי' שהוא המולידה ההתבוננות
ה' גדולת בבחי' כמו  והוא דוקא לאלקי' הקירוב בחי'
למטה  עד  חקר  אין  שלגדולתו  אא"ס התפשטות בחי'
ממנו  חוץ דבר  לך  ואין  מיני' פנוי אתר  דלית עד  מטה
בחי' מוליד  בזה כיוצא שכל  וכה"ג כו ' הכל  ממנו  כי
הרי  ואעפ"כ  בה' והדביקות והקירוב האהבה התפעלות
גודל  יותר  ישיג ה' גדול ' בהפלאת יותר  שישיג מה כל 
בחי' לכלל  שבא עד  הבע"ג מערך  הא"ס ערך  הפלא'

מצד  באה זו  השתחואה אמנם כנ "ל  יותר  השתחוואה
בגילוי  אא"ס גילוי בחי' יותר  משיג בהיותו  הקירוב
לבחי' בא יותר  יותר  לו  שנתגלה וכל  גילוי  אחר 
פנימה  המלך  בהיכל  במשתחווה הנ "ל  כמשל  הביטול 
מצד  ובא ריחוק בחי' הוא ההשתחווא' גוף ונמצא כו '
בחי' אבל  כו ' והתפעלותו  בהשגתו  הקירוב סיבת
ההשתחוואה  דגוף ממש בהיפך  היא דיצחק השתחווא'
בתחלה  הריחוק מסיבת רק ובאה קירוב בחי' הוא
העם  וירא כמו  מרחוק השתחוואה זו  השתחוואה ונקרא
תחלה  בהקדים זה ויובן  וכה"ג. מרחוק ויעמדו  וינועו 
מהשגה  שנולדה יצחק ופחד  יראה התפעלות ענין  שרש
שהוא  כזאת התפעלות מוליד  שהוא באופן  והתבוננות
באופן  היא שההתבוננות מוכרח  ביראה הריחוק בחי'
הנ "ל  הקירוב התפעלות המוליד  מהתבוננות הפכי
אינה  א"ס בגדולת עצמה ההשגה דאותה הוא והענין 
עד  מטה למטה וגילוי בירידה אורו  התפשטות בבחי'
ערך  והבדלת הפלאת בבחי' אדרבה אלא כו ' אתר  דלית
עד  מעלה למעלה העלם אחר  בהעלם ומהותו  עצמותו 
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רעז    

ואיך  כו ' המתנשא לבדו  המרומם המלך  כמ "ש קץ אין 
כלא  יותר  אליו  קרוב הקרוב וכל  כו ' כלא קמיה דכולא
עילוי  אחר  בעילוי למעלה הוא עצמו  שאא"ס לפי כו '
כמו  הפסק בלי סלה ירוממוך  הכל  וכמ "ש קץ אין  עד 
עד  בירידות מטה למטה התפשטותו  לבחי' סוף שאין 
למעלה  הוא כך  סוף אין  בשם נק' ע"כ  אשר  תכלית אין 
לו  שאין  מאחר  בעליות קץ אין  עד  בעצמותו  מעלה
חו "ג  בחי' שזהו  במ "א (וכמ "ש כו ' ותחלה ראשית
הגבורה  בבחי' הוא בעליות למעלה שבאא"ס

בלי  בעצמותו  ירידתו בהסתלקות ובחי' למעלה שיעור 
והנה  החסדים) בחי' הוא למטה באבי"ע שיעור  בלי
בחי' שהוא גבורות בבחי' שהיא כזאת התבוננות בחי'
שיעור  בלי בעצמו  דאא"ס וההתנשאות ההסתלקות
הריחוק  התפעלות בחי' המוליד  הוא כנ "ל  למעלה
הפלא' בעוצם כשמתבונן  דהיינו  יצחק ופחד  דיראה
ביה  דתפיס מאן  ולית סדכ "ס שהוא איך  אא"ס עצמות
בפחד  לבבו  יפול  מזה א"כ  כנ "ל  המעלות רום עד  כלל 
לתפוס  ודבר  יש אהיה איך  לנפשו  לומר  גדולה ורעדה
בבושה  ויפול  כו ' כלא קמיה דכולא מאחר  בפ"ע מקום
ורואה  שמשיג מי כמשל  וה"ז  דוקא מרחוק וביטול 
נרתע  דוקא בעצמותו  המלך  ורוממות התנשאות בעומק
ומיצר  המלך  מן  מאד  הרחק לעמוד  לאחוריו  לו  והולך 
המלך  בפני קצת מקום תופס היותו  על  בנפשו  מאד 
אחור  ונסוג כו ') זיך  בייא ניט  ארט  קיין  האט  ער  (בל "א
שמשתחווה  עד  המלך  רוממות יותר  שרואה כל  ביותר 
מסיבת  דוקא באה זאת השתחווא' ונמצא דוקא מרחוק
ויעמדו  וינועו  העם וירא וכמו  תחלה בעצמו  הריחוק
שבאה  דאברהם השתחוואה בחי' היפך  וזהו  כו ' מרחוק
בגדולת  היא שההשגה לפי כנ "ל  הקירוב מצד  דוקא
שיש  דכמו  ונמצא וד "ל . כו ' בקירוב למטה אא"ס
בא  הריחוק אבל  וריחוק קירוב דאברהם אהבה בבחי'
וריחוק  קירוב יש דיצחק ופחד  ביראה וכך  הקירוב אחר 
כי  הריחוק אחר  בא דהקירוב הוא נהפוך  אבל 
מסיב' רק בא ואינו  הקירוב הוא שלו  ההשתחווא'
כנ "ל  העצמות ברוממות ההשגה מצד  בעצמו  הריחוק
דיצחק  השתחווא' נק' למה להבין  יש עדיין  אך  וד "ל .
כו '. משתחווה הוא מרחוק הלא הקירוב בחי' מרחוק
הריחוק  עוצם שמצד  זו  השתחווא' דבאמת הוא והענין 
והדיבוק  הקירוב אמיתת הוא הנה כנ "ל  בתחלה
הקירוב  מבחי' יותר  הרבה בפנימיותו  אא"ס בעצמו '
מבואר  דהנה כנ "ל  מקרוב שלו  בהשתחוואה דאברהם
שיעור  בלי העצמות ברוממות ההשגה באופן  למעלה
איך  בעצמו  הריחוק התפעלות יולד  שמזה כו ' למעלה

כלל  מקום מוצא ואינו  בפ"ע ודבר  יש קצת גם הוא
איך  זו  השגה בעמקות יותר  שמאריך  מה וכל  לנפשו 
העצמות  אל  ערוך  עליוני' היותר  גם העולמות שאין 
ביותר  תתגבר  כנ "ל  בעצמותו  מעלה למעלה שיעור  בלי
מדוע  בעצמו  עצום וריחוק במרירות הנפש התפעלות
שהיא  כל  הזאת שההשגה מפני כו ' מקום יתפוס
הבדלת  ריחוק בחי' מורה היא יותר  יותר  בעמקות
רחוק  בנפשו  שנעשה עד  מהעולמות אא"ס והפלאת

וביטול  השתחווא' לכלל  שבא עד  כו 'ביותר  במציאות
מצד  רק שבאה מאחר  זאת שהשתחוואה יובן  הרי וא"כ 
ה"ז  הא"ס רוממות עצמות ערך  ריחוק הפלאת
בא  שמזה מאחר  העצמות רוממות לפני רק משתחווה
הקירוב  אמיתת הוא והרי זאת השתחוואה סיבת
גבוה  ויותר  ממש דא"ס הרוממות עצמות באמיתת
דאברהם  בהשתחווא' הקירוב מבחי' הרבה במדרגה
רק  באה דאברהם ההשתחווא' סיבת עיקר  שהרי מקרוב
עצמות  בחי' מצד  זה שאין  ביותר  הקירוב מצד 
בקירוב  אורו  התפשטות גילוי בחי' מצד  רק הרוממות
הקירוב  מצד  מקרוב שמשתחווה ואע"פ ביותר  למטה
זה  אין  העצום הקירוב ענין  עיקר  כל  גם הרי העצום
שלו  התקרבות בחי' רק ממש הא"ס עצמות בחי'
השתחוואה  משא"כ  כו ' בלבד  למטה בהתפשטותו 
ע"ז  והמופת ממש הא"ס עצמות מצד  רק שהיא דיצחק
יותר  שיש במציאות הביטול  בחי' עוצם הוא
מצד  עצומה שפלות בבחי' שהוא דיצחק בהשתחוואה
בהשתחוואה  משא"כ  כו ' הרוממות עצמות ערך  הפלאת
כ "כ  ושפלו ' ביטול  בבחי' שאינו  העצום קירוב שמצד 
הביטול  זה סיבת אין  כי ואפר  עפר  ואנכי שא' אעפ"י
הקירוב  להכיל  ולבו  מוחו  כלי יכיל  שלא מפני רק
כו ' לבד  העצמות רוממות מצד  ולא כו ' העצום וגילוי
הנאמן  באוהב הנ "ל  ממשל  יותר  זה דבר  ויובן  וד "ל .
ממש  המלך  לפני שבבואו  עד  למלך  ומתקרב ההולך 
להשתחווא' הסיבה והרי מקרוב רגליו  לפני משתחוה
בהיכלו  כשבא המלך  גדולת הא' דברים מב' מורכבת זו 
שלא  ביות' בקירוב בא שהוא מה והב' כבוד  אומר  כולו 
אבל  ומשתחוה מתבטל  שפלותו  ערך  מצד  להכיל  יכול 
הרחק  לאחור  ונרתע העצמו ' ברוממות שמתבונן  מי
קירוב  באמת זהו  הרי מרחוק שם ומשתחוה מאד  מאד 
באמיתתו  האמיתית מהשגה בא להיותו  יותר  אמיתי
זאת  והשגה כו ' הקירוב מצד  ולא העצמות של 
יותר  אמיתית המלך  עצמות ובגדלות ברוממות
הוא  באה היא ריחוק שמחמת פי על  אף זו  והשתחוואה

וד "ל : ביותר  האמיתי קירוב בחי'
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ÔÈ‡ הנה כי ראש, כובד  מתוך  אלא להתפלל  עומדין 
ישראל  בדא, דא מתקשראן  דרגין  תלת איתא
סתים  וכולא בקוב"ה, ואורייתא באורייתא מתקשראן 
וישראל , יעקב ענין  שזהו  וגליא סתים ישראל  וגליא,
וסתרי  הנגלית תורה ענין  שזהו  וגליא סתים ואורייתא
וממלא. סובב ענין  שזהו  וגליא סתים וקוב"ה תורה,

ÔÈ‰ÏÂ'בבחי הנשמה התפלה שקודם מ "ש צ"ל  זה
ליתן  אסור  כמשארז "ל  הוא והענין  מקיף,
מן  לכם חידלו  כמ "ש התפילה קודם לחבירו  שלום
במה  א"ת הוא נחשב במה כי באפו  נשמה אשר  האדם
באפו  הנשמה התפילה וקודם (בקמץ), במה אלא

הגוף. בכל  מתפשט  ואינו  דווקא
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Ê"ÙÚÂ בתרומת שהי' כללים דברים ג' ענין  ג"כ  יובן 
בחי' ג' כנגד  שהם ונחשת וכסף זהב המשכן 
הזהר , בשם כנ "ל  לבות בוחן  לזהב כור  לכסף מצרף
וגמ "ח  ועבודה תורה בחי' הם האדם בנפש ובעבודה
בחי' הוא אהבה בחי' הוא כסף עומד , העולם שעליהם
שמהזהב  כשם כי העבודה, בחי' הוא וזהב גמ "ח ,
כנגד  שהיא שבתפלה ההעלאו ' הו "ע כן  ניצוצי' מנצץ
מלמטלמ "ע  הניצוצי' העלאות בחי' הוא העבודה עמוד 
בחי' בעבודה הוא ונחושת במ "א, מזה כמ "ש כו '
תורה, שלמעלה חכ ' נובלות ר "ת הוא נחש"ת כי תורה,
שלמעלה  מחכ ' ה"ה מ "מ  חכ ', נובלות היא כי ואם
כמ "ש  כו ' דרכה הבין  ואלקי' ערכה אנוש ידע  שלא
נחשת  שנק' וי"ל  להו . קרית זמירות דוד  בד "ה באגה"ק
שבלעו "ז  חכ ' בחי' שמבררת אתברירו  בחכ ' כי ע"ש
התלבשותו  ע"ש המברר  נק' שלכן  נחושת, שנק'
בהכרח  שהמברר  מענין  במ "א כמשנ "ת במתברר 
בעצם  התורה כי הגם ולכן  המתברר , במקום שיתלבש
בתורת  העוסק כל  שלכן  ומקום, מזמן  למעלה היא
בהמ "ק  יש לא כעת כי הגם עולה הקריב כאלו  עולה
מ "מ  שהקדימו , בשעה בד "ה בלק"ת מזה כמ "ש כו '
ויז  לע"ל  וכמ "ש המתברר , במקום שתתלבש בהכרח 

בד "ה  מזה כמ "ש אגאלתי, מלבושי וכל  בגדי על  נצחם
וגם ולאחו  נחושת. התורה נק' ועש"ז  הבתולה, תו 

שהקנה  מאזני' שבכף האמצעי קנה בחי' היא התורה
המשקל  של  המשא לפ"ע שהרי המשקל , המברר  הוא
הניתן  הדבר  מגבי' זה ערך  לפי כן  האחת בכף שנותני'
הקנה  זהו  אמיתות שהוא הדבר  והמברר  השני', בכף
החסד  המשכת לפ"ע אלו  דברים בג' כן  כו ', שבאמצע
בעמוד  הניצוצי' מתעלי' זה ערך  לפי כן  בגמ "ח 
קדש  מבחי' במעהמ "צ ההמשכה שלפ"ע העבודה,
קדשנו  אשר  מצוה כל  על  מברכי' שלכן  העליון ,
מצותיו  שציונו  ע"י העליון  בקדש שקדשנו  במצותיו ,
בעמוד  הניצוצות מתעלים ממש זה ערך  לפי ית',
הקנה  שהיא התורה בחי' הוא והמברר  העבודה,
האמצעי  קו  יעקב דא לבות בוחן  וז "ע כו ', האמצעי

במ "א. כמ "ש כו ' התיכון  בריח 
‰˙ÚÓÂ ירבה לא שהעשיר  השקל  מחצית ענין  יובן 

היא  שהכוונה שהגם מעשר , ימעיט  לא והדל 
אלא  עשיר  ואין  בדעת, אלא עני אין  מארז "ל  על  גם
ימעיט  לא והדל  עשר  על  ירבה לא העשיר  מ "מ  בדעת
העני  ישתוו  ולמה מה מפני מובן  אינו  ולכאו ' מעשר ,

והעשיר .
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    הקודם בפרק 
  בינהם ההבדלים מה   96

  קחו בעווניך , כשלת  כי אלקיך  ה ' עד 
הוי' אל  ושובו  דברים עמכם  המאמר דבתחילת 

אחר  דברים  עמכם  קחו  ענין  מהו להבין  "וצריך  - הקשה
דברים עמכם  קחו עוד  מהו  ישראל  שובה אומר שכבר
כשלת כי אומר ישראל  שובה גבי ולמה כו'. ושובו
מהו  גם  כו '. דברים עמכם קחו  אומר כך  ואחר בעוניך 
עוד  שיש מזה דמשמע עון תשא כל  אליו אמרו  אומרו 

כו '." זו  תשובה ענין  מהו להבין  וצריך  תשובה 
 (שמונה      כנגד

ונשמה, רוח  נפש     כנגד
    הוא התשובה  שטעם 

  שהתשובה הקודם בפרק שנתבאר כפי
העוונות, על  היא נפש, דרגת  של   

    
 - מכן  שלאחר  בפסוק  

  ,עוונות של  ענין  מוזכר לא כבר וכאן
 ,המידות ענין  על  תשובה  היינו 

    97האדם ויהי  
    (מדברת ומכאן

בחינת של  והתשובה רוח , בחינת  הוא שדיבור רואים 
- דברים" עמכם "קחו  במילים  זה  בפסוק נרמזת רוח ,

הדיבור, ענין הוא דברים     
        

  זו בתשובה  בפסוק שאמר כפי
הנפש , לדרגת בקשר הקודם     


         

,ההשגה העדר על     
טעמים: ב' מצד  ה'נשמה' ענין על  רומזת  זו  שלשון 

כל , ראשית       
   שהוא מי על  מדובר שהרי

וזה 'נשמה', בחינת של  ביותר הגבוהה לדרגה שייך 
ממש , "אליו " שייכות בו  שיש אליו " "אמרו  פירוש

- נוסף טעם   98'מ'דיבור בשונה
כנגד  הוא  אליו " "אמרו  כשאומר ולכן בפה, שהוא 

  לדיבור שקודמת   

- התשובה סוגי ג ' את  שפירט לאחר 
 שרומז כולל  ביטוי הוא  זה  על שביטוי

   הוא "כל " הביטוי עון , תשא
       

    הכתר דרגת   
   

       ( הולך 
     שפירט לאחר כלומר

נמשכת תשובה  שכל  התשובות , סוגי ג ' את בפסוקים
המקיף על  עון " תשא  "כל  במילים רומז  פרטי, ממקיף

הפרטיים, המקיפים נמשכו  שממנו  הכללי 
      

        
,מזה זה  הכתרים השתלשלות בענין

       
 הוא האדם, שעשה  הפגמים על  לסלוח  היכולת

החסרונות, כל  את שמשלים המקיף נמשך  כאשר
   

 אומר בתחילה בפסוק , הפירוש סיכום 
   כנגד והוא    אחר

ממשיך  כך      כנגד והוא 
    כך אחר שממשיך  ומה 

     כנגד   
      של ההתעוררות  כל 

על  הוא ה', אל  לשוב ברצון  מתעורר שאדם  התשובה,
"כל  במילים  נרמז וזה  בו , המאיר המקיף  בחינת ידי

עון ". תשא הפרטיים  
       

  העוונות על  המחילה 
ומחיה המתלבשת החיות  את שיש כמו  כי  כן , אם נמצא
לברוא הרצון שהוא  - שלו  הכתר את  ויש העולם את

- האדם בעבודת  הוא  כן  אותו , ולהאציל 
העשיה) (עולם עושה  שהאדם בפועל  המעשה את  יש
ולתקן  לשנות - התשובה של  הרצון  התעוררות  את ויש
של  העבודה את יש וכן דעשיה). (כתר המעשים את
התעוררות את ויש היצירה ), (עולם ויראה האהבה
דיצירה). (כתר זה ענין  ולתקן  לשנות  והתשובה  הרצון
(עולם אלוקות  והשגת בידיעת העבודה את יש וכן 
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רפ   

לשנות והתשובה הרצון  התעוררות את ויש הבריאה),
האלו  הרצונות כל  ושרש דבריאה). (כתר זה ענין  ולתקן 
של  הכללי, והמקיף מהרצון  הוא הפרטיים) (המקיפים

ממש . הנשמה עצם
קיצור.
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ה 'תש"ה ] ניס]

"ÏÎ1Â„Â Â„ כאלו עצמו  את לראות אדם חייב
שנאמר  ממצרים, יצא ההוא 2הוא ביום לבנך  והגדת

ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור  .3לאמר 
לחוש  יהודי כל  על  שיהיה, דור  ובכל  שיהיה, זמן  בכל 
הגלות  ענין  באמת כי ממצרים", בצאתי לי ה' ש"עשה

רוחני. ענין  הוא והגאולה
וגאולת  הראשונה, הגלות היא מצרים שגלות אף
וגאולת  גלות הרי הראשונה, הגאולה היא מצרים

והגאולות. הגלויות לשאר  הוכחה הן  מצרים
והנצחית, האחרונה הנוכחית, הגאולה שעל  כך  כדי עד 

כתוב  צדקנו , משיח  ידי על  לבוא "כימי 4העתידה
הגלות  ענין  כל  כי נפלאות", אראנו  מצרים מארץ צאתך 

רוחני. ענין  הוא והגאולה
בכוחותיהם  ולא ברצונו , למצרים הלך  לא אבינו  יעקב
יעקב  את הביא ברוך ֿהוא ה' ממצרים. ישראל  בני יצאו 
מכירת  ידי על  למצרים שלו  הנפשות שבעים עם אבינו 
בני  את הוציא רבינו , משה על ֿידי ברוך ֿהוא, וה' יוסף,

ממצרים. ישראל 
האחרונה  ובגאולה האחרונה, הנוכחית, בגלות גם כך 

לבוא: העתידה והנצחית
הלכו  לא בן ֿזכאי יוחנן  רבי של  בדורו  ישראל  בני

לא  ישראל  ובני ברצונם, הגלות לארצות ישראל  מארץ
בכוחם. ישראל  לארץ יכנסו 

העניש  מסוימים חטאים מעשי שבגלל  ברוך ֿהוא, ה'
נעשה  כאשר  – אבותינו  מארץ אותנו  וגירש אותנו 
שיגאל  צדק הגואל  את לנו  ישלח  הוא באמת, תשובה

ישראל אותנ  בני כל  את ויביא הגלות ארצות מכל  ו 
ישראל . לארץ

הגלות  ענין  כי דבר , עושים לא האישיים בכוחות
שמימי. סדר  הוא והגאולה

לא  אם ובין  רוצים אם בין  רצון . של  ענין  אינה הגלות
עונש  את לקבל  ומוכרחים עוזר  לא דבר  שום רוצים,

הגלות.
לקחת  אפשר  אי כוח , של  ענין  אינו  הגאולה ענין  גם

שכתוב  כמו  האישיים, בכוחות ולא 5אותו  בחיל  "לא
צבאות". ה' אמר  ברוחי אם כי בכוח ,

בארץ  המקדש יבנה חזק וכוח  רבים אנשים ידי על  לא
האלקי. ברצון  אלא ישראל ,

מוכרח  הנבחר  והעם רוחני, סדר  הם וגאולה גלות
על ֿידי  הגלות ארצות בכל  האלקי הרצון  את לבצע
ימלא  ברוך ֿהוא ה' שאז  ותשובה, מצוות תורה, קיום

צדקנו . משיח  על ֿידי לגאולה הבטחותיו  את
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רפי    

הגואל  רבינו , משה את שלח  ה' מצרים, שבגלות כשם
זעקת  על ֿידי מצרים, גאולת את לבצע הראשון ,

שכתוב  כמו  – ישראל  עם של  ה'6התשובה אל  "ונצעק
ה' תשובה, זעקת על ֿידי עתה, גם כך  – וגו '"

הגואל ֿצדק. את ישלח  ברוך ֿהוא
ישראל  שבני רוחני ענין  הוא והגאולה הגלות ענין  כל 

רז "ל  כמאמר  בעולם, לבצע הגלות 7צריכים שתכלית
בישראל . גרים שיתוספו  כדי היא

הקדושה  ניצוצות את לברר  צריכים ישראל  ,8בני
כל  של  הפרטית העבודה על ֿידי הם הניצוצות ובירורי
שעליו  שליחותֿנשמתית יש יהודי לכל  כי בפרט , יהודי

בעולם. לבצע
את  לראות אדם חייב ודור  דור  ש"בכל  המשמעות זוהי

ממצרים" יצא הוא כאלו  מצרים 2עצמו  יציאת .
הרוחנית. מצרים ביציאת תלויה בגשמיות

כתוב  מצרים גלות ישראל 9על  בני את מצרים "ויעבידו 
בגמרא  מתפרשת "בפרך " המילה בשני 10בפרך ".

פירושים:
בדיבור  – רך " "בפה – "בפרך " מפרש אליעזר  רבי

במדרש עדין  שכתוב כמו  מצרים 11, מלך  פרעה איך 

דיבורים  ישראל  בני אל  דיבר  הוא ישראל . בני את רימה
הגדול  במאמץ לייצר  ניתן  לבנים כמה לברר  כדי טובים
כמות  כזו  לעבד  ישראל  בני את הכריח  הוא ואז  ביותר ,
גרם  רך " ש"הפה הכוונה זו  ויום. יום בכל  לבנים של 

ל "בפרך ".
שבר  שפרעה – "בפרך " אומר  נחמני בר  שמואל  רבי

שכתוב  וזהו  וברוחניות, בגשמיות ישראל  בני 12את

קשה". ומעבודה רוח  מקוצר  משה אל  שמעו  "ולא
האחרונה, בגלות גם וכך  מצרים, בגלות ישראל  בני
עד  ברוחניות וממורמרים בגשמיות כך  כל  שבורים

נחמה. מקבלים שאינם
.ÂˆÈ˜ צריך עת ובכל  דור  בכל  יהודי שכל  מבאר 

גלות  מצרים. מגלות יצא עצמו  הוא כאילו  לחוש
והגאולות  הגלויות לכל  הוכחה מהוות מצרים וגאולת
זהו  האישי, ברצון  אינה הגלות שמימיֿרוחני. סדר  שהן 
האחרונה  הגלות האישי. בכוח  אינה והגאולה עונש,
ישלח  ברוך ֿהוא ה' תשובה ועל ֿידי עונש, היא המרה
ניצוצות  את שיבררו  היא הגלות כוונת הגואל ֿצדק. את
הגאולה. לנחמת מפריעה מהגלות המרירות הקדושה.

ב.

ÔÈ‰Ï:הרוחנית בעבודה והגאולה הגלות ענין  את
פירושו  מצרים כי מצרים, בשם נקראות הגלויות כל 

וגבול  .13מיצר 
"וייצר 14כתוב  – וגו '" האדם את אלקים ה' "וייצר 

יו "דים  הרע".15בשני וביצר  טוב ביצר  יצרין , בתרין  ,
האלקית, מהנפש הרוחני מזונו  את לוקח  הטוב היצר 
שהיא  הטבעית, מהנפש מזונו  את לוקח  הרע והיצר 

הבהמית. הנפש
שלה  הבהמיים והמושגים התאוות עם הבהמית, הנפש
האלקית  הנפש את ומגבילה מצירה העולם, בעניני
הנפש  מושגי את מגשמת היא עליה, ְַומאפילה

האלקית.
כדי  הבהמית בנפש מתלבשת האלקית הנפש כאשר 

מתגברת  הבהמית הנפש אזי אלקית, הבנה לה 16לבאר 

הנפש  אשר  עד  צד , מכל  האלקית הנפש את ומקיפה
האלקית 

בעצם  שכלי שהוא ומי מהותה בעצם שכלית שהיא –

אבל  תקיפה, ועמידה רחב שכלי היקף לו  יש מהותו 
הבהמית, הנפש של  והגסות הקשות ההגבלות על ֿידי

– האלקית הנפש
מתבוננת  היא כאשר  ואפילו  וקטנה, מוגבלת נעשית
הנפש  על  משפיעה לא ההבנה אלקית, בהבנה ברעיון 
הבהמית  הנפש ממיצר  לצאת כוח  לה לתת האלקית
של  עבודה ה', עבודות משתי אחת לעשות כדי
הגופניות  התכונות כי אתהפכא, של  עבודה או  אתכפיא
מפריעה  הגופנית והגסות התעדנו , טרם שלה המולדות
האלקית  שהנפש האלקית ההבנה של  להשפעה

בפנימיות. תכנס שלא – מתבוננת
הידוע  קריא"17כמאמר  רחמנא מחתרתא אפום "גנבא

הוא  חתר , שהוא הפתח  סף על  עומד  גנב כאשר  –
הגניבה. במלאכת יצליחו  שה' מבקש

הוא  שה' האלקית, הפרטית ובהשגחה בה' מאמין  הוא
יכול  שה' מאמין  והגנב הברואים, כל  את המפרנס
מאמין  שהוא האמונה אבל  להיפך , או  לאושר  לו  לגרום
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רפב   

עושה  והוא עליו , משפיעה לא פרטית, ובהשגחה בה'
הרע  היצר  כי ברוך ֿהוא, הבורא רצון  היפך  שהוא דבר 

האמונה. הבנת על  מחשיך  הגניבה של 
האלקית, הנפש של  האלקית ההבנה לגבי הוא כן 
ואין  הבהמית, הנפש על ֿידי ומוגבלת מואפלת הנעשית

לה: להיות שצריכה ההשפעה את לה
גופני  עידון  לפעול  מוכרח  השכל  דבר , של  לאמיתו 
המידות, על ֿידי ביטוי לידי באות גופניות תכונות מסוים.
שלו  הגופניות שהתכונות שמי במוחש רואים שאנו  כפי
שלו  הגופניות שהתכונות ומי עדינות, מידותיו  עדינות,

מושחתות. גם ולעיתים גסות מידותיו  גם גסות,
כמו  השכל , על ֿידי הוא המידות עידון  כלל , בדרך 

של 18שכתוב  מידותיו  יופי איש". יהולל  שכלו  "לפי
או  בעדינות המידות, הנהגת להבנתו . בהתאם הוא אדם
רוכש, שהאדם השכל  לפי היא ברע, או  בטוב בגסות,
היא  תשוקתו  קטן , ששכלו  שילד , רואים שאנו  כפי
יותר  לדברים משתוקק מבוגר  אדם קטנים. לדברים

יותר . גדול  שכלו  כי גדולים,
יו  שהוא ככל  מבוגרים, אנשים אצל  גם בר ֿדעת,כך  תר 

הוא  השכל  כי ובמידותיו , בתפיסותיו  עדין  יותר  הוא
המידות. את שמאיר  האור 

שצריך  ומבאר  טובה, מידה איזו  לב לשים גורם השכל 
המידה  את ליישם איך  מלמד  והשכל  זו , מידה לרצות
מידה  איזו  לב לשים גורם השכל  זה דרך  על  הטובה.

אותה. להכרית שמוכרחים ומבאר  רעה
גם  אלא רעות, ממידות להרפא רק לא מלמד  השכל 

טובה. למידה רעה מידה להחליף אפשר  איך 
ואינו  טובות, תהיינה שמידותיו  רוצה מהות בעל  אדם
האדם  רעות. מידות לו  שתהיינה אופן  בשום רוצה
הרע  לשון  רכילות, קנאה, גאוה, שקר , שונא כאדם
שונים, דברים אבל  טובות, למידות ומשתוקק וכדומה,
על  משפיעים רעה, סביבה וכן  גופניות תכונות כמו 
הרעות  המידות את מחזקים הם לרעה, מאוד  האדם
למידות  המעודנת האנושית התשוקה את ומחלישים

אור  נקרא השכל  לכן  את 19טובות. מאיר  הוא כי ,
המידות.

היא  הבהמית הנפש בעבודה. והגאולה הגלות ענין  זהו 
וכאשר  האלקית, הנפש את אפילו  המגבילה גלות
גאולה. זוהי הטבעית הנפש את מעדנת האלקית הנפש

.ÂˆÈ˜ כל בעבודה. הגלות משמעות את מבאר 
הגבלות. משמעו  מצרים כי מצרים, נקראות הגלויות
מהנפש  הטוב היצר  הבהמית. מהנפש ניזון  הרע היצר 
הטבעית  לנפש מבארת האלקית הנפש כאשר  האלקית.
על  להאפיל  מתחזקת הבהמית הנפש אזי אלקית, הבנה
על  משפיעה שאיננה גנב של  כאמונה שתהיה ההבנה,
השכל  הגופניות. התכונות על ֿפי הן  המידות המעשה.
המידות  את להכרית איך  מלמד  המידות, את מאיר 

טובות. מידות ולקנות הרעות
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רפד   

 

תרצ "א  סיון י"ב ב"ה,

ריגא 

ונודע  המפורסם  הרה"ג  ש "ב יד"ע כבוד

גאוני  בתוככי ותפארת תהלה לשם 

אי"א  הרה"ח תרשישים , גזע יעקב,

שליט"א  ליב יהודא שלמה מוהר"ר

וברכה! שלום 

מאישור  ד, ג , ב, לסעיף בהתאם  אשר לשמע שמחתי

מאשרם הנני אשר תקנות, שלש  התקינו ֿ הנשיאות שלחן

בזה:

להוצאה. שהיו כאלו להכנסה ארדרים  סדור א)

בית  אל מזומן בכסף יבא הטשעקים  קונה אשר ב)

אתר. על יהי' אתו והחשבון הועד,

עליהם חתומים  שיהיו פרטיות, הוצאות ארדרי ג )

שלחןֿ מחברי אחד ועוד שי', הררשיל"א בכחי הבא

הנשיאות.

יפה  סדר יביאו הללו התקנות שלש  אשר  אני מקוה

להם יעזר והשי"ת יצ "ו, הכולל של והכנסה בההוצאה

ברו"ג . טוב בכל אותם  ויברך ֿ הקדש  עבודת בעבודתם 

ומברכו. מוקירו ש "ב ידי"ע והנני

יצחק  יוסף
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סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ג ניסן



רפה לוח זמנים לשבוע חג הפסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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לוח זמנים לשבוע חג הפסח בערים שונות בעולם רפו
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הממשמש ובא, הנני בזה לאחל לכת"ר שי' שיחוג את החג בכשרות ובשמחה 

עם כל ב"ב שי'. ויזכו להשפיע על כל סביבתם להיות מעלין בקדש במסילה העולה בית א-ל.

ושנה במועדי השנה  ובכל שנה  ובפרט בימי חג הפסח שאז היתה התחלת הגירות של עמנו, 

מתעוררים הענינים השייכים לזה, הנה בחג הפסח שהוא זמן חירותנו, חירות לא רק משעבוד גופני 

כ"א חירות מן היצה"ר וכו', הנה המוסר השכל של היום הוא להוסיף אומץ והשתדלות בענינים אלה. 

אשר לכן מצה נקראת מיכלא דאסוותא )זח"ב קפג, ב( והיא מחזקת את האמונה כ]מש["כ שם דף 

מא, א.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לחג הפסח, אשר בטח יענין את כת"ר שי'.

ויש להעיר במה שהעתקתי בהקדמתי בענין אכילת מצה שבימי חג הפסח הגוף ניזון ממאכל 

דמעקרי  הקרבנות  משאר  מחולק  פסח  קרבן  גם  אשר  לזה  ולהעיר  באלקות,  האמונה  את  המחזק 

לאכילה קאתי - לאכילת בעלים דוקא ולא אכילת מזבח וכהנים.

בברכת חג כשר ושמח,

gqt ly ipye oey`x meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly oey`xd aeh mei - ycew zay axr

במוצאי  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח. חג של השני בלילה קודש שבת

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת לאחר זמן להדליק אופן בשום אסור
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין

 הרה"ג והרה"ח וו" אי"א נו"נ וכו' מהור"ר

אברהם חיים שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מערחה"פ. ובטח בינתים כבר קבל הקונטרס לפסח עם המכתב השייך אליו...

בברכה.

אגב, הנה זה מכבר מחיתי ומוחה גם עתה במנהג מוזר ביותר שבברכת גומל הנוכחים אינם 

עונים אמן על הברכה עצמה אלא משיבים מי שגמלך כו'. ונפלא הדבר שנתפשט המנהג כך, וכן ראיתי 

כמה פעמים בהבתי כנסיות שהתפללתי שם שאין עונים אמן.



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 
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