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

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

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, וכן הפ"ש ע"י הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ האברך מו"ה שלום שי' חאסקינד, 
ונבהלתי לקרות בו שתולה אי קבלת מענה שלי מאיזה סיבות צדדיות, שאין זה כוונתי כלל וכלל, והסיבה היא 
רק ריבוי הטרדות ואשר ימים אלו הייתי טרוד נוסף על הטרדות הרגילות בההו"ל הקונטרס המוסג"פ וכן 
המאמרים דשנת תש"ג, אשר המאמר דפ' חיי שרה, כה אמר ה' גו' קרובה ישועתי לבוא, הצעתי לאנ"ש שיחיו 
ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו וכן בנר חמישי דחנוכה הבע"ל, ועל פי פסק רז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, 
להביא הענינים הנאמרים בו ג"כ לפועל, ובפרט כיון שנדון דידן הוא בתורת החסידות, וואס עס מאנט א בכן.

בטח ישתדל שיסודר התועדות בש"ק ויום א' י"ט כסלו שלאחריו וחמישי דחנוכה בפרט, ובמקצת גם 
בימים שבינתים, וכהצעתי זה מכבר, אשר פעם יהי' ברוב כמות, היינו בכמה מקומות, ופעם א' ברוב איכות, 
היינו שיתקבצו למקום אחד מכל אנ"ש השייכים אליהם ולספח גם אותם שנכנסים בגדר חוצה, אשר ימים 

הנ"ל מסוגלים להפצת המעיינות שם, כחפץ ורצון נשיאינו דיפוצו מעיינותיך חוצה.

בברכת חג הגאולה - לו, לכל התלמידים ולכל אנ"ש שיחיו הם ביתם בניהם ובנותיהם לכאו"א בפרט.

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

 

כללי   מפתח   

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

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

    פדה בשלום פשיה "מאמר ד  ) ג

 ה   ........................................   ה "כה'תש , כסלו י"ט

 ג י  ...........................  א"י, ה'תששיחת י"ט כסלו  )ד

  , וישב בת פרשתשיחת ש  )ה

 כח  ...............................  א"י, ה'תשמבה"ח טבת

 לה   ...........................  סלו ה'תש"ב מברק י"ט כ  )ו

 לח   ...............א  ,טוך כר וישבפרשת ות שיח-לקוטי  )ז

 מג  ..............  ב  ,טוכרך  וישברשת פ – חותשי-יטולק  )ח

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

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

 א  ...............  וישבפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )י

  ב  ...........  וישבפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )יא

 פ  ..................  וישבפרשת לשבוע תהלים  ורישיע  )יב

    ה)(מוגהתיא  רפבס יםרשיעו  ) יג

 פא  .....................................  וישב פרשת לשבוע  

 צד  ..............  וישבפרשת לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  )יד

 זצ  .........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )טו

 ם "מבר ירו עיש

 ק  ..............  וישבפרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טז

 פדק  ..........  וישבפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יז

 טור  .............  וישבפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  ) יח

  ובים ם וכתיביא  )יט

 כר  .................................  ז פרק  חמיה  ,יד- גיפרק  יחזקאל

  וםבול יטמסכת  –משיות   )כ

 כבר  .................................................  אור קהתי יב

 זכר  ..........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כא

  ביאורים עם  תעית תמסכ  )כב

 כחר  ..............................................  טו  ףד עד ט ףמד

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 זר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

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

    ד"ה כה אמר ה' צבאות אור הרתו  )כה

 סר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כו

 סדר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 סור  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כט

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

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  ) ל

 סחר  ............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 עאר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 ערב  ..........................................  דפפרק  כרוותזה ספר  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 עור  .......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עזר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לד

 פה ר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לה

 פור  .......................  וישבפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 פזר  .............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לז
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‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï
‰„t1היּו בר ּבים  ּכי לי מ ּקרב  נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ּבּגמרא 2ע ּמדי  זה  על  ודר ׁשּו אמר 3, , ְְְִִֶַַַָָָָָ

חסדים  ּובגמיל ּות  ּבּתֹורה  הע ֹוסק  ּכל  ְֲִִִֵַַָָָָָָהק ּב"ה :

ּכאיל ּו עליו אני מעלה  ה ּצּבּור , עם  ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָּומת ּפּלל 

ּוכפיר ּוׁש הע ֹולם , א ּומ ֹות  מ ּבין ּולבני לי ְְְִִִֵֵַַָָָָּפדאני

ׁשל ֹום , ּבדברי  ׁשעסק  זה  ּבׁשל ֹום , ּפדה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָר ׁש"י:

ּדכתיב  ּתֹורה , וכן 4ּדהינּו ׁשל ֹום . נתיב ֹותיה  וכל  ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

לידי  ּובא  כ ּו' ה ּוא  ׁשל ֹום  נמי חסדים  ְֲִִִֵֵָָָָּגמיל ּות 

ׁשּזה ּו ה ּצּבּור , עם  מת ּפּלל  וכן וׁשל ֹום . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָאחוה 

ע ּמי  ׁשהת ּפּלל ּו ע ּמדי", היּו בר ּבים  "ּכי .5ענין ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

וה ּנה , ּד"פדאני". הענין מה ּו להבין, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָוצרי

זה , רז"ל  ׁשּבמאמר  ה ּדברים  ׁשל ׁשה  ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹּבענין

הע ֹולם 6איתא  ׁשעליהם  ה ּדברים  ׁשל ׁשה  ׁשהם  ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ּדעמידת 7ע ֹומד  הענין מה ּו להבין, וצרי , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ענין  וה ּנה , א ּלּו. ּדברים  ׁשל ׁשה  על  ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהע ֹולם 

 ּדר ֿ על  ה ּוא  ּדברים  ׁשל ׁשה  על  הע ֹולם  ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעמידת 

ּׁשּכת ּוב  יּנתק 8מה  ּבמהרה  לא  המ ׁשּול ׁש והח ּוט  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ואיתא  העמידה ), ענין ה ּוא  יּנתק " "לא  ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ(ׁשהרי

ׁשל ׁשה )9ּב'ילק ּוט ' ׁשל  ההתאח ּדּות  ה ּוא  ה ּפׁשּוט  (ׁשּפיר ּוׁשֹו המ ׁשּול ׁש ׁשהח ּוט  ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

"הח ּוט  נאמר  יעקב  על  ׁשּדוקא  הענין מה ּו להבין, וצרי יעקב . על  ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹקאי

יּנתק ". ּבמהרה  לא  ְְִִֵֵַָָָֹהמ ׁשּול ׁש

ענין LÈÂב ) ּבא ּור  ּתחלה  ּבחיר 10להבין ה ּוא  יעקב  (ׁשהרי האב ֹות  ¿≈ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

אמר ּו11ׁשּבאב ֹות  ׁשעליהם  ּדלכא ֹורה ,12), ה ּמר ּכבה . הן הן האב ֹות  : ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מר ּכבה , ׁשהם  לח ּיֹות  ּבנֹוגע  ג ֹו'13ּבׁשלמא  ה ּימין אל  אריה  ּופני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ההתועדות 1) בעת זה מאמר לאמר הואיל שליט "א אדמו"ר "כ"ק  תרל"ב : בשלום פדה ד"ה למאמר* דבר" ב "פתח  ראה

ושינויים)". הוספות איזה (עם השתא כסלו י "ט  הגאולה יט .2)דחג נה, רע "א.3)תהלים ח , יז.4)ברכות ג, פירש"י5)משלי 

ברבים). כי  (ד"ה שם שם.6)ברכות לברכות מהרש"א מ "ב .7)חדא"ג פ "א יב .8)אבות ד, רמז 9)קהלת סוף  האזינו יל"ש

ואילך.10)תתקמב . ד עב , יתרו תו"א ראה - לקמן להאריז"ל 11)בהבא הפסוקים שער ב . קמז, ב . קיט , זח "א ו. פע "ו, ב "ר

כה. כז, ו.12)תולדות פפ "ב , ו. פמ "ז, י .13)ב "ר א, יחזקאל

ע ' ח "א  תרל "ב  בסה "מ  אח "כ  (ונדפס  שליט "א  אדמו"ר מכ "ק  ומ "מ  הערות  איזה  בתוספת  תשכ "ה ), כסלו (כ ' עצמו בפני בקונטרס  לאור יצא  (*

שם )). ובהנסמן בקצרה , דברים  רישומי - ואילך יב  ע ' שם  גם  (וראה  ואילך טו

    
בתהילים: נאמר 

‰„t1È„nÚ eÈ‰ ÌÈa Èk ÈÏ wÓ ÈLÙ ÌBÏL2, והפסוק »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
השחרור  שבשורת הגאולה בעל  הזקן  אדמו "ר  כדברי  כסלו  לי "ט במיוחד  שייך 

זה פסוק כשקרא אליו  הגיעה האסורים ÏÚמבית eL„Â פסוק‰Ê ¿»¿«∆
‡Óba3Ïk :‰"a˜‰ Ó‡ , «¿»»»««»»»

˙eÏÈÓ‚e ‰Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»ƒ¿ƒ
,eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ

ÂÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ לו מחשיב הריני  «¬∆¬ƒ»»
ÔÈaÓ ÈÏe ÈÏ È‡„t eÏÈ‡k¿ƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈
LeÈÙÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»¿≈

‰Ê ,ÌBÏLa ‰„t :È"L האדם «ƒ»»¿»∆
eÈ‰c ,ÌBÏL È„a ˜ÒÚL∆»«¿ƒ¿≈»¿«¿

È˙Îc ,‰Bz4 התורה על  שכתוב »ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .ÌBÏL ‰È˙BÈ˙ ÏÎÂ¿»¿ƒ∆»»¿≈

ÈÓ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb כן גם ¿ƒ¬»ƒ»≈
È„ÈÏ ‡e 'eÎ ‡e‰ ÌBÏL»»ƒ≈
Ïlt˙Ó ÔÎÂ .ÌBÏLÂ ‰ÂÁ‡«¿»¿»¿≈ƒ¿«≈
Èk" ÔÈÚ e‰fL ,eav‰ ÌÚƒ«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ
eÏlt˙‰L ,"È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¿«ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿

ÈnÚ5. ƒƒ
ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»

"È‡„Ù"c של המשמעות מהי  ƒ¿»«ƒ
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש לגבי  "פדייה" המושג 

הוא?

ÌÈc‰ ‰LÏL ÔÈÚa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿…»«¿»ƒ
,‰Ê Ï"Ê Ó‡ÓaL,תורה ∆¿«¬«««∆

ותפילה  חסדים מובא È‡6˙‡גמילות ƒ»
c‰ ‰LÏL Ì‰LÌÈ ∆≈¿…»«¿»ƒ

„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL7, ∆¬≈∆»»≈
"על  אבות בפרקי  המשנה כדברי 

על  עומד , העולם דברים שלושה

שהיא  (התפילה העבודה ועל  התורה

חסדים" גמילות ועל  שבלב) עבודה

ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
הפנימית »ÈÓÚc«¬ƒ„˙המשמעות

ÌÈc ‰LÏL ÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿…»¿»ƒ
?el‡≈

CcŒÏÚ ‡e‰ ÌÈc ‰LÏL ÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚ ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«¬ƒ«»»«¿…»¿»ƒ«∆∆
e˙kM ‰Ó8˜˙pÈ ‰‰Óa ‡Ï LÏeLÓ‰ ËeÁ‰Â העשוי לחוט «∆»¿««¿»…ƒ¿≈»ƒ»≈

במהירות נקרע לא והוא מיוחד  חוזק יש יחד  חוטים "Ï‡משלושה È‰L)∆¬≈…
"˜˙pÈ יתקיים ‰ÈÓÚ„‰אלא ÔÈÚ ‡e‰ תקיף קיום È‡Â˙‡היינו  ,( ƒ»≈ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ»

'Ëe˜ÏÈ'a9LÏeLÓ‰ ËeÁ‰L ¿«¿∆««¿»
‡e‰ ËeLt‰ BLeÈtL)∆≈«»

˙ecÁ‡˙‰‰ יחד ÏLוהחיבור  «ƒ¿«¿∆
È‡˜ (‰LÏL כוונתו˜ÚÈ ÏÚ ¿…»»≈««¬…

e‰Óאבינו . ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«
ÔÈÚ‰ אבינו המיוחד ביעקב »ƒ¿»

Ó‡ ˜ÚÈ ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»««¬…∆¡«
‰‰Óa ‡Ï LÏeLÓ‰ ËeÁ‰"««¿»…ƒ¿≈»

?"˜˙pÈƒ»≈
e‡a ‰ÏÁz ÔÈ‰Ï LÈÂ (¿≈¿»ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ10 שלושת ‰‡B˙כל  ƒ¿«»»
ÈÁa ‡e‰ ˜ÚÈ È‰L) הנעלה ∆¬≈«¬…»ƒ

),B‡aL11˙והמובחר  ∆»»
eÓ‡ Ì‰ÈÏÚL12Ô‰ ˙B‡‰ : ∆¬≈∆»¿»»≈

‰kn‰ Ô‰ לאלוקות בטלים שהם ≈«∆¿»»
בטלה  שהמרכבה כשם מוחלט בביטול 

רצון  כל  לה ואין  הרוכב אל  לחלוטין 

ÓÏLa‡משלה. ,‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿»»
הדבר  היה יכול  מובן להיות לכאורה

BiÁÏ˙ומתקבל  Ú‚Ba,הקודש ¿≈«««
BÓkהמלאכים, ,‰kÓ Ì‰L∆≈∆¿»»¿
e˙kL13 העליונה המרכבה בתיאור  ∆»

הנביא  יחזקאל  ‡È‰שראה ÈÙe¿≈«¿≈
BL ÈÙe 'B‚ ÔÈÓi‰ Ï‡∆«»ƒ¿≈
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ו  

הרי  נבראים , להיֹותם  ג ֹו', מה ּׂשמאל  ׁשֹור  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֹּופני

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּכּסא ", ׁשעל  לה "אדם  ּבטלים  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהם 

ׁשה ּוא  ה ּסּוס  ּבד ּוגמת  אליו, מר ּכבה  ּבבחינת  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהם 

ה ּוא  הרי ֿ ידיֿזה  ועל  עליו, הר ֹוכב  אל  ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָּבטל 

ענינים . ׁשני ּבזה  ׁשּיׁש והינּו, ר ֹוכב ֹו. את  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמעלה 

ׁשהענין  וה ׁשני, על ּיה . צרי ׁשהר ֹוכב  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהרא ׁשֹון,

אל  ּובטל  נברא , ה ּוא  מר ּכבה  ּבבחינת  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשה ּוא 

את  נֹוׂשא  ׁשה ּוא  ּפֹועל  זה  ּוביט ּול  עליו, ִֵֵֵֶֶֶָָָהר ֹוכב 

ע ּמֹו מנּוׂשא  וגם  להבין,14הר ֹוכב , צרי אבל  . ְְְֲִִִֵַָָָָָ

הרי  ה ּמר ּכבה ", הן הן ׁשה "אב ֹות  הענין ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמה ּו

האציל ּות  מ ּבחינת  הם  וח ּיֹוהי 15האב ֹות  ּדאיה ּו , ְְְֲִִִִִֵַַָָָ

חד  וגרמ ֹוהי איה ּו מ ּובן 16חד , אינֹו ֿ ּכן, ואם  , ְְְִִִֵֵַַַָ

ענינים  ׁשני מ ּצד  ה ּמר ּכבה , ענין אצלם  ׁשּי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאי

אינם  הרי לנׂשא ֹות , ה ּכח  להם  מנין הינּו, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה ּנ"ל .

ה ּנברא  נֹוׂשא  ֿ יד ֹו (ׁשעל  ה ּביט ּול  לענין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָצריכים 

וח ּיֹוהי  איה ּו מ ּבחינת  להיֹותם  עליו) הר ֹוכב  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָאת 

צריכים  להיכן וגם , חד . וגרמ ֹוהי איה ּו ְְְְְִִִִֵַַַַָחד ,

וח ּיֹוהי  ּדאיה ּו האציל ּות , ע ֹולם  ׁשל  ענין ְְְְְֲִִִִֶַַָָָלנׂשא ֹות 

חד . וגרמ ֹוהי איה ּו ְְִִַַַחד ,

ּבא ÔeÈÂג ) הח ּיֹות ,ּבהק ּדים  מר ּכבת  ענין ּור  ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

ּגם  (ּכֹולל  ג ֹו' ׁשֹור  ּופני ג ֹו' אריה  ְְְֵֵֵֵַַּפני

ה ּכּסא " את  "נֹוׂשאים  ׁשהם  אדם "), ְְִִֵֵֵֶֶַָָ"ּפני

ּדה ּנה , ה ּוא , והענין ה ּכּסא ". ׁשעל  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוה "אדם 

ּכמ ֹו ק ּוין, ׁשל ׁשה  הת ּכּלל ּות  ה ּוא  ענינֹו ְְְְְִִִַַָָָָֹ'אדם '

הרא ׁשֹונה  הא ֹות  - א ' א ֹות  ׁשּבצ ּיּור  ה ּקּוין ְְִִִֶֶַַָָָֹׁשל ׁשת 

ּבאמצע  וקו למ ּטה , ויּו"ד  למעלה  יּו"ד  ְְְְְְְֶַַַַָָָָָּדאדם ,

ֿ חסד ֿ ּדחכמה  ה ּקּוין ׁשל ׁשת  כן ּוכמ ֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמח ּברם ,

ודעת ֿ מ ּׂשמאל , ֿ ה ֹוד  ֿ ּגב ּורה  ּבינה  מ ּימין, ְְְִִִִֵַַַָָָֹנצח 

הם  ה ּקּוין ׁשל ׁשת  וכא ׁשר  ּבאמצע , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּתפארת ֿיס ֹוד 

אדם . ּבׁשם  נקראים  אזי והת ּכּלל ּות , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבהתח ּבר ּות 
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י .14) כה, תרומה בחיי  א. עא, שם תו"א סע "ב .15)ראה יז, צו לקו"ת א). (כד, ויצא ס "פ  תו"א גם בהקדמה 16)ראה תקו"ז

סע "ב ). (ג,

    
ÌÈ‡ Ì˙BÈ‰Ï ,'B‚ Ï‡ÓO‰Ó עצמה בפני  ֿ ידי מציאות על  שנבראה ≈«¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ

‰qk‡",הקב"ה, ÏÚL Ì„‡"‰Ï ÌÈÏËa Ì‰ È‰, העליון האדם ¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆««ƒ≈
הכסא  על  היושב כאדם מתואר  המרכבה שבמעשה ֿ הוא ֿ ברוך  »¿ŒÏÚÂהקדוש

‰ÊŒÈ„È אותם,,שהם שברא למי  בטלים kÓ‰הנבראים, ˙ÈÁa Ì‰ ¿≈∆≈ƒ¿ƒ«∆¿»»
‡e‰L Òeq‰ ˙Ó‚e„a ,ÂÈÏ‡≈»¿¿««∆

ÂÈÏÚ ÎB‰ Ï‡ ÏËa את ועושה »≈∆»≈»»
הרוכב, של  ‰Èרצונו  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬≈

‡e‰ הסוסBÎB ˙‡ ‰ÏÚÓ«¬∆∆¿
נעלה  ומקום ¿»¿eÈ‰Â,יותר .למצב

‰Êa LiL אל המרכבה בביטול  ∆≈»∆
‰ÔBL‡,הרוכב  .ÌÈÈÚ ÈL¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ

‰iÏÚ CÈˆ ÎB‰L ידי ֿ ועל  ∆»≈»ƒ¬ƒ»
מתעלה. הוא אליו  בטלה שהמרכבה

‡e‰L ÔÈÚ‰L ,ÈL‰Â¿«≈ƒ∆»ƒ¿»∆
‰kÓ ˙ÈÁa הסוס או  המרכבה ƒ¿ƒ«∆¿»»
הרוכב  אל  ‡,הבטלים ‡e‰ƒ¿»

ÏeËÈe ,ÂÈÏÚ ÎB‰ Ï‡ ÏËe»≈∆»≈»»ƒ
‡e‰L ÏÚBt ‰Ê המתבטל‡NB ∆≈∆≈

ÎB‰ אותו ,‡˙ Ì‚Âומעלה ∆»≈¿«
BnÚ ‡NeÓ14 גם הביטול  ֿ ידי  ועל  ¿»ƒ

מתעלה  ˆCÈהמרכבה Ï‡¬»»ƒ
˙B‡"‰L ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï¿»ƒ«»ƒ¿»∆»»
˙B‡‰ È‰ ,"‰kn‰ Ô‰ Ô‰≈≈«∆¿»»¬≈»»

Ì‰ נמשכים˙ÈÁaÓ עולם ≈ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡‰15, הראשון העולם »¬ƒ

העולמות  ארבעת מבין  ביותר  והנעלה

 ֿ ֿ בריאה (אצילות הכלליים הרוחניים

האצילות  עולם ועל  ֿ עשיה) יצירה

אלוקות  שהוא וחסידות בקבלה מבואר 

‡e‰Èממש  ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡c¿ƒ¿«ƒ«ƒ
„Á È‰BÓ‚Â16, לאלוקות והביטול  ¿«¿ƒ«

שגם  כך  כדי  עד  הוא האצילות בעולם

כפי  העליונות הספירות של  האורות

וגם  האצילות בעולם מאירות שהן 

אל  לגמרי  בטלים הספירות של  הכלים

ש"איהו  עד  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ו "איהו  והאורות, הוא וחיוהי ",

אחת  מציאות הם והכלים הוא וגרמוהי "

CiL CÈ‡ ÔeÓ BÈ‡ ,ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈»≈«»
ÌÏˆ‡ ששורשם האבות אצל  ∆¿»

vÓ„מאצילות  ,‰kn‰ ÔÈÚƒ¿««∆¿»»ƒ«
˙B‡NÏ Ák‰ Ì‰Ï ÔÈÓ ,eÈ‰ .Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈL מה את ¿≈ƒ¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ»∆«…«¿«¿

כביכול , ה"רוכב", ‰ÏeËÈaשמעליהם, ÔÈÚÏ ÌÈÎÈˆ ÌÈ‡ È‰¬≈≈»¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
‡NB B„ÈŒÏÚL) ומרומם ומעלה(ÂÈÏÚ ÎB‰ ˙‡ ‡p‰ ∆«»≈«ƒ¿»∆»≈»»

„Á È‰BÓ‚Â e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡ ˙ÈÁaÓ Ì˙BÈ‰Ï וממילא ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
להתבטלות. זקוקים ואינם בטלים כבר  ˆÌÈÎÈהם ÔÎÈ‰Ï ,Ì‚Â¿«¿≈»¿ƒƒ

˙B‡NÏ ולרומם ÏLלהעלות ÔÈÚ ¿«¿ƒ¿»∆
e‰È‡c ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿ƒ
„Á È‰BÓ‚Â e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
עם  ומאוחד  ביותר  נעלה כבר  הוא  והרי 

בעצמו ? הוא ברוך  הקדוש

ÔÈÚ e‡a ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ (‚¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿«
ביחזקא  מראה האמור  בתיאור  ל 

העליונה  ‰BiÁ˙,המרכבה ˙kÓ∆¿∆∆««
עליונים, מלאכים שהם הקודש חיות

'B‚ BL ÈÙe 'B‚ ‰È‡ Èt¿≈«¿≈¿≈
Ì‰L ,("Ì„‡ Èt" Ìb ÏÏBk)≈«¿≈»»∆≈

ÌÈ‡NB" ומרוממים ‡˙מעלים ¿ƒ∆
ÏÚL Ì„‡"‰Â "‡qk‰«ƒ≈¿»»»∆«

"‡qk‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש היינו  «ƒ≈
העליון ". "אדם הנקרא

'Ì„‡' ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»»
באלוקות  למעלה 'אדם' «¿BÈÚƒבחינת

˙eÏlk˙‰ ‡e‰ של ושילוב חיבור  ƒ¿«¿
˙LÏL BÓk ,ÔÈe˜ ‰LÏL¿…»«ƒ¿¿…∆

ÔÈew‰ יחד המשולבים ומחוברים ««ƒ
˙B‡‰  '‡ ˙B‡ eiˆaL∆¿ƒ»
„"eÈ ,Ì„‡c ‰BL‡‰»ƒ»¿»»
Â˜Â ,‰hÓÏ „"eÈÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿¿«»¿«

ÌaÁnL ÚˆÓ‡a את המחבר  »∆¿«∆¿«¿»
היודי "ן , LÏL˙שני  ÔÎ BÓÎe¿≈¿…∆

ÔÈew‰ העליונות הספירות של  ««ƒ
קבוצות  לשלוש «¿«¿Œ‰ÓÎÁcהנחלקות

Œ‰Èa ,ÔÈÓiÓ ÁˆŒ„ÒÁ∆∆≈«ƒ»ƒƒ»
Œ˙Ú„Â ,Ï‡ÓOÓ „B‰Œ‰eb¿»ƒ¿…¿««

ÚˆÓ‡a „BÒÈŒ˙‡Ùz וכפי) ƒ¿∆∆¿»∆¿«
ימין  שיד  אליהו ' ב'פתח שמובא

שמאל  יד  החסד , קו  את מסמלת

והגוף  הגבורה, קו  את מסמלת

התפארת), קו  את מסמל  שבאמצע

Ì‰ ÔÈew‰ ˙LÏL L‡ÎÂ¿«¬∆¿…∆««ƒ≈
˙eaÁ˙‰a זה עם זה ¿ƒ¿«¿
˙eÏlk˙‰Â,בזה זה ‡ÈÊושילוב ¿ƒ¿«¿¬«

Ì„‡ ÌLa ÌÈ‡˜. ביחד הספירות 'קבוצות' לכל  כולל  שם שהוא ƒ¿»ƒ¿≈»»
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ז   

מ "ה  ּבגימטר ּיא  'אדם ' הרי להבין, וׁשם 17וצרי , ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּי אי ּכן, ואם  והת ּכּלל ּות , ּביט ּול  ענינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָמ "ה 

 א ק ּוין. ׁשל ׁשה  ּבתמ ּונת  ה ּוא  ׁשה 'אדם ' ְְִִֶַַַַָָָָֹל ֹומר 

ׁשּצריכים  ּדכיון ה ּנֹותנת ', ׁש'היא  ּבזה , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהענין

הם  עצמם  ׁשּמּצד  ק ּוין ּבׁשל ׁשה  הת ּכּלל ּות  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלפע ֹול 

המ ׁשכה  ענינֹו ה ּימין קו ׁשהרי מ ּזה , זה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהפכ ּיים 

העלאה  ענינֹו ה ּׂשמאל  וקו למ ּטה , ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹמ ּלמעלה 

ׁשל  ענינֹו ּגם  יׁשנֹו לזה  ונֹוסף  למעלה , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָמ ּלמ ּטה 

ּכדי  ה ּנה  ׁשליׁשי, קו ׁשה ּוא  ּכפי האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהקו

ּבהמ ׁשכה   צ ֹור יׁש ּכּולם , הת ּכּלל ּות  ְְְְְִִֵֶַַָָָלפע ֹול 

ׁשל ׁשּתם , ּבטלים  ׁשאליו יֹותר  נעלה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמ ּמק ֹום 

ׁשל  ענין לא  ּבֹו אין זה  ׁשּמק ֹום  לפי ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹוהינּו

למעלה  להיֹות ֹו העלאה , ׁשל  ענין ולא  ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹהמ ׁשכה 

מ "ה , ׁשם  המ ׁשכת  ענין וזה ּו והעלאה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמהמ ׁשכה 

ּבׁשל ׁשת  ה ּביט ּול  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ּביט ּול , ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָֹׁשענינֹו

ח ּיֹות  עב ֹודת  וזֹוהי ּבהת ּכּלל ּות . ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַה ּקּוין

מ ּזה , זה  חל ּוקים  ׁשהם  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה ּמר ּכבה ,

ג ֹו', מה ּׂשמאל  ׁשֹור  ּופני ג ֹו' ה ּימין אל  אריה  ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּפני

ׁשעל  ול "אדם  ל "ּכּסא " ּביט ּולם  מ ּצד  ֿ מק ֹום  ְִִִִֵֶַַַָָָָָָמ ּכל 

עם  ה "ּכּסא " את  מעלים  הם  הרי ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַה ּכּסא ",

ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ׁשה "אדם " ְְִֶֶֶֶָָָָָָָה "אדם ",

למעמד  יתע ּלה  ק ּוין, נּכר ׁשל ׁשה  ׁשּיהיה  ּומ ּצב  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

על ֿ והינּו מ "ה , מ ּבחינת  ׁשּנמ ׁש ה ּביט ּול  ְְְְִִִִֶַַַַָּבֹו

לבחינת  ה "אדם " את  מעלים  ׁשהח ּיֹות  ֿ זה  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָידי

ּבח ּיֹות  ׁשּיׁש אדם " "ּפני ענין ּגם  יּובן ּובזה  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמ "ה .

א ּלא  עצמ ֹו, ּבפני אדם " "ּפני רק  לא  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה ּמר ּכבה ,

ּכמ ֹו אדם ", מ "ּפני ּכל ּול  מהם  אחד  ּכל  ְְִֵֵֶֶַָָָָָּגם 

לפי 13ׁשּכת ּוב  ׁשּזה ּו אדם , ּפני ּפניהם  ּודמ ּות  ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָ

הת ּכּלל ּות  ענין לפע ֹול  ה ּוא  וענינם  ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָׁשעב ֹודתם 

ֿ ידיֿ על  והינּו "אדם ", ענין ׁשּזה ּו ה ּקּוין, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשל ׁשת 

מ "ה . לבחינת  ה "אדם " את  מעלים  ׁשהם  ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָזה 

C‡, מ "ה ּבגימטר ּיא  "אדם " הרי להבין, צרי «ְְְֲִִִִֵַָָָָָ

ההת ּכּלל ּות , ענין ּבֹו יׁש עצמ ֹו ׁשּמּצד  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַהינּו,
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‰"Ó ‡iËÓÈ‚a 'Ì„‡' È‰ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ17‰"Ó ÌLÂ שם , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈»»¿ƒ«¿ƒ»¿≈

מורה הוי ' והוא "מה" בגימטריא הוא – ה"א וא"ו  ה"א יו "ד  – אל "ף במילוי 

העליון , אדם בחינת eÏlk˙‰Â˙,על  ÏeËÈa BÈÚ משמעותו "מה" כי  ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿
כמו  מה",ביטול  "ונחנו  ואהרן  במשה ÓBÏשנאמר  CiL CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈«»«

˙eÓ˙a ‡e‰ 'Ì„‡'‰L∆»»»ƒ¿«
ÔÈe˜ ‰LÏL?ונפרדים שונים ¿…»«ƒ

‡È‰'L ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆∆ƒ
'˙˙Bp‰ בשלושה שמדובר  העובדה «∆∆

ביאור  עצמה היא ונפרדים שונים קוין 

שממשיך , כפי  ההתכללות, לעניין 

ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈvL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒƒƒ¿
˙eÏlk˙‰ בזה זה ושילוב חיבור  ƒ¿«¿

ÔÈe˜ ‰LÏLa שונים„vnL ƒ¿…»«ƒ∆ƒ«
,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰ ÌÓˆÚ«¿»≈»¿ƒƒ∆ƒ∆

ÔÈÓi‰ Â˜ È‰L מידת שעיקרו  ∆¬≈««»ƒ
וההשפעה, הנתינה עניין  «¿BÈÚƒהחסד ,

‰ÎLÓ‰ והתגלות‰ÏÚÓlÓ «¿»»ƒ¿«¿»
Ï‡ÓO‰ Â˜Â ,‰hÓÏ שעיקרו ¿«»¿««¿…

הצמצום  עניין  הגבורה, מידת

‰ÏÚ‡‰וההגבלה, BÈÚ של ƒ¿»«¬»»
ÏÚÓÏ‰,התחתון  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

ÏL BÈÚ Ìb BLÈ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»¿∆∆¿«ƒ¿»∆
Â˜ ‡e‰L ÈÙk ÈÚˆÓ‡‰ Â˜‰««»∆¿»ƒ¿ƒ∆«

ÈLÈÏL,גבורה ואינו  חסד  שאינו  ¿ƒƒ
˙eÏlk˙‰ ÏBÚÙÏ È„k ‰p‰ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿«¿

ÌÏek השונים העניינים שלושת שכל  »
בזה, זה ויתחברו  ˆCBישתלבו  LÈ≈∆

‰ÎLÓ‰a אלוקי אור  של  והתגלות ¿«¿»»
˙BÈ ‰ÏÚ ÌB˜nÓ משלושת ƒ»«¬∆≈

ÌzLÏL,הקוים  ÌÈÏËa ÂÈÏ‡L∆≈»¿≈ƒ¿»¿»
‰Ê ÌB˜nL ÈÙÏ eÈ‰Â דרגה ¿«¿¿ƒ∆»∆

משלושתם  הנעלית באלוקות גבוהה

‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ ‡Ï Ba ÔÈ‡≈…ƒ¿»∆«¿»»
למטה  ÏLמלמעלה ÔÈÚ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»∆

‰‡ÏÚ‰,למעלה ÏB˙BÈ‰מלמטה «¬»»ƒ¿
‰‡ÏÚ‰Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿«¬»»
ומופשט  נעלה בעניין  שמדובר  מאחר 

ואינו  מ'העלאה' והן  מ'המשכה' הן 

ההגדרות  משתי  אחת באף מוגדר 

הללו .

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ והתגלותÌL ¿∆ƒ¿««¿»«≈
ÏeËÈa BÈÚL ,‰"Ó,לאלוקות ∆ƒ¿»ƒ

epnnL מ"ה משםCLÓ ∆ƒ∆ƒ¿»
ÔÈew‰ ˙LÏLa ÏeËÈa‰«ƒƒ¿…∆««ƒ

˙eÏlk˙‰a eÈ‰iL למרות אפשרית, ביניהם שההתכללות לעיל  כמבואר  ∆ƒ¿¿ƒ¿«¿
מהם. שלמעלה למה בטלים הם כי  הופכיים, BiÁ˙היותם ˙„BÚ È‰BÊÂ¿ƒ¬««

של  המלאכים Ì‰Lהעליונה,‰kn‰הקודש, ÈtŒÏÚŒÛ‡L «∆¿»»∆««ƒ∆≈
ÌÈ˜eÏÁ שוניםBL ÈÙe 'B‚ ÔÈÓi‰ Ï‡ ‰È‡ Èt ,‰fÓ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆¿≈«¿≈∆«»ƒ¿≈

,'B‚ Ï‡ÓO‰Ó וקו הימין  וקו  ≈«¿…
הפכים, שני  הם «ŒÏkÓƒהשמאל 

ÌÏeËÈa „vÓ ÌB˜Ó אחד כל  של  »ƒ«ƒ»
ÏÚLמהם  Ì„‡"ÏÂ "‡qk"Ï«ƒ≈¿»»»∆«

˙‡ ÌÈÏÚÓ Ì‰ È‰ ,"‡qk‰«ƒ≈¬≈≈«¬ƒ∆
,"Ì„‡"‰ ÌÚ "‡qk"‰«ƒ≈ƒ»»»
כביכול , עילוי , עצמו  בו  וגורמים

היא  ÏBÎiLוהעליה "Ì„‡"‰L∆»»»∆»
ÔÈe˜ ‰LÏL ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿…»«ƒ

והפכים  ההתכללות שונים (ללא

מהביטול ), ∆»¿lÚ˙Èƒ‰הנובעת
vÓe „ÓÚÓÏ יותר È‰iL‰נעלה ¿«¬»«»∆ƒ¿∆

CLÓpL ÏeËÈa‰ Ba kƒ»«ƒ∆ƒ¿»
ŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,‰"Ó ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿«¿«¿≈
˙‡ ÌÈÏÚÓ ˙BiÁ‰L ‰Ê∆∆«««¬ƒ∆

‰"Ó ˙ÈÁÏ "Ì„‡"‰ כמבואר »»»ƒ¿ƒ«
לעיל .

Èt" ÔÈÚ Ìb ÔeÈ ‰Êe»∆»«ƒ¿«¿≈
‰kn‰ ˙BiÁa LiL "Ì„‡»»∆≈¿««∆¿»»

וב"פני  אריה" ע ב"פני  …Ï‡צמם,שור "
BÓˆÚ ÈÙa "Ì„‡ Èt" ˜«¿≈»»ƒ¿≈«¿

בבחינות  התכללות «∆‡l‡אחרות,ללא
Ì‰Ó „Á‡ Ïk Ìb"מה"חיות «»∆»≈∆

BÓk ,"Ì„‡ Èt"Ó ÏeÏk»ƒ¿≈»»¿
e˙kL13Ì‰Èt ˙eÓ„e של ∆»¿¿≈∆

וה"שור " ‡„Ì,ה"אריה" Èt¿≈»»
ÌÈÚÂ Ì˙„BÚL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆¬»»¿ƒ¿»»

הקודש  חיות ÔÈÚשל  ÏBÚÙÏ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«
,ÔÈew‰ ˙LÏL ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿¿…∆««ƒ

"Ì„‡" ÔÈÚ e‰fL שמורה תואר  ∆∆ƒ¿«»»
יחד , הקוין  כל  של  שלם, ציור  על 

Ì‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈∆∆≈
˙ÈÁÏ "Ì„‡"‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆»»»ƒ¿ƒ«

‰"Ó. לעיל כמבואר 

"Ì„‡" È‰ ,ÔÈ‰Ï CÈˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¬≈»»
,‰"Ó ‡iËÓÈ‚a ביטול שעניינו  ¿ƒ«¿ƒ»

"ונחנו  לעיל ,כמו  כמבואר  מה",

Ba LÈ BÓˆÚ „vnL ,eÈ‰«¿∆ƒ««¿≈
כתוצאה  וממילא, ביטול , ב"אדם"

בו  יש »¿ÔÈÚƒמהביטול ,
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ח  

ּבא ֹופן  ׁשהן ּד'ּתק ּון' ה ּמּדֹות  ענין ּכלל ּות  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּזה ּו

ֿ ידי  על  ּבזה  ּנתוּסף  מה  ֿ ּכן ואם  הת ּכּלל ּות , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשל 

ֿ זה  ֿ ידי על  האדם  את  ׁשּמעלים  ה ּמר ּכבה  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָח ּיֹות 

ּבהק ּדים  ויּובן ההת ּכּלל ּות . ענין ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָׁשּממ ׁשיכים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכקנה 18מאמר   ר אדם  יהא  לע ֹולם  ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ

א ֹוד ֹות  ׁשּמד ּוּבר  והינּו, ּכארז, ק ׁשה  יהי ְְְְְְִֶֶֶֶַַָָואל 

ּכארז, ק ׁשה  יהא  ׁשּלא  להזהיר  וצרי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ"אדם ",

מ ּדֹות  ׁשּבין החל ּוק  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ּכקנה ,  ר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָא ּלא 

למ ּדֹות  ּכקנה ",  ּד"ר ּבא ֹופן ׁשהם  ְְְְְִִֵֶֶֶַָּד'ּתק ּון',

ׁשאנּו ּוכמ ֹו ּכארז". ּד"ק ׁשה  ּבא ֹופן ׁשהם  ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָֹּד'תה ּו',

 היפ ע ֹוׂשים  ׁשּכא ׁשר  אדם  ׁשּיׁש למ ּטה , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָר ֹואים 

ּבת ֹוקף  לח ּייו ויֹורד  ׂשֹונא , ל ֹו נע ׂשה  אזי - ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָרצ ֹונֹו

ּתּקיפין  מ ּמּדֹות  מס ּתעף  זה  וענין וה ּׂשנאה , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה ּכעס 

ועד  ה ּכלים ', ּב'ׁשבירת  למ ּטה  ׁשּירד ּו ּכפי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹּד'תה ּו'

ועל  ּגמ ּור . רע  ׁשל  ּבא ֹופן האדם  אצל  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנע ׂשים 

ּכקנה ,  ר א ּלא  ּכארז, ק ׁשה  יהי אל  אמר ּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה 

ׁשּב'ּתק ּון' והינּו, ּד'ּתק ּון', מ ּדֹות  ענין ְְְְְִִִִֶֶַַׁשה ּוא 

ּבהת ּכּלל ּות  להת ּכּלל  ׁשּיכ ֹולים  ּכלים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַנאצל ּו

והיּפּוכ ֹו. ּדבר  ּגם  לק ּבל  ׁשּיכ ֹולים  ועד  ְְְְְִִֵֶַַַָָָּגמ ּורה ,

ההת ּכּלל ּות  ענין עדין אין ּד'ּתק ּון' ּבמ ּדֹות  ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָאמנם ,

ענין  ואיל ּו להת ּכּלל , ׁשּיכ ֹולים  ֿ אם  ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַּבפ ֹועל ,

ּבפ  ח ּיֹות ההת ּכּלל ּות  עב ֹודת  ֿ ידי על  נע ׂשה  ֹועל  ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַ

ו"האדם  ה "ּכּסא " את  מנּׂשאים  ׁשהם  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה ּמר ּכבה ,

ּגמ ּורה  הת ּכּלל ּות  ּבֹו ׁשּתהיה  ה ּכּסא " ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשעל 

ׁשּבין  ׁשהחל ּוק  ּבזה , והענין אמ ּתי. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּוביט ּול 

ֿ ידי  על  ׁשּנפעל  ל ּביט ּול  ּד'ּתק ּון' ּדמ ּדֹות  ְְְְִִִִִֵֶַַַָה ּביט ּול 

ׁשּבין  החל ּוק  ּבד ּוגמת  ה ּוא  הח ּיֹות , ְְֲִֵֶַַַַַעב ֹודת 

ּבד ּוגמת  א ֹו ּבמציא ּות , לביט ּול  ה ּיׁש ְְְְִִִִֵַַּביט ּול 

עיּלאה '. ל 'ׁשּבת  ּתּתאה ' 'ׁשּבת  ׁשּבין ְִִֵֶַַַַָָָָָָהחיל ּוק 
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(הערה 18) ובכ"מ  ואילך. פ "ז (השני ) בראשית ד"ה תו"ח  ובארוכה ב . פז, מטות ד. לז, אמור לקו"ת וראה סע "א. כ, תענית

הנ"ל). בקונטרס 

    
ÔÙB‡a Ô‰L 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿ƒ∆≈¿∆

˙eÏlk˙‰ ÏL גדול בתוקף היא מהן  אחת שכל  'תוהו ' של  ממידות בשונה ∆ƒ¿«¿
אין  התוהו  עולם של  (ובמידות המידות שאר  עם התכללות ללא לעצמה

של  האופנים בשאר  וכן  שבחסד ' 'גבורה או  שבגבורה' 'חסד  של  התכללות

המידות), Ó‰התכללות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«
‰Êa ÛqÂ˙p ההתכללות בעניין ƒ¿«≈»∆

מהביטול ) BiÁ˙(הנובעת È„ÈŒÏÚ«¿≈«
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈÏÚnL ‰kn‰«∆¿»»∆«¬ƒ∆»»»
Ba ÌÈÎÈLÓnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆«¿ƒƒ

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ כבר הדבר  והרי  ƒ¿««ƒ¿«¿
מצד  בו  מהותו .?קיים עצם

eÈ˙Ba Ó‡Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«¬««≈
Ï"Ê18 בגמראÌ„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ «¿»¿≈»»

‰˜k C בקלות Ï‡Âהמתכופף «¿»∆¿«
,eÈ‰Â ,Ê‡k ‰L˜ È‰È¿ƒ»∆¿∆∆¿«¿
,"Ì„‡" ˙B„B‡ ae„nL∆¿»»»
‡‰È ‡lL È‰Ê‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ∆…¿≈

Ê‡k ‰L˜, הביטול העדר  בגלל  »∆¿∆∆
‰˜k C ‡l‡ היישות את ויבטל  ∆»«¿»∆

שלו , eÏÏk˙העצמית e‰fL∆∆¿»
˜eÏÁ‰ כללי באופן  ÔÈaLההבדל  «ƒ∆≈

ÔÙB‡a Ì‰L ,'Ôe˜z'c ˙BcÓƒ¿ƒ∆≈¿∆
"‰˜k C"c וממילא בביטול  ¿«¿»∆

e‰˙'c',בהתכללות, ˙BcÓÏ¿ƒ¿…
"Ê‡k ‰L˜"c ÔÙB‡a Ì‰L∆≈¿∆¿»∆¿∆∆

ביטול  התכללות.ללא ללא גם וממילא

ÌÈ‡B e‡L BÓÎe בני של  בטבעם ¿∆»ƒ
הזה,hÓÏ‰אדם  LiLבעולם ¿«»∆≈

CÙÈ‰ ÌÈNBÚ L‡kL Ì„‡»»∆«¬∆ƒ≈∆
‰NÚ ÈÊ‡  BBˆ היפך שעשו  זה ¿¬««¬∆

שעשה BÏרצונו  ≈BN‡,זאת למי 
ÒÚk‰ Û˜B˙a ÂÈiÁÏ „BÈÂ¿≈¿«»¿∆«««

‰Ê ÔÈÚÂ ,‰‡O‰Â בבני למטה ¿«ƒ¿»¿ƒ¿»∆
ונמשך ÛÚzÒÓאדם  BcnÓ˙נובע ƒ¿«≈ƒƒ

ÔÈÙÈwz והתכללות ביטול  ללא «ƒƒ
‰hÓÏ e„iL ÈÙk 'e‰˙'c¿…¿ƒ∆»¿¿«»

'ÌÈÏk‰ ˙ÈL'a כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ
היו  התוהו  שבעולם וחסידות בקבלה

ומאחר  מועטים' בכלים מרובים 'אורות

הייתה  האורות את קלטו  לא שהכלים

ו 'נפלו ' ירדו  קדושה של  וניצוצות הכלים' ונתלבשו 'שבירת הזה בעולם למטה

וחומריים, גשמיים עוד ÚÂ„בדברים ‡ˆÏיותר שיורדים ÌÈNÚpL ¿«∆«¬ƒ≈∆
eÓb Ú ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰.טוב בהם שאין  רעות מידות »»»¿∆∆«»

eÓ‡ ‰Ê ÏÚÂ: ז "ל Ê‡kחכמינו  ‰L˜ È‰È Ï‡ להיזהר האדם על  ¿«∆»¿«¿ƒ»∆¿∆∆
ירידות לא שמידותיו  ובריבוי  ביטול  בהם שאין  דתוהו  מידות של  באופן  יהיו 

גמור ,עלולות  רע BcÓ˙להיות ÔÈÚ ‡e‰L ,‰˜k C ‡l‡∆»«¿»∆∆ƒ¿«ƒ
eÏˆ‡ 'Ôe˜z'aL ,eÈ‰Â ,'Ôe˜z'c המאציל ֿ ידי  על  ונבראו  הופרשו  ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ∆∆¿

ÌÈÏBÎiL(הבורא) ÌÈÏk≈ƒ∆¿ƒ
Ïlk˙‰Ï כלי (למשל , זה עם זה ¿ƒ¿«≈

הגבורה) וכלי  ¿»¿eÏlk˙‰a¿ƒ˙החסד 
Ïa˜Ï ÌÈÏBÎiL „ÚÂ ,‰eÓb¿»¿«∆¿ƒ¿«≈

בתוכם  BÎetÈ‰Âלקלוט c Ìb«»»¿ƒ
אחת. בבת

'Ôe˜z'c ˙BcÓa ,ÌÓ‡ שהן אף »¿»¿ƒ¿ƒ
ב'תוהו ' כמו  בתוקף ולא ≈‡ÔÈבביטול 
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú של ¬«ƒƒ¿««ƒ¿«¿

וההופכיים  השונים הקוין  שלושת

ÌÈÏBÎiL Ì‡ŒÈk ,ÏÚBÙa¿«ƒƒ∆¿ƒ
ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿«
ŒÏÚ ‰NÚ ÏÚBÙa ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿««¬∆«
,‰kn‰ ˙BiÁ ˙„BÚ È„È¿≈¬«««∆¿»»

ÌÈ‡OÓ Ì‰L ומרוממים מעלים ∆≈¿«¿ƒ
ÏÚL Ì„‡‰"Â "‡qk"‰ ˙‡∆«ƒ≈¿»»»∆«
˙eÏlk˙‰ Ba ‰È‰zL "‡qk‰«ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿

ÈzÓ‡ ÏeËÈe ‰eÓb ונמצא ¿»ƒ¬ƒƒ
ב"אדם" קיים אכן  הביטול  שאמנם

החיות, פעולת לולי  גם מ"ה) (שם

כי  וחשובה נחוצה פעולתן  זאת ובכל 

ההתכללות  את הגורמת היא עבודתם

בפועל .

˜eÏÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ההבדל ¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ
c ÏeËÈa‰ ÔÈaL˙BcÓ ∆≈«ƒ¿ƒ

'Ôe˜z'c בעולם התיקון שנמצא ¿ƒ
בפועל  ההתכללות את גורם אבל 

È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL ÏeËÈaÏ«ƒ∆ƒ¿»«¿≈
˙BiÁ‰ ˙„BÚ את ומביא שגורם ¬«««

בפועל , Ó‚e„a˙ההתכללות ‡e‰¿¿«
Li‰ ÏeËÈa ÔÈaL ˜eÏÁ‰ שגם «ƒ∆≈ƒ«≈

מציאות  יש עדיין  אבל  ביטול  הוא

שמתבטלת  ÏeËÈÏ¿ƒ'יש'
˙e‡ÈˆÓa,מוחלט ביטול  שהוא ƒ¿ƒ

יותר , הרבה ועמוק ‡Bנעלה
˙aL' ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ∆≈«»

'‰‡zz תחתונה'‰‡lÈÚ ˙aL'Ï שבת גם כי  עניין עליונה היא «»»¿«»ƒ»»
ואין  לאלוקות בטל  הכול  כי  אסורות, המלאכות בשבת (ולכן  הביטול 

ביטול . של  דרגות שתי  יש עצמה בשבת אבל  אחרת) ¿»¿eÈ‰Â,מציאות
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ט   

 ר" ּבהיֹותן אפיל ּו עצמם , ה ּמּדֹות  ׁשּמּצד  ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָוהינּו,

מה " ּד"רא ּו הענין להיֹות  יכ ֹול  ׁשאף 19ּכקנה ", , ְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ּביט ּול  זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּביט ּול , ענין ְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיׁשנֹו

ּבא ֹופן  א ּלא  ּבמציא ּות , ּביט ּול  ׁשה ּוא  ְְֲִִִִִֶֶֶָאמ ּתי

ועד  מה ", "רא ּו ׁשּזה ּו ונראה , נר ּגׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׁשה ּביט ּול 

כ ּו' מ ּמּנּו ּדיצא  הענין ּגם  להיֹות  יכ ֹול  ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּמּזה 

ז"ל  ר ּבֹותינּו כ ּו'),20(ּכמאמר  מ ּמּנּו יצא  אברהם  ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

עב ֹודת  ּפע ּולת  וזֹוהי ֿ זה '. 'לע ּומת  ׁשל  ענין ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָׁשּזה ּו

וה "אדם " ה "ּכּסא " את  מנּׂשאים  ׁשהם  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהח ּיֹות 

אמ ּתי. ּביט ּול  ּבֹו ְֲִִִִֶֶׁשּיהיה 

ה 'ּמר ּכבה 'zÚÂ‰ד ) ענין מה ּו לבאר  צרי ¿«»ְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּדה ּנה  ה ּוא , הענין  א ְְְִִֵַָָָָּדהאב ֹות .

זּוטא ' ּב'א ּדרא  מ 'ּמֹוחא 21מבאר  ֿ וא ּמא ' ׁש'א ּבא  ְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

אחיד  ּבע ּתיקא  ֿ אנּפין  ּוזעיר  נפק ּו, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָסתימאה '

האדם . מ ּכח ֹות  ה ּדּוגמא  ֿ ּפי על  ויּובן ְְְְִִַַַָָָָָָֹוּתליא ".

ׁשּדּוגמתם  ֿ ּובינה , (חכמה  האדם  ׂשכל  ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָּדה ּנה ,

מ ּכח  נלקח  ֿ וא ּמא ') 'א ּבא  ּבחינת  הם  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלמעלה 

'מ ֹוחא  ּבחינת  ה ּוא  למעלה  (ׁשּדּוגמת ֹו ְְְְְִִֶַַַַָָָה ּמׂשּכיל 

אבל  ה ּׂשכל , ּגיל ּוי נר ּגׁש לא  ׁשּׁשם  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹסתימאה '),

החכמה  ענין ּכ ֿ אחר  נמ ׁש ׁשּמּמּנּו ה ּמק ֹור  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָה ּוא 

עליֹון  מ ּמק ֹום  נלקח ּו ה ּמּדֹות  אמנם , ְְְְְִִִִֶַַָָָָוה ּבינה .

ּבנים  נקרא ֹות  ׁשה ּמּדֹות  היֹות  ּדעם  והינּו, ְְְְֱִִִִֵֶַַָָיֹותר ,

חכ  ל ּמֹוחין ואם ',ּובנֹות  'אב  ּׁשּנקראים  ֿ ּובינה  מה  ְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

נקראת  וה ּבינה  ל ּמּדֹות , 'אב ' נקראת  ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהחכמה 

זה 23ה ּבנים 22'אם ' הרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ל ּמּדֹות , אם  , ֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן  ה ּמּדֹות  והת ּגּלּות  לידת  נע ׂשה  ֿ ידם  ׁשעל  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָרק 

ה ּוא  ה ּמּדֹות  ׁשר ׁש אבל  ה ּגיל ּוי, אל  ְֲִִֵֶֶֶַַַָֹההעלם 

ֿ אנּפין  ׁש"זעיר  וזה ּו יֹותר . עליֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָמ ּמק ֹום 

ׁשּלמעלה  'ע ּתיק ' ּבחינת  וּתליא ", אחיד  ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבע ּתיקא 

ׁשה ּׁשר ׁש וכיון ֿ סתימאה . חכמה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמ ּבחינת 

מ ּבחינת  רק  לא  למעלה  ה ּוא  ֿ אנּפין זעיר  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּדבחינת 
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י  

מ ֹוחא ֿ מ ּבחינת  ּגם  למעלה  א ּלא  ֿ וא ּמא ', ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ'א ּבא 

לכן  וּתליא ", אחיד  ּב"ע ּתיקא  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסתימאה ,

ּבבחינת  ּגם  עיל ּוי לפע ֹול  ֿ אנּפין' ה 'ּזעיר  ּבכח  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֹיׁש

ה 'ּמר ּכבה ' ענין יּובן  ֿ ּפיֿזה  ועל  ֿ וא ּמא '. ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ'א ּבא 

ה ּמר ּכבה ", הן הן "האב ֹות  ּדה ּנה  ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָּדהאב ֹות ,

ּדאציל ּות , החסד  לספירת  מר ּכבה  היה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאברהם 

ויעקב  ּדאציל ּות , הגב ּורה  לספירת  ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹויצחק 

ּדאציל ּות , האמצעי) (קו ה ּתפארת  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָלספירת 

הרי  ולכן ּדאציל ּות . ֿ אנּפין זעיר  ּבחינת  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָּדהינּו,

ׁשהם  ׁשּזה ּו ֿ וא ּמא ', 'א ּבא  ּבחינת  את  מעלים  ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהם 

הינּו, ה ּכּסא ", ׁשעל  וה "אדם  ה "ּכּסא " את  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמעלים 

זעיר ֿ ּבחינת  ׁשה ּוא  סתם  "אדם " ּבחינת  רק  ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא 

ׁשה ּוא  ֿ הרא ׁשֹון אדם  ּבחינת  ּגם  א ּלא  ְְִִִֶֶַַַָָָָאנּפין,

מה  ּבענין (ּכּיד ּוע  חכמה  ּׁשם 24ּבחינת  ּומה  ׁשמ ֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

–25ּבנֹו ּבנֹו" ּׁשם  "ּומה  'חכמה ', – ּׁשמ ֹו" "מה  , ְְְְֵַַָָ

אדם  לא  "ּכי לבחינת  להעל ֹות ֹו אנּפין'), ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ'זעיר 

ועל 26ֿה ּוא " ֿ ס ֹוף , האין ּבחינת  ע ּתיקא , ּבחינת  ,ְְְִִִֵַַַַָָ

ּכפי  יֹותר , נעלה  ּביט ּול  ּבֹו יהיה  ֿ זה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַידי

ה ּוא ". אדם  לא  "ּכי  ּבבחינת  ה ּוא  ְִִִִֶַַָָֹׁשה ּביט ּול 

'מר ּכבת  לג ּבי האב ֹות ' 'מר ּכבת  מעלת  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוזֹוהי

ה ּמר ּכבה  (ׁשהיא  הח ּיֹות ' ׁש'ּמר ּכבת  ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהח ּיֹות ',

יֹו ּולמ ּטה  ה ּבריאה , ּדע ֹולם ּדע ֹולם  ה ּמר ּכבה  תר , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(אדם  "אדם " ּבחינת  העלאת  ּפֹועלת  ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהיצירה )

יֹותר , נעלית  למדרגה  ֿ אנּפין) זעיר  ּבחינת  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָסתם ,

ׁשּיּומ ׁש ּד'ּתק ּון' ה ּמּדֹות  העלאת  ענין ְְְְֲִִִֶַַַַַָוה ּוא 

ח ּיֹות  ׁשר ׁש ה ּוא  (ׁשּׁשם  ה ּתה ּו מע ֹולם  ֵֶֶֶַַָָָֹֹּבהם 

ה 'ּבר ּודים ' ּבבחינת  ׁשּיּומ ׁש והינּו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָה ּמר ּכבה ),

מ ּכל ֿ אבל  ('ּתה ּו'), ה 'ּנק ּודים ' מ ּבחינת  ְְֲִִִִִַַָָֹ('ּתק ּון')

ּבצ ּיּור  ֿ ּכן ּגם  ה ּוא  ה 'ּנק ּודים ' ּבחינת  הרי ְְְֲִִִֵֵַַַָמק ֹום ,

אבל  יֹותר . נעלה  ּבצ ּיּור  ׁשה ּוא  א ּלא  ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָ"אדם ",
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ד.24) ל, ובכ"מ .25)משלי  א. יט , אורה שערי  ג. כט , בראשית תו"ח  כט .26)ראה טו, שמואלֿא

    
‰‡ÓÈ˙ÒŒ‡ÁBÓ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡l‡, המוחין È‰Lשורש ∆»¿«¿»«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»»∆¬≈

,"‡ÈÏzÂ „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚ"a,"מ"עתיק הוא המידות LÈושורש ÔÎÏ ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»»≈≈
'ÔÈt‡ŒÈÚf'‰ ÁÎa מהמוחין למטה הם שבגילוי  ÏBÚÙÏהמידות ¿…««¿≈«¿ƒƒ¿

ÈeÏÈÚולרומם '‡n‡ÂŒ‡a‡'.ולנשא ˙ÈÁa Ìb ƒ«ƒ¿ƒ««»¿ƒ»
ÔÈÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
‰p‰c ,˙B‡‰c '‰kn'‰«∆¿»»¿»»¿ƒ≈
"‰kn‰ Ô‰ Ô‰ ˙B‡‰"»»≈≈«∆¿»»
שלהם  המוחלט הביטול  בגלל  לאלקות

העליון , שעיקר ‡Ì‰לרצון  «¿»»
החסד  בקו  היה שלו  ה' ««‰È‰עבודת

„ÒÁ‰ ˙ÈÙÒÏ ‰kÓ∆¿»»ƒ¿ƒ««∆∆
˜ÁˆÈÂ ,˙eÏÈˆ‡c עבודת שעיקר  «¬ƒ¿ƒ¿»

'מרכבה' היה הגבורה, בקו  היה שלו  ה'

,˙eÏÈˆ‡c ‰e‚‰ ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ««¿»«¬ƒ
˜ÚÈÂ היה שלו  ה' עבודת שעיקר  ¿«¬…

התפארת ‰‡Ùz˙בקו  ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ««ƒ¿∆∆
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜) חסד המשלב «»∆¿»ƒ

eÈ‰c,וגבורה  ,˙eÏÈˆ‡c העניין ) «¬ƒ¿«¿
הוא  האבות של  »ÈÁa¿ƒ˙הכללי 

ÔÈt‡ŒÈÚÊהמידות.˙eÏÈˆ‡c ¿≈«¿ƒ«¬ƒ
Ì‰ È‰ ÔÎÏÂ שלהם הביטול  בכוח ¿»≈¬≈≈

האבות, 'מרכבה', בבחינת לאלוקות

אנפין ' 'זעיר  ‡˙בחינת ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆
e‰fL ,'‡n‡ÂŒ‡a‡' ˙ÈÁa¿ƒ««»¿ƒ»∆∆

Ì‰L עבודת ידי  על  בביטול האבות ם ∆≈
ÌÈÏÚÓומרוממים ‡˙מנשאים «¬ƒ∆

ÏÚL Ì„‡"‰Â "‡qk"‰«ƒ≈¿»»»∆«
˙ÈÁa ˜ ‡Ï ,eÈ‰ ,"‡qk‰«ƒ≈«¿…«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L Ì˙Ò "Ì„‡"»»¿»∆¿ƒ«
˙ÈÁa Ìb ‡l‡ ,ÔÈt‡ŒÈÚÊ¿≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«
˙ÈÁa ‡e‰L ÔBL‡‰ŒÌ„‡»»»ƒ∆¿ƒ«

Úe„ik) ‰ÓÎÁ בקבלה המבואר  »¿»«»«
הפנימית ÔÈÚaוחסידות  המשמעות ¿ƒ¿«

בקהלת  הכתוב Ó24BÓL‰של  «¿
Ba ÌM ‰Óe25, אדם הוא ש'שמו ' «≈¿

הצדיקים  הם בנו ' ו 'שם הראשון 

בו  כלולים שהיו  הבאים שבדורות

בנו ' ש'שם והיינו  ממנו  ונמשכים

והתוצאה  ב'שמו ')(התולדה כלול 

הוא  וכך  ממנו  ונובע והמקור ) (השורש

המידות  ו 'הולדת' התהוות בענין  גם

'ÓÎÁ‰',מהמוחין  Y "BÓM ‰Ó" אדם Yבחינת "Ba ÌM ‰Óe" «¿»¿»«≈¿
B˙BÏÚ‰Ï ,('ÔÈt‡ ÈÚÊ'סתם אדם בחינת Ï‡את Èk" ˙ÈÁÏ ¿≈«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«ƒ…

"‡e‰ Ì„‡26ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙ÈÁa ,‡˜ÈzÚ ˙ÈÁa , »»¿ƒ««ƒ»¿ƒ«»≈¿«¿≈

Ba ‰È‰È ‰Ê בגימטריא "אדם" (שהרי  ביטול  יש בו  שגם אדם בבחינת ∆ƒ¿∆
את  שמעלה על  אבל  לעיל , כמבואר  מה", "ונחנו  כמו  ביטול  שהוא "מה"

בו ) יש אלו , עליונות למדריגות סתם "אדם" ˙BÈ,בחינת ‰ÏÚ ÏeËÈaƒ«¬∆≈
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa ‡e‰ ÏeËÈa‰L ÈÙk ביטול והוא ¿ƒ∆«ƒƒ¿ƒ«ƒ…»»

הביטול  מאשר  עמוק ויותר  נעלה יותר 

סתם. "אדם" של 

'˙B‡‰ ˙kÓ' ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«∆¿∆∆»»
'˙BiÁ‰ ˙kÓ' Èa‚Ï שגם ¿«≈∆¿∆∆««

בבחינת  עלייה פועלת החיות מרכבת

העילוי  אבל  הביטול , ידי  על  "אדם"

נעלה  האבות מרכבת ידי  על  שנפעל 

ומפרט, שממשיך  כפי  יותר ,

‡È‰L) '˙BiÁ‰ ˙kn'L∆∆¿∆∆««∆ƒ
,‰‡Èa‰ ÌÏBÚc ‰kn‰«∆¿»»¿»«¿ƒ»

Ïe‰kn‰ ,˙BÈ ‰hÓ¿«»≈«∆¿»»
‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚc עולמות שהם ¿»«¿ƒ»

של  למציאות מקום נתינת בהם שיש

הביטול  ולכן  מאלוקות נפרדים נבראים

בדרגה  הוא אלה שבעולמות לאלוקות

שבעולם  הביטול  מאשר  נמוכה יותר 

‰ÏÚ‡˙האצילות  ˙ÏÚBt (∆∆«¬»«
,Ì˙Ò Ì„‡) "Ì„‡" ˙ÈÁa¿ƒ«»»»»¿»
‰‚„ÓÏ (ÔÈt‡ŒÈÚÊ ˙ÈÁa¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿«¿≈»

˙BÈ ˙ÈÏÚ ללא שהוא מכפי  «¬≈≈
זו , ‰ÏÚ‡˙העלאה ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»«

CLÓeiL 'Ôe˜z'c ˙Bcn‰«ƒ¿ƒ∆¿«
Ì‰a נעלה ‰e‰zאור  ÌÏBÚÓ »∆≈»«…

˙BiÁ LL ‡e‰ ÌML)∆»…∆«
CLÓeiL ,eÈ‰Â ,(‰kn‰«∆¿»»¿«¿∆¿«
('Ôe˜z') 'ÌÈ„ea'‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿ƒƒ
('e‰z') 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒ…
שעניין  וחסידות בקבלה כמבואר 

האמור  ו 'ברודים' 'נקודים' 'עקודים',

להשתלשלות  רומז  יעקב בצאן 

למדריגה  ממדריגה העליונים העולמות

הם  העליונות הספירות שבתחילה

בכלי  (קשורים) 'עקודים' של  באופן 

ניכרים, לא ביניהם וההבדלים אחד 

שכל  'נקודים' בבחינת הם כך  ואחר 

בפני  כנקודה היא מהספירות אחת

האחרות, עם התכללות ללא עצמה,

התיקון  עולם וכאשר  התיקון , עולם 'ברודים, בחינת כך  ואחר  ה'תוהו ', עולם

התוהו  מעולם והתגלות המשכה בו  יש ‰Èמתעלה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»¬≈
‡e‰L ‡l‡ ,"Ì„‡" eiˆa ÔkŒÌb ‡e‰ 'ÌÈ„e˜p'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«≈¿ƒ»»∆»∆
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יי   

"אדם " ּבחינת  העלאת  ּפֹועלת  האב ֹות ' ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ'מר ּכבת 

לא  "ּכי לבחינת  חכמה ) ּבחינת  הרא ׁשֹון, ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(אדם 

'עק ּודים ' מ ּבחינת  ּבֹו ׁשּיּומ ׁש ה ּוא ", ְְֲִִִֶַַָָאדם 

עק ּודים  הם  ׁשהא ֹור ֹות  מ 'ּנק ּודים '), ּגם  ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ(ׁשּלמעלה 

ּבבחינת  ה ּוא  ה ּכלי ׁשאפיל ּו הינּו אחד , ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבכלי

ּו'בר ּודים '. 'נק ּודים ' ּבבחינת  יּומ ׁש ּומ ּׁשם  ְְְְִִִִִֶַַָָאחד ,

ׁש"הן  האב ֹות  עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ְְְֲִֵֶֶַַָָָוזה ּו

ׁשּבאב ֹות , ּבחיר  יעקב  ּובמיּוחד  ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹה ּמר ּכבה ",

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמקל ֹות , ּבענין היתה  27ׁשעב ֹודת ֹו ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָ

ה ּלבן  מח ׂשף  ג ֹו' ויפ ּצל  ג ֹו' מ ּקל  יעקב  ל ֹו ְֲֲִֵַַַַַַַַַָָֹֹוּיּקח 

נק ּודים  "עק ּודים  להיֹות  ה ּמקל ֹות , על  ְְְֲֲִִִֶַַַא ׁשר 

ּבחינת 28ּובר ּודים " ּגם  וית ּגּלה  ׁשּיּומ ׁש הינּו, , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַ

ֲִ'עק ּודים '.

ֿ ּתֹורה .p‰Â‰ה ) מ ּתן ק ֹודם  האב ֹות  ּפעל ּו זה  ּכל  ¿ƒ≈ֲֶֶַַָָָָָ

לכל  נּתן ֿ ּתֹורה , מ ּתן לאחרי ְְֲֲִֵַַַָָָָאבל 

ה ּכח  מהאב ֹות  ּביר ּוׁשה  מ ּיׂשראל  ואחד  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחד 

הן  הן ה "אב ֹות  עב ֹודת  את  לפע ֹול  ְֲִֵֵֶֶַַָָׁשּיּוכל 

ה ּכּסא " ׁשעל  "אדם  ּבחינת  להעל ֹות  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָה ּמר ּכבה ",

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  ה ּוא ", אדם  לא  "ּכי ְְִִִֵַַַָָָֹלבחינת 

העלאת  נע ׂשית  ה ּתֹורה  ֿ ידי ׁשעל  וכיון ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּומצ ֹות .

הרי  ה ּוא ", אדם  לא  "ּכי לבחינת  "אדם " ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבחינת 

ׁשּתי  להיֹות  צריכ ֹות  ּגּופא  ׁשּבּתֹורה  ְְְִִֵֶַָָָמ ּובן,

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה  ּבזה , והענין א ּלּו. אנכי 29ּבחינֹות  ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשאנכי  מי אנכי ,אלקי למעלה 30הוי' ׁשה ּוא  , ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

"אדם ", ּבחינת  ּגם  ּבּתֹורה  יׁש  א "אדם ". ְִִִֵַַַַָָָָָמ ּצּיּור 

ׁשּכת ּוב  ענין 31ּכמ ֹו וה ּוא  אדם , ה ּתֹורה  זאת  ְְְִֶַַָָָָֹ

ּדמל ּכא  אברים  רמ "ח  ׁשהם  ּפיק ּודין וכן 32רמ "ח  , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּגידים  ׁשס "ה  ּכנגד  ׁשהן ֿ תע ׂשה  לא  מצ ֹות  "אדם ".33ׁשס "ה  צ ּיּור  ענין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וה ּמצ ֹות  ההלכ ֹות  ּוכמ ֹו והמ ׁשכה , ּדהעלאה  הענינים  ׁשני ּבּתֹורה  יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָולכן

וההלכ ֹות  למעלה , מ ּלמ ּטה  העלאה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהן ּומע ׂשר ֹות  ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּדתר ּומה 

ּגם  וזה ּו למ ּטה . מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהן ּותפילין ּדציצית  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוה ּמצ ֹות 

ה ּצּבּור ", עם  ּומת ּפּלל  חסדים  ּובגמיל ּות  ּבּתֹורה  ּד"הע ֹוסק  הענין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכלל ּות 
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לז.27) ל, יב .28)ויצא לא, ו.29)שם ה, ואתחנן ב . כ, ובכ"מ .30)יתרו ב . פ , פינחס  לקו"ת יד.31)ראה יט , חוקת

סע "א).32) (עד, ת"ל תקו"ז ב .33)ראה קע , זח "א

    
˙BÈ ‰ÏÚ eiˆa שייכים שניהם כי  כך , כל  גדולה התעלות זו  אין  ולכן  ¿ƒ«¬∆≈

"אדם". בחינת סוג , לאותו  מסוים) ‰‡B˙'(במובן  ˙kÓ' Ï‡¬»∆¿∆∆»»
˙ÈÁa ,ÔBL‡‰ Ì„‡) "Ì„‡" ˙ÈÁa ˙‡ÏÚ‰ ˙ÏÚBt∆∆«¬»«¿ƒ«»»»»»ƒ¿ƒ«

,"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁÏ (‰ÓÎÁ"אדם" מבחינת שלמעלה »¿»ƒ¿ƒ«ƒ…»»
˙ÈÁaÓ Ba CLÓeiL∆¿«ƒ¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓlL) 'ÌÈ„e˜Ú'¬ƒ∆¿«¿»«
Ì‰ ˙BB‡‰L ,('ÌÈ„e˜p'Óƒ¿ƒ∆»≈

ÌÈ„e˜Ú קשורים„Á‡ ÈÏÎa ולא ¬ƒƒ¿ƒ∆»
השונות, הספירות בין  ההבדלים ניכרים

הם  שהאורות ומדגישים ומדייקים

אחד ", ‰ÈÏk"בכלי  eÏÈÙ‡L eÈ‰«¿∆¬ƒ«¿ƒ
ולהגדיר  להגביל  עניינו  כלל  שבדרך 

האור  ‡Á„,את ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ«∆»
ÌMÓe גם שלמעלה מ'עקודים' ƒ»
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יב  

מ ּלמעלה  ההמ ׁשכה  ענין ה ּוא  חסדים  ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשּגמיל ּות 

ּתּקנּום  קר ּבנֹות  ׁשּבמק ֹום  ּותפ ּלה  ה ּוא 34למ ּטה , ְְְְְִִִֶַָָָָ

קו  היא  ות ֹורה  למעלה , מ ּלמ ּטה  ההעלאה  ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָענין

ה ּמח ּברם . ְְְִֶַַָָָהאמצעי

הע ֹוסק e‰ÊÂו) ּכל  ג ֹו', נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  ּפדה  ¿∆ְְִֵַָָָָָ

עם  ּומת ּפּלל  חסדים  ּובגמיל ּות  ְְֲִִִִִֵַַָָּבּתֹורה 

ּולבני  לי ּפדאני ּכאיל ּו עליו אני מעלה  ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָה ּצּבּור ,

הענינים  ׁשל ׁשת  ּדה ּנה , הע ֹולם . א ּומ ֹות  ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹמ ּבין

ה ּקּוין  ׁשל ׁשת  הם  ּותפ ּלה  חסדים  ּוגמיל ּות  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּדת ֹורה 

ה ּמח ּברם  האמצעי וקו והמ ׁשכה  ְְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָּדהעלאה 

ה ּתפ ּלה  ׁשּבענין זאת , וע ֹוד  לעיל ). ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ(ּכּנזּכר 

היא  ּבזה  (ׁשה ּכּונה  ה ּציּבּור  עם  ה ּמת ּפּלל  ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר ּו:

ׁשה ּצּבּור  ּבּזמן א ּלא  ה ּצּבּור , עם  ּדוקא  ְְִִִֶֶַַַַַָָָלאו

ּבּגמרא 35מת ּפּללין  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  ויּובן ,(36 ְְְְִִִֶַַַַָָָָ

ּוכתיב 37ּכתיב  אליו, קראנּו ּבכל  אלקינּו 38ּכה ' ְְְְֱִִֵֵֵַָָָֹ

ּבצ ּבּור . הא  ּביחיד , הא  ּבה ּמצא ֹו. ה ' ְְְְְִִִִָָָָּדר ׁשּו

רא ׁשֿ ׁשּבין ימים  ע ׂשרה  א ּלּו אימת ? ְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹּביחיד 

ׁשה ּפע ּולה  מ ּובן, ּומ ּזה  ֿ ה ּכּפּורים , ליֹום  ְְִִִֶֶַַַָָָָה ּׁשנה 

ּכמ ֹו היא  ּכּול ּה ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ה ּצּבּור  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּדתפ ּלת 

ּתׁשּובה , ימי ּבע ׂשרת  ה ּיחיד  ּדתפ ּלת  ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָה ּפע ּולה 

ענין  ׁשה ּוא  קר ֹוב , ּבהיֹות ֹו ג ֹו' ְְְְִִִֶַָָּבה ּמצא ֹו

ׁשל  ענינֹו ׁשּזה ּו ר ּבים , רחמים  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָהתע ֹורר ּות 

"הח ּוט 39יעקב  נאמר  ׁשעליו האמצעי, קו , ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ענין  נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה 'ּילק ּוט '. מ ּדברי ּכּנ"ל  יּנתק ", ּבמהרה  לא  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹה ּׁשליׁשי

והן  ּדיׂשראל , ה ּפד ּיה  הן הע ֹולם , א ּומ ֹות  מ ּבין ּולבני  לי ּפדאני  ּכאיל ּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָה ּפד ּיה ,

ולכן  ה ּׁשכינה , וגל ּות  צרת  היא  יׂשראל  ׁשל  וגל ּותם  צרתם  ּכי ה ּׁשכינה , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָּפד ּית 

ּתהיה  העתידה  ׁשה ּגא ּולה  ּגם  וזה ּו ה ּׁשכינה . ּפד ּית  ּגם  היא  יׂשראל  ׁשל  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָה ּפד ּיה 

 אק ּבצ ּגד ֹולים  ּוברחמים  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הרחמים , מ ּדת  ֿ ידי הוי'40על  ּופד ּויי , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

רא ׁשם  על  ע ֹולם  וׂשמחת  ּבר ּנה  צ ּיֹון ּובא ּו .41יׁשּוב ּון ְְְְִִִַַָָָָֹ
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אֿב .34) כו, הנ"ל).35)ברכות בקונטרס  (הערה ס "י  ס "צ  או"ח  אדה"ז שו"ע  וראה 36)ראה ב . מט , יבמות א. יח , ר"ה

הנ"ל). בקונטרס  (הערה שם בתהלים הצ "צ  ז.37)רשימות ד, ו.38)ואתחנן נה, זהר 39)ישעי ' וראה פמ "ה. תניא ראה

ובכ"מ . א. לח , ח "ג ב . פז, ז.40)ח "א נד, יא.41)ישעי ' נא, יו"ד. לה, שם

    
המאמר , בתחילת שהובאה ÔÈÚנפשי " ‡e‰ ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓbL∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ וההשפעהÌB˜ÓaL ‰lÙ˙e ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿ƒ»∆ƒ¿
Ìewz ˙Ba˜34‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ כמו »¿»ƒ¿ƒ¿«««¬»»ƒ¿«»¿«¿»

כקרבן , הבאים הדברים של  והעלאה בירור  שעניינם עצמם «¿B˙Â‰הקרבנות
ÌaÁn‰ ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ‡È‰ את ƒ«»∆¿»ƒ«¿«¿»

ו 'המשכה' 'העלאה' של  האופנים שני 

מחבר  בספירות האמצעי  שהקו  (כשם

– וגבורה המשכה, – חסד  בין 

העלאה).
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.`"iyz'd elqk h"i zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

קוב"ה ‡ "עביד כמאמר למטה, נשתלשלו וממנו למעלה שורש להם יש דלמטה הענינים שכל ידוע .
עילאה" דעלמא כגוונא תתאה דרקיעא"1עלמא מלכותא כעין דארעא ו"מלכותא בנוגע 2, גם מובן ומזה .

תמידי  למועד כסלו י"ט נקבע זה שעל – והשו"ע התניא בעל הזקן, רבינו של והגאולה (עד 3להמאסר
נשתלשלו  ומזה למעלה, היו אלה שענינים מפני היא לכך העיקרית שהסיבה – לאח"ז) וגם המשיח, ביאת

למטה. גם
הסיפור  ("ּפעטראּפאוועלסק'ן 4ובהקדם הפטרופבלי במבצר במאסר הזקן רבינו ישיבת ָָשבעת

דקשוט, מעלמא הבעש"ט, רבו ורבי המגיד, רבו רבותיו, אחת פעם אצלו באו ָקרעּפאסט"),

הי' שבואם להוסיף, ויש –miteba zeyalzda זה מיוחד במקום פעם ביקר אדמו"ר מו"ח כ"ק – .5,
זה מדור האם אדנ"ע, כ"ק אביו, אותו שאל משם, `miypוכשחזר dylyl mewn likn מוכיחה זו שאלה !

וידוע  בגופים. בהתלבשות הי' הוא6שבואם בגוף בהתלבשות שבאה כפי הנשמה dlrpשהתגלות ielib
xzei– גוף ללא הנשמה התגלות מאשר

ישיבתו  סיבת מהי הזקן רבינו אצלם שאל ביניהם, שהיו הדיבור) (אריכות הדברים חילופי ובין
– מלך של כתרו תורה, רזי – חסידות דברי שמגלה כך על הקטרוג עליו שנתחזק לו, והשיבו במאסר?
החסידות  בגילוי דרכו להמשיך או לשנות האם מהמאסר , שיצא לאחר יתנהג כיצד אצלם ושאל ברבים,

יותר. עוד ולהוסיף להמשיך עליו ברבים, חסידות לגלות שהתחיל שכיון לו, והשיבו ברבים?

שלכן  ברבים, החסידות גילוי על למעלה שהי' מהקטרוג כתוצאה היתה למטה המאסר שסיבת ונמצא,
והסכימו  למעלה, הקטרוג שבטל מזה כתוצאה היתה והגאולה השחרור וסיבת למטה. גם קטרוג נעשה

ברבים. החסידות תורת והפצת לגילוי בנוגע הזקן רבינו של לשיטתו למעלה

– כסלו די"ט היו"ט תוכן gvpוזהו ocic גם אלא הרוסית, הממשלה על הנצחון רק לא –
dlrnlובעיקר oegvpd שיטה נעשתה ברבים החסידות תורת ולהפיץ לגלות שצריך הזקן רבינו ששיטת ,

פסוקה. והלכה מקובלת

בשתים:· הזקן רבינו שיטת של הנצחון מתבטא – יותר ובפרטיות .
החסידות תורת של שייכותה l`xyiא) lkl.

הפחות  לכל או בלבד, סגולה ליחידי שייך תורה סתרי שלימוד השיטה מקובלת היתה כן לפני –
לכל  שייך החסידות שלימוד חידש הזקן ורבינו תיקון, הדורשים הענינים כל את כבר שתיקנו לאלה
תפקידם  מילאו לא שעדיין אלה ואפילו דמשיחא, שבעקבתא ביותר הנמוכות לנשמות אפילו ישראל,

החסידות. ללימוד שייכים הם גם – מרע" ב"סור עדיין שלמים שאינם אלה ואפילו טוב", ב"עשה

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של הזקן)7ובלשונו רבינו של הגאולה (לאחרי פטרבורג שלאחרי –
לגלות  הזקן רבינו של שיטתו למעלה נתקבלה שאז כיון חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר התחיל

ישראל. לכל החסידות תורת ולהפיץ

של באופן ישראל) כל (ע"י החסידות תורת לימוד dbydeב) dpad דתורה בגליא סוגיא .8כלימוד
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ב.1) רה, א. לח, זח"א
ב.2) קעו, ח"ג רע"א. קצז, ח"א זהר א. נח, ברכות
נת'3) סע"ב). יט, ח"א (לקו"ד ס"ט תרצ"ג כסלו י"ט שיחת

ואילך. 172 ע' ח"ה בלקו"ש
(4170 ע' ח"ל בלקו"ש נת' (בהערה). פט"ז ח"א רבי בית
ואילך.

סע"א).5) תשנ, ח"ד (לקו"ד תרצ"ב כסלו י"ט שיחת ראה
ובכ"מ.6) קעח. ע' תרס"ו המשך ראה
(7112 ס"ע שלום תורת (סה"ש תרס"ח כסלו י"ט שיחת

זו  שנה כסלו י"ט לקונטרס דבר" ב"פתח בקיצור נעתק ואילך).
.(97 ע' לעיל .134 ע' תשי"א (סה"מ

וש"נ).8) שט. ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז אלול ט"ו שיחת
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שבכתב  שבתורה כידוע דוקא, שבע"פ תורה בלימוד תנאי הוא דוקא והשגה בהבנה לימוד "אם 9–
ב  ולמדתם,מוציא מצות מקיים ה"ז הארץ עם שהוא מפני המלות פירוש אפילו מבין שאינו אע"פ שפתיו

שבע"פ  בתורה אבל . . לס"ת כשעולה וכן הפסוקים לפני בשחר התורה ברכת מברך הארץ עם כל ולפיכך
כלל" לימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו המג"א 10אם הזקן 11(כפס"ד רבינו והביאו הוא 12, והחידוש ;(

ששייך קבלה, תורה, סתרי – החסידות לימוד שלxwnl13`שגם באופן להיות וצריך יכול –dbyde dpad.

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של החסידות7ובלשונו תורת נתלבשה ּפטרבורג שלאחרי –lkya באופן ,
אלקות. להבין יכול הגשמי במוח המלובש השכל שגם

החסידות  שתורת הזקן רבינו של שיטתו שנתקבלה – נצח דידן – כסלו די"ט היוםֿטוב תוכן וזהו
l`xyiשייכת lklיכול מישראל וכאו"א ,elkya oiadle cenll.החסידות דתורת הענינים

מר, אתי אימתי לשאלתו במענה להבעש"ט המשיח כדברי – צדקנו משיח לביאת ההכנה וזוהי
חוצה  מעינותיך .14כשיפוצו

ולהבין ‚ ללמוד שייך מישראל אחד שכל הזקן רבינו של שיטתו שנתקבלה – כסלו י"ט ולאחרי .
נעשה – החסידות yecwתורת aeg אינו החסידות שלימוד היינו, חסידות, ללמוד מישראל אחד כל על

שיש התורה עניני ככל אלא, ובבחירתו, ברצונו התלוי ללמדם.aeigדבר
ועוד: זאת

תיכף צ"ל התורה meidלימוד zlgzda פסוקים ואומרים התורה, ברכת מברכים השחר בברכות שלכן, ,
ברכת  (כולל השחר ברכות לומר מנהגנו וע"פ מתושבע"פ. ומשנה כהנים), ברכת (פסוקי מתושב"כ

אפילו צ"ל התורה שלימוד נמצא, ותפילין, טלית הנחת לפני zeevndהתורה) meiw iptl.

גו'" רבים ויצרפו ויתלבנו כש"יתבררו המשיח, ביאת קודם – אלה גם 15ובימינו כן להיות צריך –
חסידות. ללמוד צריך ותפילין, טלית הנחת לפני היום, בהתחלת שתיכף החסידות, בלימוד

לידע  שצריך כיון לדחות, אפשר אי – ערוך שולחן קיצור לימוד בשלמא לטענה: מקום יש לכאורה
כרסו  שימלא לאחר עד לדחות יכולים – התורה פנימיות החסידות, לימוד אבל יעשון, אשר המעשה את

ופוסקים  כשם 16בש"ס זה: על והמענה כדבעי. טוב" ועשה מרע ב"סור עבודתו שתהי' עד ועכ"פ ,
החיוב  גם כך ותפילין, טלית הנחת לפני אפילו היום, בהתחלת תיכף הוא דתורה נגלה דלימוד שהחיוב
טוב" ועשה מרע ב"סור ומצבו מעמדו על הבט מבלי היום, בהתחלת תיכף הוא החסידות תורת דלימוד

ותפילין). טלית הנחת (לפני

היא" בשמים חוצה",17ו"לא מעינותיך ד"יפוצו הענין עיקר התחיל פטרבורג שלאחרי כיון –
לחוצה, עד הפצה של באופן באים הזקן, רבינו של בתורתו שנתבארו כפי והמגיד דהבעש"ט שהמעיינות

ומצבו. מעמדו על הבט מבלי מישראל אחד לכל היינו,

לחסידות"„ השנה "ראש הוא כסלו שי"ט וכיון עצמו 18. על יקבל אחד שכל המתאים הזמן זה הרי ,
החסידות. ללימוד עתים לקבוע טובה החלטה

עת  קביעת אחד לכל יש בודאי דתורה, נגלה ללימוד בנוגע על – לקבל אחד כל צריך לזה, ונוסף ים,
החסידות. ללימוד עתים קביעת לו שתהי' עצמו

החסידות ללימוד בנוגע החלטה בקבלת יתירה elqkומעלה h"ia" שלהיותו –y`x,"לחסידות השנה
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ותג 9) אות שמכל ועד כו', ותגין באותיות הדיוק מודגש שבה
פח, שמע"צ דרושי לקו"ת (ראה הלכות של תילין תילי למדים

ד). צה, ברכה רע"א.
חסר 10) – חילוקים ישנם גופא שבתושבע"פ נתבאר

(המו"ל).
סק"ב.11) ס"נ או"ח
ב.12) ה, ויקרא לקו"ת ספ"ב. ת"ת הל'

(13.(173 ע' ח"ל לקו"ש גם (וראה ג שם, לקו"ת
ובכ"מ).14) בתחלתו. טוב שם (כתר דהבעש"ט אגה"ק
יו"ד.15) יב, דניאל
ספ"ד.16) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ב.17) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
(נעתק 18) וש"נ רנט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש

בתחלתו). יום" ב"היום
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דייקא  (כשהגוף 19"ראש" הגוף כל מתנהג הראש החלטת וע"פ הגוף כל את שמנהיג הראש בדוגמת ,
בו שמתקבלים שההחלטות בודאי lretaבריא), eniiewi.השנה במשך

בעתם"‰ גשמיכם ונתתי וגו' תלכו בחוקתי  "אם ההבטחה לקיום זוכים ועי"ז .20:
"שתהיו – רש"י מפרש – תלכו" בתורה".milnr"בחוקותי

הוא בתורה ויגיעה דעמל הענין dxezdועיקר zeinipta אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי שלימוד 21–
מאד, עמוקות בסברות דקים שכלים הם זו שבתורה הסוגיות כל כי ביותר, עיוני לימוד הוא החסידות
גם  אלא רוחניים, דברים הם מציאותם מהות זו דתורה בסוגיות הנלמדים שהענינים בלבד זו דלא
ממשית, בתפיסה והנתפס והמוחש המישוש מחושי הנעתקים מענינים הם והמשלים הדוגמאות ההסברים

צורך יש ולכן וכיו"ב, הנפש, כחות xzeiaכמו dribie lnra.

בתורה", עמלים "שתהיו תלכו", "בחוקותי zeciqgdוכאשר cenila ונתתי" ממילא בדרך יהי' אזי –
וגו'". בעתם גשמיכם

מצוות  דשכר הענין לכללות בנוגע מהחקירה שייכות 22[ולהעיר ללא סגולה, בדרך הוא השכר אם –
טבעי  באופן השכר את מביא המצוות שמעשה בהבריאה הקב"ה הטביע שכך או המצוות, לגוף ישירה
ממילא  בדרך יהי' שעי"ז תלכו" ל"בחוקותי בנוגע ועד"ז לכבות), המים וטבע לשרוף האש שטבע (כשם

בעתם"]. "גשמיכם

גשמיכם "ונתתי הלשון בדיוק להוסיף  דייקא:mzraויש "בעתם" ,"

גשמית  השפעה סתם, להטיב 23"גשמיכם" הטוב וטבע הטוב, עצם הוא שהקב"ה כיון בודאי 24– ,
"ונתתי  שיהי' כדי אבל, החסידות); לימוד (ללא הכי בלאו גם ("גשמיכם") גשמית השפעה יתן

שבתות mzraגשמיכם ולילי רביעית בלילי בנוגע 25", ועד"ז ענינים, לשאר מפריעים הגשמים אין שאז ,
באופן שתהי' הקב"ה שמשפיע ("גשמיכם") הגשמית ההשפעה dxezlלכללות rixtz `ly

dceareשעיקרו בתורה, העמל להיות מוכרח – zeciqgd("בעתם") cenila'תהי ועי"ז ,jxca
`linn.("בעתם") ועבודה לתורה תפריע שלא באופן ("גשמיכם") הגשמית ההשפעה

***

Â עיקר התחיל כסלו שבי"ט כיון ישראל, לכל שייכת נעשית החסידות שתורת לעיל להאמור בהמשך .
ובפרט) בכלל, (בנ"י לטעון שיכולים נוספת טענה ולשלול להוסיף יש – חוצה מעינותיך דיפוצו הענין

תורה: בני
החסידות  שלימוד כיון אעפ"כ, אבל ישראל, לכל שייך החסידות שלימוד – הם טוענים – אמת הן
כיום, גם ומספיק בעבר, מספיק הי' זה (שבשביל ומעשה דיבור במחשבה בפועל להנהגה כ"כ נוגע אינו
הנגלה, ללימוד הזמן את להקדיש מוטב – זמן ריבוי שדורש לימוד ה"ז ולאידך, השולחןֿערוך), לימוד

יכו  בערך.שבזה שלא חידושים) (לחדש "אויפטאן" ָלים

הבהיר – לזה הלשון giynוהמענה בדיוק החסידות) תורת תורתו, לימוד אודות להבעש"ט (בדבריו
כדלקמן.jizepirn"יפוצו דייקא, "מעינותיך" חוצה",

Ê:למקוה מעין שבין החילוק ביאור .
הם מקוה mxewnnמי micxtp בהעבים במקורם שהיו כמו אינם המקוה שמי גשמים, מי של במקוה [הן
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ר"ה 19) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ובכ"מ. בתחלתו.

בחוקותי.20) ר"פ
ע'21) ח"ג שלו (אגרותֿקודש פי"א החסידות לימוד קונטרס

שנב).

אֿב).22) (יב, אחרון בית של"ה ראה
רז.23) סו"ס כש"ט עה"פ. רמב"ן ראה
בהערה.24) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן
עה"פ.25) פרש"י
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הם26שבשמים  מעין מי משא"כ שלג], או מקרח שנעשה במקוה ועאכו"כ ,mxewnl mixaegn מעין (ומי
מעין  דין להם אין ).27שהפסיקום

לדינא  שביניהם שהוא 28ומהחילוקים בכל מטהר והמעיין סאה, במ' אלא מטהר אינו שהמקוה (א) –
באדם  גם דעות ולכמה דוקא, בזוחלין 29(בכלים מטהר והמעיין באשבורן, אלא מטהר אינו המקוה (ב) ,(

דתוס' בזוחלין).30(והקס"ד גם שמטהר היא שהמסקנא אף בזוחלין, דוקא שמטהר

Á:ברוחניות הענין וביאור .
מקוה דמי הענין שכללות – mxewnnובהקדמה micxtpyבנוגע ברוחניות, לכאורה שייך ,zewl`lאינו

עוד" אין מתחת הארץ ועל ממעל "בשמים כולם, הענינים דכל המקור הוא שהקב"ה שייך 31כיון ולא ,
ח"ו. ממנו ליפרד

הבחירה  ענין להיות שיוכל כדי מ"מ, מאלקות , פירוד שייך שלא היא שהאמת אף אמנם,
מקום32(כמ"ש  הקב"ה נתן בחיים"), ובחרת וגו' החיים את היום לפניך נתתי שתי zerhl"ראה שישנם
והאמונה 33רשויות  היחוד בשער הזקן רבינו שמבאר כפי הא"ס, בכח הוא גופא זה ענין אשר, ש"הן 34,

עד  כו'", ולהסתירו פיו מרוח הנשפע והרוחניות החיות לצמצם יכול כל אשר הקב"ה של גבורותיו הן
מאלקות. נפרד הוא כאילו שנראה

לטבילה בנוגע מעין ומי מקוה דמי הענין תוכן לבאר יש זו הקדמה למים dxezaוע"פ ,35שנמשלה
הדעת" שבהרגש 36"מי החסרון מצד ממקורם, שנפרדים מקוה דמי הענין שייך התורה בלימוד שגם –

למקורם. שמחוברים מעין מי של באופן יהי' התורה שלימוד להשתדל צריך ולכן הלומד, האדם

Ë:הענין וביאור .
בגמרא  דכתיב 37איתא את 38"מאי עזבם על . . הארץ אבדה מה על . . זאת את ויבן החכם האיש מי

הר"ן  ומפרש תחילה", בתורה ברכו שלא . . וגו' (אלא)39תורתי . . תמיד בתורה היו עוסקין ש"ודאי
שלא  עלי', לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה היתה שלא כלומר תחלה, בתורה מברכין היו שלא

בברכתה". מזלזלין היו כך ומתוך לשמה, בה עוסקים היו

בזה  היא40והענין שהתורה שניכר באופן להיות צריך התורה שלימוד –'d zxez מקדימים שלכן ,
אלא  עוד ולא התורה, נותן  עם החיבור נעשה שעי"ז התורה", נותן ה' אתה "ברוך התורה, ברכת לברך

"שמדייקי  לשוןozepם חז"ל ded41התורה" שאמרו ועד במתןֿתורה, כמו וביראה 42, באימה להלן "מה
מעין  אצלם שהיתה עד נעלית בדרגא ישראל בני היו שבמתןֿתורה דאף כו'", כאן אף ובזיע וברתת

משה  ולכן 43נבואת הוה, לשון התורה" "נותן דמתןֿתורה, הענין ישנו היום גם מ"מ, כו', עתה משא"כ ,
מתןֿתורה  בשעת כמו כו' וביראה באימה  התורה לימוד .44צ"ל

שנרגש לשמה, תורה התורה, ברכת בהקדמת התורה שלימוד dxezdונמצא, ozep mr xeaigd הוא –
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(26– לגמרי אחר באופן היא בשמים שהטבילה ולהעיר,
סע"א). לט, (סנהדרין טביל" "בנורא

יו"ד 27) (שו"ת צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק הכרעת היא כך
פ"ה  למקואות ח"ג המילואים שער צ"צ ג"כ וראה ס"ב. קסד סימן
להרמב"ם, פיה"מ ב), (נה, בכורות שמא תוד"ה וכדעת מ"ו),
"וכפשט  ועוד פרישה בד"מ), (הובא הריב"ש והרשב"א, הראב"ד

סק"ל). סר"א ליו"ד (ש"ך והפוסקים" המשנה
.5 הערה 98 ע' לעיל וראה

רא.)28 ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ט מקוואות הל' רמב"ם
שם).29) משנה כסף שם. טור (ראה שם רמב"ם
שם.30) בכורות
ו.31) ד, ואתחנן
טוֿיט.32) ל, נצבים
שם.33) ומת"כ ובפרש"י ח פ"ח, ב"ר ראה

ב).34) (עט, פ"ד
פ"ג 35) ת"ת הל' רמב"ם וש"נ. א. יז, ב"ק א. ז, תענית ראה

ה"ט.
בסופן.36) מקואות הל' רמב"ם
ע"ב.37) ריש פה, ב"מ מברכין). שאין (ושם: א פא, נדרים
יאֿיב.38) ט, ירמי'
שם.39) נדרים
ועוד.40) .3 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ובכ"מ.41) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
וש"נ.42) א. כב, ברכות
רפל"ד.43) תניא ח. פ"ז, דב"ר יא. יט, יתרו מכילתא ראה

באגרותֿקודש  שנסמנו בספרים גם וראה ועוד. ראה. ר"פ אוה"ת
שסו. ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואילך.44) ב סז, יתרו תו"א ראה
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מי חיים oirnבדוגמת מים ,mxewnl mixaegny חז"ל ובלשון חיים",45, סם לו נעשית לשמה) (ללמוד "זכה
כמ"ש  החיים, מקור התורה), (נותן הקב"ה עם החיבור גו'";46מצד חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם

שעז"נ  לשמה, שלא תורה התורה, נותן על ושוכח תורה כשלומד בדוגמת 45משא"כ ה"ז – כו'" זכה "לא
כיוןdewnמי למקורם, שמחוברים חיים מים לא אבל מים, ,elv`y.'כו פירוד של באופן ה"ז

החסידות: בתורת שנתגלתה התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין החילוק מודגש זה ובענין

dlbpaמי בדוגמת התורה, נותן על ששוכח באופן הלימוד להיות יכול – שנפרדים dewnדתורה
תורת בלימוד משא"כ סדר zeciqgdממקורם; ידיעת אלקות, בעניני הוא הלימוד שנושא כיון –

ישנה וכו', linn`השתלשלות jxcaמי בדוגמת התורה, נותן הקב"ה, עם שמחוברים oirnההתקשרות
למקורם. תמיד

È בנוגע – זוחלין) או אשבורן שהוא, כל או סאה (מ' ומעין דמקוה הדינים פרטי גם לבאר יש עפ"ז .
התורה: ללימוד

dewn בהם עולה גופו שכל סאה, במ' אלא מטהר אינו דתורה) התורה 47(נגלה בלימוד צורך שיש –
כתורא" לי' "ספי מופלג, שנעשה48בריבוי עד ,dqekn והחומרית הגשמית שמציאותו היינו, בתורה,

ווערט  חומריות און גשמיות זיין אז ביז תורה מיט פארגאסן פיל אזוי ווערט ("ער בתורה ַַַָמתבטלת
כו'". סם לו ש"נעשית באופן להיות יכול זאת, ולולי דעם"), אין נתבטל

בלימוד oirnאבל אפילו היא החסידות דתורת הפעולה כי, – שהוא בכל מטהר החסידות) (תורת
`zgשל dry מארז"ל קער"49[ע"ד איין "מיט אחת", בשעה עולמו קונה בזה50"יש שיש ,[lk lhal

eze`ivn מ"ש ע"ד שלו, הטפלים הענינים גם לבשרו"51(כולל הטפל "את בשרו", את במי 52"ורחץ (
(מעין) החסידות ועד 53תורת ההשקפות, כל משתנים החסידות לימוד שע"י במוחש שרואים כפי ,

הקצה. אל הקצה מן לגמרי שמתהפך

עולה  גופו שכל במים רק היא אדם טהרת משא"כ כלים, רק שהוא בכל מטהר שמעין להדעה וגם
להיות  המקוה מי את מעלים בהם, עולה גופו שכל מים במקוה מתערבים המעין מי כאשר הרי, בהם,

שמטהרים מעין מי :oilgefa54כמו

) עלoilgefזחילה מורה – (zeigd מורה (אשבורן) הזחילה העדר משא"כ מתנענע, חי דכל חיים, מים ,
וכשממשיכים  דוקא], בזוחלין מטהר שמעיין בתוס' סברא יש [ולכן חיים מים שאינם בהמים החסרון על

המקוה מי גם נעשים המקוה, לתוך miigהמעין min.

שגם  (מקוה), הנגלה בלימוד גם פועל למקורו) שמחובר (מעין, החסידות שלימוד – בתורה וענינו
חיים". סם לו נעשית "זכה לשמה, תורה התורה, נותן עם החיבור נרגש יהי' הנגלה בלימוד

‡È ככל) מרומז במקוה) המעין פעולת בדוגמת הנגלה, בלימוד החסידות דלימוד (הפעולה זה וענין .
דתורה: בנגלה גם הענינים)

הפסוק  איתא 55על אוצרו", היא ה' יראת ודעת חכמת ישועות חוסן עתיך אמונת "והי'
חכמת 56בגמרא  נזיקין, סדר זה ישועות נשים, סדר זה חוסן מועד, סדר זה עתיך זרעים, סדר זה "אמונת

משנה, סדרי ששה כל – טהרות" סדר זה ודעת קדשים סדר "ואפילו dlbpזה הגמרא: ומסיימת דתורה.
שאמר  לאדם משל לא, לא אי אין, אוצרו היא ה' יראת "אי הענין: ובהמשך אוצרו", היא ה' יראת הכי
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(ובפרש"י).45) ב עב, יומא
ספל"ד.46) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
רפ"ד.47) מקוואות הל' רמב"ם ועוד. ב. ד, עירובין
וש"נ.48) א. נ, כתובות
וש"נ.49) סע"ב. יו"ד, ע"ז
קונטרסים 50) סה"מ ד. סג, א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

קד. ע' ח"ג ב. שצו, ח"ב
ט.51) יד, מצורע

סע"א.52) פב, ב"ק סע"א. ו, סוכה
(נעתק 53) תז ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש גם ראה

ניסן). כו יום" ב"היום
טושו"ע 54) שם. ובכ"מ ה"ט, פ"ט מקוואות הל' רמב"ם ראה

שם. ובנ"כ ס"י, סר"א יו"ד
ו.55) לג, ישעי'
א.56) לא, שבת
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מלחה  (ארץ כו'" חומטין קב בהן לי עירבת א"ל לו, והעלה הלך לעלי', חיטין כור לי העלה לשלוחו
מלהתליע  הפירות את כדבעי 57ומשמרת יהי' שלימודן דתורה) (נגלה משנה סדרי ששה דכל שהשמירה – (

" היא, לשמה), d'(תורה z`xi התורה פנימיות לימוד ע"י שנעשית אוצרו", ובפרט58היא ,zeciqgd zxez,
הרמב"ם  ה',59כפס"ד בגדולת התבוננות וכו'", האדם שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו הדרך היא "היאך

החסידות. דלימוד התוכן שזהו

חיטין  בכור חומטין קב עירוב פעולת בדוגמת היא הנגלה בלימוד החסידות דלימוד הפעולה כלומר:
המקוה  מי נעשים שעי"ז מקוה, במי מעין מי עירוב בדוגמת – דלעיל ובסגנון החיטין. נשמרים שעי"ז

חיים. מים

אחת  מציאות שנעשים באופן להיות צריכה הנגלה בלימוד החסידות לימוד שפעולת להוסיף, ויש
בלח  לח תערובת כמו גם אלא חיטין), בכור חומטין קב (כמו ביבש יבש תערובת כמו רק לא – ממש
תערובת  שבין הדינים מחילוקי (כמובן אחד דבר שנעשים באופן הוא שהעירוב מקוה), במי מעין מי (כמו

בלח  לח לתערובת ביבש ).60יבש

·È:לעיל האמור מכל המורם .
הנגלה  בלימוד "אויפטאן" זו בשעה כשיכולים החסידות לימוד על זמן לאבד שחבל לטענה מקום ָאין
החסידות  לימוד שע"י כך, שהוא, בכל שמטהר מעין כמו הוא החסידות שלימוד כיון – ערוך באין

חיים". "סם לשמה, דתורה באופן שיהי' הנגלה ללימוד בנוגע גם רבות פועלים

שנעשים  הנגלה, בלימוד והשגה הבנה גם ועי"ז חשק, ניתוסף החסידות לימוד שע"י אלא עוד ולא
ככה  פעמים אלף זכים ולבו הנגלה.61מוחו בלימוד גם

חז"ל  במאמר שנאמר 62וכמרומז חפץ, שלבו במקום תורה אדם ילמוד ה'63"לעולם בתורת אם כי
" שיהי' ומצב למעמד לבוא כדי utgחפצו": ealאצלו להיות צריך ה', בתורת "'d zad` לימוד ע"י –

הרמב"ם  פס"ד לעיל (כמובא אזי 59החסידות בתורה, חפץ לבו וכשיהי' כו'"), לאהבתו הדרך  היא "היאך
בערך שלא zpadeיצליח cenila.התורה

***

‚È,החסידות דתורת להמקור החיבור גם מודגש – למקורו שמחובר דוקא מעין ד"מעינותיך", בהדיוק .
zeciqgd i`iyp.אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, הנשיא אלא לנו אין ואנו הזקן, ואדמו"ר מהבעש"ט החל ,

רבותינו  של מעלתם אודות וכו', שוה ובגזירה וחומר בקל ושקו"ט, חקירה שעושים כאלה ישנם –
לנו  אין שאנו כיון אלינו, נוגע זה שאין – לראש לכל – לזה והמענה וכו'. ממי גדול מי נשיאינו,

epxecayאלא `iypd.

זקנו  לכיבוד אביו דכיבוד הקדימה – דתורה בנגלה לדבר :64דוגמא

אביו  בכבוד חייבים ואמו שהוא מפני לאם קודם האב ואם, אב הרב 65בכיבוד ורבו, אביו ובכיבוד .
רבו  בכבוד חייבין ואביו שהוא מפני האב את וזקנו,66קודם לאביו בנוגע גם כן צ"ל הי' עפ"ז ולכאורה, .
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(במשנה).66) סע"א כח, כריתות
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בזה: וההסברה

טעם  בה שיש מצוה ה"ה הטעם, מצד ולא הקב"ה ציווי מצד צ"ל שקיומה היות עם אב , כיבוד מצות
שאביו משום –mlerl e`iad.

מביאו  חכמה שלמדו ורבו הזה לעולם הביאו שאביו קודמת, רבו של רבו, ואבידת אביו "אבידת ולכן,
הבא" העולם לחיי 67לחיי שמביאו רבו הרי לעולם, שהביאו משום הוא אביו דכיבוד שהטעם דכיון –

הזה. לעולם רק שהביאו לאביו קודם הבא העולם

שאביו בפשטות מובן – אביו ואבי לאביו בנוגע mlerlאבל e`iady אליו ששייכותו אביו לאבי קודם
בלבד  סיבה של באופן אלא .68אינה

ורבו  אביו כמו ישיר, באופן היא אליו ששייכותנו דורנו, נשיא אלא לנו אין שאנו – בנדו"ד ודוגמתו
כו'. אביו אבי כמו סיבה, של באופן היא שלפניו לרביים השייכות ואילו כו', שמביאו

הרביים  בין חילוק אין דבר של  שלאמיתו – ועיקר :69ועוד

אבותיו" מקום "ממלא גם ה"ה זה, עם וביחד שלו, מיוחד ענין יש רבי היינו,70לכל ,lk z` `lnny
mewnd ממלא" אינו אחד, בפרט חסרון יש אם (שהרי כלל חסרון ללא אבותיו של הענינים) פרטי (כל

זה). לפרט ביחס מקום"

בגמרא  אמנם מצינו אבותיו70– מקום ממלא ש"אינו "dnkgaשיתכן אם כי "`hg z`xia אין אבל, ,"
משיח  כמו (חכמה), רב וגם (יראה) מלך גם הוא רבי כל כי, נשיאינו, לרבותינו בנוגע שייך ובמילא,71זה ,

הענינים. בכל אבותיו" מקום "ממלא ה"ה

ענין  עוד אצלו ניתוסף – הענינים בכל אבותיו" מקום "ממלא הוא רבי שכל לכך נוסף ואדרבה:
שלפנ" (ויתכן בגלוי הי' לא הי'שלפנ"ז לא שלפנ"ז רק נוגע לנו אבל, בכלל, הי' לא ).ielbaז

ה"ה  אבותיו" מקום "ממלא שלהיותו אדמו"ר, מו"ח כ"ק שבדורנו, הנשיא אלא לנו אין אנו ולכן,
לביאת  קרוב – זה לדורנו עד נתגלה שלא ענין עוד ניתוסף ידו שעל אלא עוד ולא הרביים, כל את כולל

" – dvegהמשיח jizepirn eveti!שלפנ"ז הדורות בכל כמותו הי' שלא באופן "

זה  בדורנו חוצה המעיינות בהפצת המיוחדת להוספה טעמים החושך 72ושני התגברות בגלל (א) :
המשיח. אור מתנוצץ שכבר בגלל (ב) החושך, את להאיר ביותר גדול  באור צורך יש ביותר

עם והחיבור בההתקשרות ההכרח גודל מובן מו"ח oiirndומזה כ"ק – החסידות דתורת המקור –
epxecאדמו"ר `iyp מתפעלים שלא בלבד זו שלא היינו, ב"חוצה", גם ההפצה נעשית זה שבכח ,

הגבלות  לו אין שהמעיין כיון ב"חוצה", גם הפצה של באופן באים שהמעיינות אדרבה, אלא מה"חוצה",
ומצורע  זב אפילו ומטהר .28כלל,

במהרה  צדקנו משיח לביאת ההכנה נעשית חוצה) המעיינות (הפצת זו שפעולה העיקר, והוא ועוד
אמן. בימינו

„È(י"א (ובפרט י"ב כל – לה"יארצייט" עד הזמן את לנצל צריך הרבי) אל (ההתקשרות זה ובענין .ָ
דתורה  בנגלה גם (כמבואר למטה גם הנשמה נמצאת שבהם יכולים 73החדשים זה שבזמן – (

jxra"אריינכאּפן" `ly.שלאח"ז הזמן לגבי ַַ
לענין בנוגע "אריינכאּפן" – לראש :zexywzddולכל ַַ
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יו"ד 67) טור רפ"ה. ת"ת הל' רמב"ם (במשנה). א לג, ב"מ
שם. ובסמ"ע ס"ב סרס"ד חו"מ שו"ע רמב. ר"ס

סל"ג.68) ח"ג אלעזר מנחת שו"ת ראה
(69.(106 ע' (לעיל ס"ט ויצא ש"פ שיחת גם ראה
הל'70) וראה ה"ז. פ"א מלכים הל' רמב"ם ב. קג, כתובות

מלך  מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה (71 ה"כ. פ"ד המקדש כלי
פ"ג.

וש"נ.71) .172 ע' ח"ל לקו"ש ראה
ואילך.72) סע"ב קנב, שבת
אייר.73) כה חשון. ח' יום" "היום וראה מ"ב. פ"ד אבות
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מלחה  (ארץ כו'" חומטין קב בהן לי עירבת א"ל לו, והעלה הלך לעלי', חיטין כור לי העלה לשלוחו
מלהתליע  הפירות את כדבעי 57ומשמרת יהי' שלימודן דתורה) (נגלה משנה סדרי ששה דכל שהשמירה – (

" היא, לשמה), d'(תורה z`xi התורה פנימיות לימוד ע"י שנעשית אוצרו", ובפרט58היא ,zeciqgd zxez,
הרמב"ם  ה',59כפס"ד בגדולת התבוננות וכו'", האדם שיתבונן בשעה ויראתו לאהבתו הדרך היא "היאך

החסידות. דלימוד התוכן שזהו

חיטין  בכור חומטין קב עירוב פעולת בדוגמת היא הנגלה בלימוד החסידות דלימוד הפעולה כלומר:
המקוה  מי נעשים שעי"ז מקוה, במי מעין מי עירוב בדוגמת – דלעיל ובסגנון החיטין. נשמרים שעי"ז

חיים. מים

אחת  מציאות שנעשים באופן להיות צריכה הנגלה בלימוד החסידות לימוד שפעולת להוסיף, ויש
בלח  לח תערובת כמו גם אלא חיטין), בכור חומטין קב (כמו ביבש יבש תערובת כמו רק לא – ממש
תערובת  שבין הדינים מחילוקי (כמובן אחד דבר שנעשים באופן הוא שהעירוב מקוה), במי מעין מי (כמו

בלח  לח לתערובת ביבש ).60יבש

·È:לעיל האמור מכל המורם .
הנגלה  בלימוד "אויפטאן" זו בשעה כשיכולים החסידות לימוד על זמן לאבד שחבל לטענה מקום ָאין
החסידות  לימוד שע"י כך, שהוא, בכל שמטהר מעין כמו הוא החסידות שלימוד כיון – ערוך באין

חיים". "סם לשמה, דתורה באופן שיהי' הנגלה ללימוד בנוגע גם רבות פועלים

שנעשים  הנגלה, בלימוד והשגה הבנה גם ועי"ז חשק, ניתוסף החסידות לימוד שע"י אלא עוד ולא
ככה  פעמים אלף זכים ולבו הנגלה.61מוחו בלימוד גם

חז"ל  במאמר שנאמר 62וכמרומז חפץ, שלבו במקום תורה אדם ילמוד ה'63"לעולם בתורת אם כי
" שיהי' ומצב למעמד לבוא כדי utgחפצו": ealאצלו להיות צריך ה', בתורת "'d zad` לימוד ע"י –

הרמב"ם  פס"ד לעיל (כמובא אזי 59החסידות בתורה, חפץ לבו וכשיהי' כו'"), לאהבתו הדרך  היא "היאך
בערך שלא zpadeיצליח cenila.התורה

***

‚È,החסידות דתורת להמקור החיבור גם מודגש – למקורו שמחובר דוקא מעין ד"מעינותיך", בהדיוק .
zeciqgd i`iyp.אדמו"ר מו"ח כ"ק שבדורנו, הנשיא אלא לנו אין ואנו הזקן, ואדמו"ר מהבעש"ט החל ,

רבותינו  של מעלתם אודות וכו', שוה ובגזירה וחומר בקל ושקו"ט, חקירה שעושים כאלה ישנם –
לנו  אין שאנו כיון אלינו, נוגע זה שאין – לראש לכל – לזה והמענה וכו'. ממי גדול מי נשיאינו,

epxecayאלא `iypd.

זקנו  לכיבוד אביו דכיבוד הקדימה – דתורה בנגלה לדבר :64דוגמא

אביו  בכבוד חייבים ואמו שהוא מפני לאם קודם האב ואם, אב הרב 65בכיבוד ורבו, אביו ובכיבוד .
רבו  בכבוד חייבין ואביו שהוא מפני האב את וזקנו,66קודם לאביו בנוגע גם כן צ"ל הי' עפ"ז ולכאורה, .
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חז"ל  עצמה 74אמרו המצוה הוא גדול הכי מצוה שהשכר היינו, מצוה", מצוה xeaigd,75"שכר
zexywzdde חיבור צוותא מלשון d"awd)76(מצוה mr ואין הזה בעולם . . לך ערוך ש"אין אע"פ אשר, ,

[וכפי  המתים" לתחיית . . לך דומה ואין המשיח לימות . . בלתך אפס הבא, העולם לחיי . . זולתך
השנה  דראש בההמשך אדמו"ר מו"ח כ"ק ירד 77שמאריך הגדול בחסדו מ"מ, אלו], ענינים ד' בביאור

נעלה. הכי שכר ה"ז – המצוות מצוה עם וחיבור בצוותא יהיו ידם שעל המצוות לבנ"י ונתן סיני הר ַעל

הוא, היארצייט, עד "אריינכאּפן" שיכולים נעלה הכי שהענין – בנדו"ד כן iaxdוכמו l` zexywzdd, ַַָ
באורחותיו. והליכה תורתו לימוד ע"י שנעשית

ÂË היארצייט עד אחד כל שיעשה דברים כמה להציע הנני – לכך ובהתאם .78: ָ
משניות, פרקי חמשה היארצייט עד ולסיים ללמוד עצמו על אחד כל יקבל – משניות ללימוד ָבנוגע

נשמה  אותיות משנה נפש 79שכן, להנשמה, שנקראו השמות חמשה כנגד הם במשנה פרקים וחמשה ,
יחידה  חי' נשמה .80רוח

האבלות), בשנת (וכן ביארצייט התפלה בעת נרות חמש שמדליקים שראיתי הראשונה בפעם –ָ
בּפאריז  אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל אמר,81כשהייתי זמן ולאחר השיב, ולא הדבר, טעם אצלו שאלתי , ַ

יחידה  חי' נשמה רוח נפש בהם, נקראת שהנשמה השמות חמש כנגד הם הנרות .82שחמש

(שזה  נפש עם נפש רק לא – הרבי עם ההתקשרות בחיזוק יתוסף המשניות פרקי חמשה לימוד וע"י
שלשה  (ע"י נשמה עם נשמה רק ולא פרקים), שני (ע"י רוח עם רוח רק ולא אחד), פרק לימוד ע"י נעשה

גם אלא פרקים), ארבעה (ע"י חי' עם חי' רק ולא בבכי dcigiפרקים), הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק ...
סיים) dcigiואח"כ mr,(פרקים חמשה (ע"י

רק היותה עם יחידה, שע"י – מזה ע"ש myויתירה "יחידה" שנקראת כיון מ"מ, הנשמה, לעצם
יחיד  בחי' עם והדביקות83שמיוחדת ההתקשרות גם ידה על נעשה ,mvrda mvrdc!

אחת, פעם המשניות חילקו שכבר שכיון שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר – המשניות שחילקו [לאחר
וסיים:] בהחלוקה, השתתפו לא שעדיין לאלה מחר עוה"פ ויחלקו יוסיפו

ויסיימו  וכו', מפרשים מעט או מפרשים ריבוי עם בפנים, או בעלֿפה המשניות, שילמדו – והעיקר
מתוך  עצמם על זאת קיבלו כולם  בודאי שהרי זה, על ולהזכיר  לעורר יצטרכו ושלא היארצייט, ָעד

מארז"ל  (ע"ד בשמחה"84חביבות עליהם שקיבלו "מצוה – מילה למצות ).85בנוגע

ÊË:תורתו ללימוד בנוגע – נוספת והצעה .
פנים, מכירו שאינו מאחר אליו שלו ההתקשרות תהי' כיצד אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל במכתב שאל א'

– אותו... ראה לא הרבי שגם לו נדמה והי' הרבי, את ראה לא השואל –

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לו הרבי 86והשיב – וכו'. התקנות ושמירת תורתו לימוד ע"י היא שההתקשרות
כו'. תורתו לימוד ע"י אלא אליו, נסיעה ע"י או מופתים, עניני ע"י אליו שיתקשר לו אמר לא

כ"ק 87ובהתאם  שנתן חלקו) או (כולו המאמר אחד כל ישנן היארצייט שלקראת להציע הנני ָלכך
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ב).74) (נב, פל"ט תניא ראה
ובכ"מ.75) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת
ערוך 76) אין ד"ה המאמר ובו  זו, בשנה שיצאֿלאור – תרצ"ד

137 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה כסלו י"ט בקונטרס שנדפס לך
ואילך). 107 ע' שם וראה ואילך.

קח).77) ע' ח"ד (אגרותֿקודש זו שנה טבת ט' מכתב גם ראה
שער 78) פע"ח ואתחנן. פ' להאריז"ל וטעהמ"צ המצוות שער

או"ח  באה"ט המשניות. על בהקדמה עשיר הון הלימוד. הנהגת
סק"ו. ס"א

לז.79) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
חוברת 80) ("רשימות" תרח"צ ניסן ב' ה"יומן" רשימת ראה

.(11 ע' קפג

שם.81) 11 ובהערה 146 ע' תש"ח סה"מ ראה
וש"נ.82) ואילך. 56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
א.83) קל, שבת
מצות 84) שבקיום התוקף ע"ד שם הסוגיא מהמשך ולהעיר

בשעת  למיתה עליהם עצמן ישראל "שמסרו מהמצוות – מילה
המלכות". גזרת

יום"85) ב"היום (נעתק וש"נ צד. ע' ח"ה שלו אגרותֿקודש
סיון). כד

שליט"א 86) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעיף סוף ועד מכאן
זו  במהדורא .4ֿ513 ע' ח"ב ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
ואילך).87) 111 ע' תש"י (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי ד"ה



כי `"iyz'd elqk h"i zgiy

הסתלקותו  ליום אדמו"ר במצב 88מו"ח או ספקות, אצלו שישנם או במבוכה, כשנמצא לזמן, ומזמן ,
זה" מנוול בך זה.89ש"פגע מאמר במחשבתו יחזור –

כסלו  די"ט בהשיחה מאביו 90– נפרד שבה הפרידה, שנת תר"ף, שבשנת אדמו"ר, מו"ח כ"ק סיפר
פרשת  (סוף תורה שבלקוטי זקן פני והדרת ד"ה המאמר אודות עמו לדבר אדנ"ע כ"ק הרבה אדנ"ע, כ"ק

עוסק 91קדושים) שאינו בשעה גם שאז, במוחו, חקוקים תורה שדברי המעלה גודל מבאר זה במאמר .
ת"ח  מפני לעמוד צריך (ולכן בקרבו עד שוכן הקב"ה מפני 92בתורה, בתורה, עוסק שאינו בשעה גם

במוחו). חקוקים תורה שדברי

הרי, המאמר, חזרת בעת להתקשרות התועלת מלבד – בהמאמר והבקיאות השינון בעניננו: ועד"ז
האט  רבי ("דער עצמו את הרבי מסר זו שבתורה הרבי, של בתורתו ממולא מוחו יהי' הזמנים בשאר ָגם

הוא נמצא ובמילא, לחסידים, אּפגעגעבן") zicinzזיך zexywzda שום "בלי הלקו"ת: וכלשון הרבי, עם ָ
אחד". רגע אפילו לעולם ופירוד הפסק

כ"כ נוגע לא זה לשנן zenkdובענין יכול אינו שהיא סיבה איזה מצד (אם או המאמר, כל שינון ,
נוגע בעיקר המאמר; מחצית שיהיוzeki`dכולו) –miwewg החקיקה אותיות זוחלין,93במוחו, חיים, מים ,

הנפש... עצם המקור, עם שמחוברים מעין, מי

ÊÈ.הצדקה בנתינת אחד כל יוסיף להיארצייט עד ויום יום שבכל – שלישית והצעה .ָ
אדנ"ע  כ"ק אביו בשם פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק הרביים 94– אחרי קדיש דאמירת הענין שכללות ,

שנתינת  בנדו"ד, ועד"ז הקדיש. שאומרים אלה עבור (בעיקר) אלא עבורם, סגולה בתור (כ"כ) לא הוא
שלהם. בההתקשרות יתוסף שעי"ז הצדקה, נותני עבור אלא הרבי, עבור סגולה בתור לא היא הצדקה

שפעולה  בודאי זה, עם ביחד אבל, הקב"ה, של מצוה לקיים כוונה מתוך להיות צריכה הצדקה נתינת
ההתקשרות. לחיזוק גם תועיל זו

ÁÈ– בזה וההתחלה .dzr daeh dhlgd zlawa,הנ"ל הענינים ג' לכל בנוגע
הצדקה  ונתינת העבודה, לקו שייך ה"ז גופא שבתורה – המאמר לימוד התורה, קו – משניות לימוד

חסדים  וגמילות עבודה תורה עומד, העולם שעליהם העמודים ג' שהם חסדים, גמילות –95,

ללבב" יראה הנ"ל.96ו"ה' הענינים כל לקיים חפצה ובנפש  שלם בלבב עצמו על מקבל אחד שכל ,

כסלו, בי"ט בכהנ"ל טובה החלטה בקבלת יתירה dpydומעלה y`x בברכת ניתוסף שעי"ז – לחסידות
החסידות  ודרכי החסידות בלימוד טובה וחתימה כל 97כתיבה על ההתקשרות, לענין בנוגע לראש ולכל ,

כולה. השנה

ËÈ שלאחרי ומצב להמעמד בנוגע גם נפעל – היארצייט עד האמור באופן הזמן את שמנצלים ועי"ז .ָ
ָהיארצייט:

שבאיןֿערוך  בעילוי למעלה הנשמה עולה היארצייט שביום מו"ח 98אע"פ כ"ק דברי פי על הרי, , ָ
הרבי 99אדמו"ר  של שעלייתו מובן, מרעיתם, צאן מעל יפרדו לא ישראל שרועי אדנ"ע) כ"ק אביו (אודות

נשמות  שבהיותם שלו, והמקושרים החסידים את עמו שלוקח באופן היא היארצייט) (ביום ָלמעלה
שלו. העליות בכל עמו יתעלו בגופים
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וש"נ.88) רע"ב. נב, סוכה
זו 89) שנה כסלו י"ט בקונטרס שי"ל – (ס"י) תש"ז דשנת

.(93 ע' תש"ז בסה"ש ולאח"ז .149 ע' תשי"א (סה"מ
תיכף 90) הזקן רבינו אמרו זה שמאמר ממשיך, הנ"ל בשיחה

קודם  אמרוהו ואדנ"ע ושהצ"צ המגיד, הסתלקות לאחרי
(המו"ל). הסתלקותם

ר"ס 91) יו"ד טושו"ע רפ"ו. ת"ת הל' רמב"ם ב. לב, קידושין
רמד.

ר"פ 92) (לקו "ת בחוקותי פרשת בדרושי בדא"ח כמשנ"ת

ובכ"מ). בחוקותי.
א 93) מ, ח"א (לקו"ד ס"י תרצ"ג כסלו כ"ף שיחת ראה
ואילך).
מ"ב.94) פ"א אבות
ז.95) טז, שמואלֿא
בסופו.96) יום" "היום ראה
ועוד.97) ואילך. 34 ע' חי"ד לקו"ש ראה
קמא.98) ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
ג.99) פ"ז, ויק"ר

`"iyz'd elqk h"i zgiy

חז"ל  עצמה 74אמרו המצוה הוא גדול הכי מצוה שהשכר היינו, מצוה", מצוה xeaigd,75"שכר
zexywzdde חיבור צוותא מלשון d"awd)76(מצוה mr ואין הזה בעולם . . לך ערוך ש"אין אע"פ אשר, ,

[וכפי  המתים" לתחיית . . לך דומה ואין המשיח לימות . . בלתך אפס הבא, העולם לחיי . . זולתך
השנה  דראש בההמשך אדמו"ר מו"ח כ"ק ירד 77שמאריך הגדול בחסדו מ"מ, אלו], ענינים ד' בביאור

נעלה. הכי שכר ה"ז – המצוות מצוה עם וחיבור בצוותא יהיו ידם שעל המצוות לבנ"י ונתן סיני הר ַעל

הוא, היארצייט, עד "אריינכאּפן" שיכולים נעלה הכי שהענין – בנדו"ד כן iaxdוכמו l` zexywzdd, ַַָ
באורחותיו. והליכה תורתו לימוד ע"י שנעשית

ÂË היארצייט עד אחד כל שיעשה דברים כמה להציע הנני – לכך ובהתאם .78: ָ
משניות, פרקי חמשה היארצייט עד ולסיים ללמוד עצמו על אחד כל יקבל – משניות ללימוד ָבנוגע

נשמה  אותיות משנה נפש 79שכן, להנשמה, שנקראו השמות חמשה כנגד הם במשנה פרקים וחמשה ,
יחידה  חי' נשמה .80רוח

האבלות), בשנת (וכן ביארצייט התפלה בעת נרות חמש שמדליקים שראיתי הראשונה בפעם –ָ
בּפאריז  אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל אמר,81כשהייתי זמן ולאחר השיב, ולא הדבר, טעם אצלו שאלתי , ַ

יחידה  חי' נשמה רוח נפש בהם, נקראת שהנשמה השמות חמש כנגד הם הנרות .82שחמש

(שזה  נפש עם נפש רק לא – הרבי עם ההתקשרות בחיזוק יתוסף המשניות פרקי חמשה לימוד וע"י
שלשה  (ע"י נשמה עם נשמה רק ולא פרקים), שני (ע"י רוח עם רוח רק ולא אחד), פרק לימוד ע"י נעשה

גם אלא פרקים), ארבעה (ע"י חי' עם חי' רק ולא בבכי dcigiפרקים), הפסיק שליט"א אדמו"ר (כ"ק ...
סיים) dcigiואח"כ mr,(פרקים חמשה (ע"י

רק היותה עם יחידה, שע"י – מזה ע"ש myויתירה "יחידה" שנקראת כיון מ"מ, הנשמה, לעצם
יחיד  בחי' עם והדביקות83שמיוחדת ההתקשרות גם ידה על נעשה ,mvrda mvrdc!

אחת, פעם המשניות חילקו שכבר שכיון שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר – המשניות שחילקו [לאחר
וסיים:] בהחלוקה, השתתפו לא שעדיין לאלה מחר עוה"פ ויחלקו יוסיפו

ויסיימו  וכו', מפרשים מעט או מפרשים ריבוי עם בפנים, או בעלֿפה המשניות, שילמדו – והעיקר
מתוך  עצמם על זאת קיבלו כולם  בודאי שהרי זה, על ולהזכיר  לעורר יצטרכו ושלא היארצייט, ָעד

מארז"ל  (ע"ד בשמחה"84חביבות עליהם שקיבלו "מצוה – מילה למצות ).85בנוגע

ÊË:תורתו ללימוד בנוגע – נוספת והצעה .
פנים, מכירו שאינו מאחר אליו שלו ההתקשרות תהי' כיצד אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל במכתב שאל א'

– אותו... ראה לא הרבי שגם לו נדמה והי' הרבי, את ראה לא השואל –

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לו הרבי 86והשיב – וכו'. התקנות ושמירת תורתו לימוד ע"י היא שההתקשרות
כו'. תורתו לימוד ע"י אלא אליו, נסיעה ע"י או מופתים, עניני ע"י אליו שיתקשר לו אמר לא

כ"ק 87ובהתאם  שנתן חלקו) או (כולו המאמר אחד כל ישנן היארצייט שלקראת להציע הנני ָלכך
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ב).74) (נב, פל"ט תניא ראה
ובכ"מ.75) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת
ערוך 76) אין ד"ה המאמר ובו  זו, בשנה שיצאֿלאור – תרצ"ד

137 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה כסלו י"ט בקונטרס שנדפס לך
ואילך). 107 ע' שם וראה ואילך.

קח).77) ע' ח"ד (אגרותֿקודש זו שנה טבת ט' מכתב גם ראה
שער 78) פע"ח ואתחנן. פ' להאריז"ל וטעהמ"צ המצוות שער

או"ח  באה"ט המשניות. על בהקדמה עשיר הון הלימוד. הנהגת
סק"ו. ס"א

לז.79) פ"ב, דב"ר ט. פי"ד, ב"ר
חוברת 80) ("רשימות" תרח"צ ניסן ב' ה"יומן" רשימת ראה

.(11 ע' קפג

שם.81) 11 ובהערה 146 ע' תש"ח סה"מ ראה
וש"נ.82) ואילך. 56 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
א.83) קל, שבת
מצות 84) שבקיום התוקף ע"ד שם הסוגיא מהמשך ולהעיר

בשעת  למיתה עליהם עצמן ישראל "שמסרו מהמצוות – מילה
המלכות". גזרת

יום"85) ב"היום (נעתק וש"נ צד. ע' ח"ה שלו אגרותֿקודש
סיון). כד

שליט"א 86) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – הסעיף סוף ועד מכאן
זו  במהדורא .4ֿ513 ע' ח"ב ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
ואילך).87) 111 ע' תש"י (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי ד"ה



iyz'd"`כב elqk h"i zgiy

בג' ההוספה ע"י – כלי בעשיית צורך יש אלו עליות בכל להתעלות יוכלו בגופים שנשמות וכדי
עומד. העולם שעליהם העמודים ג' הנ"ל, הענינים

בעצמו, הרבי יבוא בימינו שבמהרה – sebaוהעיקר dnyp וגלות גשמי גלות הגלות, מן אותנו ויוציא ,
הגאולה. אל רוחני,

כמארז"ל  – המשניות לימוד הנ"ל: ענינים בג' ההוספה ע"י נעשה זה הללו 100וגם הגלויות כל "אין
המשיח  לביאת ההכנה שזוהי – החסידות תורת המאמר, לימוד משניות"; בזכות אלא ונתינת 14מתכנסות ;

הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה – .101הצדקה

" שיבוא מר") אתי "לאימת לשאלתו (במענה לוי בן יהושע לר' המשיח דברי אם meidוע"פ "היום ,"
תשמעו" לקוות102בקולו וצריכים יכולים ויום יום בכל הרי –meidy הגלות מן אותנו ויוציא הרבי יבוא

אמן. בימינו במהרה הגאולה, אל

***

Î מסויים ענין לבאר יש בכגוןֿדא, ישראל מנהג ע"פ הרי – סט"ו) (כנ"ל המשניות לחלוקת בהמשך .
(ובסיומן  המשניות ברכות.103בהתחלת דמסכת הראשונה במשנה ,(

משנה: סדרי ששה כל מרומזים זו שבמשנה הפתיחה mirxfולהעיר, היא ברכות שמסכת לכך נוסף –
בתרומתן"), לאכול נכנסים ("כהנים התרומה בענין גם מרומז ה"ז זרעים, –crenדסדר

כו'"),onfaמרומז שמע את קורין ("מאימתי שמע ובאו miypדקריאת ("מעשה המשתה" ב"בית מרומז –
המשתה"), מבית העבירה",oiwifpבניו מן אדם ב"להרחיק מרומז –miycw חלבים ב"הקטר מרומז –

שמשן.zexdheואברים", והעריב הטבילה, ע"י שנטהרו לאחרי בתרומתן, לאכול הכהנים בכניסת מרומז –

אמרו  למה כן אם השחר, עמוד שיעלה עד מצותן ואברים חלבים "הקטר המשנה בדברי [הביאור
ח"ג  בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – האדם בעבודת וההוראה וכו'", חצות עד חכמים

ואילך  948 ].104ע'

***

‡Î,הרי – באורחותיו והליכה תורתו לימוד ע"י היא להתקשרות  שהעצה לעיל להאמור בהמשך .
הזולת. של בטובתו ההשתדלות הוא, אדמו"ר, מו"ח כ"ק של באורחותיו העיקריים מהענינים

הי' לא הרבי – בגשמיות. והן ברוחניות הן יהודי לכל טובה לעשות להשתדל הי' הרבי של הסדר
טובה לו עושה הי' לראש לכל אלא הרוחני, מצבו אודות ודרישה חקירה לעשות למלא zeinybaמקדים ,

להשפיע  משתדל הי' ואח"כ בעצמו, לרבי ידוע הי' שחסרונו בדבר או ממנו, שביקש בדבר חסרונו
.zeipgexaעליו

כדי עד היתה הזולת של בטובתו הרבי של ytpהשתדלותו zxiqn נפש (כי הרצון מסירת גם כולל ,
רצון  ליהודי.105פירושה טובה לעשות בשביל שלו קדושה עניני שאר להניח – (

הזקן  רבינו אודות הצ"צ מפתגם הם106ולהעיר שלו המס"נ עניני שכל – השמחה בעל –`lk לגבי

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

פל"ז.100) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
סע"א.101) צח, סנהדרין ז. צה, תהלים
ואילך.102) סכ"ג לקמן ראה – המשניות לסיום בנוגע
לו 103) שיש (חלב) התענוג להקריב החלבים, הקטרת בענין

שאינו  חידוש שלילת ופשיטא, בתורה, שמחדש מהחידושים
ישראל  בתפוצות שנתקבלו והאחרונים הראשונים לדברי מתאים
הצחות: ע"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק הוסיף – (951 ע' שם (לקו"ש
מתאים  שאינו חידוש לומר חושש הי' שלא א' ראשֿישיבה
בכך  אשם אינני פעם: לי אמר והאחרונים, הראשונים לדברי
אז, נולד הייתי אילו שנים! מאות כמה של באיחור שנולדתי

"גדולי  בין הפחות ולכל ה"ראשונים", בין אני גם הייתי
שהרי  דבריהם, על לחלוק עתה גם יכולני ובמילא, האחרונים",
הנשמות  אוצר על הממונה המלאך בגלל לסבול צריך  אינני
שנים!... מאות כמה של באיחור נשמתי את והוריד ש"התעצל"

לך 104) לך ש"פ שיחת (וראה ובפרש"י א טו, ירמי' ראה
וש"נ). .(72 ע' (לעיל 35 הערה

א).105) מה, ח"א (לקו"ד סוסי"ז תרצ"ג כסלו כ"ף שיחת
התפלה 106) מצות שרש להצ"צ סהמ"צ וראה כה. עג, תהלים

כסלו). יח יום" ב"היום (נעתק פ"מ
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חפצתי" לא ד"ועמך מהדביקות זיך") ("אּפרייסן עצמו את לנתק טובה 107המס"נ לעשיית ולהתמסר , ָ
בגשמיות)! גם אלא ברוחניות, רק (ולא ליהודי

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק להתוועד 108– לחסידים לקרוא אדנ"ע) (כ"ק אביו צוה עצרת בשמיני  שפעם
צריכים מ"מ, השנה, ראש בדוגמת ביותר נעלה זמן הוא ששמע"צ שאע"פ באמרו, עבור p"qnעמהם,

דוקא, השנה) ראש כמו (שהוא עצרת בשמיני להחסידים לקרוא צוה למה ולכאורה, – החסידים. טובת
ה"ז  לנוחיותו זמן וקביעת חשבונות שעשיית משום אלא, באסרוֿחג? או תורה בשמחת להם קרא ולא
בזמן  רק... נפשו" ש"ימסור חשבון לעשות שייך לא מס"נ של בהנהגה משא"כ שכל, ע"פ להנהגה שייך

לגמרי. ממציאותו שיוצא המס"נ תנועת היפך זה שהרי – לו נוח היותר

באורחותיו ללכת צריכים הרבי, אל להתקשר שרוצים אלה כל לפועל: lrובנוגע drtyda wqrzdle
zlefd הכתוב (בלשון ולדוגמא וכיו"ב.109, "וכסיתו", – ותפילין ציצית ללא – ערום" תראה "כי (

·Î ההצעה היתה לכך ובהתאם יהודים 110. מנין על לפעול אחד כל ישתדל כסלו י"ט שלקראת
לתלמוד  בנוגע – בדיבור התפלה, לעבודת בנוגע מסויים ענין – במחשבה ומעשה: דיבור במחשבה

המצוות. לקיום בנוגע – ובמעשה תורה,
המקיים ש"כל – `zgובהקדמה ytpקיים כאילו ln`מישראל mler"111 דברים שלשה ש"על וכיון ,

חסדים" גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד מישראל,95העולם אחת נפש דקיום שהפעולה מובן, ,
– תורה וגמ"ח: עבודה תורה הקויןֿעמודים ג' ע"י היא, מלא, (תפלות xeaicעולם תפלה – עבודה ,

תקנום  קרבנות שבלב 112במקום עבודה ,(113–daygn המצוות (כללות וגמ"ח ,114– (dyrn הפחות (ולכל
הקוין). מג' אחד –

שכינתא  עשרה בי "אכל – מישראל עשרה על גם) אלא אחת, נפש על רק (לא בהפעולה יתירה ומעלה
.115שריא"

הרא"ש  דברי ע"פ קטנים, גם לכלול יכולים שבהמנין – "הנחה" ניתנה זה שבהשראת 116ובענין
קטנים. גם נכללים מישראל עשרה על השכינה

לפועל: ובנוגע

כאלה יש אבל, יהודים, מנין על הפעולה את כסלו י"ט עד – ב"ה – השלימו enilydרבים `ly,המנין
שאפילו כאלה גם eligzdויש `l.בזה הפעולה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי ע"פ – לזה שאף 117והעצה שני, פסח של מענינו וההוראה הלימוד בביאור
בדרך  שהי' מי טמא, שהי' מי אפילו לתקן, תמיד יכולים פארפאלן"), קיין ניטא איז ("עס אבוד לא ַַָפעם
("א  יו"ט מזה שעושים אלא עוד ולא לתקן, יכולים מ"מ, ברצונו, זה שהי' "לכם", ואפילו ַרחוקה,

בשביל זה וכל ראשון, פסח כמו שטורעם") גאנצן א מיט יו"ט של herinגאנצער רובו (שהרי מישראל ַַַ
שני  לפסח נדחה אינו ועד118ציבור ,(cigil.אחד יהודי אפילו ויקר חשוב הקב"ה שאצל כיון מישראל,

את  להשלים וצריך יכול שלו, המנין השלים לא שעדיין מי שכל – לעניננו בנוגע המוסרֿהשכל וזהו
עם  להתקשרות שנוגע שזהו"ע ולידע משובח), זה הרי המקדים (וכל שבט ביו"ד להיארצייט עד ָהמנין

ויחידה  חי' נשמה רוח בנפש באורחותיו) ההליכה (ע"י .119הרבי

***
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בסופה.107) קפה חוברת "רשימות" ראה
פכ"ז.108) תדבא"ר וראה ז. נח, ישעי'

א 109)סה"מ תשכט, ח"ד לקו"ד סע"ב. שז, ח"ב קונטרסים
וש"נ). .209 ע' תרצ"א (סה"ש

לך 110) לך ש"פ .(65 ע' (לעיל סכ"א בראשית ש"פ שיחת
.(78 ע' (לעיל סי"ז

וש"נ.111) (במשנה). א לז, סנהדרין
ב.112) כו, ברכות

יג.113) יא, עקב עה"ת בפרש"י הובא סע"א. ב, תענית
פל"ז.114) תניא ראה
א.115) לט, סנהדרין
ס"כ).116) (פ"ז ב מז, לברכות
אייר).117) יד יום" ב"היום (נעתק 115 ע' תש"א סה"ש
א.118) פ, א. סז, פסחים
סט"ו.119) לעיל ראה
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‚Î כדי "כלים" לעשות צריכים וחסידים הענינים, כל נותנים שהרביים פעם אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק .
רויחי. ומזונא חיי בבני טפחים, מעשרה למטה יומשכו שהברכות

– אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל ביותר מודגש הענינים) כל נותנים (שהרביים זה שענין ולהוסיף,
כך,120כידוע  וברחמים, בחסד תהי' שנשיאותו ביקש אדנ"ע, כ"ק מאביו הנשיאות את קיבל שכאשר

למטה  ההמשכה שתהי' כדי "כלים" לעשות שצריכים אלא וברחמים, בחסד הענינים כל נותן שבודאי
טפחים. מעשרה

ברכה  מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא המשניות: בסוף חז"ל אמרו – הברכה להמשכת ה"כלי" ומהו
אלא שנאמר melydלישראל בשלום".121, עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה'

„Î בזה והענין .122:
היא הקב"ה של leabברכתו ila"די בלי "עד משה 123, שכאשר שמצינו וכפי אלקי , "ה' לבנ"י אמר

פעמים" אלף ככם עליכם יוסף הבטיח 124אבותיכם כבר לברכתנו, קצבה נותן אתה משה, לו, "אמרו ,
וגו' למנות איש יוכל אם אשר אברהם את אתכם 125הקב"ה יברך הוא אבל היא, משלי זו להם אמר ,

לכם" דבר davw,126כאשר ila.

" שייך איך – גבול בלי היא הקב"ה) (של שהברכה dkxaוכיון wifgn ilkענינו "כלי" הרי ,"dlabd,
שהיא ברכה" "מחזיק להיות יכול  leabואיך ila127?

אלא . . ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא – לזה שני melydוהמענה חיבור על מורה ש"שלום" ,"
ומים 128הפכים  אש מתחברים 129(כמו מ"מ, זב"ז, לוחמים ובמילא זל"ז וניגוד בסתירה היותם שעם ,(

הנמנעות  ונמנע יכול כל שלהיותו האיןֿסוף, בכח – הפכים.130יחד לחבר וביכלתו בכחו ,

הגמרא  דברי לבאר יש אלפים 131ועפ"ז "אלף המלאכים, למספר בנוגע הפסוקים דב' הסתירה (בתיווך
גו'" רבבן ורבו לגדודיו"132ישמשונה מספר "היש אחד,133, גדוד מספר ישמשוני' אלפים "אלף (בתמי'))

חסידות  בספרי גם (והובא החקירה חכמת ע"פ כלל ישנו דלכאורה, – מספר" אין שמדבר 134ולגדודיו (
וכיון  גבול, בלי יתהווה לא מוגבלים חלקים של גדול הכי ומריבוי גבול, בלי להיות יכול לא מוגבל
אלא, – מספר"? ד"אין באופן המלאכים שיהיו יתכן איך מלאכים, של מוגבל מספר ישנו גדוד שבכל

הנמנעות. ונמנע יכול כל שהוא הא"ס, בכח הוא זה ענין

הפכים, לחבר וביכלתו בכחו הנמנעות, ונמנע יכול כל הוא שהקב"ה שכיון – בנדו"ד גם מובן ומזה
השלום. שהו"ע ברכה", מחזיק ב"כלי מוגבלת בלתי ברכה להמשיך

דוקא  ומצוותי' תורה עם קשור השלום בעולם"135וענין שלום לעשות ניתנה התורה שגם 136("כל ,(
בהם יש גיסא, מחד הפכים: דחיבור הענין מודגש dlabdeבהם dcicn שיש למצוות בנוגע מבעי לא –

זמן  בכל לימודה שחיוב לתורה בנוגע אפילו אלא ומקום, בזמן שתלויות מהן ויש ומדה, שיעור להם
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כ"ק 120) באגרותֿקודש (נעתקה תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה
9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר

חשון)). כ יום" ב"היום (נעתק
יא.121) כט, תהלים
(אגרות122ֿ) זו שנה שבט כ"א כסלו; י"ט מכתב גם ראה

י"ט  בהתועדות שדובר במה "ואסיים קנה): ע' פו; ע' ח"ד קודש
(המו"ל). כו'" נתבאר כאן "ובהתוועדות כו'". זה כסלו

יו"ד.123) ג, מלאכי
יא.124) א, דברים
טז.125) יג, לך לך
ואילך).126) 15 ע' חי"ט בלקו"ש (נת' עה"פ פרש"י
הברכה 127) "אין וש"נ) ב. ח, (תענית ממארז"ל גם ולהעיר

העין". מן הסמוי בדבר אלא מצוי'

שלום 128) של ענין אינו זל"ז השייכים דברים חיבור משא"כ
ומלחמה. ניגוד ביניהם אין שמלכתחילה כיון

רסי"ב.129) אגה"ק תניא וש"נ. ח. פי"ב, במדב"ר ראה
החקירה 130) בס' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ
סע"ב.131) יג, חגיגה
יו"ד.132) ז, דניאל
ג.133) כה, איוב
בלק 134) אוה"ת פי"א. אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ

ואילך. א'תרסז ע' ה) (כרך
כב),135) מח, (ישעי' לרשעים" – ה' אמר – שלום "אין ולכן

בתומ"צ. רק הוא השלום שענין כיון
בסופן.136) חנוכה הל' רמב"ם
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מטונפים  במקומות תורה ללמוד אסור ולדוגמא: הגבלות, כמה ישנם מקום תורה 137ובכל ללמוד ואסור ,
התורה  ברכת אתה 138קודם אי פה שבעל דברים פה, על לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים וכן ,

בכתב" לאומרן הם139רשאי הרי גיסא, ולאידך וכיו"ב; ,leab ila"מאד מצוותך "רחבה כמ"ש –140,
ים" מני ורחבה מדה מארץ .141"ארוכה

‰Î:ולדוגמא הפכים. חיבור שענינו שלום של באופן למטה העבודה גם להיות צריכה לכך ובהתאם .
כו', ונפלאות בנסים ולהאמין הצד, על השכל את להניח נפש, מסירת של ענין תובעים – גיסא מחד

דוקא. שכל ע"פ דבר כל להבין ולהשתדל להתייגע תובעים – גיסא ולאידך

תפלה  זו שבלב לעבודה בנוגע שו"ע 113ועד"ז וע"פ שולחןֿערוך, ע"פ הנהגה שתובעים שאע"פ –
והציבור  לביהכ"נ לבוא איחר (אם בציבור להתפלל בשביל בתפלה מסויימים חלקים לדלג צריכים

התפלה) באמצע כן 142עומדים לעשות שאין הרביים אומרים מ"מ, על 143, התפלה כל להתפלל אם כי ,
הרמב"ם  (כפס"ד דוקא בכוונה להיות צריכה והתפלה תפלה"),144הסדר, אינה בכוונה שאינה תפלה ש"כל

ראש" כובד מתוך אלא להתפלל עומדין ("אין ראש" ד"כובד הענין כדאי 145ובהקדמת זה ובשביל ,(
תפלה  זמן אפילו ולהפסיד בציבור, תפלה כדבעי.146להפסיד עצמה התפלה שתהי' העיקר כי ,

חז"ל  שאמרו ועד ביתם, בני לפרנס צריכים גיסא שמחד – עסקים לבעלי בנוגע "עושה 147ועד"ז
עת  בכל שיעור,148צדקה ללא לצדקה לתת שצריכים אומרים גיסא ולאידך כו'", ובנותיו בניו הזן זה . .

כמ"ש  לו", אשר "כל נפשו"149ועד בעד יתן לאיש אשר וכל עור בעד .150"עור

ÂÎ כל להמשכת ברכה" מחזיק "כלי נעשה השלום, ענין הפכים, חיבור של באופן העבודה וע"י .
בבני  טפחים, מעשרה ולמטה וברחמים, בחסד שיומשכו הרבי, של לברכותיו "כלים" שנעשים – הברכות

רויחי. ומזונא חיי
השלום: בענין מרומזת היא שגם השלימה, הגאולה – העיקרית להברכה שזוכים ועד

" פתוחה, במ"ם היא המשניות שהתחלת – סתומה,nובהקדמה במ"ם המשניות וסיום אימתי",
.m"151"בשלו 

כידוע  – בזה כמ"ש 152והענין הגלות, ענין על רומז פתוחה אשר 153שמ"ם ירושלים "חומות
כמ"ש nה  הגאולה, ענין על רומז סתומה ומ"ם התיבה), בסוף פתוחה (מ"ם המשרה"m"ל 154פרוצים" רבה

החיצונים  ליניקת האפשרות שלילת על שמורה התיבה, באמצע סתומה ).152(מ"ם

" – המשניות וסיום בהתחלת הרמז שמעnוזהו את קורין פתוחה) (במ"ם על ziaxraאימתי שקאי ,"
אחדות  על המס"נ שהו"ע שמע", את "קורין (ערבית) הגלות בחשכת שגם ועי"ז הגלות, דחושך הזמן

ה"שלו  לענין באים אזי השלימה.mהוי', הגאולה על שקאי סתומה), (במ"ם "

ÊÎ(:אמר (אח"כ .
לעיל  (כמדובר שתוכנו כלאּפצי", זשוריצי "ניע הניגון עתה להתקשר 155ינגנו אם, כי לדאוג, שאין ( ָ

ההשפעות. כל יומשכו ובמילא הרבי, אל
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ספ"ה.137) או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
מז.138) ר"ס שם ראה
וש"נ.139) ב. ס, גיטין
(140.277 ע' תש"י סה"מ וראה צו. קיט, תהלים
ה"ה.141) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' וראה ט. יא, איוב
נב.142) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
רכט.143) ע' ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה

קלט. ע' ח"ז
הערה 144) 118 ע' חכ"ב לקו"ש וראה הט"ו. פ"ד תפלה הל'

וש"נ. .36
ס"ב.145) סצ"ג או"ח אדה"ז שו"ע רפ"ה. ברכות
קמז.146) ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה

ועוד. תז. ע' חי"ד
סע"א.147) נ, כתובות
ג.148) קו, תהלים
ד.149) ב, איוב
וש"נ.150) ואילך. 217 ע' חכ"ז לקו"ש ראה
המשניות.151) בסוף תויו"ט
(ב)152) מ"ם התורה אותיות מע' חב"ד – הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). רב (ס"ע ס"ז
יג.153) ב, נחמי'
ו.154) ט, ישעי'
(155.(106 ע' (לעיל ס"י ויצא ש"פ שיחת



iyz'd"`כו elqk h"i zgiy

ואמר:) שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק הניגון (באמצע

יש  זה ובענין הגוף. בהגבלות מוגבלת ה"ה בגוף כשמתלבשת הנפש, ואפילו מוגבל, הוא נברא כל
(כמבואר  כלל הגבלות ללא היא ההשפעה אזי הגוף, הגבלות שבטלו שכיון – ההסתלקות לאחרי מעלה

).156באגה"ק 

הכלים, מצד אבל הגבלה, ללא ומשפיע מקום, בכל עכשיו שנמצא הרבי, מצד הוא זה שכל אלא,
הגבלה. ישנה המקבלים, מצד

הגבלות. ללא ההשפעה לקבל יכולים ואז הכלי, הגבלת לבטל – לזה והעצה

נק  בו שעושים ע"י הכלי (הגבלת) ביטול של אופן יש – גופא רימון ובזה כמלא אין 157ב שאז אלא, ,
הכלי  להשאיר – אחר אופן ויש הנקב. ע"י לחוץ ויוצא נשפך בו שנותנים מה שכל כיון לקבלה, כלי זה

בקרקע  ולחקקו לקבעו אלא .158שלם,

יום  דכל בעבודה בקרקע וחקקו דקבעו הענין חדשה 159וביאור ברי' כשנעשה היום, בהתחלת שמיד –
גו'" לבקרים לפניך"160("חדשים אני "מודה נט"י) (לפני אומר ונתינה 161), והמסירה הביטול שהו"ע ,

לקבל  ויכולים הכלי, הגבלת מתבטלת שעי"ז אינגאנצן"), אוועק זיך גיט און אוועק זיך לייגט ַַַ("ער
גבול. בלי השפעה

כידוע  השמחה, ענין ע"י ההגבלות לבטל – נוספת עצה גדר.162וישנה פורצת ששמחה

גדר" פורץ ש "מלך גם מצינו כי,163– ההגבלות, את ישבור בעצמו שהמלך להמתין כדאי לא אבל ,
הרצוי  דבר זה אין שובר בעצמו שפורצת 164כשהמלך שמחה ע"י כאמור, לבד, ההגבלות לבטל ומוטב ,

גדר.

לבטל  כוונה מתוך גדולה, בשמחה – הרבי אל ההתקשרות הוא שתוכנו – הנ"ל הניגון ינגנו ולכן,
את  לקבל ויוכלו הכלים, מצד מניעה תהי' לא ואז וההגבלות, המדידות וכל וההסתרים ההעלמות כל

גבול. בלי מצדו, שהם כפי הרבי של ההשפעות

מקומו  על ורקד קומתו מלא ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
גדולה]. בשמחה

***

ÁÎ במכתבו הזקן רבינו מ"ש – ענין עוד לבאר ברצוני הבאה להתוועדות עד ההפסק קודם .
לנו 165הידוע  ניתן נפשנו וחיות ואור נפשנו בשלום פדה אשר (החג כסלו די"ט הגאולה –18אודות (

"ux`a zeyrl licbde 'ied `iltd:"
בדרכי  בהנהגה שניכרת פרטית השגחה – קטנות של באופן הוי' דשם הנהגה (שישנה בזה [הביאור
הוי' דשם והנהגה מהטבע, שלמעלה הנהגה – ("הגדיל") גדלות של באופן הוי' דשם הנהגה הטבע;
בי"ט  החסידות אור וגילוי הטבע, מהנהגת ומובדלת ערוך שבאין הנהגה – ("הפליא") הפלאה של באופן

ד" באופן הוא licbdeכסלו 'ied `iltd"והגדיל הוי' ד"הפליא הגילוי שגם היא הכוונה תכלית ולאידך, ,"
" דוקא, בארץ ux`aיומשך zeyrl284 ס"ע חט"ו בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ("

ואילך.
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ז"ך.156) לסי' ביאור
רפ"ו.157) כלים הל' רמב"ם רפי"ז. כלים
לא 158) דעות לכמה – קבעו ולבסוף חקקו יותר: ובפרטיות

עליו  אין לכו"ע – חקקו ולבסוף וקבעו כלי, מתורת לבטלו מהני
ואילך). ב סה, ב"ב (ראה כלי תורת

הענין 159) (וכן רימון כמלא דנקב הענין גם נתבאר
(המו"ל). הביאור חסר – הרוחנית בעבודה הנוד) דכשפופרת

סמ"ו 160) שם רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע וראה כג. ג, איכה
ס"ו.

ס"ו).161) שם (ובמהדו"ב ס"ה ס"א שם שו"ע
ואילך.162) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וש"נ.163) א. קי, פסחים
(164.11 ע' שלום תורת סה"ש ראה
וש"נ.165) ואילך. צז ס"ע ח"א שלו אגרותֿקודש
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אמר:] – הוי' דשם להנהגה בנוגע – הענין ובהמשך

משם היא ישראל בני עם ההנהגה בהשיחה ied'כללות אדמו"ר מו"ח כ"ק (שמביא הזקן רבינו כתורת ,
כסלו  איז 166די"ט אלקינו און אלקינו, איז הוי' . . אלקינו הוי' אז דערהערט, איד א ישראל, "שמע :(ַַ

הוי'. משם הם בנ"י עם ההנהגה עניני כל ובמילא, הוי'",

הכתוב  "לא 167ובלשון ולכן, הוי', משם היא המרעה) (שזהו"ע שלהם שהחיות היינו, רועי", "הוי'
עמדי" – הוי' – אתה כי רע אירא לא צלמות בגיא אלך כי ש"גם אלא עוד ולא שגם 168אחסר", היינו, ,

אדום" מעשה עושה כשהאדם "דהיינו לאדום", ש"גלו במצב צלמות", גם 169"בגיא אלא הוא רק ולא ,
כמארז"ל  כביכול, וכמ"ש 170השכינה עמהם", שכינה לאדום טומאותם",171"גלו בתוך אתם "השוכן

מזה" גדול עלבון לך שאין כו' למטה ומורידו מלך של בראשו האוחז נמצאים 172"כמשל כזה במצב גם –
אירא"). ("לא מהטבע להתפעל צריכים ואינם לטבע, משועבדים אינם ובמילא הוי', שם הנהגת תחת

המשנה  ממנו 173ובלשון מעבירין שמים) מלכות (עול תורה עול עליו המקבל "כל – פסוקה הלכה –
שגם  אלא עוד ולא ודם, בשר עול אצלו שייך שלא כלומר, ודם), בשר (עול ארץ" דרך ועול מלכות עול
דבר  של שלאמיתתו לידע צריך ארץ, דרך ועול מלכות עול ודם, בשר עול עליו שיש במצב כשנמצא

למלא כדי זה ובמקום במצב שנמצא אלא שעבוד, עליו שאין חורין בן d"awdה"ה ly ezegily להניח ,
וכיו"ב. ליהודי, תפילין

פחד  ומדברך חנם רדפוני "שרים שכתב: פתקא מצאו למאסר, הזקן רבינו את שלקחו בשעה –
משועבד 174לבי" אינו שיהודי כיון ("חנם"), מתפעל אינני רדפוני") ("שרים השרים מרדיפת כלומר, ,

ש" אלא הטבע, לבי"...jxacnלהנהגת פחד

אמר:] – בארץ" "לעשות בארץ, הגילוי להמשיך היא שהתכלית להמדובר בהמשך – הענין [ובסיום

ובהליכתו  בשינתו, ושתייתו, באכילתו – והחומריים הגשמיים בענינים שגם היא, הכוונה, תכלית
הרבי  שמפרש וע"ד הרבי. אל ומקושר הרבי של חסיד שהוא ניכר יהי' – אבינו 175ברחוב באברהם מ"ש

"awr"שמע ד"יפוצו 176אשר הענין תוכן וזהו אבינו. אברהם של "עקב" שזהו ניכר בה"עקב" שגם ,
ב"חוצה" גם ולהתגלות לבוא צריכים החסידות דתורת שהמעיינות – האדם בעבודת חוצה" מעינותיך

וארציים. גשמיים ענינים חיצוניים, בענינים שבאדם,

והצלחה  ברכה תומשך אזי בארץ", "לעשות ארציים, בענינים גם החסידות אור את וכשממשיכים
בגשמיות. והן ברוחניות הן והגדיל" הוי' ד"הפליא באופן

צריכים  לדאוג, צריכים אנו אין – הברכה המשכת תהי' ואיך כיצד הברכה, המשכת לאופן בנוגע
לכך: ידאג שהוא הרבי על לסמוך

תהי' – הטבע בדרכי פרטית השגחה בעניני שמתגלית כפי הוי' משם בהמשכה מספיק יהי' אם
גלויים  נסים ("הגדיל"), גדלות של באופן הוי' משם בהמשכה צורך יהי' אם כזה; באופן הברכה המשכת
שאין  ענינים ("הפליא"), הפלאה של באופן שהיא בהמשכה צורך יהי' ואם כזה; באופן ההמשכה תהי' –

כזה; באופן ההמשכה תהי' – הטבע לדרכי כלל שייכות להם

נצח  באורחותיו והליכה תורתו לימוד ע"י – הברכה להמשכת "כלים" לעשות הוא, בנו, שתלוי הדבר
ועד  אוועקגעבן").177סלה אינגאנצן ("זיך ונתינה מסירה מתוך ,ַַ
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זו 166) שנה כסלו י"ט בקונטרס שי"ל – (ס"ז) תש"ז דשנת
.(91 ע' תש"ז בסה"ש ולאח"ז .148 ע' תשי"א (סה"מ

א.167) כג, תהלים
ד.168) שם,
א).169) (כג, פי"ז תניא
א.170) כט, מגילה וראה מסעי. ס"פ ספרי
ובפרש"י.171) טז טז, אחרי

ספכ"ד.172) תניא
מ"ה.173) פ"ג אבות
קסא.174) קיט, תהלים
סה"מ 175) וראה וש"נ. תקסח. ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש

.345 ע' תרצ"ט סה"ש .253 ע' תש"ח
ה.176) כו, תולדות
ז"ך.177) סי' אגה"ק בתניא אדה"ז לשון

`"iyz'd elqk h"i zgiy

ואמר:) שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק הניגון (באמצע

יש  זה ובענין הגוף. בהגבלות מוגבלת ה"ה בגוף כשמתלבשת הנפש, ואפילו מוגבל, הוא נברא כל
(כמבואר  כלל הגבלות ללא היא ההשפעה אזי הגוף, הגבלות שבטלו שכיון – ההסתלקות לאחרי מעלה

).156באגה"ק 

הכלים, מצד אבל הגבלה, ללא ומשפיע מקום, בכל עכשיו שנמצא הרבי, מצד הוא זה שכל אלא,
הגבלה. ישנה המקבלים, מצד

הגבלות. ללא ההשפעה לקבל יכולים ואז הכלי, הגבלת לבטל – לזה והעצה

נק  בו שעושים ע"י הכלי (הגבלת) ביטול של אופן יש – גופא רימון ובזה כמלא אין 157ב שאז אלא, ,
הכלי  להשאיר – אחר אופן ויש הנקב. ע"י לחוץ ויוצא נשפך בו שנותנים מה שכל כיון לקבלה, כלי זה

בקרקע  ולחקקו לקבעו אלא .158שלם,

יום  דכל בעבודה בקרקע וחקקו דקבעו הענין חדשה 159וביאור ברי' כשנעשה היום, בהתחלת שמיד –
גו'" לבקרים לפניך"160("חדשים אני "מודה נט"י) (לפני אומר ונתינה 161), והמסירה הביטול שהו"ע ,

לקבל  ויכולים הכלי, הגבלת מתבטלת שעי"ז אינגאנצן"), אוועק זיך גיט און אוועק זיך לייגט ַַַ("ער
גבול. בלי השפעה

כידוע  השמחה, ענין ע"י ההגבלות לבטל – נוספת עצה גדר.162וישנה פורצת ששמחה

גדר" פורץ ש "מלך גם מצינו כי,163– ההגבלות, את ישבור בעצמו שהמלך להמתין כדאי לא אבל ,
הרצוי  דבר זה אין שובר בעצמו שפורצת 164כשהמלך שמחה ע"י כאמור, לבד, ההגבלות לבטל ומוטב ,

גדר.

לבטל  כוונה מתוך גדולה, בשמחה – הרבי אל ההתקשרות הוא שתוכנו – הנ"ל הניגון ינגנו ולכן,
את  לקבל ויוכלו הכלים, מצד מניעה תהי' לא ואז וההגבלות, המדידות וכל וההסתרים ההעלמות כל

גבול. בלי מצדו, שהם כפי הרבי של ההשפעות

מקומו  על ורקד קומתו מלא ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
גדולה]. בשמחה

***

ÁÎ במכתבו הזקן רבינו מ"ש – ענין עוד לבאר ברצוני הבאה להתוועדות עד ההפסק קודם .
לנו 165הידוע  ניתן נפשנו וחיות ואור נפשנו בשלום פדה אשר (החג כסלו די"ט הגאולה –18אודות (

"ux`a zeyrl licbde 'ied `iltd:"
בדרכי  בהנהגה שניכרת פרטית השגחה – קטנות של באופן הוי' דשם הנהגה (שישנה בזה [הביאור
הוי' דשם והנהגה מהטבע, שלמעלה הנהגה – ("הגדיל") גדלות של באופן הוי' דשם הנהגה הטבע;
בי"ט  החסידות אור וגילוי הטבע, מהנהגת ומובדלת ערוך שבאין הנהגה – ("הפליא") הפלאה של באופן

ד" באופן הוא licbdeכסלו 'ied `iltd"והגדיל הוי' ד"הפליא הגילוי שגם היא הכוונה תכלית ולאידך, ,"
" דוקא, בארץ ux`aיומשך zeyrl284 ס"ע חט"ו בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ("

ואילך.
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ז"ך.156) לסי' ביאור
רפ"ו.157) כלים הל' רמב"ם רפי"ז. כלים
לא 158) דעות לכמה – קבעו ולבסוף חקקו יותר: ובפרטיות

עליו  אין לכו"ע – חקקו ולבסוף וקבעו כלי, מתורת לבטלו מהני
ואילך). ב סה, ב"ב (ראה כלי תורת

הענין 159) (וכן רימון כמלא דנקב הענין גם נתבאר
(המו"ל). הביאור חסר – הרוחנית בעבודה הנוד) דכשפופרת

סמ"ו 160) שם רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע וראה כג. ג, איכה
ס"ו.

ס"ו).161) שם (ובמהדו"ב ס"ה ס"א שם שו"ע
ואילך.162) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
וש"נ.163) א. קי, פסחים
(164.11 ע' שלום תורת סה"ש ראה
וש"נ.165) ואילך. צז ס"ע ח"א שלו אגרותֿקודש



כח

.`"iyz'd zah g"dan ,ayie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ענינים:‡ כמה – זה הש"ק ביום .
זו  בשנה קביעותו – גופא ובזה טבת, מברכים שבת – לראש כסלו 1לכל י"ט בין השנים) (כברוב

לחנוכה.

יומין  כולהו מתברכין השבת שמיום חודש 2וכיון ראש גם השבת ביום נכלל – הבא השבוע ימי כל ,
ה" גם אלא החודש, תחלת רק לא הוא שר"ח כיון טבת, חודש כל גם ובמילא החודש,y`xטבת, דכל "
השנה  כל של החיות את שכולל השנה, ראש כמו החודש, ימי דכל החיות את לעיל 3שכולל ).4(כמדובר

"אידישע  דבניֿישראל, שמחה עניני כמה – פרטית בהשגחה – זה הש"ק ביום ישנם לזה, ונוסף
.5שמחות"

יומין:· כולהו מתברכין השבת שמיום הענין תוכן לבאר ויש .
הימים שג' מבואר שלפעמים השבת ובהקדם ליום שייכים השבת שלאחרי הימים וג' השבת ,6שלפני

כל  יומין, כולהו מתברכין שמיני' שלפניהם השבת ליום שייכים השבוע ימי שכל מבואר לפעמים אבל
השבוע  .2ימי

מזה, הקדוש zeigdyויתירה האוה"ח שמפרש כפי – השבת מיום נמשכת השבוע ימי 8מ"ש 7דכל

"zyy" ולא הארץ", ואת השמים את ה' עשה ימים"aימים כח 9ששת ה' ברא לא הבריאה בשעת "כי ,
עוד  המקיימת רוח העולמות בכללות משפיע שבת יום ובאמצעות . . ימים ששת לעמוד זולת בעולם

כו'". קיומו היא בעולם השבת מציאות כי . . ימים ששת

האדם: בעבודת והמוסרֿהשכל הענין וביאור

קדושה  עניני שאינם הרשות בעניני היא השבוע ימי במשך האדם התעסקות מלאכות 10עיקר ל"ט ,
דכיסופא  נהמא של באופן יהי' (שלא האדם עבודת נעשית שבהם דחול, עניני 11דעובדין וזיכוך בבירור (

החול ימי ששת עבודת גם נעשית שעי"ז לקדושה, והעלאתם הכתוב devnהרשות כלשון ימים 12, "ששת
ציווי  לשון .13תעבוד",

gkÎzpizpde,היא לקדושה, והעלאתם הרשות עניני בבירור החול ימי ששת zaydלעבודת mein,
לה'" "כולו (תפלה), ועבודה לתורה כולו להמשיך 14שמוקדש השבוע, ימי כל על כח לוקחים וממנו ,

בחסידות  (כמבואר הרשות בעניני גם ההבדלה).15הקדושה ענין בתוכן

ר"ח ‚ גם) השבוע, ימי (כל על וחיות ברכה נמשכת שממנו טבת, חודש מברכים לשבת בנוגע ועד"ז .
טבת: חודש ימי כל שכולל טבת

הגוף" מן נהנה שהגוף "ירח הוא טבת .16חודש

הגוף: לעבודת בנוגע – האדם בעבודת וענינו

לעיל  המדובר דקיום 17ובהקדם החיוב עיקר ולכן דוקא, הגוף ובשביל בגוף לנשמות ניתנו שהמצוות
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(המו"ל).1) כסלו בכ"ג
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
ר"ה 3) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ. בתחלתו.
(4.(82 ע' (לעיל ס"ב שרה חיי ש"פ שיחת
ליבערמאן,5) משה דוד הת' החתן של ַ"אויפרופעניש"

(המו"ל). מאנ"ש א' אצל בת והולדת
סע"א.6) קו, פסחים ראה
ג.7) ב, בראשית
יא.8) כ, יתרו
וש"נ.9) .272 ס"ע תש"ח סה"מ גם ראה

שייכים 10) שאינם ח"ו, הקדושה, היפך של ענינים לא אבל
לבנ"י. כלל

ובכ"מ.11) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ט.12) שם, יתרו
וש"נ.13) .(83 ע' (לעיל ס"ג שרה חיי ש"פ שיחת ראה
(פסחים 14) לכם" וחציו לה' ש"חציו טוב, יום כמו רק לא
ב). סח,
פ"ה.15) מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ואילך).16) 382 ע' חט"ו בלקו"ש (נת' א יג, מגילה
(17.(88 ע' (לעיל ס"י שרה חיי ש"פ שיחת
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המעשה, הוא י"ח sebהמצוות יצא לא המצוה, מעשה את עשה ולא הכוונות כל כיון אם שהרי, המצוה,
מעשה  את עשה ואם עשה), מצות שביטל בכך עבירה עבר גם אלא המצוה, קיים שלא בלבד זו (ולא

המצוה, כוונת ללא קיום znypהמצוה י"ח יצא מ"מ, המצוה, כוונת העדר על עונש שיקבל אף המצוה,
ברכתו). על אמן ועונים המצוה, בברכת חייב (שלכן המצוה

הבעש"ט  תורת ידועה – הגוף עבודת לאופן הפסוק 18ובנוגע תחת 19על רובץ שונאך חמור תראה "כי
תחת  ש"רובץ כפי ומצבו במעמדו הגוף את להשאיר שאין עמו", תעזוב עזוב לו מעזוב וחדלת משאו
צריכה  שהעבודה עמו", תעזוב "עזוב אלא וסיגופים, תעניות ע"י ולשברו דתומ"צ), (המשא משאו"

sebdלהיות mr.ולזככו לבררו דוקא,

החמימות  העדר על שמורה הקור, תקופת היא טבת תקופת כי, – טבת לחודש בנוגע יתירה ובהדגשה
דקדושה  והחיות החמימות על שמורה החום, תקופת תמוז, מתקופת (היפך דקדושה כך,20והחיות ,(

"רובץ  הגוף את להשאיר אין זה ובמצב במעמד גם ואעפ"כ, הירידה, בתכלית הוא הגוף ומצב שמעמד
ש" באופן תהי' הגוף שעבודת ועד ולזככו, לבררו הגוף, עם לעבוד צריכים אלא משאו", dpdpתחת sebd."

ע"ד  – הנשמה ע"י נמשכת הגוף לעבודת הנתינתֿכח מ"מ, הגוף, עבודת הוא שהעיקר ואף
הנשמה). (בדוגמת השבת מיום הגוף) (בדוגמת החול ימי לעבודת הנתינתֿכח

כולהו „ מתברכין דמיני' הענין שהרי – האדם חיי ובכללות ישראל עם בכללות זה דוגמת לבאר ויש .
ונפש: שנה דעולם הדרגות בכל ישנו יומין

באוהליך" וישכר בצאתך זבולון "שמח כמ"ש וזבולון, ישכר סוגים, לב' נחלקים ישראל עם ,21כללות
הם  העולם בעניני שעוסקים וזבולון שבת, בדוגמת הם בתורה העוסקים ישכר וחול: שבת בדוגמת שהם
לזבולון  הנתינתֿכח גם כך השבת, מיום נמשכת השבוע ימי לכל שהנתינתֿכח וכשם החול. ימי בדוגמת
באוהליך". ש"ישכר עי"ז הוא בצאתך" זבולון ש"שמח היינו, ישכר, ע"י היא בפרנסה ולהצליח לעסוק

ונותן  ומשתכר . . לפרקמטיא יוצא . . ("זבולון זבולון ע"י נעשית ישכר של שפרנסתו אף כלומר:
ע"י  ישכר של שתורתו לישכר, זבולון הקדים לפיכך בתורה, ועוסקים יושבים והם ישכר של פיו לתוך

היתה" יאכל 22זבולון שבת בערב שטרח ("מי השבוע ימי דכל הטירחא ע"י היא דשבת שהאכילה כשם ,(
בזהר 23בשבת" וכדאיתא אינון 24), להון דיהבין מה אלא לון לית ויו"ט לשבתות דדמיין חכמים "אינון

ההתעסקות  הרי, – דחול" ביומא לי' דמתקנין מה אלא לי' דלית השבת דיום כגוונא הארץ), (עמי חולין
השבת. מיום היא החול לימי שהנתינתֿכח כשם מישכר, שמקבל הנתינתֿכח ע"י היא בפרנסה זבולון של

עשרי  גיל ולאחרי עשרים גיל עד סוגים, לב' שנחלקים – האדם חיי בכללות בדוגמת ודוגמתו שהם ם,
לגמרא" עשרה חמש בן . . למשנה עשר בן למקרא שנים חמש ("בן עשרים גיל עד וחול: עיקר 25שבת (

לרדוף" עשרים ("בן עשרים גיל ולאחרי השבת, יום בדוגמת – ועבודה בתורה היא )25ההתעסקות
עשרים  גיל לאחרי בעולם לעבודה והנתינתֿכח החול. ימי בדוגמת – העולם בעניני ההתעסקות מתחילה
השבת. מיום החול לימי הנתינתֿכח בדוגמת שנה, עשרים גיל עד ועבודה בתורה מההתעסקות היא, שנה,

***

היתה ‰ שבהם מהשנים היא בעולם לעבודה שהנתינתֿכח האדם, חיי לכללות בנוגע לעיל האמור .
יעקב  של בהנהגתו מודגש – ועבודה בתורה ההתעסקות :26עיקר
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וש"נ 18) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר
שבט). כח יום" ב"היום (נעתק

ה.19) כג, משפטים
ואילך.20) 109 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת ראה
א).21) (קט, ס"ה אגה"ק תניא וראה יח. לג, ברכה
עה"פ.22) פרש"י

סע"א.23) ג, ע"ז
(ברע"מ).24) ואילך סע"ב קכד, ח"ג
ספ"ה.25) אבות
שליט"א 26) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ס"ו סוף עד מכאן

ניתוספו  זו במהדורא .1ֿ790 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד
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הפסוק  במדרש 27על איתא ההוא" במקום בבית 28"וישכב טמון שהי' שנה י"ד כל אבל שכב, "כאן
(כמ"ש  שכב" לא לבן של בביתו שעמד שנה כ' כל אבל שכב, "כאן נוסף, ופירוש שכב", לא 29עבר

שכב"). ש"לא – מזה ויתירה מעיני", שנתי "ותדד

עוסק  שהי' משום שכב" "לא עבר", בבית טמון שהי' שנה י"ד "כל בשלמא מובן: אינו ולכאורה
שכב"?! ש"לא כך כדי עד נפשו ומסר התייגע מה לשם לבן", של בביתו שעמד שנה כ' "כל אבל בתורה,

על  השמירה בשביל היתה לא בודאי שכב", ש"לא מס"נ כדי עד יעקב של שיגיעתו – בזה וההסברה
לבן  לבן,30צאן בבית שהיו העולם שבעניני הקדושה ניצוצות בירור הבירורים, עבודת בשביל אלא ,

יעקב  לפעולת שהתנגד לבן על להתגבר כדי שכב"), ("לא הזמן כל במשך ער להיות הוצרך זה שבשביל
הבירורים. בעבודת

והבנים  בנותי "הבנות יעקב) של לנכדיו דור שבכל לבן יורשי טוענים (וכך אבינו ליעקב טען לבן
צאני" והצאן :31בני

לדור ששייך זקן יהודי – בעצמך (יעקב) אתה תורה בשלמא ללמוד כרצונך, להתנהג יכול – הישן
שייכים  – לבן טוען – מודרני בזמן שנמצאים הצעירים הילדים מהילדים?! רצונך מה אבל ולילה, יומם

ilהבנות" ,izepaוהבניםipa את להתאים יוכלו שלא ("קאליקעס ") בעליֿמום אותם עושה הנך ולמה ,"ַ
מודרנית, בצורה זאת לעשות עליך אבל, תיתי, מהיכי – יהדות ללמדם רצונך העולם?! להנהגת עצמם

"בטלנים"! לעשותם ולא חדישות, במיתודות

מסחר, עניני אבל מתערב, אינני – ותפלה לתורה בנוגע צאני": "הצאן – לטעון ממשיך – ועד"ז
" – של ip`v"הצאן" באיסורים להתחשב שלא הארמי, לבן של דרכים שלי, בדרכים להתנהג עליך ,"

חיים" "לעשות קשה תורה, ע"פ מסחר בעניני לעסוק שלך בהנהגה שכן, וכיו"ב, גבול השגת רמאות,
לעבן"). א ַַ("מאכן

שכב" ש"לא ועד מעיני", שנתי "ותדד – לבן של בביתו שהי' שנה כ' כל נפשו את יעקב מסר זה ועל
לבן  טוען שאודותם ענינים על גם אלא עבר, בבית התורה כלימוד רוחניים, ענינים בשביל רק לא –
(כאמרו  נפשו את יעקב מסר אלה ענינים על צאני", והצאן בני והבנים בנותי "הבנות אליו, ששייכים

"jizcarבשתי שנה עשרה שניםjizepaארבע ניצוצות jp`va"32ושש יתבררו שעי"ז תורה, ע"פ שיהיו (
הגשמיים. בדברים גם אלקות ויומשך לבן, של ברשותו שנמצאים הקדושה

Â המדרש דברי המשך גם לבאר יש עפ"ז של 33. בביתו שכב שלא שנה כ' (כל אומר הי' "ומה –
ישראל  נא יאמר לנו שהי' ה' לולי לדוד המעלות שיר . . תהלים שבספר המעלות שיר ט"ו ,34לבן),

סבא": ישראל
לבן) בבית שכב שלא בלילות יעקב עשה (מה אומר" הי' "ומה המדרש שאלת מובנת אינה לכאורה

לבן? צאן בשמירת עסוק הי' הרי  –

שנה, כ' כל לשכב שלא נפשו מוסר יעקב הי' לא בודאי לבן צאן שמירת שבשביל – כאמור – אלא
לבן. שבבית הקדושה ניצוצות בירור בשביל אם, כי

בלבד  זו שלא הבירורים, עבודת את יעקב פעל כח באיזה – אומר" הי' "מה המדרש שואל זה ועל
לקדושה? אותם שהעלה אדרבה, אלא אצלו, ירידה פעלו לא הארמי לבן של התחתונים שהענינים

– גו'" לנו שהי' ה' לולי . . תהלים שבספר המעלות שיר "ט"ו – לזה d"awdוהמענה ly egka כולל ,
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גו' המעלות "שיר עזרי"oi`nגם אפשר 35יבוא אי כחות") אייגענע ("מיט עצמו  שבכחות שהרגיש ,
עזרי" "יבוא – לגמרי ביטולו על שמורה – "מאין" ורק מאומה, שמים 36לפעול עושה ה' מעם "עזרי ,

לא 37וארץ" בעה"ב הוא שהקב"ה בעבודתו שמגלה הבירורים, בעבודת הקב"ה של העזר לו שנמשך ,
בעולם" מקום של אף ("חרון חרן של התחתונים בענינים ארץ, בעניני גם אלא שמים, בעניני ),38רק

הארמי. לבן של בעולמו

Ê עוסק שהי' מפני שכב" ש"לא עבר" בבית טמון שהי' שנה י"ד "כל הנהגתו – זה לכל והנתינתֿכח .
בתורה:

פעל  – שכב" ש"לא עד ולילה יומם התורה ללימוד שהוקדשו עבר בבית טמון שהי' שנה י"ד במשך
שנעשה  עד ואלקות, בקדושה חדורים יהיו הגשמיים, עניניו גם עניניו, וכל מציאותו שכל בעצמו יעקב

כמארז"ל  לאלקות, בתניא 39מרכבה וכמבואר המרכבה", הן הן אבריהם 40"האבות היו ש"כל כולם
ימיהם". כל לבדו העליון לרצון רק  מרכבה נעשו ולא עוה"ז, מעניני ומובדלים קדושים

שגם  – העולם עניני בבירור לבן בבית שהי' שנה כ' כל עבודתו לעבוד לצאת יכול הי' זה ובכח
וארץ", שמים עושה ה' מעם "עזרי עזרי", יבוא "מאין המעלות", שיר ט"ו אומר "הי' לבן בבית בהיותו

העולם. בעניני גם אלקות להחדיר כאמור,

***

Á תורה תלמוד בהלכות הזקן רבינו פוסק – הנישואין קודם התורה ללימוד בנוגע שדעתו 41. מי "כל :
שילמוד  עד אשה ישא לא זה הרי כולה, פה שבעל התורה כל ולזכור ללמוד שיוכל יפה זכרונו וכח
רחיים  יהיו תחלה אשה ישא שאם . . קצרה בדרך בטעמיהן ההלכות כל שהן כולה שבע"פ תורה תחלה
מצוה  זה לימוד מפני נדחית ולכן . . כ"כ כראוי בתורה לעסוק יוכל ולא ובניו, אשתו פרנסת בצוארו,
משנה  שנים חמש ואילך שנים עשר מבן הנערים עם לומדים שהיו בימיהם ולכן . . ורבי' פרי' של רבה
עובר  הי' שנה עשרים עליו כשעברו נושא הי' לא אם קצרה, בדרך הטעמים שהם תלמוד שנים וחמש
ב' ללמוד יוכל הנישואין אחר גם כי עשרה, שמונה מבן הוא זמנה ותחלת ורבו. פרו תורה של מ"ע על

הרבה". בנים יוליד בטרם גדולה טרדה בלי בתלמוד) שנים החמש (להשלים שנים ג' או
יוכל  הנישואין אחר ש"גם בתלמוד שנים החמש להשלמת בנוגע הזקן רבינו לשון דיוק ובביאור

b'ללמוד e` 'a"לחופה עשרה שמונה "בן בפירוש השיטות לב' שקאי לומר, יש – כו'" הוא 25שנים אם ,
י"ח, התחלת שהוא או בתלמוד, שנים חמש להשלמת שנים ב' מספיק שעפ"ז שלמות, י"ח י"ח, בסוף

בתלמוד  שנים חמש להשלמת שנים ג' צריך .42שעפ"ז

התורה. ללימוד בסתירה הוא הנישואין שענין לכאורה מוכח ומזה

ולילה" יומם בו ד"והגית באופן התורה ללימוד בנוגע הן חיוב ישנו תורה ע"פ בנוגע 43ואעפ"כ, והן ,
רבה" "מצוה שהיא ,44לנישואין

אשה  נשא "לא אם ימיו", כל בה ודבק עזאי כבן בה ושוגה תמיד בתורה נפשו שחשקה "מי [אא"כ
עון" בידו באופן 45אין ולא תוהו, של באופן הנהגה שזוהי מצינו עזאי בן להנהגת בנוגע גם ואעפ"כ, .

תיקון  ],46של
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א.35) קכא, שם
שם.36) 40 ובהערה 128 ע' שם לקו"ש גם ראה
ב.37) שם,
ואילך).38) 63 ע' חט"ו בלקו"ש (נת' נח ס"פ פרש"י
ב.39) רנז, זח"ג ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
רפל"ד.40) שם וראה ב). (כח, פכ"ג
ה"א.41) פ"ג

ריב.42) ע' ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה
וש"נ. שם. ת"ת להל' והערות ובמ"מ

ח.43) א, יהושע
מא,44) גיטין – תוהו לא תוד"ה א. ד, שבת – וכי תוד"ה

א. יג, ב"ב – שנאמר תוד"ה ב.
ה"ג.45) פט"ו אישות הל' רמב"ם
רנט.46) ע' תרמ"ט סה"מ ב. כה, וישלח תו"א
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הפסוק  במדרש 27על איתא ההוא" במקום בבית 28"וישכב טמון שהי' שנה י"ד כל אבל שכב, "כאן
(כמ"ש  שכב" לא לבן של בביתו שעמד שנה כ' כל אבל שכב, "כאן נוסף, ופירוש שכב", לא 29עבר

שכב"). ש"לא – מזה ויתירה מעיני", שנתי "ותדד

עוסק  שהי' משום שכב" "לא עבר", בבית טמון שהי' שנה י"ד "כל בשלמא מובן: אינו ולכאורה
שכב"?! ש"לא כך כדי עד נפשו ומסר התייגע מה לשם לבן", של בביתו שעמד שנה כ' "כל אבל בתורה,

על  השמירה בשביל היתה לא בודאי שכב", ש"לא מס"נ כדי עד יעקב של שיגיעתו – בזה וההסברה
לבן  לבן,30צאן בבית שהיו העולם שבעניני הקדושה ניצוצות בירור הבירורים, עבודת בשביל אלא ,

יעקב  לפעולת שהתנגד לבן על להתגבר כדי שכב"), ("לא הזמן כל במשך ער להיות הוצרך זה שבשביל
הבירורים. בעבודת

והבנים  בנותי "הבנות יעקב) של לנכדיו דור שבכל לבן יורשי טוענים (וכך אבינו ליעקב טען לבן
צאני" והצאן :31בני

לדור ששייך זקן יהודי – בעצמך (יעקב) אתה תורה בשלמא ללמוד כרצונך, להתנהג יכול – הישן
שייכים  – לבן טוען – מודרני בזמן שנמצאים הצעירים הילדים מהילדים?! רצונך מה אבל ולילה, יומם

ilהבנות" ,izepaוהבניםipa את להתאים יוכלו שלא ("קאליקעס ") בעליֿמום אותם עושה הנך ולמה ,"ַ
מודרנית, בצורה זאת לעשות עליך אבל, תיתי, מהיכי – יהדות ללמדם רצונך העולם?! להנהגת עצמם

"בטלנים"! לעשותם ולא חדישות, במיתודות

מסחר, עניני אבל מתערב, אינני – ותפלה לתורה בנוגע צאני": "הצאן – לטעון ממשיך – ועד"ז
" – של ip`v"הצאן" באיסורים להתחשב שלא הארמי, לבן של דרכים שלי, בדרכים להתנהג עליך ,"

חיים" "לעשות קשה תורה, ע"פ מסחר בעניני לעסוק שלך בהנהגה שכן, וכיו"ב, גבול השגת רמאות,
לעבן"). א ַַ("מאכן

שכב" ש"לא ועד מעיני", שנתי "ותדד – לבן של בביתו שהי' שנה כ' כל נפשו את יעקב מסר זה ועל
לבן  טוען שאודותם ענינים על גם אלא עבר, בבית התורה כלימוד רוחניים, ענינים בשביל רק לא –
(כאמרו  נפשו את יעקב מסר אלה ענינים על צאני", והצאן בני והבנים בנותי "הבנות אליו, ששייכים

"jizcarבשתי שנה עשרה שניםjizepaארבע ניצוצות jp`va"32ושש יתבררו שעי"ז תורה, ע"פ שיהיו (
הגשמיים. בדברים גם אלקות ויומשך לבן, של ברשותו שנמצאים הקדושה

Â המדרש דברי המשך גם לבאר יש עפ"ז של 33. בביתו שכב שלא שנה כ' (כל אומר הי' "ומה –
ישראל  נא יאמר לנו שהי' ה' לולי לדוד המעלות שיר . . תהלים שבספר המעלות שיר ט"ו ,34לבן),

סבא": ישראל
לבן) בבית שכב שלא בלילות יעקב עשה (מה אומר" הי' "ומה המדרש שאלת מובנת אינה לכאורה

לבן? צאן בשמירת עסוק הי' הרי  –

שנה, כ' כל לשכב שלא נפשו מוסר יעקב הי' לא בודאי לבן צאן שמירת שבשביל – כאמור – אלא
לבן. שבבית הקדושה ניצוצות בירור בשביל אם, כי

בלבד  זו שלא הבירורים, עבודת את יעקב פעל כח באיזה – אומר" הי' "מה המדרש שואל זה ועל
לקדושה? אותם שהעלה אדרבה, אלא אצלו, ירידה פעלו לא הארמי לבן של התחתונים שהענינים

– גו'" לנו שהי' ה' לולי . . תהלים שבספר המעלות שיר "ט"ו – לזה d"awdוהמענה ly egka כולל ,
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השו"ע 30) לפס"ד ואפילו יתרתא. נטירותא ב) (צג, ב"מ ראה

שכב". ב"לא מחוייב לא הרי כרבה, דלא סי"א) סש"ג (חו"מ

סק"ב. לאדה"ז גו"נ נזקי להל' קו"א וראה
מג.31) לא, ויצא
מא.32) שם,
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א.34) קכד, תהלים
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ישראל  מארץ יציאה לענין – לזה זה הושוו ונישואין תורה שתלמוד שמצינו ספר 47ועד ומכירת
.48תורה 

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה ש"אין שענין 23וכיון לכך הדרושים הכחות שניתנו עכצ"ל, ,
באופן  תורה תלמוד מצות לקיים יוכל הנישואין לאחרי וגם התורה, ללימוד בסתירה יהי' לא הנישואין

ולילה". יומם בו ד"והגית

Ë שלהם ההסתדרות תהי' הנישואין לאחרי שגם הרבי תבע שמהם אלה אצל ביותר מודגש זה ענין .
שענין  בודאי אויספירן"), געוויס וועט רבי ("דער רצונו את ישלים שהרבי שברור וכיון תורה, של באהלה

לתורה. בסתירה אצלם יהי' לא הנישואין
עזרי"? יבוא "מאין – לפרנסה בנוגע ששואלים כאלה ישנם שעדיין אלא

" – לזה הטעם oi`nוהמענה השכל, לבטל שצריך היינו, הביטול, הו"ע "אין" בניחותא: עזרי" יבוא
" ואז הרבי, של הציווי את ולמלא ixfrודעת, `eai הקב"ה של השפעתו שתומשך כבר ידאג שהרבי כיון ,"

בגשמיות. גם אלא) ברוחניות, רק (לא לו המצטרך בכל

את  למלא רק צריכים אנו עניננו, זה אין כפשוטו) עזרי" יבוא ("מאין ההשפעה תהי' אופן באיזה –
עזרי". "יבוא ועי"ז "אין", ביטול, מתוך הרבי של הציווי

È ת של באהלה הנישואין לאחרי להסתדרות בנוגע (ובנדו"ד, מסויים דבר מהרבי שומעים כאשר ורה).
הדעת, ישוב הקדמת ללא ומיד, תיכף ולקיים לקבל צריכים

מהרבי, שומעים כאשר אבל הדעת, וישוב חקירה להיות יכולה אזי בספר, מסויים דבר [כשרואים
ומיד], תיכף לקיים צריכים

שצריך  בפועל, להקיום נוגע זה אין אבל, בשכלו, גם הדבר להבין יתייגע שרוצה, מי כן, ולאחרי
לאו. אם בשכלו מבין אם נפק"מ ללא ומיד, תיכף להיות

הגמרא  המעשה 49ובלשון צ"ל לראש שלכל היינו, תיובתא", מותבינן והדר מעשה עבדינן "בדרבנן :
כו'.k"g`eבפועל, שקו"ט שאלות, לשאול יכולים

הדברים  להסביר הדעת, ישוב תחילה צריכים מ"מ, להם, שאומרים מה יעשו אם שגם כאלה ישנם
– ש"בדרבנן היא האמת אבל, להם. שאומרים מה יעשו ואז הצדדים, מב' ולמחותנים לכלה, לעצמו,

הדעת. ישוב הקדמת ללא ומיד, תיכף המעשה עשיית שצ"ל מעשה", עבדינן – הרבי בדברי

פעם  סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק עבודתם,50– באופן חלוקים שהיו הזקן רבינו של חסידים שני אודות
למטה, מלמעלה הסדר הי' א' ואצל ההשגה, ואח"כ הפועל תחילה למעלה, מלמטה הסדר הי' א' אצל
צייתו, שניהם מעות. מהם לבקש שליח הזקן רבינו שלח אחת פעם הפועל. ואח"כ והשגה הבנה תחילה
אפשר  אי [והרי הרבי אל שיכנס עד המתין השני ואילו ועושה; אומר – ומיד תיכף נתן שהראשון אלא,
כפי  יתן ואז ליתן, סכום איזה לשאול וכו'] וכו' במקוה הטבילה הקדמת לאחרי רק ל"יחידות" להכנס

הציות. ואח"כ תחילה הדעת ישוב – הרבי לו שיאמר

כחות  בעשר הדברים את לקלוט צריך תחילה אבל, לו, שאומרים מה יקיים אמנם הוא בנדו"ד: ועד"ז
מעשר, שכלולים כפי כחות עשר בכל הדברים שיחדרו ולאחרי המחותנים, של הכלה, של שלו, הנפש

חדקוב  שהרב עד וימתין במקוה, לטבול ילך אזי כחות, ולשאול...51מאה לחזור כדי להכנס לו יתן

הדעת. וישוב מחשבה הקדמת ללא מיד, לקיים צריכים אומר הרבי שכאשר – היא הדרושה ההנהגה

עזרי. יבוא ועי"ז אין, בחי' ביטול, מתוך הרבי דברי את לקיים – האמור ובסגנון
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ה"ט.47) פ"ה מלכים הל' רמב"ם
ה"ב.48) פ"י ס"ת הל' שם
סע"ב.49) סז, עירובין
(50.193 ע' תש"י (סה"מ סמ"ו תש"ט פסח של אחרון שיחת

.(325 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז
מזכירות 51) ראש – חדקוב אייזיק מרדכי חיים ר' הרה"ח

הכניסה  סדרי על גם הממונה שהי' שליט"א, אדמו"ר כ"ק
(המו"ל). ליחידות
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***

‡È לחרן בצאתו אבינו יעקב של בהנהגתו גם מרומז עול והקבלת הביטול ענין שנה 52. הי"ד לאחרי ,
ראשה" על שמן ויצוק מצבה אותה  וישם גו' האבן את "ויקח – בתורה ועסק עבר בבית :53שנטמן

שהמצבה  וכדי אבן, צריכים מצבה בשביל – למצבה? שמן של השייכות מהי מובן אינו לכאורה
שהיא יותר, גדולה באבן צורך יש יותר, חזקה השמן?zixnegתהי' ענין היפך – יותר

בית  יהי' מצבה שמתי אשר הזאת ("והאבן אלקים" "בית תהי' שהמצבה שכדי – לזה והמענה
וקבלת 54אלקים" הביטול שזהו"ע ברגלים, שנעשית כתישה, ע"י היא מהזית שיציאתו בשמן, צורך יש (

עול.

הענין אצלו להיות הוצרך בתורה, שעסק שנה י"ד לאחרי עבר מבית שביציאתו – בזה zyizkcוהענין
zifd בבירור לעסוק עליו שהוטלה השליחות את ולמלא התורה, בלימוד וההעמקה העיון את להניח ,

.55העולם 

·È:לעולם כשיוצאים תורה לבני במיוחד שנוגעת הוראה למדים ומזה .
תורה למד צעירותו שבשנות iytpc'כיון `zrc`,

תנאי", לך קראי לך נפשאי "חדאי כאמרו דנפשי'", "אדעתא ללמוד יכול הי' ששת רב אם שהרי, –
וקריתי" שניתי ולצורכך –56"בשבילך דנפשי'" "אדעתא ללמוד הוא גם יכול בודאי ,

טוען  – רש"י עם חומש או עברי, בי"ת, אל"ף יהודי ילד עם ללמוד שצריכים לו כשאומרים הרי,
אין  ("שטייגן התורה בלימוד לשגשג צריך הוא ואילו דרדקי", ל"מלמד לפנות צריכים זה שבשביל הוא,

לערנען")!

זמנו  את לנצל צריך שכן, וכיון הרע... עין בלי טוב, ראש לו שיש ראשֿהישיבה לו אמר בשעתו
יבין... לא רבינו משה שאפילו כאלה לחידושים ועד בתורה, חידושים לחדש התורה, בלימוד להתייגע

בגמרא  שמצינו כפי תילין 57– תילין וקוץ קוץ כל על שדורש עקיבא רבי את למשה הקב"ה שכשהראה
אמר  שאודותיו אחד לדבר שהגיע עד כחו", ו"תשש אומרים", הן מה יודע (משה) הי' "לא הלכות, של

דעתו". "נתיישבה ואז מסיני", למשה "הלכה עקיבא רבי

"ויצוק יעקב של מפעולתו ההוראה באה זה וגדוש onyועל שמלא ה"זית" את ליקח – ראשה" על
וכו', ולעיונא למיגרס בתורה שיעורים עם yezkleב"לומדות", וללמוד וקב"ע, הביטול שזהו"ע אותו,

וכו'. בי"ת אל"ף יהודי ילד

‚È.וכיו"ב שבת שמירת כמו פשוטים, בענינים גם כולה הסביבה על ולהשפיע לפעול צריכים .
החנות  את לסגור עליו ולפעול הבעה"ב עם לדבר צריכים בשבת, שפתוחה יהודי של חנות כשרואים
מקבלים  שהם שכיון המלמד, או השוחט הרב, של תפקידו שזהו – שונים תירוצים לחפש ולא בשבת,
בלאה"כ  שלו שהדיבור או ענינו; זה אין הוא, אבל לכך, לדאוג הם צריכים כאלה, ענינים עבור תשלום
שבת, דשמירת הפעולה לפעול וכדי כ"בטלן"... עליו יסתכל שהלה העובדה מלבד – פעולתו יפעל לא

עמו שידבר צורך נתפרש axdיש שבו בשו"ע והסעיף הסימן להראות ויכול שבת, בהלכות שבקי דוקא,
ופרט. פרט לכל בנוגע האיסור

הרי  שישנים... כיון לבוא מתמהמהים האש ומכבי שריפה, הרואה לאדם – דומה הדבר למה משל
הכובעים  בעלי האש" "מכבי ע"י צ"ל האש שכיבוי כיון מאומה, יעשה לא שהוא יטען לא בודאי

השריפה  לכבות שביכלתו מה כל לעשות בעצמו ישתדל אלא דוקא... .58האדומים
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(52.(104 ע' (לעיל ס"ו ויצא ש"פ שיחת גם ראה
יח.53) כח, ויצא
כב.54) שם,
משכח 55) ש"זית לשמן, זית שבין החילוק נזכר זה בענין

ואולי  ב). יג, (הוריות כו'" תלמוד מחזיר ו"שמן כו'" תלמוד

ללימוד  בסתירה אינה הזית) (כתישת והקב"ע שהביטול הכוונה
(המו"ל). כו' ואדרבה התורה,

ובפרש"י.56) סע"ב סח, פסחים
ב.57) כט, מנחות
(58.44 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
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למלא  הוא צריך באלויכטן"), אים האט רבי ("דער אורה בקרן אותו העמיד שהרבי לאחרי ַָובפרט
שעי"ז  בשבת, חנותו פותח שיהודי בראותו ובמילא, אחרים, ליהודים להאיר הרבי של ושליחותו רצונו
זאת. למנוע כדי בו התלוי כל לעשות החובה עליו מוטלת ולסביבתו, לעצמו אסון וגורם חושך, מוסיף

תועלת  יש ואז חשבונות, ללא עול, וקבלת ביטול מתוך להיות צריכה שהעבודה – הענין ונקודת
זיך  וועט הדין ("מדת הדין מדת של חשבונות ע"פ תהי' לא עמו שההנהגה – לעצמו בנוגע גם נוספת

ּפארקען"). ניט אים ָמיט

***

„È:בת הולדת עם גם קשור עול וקבלת הביטול בענין לעיל האמור .
לבת  בן בין לכבוש 59החילוק שדרכו איש שבן, "אין 60– (אשה), ובת שכל, ע"פ הנהגה על מורה ,

בעלה" רצון עושה שהיא אשה אלא בנשים כשרה אשה עול.61לך דקבלת ההנהגה על מורה ,

שמבין  באופן צ"ל – התורה לימוד המצוות: לקיום התורה לימוד בין החילוק – בעבודה וענינו
בת. של ענינה דוקא, עול קבלת מתוך צ"ל – המצוות וקיום בן, של ענינו דוקא, בשכלו

בחסידות  "קול 62ומבואר גם שיהי' בלבד זו שלא – בן לגבי בת של המעלה תתגלה לבוא שלעתיד
ערוה"63כלה" באשה ש"קול הזה כבזמן גבר"64(דלא תסובב ש"נקבה מזה, יתירה אלא וההכנה 65), .

בת. של ענינה עול, קבלת של באופן הזה בזמן העבודה ע"י – לזה

***

ÂË:לחנוכה כסלו י"ט בין – אלה בימים יתירה בהדגשה הוא כהנ"ל .
נצח  דידן – החסידות ונשיאי החסידות תורת של הנצחון הוא כסלו י"ט של .66ענינו

ההיקף  ימי בשבעת (שהתחלתו לחנוכה באים היוונים 67ומזה על הנצחון הי' שבו – כסלו) די"ט
"תורת  תורתך", "להשכיחם דייקא jשרצו ח"ו 68" שישכחו אלא סתם, תורה שילמדו שהסכימו היינו, ,

של תורתו שזוהי ניכר יהי' ולא התורה", "נותן שלימוד d"awdאודות בכך הוא והנצחון ("תורתך"),
פנימיות  לימוד ע"י נעשה זה שענין – הקב"ה של תורתו היא שהתורה והרגש בידיעה חדור התורה

החסידות  תורת .69התורה,

גדול  כהן של בחותמו חתום שהי' שמן של אחד פך שמצאו הנס תוכן גם מורה 70וזהו שמן כי, –
התורה  פנימיות נשיאינו 71על רבותינו על מורה השמן) מונח (שבחותמו גדול והכהן החסידות, תורת ,

אדמו"ר. מו"ח כ"ק דורנו לנשיא עד ודור, דור שבכל

הרבי  של בשליחות שנעשים הענינים בכל לנצחון מיוחדת נתינתֿכח ישנה אלה שבימים ונמצא,
הגאולה  של הגדול לאור יוליכנו שהרבי נזכה ועי"ז חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת

והשלימה. האמיתית
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לך 59) ש"פ .(30 ע' (לעיל ס"ג חוהמ"ס שבת שיחת גם ראה
.(77 ע' (לעיל סט"ו לך

ב.60) סה, יבמות
סט.61) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר
ב.62) מח, ג. טו, שה"ש לקו"ת ויגש. ס"פ ותו"ח תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. סע"א קלב, חתונה דרושי דא"ח) (עם סידור
יא.63) לג, ירמי'
וש"נ.64) א. כד, ברכות
כא.65) לא, ירמי'

(66.(114 ע' (לעיל ס"א כסלו י"ט שיחת גם ראה
(המו"ל).67) ההיקף ושמירת ההיקף ענין חסר
ב 68) יום" ב"היום (נעתק ואילך 59 ע' תש"א סה"מ ראה

חנוכה). ז טבת,
(69.(20ֿ119 ע' (לעיל ס"ט כסלו י"ט שיחת גם ראה
("חתום")70) כ"ה אבל "מונח". שם: בגמרא – ב. כא, שבת

ה"ג. ד"ה שם ב"ח וראה סתר"ע. או"ח בטור גם
מלוקט 71) סה"מ ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי ראה

וש"נ. ריג. ס"ע ח"ב
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ìáú éáçøî ìëá åéçéù ù"ðàì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

ח"י והמשכו לכסלו החסידותבטו"ב בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט

ותחתמו, תכתבו החסידות ודרכי

ובתפלה. ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל

טוב טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה ובמיוחד

לבריות. וטוב לשמים

וגו'. ונגבה וצפונה וקדמה ימה דופרצת באופן זה וכל

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùבתורה שנקראת ,

" äîéîúבשם äðù:הרמז בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,"ä'יúהאùנתðפלאות

á.כל מכל כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

זה בכל ולהוסיף התורה, ואור מצוה נר הבית פתח על כאו"א להדליק

השנה. כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על ליום מיום

האמור. בכל ולהצליח

על רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם זכאין יומין וה"ז

זמרות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

:äìôúáå ç"îâáå äøåúáäהעוסק כל גו', בשלום פדה יט) נה, (תהלים עה"פ א) ח, (ברכות חז"ל כדרשת

כו'. הצבור עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנת כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה
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elqk h"i wxanà"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð .ä"á

ìáú éáçøî ìëá åéçéù ù"ðàì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

ח"י והמשכו לכסלו החסידותבטו"ב בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט

ותחתמו, תכתבו החסידות ודרכי

ובתפלה. ובגמ"ח בתורה ובכלל המבצעים, בכל רבה פעילות כולל

טוב טוב, כי בו שהוכפל ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה ובמיוחד

לבריות. וטוב לשמים

וגו'. ונגבה וצפונה וקדמה ימה דופרצת באופן זה וכל

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùבתורה שנקראת ,

" äîéîúבשם äðù:הרמז בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,"ä'יúהאùנתðפלאות

á.כל מכל כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

זה בכל ולהוסיף התורה, ואור מצוה נר הבית פתח על כאו"א להדליק

השנה. כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על ליום מיום

האמור. בכל ולהצליח

על רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם זכאין יומין וה"ז

זמרות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

:äìôúáå ç"îâáå äøåúáäהעוסק כל גו', בשלום פדה יט) נה, (תהלים עה"פ א) ח, (ברכות חז"ל כדרשת

כו'. הצבור עם ומתפלל ובגמ"ח בתורה

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנת כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה
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רצון יהי' – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם, במעשה שכינה שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

בגאולה בימינו, במהרה השלישי, המקדש בית ובמעשה – ויה"ר

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð

úåìåãâä úåéåãòååúäá åéçéù íéôúúùîäì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

בהפארבריינגענישן המשתתפים ַלכל

שליט"א – כסלו די"ט הגדולים

ולברכה. לחיים לחיים,

החסידות בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט ח"י והמשכו לכסלו בטו"ב

החסידו ותחתמו.ודרכי תכתבו ת

וגו' בשלום פדה ויקויים יהי' ואחת אחד שבכל מהשי"ת רצון ויהי

ובמילואו,

חז"ל כביאור לזה, הכלים בעשיית העוסקושיצליחו שזהו בהכתוב

ובתפלה, ובגמ"ח והחסידות) (הנגלה בתורה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå:éùéìùä ùã÷îä.עה"פ תהלים מדרש

:'åâå íåìùá äãô.יט נה, תהלים

óì"æç øåàéáë.א ח, ברכות

åìñë è"é ÷øáî371

ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה טובובמיוחד כי בו טובשהוכפל ,

לבריות. וטוב לשמים

דופרצת באופן זה ומתחילוכל וגו', ונגבה וצפונה וקדמה ימה

מהם. אחד כל בהמבצעים,

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùשנקראת ,

תמימה" "שנה בשם הרמז:בתורה בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,ä'יúהא

ùנתðפלאותáכל מכל .כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

הבית פתח על כאו"א התורהלהדליק ואור מצוה זהנר בכל ולהוסיף ,

ליום השנה.מיום כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על

האמור. בכל ולהצליח

זכאין יומין עלוה"ז רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם

זמירות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

רצון יהי – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם במעשה שכינה ,שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

השלישי המקדש בית ובמעשה – בגאולהויה"ר בימינו, במהרה ,

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנה כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש

מברק י"ט כסלו, ה'תשנ"ב
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רצון יהי' – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם, במעשה שכינה שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

בגאולה בימינו, במהרה השלישי, המקדש בית ובמעשה – ויה"ר

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë ìéàåäù ÷øáîä çñåð

úåìåãâä úåéåãòååúäá åéçéù íéôúúùîäì çåìùì

á"ðùú'ä ,åìñë è"é äìåàâä âç úàø÷ì

ה'תשנ"ב. לכסלו, י"ז ב"ה,

בהפארבריינגענישן המשתתפים ַלכל

שליט"א – כסלו די"ט הגדולים

ולברכה. לחיים לחיים,

החסידות בלימוד טובה לשנה כסלו וי"ט ח"י והמשכו לכסלו בטו"ב

החסידו ותחתמו.ודרכי תכתבו ת

וגו' בשלום פדה ויקויים יהי' ואחת אחד שבכל מהשי"ת רצון ויהי

ובמילואו,

חז"ל כביאור לזה, הכלים בעשיית העוסקושיצליחו שזהו בהכתוב

ובתפלה, ובגמ"ח והחסידות) (הנגלה בתורה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå:éùéìùä ùã÷îä.עה"פ תהלים מדרש

:'åâå íåìùá äãô.יט נה, תהלים

óì"æç øåàéáë.א ח, ברכות
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ג' ביום הוא כסלו י"ט שהשנה טובובמיוחד כי בו טובשהוכפל ,

לבריות. וטוב לשמים

דופרצת באופן זה ומתחילוכל וגו', ונגבה וצפונה וקדמה ימה

מהם. אחד כל בהמבצעים,

שהיא בשנה הנ"ל בכל מיוחדת øåáéòäוהדגשה úðùשנקראת ,

תמימה" "שנה בשם הרמז:בתורה בזה יש ה'תשנ"ב, ובשנת ,ä'יúהא

ùנתðפלאותáכל מכל .כל

כח ונותנים תוכנם שענינם ולחנוכה, לחנוכה ההכנה לימי זה ומיום

הבית פתח על כאו"א התורהלהדליק ואור מצוה זהנר בכל ולהוסיף ,

ליום השנה.מיום כל ובמשך החוץ, גם ושיאיר ביתו, פתח על

האמור. בכל ולהצליח

זכאין יומין עלוה"ז רבינו משה וברכת תפילת קיום למהר גם

זמירות נעים שבס' צדי"ק מזמור וחותם בסיום שליט"א מבנ"י כאו"א

משיחא, מלכא דוד ישראל,

רצון יהי – עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה' נועם ויהי

ידיכם במעשה שכינה ,שתשרה

כוננהו, ידינו ומעשה

השלישי המקדש בית ובמעשה – בגאולהויה"ר בימינו, במהרה ,

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ובברכה בכבוד

/ïäàñøåàéðù íçðî/

�

:'â íåéá àåä åìñë è"é.וש"נ לח. סי' אדה"ז ֿ קודש אגרות – (תקנ"ט) הגאולה ויום בשנה כהקביעות

:áåè éë åá ìôëåäùעם זה מקשר ועוד) ואילך. א לג, (בראשית ובאוה"ת ז. א, בראשית עה"פ פרש"י

לבריות. וטוב לשמים טוב א) מ, (קידושין מחז"ל

:úöøôå.יד כח, ויצא

:"äîéîú äðù" . . úàø÷ðù.ה"ה פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם (במשנה). א לא, ערכין ל. כה, בהר

:ìë ìëî ìëáמכל "בכל אשר ולהעיר ואילך. סע"ב טז, ב"ב וראה המזון. דברכת הרביעית ברכה נוסח

בגימטריא הוא הגאולה."÷õá"כל" על שרומז שם), לב"ב חת"ס חידושי (ראה

:úéáä çúô ìò . . ÷éìãäìחנוכה הל' או"ח טושו"ע וראה ה"ז. פ"ד חנוכה הל' רמב"ם ב. כא, שבת

ס"ה. סתרע"א

:äøåúä øåàå äåöî øðשבת פרש"י ע"פ – חנוכה לנרות במיוחד ושייך כג. ו, משלי – הכתוב לשון ע"פ

כו'. מצוה נר כי הפסוק שם על בנרות חנוכה) (נס קבעו לפיכך ב: לב, מקץ ובתו"א בנים). (ד"ה ב כג,

:íåéì íåéî . . óéñåäìå.ס"ב שו"ע שם. שבת

:ïéàëæ ïéîåé.א כט, תענית ראה

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéá . . åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש

מברק י"ט כסלו, ה'תשנ"ב
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מתחיל, שבה וישב, פרשת שבין הסמיכות את

רש"י  ו(ישובי 1כדברי יעקב "ישובי סיפור ,2(
מסופר  ששם וישלח, פרשת סוף לבין על 3תולדותיו",

עשו  ואלופי אדום מלכי (עד ותולדותיו" עשו "ישובי
חז"ל 4שאחריה  מסבירים משל:5), באמצעות

בתוך  מושלכת מרגלית לו שהיה למלך "משל

בעפר  לפשפש המלך הוצרך הצרורות ובתוך העפר
המלך  כשהגיע מתוכן, המרגלית את להוציא ובצרורות
והתעסק  הצרורות ואת העפר את הניח למרגלית,

לישובי במרגלית" להגיע איֿאפשר בעניננו, וכך –
ישובי  על בקצרה, לפחות הסיפור, לאחר אלא יעקב,

ותולדותיו. עשו

במדרש  כמסופר – גם זאת מוצאים לגבי 6אנו –
דורות  "עשרה ולגבי נח", עד מאדם דורות "עשרה

אחת" "בבת מסופר שעליהם אברהם", ועד שמנח
התחיל  ויעקב יצחק אברהם למרגליות ו"כשהגיע

בהן". מתעסק

לעניננו: מתאים המשל אין לכאורה, כי ותמוה,

של  הפסק היה לעיל, שהובאו האחרות בדוגמאות
לבין  נח בין גם וכך נח לבין אדם בין דורות עשרה

הדורות  כל את למנות התורה הוכרחה ולכן אברהם,
אברהם, ואל נח אל העיקר, אל שמגיעים עד החולפים

עד  העפר בתוך לחפש מוכרחים שבמשל כשם
מושלכת המרגלית כי המרגלית, את jezaשמוצאים

העפר.

הרי הוא יעקב זאת, wgviלעומת ly epa ומדוע ,
אל  להגיע כדי ותולדותיו, עשו בין לחפש צורך יש

ותולדותיו  ?7יעקב
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הסיפור  (כגון ליעקב הקשורים עשו, מאורעות לגבי

לומר, היה ניתן וכדומה), יצחק, ברכות יעקב mdayעל
והכרחי  עשו, של ב"עפר" ו"מעורב" כביכול, "חבוי",

אירע מה לדעת כדי עשו מאורעות על .awrilלספר

וישלח  פרשת שבסוף הסיפור, על על 8אפילו ,
(כפי  לומר ניתן בהרֿשעיר, בקביעות עשו התיישבות

המהר"ל  רק 9שמסביר כי יעקב. לישובי קשור שהוא ,(
יעקב  נעשה שם, והתיישב שעיר את קיבל שעשו לאחר

ישראל  ארץ של היחיד הסיפור 10ליורש תכלית וזוהי
"ישוביהם  על הסיפור – ותולדותיו" יעקב "ישובי על

ישוב" לכלל שבאו עד .11וגלגוליהם

על  מדובר במשל כי לגמרי, מובן הדבר אין אך
jezaמרגלית dpenhd ואילו לחפשה, צורך ויש העפר

שיש לומר, רק ייתכן דלעיל ההסבר ולכל xywלפי ,

עם  "יעקב בין "עירוב" יש המהר"ל) (כלשון היותר
לגמרי  מעורבים הענינים אין אבל הישוב", בענין עשו
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פרשתנו.1) ריש
לפרש"י.2) מהרי"ק ופי' חי' האורה, לבוש הרא"ם, כפי'
ואילך.3) א לו, וישלח
מ.4) שם, פרש"י
שינויים,5) (עם פרשתנו ריש בפרש"י הובא א, פרשתנו תנחומא

נתעסק  "ולמה המשל) (לפני מקדים שם בתנחומא - ד). סעיף כדלקמן
"למה  לפנ"ז למ"ש בהמשך (ובא א"ה" של ביחוסיהן מתחלה הקב"ה
"לכך  שמסיים מזה אבל - ע"ש) כו'", יחוסיהם לכתוב הכתוב נתעסק
סמיכת  מבאר שהמשל משמע, זו" לפרשה עשו בני אלופי פרשת נסמכה
המשל  הביא [שלכן כבפנים יעקב), ליחוסי עשו יחוסי (והקדמת הפרשיות

פרשתנו]. ריש רש"י לשון ועייג"כ דוקא. בפרשתנו
- בסופה) רבה (ורות  יו"ד פל"ט, בב"ר  נמצא אחר בסגנון המשל
- הב"ר) (בשם בתחלתו דה"א בפרש"י והובא (ודוד), לאברהם בנוגע

זה שפירוש רש"י) ע' (שה"ג שי"א לרש"י.`epiאלא
שבתנחומא 6) אלא - שם) ור"ר ב"ר גם (וראה כאן בפרש"י ועד"ז

נח), ע"ד הזכיר (ולא ויעקב" יצחק אברהם למרגליות "כשהגיע מסיים
בו". האריך אברהם אצל ומשהגיע בו.. האריך לנח "וכשבא - וברש"י

יא. סעיף בפנים לקמן וראה
כאן.7) לרש"י המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר שהקשה מה ע"ד

יכול  הי' לא יצחק תולדות ואלה שכתב שבשביל מפרש, לדוד במשכיל
תחילה  כתב מש"ה יצחק, מתולדות ג"כ עשו שהרי בלבד יעקב עניני לפרש
יצחק  תולדות שהזכיר ד"אחר להמשל, בהתאם וזהו בקיצור, עשו ישובי
למשמש  הוצרך ולפיכך עשו והיינו החול בין יעקב שהוא המרגלית נפל

- וכו'" בחול
מושלכת  ש"המרגלית כבהמשל כלל זה שאין העיקר על נוסף אבל

jeza מספיק יצחק תולדות ואלה שנאמר זה בשביל שהרי צע"ג העפר"
ישמעאל  ותולדות קטורה בני [ע"ד יחוסו - ותולדותיו עשו רק שיכתוב
הכרח  אין אבל שם)], וברש"י וירא (ס"פ נחור תולדות ח"ש). (ס"פ

בקיצור) (אפילו רא"ם iaeyiלכתוב (ראה תולדותיו ישובי ו(בפרט) עשו
כאן).

ואילך.8) ח לו,
כאן.9) גו"א

כו'.10) חלק לי אין מכאן לי אלך ז: שם, וישלח רש"י ראה
כאן.11) ולבוש רא"ם וראה ב. לז, פרשתנו פרש"י
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הקודש  ללשון מתורגם
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מתחיל, שבה וישב, פרשת שבין הסמיכות את

רש"י  ו(ישובי 1כדברי יעקב "ישובי סיפור ,2(
מסופר  ששם וישלח, פרשת סוף לבין על 3תולדותיו",

עשו  ואלופי אדום מלכי (עד ותולדותיו" עשו "ישובי
חז"ל 4שאחריה  מסבירים משל:5), באמצעות

בתוך  מושלכת מרגלית לו שהיה למלך "משל

בעפר  לפשפש המלך הוצרך הצרורות ובתוך העפר
המלך  כשהגיע מתוכן, המרגלית את להוציא ובצרורות
והתעסק  הצרורות ואת העפר את הניח למרגלית,

לישובי במרגלית" להגיע איֿאפשר בעניננו, וכך –
ישובי  על בקצרה, לפחות הסיפור, לאחר אלא יעקב,

ותולדותיו. עשו

במדרש  כמסופר – גם זאת מוצאים לגבי 6אנו –
דורות  "עשרה ולגבי נח", עד מאדם דורות "עשרה

אחת" "בבת מסופר שעליהם אברהם", ועד שמנח
התחיל  ויעקב יצחק אברהם למרגליות ו"כשהגיע

בהן". מתעסק

לעניננו: מתאים המשל אין לכאורה, כי ותמוה,

של  הפסק היה לעיל, שהובאו האחרות בדוגמאות
לבין  נח בין גם וכך נח לבין אדם בין דורות עשרה

הדורות  כל את למנות התורה הוכרחה ולכן אברהם,
אברהם, ואל נח אל העיקר, אל שמגיעים עד החולפים

עד  העפר בתוך לחפש מוכרחים שבמשל כשם
מושלכת המרגלית כי המרגלית, את jezaשמוצאים

העפר.

הרי הוא יעקב זאת, wgviלעומת ly epa ומדוע ,
אל  להגיע כדי ותולדותיו, עשו בין לחפש צורך יש

ותולדותיו  ?7יעקב
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הסיפור  (כגון ליעקב הקשורים עשו, מאורעות לגבי

לומר, היה ניתן וכדומה), יצחק, ברכות יעקב mdayעל
והכרחי  עשו, של ב"עפר" ו"מעורב" כביכול, "חבוי",

אירע מה לדעת כדי עשו מאורעות על .awrilלספר

וישלח  פרשת שבסוף הסיפור, על על 8אפילו ,
(כפי  לומר ניתן בהרֿשעיר, בקביעות עשו התיישבות

המהר"ל  רק 9שמסביר כי יעקב. לישובי קשור שהוא ,(
יעקב  נעשה שם, והתיישב שעיר את קיבל שעשו לאחר

ישראל  ארץ של היחיד הסיפור 10ליורש תכלית וזוהי
"ישוביהם  על הסיפור – ותולדותיו" יעקב "ישובי על

ישוב" לכלל שבאו עד .11וגלגוליהם

על  מדובר במשל כי לגמרי, מובן הדבר אין אך
jezaמרגלית dpenhd ואילו לחפשה, צורך ויש העפר

שיש לומר, רק ייתכן דלעיל ההסבר ולכל xywלפי ,

עם  "יעקב בין "עירוב" יש המהר"ל) (כלשון היותר
לגמרי  מעורבים הענינים אין אבל הישוב", בענין עשו
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פרשתנו.1) ריש
לפרש"י.2) מהרי"ק ופי' חי' האורה, לבוש הרא"ם, כפי'
ואילך.3) א לו, וישלח
מ.4) שם, פרש"י
שינויים,5) (עם פרשתנו ריש בפרש"י הובא א, פרשתנו תנחומא

נתעסק  "ולמה המשל) (לפני מקדים שם בתנחומא - ד). סעיף כדלקמן
"למה  לפנ"ז למ"ש בהמשך (ובא א"ה" של ביחוסיהן מתחלה הקב"ה
"לכך  שמסיים מזה אבל - ע"ש) כו'", יחוסיהם לכתוב הכתוב נתעסק
סמיכת  מבאר שהמשל משמע, זו" לפרשה עשו בני אלופי פרשת נסמכה
המשל  הביא [שלכן כבפנים יעקב), ליחוסי עשו יחוסי (והקדמת הפרשיות

פרשתנו]. ריש רש"י לשון ועייג"כ דוקא. בפרשתנו
- בסופה) רבה (ורות  יו"ד פל"ט, בב"ר  נמצא אחר בסגנון המשל
- הב"ר) (בשם בתחלתו דה"א בפרש"י והובא (ודוד), לאברהם בנוגע

זה שפירוש רש"י) ע' (שה"ג שי"א לרש"י.`epiאלא
שבתנחומא 6) אלא - שם) ור"ר ב"ר גם (וראה כאן בפרש"י ועד"ז

נח), ע"ד הזכיר (ולא ויעקב" יצחק אברהם למרגליות "כשהגיע מסיים
בו". האריך אברהם אצל ומשהגיע בו.. האריך לנח "וכשבא - וברש"י

יא. סעיף בפנים לקמן וראה
כאן.7) לרש"י המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר שהקשה מה ע"ד

יכול  הי' לא יצחק תולדות ואלה שכתב שבשביל מפרש, לדוד במשכיל
תחילה  כתב מש"ה יצחק, מתולדות ג"כ עשו שהרי בלבד יעקב עניני לפרש
יצחק  תולדות שהזכיר ד"אחר להמשל, בהתאם וזהו בקיצור, עשו ישובי
למשמש  הוצרך ולפיכך עשו והיינו החול בין יעקב שהוא המרגלית נפל

- וכו'" בחול
מושלכת  ש"המרגלית כבהמשל כלל זה שאין העיקר על נוסף אבל

jeza מספיק יצחק תולדות ואלה שנאמר זה בשביל שהרי צע"ג העפר"
ישמעאל  ותולדות קטורה בני [ע"ד יחוסו - ותולדותיו עשו רק שיכתוב
הכרח  אין אבל שם)], וברש"י וירא (ס"פ נחור תולדות ח"ש). (ס"פ

בקיצור) (אפילו רא"ם iaeyiלכתוב (ראה תולדותיו ישובי ו(בפרט) עשו
כאן).

ואילך.8) ח לו,
כאן.9) גו"א

כו'.10) חלק לי אין מכאן לי אלך ז: שם, וישלח רש"י ראה
כאן.11) ולבוש רא"ם וראה ב. לז, פרשתנו פרש"י
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יעקב ישוב צורך oenhואין שיש כך עשו, ישובי בתוך
ולמוצאו עשו.jeza"לחפשו" ישובי

תולדות  על בפסוקים מסופר מובן: אינו מכך, ויותר
מלכו... "אשר אדום למלכי עד וישובם, ואלופיו עשו

ישראל" לבני מלך מלוך לתקופת12לפני עד ,le`y
jlnd13" שהיו עשו אלופי ועל ,xg`l הדד שמת

מלכות" מהם עם mlv`y,4ופסקה "עירוב" כלל אין
ותולדותיו  יעקב .14ישובי

.‚
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במשל  פרטים מספר על  גם הסבר נדרש לכך בנוסף
ומהם: בנמשל, משמעותם את להבין כדי

ו"צרורות" "עפר" של הענינים שני הם מה ?15א)

למרגלית המלך ש"כשהגיע מודגש מדוע gipdב)
zexexvd z`e xtrd z`,לכאורה – במרגלית" ונתעסק

מתעסקים  המרגלית, את מוצאים שכאשר מאליו, מובן
בקיצור  להכתב צריך והיה בה; המלך 16רק "כשהגיע

בה" התעסק ?17למרגלית

שגם ניכר, המשל בלשון מציאת xg`lמההרחבה
" – להיות ribdykהמרגלית צריכה – למרגלית" ...

" מיוחדת את gipdפעולה לאפשר כדי העפר...", את
במרגלית. ההתעסקות

.„
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על  רש"י בפירוש ישנם רבות, פעמים כאמור ועוד:
מופלאים" "ענינים שרש"י 18התורה רואים וכאן –

כמה  ישנם אך המדרש, מן המשל את בפירושו מצטט
ומהם: שינויים,

אומר  הוא בעפר...", "לפשפש במקום א)
בחול aka"ממשמש exaekedx."

במקום  במדרש מוזכר בכברה" "כוברו של [הפרט

המשל 19אחר  כל מובא שם אבל המשל, מובא שבו
של  הפרט את רק (משם?) לוקח ורש"י אחר, בסגנון

בכברה"] "כוברו

"חול" של הפרטים שני את מציין רש"י גם ב)
מזכיר  הוא המשל בתחילת בשינוי: אבל ו"צרורות",

wx ובסוף בחול"), ממשמש החול... בין ("נפלה "חול"
את  משליך הוא "משמצאה אומר הוא המשל

zexexvd"חול" מזכיר ואיננו ,"20.

בשינוי  ברש"י מובא שבמשל האחרון הענין גם ג)
הוא "משמצאה –jilyn"משליך" – הצרורות" את

"הניח". במקום

.‰
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בסוף אינו שרש"י מסביר,9המהר"ל  "חול" מזכיר
את "משליך אומר אלא מילים zexexvdהמשל, כי ,"

מעשו" עוד דיבר "לא התורה מדוע להסביר באות אלו
ישובי  כל כי יעקב, ישובי על לספר שהתחילה לאחר
כצרורות, הם יעקב, ישובי למען צורך בהם שאין עשו,

להשליכם  ;21שצריך

עשו  לישובי כי "צרורות", נקראים הם ולכן
יעקב, ישובי עם "עירוב" מלכתחילה אין המאוחרים
צרורות, עם עירוב למרגליות "אין אשר הצרורות, כמו

החול". עם רק

אין  זה לפי כי לכאורה, מובן אינו זה פירוש אבל
כי  הצרורות", את "משליך של בענין חידוש שום
לא  מיעקב לדבר הכתוב שהתחיל ש"אחר העובדה
ברור  כי המשל, בתחילת כבר מובנת בעשו" עוד דיבר

" רק בחול" "ממשמש את crשהוא שמוצא
,22המרגלית"

שכבר זה, פירוש לפי יוצא לכך לפני ובנוסף
כי  הצרורות, בין לחפשה צורך אין המרגלית מציאת
רש"י  מלשון אבל מלכתחילה. בה מעורבת אינה היא
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לא.12) לו, וישלח
ב"ר 13) שם. רש"י מפרשי כו'. שאול ובימי שם: וישלח רש"י ראה

(ושאר  מרש"י ולהעיר שם. (ורש"י) יפ"ת ראה [אבל ובמהרז"ו ב פפ"ג,
עה"פ. ועוד ראב"ע רשב"ם, ראה אבל ואכ"מ]. מח. כב, למ"א מפרשים)

שנתיישבו 14) מה הוא יעקב ישיבת שעיקר שם: חיים מים בבאר
אדום  מלכי תחלה שימליך כ"א א"א הי' וזה מלכותם ותנשא בארצם זרעו

דבריו. הסביר לא אבל - כו'
(15.20 הערה לקמן ראה
(16c"r.5 הערה דלעיל ור"ר הב"ר לשון
רש"י.17) בלשון הרא"ם הערת ע"ד
א).18) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

כו'").19) וכבר מכברות ("הביא שם ב"ר
בכברה,20) לכוברו שאפשר הדק הוא שהחול מתרץ, לדוד במשכיל

הוליד  פ' רק בהם כתוב שאין לצדיק הקודמים דורות על "משל והוא
גם  שצריך המרגלית עם למעלה שנשאר הגס החול הוא וצרורות וכו'",

הנכללים מש  הצדיק אחי שהם והנמשל המרגלית, לברר כדי מוש
הערה  הנ"ל על (נוסף אבל ע"ש. ביאור", "קצת שצריך אבותיו בתולדות

" מדייק שרש"י מזה :(7jilyn הם שהצרורות משמע, הצרורות", את
ענין  תוכן כפשטות מהחול, להמרגלית) (בשייכותם יותר גרועים

ה). סעיף בפנים לקמן (שהובא הגו"א וכפי' הצרורות,
כאן.21) בלבוש תי' ועד"ז
רש"י.22) לשון
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" שרק הצרורות",d`vnynנראה, את משליך הוא
בלשון  כמפורש בם, מעורבת היא מציאתה ולפני
הצרורות... ובתוך העפר בתוך מושלכת המדרש:

ובצרורות. בעפר לפשפש
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הוא: הנ"ל לכל ההסבר

ובניו  יעקב התיישבות רק איננה יעקב ישובי תכלית
עשו, אל יעקב כדברי אלא, ישראל, ארץ – בארצם

שעירה" אדוני אל אבוא אשר כפירוש 23"עד כלומר, .
ועלו  המשיח... "בימי המטרה קיום מושיעים 24רש"י,

עשו". הר את לשפוט ציון בהר

משל  באמצעות להסביר חז"ל באים זאת ואת
יעקב  ישובי על רק כאן מדובר אין המרגלית:

שהם לומר מתאים אין שעליהם mipenhכשלעצמם,
המטרה  על אלא ותולדותיו, עשו ישובי בתוך
אבוא... – להגיע יעקב צריך שאליה המושלמת

dxiry ישובי עם העבודה באמצעות רק מושג זה דבר ;
של  השלימות שיא ולפיכך, (כדלהלן), ותולדותיו עשו

עשו. בתוך טמון יעקב

עשו  ישובי את התורה מונה מדוע יובן בכך
בימי  שהיה הדר, למלך עד אדום, מלכי את ותולדותיו,

ה' משיח היה שאול כי – היה 25שאול זכו, ואילו ,
ציון  בהר מושיעים "ועלו היעוד ידו על מתממש

עשו". הר את לשפוט

.Ê

„Â·È‡Â ,·ÂËÏ ‰ÎÈÙ‰ :ÌÈÙÂ‡ È˘

"עפר" – שבמשל הענינים שני של גם ההסבר זהו
יש  עשו", הר את "לשפוט של בענין כי – ו"צרורות"

ומשפט: ל"בירור" אופנים שני

שבו האופן לבוא,xxaziא) לעתיד עשו ויזדכך
לטוב  שייהפכו אומות למספר שיארע כנאמר 26כפי ,27

כולם... לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז

חז"ל  במאמר וכנרמז חזיר 28לעבדו...", "עתיד
אדום  למלכות רמז הוא וחזיר .29ליטהר",

צורך  יהיה גמור רע שהוא שבעשו החלק את ב)
ca`l כנאמר לחלוטין, יעקב 30ולהשמיד בית "והיה

לקש... עשו ובית להבה יוסף ובית le`אש melk`e
cixy didi..."

עפר  של הענינים לשני דומים אלו אופנים  שני
כבענינינו, ומסתיר, שמעלים דבר הוא עפר וצרורות:
מוחלט, רע זה אין אך המרגלית; את מסתיר שהעפר
תועלת, ממנו להפיק ואפילו לטוב, להפכו ואפשר

הפרי  את השומרת לעתיד 31כקליפה שיהיה (וכפי
צאנכם" ורעו זרים "ועמדו הצרורות 32לבוא מן ואילו ;(

דבר הם להיפך, כיֿאם תועלת, שום (כביטוי wifnאין
בגמרא  להשמידו.33הנפוץ שצריך בהמה), נזקי לגבי
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ההבטחה  תקויים כאשר לשלימות, מגיע יעקב
צעיר" יעבוד עשו".34"ורב הר את "לשפוט באמצעות

"רב", מכונה שעשו לכך הענינים בפנימיות הסיבה
היא, צעיר", יעבוד ב"ורב תלויה יעקב ושלימות

שאדם35בדומה  לחיxacnֿלעובדה להזדקק מוכרח
את  ויקיים האדם" ש"יחיה כדי (למזונו) צומחֿדומם

עליו, המוטל

ומקורו  שורשו כי – צעיר", יעבוד "ורב לגבי וכך
כפי  הבכור), הוא (ולכן יעקב משורש נעלה עשו של

וחסידות  קבלה בספרי עשו 36שמוסבר של ששורשו ,
דרגת  – התיקון" מ"עולם הנעלה התהו", ב"עולם הוא

יעקב.

הקדושה  ניצוצות את יעקב  "מברר" של וכאשר
לשורשם,אצל הנמצאים "תהו" אותם ומעלה עשו,

יעקב, גם הוא מתעלה שלימותו.ובכך לשיא מגיע

מלכו  "אשר המלכים למניית נוספת סיבה זוהי
כי  – בתורה לבניֿישראל" מלך מלך לפני אדום בארץ
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יד.23) לג, וישלח
בסופו.24) עובדי'
יא.25) שם, ז. כד, .cereש"א
פ"ג.26) בניך וכל ד"ה ראה לקו"ת בכ"ז ראה
ט.27) ג, צפני'
(28.175 ע' חי"ב לקו"ש וראה שם. בלקו"ת ונסמן הובא
שמיני.29) ס"פ (ועוד) לד.n"kaeויק"ר כו, תולדות רש"י וראה .
ויצא 30) רש"י וראה פרשתנו. ריש ישן ברש"י הובא יח. א, עובדי'
כה. ל,

קעו.31) ע' תרנ"ט סה"מ ערב. ע' נשא אוה"ת ב. יט, של"ה ראה
ליעקב  עשו שקדימת ולהעיר גדול). שמש ב: נט, סנהדרין (וראה ובכ"מ
בשלח  אוה"ת וישלח. ס"פ להאריז"ל (ל"ת לפרי הקליפה כקדימת הוא

ועוד). סג. ע' עת"ר סה"מ שס. ע'
ה.32) סא, ישעי'
ועוד.33) במשנה. רפ"ב ב"ק
כג.34) כה, תולדות
ובכ"מ.35) ב. יג, צו לקו"ת ואילך. ד סה, בשלח תו"א ראה
וישלח.36) ר"פ ותו"ח תו"א .n"kaeראה



מי ireayd cenild xefgn t"r ± ayie zyxt ± zegiyÎihewl

" שרק הצרורות",d`vnynנראה, את משליך הוא
בלשון  כמפורש בם, מעורבת היא מציאתה ולפני
הצרורות... ובתוך העפר בתוך מושלכת המדרש:

ובצרורות. בעפר לפשפש

.Â

·˜ÚÈ ˙ÂÓÈÏ˘""Â˘Ú ¯‰ ˙‡ ËÂÙ˘Ï

הוא: הנ"ל לכל ההסבר

ובניו  יעקב התיישבות רק איננה יעקב ישובי תכלית
עשו, אל יעקב כדברי אלא, ישראל, ארץ – בארצם

שעירה" אדוני אל אבוא אשר כפירוש 23"עד כלומר, .
ועלו  המשיח... "בימי המטרה קיום מושיעים 24רש"י,

עשו". הר את לשפוט ציון בהר

משל  באמצעות להסביר חז"ל באים זאת ואת
יעקב  ישובי על רק כאן מדובר אין המרגלית:

שהם לומר מתאים אין שעליהם mipenhכשלעצמם,
המטרה  על אלא ותולדותיו, עשו ישובי בתוך
אבוא... – להגיע יעקב צריך שאליה המושלמת

dxiry ישובי עם העבודה באמצעות רק מושג זה דבר ;
של  השלימות שיא ולפיכך, (כדלהלן), ותולדותיו עשו

עשו. בתוך טמון יעקב

עשו  ישובי את התורה מונה מדוע יובן בכך
בימי  שהיה הדר, למלך עד אדום, מלכי את ותולדותיו,

ה' משיח היה שאול כי – היה 25שאול זכו, ואילו ,
ציון  בהר מושיעים "ועלו היעוד ידו על מתממש

עשו". הר את לשפוט

.Ê

„Â·È‡Â ,·ÂËÏ ‰ÎÈÙ‰ :ÌÈÙÂ‡ È˘

"עפר" – שבמשל הענינים שני של גם ההסבר זהו
יש  עשו", הר את "לשפוט של בענין כי – ו"צרורות"

ומשפט: ל"בירור" אופנים שני

שבו האופן לבוא,xxaziא) לעתיד עשו ויזדכך
לטוב  שייהפכו אומות למספר שיארע כנאמר 26כפי ,27

כולם... לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז

חז"ל  במאמר וכנרמז חזיר 28לעבדו...", "עתיד
אדום  למלכות רמז הוא וחזיר .29ליטהר",

צורך  יהיה גמור רע שהוא שבעשו החלק את ב)
ca`l כנאמר לחלוטין, יעקב 30ולהשמיד בית "והיה

לקש... עשו ובית להבה יוסף ובית le`אש melk`e
cixy didi..."

עפר  של הענינים לשני דומים אלו אופנים  שני
כבענינינו, ומסתיר, שמעלים דבר הוא עפר וצרורות:
מוחלט, רע זה אין אך המרגלית; את מסתיר שהעפר
תועלת, ממנו להפיק ואפילו לטוב, להפכו ואפשר

הפרי  את השומרת לעתיד 31כקליפה שיהיה (וכפי
צאנכם" ורעו זרים "ועמדו הצרורות 32לבוא מן ואילו ;(

דבר הם להיפך, כיֿאם תועלת, שום (כביטוי wifnאין
בגמרא  להשמידו.33הנפוץ שצריך בהמה), נזקי לגבי

.Á

Â˘Ú ÍÂÎÈÊ È„ÈŒÏÚ Y ·˜ÚÈ ˙ÂÏÚ˙‰

ההבטחה  תקויים כאשר לשלימות, מגיע יעקב
צעיר" יעבוד עשו".34"ורב הר את "לשפוט באמצעות

"רב", מכונה שעשו לכך הענינים בפנימיות הסיבה
היא, צעיר", יעבוד ב"ורב תלויה יעקב ושלימות

שאדם35בדומה  לחיxacnֿלעובדה להזדקק מוכרח
את  ויקיים האדם" ש"יחיה כדי (למזונו) צומחֿדומם

עליו, המוטל

ומקורו  שורשו כי – צעיר", יעבוד "ורב לגבי וכך
כפי  הבכור), הוא (ולכן יעקב משורש נעלה עשו של

וחסידות  קבלה בספרי עשו 36שמוסבר של ששורשו ,
דרגת  – התיקון" מ"עולם הנעלה התהו", ב"עולם הוא

יעקב.

הקדושה  ניצוצות את יעקב  "מברר" של וכאשר
לשורשם,אצל הנמצאים "תהו" אותם ומעלה עשו,

יעקב, גם הוא מתעלה שלימותו.ובכך לשיא מגיע

מלכו  "אשר המלכים למניית נוספת סיבה זוהי
כי  – בתורה לבניֿישראל" מלך מלך לפני אדום בארץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

יד.23) לג, וישלח
בסופו.24) עובדי'
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באמצעות  יעקב מגיע שאליה ההתעלות נרמזת בכך
כידוע  עשו. של אדום 37"בירורו" מלכי של ששורשם ,

"מלכו הם ולכן דתהו", קדמאין ב"מלכין iptlהוא
יותר. נעלה שורשם כי ישראל", לבני מלך מלך

.Ë

:‰‡¯Â‰‰""¯ÙÚ‰ ˙‡ ÁÈ‰

הגלות: בתקופת ישראל לבני ההוראה וזוהי

האחרונה, הזו הגלות ובמיוחד – לגלות הירידה
כדי  היא – ותולדותיו") עשו "(ישובי אדום גלות

הגשמיים  שבדברים הניצוצות את דבר 38"לברר" ,
כי  – לשורשה מעל הנשמה להתעלות המביא

הנשמה  משורש הנעלה מ"תהו", הם הניצוצות

שב"תיקון".

המושלכת  המרגלית במשל נרמזת זו רוחנית עבודה

ובצרורות: בעפר

לעפר  שנפל הקדושה לניצוץ משל היא המרגלית

גשמיים:39וצרורות  דברים של סוגים שני שהם ,

את  מסתירים שרק גשמיים דברים על מורה "עפר"

לזככם  בעבודתו יכול והיהודי הקדושה, ניצוצות

לשורשם; ולהעלותם

אשר  עד לחלוטין, שרעים דברים הם "צרורות"

ידי  (על הקדושה ניצוץ את בהם לגלות איֿאפשר
רגילה  בהעלם 40עבודה אצלם, קיים הוא כי אם ,(

יש41מוחלט  אלו דברים –zegcl 42ולהרחיק.

ההתעסקות  לפני למרגלית", ש"הגיע... לאחר וגם

" של בפעולה צורך יש –gipdעמה, העפר..." את

אין  ה"מרגלית") (ללא הגשמיים שלדברים להוכיח
בם ומתעסקים עצמאית, חשיבות להוציא wxשום כדי

שבהם. הקדושה ניצוצות את

על  העפר..." את "הניח של הפעולה משפיעה לכן

חשיבות  מייחסים כאשר המרגליות: הוצאת עצם

הניצוצות  את מהם לברר איֿאפשר הגשמיים, לדברים
לירידה  גורמת בהם ההתעסקות להיפך, כיֿאם כראוי,

הנשמה  .43בדרגת

הגשמיים  הצרכים וכל והשתיה האכילה כאשר רק
והצרורות  העפר הנחת – "מניח" של באופן נעשים
ולהביא  כראוי, הניצוצות את לברר ניתן – שבהם

הנשמה. להתעלות
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הרומזים רש "י , שבפירוש  השינויים  יובנו mihxtlכך 
תורה"): של ("יינה  ה"בירורים " שבעבודת 

מן (ולא  ה "חול" מן היא הבירור  עבודת עיקר 
בדרך מרגלית  להוציא אפשר אי שמהם ה "צרורות "
בחול": ממשמש  "אדם להיות תחילה  צריך ולכן הרגילה ),
"בחול", – נמצאת  שהמרגלית  במקום  לחפש  למשש , צריך

ל"בי ניתנת  איננה היא ששם  בצרורות , רור ".ולא 

ל" צריך מכן בחולxxaלאחר  (שהיו הניצוצות את  "
– בכברה" "כוברו  – ורע ) טוב  מוחלטתdlcadהמעורב 

הקדושה . ניצוץ  – המרגלית  הפרדת  לרע , הטוב  בין

משליך הוא  "משמצאה באזהרה רש "י מסיים ולבסוף 
צריך – מידו" הצרורות  –jilydlאת  המופרד הרע  את 

נקרא  "צרורות":legdוכאן בשם  המבורר

לא עוד הדבריםelicadכל הרי הרע, מן הטוב  את
אבל האלקי; הניצוץ  העלם – חול בבחינת הם הגשמיים 

בכברה ", ש "כוברו נעשהlcaedלאחר ואז הרע , מן הטוב 
לצרורות אותם44החול להשליך שצריך בהם45, אין כי ,

מוחלט. רע  אלא  וקדושה, טוב כלל

היא : האדם  של הרוחנית  בעבודה  הדברים  כוונת
כאשרmlyendהזיכוך רק  להיעשות  יכול הגשמיות  של

לכן, ואשר  – חשיבות  שום  אין עצמה  שבה  ההנחה, ברורה
– העפר..." את  "הניח  המרגלית , את  מוצאים כאשר מיד

אלא  אינם  שבהם ) הקדושה  ניצוצות  (לולא .zexexvוהם 
" הוא  שהואjilynלפיכך, לאחר  מיד הצרורות ", את

(כמאמר המרגלית", "נוטל הוא  כך ורק  המרגלית את  מוצא
עם46חז"ל קשור אכל" "תוכו  – זרק  קליפתו אכל  תוכו :

זרק "). "קליפתו
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סע"א.37) קכח, זח"ג ג"כ ראה
[המתורגם]38) ח"ג לקו"ש וראה ועוד. ב. קיז, שם לך. ר"פ תו"א
.80 ע'

שם.39) פל"ט לב"ר מהרז"ו פי' גם ראה
ואילך).40) א קצא, דרמ"צ (ראה נסיונות או תשובה ע"י מלבד
שעד.41) פרק ח"ב תער"ב המשך קג. ע' עת"ר סה"מ בכ"ז ראה
ד.42) ו, שה"ש לקו"ת ראה

בלק 43) ג. כו, נשא לקו"ת (ראה התפלה קודם לאכול האיסור ע"ד
ועוד). ד. עט, פינחס א. עב,

בפ"ע.44) והשמרים בפ"ע צלול היין ונשאר יין כשמבררין ע"ד
הטומאה45) רוח "ואת שיהי' הבירורים בגמר לעת"ל מן `xiarע"ד

ב). יג, (זכרי' הארץ"
ב.46) טו, חגיגה
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עלֿידי בעיקר  החלה  הניצוצות " "בירור של העבודה 
תורה47יעקב למתן ההכנה החלה  שבאמצעותו כשם48, ,

למתן ההכנה  שהיא  – מצרים  גלות החלה שבפשטות ,
למצרים .49תורה ובניו יעקב  בירידת  –

בחינת ו"המשכת" השראת  הוא  תורה שבמתן החידוש 
מתאפשר עלֿידי ֿזה  ורק  העולמות , מן שלמעלה  האלקות
כי הצרורות ". את  "משליך  של  באופן מושלם , "בירור"
העולם תופס  העולם, בתוך ה"מלובש " האלקי האור  לגבי
הצרורות " את  "משליך של בעבודה  ואילו שהוא , כל מקום
רק מקום . לתפוס  כלל  צריכים  הגשמיים הדברים אין
העולם אין שלגביו לעולמות , שמעל האלקי האור עלֿידי

בשלימותה . זו עבודה  מתאפשרת  מקום , כלל תופס

המרגלית משל את מביא  שרש "י לכך הסיבה  זוהי
בפרשתנו ואברהם50דוקא  נח אצל ולא יעקב , אצל כי51, .

– הניצוצות בירור  נעשה  ובאמצעותם  אצלם  שגם למרות ,
אברהם גם  וכך שלפניו, הדורות עשרת את –52"בירר "

מידו הצרורות  את  "משליך של באופן עבודה  זו היתה  לא 
העולם נשאר ה "בירור" לאחר גם  המרגלית ". ונוטל

קיימת .53מציאות 

עשרת של הענין את  רש "י מציין אף ֿעלֿפיֿכן אך
למרגלית...", ל"משל בקשר אברהם, ושל נח  של הדורות 
התאפשר ואברהם , נח של עבודתם  לאחר שרק  לרמוז, כדי 

יעקב : עלֿידי ה "בירור"

השייכים  הענינים את "בירר " לפניmlerlנח כי ,
חמס " הארץ  "מלאה היה  נח לכך54עבודת  הביא  ונח  ,

חדש " עולם "ראה  – כתיקונו עולם (ולפיכך55שיהיה 
ימי כל "עוד – העולם  קיום  בענין  נח  עם  הברית  נכרתה 

ישבותו" לא );56הארץ ...

גילוי  היה  אבינו אברהם  של בעולם ,`zewlחידושו

עולם " אֿל ה' בשם  שם  גם57"ויקרא היה  שזה לומר  ויש ,
מפני יעשה לא  נח בני  מצוות  שבע  שקיום  כך  לידי בהביאו
הקדוש ֿ ציוה שכך מפני אלא  האנושי, השכל מחייב  שכך

.58ברוךֿהוא

אחר ֿכך היה יכול אלו ענינים  שני באמצעות  ורק 
תורה , למתן ההכנה  – יעקב  של ה "בירור" להתאפשר 

אלקות  גילוי לידי זאתlrnyשהביאה  שבאמצעות  לעולם ,
העולם . של  מושלם  בירור התאפשר 
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צריכה יהודי  כל של  הניצוצות " "בירור שעבודת כשם 
הצרורות ", את  משליך הוא "משמצאה  של  באופן  להיות 

ישראל: כלל  לגבי גם הוא כך

עם עלֿידי הניצוצות  בירור לשם  הוא  הגלות  ענין כל
גלות לגבי  ככתוב  ומקומותיה , הגלות תקופות  בכל ישראל

גדול" ברכוש  יצאו ש"ואחריֿכן היא59מצרים , והכוונה  –
משם . הוציאו שהם הקדושה  לניצוצות 

– מצרים  גלות  תקופת  הסתיימה  כאשר מיד לפיכך,
כהרף משם  יצאו  – המרגלית את  מצאו כבר כאשר מיד

כבר60עין השעבוד  הרי החיפזון? מה  לשם  לכאורה, כי  .
ומדוע הארץ , מיטב  גושן, בארץ  דרו ובני ֿישראל הסתיים ,
סדרה שזהו אלא , גושן? בארץ  מה  זמן עוד להישאר לא 
המרגליות , מציאת  עם  מיד הניצוצות : בירור עבודת  של

הצרורות . את  להשליך יש 

הגלות מן הגאולה  הבירורים , סיום  לגבי גם  וכך 
אראנו מצרים  מארץ  צאתך  כימי – אדום  גלות האחרונה,

"61נפלאות הרי הזמן, מגיע כאשר שמיד –cinהן
עם62נגאלין" ויבואו הארצות , מכל ייצאו ישראל בני  כל ,

בה " אלקיך ה ' עיני  אשר... ל"ארץ בגאולה63משיח  ,
ממש . בקרוב  והשלמה  האמיתית 
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ואילך.47) 89 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ע"ש.48) יעקב, ע"י (דמ"ת) הזווג עיקר א: קכו, ח"ש אוה"ת ראה
ובכ"מ.49) א. עד, תו"א ראה
אברהם 50) למרגליות "כשהגיע בהנמשל שמסיים בתנחומא וגם

(ולא  דוקא בפרשתנו המשל הביא מ"מ - ויעקב" וראה יצחק לך). בפ'
הבאה. הערה

גבי 51) לך בפ' אחר) בסגנון שהוא (אף המשל הביא שם בב"ר
תורה  אלפים ב' של התקופה הותחלה מאברהם (א) ולהעיר: אברהם.
ובכ"מ. בתחלתו. ענגל) (להר"י האוצר בית שם. אוה"ת וראה א). ט, (ע"ז

ד" הענין הובא לא שם zexexvd(ב) z` jilyn כתב שם בתנחומא (וגם "
בפנים). כנ"ל כו'", העפר את "הניח רק

לך.52) לפ' א' שיחה לעיל ראה

(בהגהות).53) כאן לפרש"י טוב דבק גם ראה
נח.54) ר"פ
וש"נ.55) ח. פ"ל, ב"ר
תרנ"ד.56) תר"ל, ברית כורת אנכי הנה ד"ה בארוכה וראה כב. ח, נח

ועוד.
לג.57) כא, וירא
ספ"ח.58) מלכים הל' מרמב"ם להעיר
ואילך.59) 77 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה יד. טו, לך
מא.60) יב, בא ורש"י מכילתא
טו.61) ז, מיכה
ה"ה.62) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
יב.63) יא, עקב
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עלֿידי בעיקר  החלה  הניצוצות " "בירור של העבודה 
תורה47יעקב למתן ההכנה החלה  שבאמצעותו כשם48, ,

למתן ההכנה  שהיא  – מצרים  גלות החלה שבפשטות ,
למצרים .49תורה ובניו יעקב  בירידת  –

בחינת ו"המשכת" השראת  הוא  תורה שבמתן החידוש 
מתאפשר עלֿידי ֿזה  ורק  העולמות , מן שלמעלה  האלקות
כי הצרורות ". את  "משליך  של  באופן מושלם , "בירור"
העולם תופס  העולם, בתוך ה"מלובש " האלקי האור  לגבי
הצרורות " את  "משליך של בעבודה  ואילו שהוא , כל מקום
רק מקום . לתפוס  כלל  צריכים  הגשמיים הדברים אין
העולם אין שלגביו לעולמות , שמעל האלקי האור עלֿידי

בשלימותה . זו עבודה  מתאפשרת  מקום , כלל תופס

המרגלית משל את מביא  שרש "י לכך הסיבה  זוהי
בפרשתנו ואברהם50דוקא  נח אצל ולא יעקב , אצל כי51, .

– הניצוצות בירור  נעשה  ובאמצעותם  אצלם  שגם למרות ,
אברהם גם  וכך שלפניו, הדורות עשרת את –52"בירר "

מידו הצרורות  את  "משליך של באופן עבודה  זו היתה  לא 
העולם נשאר ה "בירור" לאחר גם  המרגלית ". ונוטל

קיימת .53מציאות 

עשרת של הענין את  רש "י מציין אף ֿעלֿפיֿכן אך
למרגלית...", ל"משל בקשר אברהם, ושל נח  של הדורות 
התאפשר ואברהם , נח של עבודתם  לאחר שרק  לרמוז, כדי 

יעקב : עלֿידי ה "בירור"

השייכים  הענינים את "בירר " לפניmlerlנח כי ,
חמס " הארץ  "מלאה היה  נח לכך54עבודת  הביא  ונח  ,

חדש " עולם "ראה  – כתיקונו עולם (ולפיכך55שיהיה 
ימי כל "עוד – העולם  קיום  בענין  נח  עם  הברית  נכרתה 

ישבותו" לא );56הארץ ...

גילוי  היה  אבינו אברהם  של בעולם ,`zewlחידושו

עולם " אֿל ה' בשם  שם  גם57"ויקרא היה  שזה לומר  ויש ,
מפני יעשה לא  נח בני  מצוות  שבע  שקיום  כך  לידי בהביאו
הקדוש ֿ ציוה שכך מפני אלא  האנושי, השכל מחייב  שכך

.58ברוךֿהוא

אחר ֿכך היה יכול אלו ענינים  שני באמצעות  ורק 
תורה , למתן ההכנה  – יעקב  של ה "בירור" להתאפשר 

אלקות  גילוי לידי זאתlrnyשהביאה  שבאמצעות  לעולם ,
העולם . של  מושלם  בירור התאפשר 
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צריכה יהודי  כל של  הניצוצות " "בירור שעבודת כשם 
הצרורות ", את  משליך הוא "משמצאה  של  באופן  להיות 

ישראל: כלל  לגבי גם הוא כך

עם עלֿידי הניצוצות  בירור לשם  הוא  הגלות  ענין כל
גלות לגבי  ככתוב  ומקומותיה , הגלות תקופות  בכל ישראל

גדול" ברכוש  יצאו ש"ואחריֿכן היא59מצרים , והכוונה  –
משם . הוציאו שהם הקדושה  לניצוצות 

– מצרים  גלות  תקופת  הסתיימה  כאשר מיד לפיכך,
כהרף משם  יצאו  – המרגלית את  מצאו כבר כאשר מיד

כבר60עין השעבוד  הרי החיפזון? מה  לשם  לכאורה, כי  .
ומדוע הארץ , מיטב  גושן, בארץ  דרו ובני ֿישראל הסתיים ,
סדרה שזהו אלא , גושן? בארץ  מה  זמן עוד להישאר לא 
המרגליות , מציאת  עם  מיד הניצוצות : בירור עבודת  של

הצרורות . את  להשליך יש 

הגלות מן הגאולה  הבירורים , סיום  לגבי גם  וכך 
אראנו מצרים  מארץ  צאתך  כימי – אדום  גלות האחרונה,

"61נפלאות הרי הזמן, מגיע כאשר שמיד –cinהן
עם62נגאלין" ויבואו הארצות , מכל ייצאו ישראל בני  כל ,

בה " אלקיך ה ' עיני  אשר... ל"ארץ בגאולה63משיח  ,
ממש . בקרוב  והשלמה  האמיתית 
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ואילך.47) 89 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ע"ש.48) יעקב, ע"י (דמ"ת) הזווג עיקר א: קכו, ח"ש אוה"ת ראה
ובכ"מ.49) א. עד, תו"א ראה
אברהם 50) למרגליות "כשהגיע בהנמשל שמסיים בתנחומא וגם

(ולא  דוקא בפרשתנו המשל הביא מ"מ - ויעקב" וראה יצחק לך). בפ'
הבאה. הערה

גבי 51) לך בפ' אחר) בסגנון שהוא (אף המשל הביא שם בב"ר
תורה  אלפים ב' של התקופה הותחלה מאברהם (א) ולהעיר: אברהם.
ובכ"מ. בתחלתו. ענגל) (להר"י האוצר בית שם. אוה"ת וראה א). ט, (ע"ז

ד" הענין הובא לא שם zexexvd(ב) z` jilyn כתב שם בתנחומא (וגם "
בפנים). כנ"ל כו'", העפר את "הניח רק

לך.52) לפ' א' שיחה לעיל ראה

(בהגהות).53) כאן לפרש"י טוב דבק גם ראה
נח.54) ר"פ
וש"נ.55) ח. פ"ל, ב"ר
תרנ"ד.56) תר"ל, ברית כורת אנכי הנה ד"ה בארוכה וראה כב. ח, נח

ועוד.
לג.57) כא, וירא
ספ"ח.58) מלכים הל' מרמב"ם להעיר
ואילך.59) 77 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש וראה יד. טו, לך
מא.60) יב, בא ורש"י מכילתא
טו.61) ז, מיכה
ה"ה.62) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
יב.63) יא, עקב

ayie zyxt zegiyÎihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"...·˜ÚÈ ·˘ÈÂ" ÏÚ ÌÈ˘¯ÙÓ‰Â Ï"ÊÁ È¯·„

אומרים  אביו..." מגורי בארץ יעקב "וישב על
של 1חז"ל  רוגזו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש :

הקב"ה  אומר – בשלוה לישב מבקשים צדיקים :2יוסף.

אלא  הבא לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים דיין לא
הזה. בעולם בשלוה לישב שמבקשים

הוא 3המפרשים  הבא שהעולם כיוון מסבירים:
אדם  צריך כפרוזדור, רק הוא הזה והעולם ה"טרקלין"

והרוצים  הזה, בעולם כ"גר" תמיד עצמו את לחוש

מעלת  מעבירים "כאילו..." הם הרי הזה בעולם שלוה
הפרוזדור". אל הטרקלין

להבין: צריך אך

אשר  מהאבות אחד אבינו, שיעקב ייתכן כיצד א)

המרכבה  הן קדושים 4"הן היו כולם אבריהם שכל ,

רק  מרכבה נעשו ולא עולםֿהזה מעניני ומובדלים
ימיהם" כל לבדו העליון את 5לרצון כביכול "יעביר"

הזה)? (העולם ה"פרוזדור" אל ה"טרקלין" חשיבות
(=מושלם  דאבהן "שלימו היה הוא כאשר ובמיוחד

.6שבאבות)"

בשלוה  לישב שמבקשים יוצא, זה פירוש לפי ב)

"לא  חז"ל מלשון ואילו רצוי, ענין איננו הזה" בעולם

אלא  הבא לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים דיין
שהטענה  נראה, הזה" בעולם בשלוה לישב שמבקשים

הבא, בעולם להסתפק שעליהם רק היא הצדיקים כלפי

לישב  יעקב "ביקש של הענין שעצם כך על לא אך
פסול. הוא בשלוה"

הזה" בעולם בשלוה "לישב שברצותו מובן, מזה

שלוה  אלא וגשמית, גופנית שלוה יעקב רצה לא
ולא  אכילה לא בו ש"אין הבא לעולם בדומה רוחנית

השכ  מזיו ונהנים יושבין... צדיקים אלא .7ינה"שתיה...
בכך  להם שדי טוענת, דיין..." "לא של והטענה
ואילו  הבא", לעולם להם "מתוקן היא זו ש"שלוה"

רגע כל לנצל יש הזה ל"שלוה",dcearlבעולם ולא
חז"ל  שכרם.8כמאמר לקבל ולמחר לעשותם היום :

המצב  (מהו הסבר דורש זה שענין לכך בנוסף אך
הבא?) לעולם בדומה הזה" בעולם בשלוה "לישב של
עבודה, להיות צריכה בעולםֿהזה אם מובן: לא הרי
לישב  יעקב ש"ביקש ייתכן כיצד "שלוה", ולא
על  שלא בודאי היתה יעקב של עבודתו הן בשלוה"?
מבוקשו  כל רוחני, שכר למען לא ואף פרס, לקבל מנת

ה'! רצון את לקיים היה

לאחר הלא נאמר eneiqג) יוסף" של "רוגזו של
שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ישב 9"ויחי –

הזה?! בעולם בשלוה

.·
"‰ÂÏ˘· ·˘ÈÏ" ·˜ÚÈ ˙˘˜· ˙ÂÚÓ˘Ó

הוא  לכך ההסבר :10עיקר

איננה  בשלוה" לישב יעקב "ביקש של המשמעות
כדי  אלא עצמה, בפני כמטרה השלוה את ביקש שהוא
רצון  למלא כדי הרוחנית, עבודתו תכלית את להשלים

.11קונו 

המשיח, לימות הבקשה על הרמב"ם ללשון בדומה
בחכמה" וירבו מרגוע להם ש"ימצאו כדי .12שהיא

להם  שמתוקן מה לצדיקים דיין "לא והטענה
ש  טוענת הבא" יעקב `fלעולם היה יכול לא עדיין
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ג.1) פפ"ד, ב"ר וראה בו)*. נדרש (ועוד פרשתנו ריש פרש"י
לתנחומא 2) במבוא הובא (ועד"ז עה"פ פרשתנו בבחיי גם כ"ה

ומקטרג. בא השטן בב"ר: אבל יג). אות 128 ע' דתנחומא מכ"י (באבער)
.3 שבהערה מפרשים ראה – קטרוג רק שאינו לומר צריך שם גם אבל

יקר 3) כלי השלם. וביפ"ת שם. לב"ר יפ"ת ל'. שער עקידה ראה
ועוד. עה"פ.

ו.4) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.5) תניא
ב.6) קמז, (ס"ת) זח"א

ה"ב.7) פ"ח תשובה הל' רמב"ם א. יז, ברכות
וש"נ.8) א. כב, עירובין
ויחי.9) ר"פ

ואילך.10) 176 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה
מבקש 11) הי' לא אבינו יעקב ומ"מ שם: השלם מיפ"ת להעיר

נשמעים  דבריו ויהיו בגוים שמו שיגדל כדי טוב לתכלית אלא השלוה
כו'. ומשפט צדקה לעשות בעולם ולהיטיב ה' בשם לקרוא

הקדמה 12) פיהמ"ש ספי"ב. מלכים הל' וראה ספ"ט. תשובה הל'
רפ"ט. תשובה הל' יד חלק. לפ'

.epiptly miqetcd lkae i"yx i"zkae ipy qetca `zi` la` .`zil i"yxc oey`x qetca (*
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בכך  להסתפק עליו היה ולפיכך ה"שלוה", את לקבל
בעולםֿהבא. כשכר תגיע שהיא

יעקב, התעלה יוסף" של רוגזו עליו ש"קפץ ע"י אך
לגילוי  לעיל, כאמור הדומה, "שלוה" להשיג היה ויכול
מוצאים, ואכן, הזה. בעולם גם שבעולםֿהבא, האלקות
של  באופן היו האחרונות חייו שנות ששבעֿעשרה

"igie הזה בעולם "שלוה" שנות – .13יעקב"

.‚
˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯Î˘·˘ ÌÈ„Â‚È‰ È˘

שבשכר  ולומר להקדים יש זאת, להבין כדי
מנוגדים: דברים שני קיימים המצוות

המצוות  של ענין 14תכליתן יושג שעלֿידן אינה ,
xg` המצוה קיום אלא וכדומה, שכר קבלת כגון ,

מצוה  – מצוה שכר .15עצמה:

"שאין  מפני היא מצוה על שכר הקב"ה 16קבלת
וכו'. בריה" כל שכר מקפח

קיום  על הקב"ה שנותן השכר זאת, עם יחד אך
אלא  למצוה, קשר שום לו שאין דבר לא הוא המצוות

עצמה  המצוה של תוצאה אדמו"ר 17הוא בלשון .
עד 18הזקן  בעצמה, המצוה היא המצוה שכר הגורם :

מהותה" נדע .19ש"משכרה

קיום  על השכר קבלת אם להבין: איפוא צריך
סיבה בגלל היא הקב"ה ziccvמצוה ש"אין (מפני

מדוע  המצוה, מטרת שאיננה בריה"), כל שכר מקפח
הסיבה  היא עצמה שהמצוה באופן השכר ניתן

?20לשכר 

.„
˙ÂÂˆÓ‰ ÈÓÚË· ÌÈ„Â‚È‰ È˘

המצוות, שבשכר הללו הניגודים לשני בדומה
ב  הפכיים דברים שני גם המצוות:inrhנמצאים

במצוות  הקב"ה של במצוות 21רצונו רצונו (כולל
שכלי) טעם להן שיש ו"משפטים", "עדות" של מסוג

ושכל  לטעם שמעל רצון של 22הוא והימצאותם ,
שהרצו  מכך נובעת רבות למצוות שכליים ן טעמים

ובשכל" בחכמה ו"נתלבש ירד .23למצוות

בטעם  זה רצון שהתלבשות מובן, שני מצד אך
עצמו 24קשורה  הרצון .25בשלימות

.‰
‰Ï‡ ÌÈ„Â‚ÈÏ ¯·Ò‰‰

כך: זאת להסביר ויש

המצוות, שמקיים היא, במצוות ה' רצון שלימות
בטובתה  יכיר נתון, הוא שבהם ומעמד מצב בכל
הרצון  "התלבש" לפיכך המצוה. של ובנחיצותה
נער  שגם כדי שכר, מביא הוא ולפיכך בטעם, למצוות

הרמב"ם  כלשון (ברוחניות), להכיר 26קטן יוכל ,
המצוה. של בתועלתה

.Â
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ˜¯ ‰Ï‚˙˙ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÚÓ‰

תבוא  הבורא, לגבי כלל ערך לנברא שאין כיוון אך
והדרגות  הסוגים לכל טובות שהן במצוות, זו מעלה

טובות שהן השלימות,mvraמפני שיא והן מהותן
שאז  לבוא, לעתיד רק המקיימן, האדם אצל גילוי לידי

והתענוג הרצון שהם miizin`dיתגלה שבמצוות,
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שלותי 13) לא אתקיים כדין מני' אתפרש יוסף כד ב: רטז, זח"א ראה
יע  ביקש וכמאמרז"ל ב): (לא, שם ובביאוה"ז על כו'. בשלוה לישב קב

לישב  ביקש עולם יסוד צדיק יוסף וע"י צרותיו מכל לו ה' הניח כבר אשר
הא  מסיים: שם ובזהר כו'. דיוסף רוגזו עליו קפץ אך כו' ושלוה בשלום
ויחי  הה"ד וכסופין והנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין שנה עשרה שבע לך
נהנין  כמו ותפנוקין בעינוגין וז"ש העמוד: בסוף שם ובביאוה"ז גו'. יעקב
(במקום  הע' בציון טה"ד (ושם שם להזהר לוי"צ לקוטי ועיין כו'. מזיו

רע"א)). קפד, צ"ל "שם"
ואילך.14) 243 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ואילך. ד כח, ראה לקו"ת

ואילך. 265 ס"ע לעיל
מ"ב.15) פ"ד אבות
לא 16) אדם כך, חי' אם ומסיים: ל. כב, משפטים (ורש"י) מכילתא
כש"כ.

ואילך.17) א יב, של"ה ראה
(1824 הערה 137 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה רפל"ז. תניא

שם. ובשוה"ג
א).19) (נג, פל"ט תניא
(וראה20) את"ל f"cr(272ואפילו ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש

– השלימות בתכלית הוא השכר מהמצות) מסובב (שהשכר עי"ז שדוקא

מענין  באי"ע נעלה שהוא לעצמן ענין הן עצמן מצד שהמצות מכיון מ"מ,
(שיהיו  ענין יתחדש העיקר) (שהן שבהמצוות לומר שייך אין השכר,

שה  בכדי להשכר) סיבה שיהיו צדדי)xkyבאופן ענין רק שהוא (ובפרט
ס"ה. כדלקמן המצוות, לשלימות גם נוגע שזה ועכצ"ל בשלימות. יהי'

ובכ"מ.21) א. מ, שלח לקו"ת גם וראה סז. נד. עד תרס"ו המשך
שם. ובהמצויין ואילך 230 ע' חי"ח לקו"ש גם וראה

ש"אין 22) עצמי רצון שהוא אלא שלנו, בשכל מושג זה שאין רק ולא
תרס"ו  (המשך ונעלם" כמוס "טעם גם לו שאין ועד כלל", זה לרצון טעם

עו). ע'
עול23) קבלת בדרך צ"ל ד"משפטים" הקיום גם הציווי ולכן, מצד

"וצוונו". המצוות כל בברכת וכהנוסח שבהם,
צב.24) מצוה חינוך (ראה טעם יש ד"חוקים" מצוות בכמה ולכן

פי"ט, (במדב"ר רז"ל אמרו אדומה לפרה בנוגע שאפילו ולהעיר תקנא).
מגלה אני "לך שונים mrhו) ד"חוקים" שהטעמים אלא – פרה"

ואכ"מ. ו"משפטים". ד"עדות" מהטעמים
ית'25) דעצמותו עצמי רצון הוא שבמצוות שהרצון מכיון דאל"כ,

באי"ע. ממנו שלמטה בטעם יתלבש למה –
חלק.26) לפ' הקדמה פיה"מ
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בכך  להסתפק עליו היה ולפיכך ה"שלוה", את לקבל
בעולםֿהבא. כשכר תגיע שהיא

יעקב, התעלה יוסף" של רוגזו עליו ש"קפץ ע"י אך
לגילוי  לעיל, כאמור הדומה, "שלוה" להשיג היה ויכול
מוצאים, ואכן, הזה. בעולם גם שבעולםֿהבא, האלקות
של  באופן היו האחרונות חייו שנות ששבעֿעשרה

"igie הזה בעולם "שלוה" שנות – .13יעקב"

.‚
˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯Î˘·˘ ÌÈ„Â‚È‰ È˘

שבשכר  ולומר להקדים יש זאת, להבין כדי
מנוגדים: דברים שני קיימים המצוות

המצוות  של ענין 14תכליתן יושג שעלֿידן אינה ,
xg` המצוה קיום אלא וכדומה, שכר קבלת כגון ,

מצוה  – מצוה שכר .15עצמה:

"שאין  מפני היא מצוה על שכר הקב"ה 16קבלת
וכו'. בריה" כל שכר מקפח

קיום  על הקב"ה שנותן השכר זאת, עם יחד אך
אלא  למצוה, קשר שום לו שאין דבר לא הוא המצוות

עצמה  המצוה של תוצאה אדמו"ר 17הוא בלשון .
עד 18הזקן  בעצמה, המצוה היא המצוה שכר הגורם :

מהותה" נדע .19ש"משכרה

קיום  על השכר קבלת אם להבין: איפוא צריך
סיבה בגלל היא הקב"ה ziccvמצוה ש"אין (מפני

מדוע  המצוה, מטרת שאיננה בריה"), כל שכר מקפח
הסיבה  היא עצמה שהמצוה באופן השכר ניתן

?20לשכר 

.„
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המצוות, שבשכר הללו הניגודים לשני בדומה
ב  הפכיים דברים שני גם המצוות:inrhנמצאים

במצוות  הקב"ה של במצוות 21רצונו רצונו (כולל
שכלי) טעם להן שיש ו"משפטים", "עדות" של מסוג

ושכל  לטעם שמעל רצון של 22הוא והימצאותם ,
שהרצו  מכך נובעת רבות למצוות שכליים ן טעמים

ובשכל" בחכמה ו"נתלבש ירד .23למצוות

בטעם  זה רצון שהתלבשות מובן, שני מצד אך
עצמו 24קשורה  הרצון .25בשלימות

.‰
‰Ï‡ ÌÈ„Â‚ÈÏ ¯·Ò‰‰

כך: זאת להסביר ויש

המצוות, שמקיים היא, במצוות ה' רצון שלימות
בטובתה  יכיר נתון, הוא שבהם ומעמד מצב בכל
הרצון  "התלבש" לפיכך המצוה. של ובנחיצותה
נער  שגם כדי שכר, מביא הוא ולפיכך בטעם, למצוות

הרמב"ם  כלשון (ברוחניות), להכיר 26קטן יוכל ,
המצוה. של בתועלתה

.Â
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ˜¯ ‰Ï‚˙˙ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÚÓ‰

תבוא  הבורא, לגבי כלל ערך לנברא שאין כיוון אך
והדרגות  הסוגים לכל טובות שהן במצוות, זו מעלה

טובות שהן השלימות,mvraמפני שיא והן מהותן
שאז  לבוא, לעתיד רק המקיימן, האדם אצל גילוי לידי

והתענוג הרצון שהם miizin`dיתגלה שבמצוות,
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שלותי 13) לא אתקיים כדין מני' אתפרש יוסף כד ב: רטז, זח"א ראה
יע  ביקש וכמאמרז"ל ב): (לא, שם ובביאוה"ז על כו'. בשלוה לישב קב

לישב  ביקש עולם יסוד צדיק יוסף וע"י צרותיו מכל לו ה' הניח כבר אשר
הא  מסיים: שם ובזהר כו'. דיוסף רוגזו עליו קפץ אך כו' ושלוה בשלום
ויחי  הה"ד וכסופין והנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין שנה עשרה שבע לך
נהנין  כמו ותפנוקין בעינוגין וז"ש העמוד: בסוף שם ובביאוה"ז גו'. יעקב
(במקום  הע' בציון טה"ד (ושם שם להזהר לוי"צ לקוטי ועיין כו'. מזיו

רע"א)). קפד, צ"ל "שם"
ואילך.14) 243 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ואילך. ד כח, ראה לקו"ת

ואילך. 265 ס"ע לעיל
מ"ב.15) פ"ד אבות
לא 16) אדם כך, חי' אם ומסיים: ל. כב, משפטים (ורש"י) מכילתא
כש"כ.

ואילך.17) א יב, של"ה ראה
(1824 הערה 137 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה רפל"ז. תניא

שם. ובשוה"ג
א).19) (נג, פל"ט תניא
(וראה20) את"ל f"cr(272ואפילו ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש

– השלימות בתכלית הוא השכר מהמצות) מסובב (שהשכר עי"ז שדוקא

מענין  באי"ע נעלה שהוא לעצמן ענין הן עצמן מצד שהמצות מכיון מ"מ,
(שיהיו  ענין יתחדש העיקר) (שהן שבהמצוות לומר שייך אין השכר,

שה  בכדי להשכר) סיבה שיהיו צדדי)xkyבאופן ענין רק שהוא (ובפרט
ס"ה. כדלקמן המצוות, לשלימות גם נוגע שזה ועכצ"ל בשלימות. יהי'

ובכ"מ.21) א. מ, שלח לקו"ת גם וראה סז. נד. עד תרס"ו המשך
שם. ובהמצויין ואילך 230 ע' חי"ח לקו"ש גם וראה

ש"אין 22) עצמי רצון שהוא אלא שלנו, בשכל מושג זה שאין רק ולא
תרס"ו  (המשך ונעלם" כמוס "טעם גם לו שאין ועד כלל", זה לרצון טעם

עו). ע'
עול23) קבלת בדרך צ"ל ד"משפטים" הקיום גם הציווי ולכן, מצד

"וצוונו". המצוות כל בברכת וכהנוסח שבהם,
צב.24) מצוה חינוך (ראה טעם יש ד"חוקים" מצוות בכמה ולכן

פי"ט, (במדב"ר רז"ל אמרו אדומה לפרה בנוגע שאפילו ולהעיר תקנא).
מגלה אני "לך שונים mrhו) ד"חוקים" שהטעמים אלא – פרה"

ואכ"מ. ו"משפטים". ד"עדות" מהטעמים
ית'25) דעצמותו עצמי רצון הוא שבמצוות שהרצון מכיון דאל"כ,

באי"ע. ממנו שלמטה בטעם יתלבש למה –
חלק.26) לפ' הקדמה פיה"מ
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מטעמים  רוח 27נעלים "נחת של לענין (ועד ומשכר
).28לבורא"

תראה  ל"עולמך הזוכים גדולים צדיקים ואצל
–29בחייך" הזה בעולם בעבודתם גם זה גילוי קיים ,

מתגלה הזה בעולם ידם על המצוות הרצון mvrבקיום
שבמצוות  .30והתענוג

.Ê
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יוכלו  במצוות ה' של והתענוג הרצון שעצם כדי
נדרשים  האדם, של הרוחנית בעבודה גילוי לידי לבוא

תנאים: שני

תיעשה שהעבודה מוחלטת, התבטלות ixnblא)
אלא  רוחני, שכר למען ולא פרס, לקבל מנת על שלא

קונו. רצון למלא כדי רק

תהיה  קונו, רצון למלא כדי זאת, שעבודה ב)
ותענוגו  שרצונו כלומר, העובד. של האמיתית מציאותו

הקב"ה. של והתענוג הרצון הוא העובד האדם של

בפסוק  רמוזים אלו ענינים רב 31שני "שלום
כדלהלן. תורתך", לאוהבי

.Á
·¯ ÌÂÏ˘" ˜ÂÒÙÏ ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ˘Â¯ÈÙ

,"Í˙¯Â˙ È·‰Â‡Ï
מסביר  אדמו"ר מו"ח רב 32כ"ק "שלום נאמר למה

iade`l,יותר מתאים התורה שלגבי למרות תורתך",
" הביטוי להגיע icnelלכאורה, שכדי מפני תורתך",

התורה  בלימוד די אין מביאה, שהתורה רב" ל"שלום
דרושה אלא אהבת `zadבלבד, יתרֿעלֿכן: התורה.

ומעלת  מחשיבות רק לנבוע צריכה איננה התורה

" שהיא מכך בעיקר אלא עצמה, מצד jzxezהתורה – "
התורה. נותן

תורתך" לאוהבי רב "שלום הפסוק להבין: וצריך
בגמרא  מרבים 33מובא חכמים ש"תלמידי לכך כהוכחה

דרושה  רב" "שלום לצורך אם וקשה: בעולם". שלום

בפסוק `zadדוקא הדבר מודגש מדוע התורה,
רבdgkedהמהווה "שלום –iade`l ואילו תורתך",

עצמו  בעולם"34במאמר שלום מרבים חכמים "תלמידי

" על מדובר בו שלום miaxn(שאף על ולא שלום",
פירושו  אשר חכמים", "תלמידי הביטוי נאמר רגיל)

אנשים התורה?micneldהוא: את

לאוהבי  רב "שלום הפסוק הוא: לכך ההסבר

לכך  הוכחה לשמש כדי רק בגמרא מובא אינו תורתך"

כדי  גם אלא בעולם", שלום מרבים חכמים ש"תלמידי
אחר: ענין חכמים.mlerdyלהוסיף תלמידי גם כולל

שלום  לריבוי גורמים חכמים שתלמידי כך ע"י כלומר,
mlera הם גם זוכים ביחס axל"שלום35, אפילו "

"שלום" ה"שלום"36אליהם, מן יותר הנעלה מסוג

להלן: הדברים שיוסברו כפי לעולם, מביאים שהם

רק izin`dהשלום איננו רב") ("שלום

אלא שלום, ונעשה מנוצחת zniiwשההתנגדות oi`y
אופן ממילא. שלום יש ואז מנוגדת, מציאות dfכלל

שהוא  כיוון יתברך. עצמותו אצל רק קיים שלום של

לא  הרי הגדרות, שום לו ואין באמת, מוגבל איננו
לו. והפכית המנוגדת מציאות תיתכן

לאוהבי  רב "שלום הפסוק של התוספת וזוהי
שלום  מרבים חכמים "תלמידי המאמר על תורתך"
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ובכ"מ.27) ואילך. עו ס"ע לו. ע' תרס"ו המשך
ח"ה 28) [המתורגם] לקו"ש ורפט"ו. פי"ב תרל"ז וככה המשך ראה
.245 ע'
א.29) יז, ברכות
בעבודתם 30) יאיר גדולים צדיקים (שאצל זה ענין שצ"ל והטעם

הוא  שבהמצוות שהרצון נתגלה עי"ז דוקא כי – לבורא) הנח"ר בעוה"ז
מוכרח  (ובעוה"ז בעוה"ב רק הי' הגילוי באם [כי ית' דעצמותו הרצון
ית' דעצמותו הרצון דאי"ז הוכחה עצמו זה הרי בהעלם) להיות הוא

) ח"ו גדר באיזה מוגדר לענין c"reשאינו 245 ע' שם בלקו"ש המבואר
העצמות )].a"deraגילוי

קסה.31) קיט, תהלים
בסופו.32) תש"ד רב שלום ד"ה
וש"נ.33) בסופה. ברכות
בניך"34) שלום ורב ה' למודי בניך "וכל מהפסוק הא' בהראי' וכן

" נאמר בו שגם אף – שם בברכות "בוניך"ש axeשהובא נק' – לום"
הלומדים  חכמים* תלמידי על שמורה בוניך") אלא בניך תקרי ("אל

תורתך". ד"אוהבי הענין בזה מוזכר ואין תורה,
הוא 35) (דשלום) הענין עיקר – בניך" שלום "ורב בפסוק משא"כ

לפעולתם עולם mleraבנוגע של בבנינו שעוסקים לפי בנאים נק' שלכן ,
שם). (שבת

שניתן  השלום גדול ז: פי"א, ובבמדב"ר כו) (ו, נשא מספרי ולהעיר
iade`lשניתן השלום גדול גו' רב שלום שנאמר תורה icnellתורה

גו'. בניך וכל שנאמר
ד"שלום36) הפירוש שזהו התואר axוי"ל שם הוא ד"רב" די"ל ,"

הנעשה  בהשלום משא"כ אחר. וסוג בל"ג בחי' שהוא שמורה ד"שלום",
" נאמר "axeבעולם בכמות miaxnשלום", ריבוי שהוא – בעולם" שלום

בתחלתו. שם רב שלום ד"ה ראה אחר. סוג ולא (בהתפשטות)

.minkg icinlz el` 'ek mi`pa i`n (` ,ciw zay) l"fxnk (*
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ב  שלום להשכין חכמים תלמידי של –mlerבכוחם
ומתנגד  "מעלים" שהוא העולם, את הפכים: שני לאחד

השלום  רב", ה"שלום בזכות – האלקות ואת לאלקות,

ית' בעצמותו ששורשו בתורה, הנמצא האמיתי,
והתענוג  הרצון הם והמצוות שהתורה לעיל [כאמור

ית']. עצמותו של

בעולם, לשלום גורמים חכמים שתלמידי כך וע"י

גם נגרם שבתורה, האמיתי השלום `mlvבזכות
הרצון  אצלם מתגלה – לדרגתם בהתאם רב" "שלום

בתורה. קיימים אשר יתברך, עצמותו של והתענוג

מתוך  עבודה דרושה זה לגילוי לזכות שכדי וכיוון
בס  (כדלעיל ה' כלפי מוחלטת ז'),התבטלות עיף

של  בענין צורך יש קונו, רצון למלא כדי לעבוד

"iade`l כולל לתורה, והתמסרותם שאהבתם תורתך",
מעשה  לידי שמביא החשיבות 37לימוד מן נובע איננו ,

שהיא מפני אלא עצמה, שבתורה –jzxezוהמעלות
התורה. נותן מצד

.Ë
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"אוהבי  של העבודה אם להבין: צריך עדיין אך
לנבוע  צריך קונם, רצון למלא כדי רק היא תורתך"

המצוות  לקיום יותר רב וחשק רצון להם שיהיה מכך,

("דירה  ה' רצון שעיקר מפני התורה, ללימוד מאשר
בדברים  המצוות קיום באמצעות מתבצע בתחתונים")

"אוהבי38גשמיים  איפוא, נקראים, הם ומדוע .jzxez,"

תורה? של לענין דוקא אותם ומייחסים

הזקן  אדמו"ר של ההסבר לפי יובן על 39הדבר

על  בתורה בהתעסקות אשר בהתבטלות הקיים היתרון
האדם  התבטלות המצוות: בקיום אשר ההתבטלות פני

המלך  מצות המקיים "כעבד היא המצוות" ב"עשיית
בתורה  בהתעסקותו ההתבטלות ואילו דבריו", ועושה

הלכה... זו ה' ש"דבר באופן מתוך id`היא המדברת

בדרגת  הוא אין – רבנן" מלכי "מאן ולפיכך גרונו",
ה"מלך". היא ישותו כל אלא למלך, הנשמע עבד

נקראים  שהם לכך שהסיבה לומר, יש זה לפי

למרות תורתך", בקיום xwiry"אוהבי היא חיותם
"דירה  – ה' לרצון התבטלותם בגלל המצוות
נעשה  ידם על המצוות שקיום מפני היא בתחתונים",

שבלימוד zhlgenבהתבטלות להתבטלות בדומה ,
באופן  המצוות את מקיימים אינם הם כלומר, התורה.

ה' רצון קיום mciשל lr"cark מצוות המקיים
jlnd"מרכבה" היותם היא מציאותם כל אלא ,"

מתבצע d'שבאמצעותה oevx אצלם נעשה והדבר ,
כרע" "מנפשי' – .40מאליו

זוכים  הם זו מוחלטת התבטלות בזכות ודוקא
רוח "נחת – רב" ".xeal`ל"שלום

.È
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‰Ê ˙‡
יעקב  ל"וישב הפירושים בשני גם רמוז זה ענין
הזקן  אדמו"ר ושל המגיד הרב של אביו", מגורי בארץ
שהרי  וישב, לפרשת מיוחד קשר יש לשניהם (אשר
י"ט  וישב, לפרשת שלישי ביום היתה המגיד פטירת
ביום  היתה לחירות הזקן אדמו"ר ויציאת תקל"ג, כסלו

תקנ"ט  כסלו י"ט וישב, לפרשת כדלהלן:41שלישי ,(

הוא  המגיד הרב של בארץ"42פירושו יעקב "וישב :
ולישב  מאד העליונה "ממדרגתו יעקב של ירידתו –
לאסוף  כדי אביו", "מגורי מפני היא בארציות" בארץ
את  בקייץ") אוגר כמו וכניסה, אסיפה לשון ("מגורי
ולהעלותם  "ולהכניסם שב"ארץ", הקדושה ניצוצות

לעילא".

מגורי  בארץ יעקב ש"וישב יוצא זה פירוש לפי
בדברים  מצוות בקיום הכרוכה עבודה על מדבר אביו"

("ארץ"): גשמיים

מסביר  הזקן גם 43אדמו"ר – "מגורי" כך: זה פסוק
"מגורה  (כמו "אוצר" מלשון וגם "יראה" מלשון
– "אביו" לתוכו"), שאוצרין כלי שהוא פירות מליאה
עילאה  יראה – אביו" "מגורי עילאה". ל"חכמה מכוון
("אביו"). עילאה לחכמה ("מגורי") וכלי אוצר שהיא

על  מדבר אביו" מגורי ש"בארץ מסביר, והוא
המצוות. קיום על ולא בתורה, התעסקות
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א"דירה 38) (וקאי הזה" השלימות ש"תכלית רפל"ז תניא עיין
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פכ"ג.39) מתניא ולהעיר ב. כז, פרשתנו תו"א

ב.40) קיח, שבת – עיון בתוד"ה הובא ירושלמי
כסלו.41) י"ט יום היום
סע"א.42) יח, או"ת
שם.43) תו"א
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ב  שלום להשכין חכמים תלמידי של –mlerבכוחם
ומתנגד  "מעלים" שהוא העולם, את הפכים: שני לאחד

השלום  רב", ה"שלום בזכות – האלקות ואת לאלקות,

ית' בעצמותו ששורשו בתורה, הנמצא האמיתי,
והתענוג  הרצון הם והמצוות שהתורה לעיל [כאמור

ית']. עצמותו של

בעולם, לשלום גורמים חכמים שתלמידי כך וע"י

גם נגרם שבתורה, האמיתי השלום `mlvבזכות
הרצון  אצלם מתגלה – לדרגתם בהתאם רב" "שלום

בתורה. קיימים אשר יתברך, עצמותו של והתענוג

מתוך  עבודה דרושה זה לגילוי לזכות שכדי וכיוון
בס  (כדלעיל ה' כלפי מוחלטת ז'),התבטלות עיף

של  בענין צורך יש קונו, רצון למלא כדי לעבוד

"iade`l כולל לתורה, והתמסרותם שאהבתם תורתך",
מעשה  לידי שמביא החשיבות 37לימוד מן נובע איננו ,

שהיא מפני אלא עצמה, שבתורה –jzxezוהמעלות
התורה. נותן מצד

.Ë
‡È‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ‰Ï‡ ÌÈ˜È„ˆ ˙ÂÏË·˙‰

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙ÂÏË·˙‰Î
"אוהבי  של העבודה אם להבין: צריך עדיין אך
לנבוע  צריך קונם, רצון למלא כדי רק היא תורתך"

המצוות  לקיום יותר רב וחשק רצון להם שיהיה מכך,

("דירה  ה' רצון שעיקר מפני התורה, ללימוד מאשר
בדברים  המצוות קיום באמצעות מתבצע בתחתונים")

"אוהבי38גשמיים  איפוא, נקראים, הם ומדוע .jzxez,"

תורה? של לענין דוקא אותם ומייחסים

הזקן  אדמו"ר של ההסבר לפי יובן על 39הדבר

על  בתורה בהתעסקות אשר בהתבטלות הקיים היתרון
האדם  התבטלות המצוות: בקיום אשר ההתבטלות פני

המלך  מצות המקיים "כעבד היא המצוות" ב"עשיית
בתורה  בהתעסקותו ההתבטלות ואילו דבריו", ועושה

הלכה... זו ה' ש"דבר באופן מתוך id`היא המדברת

בדרגת  הוא אין – רבנן" מלכי "מאן ולפיכך גרונו",
ה"מלך". היא ישותו כל אלא למלך, הנשמע עבד

נקראים  שהם לכך שהסיבה לומר, יש זה לפי

למרות תורתך", בקיום xwiry"אוהבי היא חיותם
"דירה  – ה' לרצון התבטלותם בגלל המצוות
נעשה  ידם על המצוות שקיום מפני היא בתחתונים",

שבלימוד zhlgenבהתבטלות להתבטלות בדומה ,
באופן  המצוות את מקיימים אינם הם כלומר, התורה.

ה' רצון קיום mciשל lr"cark מצוות המקיים
jlnd"מרכבה" היותם היא מציאותם כל אלא ,"

מתבצע d'שבאמצעותה oevx אצלם נעשה והדבר ,
כרע" "מנפשי' – .40מאליו

זוכים  הם זו מוחלטת התבטלות בזכות ודוקא
רוח "נחת – רב" ".xeal`ל"שלום

.È
‰Ê Ì˙ÓÏ˘‰Â Y "·˜ÚÈ ·˘ÈÂ"Ï ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘

‰Ê ˙‡
יעקב  ל"וישב הפירושים בשני גם רמוז זה ענין
הזקן  אדמו"ר ושל המגיד הרב של אביו", מגורי בארץ
שהרי  וישב, לפרשת מיוחד קשר יש לשניהם (אשר
י"ט  וישב, לפרשת שלישי ביום היתה המגיד פטירת
ביום  היתה לחירות הזקן אדמו"ר ויציאת תקל"ג, כסלו

תקנ"ט  כסלו י"ט וישב, לפרשת כדלהלן:41שלישי ,(

הוא  המגיד הרב של בארץ"42פירושו יעקב "וישב :
ולישב  מאד העליונה "ממדרגתו יעקב של ירידתו –
לאסוף  כדי אביו", "מגורי מפני היא בארציות" בארץ
את  בקייץ") אוגר כמו וכניסה, אסיפה לשון ("מגורי
ולהעלותם  "ולהכניסם שב"ארץ", הקדושה ניצוצות

לעילא".

מגורי  בארץ יעקב ש"וישב יוצא זה פירוש לפי
בדברים  מצוות בקיום הכרוכה עבודה על מדבר אביו"

("ארץ"): גשמיים

מסביר  הזקן גם 43אדמו"ר – "מגורי" כך: זה פסוק
"מגורה  (כמו "אוצר" מלשון וגם "יראה" מלשון
– "אביו" לתוכו"), שאוצרין כלי שהוא פירות מליאה
עילאה  יראה – אביו" "מגורי עילאה". ל"חכמה מכוון
("אביו"). עילאה לחכמה ("מגורי") וכלי אוצר שהיא

על  מדבר אביו" מגורי ש"בארץ מסביר, והוא
המצוות. קיום על ולא בתורה, התעסקות
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mipezgza ח"ח [המתורגם] לקו"ש וראה המצות. בעשיית תלוי דרפל"ו) "
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פכ"ג.39) מתניא ולהעיר ב. כז, פרשתנו תו"א

ב.40) קיח, שבת – עיון בתוד"ה הובא ירושלמי
כסלו.41) י"ט יום היום
סע"א.42) יח, או"ת
שם.43) תו"א

ireayd cenild xefgn t"r ± ayie zyxt ± zegiyÎihewl

תורתך" "אוהבי בענין ט') (סעיף לעיל, האמור לפי
אלא  שונים אינם אלה פירושים ששני לומר יש

זה. את זה משלימים

מסביר המגיד יעקב:dnפירוש עבודת עיקר היה
את  לאסוף כדי בארציות", בארץ "לישב כדי ירד הוא

ולהעלותם. שם הנמצאים הניצוצות

עבודה שגם כך , על מוסיף הזקן efואדמו"ר
בדומה  מוחלטת, התבטלות מתוך אצלו נעשתה

התורה. שבלימוד להתבטלות

.‡È
ÏÈÚÏ„ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È˘ ÈÙÏ ˘¯„ÓÏ ¯·Ò‰‰

מגורי  בארץ יעקב "וישב על לעיל שהובא ההסבר
אדמו"ר  ושל המגיד של הפירושים שני לפי אביו"
השיחה, בתחילת שהובא חז"ל, למאמר קשור הזקן,

בשלוה": לישב יעקב "ביקש – יעקב..." "וישב על

בשלוה", לישב יעקב ב"ביקש המדרש כוונת אין
אלא, לבן", ומ"צרת עשו" מ"צרת "לנוח" רצה שיעקב
עבודתו  עלֿידי הנגרמים וה"שלוה" ה"שלום" שיתגלה

שבשבי הניצוצות לבן mixvnaeבבירור של ("צרת")
ועשו.

כיוון  אלא עצמו, בשביל זאת רצה לא ויעקב
הענין  זו. שבעבודה המטרה לשלימות קשור שהדבר
על  להסבר קשור בשלוה" לישב יעקב "ביקש של
הנמצאים  הניצוצות את "בירר" הוא אביו" "מגורי
של  באופן זאת ועשה המגיד, כפירוש ב"ארציות",
שזוהי  כיוון הזקן, אדמו"ר כפירוש בתורה, התעסקות
לגילוי  "כלי" שהם תורתך", "אוהבי של המשמעות

לעיל. כמוסבר רב", "שלום

.·È
·˘ÈÏ ˘˜È·" ·˜ÚÈ ‡˜Â„ ÚÂ„Ó Ô·ÂÈ ÍÎ

‰Ê‰ ÌÏÂÚ· "‰ÂÏ˘·
של  הענין היה מדוע גם יובן לעיל, האמור כל לפי
יעקב, אצל דוקא הזה בעולם בשלוה" לישב "ביקש
"בארץ  בפסוק שנראה (כפי ויצחק אברהם אצל ולא
– "ארץ" של הענין היה "אביו" שאצל אביו", מגורי

"מגורי" – גירות של באופן הזה, ).44עולם

הרוחנית  הימין 45עבודתם (קו ויצחק אברהם של
"בב  בעיקר היתה עליונים והשמאל) יחודים חינת

שהוא  האמצעי), (הקו יעקב ואילו שבאצילות",
העליון  הקצה מן – הקצה" אל הקצה מן "מבריח

למטה. גם בעבודתו פעל – ביותר לתחתון ביותר

יעקב  "וישב של הענין אצלו דוקא היה לפיכך
(א) ענינים: שני בכך ונכללים אביו, מגורי בארץ
לא  – "וישב" של באופן היתה "בארץ" עבודתו
באצילות, בעיקר היתה שעבודתם ויצחק כאברהם
(ב) גירות. של באופן היתה "בארץ" ועבודתם
יכול  היה בארץ" יעקב... "וישב של העבודה באמצעות
בעולם  גם בשלוה" ל"לישב להגיע "ביקש"), (ולפיכך
של  והתענוג הרצון עצם גילוי את להשיג – הזה

יתברך  בתחתונים".46עצמותו "דירה דוקא שהם ,

.‚È
„·Ú Y ÛÒÂÈ ,ÂÓˆÚ ˙Â˘¯· ‰È‰ ·˜ÚÈ

זו  עבודה באמצעות יעקב הגיע לא זאת למרות אך
" רק (והוא בשלוה" "לישב של זאת ywiaלענין "45.(

לאחר  רק בפועל בשלוה" "לישב של למצב הגיע הוא
יוסף". של "רוגזו

הוא: לכך ההסבר עיקר

שגם  באופן היתה יעקב של הבירורים עבודת
לבן  – עליו שליטה ללבן היתה לא לבן בבית בהיותו

opgzd מצאתי נא אם משכורתך, מה לי הגידה אליו:
וכדומה  שכרך נקבה בעיניך, עשו.47חן לגבי גם וכך ,

כאשר היהsqeiואילו הוא מצרימה". אצל car"הורד
הסהר" בית אל "ויתנהו ואף לאחר48ֿפוטיפר, וגם ,

עצמו, ברשות היה לא הוא למלך משנה בהיותו מכן:
רשות  ממנו לקבל עליו – לפרעה כביכול, משנה, אלא

וכו'.

מגורי  "בארץ האמיתית שההתיישבות מכך, יוצא
ניצוצות  ולאיסוף בארציות" "לישב הירידה אביו",
באמצעות  רק נעשתה למטהֿמטה, הנמצאים הקדושה
יעקב  תולדות ש"אלה וכיוון למצרים. יוסף ירידת

יעקב  עניני את למטה הוריד אשר הוא יוסף – ,49יוסף"
יעקב  פעל למצרים יוסף ירידת שבאמצעות יוצא,

ביותר. התחתונה בארציות

התענוג  גילוי – בשלוה" "לישב של שהענין וכיוון
דוקא  כרוך – לבורא רוח נחת – ה' עצמיות של

" – "וישב" של העולם ux`aבעבודה של בארציות ,"
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(44.3 שבהערה המדרש ומפרשי עה"פ. יקר כלי ראה
ובכ"מ.45) ג. ל, ג. כט, ויחי ביאוה"ז ראה
תער"ב).46) (בהמשך תרע"ה וישב מסד"ה להעיר

כזֿכח.47) ל, טו. כט, ויצא
כ.48) לט, פרשתנו
ועוד.49) ואילך. ד כט, ויחי ביאוה"ז בארוכה ראה
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בשלוה" "לישב של הענין התגלה לא לפיכך הזה,
ועשו. לבן אצל הבירורים עבודת לאחר אפילו בפועל

ירידה  נגרמה שבכך יוסף", של "רוגזו לאחר רק

בדרגת  גם אלא במקום רק לא במצרים, למטה ובירור
בהיותו יעקב ly`העבודה, זכה אז רק עצמו, ברשות

בפועל. בשלוה" "לישב

(*g"lyz ax mely d"c xn`nn)

1
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6

.hvw 'r a"g hweln n"dqa ezenilya qtcp (*

אגרות קודש

 ב"ה,  ער"ח כסלו, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

אל רבני ומנהיגי ישראל"

אל ראשי המתיבות וראשי הישיבות

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

קרוב יום התשעה עשר בכסלו, יום ג' )לסדר את אחי אנכי מבקש. זח"א קפ"ד, א( שהוכפל בו 
כי טוב, הוא יום ההילולא רבא של אדמו"ר הרב המגיד ממעזריטש - תלמידו הגדול וממלא מקומו של 

אדמו"ר הבעש"ט, אשר את מימיהם אנו שותים ולאורם אנו הולכים.

הוא יום גאולת אדמו"ר הזקן ונצחון תורת החסידות - תורת הבעש"ט - אשר בני ישראל יצאו 
ביד רמה.

ידועה שאלת הבעש"ט למשיח: אימתי אתי מר ותשובת משיח צדקנו: בעת שיתפרסם למודך 
ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה.

כי זהו הקדמה והכנה לביאת המשיח.

מתוך תשומת לב לחוב הקדוש המוטל על כל ישראל וביחוד על רבני ומנהיגי ישראל ועל ראשי 
בתי אולפני בכלל, ועל מנהיגי עדת החסידים בפרט, וזכות הגדולה שלהם להפיץ מעינות החסידות, כפי 

אשר הנחילו אותם לנו מורנו הבעש"ט ואחריו מורנו הרב המגיד ותלמידיהם נשיאי עדת החסידים.

הנני להציע בזה, אשר ביום הבהיר הזה הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, ובשבתות שלפניו ושלאחריו 
- יסדרו מסבות והתועדיות של כל אלה אשר השפעתם עליהם, אשר בהתועדיות אלו יתעוררו בפרט 
לעבודה בהפצת המעינות - מעינות תורת הבעש"ט, תלמידיו ותלמידי תלמידיו - חוצה, ובכלל לקביעות 

עתים לתורה, שמירת המצוות בהידור, ואהבת רעים וזיכוך המדות ע"פ תורת החסידות.

וזכות נשיאינו, נשיאי ישראל, יגן עלינו כולנו, להצליח במילוי שליחותינו בעלמא דין.

ועינינו תחזינה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, בעגלא דידן, אמן.

הדו"ש בלונ"ח,

מנחם שניאורסאהן
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בשלוה" "לישב של הענין התגלה לא לפיכך הזה,
ועשו. לבן אצל הבירורים עבודת לאחר אפילו בפועל

ירידה  נגרמה שבכך יוסף", של "רוגזו לאחר רק

בדרגת  גם אלא במקום רק לא במצרים, למטה ובירור
בהיותו יעקב ly`העבודה, זכה אז רק עצמו, ברשות

בפועל. בשלוה" "לישב
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ילקוט לוי יצחק על התורה

הבאים  ישראל  בני  שמות  ואלה   – א  א,  שמות 
מצרימה את יעקב איש וביתו באו

א

טעם שכתוב ב' פעמים ירידת בני ישראל למצרים "ואלה 
שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו'", א' כאן, וא' 

בפרשת ויגש )מו, ח(

ראה הביאור לקמן סימן פד

ב

ביאור הזהר עה"פ "ואלה שמות וגו'", ר"א פתח ודרש 
)תהלים מו, ט( "לכו חזו מפעלות ה' אשר שם ֵשמו"ת 

בארץ", כהא דאמר ר"ח כגוונא דרקיע וכו'

מאן  אבא,  דרבי  משמי'  אמר  חנן  דכפר  יעקב  רבי1 

ישראל  בני  דאתקרון  אינון  דהכא,  ישראל  בני  אינון 

חזו  לכו  ט(  מו,  )תהלים  ואמר  פתח  אבא  רבי  ממש. 

מוֹת אלא  מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ, אל תקרי ׁשַ

מוֹת. ׁשֵ

ואזלא2 הא, כהא דאמר רבי חייא, כגוונא דרקיע עבד 

קדישין,  שמהן  אית  ברקיע  בארעא,  הוא  בריך  קדשא 

בארעא אית שמהן קדישין.
ספר הזהר חלק ב' דף ה, א

1( ]תרגום ללה"ק[ רבי יעקב דכפר חנן אמר משמי' דרבי אבא מאן 

אינון בני ישראל דהכא )מי הם בני ישראל הנזכרים בפסוק זה(, אינון 

הנקראים  )אלו הם השבטים התחתונים  ממש  ישראל  בני  דאתקרון 

בני ישראל ממש כפשט הכתוב, ]דהיינו שחוזר על מה שכבר כתוב 

מלך  ויקם  וגו'  אחיו  וכל  יוסף  וימת  אליו  להסמיך  כדי  ויגש,  בפ' 

חדש, ולפי זה קשה למה כתוב ואלה שמות, הי' די לכתוב ואלה בני 

רבי  דברי  מביא  זה  לתרץ  וכדי  באו,  וביתו  איש  מהו  ועוד  ישראל, 

אבא בעצמו ממקום אחר[, וז"ש( רבי אבא פתח ואמר )לפרש מש"כ( 

לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ, אל תקרי ַׁשמוֹת )הש' 

ֵׁשמוֹת )הש' בציר"י שהוא לשון  אלא  בפת"ח שהוא לשון שממה(, 

שמות בני אדם, ר"ל בא הכתוב להודיענו שהקב"ה בעצמו שם שמות 

השבטים לפי שורש נשמתם, ונודע שהם נקראים בני ישראל על שם 

ישראל  שבני  הגם  ולכן  הבורא,  לעבודת  ומיושרים  מאושרים  שהם 

היו במצרים בגלות ובשעבוד עכ"ז אלה שמותם כי לא שינו את שמם, 

וכן איש וביתו באו, כהם כן אנשי ביתם היורדים עמהם גם הם לא 

שינו את שמם(.

2( ]תרגום ללה"ק[ ואזלא הא, כהא דאמר רבי חייא )וזה דומה למה 

בארעא  הוא  בריך  קדשא  עבד  דרקיעא  כגוונא  חייא(,  רבי  שאמר 

)כעין מה שיש ברקיע עשה הקב"ה בארץ, דהיינו( ברקיע אית שמהן 

שמהן  אית  בארעא  כן(  כמו  הקדושים,  שמות  יש  )ברקיע  קדישין 

שורשם  שם  על  להשבטים  הקדושים  שמות  יש  בארץ  )גם  קדישין 

ופעולתם וכחם, ועל שניהם נאמר ואלה שמות בני ישראל(.

הוא4  בחינתו  חייא  ר'  כי  זה,  אמר  דוקא  חייא  ר'3 

בנצוצי  רבא  בריש האדרא  ]בזהר[ ח"ג5  )כמ"ש  יסוד, 

אורות שם(, המחבר שמים וארץ כמ"ש6 כי כל בשמים 

שמו8  וזהו  ובארעא,  בשמיא  דאחיד7  ותרגומו  ובארץ 

חייא, ח"י הוא יסוד המחבר י' הוי' עם א' אדנ"י, לכן 

ר' חייא המחבר שמים וארץ הוא היודע ואומר כגוונא 

דרקיע עבד קב"ה בארעא.

כגוונא דוקא שהוא בחי' כה9 כדמותנו, כי בארעא 
– מלכות הוא רק כגוונא דרקיעא.

אך מי הוא העושה בארעא כמו ברקיעא, הוא בינה 

שלמעלה מז"א, היא יכולה לעשות בארעא ג"כ. וכמו 

בפ"ע  פרצוף  היא  גם  שתהי'  הנוקבא  בנין  שהנסירה 

כמו אדם ז"א, הי' ע"י בינה כמ"ש10 ויבן ה' אלקים את 

3( מבאר כאן כמה שאלות ודיוקים בהזהר, ומהם:

א( למה דוקא "ר' אבא" דריש הפסוק "אשר שם שמות בארץ"?

ב( למה דוקא "ר' חייא" אמר "כגוונא דרקיע עבד קב"ה בארעא"?

ג( בדברי רב חייא, מהו ההקדמה בתיבות "כגוונא דרקיע עבד קוב"ה 

בארעא", הי' יכול לומר מיד "ברקיע אית שמהן קדישין, בארעא אית 

שמהן קדישין"?

4( ראה הערה 8.

5( דף קכז.

6( דברי הימים-א כט, יא.

כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת  והגבורה  הגדולה  ה'  “לך  כתוב   )7

בשמים ובארץ" ופירש הזהר “דאחיד בשמיא וארעא". תיבת “כל" 

לוי  וארץ. ראה לקוטי  ומחבר שמים  מרמז על מדת היסוד המקשר 

יצחק אגרות קודש עמוד עדר וז"ל: “היסוד ממשיך מכל הגוף שלכן 

נקרא כל שכולל הכל". דהוא מקשר ומאחד הספירות שלמעלה ממנו, 

חסד וגבורה תפארת נצח הוד, עם “ארץ" בחי' המלכות. וראה ביאורי 

הזהר להצמח צדק ע' קעא. ועוד.

באותיות  הן  “יסוד",  בחי'  מרומז  “חייא"  דבשמו  ומרמז  מבאר   )8

חייא )שהוא נוט' ח"י י' א' – אותיות י"א ר"ת השמות יהו' )שמים( 

בפירוש השם  והן  )יסוד( מחבר שניהם ביחד(,  )ארץ(, ד"חי"  אדני 

כה  ע'  לזהר בראשית  יצחק הערות  לוי  לקוטי  גם  וראה  חי.  מלשון 

וז"ל: חייא הוא בחי' יסוד המחבר זו"ן הוי' *אדנ"י ונרמז זה בשמו 

חייא, שהוא חייא, חי הוא בחי' יסוד הנק' אבר חי וכו' ע"ש. ובמאורי 

אור ערך אות ח' סעיף כד וז"ל: חי הוא יסוד, ונק' יסוד חי, בעת הזווג 

נעשה מאבר מת חי עיי"ש. ועיג"כ ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סי' 

נא הערה 3. קסח הערה 24.

ג'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  עד"ז  ראה  אדנ"י:  הוי'  המחבר   )*

סימן נח.

9( ראה לקוטי תורה פרשת נצבים עמוד מז, ב וז"ל: והנה אמרו חז"ל 

)ספרי ריש פ' מטות פס' קנג(, דכל הנביאים נתנבאו בכה היא בחי' 

מלכות שנקרא אספקלריא דלא נהרא בחי' כדמותינו. וזהו ענין בכ"ה 

ליש  העולם  נראה  להיות  כדמותינו  כה  בבחי'  העולם  נברא  באלול 

ודבר, ואח"כ צ"ל ביטול היש וכו' עי"ש.

וראה לקו"ש חכ"ד ע' 193 ואילך, אור התורה דרושים לר"ה עמוד 

א'תלב ואילך, פרשת מטות ע' תרפג. סה"מ תרס"ט עמוד א' ואילך. 

תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות עמוד עה.

10( בראשית ב, כב.



ילקוט לוי יצחק על התורהנ

ניתנה  יתירה  בינה  כמארז"ל11  בינה  הוא  ויבן  הצלע, 

באשה כו', זהו:

שם  הוא  וסופו  בראשו  כ"א  בו  שיש  כגוונ"א12 
אהי'13 דבינה, ובאמצעיתו גוו"נ הוא מספר שם אדנ"י14 

דמלכות, להורות שבנין המלכות הוא ע"י הבינה.

כגוונ"א, הוא מספר שם אלקים, כי בנינה דהמלכות 

11( ראה נדה מה, ב.

קב"ה  עבד  דרקיע  “כגוונא  חייא  ר'  דמ"ש  ומרמז,  מבאר   )12

בארעא", דבתיבת "כגוונא" הוא מרומז, הן ב"הפירוש" של התיבה, 

של  ה"כללי"  בה"גימטריא"  והן  "כה",  בחי'  מלשון  שהוא  וכנ"ל 

ם אהי' )בינה(,  התיבה, וגם ב"פרטי" האותיות, דאותיות "כא" בגי' ׁשֵ

ם אדנ"י. והאותיות "גוונ" )65( בגי' ׁשֵ

13( שם אהי' בבינה – בגי' כ"א –, הביאור:

מהקב"ה  שאל  דמשה  יג-יד(  ג,  )שמות  בתורה  נזכר  "אהיה"  ם  הׁשֵ

"ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם", "ויאמר אלקים אל משה אהיה 

אשר אהיה".

ומבואר בזהר )פ' אחרי דף סה, ב. ויקרא יא, א( ד"אהי'" לשון עתיד 

מזומנת  "אהי'"   ם  )דהׁשֵ כלא"  ולאולדא  לאמשכא  "זמין  ופירושו 

להמשיך את השפע ולהוליד את זו"ן – המדות(.

ספר  ואילך.  קצז  עמוד  ענינים  התורה  אור  )ראה  בחסידות  ומבואר 

הערכים חלק א' עמוד תרמז. ועוד(, דהשם אהי' הראשון הוא בחי' 

"כתר" )תענוג(, ואהי' השני' הוא בחי' "בינה", דדוקא ע"י בחי' בינה 

וכמו שרואים בשכל האדם, דדוקא ע"י הבנה  יש התגלות התענוג, 

והשגה )"בינה"( אז דוקא יש התגלות ה"תענוג" )כתר(.

וכשיש "בינה" )השכל( אז נולד המדות )זו"ן( כמבואר בתניא פ"ג. 

ם "אהי'" – בינה, יש שני ענינים: א( ע"י בינה יש התגלות  נמצא דׁשֵ

וזהו אהי' לשון  יש הולדת המדות.  בינה  ע"י  ב(  – תענוג,  ה"כתר" 

המדות  והולדת  התענוג,   – )הכתר(  התגלות  יהי'  בינה  דע"י  עתיד, 

)זו"נ(.

ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על מאחז"ל עמוד קיד )מובא בילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן לב( שמביא ראי' מגמ' קידושין ע, ב 

מיוחסות  משפחות  על  אלא  משרה  אין  שכינתו  משרה  "כשהקב"ה 

שבישראל שנא' )ירמי' ל, כה( בעת ההיא נאם ה' אהי' לאלקים לכל 

ובינה שהוא אב  הוא חכמה  "הוי' אהי'"  ומבאר  ישראל"  משפחות 

ואם" ע"ש. סידור עם דא"ח עמוד קנח ד. תורת מנחם ספר המאמרים 

ה'תשט"ז עמוד ר.

וראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל: "שם אהי' במילוי יודי"ן 

שהוא פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל 

האברים והוא מבחי' בינה, וגם שם אהי' בריבוע גימטריא דם כמ"ש 

בע"ח" )שער הארת המוחין פ"ז(.

וז"ל:  ז  פרק  והאמונה  היחוד  שער  תניא  ראה  דמלכות:  אדנ"י   )14

מלכותו  התגלות  בשביל  הוא  העולם  בריאת  תכלית  כי  לכל  ידוע 

יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים 

וזרים ורחוקים ממעלת המלך, כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד 

ברוב  רק  לבדם,  שרים  על  אפילו  וכן  עליהם,  מלוכה  שם  שייך  לא 

עם דווקא הדרת מלך, ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם 

אדנות כי הוא אדון כל הארץ, ונמצא כי מדה זו ושם זה הן המהוין 

ומקיימין העולם להיות עולם כמות שהוא עכשיו יש גמור ודבר נפרד 

בפני עצמו, ע"ש.

הוא15 מגבורות דבינה.

אשר  ה'  מפעלות  חזו  לכו  ע"פ  המימרא  בעל  ולכן 

שם שמות בארץ הוא ר' אבא בחי'16 בינה, והיינו אשר 

שם כו', פי' אשר17 הוא בחי' בינה )אשר18 אהי'(, הוא 
שם שמות בארץ דמלכות.

לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד ה

*      *      *

בארעא  העושה  הוא  ש"מי  אאמו"ר  במ"ש  ביאור 

כמו ברקיע הוא בינה":

ענינה של בינה – שבה מתחיל ענין הציור והתחלקות 

עד  לדרגא  מדרגא  ונשתלשל  נמשך  וממנה  לפרטים, 

עניני  כמו  יהיו  ארעא  שעניני  הפעולה  ולכן,  למטה. 

למעלה  הוא  חכמה  משא"כ  בינה,  ע"י  היא,  רקיעא, 

מציור והתחלקות לפרטים והמשכה למטה.

שעניני  וההכרה  שההרגש   – האדם  בעבודת  וענינו 

ארעא הם )לא רק "לשם שמים", אלא( ביטוי והשתקפות 

עניני רקיעא, נעשים ע"י ההבנה וההשגה דבינה דוקא, 

להתבונן בתוכנו של כל ענין פרטי לידע תוכנו הפנימי, 

ברקיעא, כפי שמתבטא בארעא. ולא רק בנוגע להבנה 

והשגה, אלא גם – ובעיקר – שמבינה יומשך גם בדעת, 

מחשבתו  יתקע  כו'  והתחברות  התקשרות  "לשון19 

בחוזק", ועי"ז יהי' הולדת המדות, אהבה וענפי' ויראה 

שההתעסקות   – בפועל  למעשה  יומשך  ומהם  וענפי', 

בעניני ארעא תהי' "כגוונא דרקיעא".

תורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות עמוד טז

15( מלכות... גבורה: ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו וז"ל: 

כן  גם  הוא  ולכן  והצמצום  הגבורה  הוא שם מדת  אלקים  והנה שם 

בגימטריא הטבע לפי שמסתיר האור שלמעלה המהוה ומחיה העולם 

ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע ושם אלקים זה הוא 

הוי"ה  הנמשך משם  והחיות  להעלים האור  הוי"ה  ונרתק לשם  מגן 

ומהוה מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות. עיי"ש.

16( בלקוטי לוי יצחק כאן מציין תמיד כנ"ל למ"ש בניצוצי אורות 

בריש האדרא רבא דף קכז, ב.

17( ראה זהר חלק א' דף מז, ב וז"ל: תא חזי )בא וראה מ"ש(, מאשר 

שמנה לחמו, דא הוא אתר דכלא מאשרין לי' )זה הוא המקום שכולם 

מאשרים ומשבחים אותו(, ומאי איהו )ומי הוא(, עלמא דאתי )עולם 

)שעליונים  לי'  ונכספין  לי'  מאשרין  ותתאי  דעלאי  בינה(   – הבא 

וראה  ע"ש.  ממנו(.  לקבל שפע  ומתאוים  אותה  ותחתונים מאשרים 

ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג סי' קנג.

18( כנ"ל הערה 13. וראה גם לקמן סי' מה.

19( תניא סוף פרק ג.



ני

הלוא  יוסף  אל  ישראל  ויאמר   – יג  לז, 
אליהם  ואשלחך  לכה  בשכם  רועים  אחיך 

ויאמר לו הנני

ברבות פרשת וישב איתא ע"פ אחיך רועים בשכם,  א. 
ימוש  לא  כו'  ישבחוך  ודור  לדור  כתיב  לבוא  לעתיד  אבל 
לעולם ועד, ואין לו הבנה פשוטה לכאורה, אך הנה איתא 
בספרי קבלה ומהם במאו"א שהטעם שישעי' ראה ששה 
ויחזקאל  כו'  כנפיים כמ"ש ששה כנפיים לא' מהם שתים 
לא ראה אלא ד' כנפיים כמ"ש וארבעה כנפיים לא' מהם, 
כנפיים,  שש  ראה  לפיכך  הגולה  קודם  הי'  שישעי'  לפי 
ויחזקאל הי' בתוך הגולה כמ"ש ואני בתוך הגולה לפיכך לא 
ראה אלא ד' כנפיים ואיתא בכתבי האריז"ל ששה תיבות 
וב'  גדפין  ו'  כנגד  הם  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 
ממילא  ומובן  ע"ש  כו'  הרגל  גדפי  כנגד  ועד  לעולם  תיבין 
תיבין  ב'  ג"כ  חסר  גדפין  ב'  שחסר  הגלות  בזמן  שעתה 

לעולם ועד, ועוד עי' בתניא.
חסר  רועים  אחיך  והנה  שכתב  הרבות  כוונת  יובן  ובזה 
ר"ת  בשכ"ם  בגלות  בצער  שרוים  שישראל  בזמן  הפי'  ו'' 
ידוע  שהנה  והפי'  חסר,  תיבין  וב'  גדפין  ד'  כנגד  בשכ"מ 
תתאה  יחודא  הוא  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  דברוך 
והיינו בחי' ביטול חיצוניות )עיין בד"ה להבין הקושיא הנזכר 
ובזמן הגלות אין הביטול בשלימות  בתחלת ספר התניא( 
אבל לעתיד לבוא כתיב לדור ודור כו' לא ימיש לעולם ועד 
היינו ב' תיבין כנגד ב' גדפין, והיינו שיהי' הביטל בשלימות 
באלף  אבל  התחתון  עדן  גן  בחי'  השביעי  באלף  והיינו 
מלך  הדר  התענוגים  במתיקות  פנימי  ביטול  יהי'  השמיני 

הח' כתיב חכמה והוא ענין בחי' ראי' כו' וד"ל.
אור התורה עמוד תתתלח

את  שמר  ואביו  אחיו  בו  ויקנאו   – יז  לז, 
הדבר

דבר  “ואת  כתיב  יאמר  הדבר.  את  שמר  ואביו  ב. 
את  שמר  “ואביו  של  הכוונה  זו  י(  י,  )שמואל-א  המלוכה" 
לרמז  אפשר  עוד  יוסף.  של  המלוכה  את  ששמר  הדבר", 
ולכך  דוד,  בית  מלכות  הוא  מלוכה  של  שהשורש  דידוע 
תרע"א  מספרו  במילואו  מלכות  מדת  שהוא  אדנ"י  השם 
זהו רות(,  וד,  ון,  יוד, זהו תרע"א. לף. לת.  נון,  )אלף, דלת, 
על שער מתרגם התרגום תר"ע ומרמז שמלכות בית דוד 
אדנ"י  של  והמילוי  המלכות,  כל  של  והשער  השורש  הוא 
ויוסף  מספרו רו"ת לרמז שמלכות בית דוד יצאה מרו"ת, 
שהי' התחלה וראשית של מלכות ישראל נכלל בו גם הכח 
של מלכות בית דוד, והוא עתיד להיות בסוף של שם אדנ"י 
ועתיד להתגלות משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ונרמז ואביו 

שהוא  אדנ"י  שם  של  המילוי  שהוא  רות,  ס"ת  את,  שמר 
המלוכה.

מהר"ש מבעלזא

לז, כ – ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד 
הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה 

יהיו חלומתיו

ג. ונראה מה יהיו חלומותיו. תמה במדרש אם יהרגוהו 
כן  צוח  הקודש  שרוח  דרשו  ולכך  חלומותיו,  יתקיימו  איך 
נראה דברי מי יקום. ובדרך פשוט יש לומר כי כבר הקשו 
זו  מה  להבל  יוסף  של  חלום  השבטים  חשבו  אם  בממ"נ 
תחבולה,  יועיל  מה  אמת  של  לחלום  חשבוהו  ואם  קנאה 
תחיית  שהגיע  שחשב  הדבר  את  שמר  ואביו  אמרו  אבל 
המתים בימיו ויהי' אמו חי כן הוא במדרש, וחשבו השבטים 
גם על יוסף כן שיהרגו אותו כראוי כי משיח בן יוסף יהרג 
ואח"כ יהי' חי בתחיית המתים וימלוך, וכך חשבו על יוסף 
ואז  המתים  בתחיית  יהי'  ואח"כ  יהרגוהו  ששם  בעצמו 
יפסק ממנו  כי אחר התחי'  והי' טעמם  יתקיימו חלומותיו 
זוהמת היצר הרע ולא יצוץ זדון ירבעם ויחלש כחו, וזה הי' 
לעתיד  כמו  הכל  שאז  יחשבו  לטובה  והכל  באמת  ענינם 

לבא.
תפארת יהונתן1

יהודה לתמר כלתו שבי  ויאמר  יא –  לח, 
אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר 
פן אמות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית 

אביה

ד. ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
יגדל שלה בני. הה"ק ר' יצחק מרַאדוויל אמר, כי אביו הה"ק 
רי"מ ]ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלָאטשוב[ זצלל"ה נראה לו 
בחלום בעת שינת הצהרים של שבת ואמר לו, האם ידעת 
בני חביבי את ביאור הכתוב, וענה ואמר: לא ידעתי פירושו, 
וביאר לו בהקיץ: ויאמר יהודה, הוא הקב"ה, שם בן ארבע 
שבי  )זוה"ק(,  ישראל  כנסת  הוא  כלתו,  לתמר  אותיות, 
עד כי יגדל  אלמנה בית אביך, היינו להיות ישראל בגלות, 
לציון וסופי תיבות של של"ה  שכינתו  המחזיר  של"ה ר"ת 
הוא יתגדל ויתקדש שמיה, ודפח"ח )ספר שמועות טובות, 
שאמר לו זאת המופלג הישיש מו"ה צבי הירש, אשר שמע 

אלה הדברים מפיו הקדוש זי"ע(.
מים רבים עמוד קד

1( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב

גם במשך כל ימי השבוע, החל מיום ראשון, שהוא היותר רחוק מיום השבת, צריכה להיות כבר ההכנה ליום השבת.
משיחת י"ג כסלו, ה'תשכ"ז
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְִֵֵֶַַַָָ
ּבדר וחׁשּובים קצרה,ותֹולדֹותיו ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפרׁש
ּבדר ותֹולדֹותיו יעקב יּׁשּובי ל ּפרׁש החֹורי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת
לפני  חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֻארּכה,
ּדֹורֹות  ּבעׂשרה מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּמקֹום
ּוכׁשּבא  ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמאדם
אברהם  ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלנח
מׁשל  ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקּצר

ּבחֹול  ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלמרּגלית
ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד ּבכברה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכֹוברֹו

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי ּדבר (הּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, הּפׁשּתני יעקב", "וּיׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר:

מּמּפּוח  יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'אנה

ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל ראה יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּל

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי יֹוסף",ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻ

יֹוצא  ניצֹוץ לקׁש", עׂשו ּובית להבה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּוכתיב:

יׁשן  ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה .)מּיֹוסף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּכנען", ּבארץ אביו מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב הּפסּוק ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ׁשּיעקב  – יעקב" "וּיׁשב מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמפרׁש
ארצּיים. ּבעניינים "ּבארץ", ועּכבה יׁשיבה ׁשל ּבמּצב ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
"אֹוגר  (מּלׁשֹון "מגּורי" – ללּקט ּבכדי זאת? עׂשה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹולּמה
ּבּדברים  ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות את – ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָּבּקיץ")

ׁשּבּׁשמים. ל"אביו" ּולהעלֹותם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָהּגׁשמּיים
זה  הרי ירידה, היא ּבארץ והעּכבה ׁשהיׁשיבה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואף־על־ּפי

ועליה. לתֹוספת ּבאים על־ידי־זה ודוקא ׁשעה, לפי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרק
– ּכנען" "ּבארץ ׁשּכתּוב ּכנעןוזהּו ּוכמֹו מסחר, מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

היא  הּמסחר והנהגת ה'", ּבבית עֹוד ּכנעני יהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ"ולא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו כן, לאחרי להרויח ּכדי ּכסף מֹוציאים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתחילה

עֹוד". ונֹוסף מפּזר ְְֵֵַָ"יׁש
מּזה: ִֶַָָההֹוראה

עבֹודתֹו אּלא ּדוקא, ּגדֹולים ענינים לחּפׂש צרי לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיהּודי
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות לברר ללּקט, להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָצריכה

העֹולם. ּבעניני ְְְְִִִֵֶָָָׁשּנמצאים
אביו  "אביו", ּבׁשביל – זאת לעׂשֹות צריכים מה ְְְֲִִִִִִִִַַָָֹּובׁשביל
"מה  לדבֹורה, נמׁשלּו יׂשראל רז"ל ּוכמאמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּבּׁשמים.
ּכ לבעליה, מסּגלת מסּגלת ׁשהיא מה ּכל הּזאת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדבֹורה
הם  ּומעׂשים־טֹובים מצוֹות מסּגלין ּׁשּיׂשראל מה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּכל
על־מנת  עבֹודה לא היינּו, ׁשּבּׁשמים", לאביהם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹמסּגלים
ּכּולּה העבֹודה אּלא ּברּוחנּיּות, אֹו ּבגׁשמּיּות ּפרס ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלקּבל

ׁשּבּׁשמים. לאביו להיֹות ְְְִִִִֶַַָָָצריכה
ּפנּיֹות  ("זי ("אריינכאּפן יתערבּו ׁשּלא ּבעצמֹו לפעֹול ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹּובכדי

ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבענינים עבֹודה על־ידי זה הרי – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודה
יכ  אזי והּׂשגה, הבנה ׁשל נעלים ּבענינים עֹוסק ֹולים ּכאׁשר ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפנּיֹות, ללא נקּיה, ּתהיה ׁשעבֹודתֹו ּובכדי ּפנּיֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹלהתערב
ּדוקא. ּפׁשּוטים ּבעניינים ּפׁשּוטה עבֹודה על־ידי זה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָהרי

אנׁשים  ׁשל ׁשהּפׁשיטּות אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ְְְְֲִִִֵֶֶַַָּוכדברי
ּבּנּדֹון־ כן ּוכמֹו העצמּות, ּפׁשיטּות עם מתקּׁשרת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּפׁשּוטים
עם  מתקּׁשרת ּפׁשּוטים, ּבענינים העבֹודה ּפׁשיטּות ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָּדידן:

העצמּות. ְְִַָּפׁשיטּות
ּבני־יׂשראל  נקראים ׁשּבגללּה קּבלת־עֹול, ׁשל הּמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוהי
עֹול. קּבלת הּוא צבא איׁש ׁשל ענינֹו ּכי - הוי'" "צבאֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבׁשם
ׁשּבכדי  – אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ּב"וּיׁשב הּפׁשט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
אביו  ּבׁשביל רק ּתהיה עבֹודתֹו ׁשּכל ל"אביו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָלהּגיע
על־ידי  ּדוקא, מגּורי" "ארץ על־ידי זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבּׁשמים,
נעלמֹות  ׁשאז ,ּפׁשט'לע ּוללא חכמֹות ללא ּפׁשּוטה, ְְְְְְְֲֶֶֶֶָָָָָֹֹעבֹודה

"אביו". עם ההתקּׁשרּות ונעׂשית הּפנּיֹות, ְְְְֲִִִִֵַַַַָָּכל
ענין  ׁשעל־ידי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הֹוראה ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ...וזֹוהי
"יׁש ּכנען", "ּבארץ – אזי אביו" מגּורי ּבארץ יעקב ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ"וּיׁשב
מרויח  והּירידה הּפיזּור ׁשעל־ידי היינּו, עֹוד", ונֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמפּזר

ּבגׁשמּיּות. ּופרנסתֹו ּברּוחנּיּות ְְְְְִִַַַָָָָָּפרנסתֹו
אדֹוני  אל אבֹוא אׁשר "עד – אחר־ּכ ׁשּפֹועלים ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָועד
וחּיּות, קּבלת־עֹול ּבדר הּבירּורים עבֹודת ּכי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׂשעירה",
הּפרטי  מׁשיח ּביאת ּפֹועלת הּנפׁש, ּבפנימּיּות ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּמּגעת
"ועלּו – הּכללי מׁשיח לביאת הכנה ּגם וזֹוהי ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָאצלֹו,

עׂשו". הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְִִִִֵֶַַָמֹוׁשיעים
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:íäéáà-ìà äòø̈−̈¤£¦¤«
i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑ ּתֹולדֹות ׁשל יעקב,ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֲֵֶֶַֹ

וגלּגּוליהם  יּׁשּוביהם יּׁשּוב.אּלה לכלל ׁשּבאּו עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
עלֿידיֿ וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָסּבה
ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר זהּו למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָזה
ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ְְְְִִִֶַַָָָָָָׁשל

יעקב  ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: מּפני אּגדה ּביֹוסף ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּדברים: עבד ּכּמה לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל אחת, ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

אּלא  לבן איקֹונין ּברחל אצל זיו וׁשהיה יֹוסף , ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ליֹוסף ּדֹומה  ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל זה לֹו, : ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אחיו  וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנׂשטם
ועֹוד  רּבה'. ּב'בראׁשית הרּבה וכן להרגֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמבּקׁשים

ּבֹו קפץ נדרׁש ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", : ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
יֹוסף  ׁשל רגזֹו ּבׁשלוה,עליו ליׁשב מבּקׁשים צּדיקים . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

מה  לּצּדיקים ּדּין 'לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִַַַַַַָָָָֹאמר
ליׁשב  מבּקׁשים אּלא הּבא, לעֹולם להם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּׁשּמתּקן

הּזה'? ּבעֹולם Ú¯.ּבׁשלוה ‡e‰Â∑עֹוׂשה ׁש היה ְְֶַַָָָ¿««ֶֶָָ
נערּות  ּכדי מעׂשה ּבעיניו, ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן : ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָ

יפה  נראה ·Ï‰‰.ׁשּיהיה ÈaŒ˙‡∑ ורגיל ּכלֹומר, ְְִִֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְִַָ
ּבניּֿבלהה  והּוא אצל אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

¯Ú‰.מקרבן  Ì˙acŒ˙‡∑ רֹואה ׁשהיה רעה ּכל ְְָָ∆ƒ»»»»ֶֶָָָָָ
לאה ּבאחיו  אֹוכלין ּבני ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לקרֹותן  הּׁשפחֹות ּבבני ּומזלזלין החי, מן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָאבר
העריֹות  על וחׁשּודים על .'עבדים', לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָ

ולא  ּבמכירתֹו עּזים" ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאבר
חי  לאחיהם אכלּוהּו ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּסּפר  העריֹות ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'עבדים':
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא לׁשֹון ∑Ì˙ac.עליהם: ּכל ְֲֲִֵֵֶֶַָָֹƒ»»ְָ

ּבהם  לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדּבה
מסּפר  היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים "ּדֹובב (שיר ְֵַָָָָƒ»ְֵ

יׁשנים  ."ׂשפתי ְְִִֵֵ
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dN` xn` la` ,dlrnl mxiMfd¦§¦¨§©§¨£¨¨©¥¤
rx` xW` ,eig`e sqFi ,awri zFclYŸ§©£Ÿ¥§¤¨£¤¥©

:dkM mdl̈¤¨¨
øLôàåfnxIW oM mBdN`lM z` §¤§¨©¥¤¦§Ÿ¥¤¤¨

miraW ,dGd xtQA mixMfPd©¦§¨¦©¥¤©¤¦§¦
xW`M iM ,dnixvn LizFa` Ecxi Wtp¤¤¨§£¤¦§¨§¨¦©£¤
ipaE mipA "eUr zFclY dN`"A xiMfd¦§¦§¥¤Ÿ§¥¨¨¦§¥

Eid xW` lM mitEN`e mikln mipä¦§¨¦§©¦¨£¤¨
A dpni oM ,dxFYd onf cr mdAzFclFz ¨¤©§©©¨¥¦§¤§§

xiMfi wx ,Frxf lke eipa ipaE eipA awri©£Ÿ¨¨§¥¨¨§¨©§©©§¦
:mzFclFzA mihxRd mdÄ¤©§¨¦§§¨
.ääìá éða úà øòð àeäådUFr didW §©©¤§¥¦§¨¤¨¨¤

eipirA WnWnn ,zExrp dUrn©£¥©£§©§¥§¥¨
.FxrUA oTznE,ddla ipA z`xnFlM §©¥¦§¨¤§¥¦§¨§©

eig` EidW itl ddlA ipA z` libxe§¨¦¤§¥¦§¨§¦¤¨¤¨
.oaxwn `Ede ozF` oiGanmzAC z` §©¦¨§§¨§¨¤¦¨¨

,drxipA eig`A d`Fx didW drx lM ¨¨¨¨¨¤¨¨¤§¤¨§¥
m`e .i"Xx oFWl ,eia`l ciBn did d`l¥¨¨¨©¦§¨¦§©¦§¦
,zFgtXd ipA EdEliSd `l dOl oM¥¨¨Ÿ¦¦§¥©§¨
eia`l ciBnE oaxwnE mzF` adF` `Ede§¥¨§¨§¨©¦§¨¦
E`xiIW xn`p m`e .mpFifaA mig`d lr©¨©¦§¦§¨§¦Ÿ©¤¦§
,mdOr oaE`xE ,'c md dPde ,mig`d on¦¨©¦§¦¥¥§¥¦¨¤
s`e ,mdilr mci xAbze ,Fnvr sqFie§¥©§§¦§©¨¨£¥¤§©
iM ,cFre .dnglnA mdOr E`ai `l iM¦Ÿ¨Ÿ¦¨¤§¦§¨¨§¦
EniMqd mNM iM aEzMA d`xp¦§¤©¨¦ª¨¦§¦
EpizFAx zrcl la` .FzxiknA¦§¦¨£¨§©©©¥

dAx ziW`xaA('f c"t)did mNM lr ¦§¥¦©¨©ª¨¨¨
:dACd `ivFn¦©¦¨

ïBëpäåx`al aW aEzMd df iM ipirA §©¨§¥©¦¤©¨¨§¨¥
,sqFi ,FxErWe ,xiMfdX dn©¤¦§¦§¦¥
did dpW dxUr raW oA xrp `Ede§©©¤§©¤§¥¨¨¨¨

ddlA ipA z` ,eig` z` o`SA drFx¤©Ÿ¤¤¨¤§¥¦§¨
Fl dnFce ,eia` iWp dRlf ipA z`e§¤§¥¦§¨§¥¨¦§¤

dGd xcQA('d 'n oNdl)mFlg EnlgIe ©¥¤©¤§©¨©©©§£
Wi` cg` dlilA Fnlg Wi` mdipW§¥¤¦£Ÿ§©§¨¤¨¦
xW` dtF`de dwWOd ,Fnlg oFxztM§¦§£Ÿ©©§¤§¨¤£¤
ziaA mixEq` xW` mixvn Klnl§¤¤¦§©¦£¤£¦§¥
xW` "mdipW" zNn Wxtl aW ,xdQd©Ÿ©¨§¨¥¦©§¥¤£¤
mdipW mFlg EnlgIe ,FxErWe ,xiMfd¦§¦§¦©©©§£§¥¤
mixvn Klnl xW` dtF`de dwWOd©©§¤§¨¤£¤§¤¤¦§©¦
oFxztM Wi` xdQd ziaA mixEq` xW £̀¤£¦§¥©Ÿ©¦§¦§

:miAx oke ,FnFlg£§¥©¦
BàdidIW`Ede,FOr xg` KWFn ¤¦§¤§¥©¥¦

ipA z` `Ede xrp `Ede FhRWnE¦§¨§©©§¤§¥
xn`i ,eia` iWp dRlf ipA z`e ddla¦§¨§¤§¥¦§¨§¥¨¦Ÿ©
mre ddlA ipA mr `Ede ,xrp `Ed iM¦©©§¦§¥¦§¨§¦

lf ipAcxRi `l ,cinY eia` iWp dR §¥¦§¨§¥¨¦¨¦Ÿ¦¨¥
dEv mdl iM ,FzExrp xEarA mdn¥¤©£©£¦¨¤¦¨
ipal `l ,EdEzxWie EdExnWIW mdia £̀¦¤¤¦§§¦¨§Ÿ¦§¥
drx dAC mdn `ian `Ede ,zFxiaBd©§¦§¥¦¥¤¦¨¨¨
dN` EdE`pUi okle ,mdia` l ¤̀£¦¤§¨¥¦§§¥¤

:mig`d drAx`d̈©§¨¨¨©¦
øçàåE`xIe ,Fad` eia` iM xn` oM §©©¥¨©¦¨¦£¥©¦§

ad` FzF` iM mixg`d eig ¤̀¨¨£¥¦¦¨©
FA E`Pwie mlMn xzFi mdia £̀¦¤¥¦ª¨©§©§
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יֹוסף ׁשל רגזֹו עליו ב)קפץ לז, אפׁשר (רש"י אי לכאֹורה, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ליׁשב  יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֻלֹומר
הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו והרי – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשלוה
נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּכדי
ׁשנה. כ"ב ּבמׁש אביו את ּכּבד ׁשּלא על מּיֹוסף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבפרידה

יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹויׁש
ׁשּיעקב  צר היה ולא ליֹוסף, יעקב ּבין הּפרידה ּבעצם ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּדי
זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁש ידע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלא

ּבׁשלוה.רגזֹו( לׁשבת רצֹונֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(â)íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì àeä−®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ˜ÊŒÔ·∑זקנתֹו לעת לֹו ואּונקלֹוס .ׁשּנֹולד ∆¿Àƒְְְְְִֵֶַָ
לּה' הּוא חּכים 'ּבר ועבר ּתרּגם: מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּדבר לֹו. לֹומסר ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה .אחר: ִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈqt∑(י ּותכלת",(שבת "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון «ƒְְְְְִֵֵֶַַַ

אּגדה: ּומדרׁש ואמנֹון. ּדתמר הּפּסים" "ּכתנת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּוכמֹו
צרֹותיו  ׁשם ּולסֹוחרים על לפֹוטיפר ׁשּנמּכר : ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ּולמדינים ּוליׁש .מעאלים ְְְְְִִִִֵָ

(ã)åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈
ì Bøac eìëé àìå Búà eàðNiå:íìL ©¦§§−Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑ לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְֵַ
.עּמֹו ִ

·¯ג  È¯‡ È‰Ba ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

ÏkÓד  ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È BÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ipA ,mNMn `EpU `vnp ,EdE`pUIe©¦§§¦§¨¨¦ª¨§¥
FzF` ad`i dOl FA E`Pwi zFxiaBd©§¦§©§¨¨¤¡©
ipaE ,EdFnM dxiaB ipA mde mdn¥¤§¥§¥§¦¨¨§¥
Fzlrnl dfA E`Pwi `l xW` zFgtXd©§¨£¤Ÿ§©§¨¤§©£¨
`ian FzFid xEarA FA E`pUi ,mdilr£¥¤¦§§©£¡¥¦

mrhe .mdia` l` mzAC,drx mzAC ¦¨¨¤£¦¤§©©¦¨¨¨¨
lre .`id drx dAC lM iM ,biltdl§©§¦¦¨¦¨¨¨¦§©

i"Xx zrC(e"l c"i xAcOA)didYW okYi ©©©¦©¦§¨¦¨¥¤¦§¤
xW` `Ed "dAC `ian"E .daFh dAC¦¨¨¥¦¦¨£¤
`Ed "dAC `ivFn" la` ,ciBi d`xi¦§¤©¦£¨¦¦¨

:xwW xnF`d liqM§¦¨¥¤¤
ìòåEP`xwIW dWw EPpi` hWRd KxC §©¤¤©§¨¥¤¨¤¤¦§§¤

,dpW dxUr raW oA `Ede xrp©©§¤§©¤§¥¨¨
,oM EP`xwi mNMn ohw FzFid xEarA iM¦©£¡¨¨¦ª¨¦§§¤¥
Kxhvie eig`M wGgzn did `l iM xnFl©¦Ÿ¨¨¦§©¥§¤¨§¦§¨¥
ipRn dRlfe ddlA ipA mr FzFidl¦§¦§¥¦§¨§¦§¨¦§¥
dnlW oA mragxA aizkE .FzExrp©£§¦¦§¨§¨¤§ŸŸ

('f b"i a"idc)aal Kxe xrp did mragxE§©§¨¨¨©©§©¥¨
mirAx` oA `Ede ,mdiptl wGgzd `le§Ÿ¦§©©¦§¥¤§¤©§¨¦
xrPl mFlWd oke ,FklnA dpW zg`e§©©¨¨§¨§§¥£¨©©©

mFlWa`l(a"l g"i a"y)FYcxA oinipaE . §©§¨¦§¨¦§¦§
xrp EP`xwie EPOn lFcB mixvnl§¦§©¦¨¦¤§¦§§¤©©

:miAx minrR§¨¦©¦
ñeì÷ðàåmBxYxrp `EdeiAxn `Ede §ª§§¦§¥§©©§§©¥

iM ,xn`i .ddla ipA mr¦§¥¦§¨Ÿ©¦

EdElCB md ,mdOr `Ed xrp FzFid mFIn¦¡©©¦¨¤¥¦§
e ,`Ed oFkp mB .EdEzxWi mde a`Mlr §¨§¥§¨§©¨§©

iM xRqi aEzMd iM ,iYWxRW KxCd©¤¤¤¥©§¦¦©¨§©¥¦
zFxiaBd ipale dACd `iai dN`n¥¥¤¨¦©¦¨§¦§¥©§¦

:mz`PwA§¦§¨¨
.åéáà éLð íòèåmgwNW Eid eiWp iM §©©§¥¨¦¦¨¨¨¤§¨¨

aEzMd mzF` `xwi `le ,miWpl§¨¦§Ÿ¦§¨¨©¨
odW d`le lgx mr mzFidA wx zFgtW§¨©¦§¨¦¨¥§¥¨¤¥
zFgtXd z` mUIe oke .odl zFxiaB§¦¨¤§¥©¨¤¤©§¨

odicli z`e('a b"l lirl)xEarA iM xnFl , §¤©§¥¤§¥©¦©£
ozF` mU d`llE lgxl zFgtW ozFid¡¨§¨§¨¥§¥¨¨¨
WbliR ddlA z` aMWIe oke .odiptl¦§¥¤§¥©¦§©¤¦§¨¦¤¤

eia`(a"k d"l lirl)zxaB dzid EN`W , ¨¦§¥¤¦¨§¨§¤¤
d`le lgx iIgA iM okYie .ok dUri `lŸ¥¨¤¥§¦¨¥¦§©¥¨¥§¥¨
dYre ,miWblitE zFgtW ozF` `xwi¦§¨¨§¨¦©§¦§©¨

:miWpl ogwlE Eznb dxez ¥§¨¨§¨¦
.Bì àeä íéð÷æ ïá ék (â)Fl clFPW ¦¤§ª¦¤©

ix` mBxY qElwp`e .Fzpwf zrA§¥¦§¨§ª§§¦§¥£¥
cnNX dn lMW ,Dil `Ed miMg xA©©¦¥¤¨©¤¨©
didW xg` xaC .Fl xqn xare mXn¦¥¨¥¤¨©¨¨©¥¤¨¨
.i"Xx oFWl ,Fl dnFC FNW oipET` eif¦¦¦¤¤§©¦
mipwf oa iM mdxa` iAx xn` oke§¥¨©©¦©§¨¨¦¤§ª¦
zg`e mirWY oA `Ede ,eiPwfl FcilFdW¤¦¦§ª¨§¤¦§¦§©©
miPwf cli F`xw oinipA eig` mbe ,dpẄ¨§©¨¦¦§¨¦§¨¤¤§ª¦

xn` aEzMd iM ,ipirA oFkp EPpi`e .ohẅ¨§¥¤¨§¥©¦©¨¨©
`EdW xEarA eipA lMn sqFi z` ad`W¤¨©¤¥¦¨¨¨©£¤
,eiPwfA Fl EclFp eipA lM mbe ,miPwf oA¤§ª¦§©¨¨¨§¦§ª¨
milFcB mpi` oENafE xkUVi dPde§¦¥¦¨¨§ª¥¨§¦

:mizpW F` dpWM wx sqFIn¦¥©§¨¨§¨©¦
äàøpäåEgTIW mipwGd bdpn iM ipirA §©¦§¤§¥©¦¦§©©§¥¦¤¦§

zFidl miPhTd mdipAn cg ¤̀¨¦§¥¤©§©¦¦§
cinY Fci lr orWp `Ede ,FzxWl FOr¦§¨§§¦§¨©¨¨¦
eipEwf oA Fl `xwp `Ede ,EPOn cxRi `lŸ¦¨¥¦¤§¦§¨¥§¨
gwl dPde ,eipEwfl FzxWIW xEarA©£¤§¨§¦§¨§¦¥¨©
FOr dide dGd xaCl sqFi z` awri©£Ÿ¤¥©¨¨©¤§¨¨¦
o`Sd mr Kli `l oM lre ,cinŸ¦§©¥Ÿ¥¥¦©Ÿ

:wFgx mFwnA mzFrxA¦§¨§¨¨
ñeì÷ðàådvxi "miMg xA" xn`W §ª§§¤¨©©©¦¦§¤

zrC oA didW xnFlmkge ©¤¨¨¥©©§¨¨
.mipwf mrhM Fnrhe ,eia` ipirA§¥¥¨¦§©£§©©§¥¦
iM ,oiYaiq xA ,mipEwf cliA mBxze§¦§¥§¤¤§¦©¦§¦¦
mipwf oa iM" o`kA aEzMd xn` `lŸ¨©©¨§¨¦¤§ª¦

xn` la` ,"didFl `EdoM didW ¨¨£¨¨©¤¨¨¥
mxn`A mzpEM z`fe .eipirAc"t x"a) §¥¨§Ÿ©¨¨¨§¨§¨

('gxqn xare mXn cnNX dn lM̈©¤¨©¦¥¨¥¤¨©
ixzqe zFnkg Fl xqOW xnFl ,Fl©¤¨©¨§§¦§¥
mdA cFq lraE liMUn F`vnE dxFY¨§¨©§¦©©¨¤

:mini axe owf did EN`Mc dxez §¦¨¨¨¥§©¨¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"nyz dkepg z`f i`ven zgiy itÎlr)

sqFi lW eizFnFlg£¨¤¥

אחר חלֹום עֹוד וּיחלם . . חלֹום יֹוסף ה־ט)וּיחלם (לז, ֲֲֲֲֵֵַַַַַֹֹֽֽ
אל  החלֹום הּׁשנֹות "ועל יֹוסף אמר ּפרעה, חלֹומֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹּבפתרֹון
ּוממהר  האלקים מעם הּדבר נכֹון ּכי ּפעמים, ְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹּפרעה

לעׂשֹותֹו". ֱֲִַָֹהאלקים
נׁשנּו, עצמֹו יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו "והלא ּבחזקּוני, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹוהקׁשה
ּגם  הקׁשּו וכן ׁשנה"? ּוׁשּתים עׂשרים לאחר עד נתקּימּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו ּוברׁשּב"ם. ְְְְְִִִֵַַַָָּבריב"א
ּבפׁשטּות: לבאר ְְְְֵֵַָויׁש

זה  ּומּמילא מארע, אֹותֹו על הראּו ּפרעה ׁשל חלֹומֹותיו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשני
יתקּים  ׁשהמארע סימן הוי ּפעמים, החלֹום ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּנׁשנה

ְִִּבמהירּות.
מארעֹות  לׁשני רמזּו יֹוסף, ׁשל חלֹומֹותיו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשל  אלּומֹותיהם רק הׁשּתחוּו ּבֹו הראׁשֹון החלֹום ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָׁשֹונים.
הׁשּתחוּו ּבלבד הּׁשבטים ּבֹו לּזמן רמז יֹוסף, לאלּומת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָאחיו
והחלֹום  למצרים. ּביתֹו ּובני יעקב ׁשהּגיעּו לפני יֹוסף, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹאל
הׁשּתחוּו הּכֹוכבים) לי"א (נֹוסף והּירח הּׁשמׁש ּגם ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשני

ליֹוסף. הׁשּתחוּו ּובלהה יעקב ׁשּגם לּזמן רמז ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹליֹוסף,
ׁשני  היּו אּלא ּפעמים, נׁשנה לא ׁשהחלֹום נמצא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּבמהירּות. ׁשּיתקּימּו סימן ּכאן ואין ׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָחלֹומֹות

(å)øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬
^ézîìç̈¨«§¦

(æ)äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²
íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷̈¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½

:éúnìàì ïéåçzLzå©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑'אסרן 'מאּסרין ּכתרּגּומֹו: ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְֱִַַָָ

וכן: קכו)עמרין, ּבלׁשֹון (תהלים וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ְְְֲֳִִֵֵָָָֹֹֻ
ּומכריז' נֹוטל 'והאלּמֹות ‡È˙nÏ.מׁשנה: ‰Ó˜∑ ְְְֲִִֵַָָֻ»»¬À»ƒ

עמדּה∑vŒÌ‚Â·‰.נזקפה  על .ּבזקיפה לעמד ְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬
åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eða ìLîz¦§−Ÿ¨®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈

:åéøác-ìòå§©§¨¨«
i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑ לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם .על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤
ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³

:éì íéåçzLî íéáëBk øNò̈¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−¦«

eÙÈÒB‡Âה  È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È BÒ „BÚ¿»≈

Ècו  ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז  ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡Á‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח  z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È BÒ „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט  ÈÚzL‡Â ‡¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äpäå äávð íâå éúnìà äî÷ (æ)¨¨£ª¨¦§©¦¨¨§¦¥
.íëéúnìà äðéañúmFlgd oipr §ª¤¨£ªŸ¥¤¦§©©£

zFOl` ici lrW EdE`xd iM ,zFOl`A©£ª¦¤§¤©§¥£ª
oipre .Fl EegYWi d`EazE,dpiAqYiM §¨¦§©£§¦§©§ª¤¨¦

xW` xFciMl cizr KlnM FzF` EtiTi©¦§¤¤¨¦©¦£¤
:Fl aiaq Epgi eicarg dxez £¨¨©£¨¦

ìBLî íà eðéìò Cìîz Cìîä (ç)£¨Ÿ¦§Ÿ¨¥¦¨
.eða ìLîzEpgp` :mdxa` iAx WxR ¦§Ÿ¨¥©©¦©§¨¨£©§

EpA lWnY dY` F` Epilr Kln LniUp§¦§¤¤¨¥©¨¦§Ÿ¨
,qElwp` zrC oFkp xzFie .dwfgA§¨§¨§¥¨©©ª§§
lWFn oFhlW F` Epilr Kln didzd£¦§¤¤¤¨¥¦§¥
`l ,degYWn mc` mdipWl iM ,EpÄ¦¦§¥¤¨¨¦§©£¤Ÿ

:lWFn `le Kln `l mlFrl Epilr didY¦§¤¨¥§¨Ÿ¤¤§Ÿ¥
.åéøác ìòå åéúîìç ìò íòèåEidW §©©©£ŸŸ¨§©§¨¨¤¨

mbe zFnFlgd lr FzF` mi`pFU§¦©©£§©
mdl FzF` xRqn `EdW xERQd lr©©¦¤§©¥¨¤

xn`W FnM ,lNdznMmFlgd `p ErnW §¦§©¥§¤¨©¦§¨©£
:iYnlg xW` dGdh dxez ©¤£¤¨¨§¦



ayieנו zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 805 cenr ,b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

icEdi Fpi`l icEdi oiA wENgd©¦¥§¦§¥§¦

לי: מׁשּתחוים ּכֹוכבים עׂשר ואחד והּירח הּׁשמׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֽֽֽוהּנה
ט) לז, (פרשתנו

זה  ּדֹומים ׁשהיּו יֹוסף חלֹומֹות ׁשני אֹודֹות מסּפר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֻּבפרׁשתנּו
ׁשחלם  החלֹומֹות ׁשני אֹודֹות מסּפר מּקץ ּבפרׁשת וכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלזה,

ְַֹּפרעה.
אֹודֹות  חלם הראׁשֹון ּבחלֹום יֹוסף, אצל ּביניהם: ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחּלּוק
הּׁשמׁש אֹודֹות הּׁשני ּובחלֹום הארץ, עניני – ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה'אלּומֹות'
חלם  ּבתחּלה ּפרעה אצל אמנם הּׁשמים. עניני – ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהּכֹוכבים
אֹודֹות  חלם מּכן ּולאחר החי, מין – הּפרֹות ׁשבע ְִִֵֶַַַַַַַָָאֹודֹות

הּצֹומח. מין – ׁשּבלים ֳִִִֵֶַַַׁשבע

לגֹוי: יהּודי ּבין החּלּוק רֹואים ְְְִִִֵַָוכאן
– ׁשמים לעניני ּגם אּלא הארץ לעניני רק לא ׁשּי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיהּודי
"ּפֹוחת  ּגּופא ּובזה ארץ, לעניני רק ׁשּי הּגֹוי ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרּוחנּיּות.
מּמּנּו). הּפחּות הּצֹומח, מין מּכן ּולאחר החי, מין (קדם "ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהֹול
נׁשמתֹו־ מּליּוּבאוויטׁש הריי"צ אדמּו"ר ּכ"ק אֹודֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻוכמסּפר
ּבאחת  הּנה הּסֹובייטים, אצל ּבמאסר ׁשבּתֹו ׁשּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעדן,
כ"ק  לֹו ואמר אקּדח. ּבאמצעּות החֹוקר עליו אּים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחקירֹות,

ּד נ"ע: הריי"צ ׁשּיׁשאדמּו"ר אּלה את רק להפחיד יכֹול זה בר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּיׁש אּלה מה־ּׁשאין־ּכן אחד. ועֹולם רּבים אלילים ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהם

ּכזה. מּדבר מפחדים אינם עֹולמֹות, ּוׁשני אחד א־ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלהם

(é)øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤
éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ

éçàå Enàå:äöøà Eì úåçzLäì E §¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑ ׁשּסּפר לאחר «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְִֵֶַַ

לאחיו, וסּפרֹואֹותֹו ּבפניהם חזר ∑BaŒ¯Ú‚iÂ.לאביו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ«ƒ¿«
מּטיל  ׁשהיה עליו לפי B·‡.ׂשנאה ‡B·‰∑ והלא' ְְִִִֶַָָָָָ¬»ֲַֹ
מתה'? ּכבר ׁשהּדברים (ב"ר)אּמ יֹודע היה לא והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

לבלהה  ּכאּמֹומּגיעין ׁשּגּדלּתּו למדּו:(ב"ר), ורּבֹותינּו . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ויעקב מּכאן  ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין : ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹ
מּלב  הּדבר להֹוציא לכנתּכּון יקּנאּוהּו, ׁשּלא ּבניו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָאמר
ּבטל  הּוא הּׁשאר (ב"ר)ּכ. ְֵַָָָ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאֿתׁשמר (איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּתמּתין  לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

‡·È‰eי  da ÛÊe È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡‡ È˙È ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

È˙יא  ¯Ë È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.åéáà ìà øtñéå (é)dGd mFlgd xRq ©§©¥¤¨¦¦¥©£©¤
Fnvr `Ed iM ,oFW`xd `le eia`l§¨¦§Ÿ¨¦¦©§
fnxi WnXd iM ,FpFxztA xiMOd©©¦§¦§¦©¤¤¦§Ÿ

mrhe .FA xrB `Ede ,eia`leig` l`e §¨¦§¨©§©©§¤¤¨
ipW mrRiptA eia`l FzF` xRqi iM ,z ©©¥¦¦§©¥§¨¦¦§¥

mzng KMWl FzF` xrB `Ede .eig ¤̀¨§¨©§©¥£¨¨
.eilrn¥¨¨

,zîìç øLà äfä íBìçä äî íòèå§©©¨©£©¤£¤¨¨§¨
EdrcYe mc` dn FnMc"nw miNdY) §¨¨¨©¥¨¥§¦¦

('bmElM Fpi` ,dGd mFlgd dn xnFlM ,§©¨©£©¤¥§
.milhA mixaC `N` mpi` iM ,EPciBYW¤©¦¤¦¥¨¤¨§¨¦§¥¦
LAl L`Up Ki` xnFl dxrBd mrh F`©©©§¨¨©¥§¨£¦§
DaB m` iM df oi` ,dGd mFlgd mFlgl©£©£©¤¥¤¦¦Ÿ©
lr EN`M mixaC ElrIW zExrpe al¥§©£¤©£§¨¦¨¥©

zFnFlgA xn`PW oiprM ,Laal'a l`IpC) §¨§§¦§©¤¤¡©©£¨¦¥

(h"kaEzke .Ewilq KaMWn lr KpFirx©§¨©¦§§¨§¦§¨
('a 'c mW):iaMWn lr oixdxde ¨§©§Ÿ¦©¦§§¦

.Enàå éðà àBáð àBáäLO` `lde £¨£¦§¦§©£Ÿ¦§
rcFi did `l `Ede ,dzn xaM§¨¥¨§Ÿ¨¨¥©
FYlCBW ddlal miriBn mixaCdW¤©§¨¦©¦¦§¦§¨¤¦©§

EpizFAxe .FO`M(.d"p zFkxA)o`Mn Ecnl §¦§©¥§¨¨§¦¨
awrie ,milhA mixaC `lA mFlg oi`W¤¥£§Ÿ§¨¦§¥¦§©£Ÿ
`NW eipA aNn xaCd `ivFdl oEMzp¦§©¥§¦©¨¨¦¥¨¨¤Ÿ
xWt` i`W mWM Fl xn` ,KkA EdE`Pwi§©§§¨¨©§¥¤¦¤§¨

:i"Xx oFWl ,lhA lMd KM LO`A§¦§¨©Ÿ¨¥§©¦
éôìeawri cxIW zrA iM ,iYrC §¦©§¦¦§¥¤¥¥©£Ÿ

mB ddlA dzn xaM mixvnl§¦§©¦§¨¥¨¦§¨©
miraW xERqA xn` aEzMd iM ,dRlf¦§¨¦©¨¨©§¦¦§¦

Wtp(e"k e"n oNdl),awri ipA iWp caNn ¤¤§©¨¦§©§¥§¥©£Ÿ
."eipa iWpE eiWp caNn" xiMfd `le§Ÿ¦§¦¦§©¨¨§¥¨¨

miWbliR mzFid xEarA iM xn`Y m`e§¦Ÿ©¦©£¡¨¦©§¦
awri ipa iWPn cal" xnFl dvx `lŸ¨¨©§©¦§¥§¥©£Ÿ
wFgxe .eia` iWp aEzM dPd ,"eiWblitE¦©§¨¦¥¨§¥¨¦§¨

:FWblitl fnx gxId didIW `Ed¤¦§¤©¨¥©¤¤§¦©§
ìáàiM ,mFlgd oiprWnXdfnx £¨¦§©©£¦©¤¤¤¤

,awrilgxIdeFziA ipal fnx §©£Ÿ§©¨¥©¤¤¦§¥¥
fnxie ,eizFclFY Eid odAW eiWp lke§¨¨¨¤¨¤¨§¨§¦§Ÿ

YWi eizFclFY lM iMlM mde ,Fl Eeg ¦¨§¨¦§©£§¥¨
mNM iM ,Fkxi i`vFi Wtp miraW¦§¦¤¤§¥§¥¦ª¨

.eil` m`FaA EegYWdxUr cg`e ¦§©£§¨¥¨§©©¨¨
,miakFMFl EegYWd xW` eig` El` ¨¦¥¤¨£¤¦§©£

aizkcM ,mdia` `A mxh onvr iptA¦§¥©§¨¤¤Ÿ£¦¤§¦§¦
(e"k b"n oNdl)E`iaIe dziAd sqFi `aIe §©¨©¨Ÿ¥©©§¨©¨¦

dziAd mciA xW` dgpOd z` Fl¤©¦§¨£¤§¨¨©¨§¨
:dvx` miR` Fl EegYWIe`i dxez ©¦§©£©©¦¨§¨



נז ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn ± jli`e 161 'nr d"l jxk zegiy ihewl t"r)

!dcizrd dlE`Bl ± "dRvnE oiYnn did"¨¨©§¦§©¤©§¨¨£¦¨

הּדב  את ׁשמר ואביו אחיו ּבֹו "וּיקּנאּו ּבפרׁשתנּו (לז,רּכתּוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
'ׁשֹומר יא) וכן יבֹוא, מתי ּומצּפה ממּתין "היה רׁש"י ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּופירׁש

ֱִאמּונים'".
ּבּדר־הּדרּוׁש: זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  קאי זֹו ּבפרׁשה הּמבֹוארים הענינים ּכללּות אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹידּוע
אּלא  ּפרטּים, ּכאנׁשים ויֹוסף הּׁשבטים אבינּו, יעקב על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹרק
ולא  הּדֹורֹות, ׁשּבכל ּבני־יׂשראל ּכללּות עבֹודת על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹמֹורים

לּבנים סימן ׁשהם אבֹות מעׂשה ּככל לך רק התורה על (רמב"ן ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ו) עם יב, ּכללּות עבֹודת על מרּמזים עצמם ׁשהּדברים אּלא ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

כח)יׂשראל שער פרשתנו עקידה בארוכה .(ראה ְִֵָ
מתי  ּומצּפה ממּתין "היה ׁשּיעקב ּדזה לבאר, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה

ּתמיד  ּומצּפה ממּתין מּיׂשראל אחד ׁשּכל על־זה קאי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיבֹוא"
מהּגלּות. ּבני־יׂשראל ּגאּולת הּגאּולה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָעל

ׁשּכמבֹואר  אמּונים", ׁשֹומר "וכן רׁש"י לׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָּומרּומז
מה  הּוא הּכתּוב ּפירּוׁש אמּונים" "ׁשֹומר הּכתּוב על ְֱִִֵֵַַַַַָָּברׁש"י
הּקדֹוׁש־ּברּו־ ׁשל "לאמּונתֹו ּומצּפים מחּכים ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבני־יׂשראל

מהּגלּות. לגאלם" כּו' ְֳֵַָָָהּוא
ׁשהּוא  יֹוסף ׁשל חלֹומֹו לקּיּום ּומצּפה" ממּתין ׁש"היה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזה
"מתי  וההמּתנה הּצּפיה הּוא אחיו, ׁשאר על יֹוסף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָמלּוכת

יֹוסף ּבן מׁשיח היינּו יֹוסף, ׁשל מלכּותֹו שם)יבֹוא" עקידה ,(ראה ְְִֵֵֶֶַַַָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה ּכּמּובא ּדוד, ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּבא

ובכ"מ)ּברז"ל א, רנב, ח"ג א, רסג, בהשמטות זח"א א־ב, נא סוכה .(ראה ְַַ

ß elqk g"i ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤ŸŸ¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑הלכּו ׁשּלא 'את', על לרעֹות נקּוד עצמן אּלא .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£Èp‰∑ ּוזריזּות ענוה אֹותֹולׁשֹון ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ואףֿעלּֿפי אביו, למצות נזּדרז ,. ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiå-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤
ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½

:äîëL àáiå©¨−Ÿ§¤«¨
i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑ חברֹון ׁשּנאמר:והלא ּבהר, ≈≈∆∆¿ְֱֲֶֶֶַַָָֹ

יג) אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא בּנגב (ב"ר)"וּיעלּו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לקּים  ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו ׁשל עמּקה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ'מעצה

הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר טו)מה "ּכיּֿגר (לעיל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

"זרע ÓÎL‰.יהיה ‡·iÂ∑(יא מּוכן (סוטה מקֹום ְְֲִֶַ«»…¿∆»ָָ
ּדינה,:לפרענּות  את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ְְְְְִִִִֶַָָָָָֻ

ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית מלכּות נחלקה יב)ׁשם א "וּיל(מלכים ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשכמה  ."רחבעם ְְְֶַָָ

(åè)eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯
:Lwáz-äî øîàì Léàä̈¦²¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא) ט)ׁשּנאמר:ּגבריאל,זה ּגבריאל (דניאל .""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

„‡·ÔB‰eיב  ‡Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

¯ÔÚיג  CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד  ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È·˙‡Â ‡Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו  ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïBøáç ÷îòî eäçìLiå (ãé)xiMfi ©¦§¨¥¥¥¤¤§©§¦
,mXn FglW xW` mFwOd aEzMd©¨©¨£¤§¨¦¨
okle ,mdipiA ax wgxn did iM xnFl©¦¨¨¤§¨©¥¥¤§¨¥
.mdia`n Eid miwFgx iM drx FOr EUr̈¦¨¨¦§¦¨¥£¦¤
uO`zp eia` cFakl sqFi iM ciBdlE§©¦¦¥¦§¨¦¦§©¥

`le ,wFgx mFwn l` mdixg` zkll̈¤¤©£¥¤¤¨¨§Ÿ
.izF` mi`pFU mde Kl` Ki` xn`̈©¥¥¥§¥§¦¦

Wxcn dfA cFr EpizFAxlE(b"i c"t x"a) §©¥¨¤¦§¨
d`pd xag lW dTnr dvr milWdl§©§¦¥¨£ª¨¤¨¥©¨¨

:oFxagA xEaTdeh dxez ©¨§¤§

äòú äpäå Léà eäàöîiå (åè)©¦§¨¥¦§¦¥Ÿ¤
.äãOaon drFY `Ed iM xn`i ©¨¤Ÿ©¦¤¦

qpkpe ,Kli dp` rcFi did `le KxCd©¤¤§Ÿ¨¨¥©¨¨¥¥§¦§©
WTan did drxOd mFwnA iM dcVA©¨¤¦¦§©¦§¤¨¨§©¥

:mzF`¨
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(æè)äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ
:íéòø íä¥¬Ÿ¦«

(æé)íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ∑(תנחומא) עצמן .האחוה מן הּסיעּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ
‰È˙c ‰ÎÏ∑ ּדתֹות נכלי ל ּבהם.לבּקׁש ׁשּימיתּו , ≈¿»…»¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

מידי  יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו: ְְְְִִִֵֵֵֵָָּולפי
.ּפׁשּוטֹו ְ

(çé)eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬
:Búéîäì BúàŸ−©«£¦«

i"yx£eÏk˙iÂ∑ וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר ∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', .אליו ,ּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé)äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−
:àä«

(ë)äzòå|úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìç£«ŸŸ¨«
i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯Â∑:יצחק רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִִַַָָ

הם  ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקרא
מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב "ונהרגהּו", ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָאֹומרים

ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָֹֹחלמתיו",
חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה הם: ׁשּיאמרּו אפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹואי

חלֹומֹותיו  ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, .ׁשּמּכיון ְְֲִֵֶֶַַָָָ

‰ÎÈ‡טז  ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז  È¯‡ ‡kÓ eÏË ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

ÔB‰˙ÂÏיח  ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט  ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ  ‡„Áa dpÓ¯Â dpÏË˜Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁÂ dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈÂ ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éøàéåCzFAq iM ciBdl ,dfA aEzMd §©£¦©¨¨¤§©¦¦¦
iE`x didW eil` E`A zFAx©¨¥¨¤¨¨¨
.eia` cFakl laq lMd la` ,Fl xfgl©£Ÿ£¨©Ÿ¨©¦§¨¦
zn` dxfBd iM ,cFr EpricFdlE§¦¥¦©§¥¨¡¤
KExA WFcTd Fl oOf iM ,xwW zEvixgde§©£¦¤¤¦¦¥©¨¨
F`iadl FYrCn `NW KxC dxFn `Ed¥¤¤¤Ÿ¦©§©£¦

EpizFAx EpEMzp dfle .mciA(c"i c"t x"a) §¨¨§¨¤¦§©§©¥
md dN`d miWi`d iM mxn`A§¨§¨¦¨¦¦¨¥¤¥
xERQd lM did mPg lr `NW ,mik`ln©§¨¦¤Ÿ©¦¨¨¨¨©¦
`id 'd zvr iM EpricFdl ,dGd©¤§¦¥¦£©¦

:mEwYfh dxez ¨
.äfî eòñð (æé)on onvr EriQd ¨§¦¤¦¦©§¨¦

.deg`d,dpizC dklpLl WTal ¨©§¨¥§¨Ÿ¨§¨§©¥§
FhEWR itlE .mdA LEzinIW zFzC ilkp¦§¥¨¤§¦¨¤§¦§
icin `vFi `xwn oi`e ,`Ed mFwn mW¥¨§¥¦§¨¥¦¥
dpEMd oi`e .dnlW 'x oFWl ,FhEWR§§§ŸŸ§¥©©¨¨
dGn Erqp Wi`d Fl WxtIW EpizFAxl§©¥¤§¨¥¨¦¨§¦¤
oipiC Lilr xxFrl Eklde deg`d on¦¨©§¨§¨§§¥¨¤¦¦
zkll rpnp did oM m`W ,zFnFrxze§©§¤¦¥¨¨¦§©¨¤¤

dpEMd la` .FnvrA oMqn did `le§Ÿ¨¨§©¥§©§£¨©©¨¨
Fl ciBd xW` l`ixaB Wi`d iM mdl̈¤¦¨¦©§¦¥£¤¦¦
ipWl WOWn oFWl xn`e ,zn` ciBd¦¦¡¤§¨©¨§©¥¦§¥
oiad `l `Ede ,zn` mdipWE ,mipR̈¦§¥¤¡¤§Ÿ¥¦
,EPOn dlbPd xg` Klde ,FA xYqPd©¦§¨§¨©©©©¦§¨¦¤

ozcA m`vnIe eig` xg` KlIexW`M ©¥¤©©¤¨©¦§¨¥§Ÿ¨©£¤
:Fl xn`̈©

eLøãå`Ed dGd Wi`dW ipRn ,df §¨§¤¦§¥¤¨¦©¤
dp` `Ed rcFi oM m`e K`ln©§¨§¦¥¥©¨¨
xn`e ,ozFcA mPd xn` `l dOle ,md¥§¨¨Ÿ¨©¦¨§¨§¨©
Fpi`e mW EklIW mdn rnXW wRYqnM§¦§©¥¤¨©¥¤¤¥§¨§¥
Wxcn EUri okle ,dYr md dp` rcFi¥©¨¨¥©¨§¨¥©£¦§¨

:Fxn`nA§©£¨
.íéøîà ézòîL ékmzF` iYrnW ¦¨©§¦Ÿ§¦¨©§¦¨

oke ,dpizC dklp mixnF` EidW¤¨§¦¥§¨Ÿ¨§¨§¥
zrnW dwax('d f"k lirl).zrnFW dzid ¦§¨Ÿ©©§¥¨§¨©©

iM ,dGn mirFxd Erqp ,xn`IW okYie§¦¨¥¤Ÿ©¨§¨¦¦¤¦
,dpizC dklp mixnF` miWp` iYrnẄ©§¦£¨¦§¦¥§¨Ÿ¨§¨
mipR xiYqnM FOr xAC ,Lig` md ilE`©¥©¤¦¥¦§©§¦¨¦

:oiprd ongi dxez ¦¨¦§¨
.Búéîäì Búà eìkðúiå (çé)Eid ©¦§©§Ÿ©£¦¨

mdilkpA FzF` zindl miaWFg§¦§¨¦§¦§¥¤
`le ,mdil` axwi mxhA ElMpzi xW £̀¤¦§©§§¤¤¦§©£¥¤§Ÿ
Exn` Kke .mdiciA FnC KRWl Ekxhvi¦§¨§¦§Ÿ¨¦¥¤§¨¨§

dAx ziW`xaA(c"i c"t)z` FA dQWp ¦§¥¦©¨§©¤¤
dzlr `le oM EUr ilE`e .mialMd©§¨¦§©¨¥§Ÿ¨§¨
`le mdil` axw iM E`x xW`ke .mciA§¨¨§©£¤¨¦¨©£¥¤§Ÿ
l` Wi` Exn` ,mdilkpA Fzindl Elkï§©£¦§¦§¥¤¨§¦¤
Edbxdp dYre Epil` `A dPd eig`̈¦¦¥¨¥¥§©¨©©§¥

:Epgp`hi dxez £©§
.åéúîìç eéäi äî äàøðå (ë)dviln §¦§¤©¦§£ŸŸ¨§¦¨

m` FzFn ixg` d`xp ,brl KxC¤¤©©¦§¤©£¥¦
Exn` iM ipirA oFkPde .Fl degYWp¦§©£¤§©¨§¥©¦¨§
m` iM ,eizFnFlg EidI dn d`xp dYr©¨¦§¤©¦§£¨¦¦
la` .Epilr Klni KFln EpicIn EdEliSi©¦¦¨¥¨¦§Ÿ¨¥£¨

Exn` EpizFAx(mW)zxnF` WcTd gEx ©¥¨§¨©©Ÿ¤¤¤
,eizFnFlg EidI dn d`xpxaC xnFlM ¦§¤©¦§£¨§©§©

:mdnE iPOn mEwi in`k dxez ¦¨¦¤¦¥¤



נט ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy

(àë)epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−
:Lôð̈«¤

i"yx£LÙ epk ‡Ï∑נפׁש מיתה מּכת היא זֹו ,. …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´
-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà BúàŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈©¦§§

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä ïòîì Bá®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑ ראּובן על העידה הּקדׁש רּוח ¿«««ƒ…ְִֵֵֶַַַָֹ

זאת  אמר ויעלּנּוׁשּלא הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבכֹור  'אני אמר: יּתלה מּׁשם. לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻ

ּבי' אּלא .הּסרחֹון ְִִֶַָ

ß elqk h"i iyily mei ß

(âë)-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£BzzkŒ˙‡∑ חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙˙kŒ˙‡∑ אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיו הּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë)Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−
:íéî̈«¦

i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְֱִֶֶַַַ
מה  מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", ְִִֵֵֵֵֶַַַָ"והּבֹור

אבל  ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹו "אין ְֲִִֵֵַַַָָּתלמּודֿלֹומר:
ועקרּבים  ּבֹונחׁשים כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְִִֵַַָ

Ï‡כא  ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ dpÏË˜ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב  ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

eÁÏL‡Âכג  È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡ezk ˙È dezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד  ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·ÒÂ¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íã eëtLz ìà (áë)dPd ,mdl xn` ©¦§§¨¨©¨¤¦¥
mYaWg xW`M mkl laFq iziid̈¦¦¥¨¤©£¤£©§¤
ip` mB iM ,mkilkpA FzF` zindl§¨¦§¦§¥¤¦©£¦
,mixg` ici lr znEIW izivxe eiz`pU§¥¦§¨¦¦¤©©§¥£¥¦
mC miktFW EidY l` mY` la £̀¨©¤©¦§§¦¨
oaE`xl dpEMde .mkl dlilg ,mkiciA¦¥¤¨¦¨¨¤§©©¨¨¦§¥
l` FaiWdl FliSdl dzid df lkA§¨¤¨§¨§©¦©£¦¤

:eia`̈¦
áeúkäåoaE`x mdl xn`X dn xRq §©¨¦¥©¤¨©¨¤§¥

mixaC la` ,eil` ErnWe§¨§¥¨£¨§¨¦
ElAw `NW dNgYn mdl xn` mixg £̀¥¦¨©¨¤¦§¦¨¤Ÿ¦§

mdl xn`W FnM ,EPOn(a"k a"n oNdl) ¦¤§¤¨©¨¤§©¨

E`hgY l` xn`l mkil` iYxAC `ld£Ÿ¦©§¦£¥¤¥Ÿ©¤¤§
`NW d`x xW`ke ,mYrnW `le clIa©¤¤§Ÿ§©§¤§©£¤¨¨¤Ÿ

oM m` ,mdl xn` Fafrl ErnWl` ¨§§¨§¨©¨¤¦¥©
mc EkRWY,"FnC" xn` `le ,mkiciA ¦§§¨¦¥¤§Ÿ¨©¨

oM xn`i `NW Fnvr d`xd iM¦¤§¨©§¤ŸŸ©¥
,mC miktFW Eidi `NW wx ,Fzad`l©£¨¨©¤Ÿ¦§§¦¨
WprM mxFBd Wpr oi`W mzF` cOl¦¥¨¤¥Ÿ¤©¥§Ÿ¤

:eiciA mC KtFXd©¥¨§¨¨
.øaãna øLà äfä øBaä ìà íòèå§©©¤©©¤£¤©¦§¨
`le wnr dGd xFAd dPd ,xn`l¥Ÿ¦¥©©¤¨Ÿ§Ÿ
m`e ,xAcOA `Ede EPnid z`vl lkEi©¨¥¥¤§©¦§¨§¦
.eilr xaFr oi` iM Fl riWFn oi` wrvi¦§©¥¦©¦¥¥¨¨
,min FA oi`e wx did iM aEzMd xRqe§¦¥©¨¦¨¨¥§¥©¦
FzF` EriAhi `l min FA did m`W¤¦¨¨©¦Ÿ©§¦

:FnC KtXn Erpnp xaMW¤§¨¦§§¦§Ÿ¨
áúëåi"Xxxn`PW rnWOnxFAde §¨©©¦¦©§¨¤¤¡©§©

,wx,min FA oi`W rcFi iPpi` ¥¥¤¦¥©¤¥©¦
xnFl cEnlY dn,min FA oi`oi` min ©©§©¥¨¦©¦¥

oFWl ,FA Wi miAxwre miWgp la` FA£¨§¨¦§©§©¦¥§
EpizFAx ixaCn i"Xx(.a"k zAW)m`e . ©¦¦¦§¥©¥©¨§¦

,xFAd ixFgA miAxwre miWgp Eid oM¥¨§¨¦§©§©¦§¥©
EN`W ,mdA Erci `le wnr didW F`¤¨¨¨Ÿ§Ÿ¨§¨¤¤¦
did sqFil EwiGi `le mzF` mi`Fx Eid̈¦¨§Ÿ©¦§¥¨¨
lFcB qp Fl dUrPW mdl xExA xaCd©¨¨¨¨¤¤©£¨¥¨
FzEkf iM Ercie ,xEnB wiCv `EdWe§¤©¦¨§¨§¦§
giWnA ErBi Ki`e ,rx lMn EPliSY©¦¤¦¨©§¥¦§¦§¦©
oiprkE ,FliSnE FA utg `Ed xW` mXd©¥£¤¨¥©¦§¦§¨

xn`PW(b"k 'e l`IpC)Dk`ln glW idl` ¤¤¡©¨¦¥¡¨¦§©©§£¥
law lM ipElAg `le `zeix` mR xbqE£©ª©§¨¨¨§¨©§¦¨¢¥
md la` .il zgkYWd Ekf idFncw iC¦¨¨¦¨¦§§©©¦£¨¥

:xaCA Erci `lŸ¨§©¨¨
ìòåxn`i hWRd KxCoi` wx xFAde §©¤¤©§¨Ÿ©§©¥¥

min FAmin FA Eid m` mBW ,llM ¨¦§¨¤©¦¨©¦
`xTi hrn,wx`le dY` zn ik oke §©¦¨¥¥§¥¦¥©¨§Ÿ

digz('` 'k a"n)lMde ,mipR mEWA llM ¦§¤§¨§¨¦§©Ÿ
:wEGge xE`Abk dxez ¥§¦



ayieס zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dxFY ixacA mc`d zE`ivn iENn¦§¦¨¨¨§¦§¥¨

מים: ּבֹו אין רק כד)והּבֹור (לז, ְִֵֵַָֽ
ז"ל חכמינּו נסמן)אמרּו ושם א. יז, קמא אּלא (בבא מים "אין ְֲִֵֵֶַַָָָ

הרמז: ּבדר לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּתֹורה".
ּבֹו "אין ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ּבמּצב האדם נמצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכאׁשר
ׁשאין  ּכלֹומר ּבֹו", יׁש ועקרּבים "נחׁשים מּמילא ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמים",
ּכלֹומר  - ההפכי לּצד הּקדּׁשה צד ּבין ממּצע ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻֻמציאּות
מּדברי  ּבריקנּותֹו אּלא, - הרׁשּות ּבדברי ּבֹורֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתמּלא

והמנּגדים  ההפכים ּבענינים מּמילא ּבדר מתמּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּתֹורה
ְַָֻלקדּׁשה.

הּבעל־ׁשם־טֹוב מאמר עו)ועל־ּדר סימן הריב"ש על (צוואת ְֲֵֶֶַַַַַַַ
עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם": "וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק
ּדבר  יׁש ולא עבֹודה־זרה, עֹובד הּוא מּיד ,ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹמהּׁשם־יתּבר

ְָֻממּצע".

(äë)äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ
íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé úçøà«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', .ּכתרּגּומֹו: …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ

'B‚Â ÌÈ‡N Ì‰ÈlÓ‚e∑ את הּכתּוב ּפרסם לּמה ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַָָָ
ּדרּכן  ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּׂשאם?
ולזה  רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

רע  מריח יּזק ׁשּלא ּבׂשמים ּכּנּוסי ∑Î‡˙.נזּדּמנּו ּכל ְְְִִֵֵֶַַַַָֹֻ¿…ִֵָ
וכן: נכאת, קרּוי הרּבה כ)ּבׂשמים ב את (מלכים "וּיראם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּתרּגם  ואּונקלֹוס ּבׂשמיו, מרקחת נכתה", ּבית ְְְְְְְִִֵֵַַָָָֹֹּכל
ׁשעוה  והּוא ∑È¯ˆe.לׁשֹון הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף ְֲַָ¿ƒְְֲֵֵֵַַָָָ

הּקטרת  סּמני עם הּנמנה ׁשמֹו∑ËÏÂ.נטף לּוטיתא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ»…ְִָ
ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹּבלׁשֹון

נּדה  ּבמּסכת ח)אשטרוליזא"ה, .(דף ְִֶֶַָ

(åë)âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ
:Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà¤¨¦½§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ ּממֹון ּכתרּגּומֹומה ,.BÓcŒ˙‡ eÈqÎÂ∑ את .מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

ÔB‰ÈÈÚכה  eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

È‰˙Óכו  ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎe ‡eÁ‡ ˙È ÏBË˜ È¯‡ ‡Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äpäå (äë)d`A mil`rnWi zgx` §¦¥Ÿ§©¦§§¥¦¨¨
.crlBnmdipir E`Up xW`M ¦¦§¨©£¤¨§¥¥¤

,crlB KxCn mi`A miWp` wFgxn E`xe§¨¥¨£¨¦¨¦¦¤¤¦§¨
`id mil`rnWi zgx` iM ExiMd¦¦¦Ÿ§©¦§§¥¦¦
iM ,Ekli mixvnl iM Ercie ,miNnBA©§©¦§¨§¦§¦§©¦¥§¦
mixvnlE ,z`kPde ixSd `aEi crlBn¦¦§¨¨©§¦§©§Ÿ§¦§©¦
xn` okle .FzF` KilFdl mMxC did̈¨©§¨§¦§¨¥¨©
ux`n dN`d miWp` dPd ,dcEdi mdl̈¤§¨¦¥£¨¦¨¥¤¥¤¤
,dwFgx ux` l` miklFde ,wgxn¤§¨§§¦¤¤¤§¨

:xaCd rcEi `l iM mdl EPxMnp¦§§¤¨¤¦Ÿ¦¨©©¨¨
øLàëåilrA Eid iM E`vn mdl Eaxw §©£¤¨§¨¤¨§¦¨©£¥

z`kPd mdl xW` ,dxFgq§¨£¤¨¤©§Ÿ
,mixgFq mipicn miWp` ,ixSde§©§¦£¨¦¦§¨¦£¦
.mil`rnWIdn miNnBd ExkVW¤¨§©§©¦¥©¦§§¥¦

z` ExMnIeFzF` EpTW mipicOl sqFi ©¦§§¤¥©¦§¨¦¤¨
zgx` iM ,dxFgql FA xgql¦§Ÿ¦§¨¦¨§©
Epwi `l miNnBd ixiMUn mil`rnWId©¦§§¥¦©§¦¥©§©¦Ÿ¦§

xn`e .mnvrl dxFgq md(g"k wEqtA) ¥§¨§©§¨§¨©§¨

,mil`rnWIl sqFi z` ExMnIemdl iM ©¦§§¤¥©¦§§¥¦¦¨¤
dxFgQd mikilFn mdW FzF` Exqn̈§¤¥¦¦©§¨

mil`rnWId cIn mrh dfe .mixvnl§¦§©¦§¤©©¦©©¦§§¥¦
dOW EdEcixFd xW`('` h"l oNdl)iM , £¤¦¨¨§©¨¦

eilrA Eid mipicOd la` ,mciA did̈¨§¨¨£¨©¦§¨¦¨§¨¨
mipcOde xn`W `Ede ,FA Exgq mde§¥¨£§¤¨©§©§¨¦

.mixvn l` Fz` Exkn̈§Ÿ¤¦§¨¦
ìëåFzF` xRqi mrR ,aEzMA dUrn §¨©£¤©¨©©§©¥

gilXA mrtE ,FA dEvnd lWFOA©¥©§©¤©©©¨¦©
xn`PW oiprM ,FciA EPUrIW`"i mixaC) ¤©£¤§¨§¦§¨¤¤¡©§¨¦

('f,dUr xW` lcBd 'd dUrn lM z ¥̀¨©£¥©¨Ÿ£¤¨¨
xg` aEzke(a"i c"l mW)dWn dUr xW` §¨©¥¨£¤¨¨Ÿ¤

xn` oke .l`xUi lM ipirl(`"p 'f `"n) §¥¥¨¦§¨¥§¥¨©
KlOd dUr xW` dk`lOd lM mlWYe©¦§©¨©§¨¨£¤¨¨©¤¤

aizkcM ,D`Ur mxige ,dnlW'f mW) §ŸŸ§¦¨£¨¨§¦§¦¨

(c"iz` UrIe dnlW KlOd l` `FaIe©¨¤©¤¤§ŸŸ©©©¤
xn` Fnvr sqFiaE .FYk`ln lMoNdl) ¨§©§§¥©§¨©§©¨

(a"k h"l`Ed mW miUr xW` lM z ¥̀¨£¤Ÿ¦¨
FA dEvnl dUrOd ozFp ,dUr did̈¨Ÿ¤¥©©£¤©§©¤

:FzF` dUFrle§¨¤
éaøåxn` mdxa`(g"k wEqtA)iM , §©¦©§¨¨¨©§¨¦

,mil`rnWi E`xTi mipicOd©¦§¨¦¦¨§¦§§¥¦

iM ,oicn ikln lr aEzMd xn` xW`M©£¤¨©©¨©©§¥¦§¨¦
md mil`rnWi(c"k 'g mihtFW)EPpi`e . ¦§§¥¦¥§¦§¥¤

xn`W aEzMd iM ,aWg xW`M(mW)iM ©£¤¨©¦©¨¤¨©¨¦
fnxi ,md mil`rnWi iM mdl adf infp¦§¥¨¨¨¤¦¦§§¥¦¥¦§Ÿ
mdl `idd dnglOdW mcw ipA lr©§¥¤¤¤©¦§¨¨©¦¨¤

aizkC ,dzid(b"l 'e mW)wlnre oicn lke ¨§¨¦§¦¨§¨¦§¨©£¨¥
md mcw ipaE ,eCgi Etq`p mcw ipaE§¥¤¤¤¤§©§¨§¥¤¤¥
miWbliRd ipA lM lr iM ,mil`rnWi¦§§¥¦¦©¨§¥©¦©§¦

xn` mdxa`l xW`('e d"k lirl)mgNWie £¤§©§¨¨¨©§¥©§©§¥
l` dncw ig EPcFrA FpA wgvi lrn¥©¦§¨§§¤©¥§¨¤
miklOd EidW okYi mB .mcw ux ¤̀¤¤¤©¦¨¥¤¨©§¨¦
iM ,oicn lr Ekln mde mil`rnWi¦§§¥¦§¥¨§©¦§¨¦
l`rnWi mW lr oicn E`xwi dOl̈¨¦§§¦§¨©¥¦§¨¥
sqFiA aEzMd hWtA oFkPde .mdig £̀¦¤§©¨¦§©©¨§¥
Exn` EpizFAx la` ,FA Epxn`X dn©¤¨©§£¨©¥¨§

('k c"t x"a):zFAx minrR xMnPWek dxez ¤¦§©§¨¦©
.Bîc úà eðéqëå (åë)z` milrpe §¦¦¤¨§©£¦¤

xn` oke .i"Xx oFWl ,Fzzin¦¨§©¦§¥¨©
`EdW oFkPde .DinC lr iqkpE qElwp ª̀§§§©¥©§¥§©¨¤
mixYqn igvFx bdpn iM ,FhEWtM¦§¦¦§©§¥¦§¨¦
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(æë)Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑ ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְִִִִֵֶַָָ
אל  יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָֹקּבלת
ׁשהּוא  וכל 'נקּבל'. מתרּגם ונׁשמע", "נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻאביו",
אלהים  ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ְְְְֱִִִֶֶַַָֹֹׁשמיעת

יׂשראל", "וּיׁשמע ׁשמעת", "ורבקה ּבּגן", ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמתהּל
ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את ְְְְְְִֶַַַָָָָֻֻֻ"ׁשמעּתי

קדמי' ׁשמיע .ּוׁשמע, ְְֳִַַַָ

(çë)eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³
íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNòa§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈÈ„Ó ÌÈL‡ e¯·ÚiÂ∑,אחרת ׁשּירא היא זֹו «««¿¬»ƒƒ¿»ƒִֶֶַַָָ

הרּבה  ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע.eÎLÓiÂ∑ ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ«ƒ¿¿
הּבֹור, מן יֹוסף את יעקב לּיׁשמעאלים,וּימּכרּוהּוּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹ

לּמצרים  והּמדינים לּמדינים .והּיׁשמעאלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָ

(èë)øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iå©¦§©−¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא היה ּובמכירתֹו עסּוק אחר: ּדבר אביו. את «»»¿≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו ּבׂשּקֹו יצּועי ׁשּבלּבל על .ּובתעניתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

(ì)äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨
:àá-éðà£¦¨«

i"yx£‡·ŒÈ‡ ‰‡∑ אברח אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½
ä-úà eìaèiå:íca úðzk ©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑ אדם לׁשל ּדֹומה "ּכתנת ∑‰zk˙.ּדמֹו ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", "ּכתנת  .יֹוסף", ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íà¦«Ÿ

·dכז  È‰˙ ‡Ï ‡„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dpaÊe e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡¯Ò· ‡eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח  e„È‚e È¯bz È‡È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È eÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

a‚a‡כט  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל  ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡‡ Ô‡Ï ‡‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא  ¯ÈÙˆ eÒÈÎe ÛÒBÈ„ ‡ezk ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב  eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FnC zFQklE FxawlE gvxPd bxdl©£Ÿ©¦§¨§¨§§©¨
xn`PW oiprM ,xtrA(a"i 'a zFnW) §¨¨§¦§¨¤¤¡©§

dPd ,mdl xn` KklE ,lFgA EdpnhIe©¦§§¥©§¨¨©¨¤¦¥
z` miQknE Epig` z` mibxFd Epgp £̀©§§¦¤£¥§©¦¤

:Epl aWgi ok iM ,xtrA FnC̈§¨¨¦¥¥¨¥¨
äpäåEkRWi `NW mdl cOl oaE`x §¦¥§¥¦¥¨¤¤Ÿ¦§§

zEnie xFAA EdEkilWi la` mciA mC̈§¨¨£¨©§¦©§¨
KtFXd WprM mxFBd Wpr oi`W ,mẄ¤¥Ÿ¤©¥§Ÿ¤©¥
aWgi df mB xn`e dYr dcEdi `aE ,mC̈¨§¨©¨§¨©©¤¥¨¥
oke ,EdEpbxd Epgp` EN`M dgivxl Epl̈¦§¦¨§¦£©§£¨§§¥
aEzMd xn`W oiprkE ,zn`A xaCd©¨¨¤¡¤§¦§¨¤¨©©¨

('h a"i a"y),oFOr ipA axgA Ybxd Fz`e§Ÿ¨©§¨§¤¤§¥©

,EdipiA `M` `hEf `pice `Ax `pice§¦¨©¨§¦¨¨¦¨¥©
:zn` Exn` mdipWEfk dxez §¥¤¨§¡¤

íéqtä úðúk úà eçlLiå (áì)©§©§¤§Ÿ¤©©¦
.íäéáà ìà eàéáiåF` .iEevA ©¨¦¤£¦¤§¦

,E`iaIeEglW iM ,mi`iaOd migElXd ©¨¦©§¦©§¦¦¦¨§
Exn`e ,ozcA mcFre DzF`Ep`vn z`f ¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨¨



ayieסב zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iyily meil inei xeriy

(âì)eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§
:óñBé óøè óøè̈¬ŸŸ©−¥«

i"yx£Èa ˙˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ¯Ú‰.היא ‰iÁ «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»
e‰˙ÏÎ‡∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ׁשּתתּגרה (ב"ר)נצנצה סֹופֹו ¬»»¿ְְְִִֶֶֶַַָָֹ

ּפֹוטיפר  אׁשת הּקדֹוׁשּֿברּוּֿבֹו לֹו ּגּלה לא ולּמה . ְִִֵֶַַָָָָָֹ
וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָהּוא?

היה (תנחומא)עּמהם,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יצחק אבל ְְֲִִֶַָָָָָָָ
ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָיֹודע

לֹו'? לגּלֹות רֹוצה אינֹו .הּוא ְֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i jxk zegiy ihewl)

עּמהם להקּב"ה לג)וׁשּתפּו לז, חׁשׁשּו(רׁש"י הּׁשבטים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחד
אּלא  אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, החרם את ּתלּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכן
ולא  "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכ יסּכימּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכאׁשר
קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ"ּבחרם").

ׁשל  ּבאסּפקלריא "ראה :לכ הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָסּמן
מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹקדׁש
זה  סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה ְֲִִֵֵֶֶֶַָלהֹודיעֹו
ׁשהּוא  ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו יֹוסף, את לחּפׂש ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹהלכּו

ַחי.

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ׁשנה ׁשּירד כ "ב עד מּמּנּו מׁשּפרׁש , »ƒ«ƒִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנה  ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעקב
ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ּובן ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹוגֹו'",
יעקב  ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוׁשבע
קּים  ׁשּלא ׁשנה כ"ב ּכנגד ׁשנה, כ"ב הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמצרים,

ואם:יעקב  אב יז)ּכּבּוד ּבבית (מגילה ׁשהיה ׁשנה כ' ְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
וחצי  ׁשנה לבן: מּבית ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלבן,
ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ְְְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבסּכֹות
וסֹופי  הן עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ"זהּֿלי

ּכנגּדן  .ללקֹות ְְְִֶָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ
jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§

:åéáà BúàŸ−¨¦«
i"yx£ÂÈ˙aŒÏÎÂ∑ ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿»¿…»ְְֲִֵַָָ

וׁשבט  ׁשבט ּכל עם נחמיה נֹולדּו רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
"וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות ְְְֲִֵֶַַָָָָֹאֹומר:
ּולכּלתֹו 'ּבנֹו', לחתנֹו מּלקרא נמנע אדם ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכּלֹותיו,

ÌÁ˙‰Ï.'ּבּתֹו' Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר) מקּבל אדם אין ִ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְֵֵַָָ
ׁשּמת  וסבּור החי על נגזרה ּתנחּומין הּמת ׁשעל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

החי  על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ‡ÈaŒÏ.ּגזרה „¯‡∑ ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ≈≈∆¿ƒ
'על': ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַּכמֹו:

כא) ב הּדמים",(שמואל ּבית ואל ׁשאּול ד)"אל א (שמואל ְִֵֶֶַָָ
ואל  האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות ("אל .חמיה ְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹ

‰Ï‡L Ï·‡∑ ּבאבלי' הּוא: קבר לׁשֹון ּכפׁשּוטֹו, »≈¿…»ְְְְִִֶֶֶ
ּכל  אתנחם ולא סימן ימי'אּקבר, ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אחד  ימּות לא אם הּגבּורה: מּפי ּבידי מסּור היה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹזה
מבטח ּבחּיי, ּגיהּנם אני מּבני רֹואה j·iÂ.ׁשאיני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ«≈¿¿

ÂÈ·‡ B˙‡∑,יעקב ׁשל צרתֹו מּפני ּבֹוכה היה יצחק …»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מתאּבל  היה לא חי ,אבל ׁשהּוא יֹודע .ׁשהיה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÁ˙‡לג  È¯·„ ‡ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dˆ¯Áaלד  ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁÏלה  d˙a ÏÎÂ È‰Ba ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.`p xMdzial oFxag l` dEglXW F` ©¤¨¤§¨¨¤¤§§¥
iptl dEqipkd m`FaaE ,odn cg`d̈¤¨¥¤§¨¦§¦¨¦§¥

n`e mdia`Fl Ex.Ep`vn z`fdf lke £¦¤§¨§Ÿ¨¨§¨¤
cWFg did EwzW m` iM ,oiprA xMpzdl§¦§©¥¨¦§¨¦¦¨§¨¨¥
rci iM FzF` mYbxd mY` xn`l mzF`¨¥Ÿ©¤£©§¤¦¨©

:FA mz`pw¦§¨¨
LéåmiWxtn,EgNWIeDA ErwYW §¥§¨§¦©§©§¤¨§¨

zEncM miAx zFnFwnA Drxwl glXd©¤©§¨§¨¦§©¦¦§
Exari glWA oFWNn ,zFIg iPWe"l aFI`) ¦¥©¦§§¤©©£Ÿ¦

(a"imrhe .,miQRdDzF` EglW iM §©©©©¦¦¨§¨
:Fl dUr xW` miQRA DPxiMIWbl dxez ¤©¦¤¨©©¦£¤¨¨

.åéúða ìëå (äì)okYie .FpA zaE FYA §¨§Ÿ¨¦©§§¦¨¥
eizFNM mB dGd llMA qpkPW¤¦§©©§¨©¤©©¨
mB E`xTi zFpAd llkA iM ,odOr¦¨¤¦¦§©©¨¦¨§©

minkg xn`nM F` .oM zFNMdc"t x"a) ©©¥§©£©£¨¦
(h"ieizFNkl `xwNn rpnp mc` oi ¥̀¨¨¦§¨¦¦§Ÿ§©¨

:dizFNkl inrp dxn` oke .eizFpA§¨§¥¨§¨¨¢¦§©¤¨
izpA l` ,izpa dpaW dpkl,`"i '` zEx) ¥§¨Ÿ§¨§Ÿ©©§Ÿ©

(b"iiYa ikl ,('a 'a mW)KxC wx EPpi`e . §¦¦¦¨§¥¤©¤¤
iYA YrnW `ld FnM ,calA dAgmW) ¦¨¦§©§£Ÿ¨©©§¦¦¨

('g 'a:el dxez



סג ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

אין  ּבנֹותיו" "וכל הּמּלים על ׁשּבפרּוׁשֹו לכ הּסיּבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאחת
הּמּלה  ׁשּמׁשמעּות יהּודה, רּבי ּבדעת מסּתּפק ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָרׁש"י

– ּכפׁשּוטּה היא ּגם ּבנֹות"ּבנֹותיו" מביא הּוא אּלא יעקב, ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
מּפני  היא, ל"ּכּלֹותיו", היא ׁשהּכּונה נחמיה, רּבי ּדעת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאת

את  נׂשאּו ׁשהּׁשבטים יֹוצא יהּודה רּבי ׁשל ּפירּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפי
(מן יׁשהאב אחיֹותיהם ּובפׁשטּות נח), לבני הּמּוּתר ּדבר , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ניּתנה, ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ׁשמרּו ׁשהּׁשבטים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלֹומר,
יעקב. ּבחּיי ְְֲֵַַָֹּולפחֹות

(åì)ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´
ô :íéçahä øN äòøt©§½Ÿ©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑ ּבהמֹות .הּמלׁשֹוחטי ««»ƒְֲֵֵֶֶַ

ß elqk 'k iriax mei ß

çì(à)åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´¤¨®
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò èiå©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְִָָָָָָ
ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלכאן
'אּתה  אמרּו: אביהם, ּבצרת ּכׁשראּו מּגדּלתֹו, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻאחיו

ׁשֹומעים  היינּו - להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָאמרּת
'ל.ËiÂ∑ אחיו ÈÓl„Ú.מאת LÈ‡ „Ú∑ נׁשּתּתף ְ«≈ֵֵֶָ«ƒ¬À»ƒְִֵַ

.עּמֹו ִ

(á)òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©
:äéìà àáiå äçwiå©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£ÈÚk∑ ב"ר)ּתּגרא נ. :(פסחים ¿«¬ƒַָָ

ÙÈËBÙÏ¯לו  ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È eÈaÊ È‡È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א  ‰„e‰È ˙Áe ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

dÓLeב  ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·ÒÂ ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéçahä øN (åì)zFndA ihgFW ©©©¨¦£¥§¥
mxIe oke .i"Xx oFWl ,KlOd©¤¤§©¦§¥©¨¤

gAHd(c"k 'h `"y)zFgAhlE zFgTxl , ©©¨§©¨§©¨
(b"i 'g mW),qElwp` zrC aFxw xzFi la` . ¨£¨¥¨©©ª§§

EpivnE .FziaA xdQd ziA zFid xEarA©£¡¥©Ÿ©§¥¨¦
miWp`d zbixdl dgiah(`"k c"i dirWi) §¦¨©£¦©¨£¨¦§©§¨

Ylng `le Ygah ,gAhn eipal Epikd̈¦§¨¨©§¥©¨©§¨§Ÿ¨¨§¨
(`"k 'a dki`)aEzMd xaCl di`xE . ¥¨§¨¨©¨¨©¨

l`IpcA(c"i 'a)iC `IgAh ax KFix`l §¨¦¥§©§©©¨©¨¦
MlniniMgl dlHwl wtp iC ` ©§¨¦§©§©¨¨§©¦¥
:laA` dxez ¨¤

.éðòðk Léà úa (á)qElwp` xn` ©¦§©£¦¨©ª§§
`AW xgFq Wi` xnFlM ,`xBY©¨¨§©¦¥¤¨
iM xnFl FYrce .FzxFgqA ux`A xEbl̈¨¨¤¦§¨§©§©¦
zFIprpM `VNn ExOYWi awri ipA§¥©£Ÿ¦§©§¦¦¨§©£¦
,mdxa` mB wgvi mdia` dEv xW`M©£¤¦¨£¦¤¦§¨©©§¨¨

migqR zkQnA `xnBA ExiMfd oke(.'p). §¥¦§¦©§¨¨§©¤¤§¨¦
zFia`Fn zFipFOr zFIxvn mdiWp Eide§¨§¥¤¦§¦©¦£¦
,dxEhw ipaE l`rnWi ipA iiqginE§ª¨¥§¥¦§¨¥§¥§¨
oFrnW oA lE`W lr aEzMd cgi KklE§¨¦¥©¨©¨¤¦§

('i e"n oNdl)`Ed iM "ziprpMd oA lE`We" §©¨§¨¤©§©£¦¦

EWxC mW mbe .mdA FCal(`"i 't x"a) §©¨¤§©¨¨§
:iprpkl dlraPW dpiC `idW¤¦¦¨¤¦§£¨¦§©£¦

eðéúBaøå(h"i c"t mW).xaCA Ewlgp §©¥¨¤§§©¨¨
xnF` dcEdi iAx ,Exn`̈§©¦§¨¥
,mE`UpE mihaXd mr EclFp zFnF`Y§§¦©§¨¦§¨
okYie .Eid zFIprpM xnF` dingp iAx©¦§¤§¨¥§©£¦¨§¦¨¥
`NW ,oqEgiA dingp iAx ciRwd `NW¤Ÿ¦§¦©¦§¤§¨§¦¨¤Ÿ
ux` iWPn E`UPW xnFl `N` oEMzp¦§©¥¤¨©¤¨§¦§¥¤¤
miaWFYde mixBd on Eid la` ,orpM§©©£¨¨¦©¥¦§©¨¦
zFIpFOr F` zFvx`d lMn mi`Ad©¨¦¦¨¨£¨©¦
oEMzp `l iM ,miOrd xzInE zFIa`FnE£¦¦¤¤¨©¦¦Ÿ¦§©¥
E`Up `NW dcEdi iAx lr wlgl wx©©£Ÿ©©¦§¨¤Ÿ¨§
dxEq` m`d on FzFg`W ,mdizFig ©̀§¥¤¤£¦¨¥£¨

gp ipal(:g"p oixcdpq)dcEdi iAx zrclE . ¦§¥Ÿ©©§¤§¦§©©©¦§¨
dXW zFnF`Y z`Ul d`l ipA Ekxhvi¦§¨§§¥¥¨¨¥§¦¨
`NW F` ,mdNW E`Vi mde mixg`d̈£¥¦§¥¦§¤¨¤¤Ÿ
`le ,llM zFnF`YA dingp 'x dcFi¤§¤§¨©§§¨§Ÿ
zErnWnM dpiC izlEf zA Fl dzid̈§¨©¨¦¦¨§©§¨
oFkp EPpi` `xaq KxC lre .aEzMd©¨§©¤¤§¨¨¥¤¨
ilgFpA didIW ,zFIprpM mNM E`VIW¤¦§ª¨§©£¦¤¦§¤§£¥
FnM xEx`d card orpM rxGn ux`d̈¨¤¦¤©§©©¨¤¤¨¨§

dEv aEzMde ,mdxa` lW FrxGn¦©§¤©§¨¨§©¨¦¨
:dhiltE zix`W Fl didY `le Fnixgdl§©£¦§Ÿ¦§¤§¥¦§¥¨

ìòådOl iM ,xBY Wi`d df mipR lM §©¨¨¦¤¨¦©¨¦¨¨
`Ed iM xn`l aEzMd Kxhvi¦§¨¥©¨Ÿ©¦

`d iWp` lke ,FqEgiA iprpM`idd ux §©£¦§¦§¨©§¥¨¨¤©¦
iqEaId onE ifixRd on md miprpM§©£¦¥¦©§¦¦¦©§¦
,mNM Eqgizi orpkl iM ,mdig`e©£¥¤¦¦§©©¦§©£ª¨
did iE`xde ,`id orpM ux`A mlEcre©£¨§¤¤§©©¦§¨¨¨¨
DnWE dX` dcEdi mW gTIe xn`IW¤Ÿ©©¦©¨§¨¦¨§¨
xnzA miWPd zFnW xiMfd xW`M ,KM̈©£¤¦§¦§©¨¦§¨¨

ozlEfe eUr iWpEd"k ,h"k `"i ,h"i 'c lirl) §¥¥¨§¨¨§¥

('`EPpi`W xBY `EdW FA WxR la` .£¨¥©¤©¨¤¥¤
dfe .ixFn`l F` iEgl dzidW ux`d on¦¨¨¤¤¨§¨©¦¦¨¡¦§¤

mrh,iprpM Wi` zA dcEdi mW `xIe ©©©©§¨§¨©¦§©£¦
xn`W aEzMde .D`Up dia` xEarA iM¦©£¨¦¨§¨¨§©¨¤¨©
EclFp dWlW dlWe opF`e xr dcEdi ipA§¥§¨¥§¨§¥¨§¨§

ziprpMd rEW zAn Fl('b 'a `"idc)xEarA , ¦©©©§©£¦©£
iM ,oM `xTY iprpM Wi` zA DzFid¡¨©¦§©£¦¦¨¥¥¦
`Ed iM ,xgFQd mdl `xTi `Edd Wi`d̈¦©¦¨¥¨¤©¥¦
DxEarA xW` FzxFgqA wdanE rEcï©ª§¨¦§¨£¤©£¨

:mW xB̈¨



ayieסד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®
:Búà dzãìa áéæëá äéäå§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎ· ‰È‰Â∑ ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, ׁשם ¿»»ƒ¿ƒְֲִֵֵֵַַָ
לׁשֹון: 'ּכזיב', נקרא מּלדת טו)ׁשּפסקה "היֹו(ירמיה ְְְְִִִֶֶֶָָָָ

אכזב", ּכמֹו לי נה)ּתהיה מימיו",(ישעיה יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רּבה' ּוב'בראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹּדאם
ּפסקת  וגֹו'" ׁשלה ׁשמֹו "וּתקרא .ראיתי: ְְְְִִִֵַַַָָָ

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ)eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÈÚa Ú¯∑,זרעֹו מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְִֶַַָָָ
ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

אֹונן. ׁשל זרעֹומיתתֹו מׁשחית ער היה ּכדי ולּמה ? ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
יפיּה ויכחיׁש ּתתעּבר .ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָֹ

Ú¯:ג  dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:ÔB‡»

dÓLה  ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dÓLeו  d¯Îea ¯ÚÏ ‡˙z‡ ‰„e‰È ·ÈÒe¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈¿«
:¯Óz»»

ÈÈז  Ì„˜ LÈa ‰„e‰È„ ‡¯Îea ¯Ú ‰Â‰Â«¬»≈¿»ƒ»ƒ√»¿»
:ÈÈ d˙ÈÓ‡Â«¬ƒ≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éaøåxn` mdxa`('i e"n oNdl)xEarA iM §©¦©§¨¨¨©§©¨¦©£
xare ziprpM z`Gd dX`d zFid¡¨¦¨©Ÿ§©£¦§¨©
.EznE mirx dipA Eid eizFa` zrC lr©©©£¨¨¨¤¨¨¦¥
FCal lE`We .aEzMd FxiMfd okle§¨¥¦§¦©¨§¨§©
Kxvd `l iM ,ziprpMd oA didW xiMfd¦§¦¤¨¨¤©§©£¦¦Ÿª§©
mrh didi oM m`e .dlWA oM xiMfdl§©§¦¥§¥¨§¦¥¦§¤©©

,dcEdi mW `xIeDzF` d`xW xnFlM ©©§¨§¨§©¤¨¨¨
dzpnzA dX` `xIe oiprM ,DA wWge§¨©¨§¦§©©©§¦¨§¦§¨¨

oFWnWC('` c"i mihtFW): §¦§§¦

úLøôáeawri igie(b"i 'p oNdl)i"Xx azM §¨¨©©§¦©£Ÿ§©¨¨©©¦
ipA `le ,eipA FzF` E`VIe l"f©¦§¨¨§Ÿ§¥
cg` izHnA Eprhi l` mEv KMW ,eipÄ¨¤¨¦¨©¦§£§¦¨¦¤¨

orpM zFpAn mdW itl mkipAnx"acna) ¦§¥¤§¦¤¥¦§§©©
('g 'aoFrnW oA lE`XW itl df didie .§¦§¤¤§¦¤¨¤¦§

okl ,orpM zFpAn Eid dcEdi oA dlWe§¥¨¤§¨¨¦§§©©¨¥
EpNW zF`gqPA la` ,mNM z` `ivFi¦¤ª¨£¨©ª§¨¤¨
ipAn cg` ,oNkA Epivn dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨¨¦§ª¨¤¨¦§¥
xnY oke .orpM zFpAn mdA WIW mkipA§¥¤¤¥¨¤¦§§©©§¥¨¨
`l ,ux`A mixBd on zg` zA dzid̈§¨©©©¦©¥¦¨¨¤Ÿ
dlilg iM ,FqEgiA iprpM Wi` zA©¦§©£¦§¦¦¨¦¨
Epwcv giWnE ceC EppFc` didIW¤¦§¤£¥¨¦§¦©¦§¥
card orpM rxGn dxdnA Epl dlBIW¤¦¨¤¨¦§¥¨¦¤©§©©¨¤¤

Exn` EpizFAxe .lNwnd('i d"t x"a)xnzA ©§ª¨§©¥¨§§¨¨
l`l odM `Ede ,mW lW FYA dzidW¤¨§¨¦¤¥§Ÿ¥§¥

:oFilrb dxez ¤§
.øò BîL úà àø÷iå (â)`xw dcEdi ©¦§¨¤§¥§¨¨¨

LzxEaB z` dxxFr oFWNn ,xr Fpal¦§¥¦§£¨¤§¨¤
('b 't miNdY)ipXd mW d`xw FYW`e , §¦¦§¦§¨§¨¥©¥¦

okYie .dOl aEzMd xRq `le ,opF`¨§Ÿ¦¥©¨¨¨§¦¨¥
`xwl miWp KxC iM ,DYclA WwYW¤¥©§¦§¨¦¤¤¨¦¦§Ÿ

uAri m`M ,df lr mdipA mW'c `"idc) ¥§¥¤©¤§¥©§¥
('hiYcli iM xn`l .uAri FnW d`xTW¤¨§¨§©§¥¥Ÿ¦¨©§¦

mpF` m` dxhr dzUr oM mbe ,avrA§Ÿ¤§©¥¨§¨£¨¨¥¨
(e"k 'a mW)mrd idie oFWNn `Ede , ¨§¦§©§¦¨¨

mipp`znM('` `"i xAcOA)mc` opF`zI dn , §¦§Ÿ§¦©¦§¨©¦§¥¨¨
ig(h"l 'b dki`)lgxC ipF` oA FnM ,lirl) ©¥¨§¤¦§¨¥§¥

(g"i d"lFnW zFPWl ciRwd `l dcEdie .¦¨Ÿ¦§¦§©§
dAx ziW`xaaE .eia` awriM('c d"t) §©£Ÿ¨¦¦§¥¦©¨

Exn`xr`le .mlFrd on xrEdW ¨§¥¤©¦¨¨§Ÿ
iM EWxC la` ,dcEdi zpEM Ff dzidW¤¨§¨©¨©§¨£¨¨§¦

:cizrd lr ExFi zFnXdc dxez ©¥©¤¨¦
äéäå äìL BîL úà àø÷zå (ä)©¦§¨¤§¥¨§¨¨

.Búà dzãìa áéæëá,i"Xx azM ¦§¦§¦§¨Ÿ¨©©¦
`xwp zcNn dwqRW lr ip` xnF`¥£¦©¤¨§¨¦¤¤¦§¨
afk` FnM il didz Fid oFWl ,aifk§¦§¨¦§¤¦§©§¨

(g"i e"h dinxi).EpcOll `A dn oM m`W , ¦§§¨¤¦¥©¨§©§¥
lr mFwOd mW `xTi dOl iYrci `le§Ÿ¨©§¦¨¨¦¨¥¥©¨©
iC iM ,Wcg lM `Edd rx`nA oi`e ,df¤§¥©§Ÿ¨©¨¨¨¦©
DYcl zraE .mipA dWlW clYW Dl̈¤¥¥§¨¨¦§¥¦§¨
ixg` cilFY F` dwqR m` rcFp `lŸ©¦¨§¨¦©£¥

:xaCd rcFp DzFn zrA wx ,ok¥©§¥¨©©¨¨
LéåmixnF`(bxAphExn m"xdnE ,w"cxd)iM §¥§¦¨©©©£©¥¤§¤§¦

,xFkAd mW a`d `xwIW mMxC did̈¨©§¨¤¦§¨¨¨¥©§
mW m`d `xwzeoFW`xd oM lr ,ipXd §¦§¨¨¥¥©¥¦©¥¨¦

xn`e ,`xwYe ipXde ,FnW z` `xwIe©¦§¨¤§§©¥¦©¦§¨§¨©
aifkA did dcEdi iM ,`xwYe iWilXA©§¦¦©¦§¨¦§¨¨¨¦§¦
Fl `xwIW mW EPpi`e FzF` DYclA§¦§¨§¥¤¨¤¦§¨
iAx zrce .gix F` mrh dfA oi`e .mW¥§¥¨¤©©¥©§©©©¦
,EclFp dp` aEzMd xRQW mdxa ©̀§¨¨¤¦¥©¨¨¨§

xn`eFzF` DYclADYclA xn` EN`M §¨©§¦§¨§¦¨©§¦§¨
:mNM EclFp cg` mFwnA iM ,mzF`¨¦§¨¤¨§ª¨

ìòå,iYrC,dlWwqFRd xaC oFWl §©©§¦¥¨§¨¨©¥
iz` dlWz `l oke ,afFMdea"n) §©¥§¥Ÿ©§¤Ÿ¦

(g"k 'caicMzi `l mEBxYd FA xn`̈©©©§¨¦§©¥
Kzn`A KnBzR(f"h wEqR mW)ilE`e . ¦§¨¨§©§¨¨¨§©

bbFXd iM ,ElW dbbW oFWll qgizi¦§©¥¦§§¨¨¨¦©¥
afFMiM aEzMd xn`e ,FYaWgnA ¥§©§©§§¨©©¨¦

did iM ,mFwOd mW lr dlW EY`xw§¨©¥¨©¥©¨¦¨¨
dxrPd dide KxcM ,FzF` DYclA aifkA¦§¦§¦§¨§¤¤§¨¨©©£¨

(c"i c"k lirl)ziW`xaA mxn`n dfe . §¥§¤©£¨¨¦§¥¦
:zwqR ,dAxe dxez ©¨©§¨

éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå (æ)©§¦¥§§¨©§¥¥
.'äxW`M FrWR aEzMd xiMfd `lŸ¦§¦©¨¦§©£¤

,zn F`hgA iM xn` la` ,eig`A dUr̈¨§¤¨£¨¨©¦§¤§¥
lr dcEdi WprA df did `NW ricFdl§¦©¤Ÿ¨¨¤§Ÿ¤§¨©
lr dcnr dlSdd iM ,sqFi zxikn§¦©¥¦©©¨¨¨§¨©
lEkW zFa`d ziaA did `le ,dxikOd©§¦¨§Ÿ¨¨§¥¨¨¨
rxf iM ,mXd ipirA rx didW df izlEf¨¦¤¤¨¨©§¥¥©¥¦¤©
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(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiåíaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´
éçàì òøæ í÷äå dúà:E Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑ יּקרא הּמת הּבן ׁשם .על ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ

(è)àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl ék ïðBà òãiå©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧
òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLå åéçà úLà-ìà¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©

:åéçàì§¨¦«
i"yx£‰ˆ¯‡ ˙ÁLÂ∑ מּבחּוץ וזֹורה מּבפנים .(ב"ר)ּדׁש ¿ƒ≈«¿»ְְִִִִֶַָ

(é):Búà-íb úîiå äNò øLà ýåýé éðéòa òøiå©¥²©§¥¥¬§Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«

(àé)-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«
éáààeä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãò C ¨¦À©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàk§¤¨®©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ Èk∑ּבקׁש אֹותּה היה ּדֹוחה לֹו,ּכלֹומר, להּׂשיאּה ּבדעּתֹו היה eÓÈŒÔt˙.ׁשּלא ¯Ó‡ Èk∑ ƒ»«¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹƒ»«∆»

אנׁשיה  ׁשּימּותּו זֹו היא לד)מחזקת .(יבמות ְֲִֶֶֶֶָָָֻ

‡CeÁח  ˙z‡ ˙ÂÏ ÏeÚ ÔB‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«ƒ«»
:CeÁ‡Ï ‡Ú¯Ê ÌÈ˜‡Â d˙È ÌaÈÂ¿«≈»««¬≈«¿»¿»

Ú¯Ê‡ט  È¯˜˙Ó dÓL ÏÚ ‡Ï È¯‡ ÔB‡ Ú„ÈÂƒ«»¬≈»«¿≈ƒ¿¿≈«¿»
ÏaÁÓe È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙ÂÏ ÏÈÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«¬ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿«≈
‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡»¿≈««¿»¿ƒ¿»¿«»»«¿»

:È‰eÁ‡Ï«¬ƒ

d˙È:י  Û‡ ˙ÈÓ‡Â „·Ú Èc ÈÈ Ì„˜ LÈ‡·e¿≈√»¿»ƒ¬»«¬ƒ«»≈

‡¯ÏÓ‡יא  È·Èz d˙lk ¯Ó˙Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»»«¿≈ƒƒ«¿¿»
¯Ó‡ È¯‡ È¯· ‰ÏL ‡·¯c „Ú CÈ·‡ ˙È·≈»ƒ«ƒ¿»≈»¿ƒ¬≈¬«
¯Óz ˙ÏÊ‡Â È‰Á‡k ‡e‰ Û‡ ˙eÓÈ ‡ÓÏcƒ¿»¿«¿»…ƒ«¬»«»»

:‡‰e·‡ ˙Èa ˙·È˙ÈÂƒƒ«≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lA`zn awri did oM lre Kxai miwiCv©¦¦§Ÿ¨§©¥¨¨©£Ÿ¦§©¥
,mgpzdl o`nie miAx mini FpA lr©§¨¦©¦©§¨¥§¦§©¥
caNn Fl lFcB Wpr eipirA xaCd didW¤¨¨©¨¨§¥¨Ÿ¤¨¦§©

:FzF` Fzad`g dxez ©£¨
éçàì òøæ í÷äå dúà íaéå (è-ç).E §©¥Ÿ¨§¨¥¤©§¨¦

doFWl ,zOd mW lr `xTi oA ©¥¦¨¥©¥©¥§
dxFYd zevnA iM ,zn` df oi`e .i"Xx©¦§¥¤¡¤¦§¦§©©¨

oM mB xn`p('e d"k mixaC)mW lr mEwi ¤¡©©¥§¨¦¨©¥
,l`xUIn FnW dgOi `le zOd eig`̈¦©¥§Ÿ¦¨¤§¦¦§¨¥
eig` mWM Fpal `xwl dEvn maId oi`e§¥©¨¨§ª¤¦§Ÿ¦§§¥¨¦
dIa`Od zEx z` mbe frFaA xn`e ,zOd©¥§¨©§©§©¤©Ÿ£¦¨
mW miwdl dX`l il izipw oFlgn zW ¥̀¤©§¨¦¦¦§¦¨§¨¦¥
zOd mW zxMi `le Fzlgp lr zOd©¥©©£¨§Ÿ¦¨¥¥©¥
dp`xwYe FnFwn xrXnE eig` mrn¥¦¤¨¦©©§©¦§¤¨

oFlgn `l caFr FzF`('i 'c zEx): ¥Ÿ©§
,ãBòå:xn`Wdidi Fl `l iM opF` rcIe §¤¨©©¥©¨¦Ÿ¦§¤

,rxGd`aY xW` drxd dnE ©¨©©¨¨¨£¤¨Ÿ
m` dipRn Frxf zigWd iM cr eilr̈¨©¦¦§¦©§¦¨¤¨¦
axe ,zOd eig` mWM FpA mW `xTi¦¨¥¥§§¥¨¦©¥§Ÿ
xn` `le .oM zFUrl miE`zn mc` ipA§¥¨¨¦§©¦©£¥§Ÿ¨©
rcIe :xn` la` "opF` xn`Ie" aEzMd©¨©Ÿ©¨£¨¨©©¥©
drici iM ,rxGd didi Fl `l iM opF`¨¦Ÿ¦§¤©¨©¦§¦¨
Fl didi `NW dfA Fl dzid dxExA§¨¨§¨¨¤¤Ÿ¦§¤

:rxGd©¤©

ìáàdxFYd zFcFQn lFcB cFq oiprd £¨¨¦§¨¨¦©¨
ipirl `Ed xMpe ,mc`d zclFzA§¤¤¨¨¨§¦¨§¥¥
mipir mXd mdl ozp xW` mi`Fx¦£¤¨©¨¤©¥¥©¦
minkgd Eide ,rnWl mipf`e zF`xl¦§§¨§©¦¦§Ÿ©§¨©£¨¦
Wi iM mircFi dxFYd mcw mipFncTd©©§¦Ÿ¤©¨§¦¦¥
iE`xd `Ede ,g`d mEAiA dlFcB zlrFY¤¤§¨§¦¨¨§¨¨
aFxTd eixg`e FA mcFw zFidl¦§¥§©£¨©¨
eil` aFxTd Fx`W lM iM ,dgRWOA©¦§¨¨¦¨§¥©¨¥¨
riBi dlgp WxFi `Ed xW` FYgRWOn¦¦§©§£¤¥©£¨©¦©
zW` `Vl mibdFp Eide .zlrFY EPOn¦¤¤¤§¨£¦¦¨¥¤
on aFxTd F` a`d F` g`d zOd©¥¨¨¨¨©¨¦
bdpOd did m` Eprci `le .dgRWOd©¦§¨¨§Ÿ¨©§¦¨¨©¦§¨
dAx ziW`xaaE .dcEdi iptl oFncw©§¦§¥§¨¦§¥¦©¨

('d d"t)zevnA ligzd dcEdi iM Exn`̈§¦§¨¦§¦§¦§©
cFQd lAw xW`M iM ,dNgY mEAi¦§¦¨¦©£¤¦¥©
xW`ke .FzF` miwdl fxCfp eizFa`n¥£¨¦§¨¥§¨¦§©£¤
zvw zW` dxq`e dxFYd dz`Ä¨©¨§¨§¨¥¤§¨
`Ed KExA WFcTd dvx ,miaFxTd©§¦¨¨©¨¨
,mEAId ipRn g`d zW` xEQ` xiYdl§©¦¦¥¤¨¨¦§¥©¦
zW` xEQ` eipRn dgCIW dvx `le§Ÿ¨¨¤¦¨¤¦¨¨¦¥¤
lBxd g`A iM ,mzlEfe oAde a`d ig £̀¦¨¨§©¥§¨¨¦¨¨ª§©
FnM ,mdA `le daFxw zlrFze xaCd©¨¨§¤¤§¨§Ÿ¨¤§

:iYxMfdW¤¦§©§¦
äpäåg`A dlFcB zEIxfk`l aWgp §¦¥¤§¨§©§¨¦§¨¨¨

FzF` mi`xFwe ,mAil uRgi `l xW`M©£¤Ÿ©§Ÿ§©¥§§¦
lrPd uElg ziA('i d"k mixaC)dYr iM ¥£©¨©§¨¦¦©¨

devOd dUrYW `Ed iE`xe ,mdn ulg̈©¥¤§¨¤¥¨¤©¦§¨
l`xUi inkge .lrPd zvilgA z`fŸ©£¦©©©©§©§¥¦§¨¥
,dGd cAkPd oiprd mYrCn mipFncTd©©§¦¦©§¨¨¦§¨©¦§¨©¤
zFUrl l`xUiA miptl Ebidpd¦§¦§¨¦§¦§¨¥©£
,dlgPd iWxFi lkA dGd dyrOd©©£¤©¤§¨§¥©©£¨
,x`Xd xEQ` mdA didi `NW mzF`A§¨¤Ÿ¦§¤¨¤¦©§¥
frFA oipr Edfe ,dN`B FzF` E`xwe§¨§§ª¨§¤¦§©©
liMUOde .zFpkXde inrp mrhe§©©¨¢¦§©§¥§©©§¦

:oiaii dxez ¨¦
(àé)mrheéáà úéá äðîìà éáL.C §©©§¦©§¨¨¥¨¦

lCbi cr mW KizEpnl` ibdpYW¤¦§£¦©§§©¦¨©¦§©
icbA iWale ilA`zd Dl fnx ,dlW¥¨¨©¨¦§©§¦§¦§¦¦§¥
zxEbg dX`M onW ikEqY l`e la ¥̀¤§©¨¦¤¤§¦¨£©
dlW lCbIW cr dixErp lrA lr wU©©©©§¤¨©¤¦§©¥¨
,znAiznA bdpOd ok iM ,KzF` mAiie¦©¥¨¦¥©¦§¨§¦§©¤¤
xf Wi`l `UPdl dvtge z`vFId iM¦©¥©£¥¨§¦¨¥§¦¨
itM hrn mini la` icbA zWaFl¤¤¦§¥¥¤¨¦§©§¦
qkzE ,mipW zWaFle zngpznE ,bdpOd©¦§¨¦§©¤¤§¤¤¨¦§©

:Wi`l `UPYW cr sNrzze sirSA©¨¦§¦§©¨©¤¦¨¥§¦
.øîà ék,WwA DzF` dgFC did xnFlM ¦¨©§©¨¨¤¨§©

.Fl D`iVdl FYrcA did `NWiM ¤Ÿ¨¨§©§§©¦¨¦
,eig`M `Ed mB zEni oR xn`zwfgn iM ¨©¤¨©§¤¨¦ª§¤¤
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(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה .וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiåæâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬Ÿ
:BðàöŸ«

i"yx£‰˙Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון ּתמנתה (שופטים וגֹו'", ׁשמׁשֹון יֹוׁשבת:"וּירד היתה ההר ּבׁשּפּוע …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מּכאן  לּה ויֹורדין מּכאן, לּה .עֹולין ְְִִִִָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA dcixie dIlr£¦¨¦¦¨©£©

תמנתה: עלה חמי יג)הּנה (לח, ְִִִֵֶָָָֹ
ההר  ּבׁשּפּוע ּתמנתה, גֹו' ׁשמׁשֹון וּירד אֹומר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשמׁשֹון

מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן לּה עֹולין יֹוׁשבת, יג.היתה (לח, ְְְִִִִֶֶָָָָָָ
רש"י) ובפירוש

הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַָיׁש
ולעמד  לנּוח לֹו אי־אפׁשר ּבהר, ועֹולה מטּפס אדם ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכאׁשר
ּבׁשּפּוע, הּוא ׁשההר מּכיון ּכי אחד. לרגע אפילּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹומֹו

חס־וׁשלֹום. ּולהסּתּכן לּפֹול הּוא עלּול יפסיק, אם ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָהרי
ה'", ּבהר יעלה "מי - לקֹונֹו האדם ּבעבֹודת הּוא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָּוכמֹו־כן

מעלּיתֹו לרגע ולנּוח ּבמּצבֹו להסּתּפק לאדם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאי־אפׁשר
ואם  ההר". "ּבׁשּפּוע נמצא הּוא הרי ועת זמן ּבכל ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּקדׁש,
"ירידה" לידי ולבֹוא ליּכׁשל הּוא עלּול מעלּיתֹו, לרגע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָינּוח

ְַָחס־וׁשלֹום.
היתה  ההר ּד"ּבׁשּפּוע "ּתמנה", ׁשאצל ּבזה הּכתּוב רמז ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזה
ׁשל  לׁשֹונֹות אּלא ועמידה, יׁשיבה לׁשֹון ּכתּוב לא ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹיֹוׁשבת",
ירידה  ּבמקֹומֹו עמידה ּגם ההר" "ּבׁשּפּוע ּכי וירידה, ְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָָָעלּיה
אֹו ּבירידה אֹו הּוא הרי האדם, נמצא ׁשּבֹו מּצב ּובכל ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָהיא.

ֲִַָּבעלּיה.

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥̧©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ
äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå ólòúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«

i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר LzÂ·.ׁשּלא «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆
ÌÈÈÚ Á˙Ùa∑ ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ׁשעל ּבפתיחת ¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתמנתה. י)ּדר ׁשל (סוטה ּבפתחֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

אבינּו לראֹותֹו,אברהם מצּפֹות עינים Èk.ׁשּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָָƒ
¯'B‚Â ‰ÏL Ï„‚ŒÈk עצמּה∑‡˙‰ הפקירה לפיכ »¬»ƒ»«≈»¿ְְְִִִַָָָ

מתאּוה  ׁשהיתה יהּודה, ּבנים אצל מּמּנּו .להעמיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

e‰È„‰יב  ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ dÚ ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג  CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:dÚ Ê‚ÈÓÏ ˙Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד  d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»

:ez‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.i"Xx oFWl ,diWp` EzEnIW Ff `id¦¤¨£¨¤¨§©¦
lWFOd dcEdi WIAzi dOl iYrci `le§Ÿ¨©§¦¨¨¦§©¥§¨©¥
xn`i `le z`Gd dX`d on FxFcA§¦¨¦¨©Ÿ§ŸŸ©
drhi dOle ,iziAn mFlWl ikl dil ¥̀¤¨§¦§¨¦¥¦§¨¨©§¤
FnM ,dlWl dxEq` `ide ,DzF`¨§¦£¨§¥¨§

Exn`W(:c"q zFnai)ipnf ixzA mi`EVpA ¤¨§§¨§¦¦¦§¥¦§¥
A iM ,cFre .dwfg `iEdciRwn FzFid ©¥£¨¨§¦¦§©§¦

d`xp dtxU DzF` aIgl dipEpf lr©§¤¨§©¥¨§¥¨¦§¤
wFgxe .FziaA DzFidl DA utg didW¤¨¨¨¥¨¦§¨§¥§¨
E`hg eipA iM dcEdi rnW `NW `Ed¤Ÿ¨©§¨¦¨¨¨§
mdA xnzl oi`e mrWR ciA mgNWie©§©§¥§©¦§¨§¥§¨¨¨¤

:`hg¥§
ïBëpäå,mAil iE`x dlW didW ipirA §©¨§¥©¤¨¨¥¨¨§©¥

mAiIW eia` dvx `l la £̀¨Ÿ¨¨¨¦¤§©¥
eig`M DA `hgi oR xrp EPcFre DzF`¨§¤©©¤¤¡¨¨§¤¨
,Eid mixrp iM ,mdixErpA Ezn xW £̀¤¥¦§¥¤¦§¨¦¨
,dpW dxUr miYW mdn cg`l oi ¥̀§¤¨¥¤§¥¤§¥¨¨
f` eia` xqEnl rnWie lCbi xW`ke§©£¤¦§©§¦§©§©¨¦¨
mini dpiYnd xW`ke .dX`l Fl dPpYi¦§¤¨§¦¨§©£¤¦§¦¨¨¦
,dipirA dlW lcB iM dz`xe miAx©¦§¨£¨¦¨¥¥¨§¥¤¨
xUr Fl oi` iM eia`l xrp EPcFr `Ede§¤©©§¨¦¦¥¤¤
dxdn f` ,cFr Fl oiYnn dide mipẄ¦§¨¨©§¦¨¦£¨

WcTd rxGn cilFdl Dze`Y axA xnŸ¨§Ÿ©£¨¨§¦¦¤©©Ÿ¤
:dGd dUrOd dzUreai dxez §¨§¨©©£¤©¤

.Bðàö éææb ìò ìòiå (áé)dlFr did ©©©©Ÿ§¥Ÿ¨¨¤
FAl miUIW mgpzdl cinY mẄ¨¦§¦§©¥¤¨¦¦
`Ed iM xnzl cbEde ,FWx gMWie o`SA©Ÿ§¦§©¥§©§¨¨¦
Fl dax`e ,cinY mFi lkA mW dlFr¤¨§¨¨¦§¨§¨
lFcB dcEdi didW F` .minId cg`A§©©©¨¦¤¨¨§¨¨
zFUrl mW Fl mivAwzn Eide ,ux`Ä¨¤§¨¦§©§¦¨©£
Eide ,KlOd dYWnM dGBd zrA dYWn¦§¤§¥©¦¨§¦§¥©¤¤§¨
mxh Dl cbEde ,mW miklFd miIprd̈£¦¦§¦¨§©¨¤¤

:FzFlrbi dxez £



סז ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ ׁשּיֹוׁשבת ּדרכים לפי .ּבפרׁשת ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָ

‰Èt ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ
חמיה  ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרּבֹותינּו:

צנּועה  חׁשדּה,היתה לא לפיכ. ְְְֲִָָָָָָֹ

(æè)àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´
éìàéì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì ék C ¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½

:éìà àBáú ék¦¬¨−¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑ נטה ּבּה, ׁשהיה מּדר «≈≈∆»∆«∆∆ִֶֶֶָָָָָ

דשטורני"ר  לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר .אל ְֲִִֶֶֶֶַַָָ
‡pŒ‰·‰∑'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ הכיני »»»ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ּבלׁשֹון  לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה ְְְְְְִִֵֶַַָָָלׁשֹון
נתינה  ללׁשֹון קרֹובים הזמנה, ׁשל אֹותן ואף ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָנתינה.

.הם  ֵ

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑ מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzå©©¬©«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑וׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ ּבּה'עזקת מתּכּסה BÏ.ׁשאּתה ¯‰zÂ∑ …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««

ּבֹו ּכּיֹוצא ּבֹו,ּגּבֹורים ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִִִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה חֹותם ׁשאּתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָטּבעת
יח) לח, ּבדּבּורֹו.(רש"י יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹּתמר

חפצים  ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת מּמּנּו ּבּקׁשה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכן

(ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻנפֹוצים,
" - חׁשיבּות) .ׁשאּתהלאֹות . ּבּה מתּכּסה ׁשאּתהחֹותם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ָּבּה".

‡¯Èטו  ‡¯a ˙˜Ùk d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז  È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ

:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

Ú‡יז  ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח  CÏ Ôz‡ Èc ‡BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äðBæì äáLçiå (åè)zaWFIW itl ©©§§¤¨§¨§¦¤¤¤
,mikxC zWxtAdipR dzQk iM §¨¨©§¨¦¦¦§¨¨¤¨

,EpizFAx WxcnE .DzF`xl lFki `le§Ÿ¨¦§¨¦§©©¥
,dipR dzQk iMdzid FziaA dzidWM ¦¦§¨¨¤¨§¤¨§¨§¥¨§¨

.i"Xx oFWl ,DcWg `l Kkitl drEpv§¨§¦¨Ÿ£¨¨§©¦
dpFGd KxC iM ,okYi axd lW FhEWtE§¤¨©¦¨¥¦¤¤©¨

aizkcM ,mipir gztA aWil'h ilWn) ¥¥§¤©¥©¦§¦§¦¦§¥

(e"hÎc"i`QM lr DziA gztl daWie§¨§¨§¤©¥¨©¦¥
,'Fbe Kxc ixarl `xwl zxw inxn§Ÿ¥¨¤¦§Ÿ§Ÿ§¥¨¤§

xn`edipR dzQk iMla` .DxiMd `le §¨©¦¦§¨¨¤¨§Ÿ¦¦¨£¨
ziaA dipR dzQMW" EpizFAx Wxcn¦§©©¥¤¦§¨¨¤¨§¥

nFl "dingEPOn Dnvr dripvdW x ¨¦¨©¤¦§¦¨©§¨¦¤
Ki`e mlFrn dipR d`x `le FziaA§¥§Ÿ¨¨¨¤¨¥¨§¥

:dPxiMi©¦¤¨

ïBëpäåxn`IW hWRd itl cFr ipirA §©¨§¥©§¦©§¨¤Ÿ©
dQkYW xEarA dpFfl DaWgW¤£¨¨§¨©£¤§©¤

xn` ok ixg` iM ,mipRdrci `l iM ©¨¦¦©£¥¥¨©¦Ÿ¨©
,`ed FzNk iMKxC iM ,mrHdedpFGd ¦©¨¦§©©©¦¤¤©¨

,sirSd ztNrn mipir gztA zaWl̈¤¤§¤©¥©¦§ª¤¤©¨¦
,mipRd zvwE xrVd zvw dQkn§©¨§¨©¥¨§¨©¨¦
oFxBd dNbnE miztUE mipirA zxTUnE§©¤¤¨¥©¦§¨©¦§©¨©¨
dipR firYW xEarA iM ,x`ESde§©©¨¦©£¤¨¦¨¤¨
dQkY Fl dwWpe FA wfgze Fl xn`ze§Ÿ©§¤¡©§¨§¨§©¤
zFWcTd iM ,cFre .mipRd zvw§¨©¨¦§¦©§¥
mB dPpfYW xEarA KxC lr zFaWFId©§©¤¤©£¤¦§¤¨©
EUri oke ,mdipR EQki miaFxTd mr¦©§¦§©§¥¤§¥©£
maEWaE ,mzFvx`A mFId mB miWcTd©§¥¦©©§©§¨§¨

:ErcFp `l xirl̈¦Ÿ¨

eðéðLå(f"h c"k milM)od zFkaU WlW §¨¦¥¦¨§¨¥
lWe ,qxcn d`nh dcli lW¤©§¨§¥¨¦§¨§¤
uEg z`vFi lWe ,zn `nh d`nh dpwf§¥¨§¥¨§¥¥§¤¥
`id "uEg z`vFi" .mElMn dxFdh§¨¦§¥¦
lr dkaU zpzFpe ,`xA zwtp ,dpFGd©¨©§¨§¨§¤¤§¨¨©
didze dilr aMWYW `l ,W`xd zvw§¨¨ŸŸ¤¦§©¨¤¨§¦§¤
DW`x DA zFQkl `le ,qxcn d`nh§¥¨¦§¨§Ÿ§©¨Ÿ¨
hEXwl la` ,zn `nh `nhze§¦§¨§¥¥£¨§¦
dkaVd zgYn ozFidle dizFvEew§¤¨§¦§¨¦©©©§¨¨
dxFdh KklE ,oi`xp opi`e oi`xp¦§¦§¥¨¦§¦§¨§¨

:mElMnfh dxez ¦§
.Eìéúôe Eîúç (çé),KtiWFWe Kzwfr Ÿ¨§§¦¤¦§§¨§¦¨

LzlnUe ,DA mzFg dY`W zrAh©©©¤©¨¥¨§¦§¨§
EPpi`e .i"Xx oFWl ,DA dQMzn dY`W¤©¨¦§©¤¨§©¦§¥¤



ayieסח zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²
äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−

:äLã÷§¥¨«
i"yx£‰L„w‰∑ לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìL̈©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה È‰‰.מה Ôt ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆
Êe·Ï∑ עֹוד ּתבּקׁשּנה ּגנאי,אם ויהיה הּדבר יתּפרסם »ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

עֹוד  לעׂשֹות עלי מה ּדברי ּכי ÈzÁÏL.לאּמת ‰p‰ ְְֲִִֵֶַַַָָƒ≈»«¿ƒ

‰ È„b‰‰f∑ עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי «¿ƒ«∆ְְְִִִִִִִֶֶָָָ
ּבגדי  אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, יֹוסף ּכתנת ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשהטּביל

.(ב"ר)עּזים  ִִ

(ãë)éäéå|ìLîkøîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸
øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz äúðæ̈«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤

:óøOúå äeàéöBä äãeäé§½̈«¦−¨§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ורּבֹו(נדה ראׁשֹון ׁשל רּבֹו ¿ƒ¿…√»ƒְִֶֻֻ
ׁשלם ׁשל  ואמצעי חדׁשים",אחרֹון "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון , ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹ

ּכמֹו: החדׁשים, ט)ּכהׁשּתּלׁש מנֹות",(אסתר "ּומׁשלֹוח ְְְְֳִִִֵֶַַָָ
ירחּיא' 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", ."מׁשלח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹ

dpÓיט  dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ  ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא  ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב  ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג  È‰ ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

e‰ÈÏ„‰כד  ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»

:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙eÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.dPOn mxr Klie FzlnU oYIW oFkp̈¤¦¥¦§¨§¥¥¨Ÿ¦¤¨
xn`i Ki`e .lizR dlnVd `xTY oi`e§¥¦¨¥©¦§¨§¦§¥Ÿ©

aEzMd(d"k wEqtA)oFWlA "milizRde" ©¨§¨§©§¦¦¦§
ilizR mW lr iM xn`Y m`e .miAx©¦§¦Ÿ©¦©¥§¦¥
dlilg ,lizR dlnVd `xTY ziviSd©¦¦¦¨¥©¦§¨§¦¨¦¨
FA lflfie ziviv zevn dcEdi mIwIW¤§©¥§¨¦§©¦¦¦©§¥

:dOfA FzF` zzl̈¥§¦¨
éìeàåshri xW` ohw xcEq FciA did §©¨¨§¨¨¨¨£¤©£Ÿ

`xTie .minrtl W`xd zvw FA§¨¨Ÿ¦§¨¦§¦¨¥
`Ede ,liztM xvw `EdW xEarA lizR§¦©£¤¨¨¦§¦§
qElwp`l `vnY `le ,`tiWFW mEBxY©§¦¨§Ÿ¦§¨§ª§§
DzF` mBxzIW dxFYAW dlnU lkA§¨¦§¨¤©¨¤§©§¥¨

WEAlnE zEqM oFWl la` ,`tiWFW¦¨£¨§§©§
dlnVd EUxtE caNn ,mNkA mEBxY©§§ª¨¦§©¨§©¦§¨

(f"i a"k mixaC)oEUxtie FA xnF`W §¨¦¤¥§¦§§
rEcId xcEQd `EdW itl ,`tiWFW¦¨§¦¤©¨©¨©

cEnlYA(.'i zFAzM),milEzAd FA ErcEIW ©©§§ª¤¦¨§©§¦
l`iGr oA ozpFi mBxY oke(a"k 'b dirWi) §¥¦§¥¨¨¤ª¦¥§©§¨

mixcEq mdW ,"`tiWEW" zFthrOd©©£¨¦¨¤¥¨¦
EUxtie W`xd mdA Ethri miPhw§©¦©©§¨¤¨Ÿ§¦§§
zFrAbOd lr micAkPd mzF`¨©¦§¨¦©©¦§¨
bdpOd dfe ,mW`x lr xW` mix`Rde§©§¥¦£¤©Ÿ¨§¤©¦§¨

:gxfOd zFvx`A mFId EPcFr¤©§©§©¦§¨
ïëzéåmzFg dcEdil did iM cFr §¦¨¥¦¨¨¦¨¨

drEci zxg` dxEv F` dix` zxEvM§©©§¥¨©¤¤§¨
mdAW milizR FciA Eide ,milWFOM©§¦§¨§¨§¦¦¤¨¤
did dHOde .DA xIvl `idd dxESM©¨©¦§©¥¨§©©¤¨¨
oiprM ,UbFpe hiNW hRWnM FciA§¨§¦§©©¦§¥§¦§¨

aEzMW(c"i h"i l`wfgi)haW fr dHn ¤¨§¤§¥©¥Ÿ¥¤
aizkE ,lFWnl('i h"n oNdl)xEqi `l ¦§§¦§©¨Ÿ¨

:DciA ozp dN`e ,dcEdin haWhi dxez ¥¤¦¨§¥¤¨©§¨¨
.óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå (ãë)©Ÿ¤§¨¦¨§¦¨¥
FcinlY d`Wwn mixt` xn`̈©¤§©¦©§¨¨©§¦
xnY ,xi`n iAx mEXn xi`n iAx lW¤©¦¥¦¦©¦¥¦¨¨
Kkitl odM `EdW dzid mW lW FYA¦¤¥¨§¨¤Ÿ¥§¦¨

dtxUA dEpC('i d"t x"a)i"Xx azM df . ¨¨¦§¥¨¤¨©©¦



סט ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
ÌÈeÊÏ מעּברת ∑‰¯‰ ּדבר: הרה",ׁשם "אּׁשה ּכמֹו , »»ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָָָָֻ

ּכחּמה" "ּברה מקׁשאה ∑Û¯O˙Â.ּוכמֹו: אפרים אמר ְַַָָָ¿ƒ»≈ְְִִֶַַָָָ
היתה  ׁשם ׁשל ּבּתֹו מאיר: רּבי ּכהן,,מּׁשּום ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּדנּוה  ּבׂשרפה לפיכ. ְְִִֵָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `x`e t"ye uwn t"y zgiyn)

היא  אביה את נאמר "ׁשּלא להלכה, ּפֹוסק הּזקן ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבפני  ּוכׁשהעידּו והתראה ּבעדים ּכׁשּזינתה אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמחּללת
ּתמר  את דנּו ּכיצד הּׁשאלה: מתעֹוררת זה לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין".
ׁש"את  מּפני רק לּה מּגיע זה עֹונׁש הרי ּכהן? ּכבת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלׂשריפה
עדים  ּכלל היּו לא ּתמר אצל ואילּו מחּללת", היא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאביה

סנהדרין? ּבפני עדּות מסירת ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹוהתראה,
אפרים  "אמר הּמּלים הֹוספת על־ידי רׁש"י מבהיר זה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָקֹוׁשי
ּבׁשיטתֹו, נֹוקט מקׁשאה אפרים מאיר": רּבי מּׁשּום ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמקׁשאה
ּבענין) אֹו ּבּזמן (ּבמציאּות, ּביֹותר רחֹוק הּקׁשר ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאף
וכּו', ּבעדים ׁשּלא זינתה ּכאׁשר אף ולכן קּיים, הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין
– ּדינּה נפסק ולכן מחּללת", היא "אביה זאת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבכל

ותּׂשרף". ְִִֵָָ"הֹוציאּוה
"ּבׁשלהּובי  הּזהר ּבספר נאמר ותּׂשרף" "הֹוציאּוה הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
ׁשעל־ הּגלּות). על־ידי טהרה (=ּבׁשלהבת ּבגלּותא" ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָטיהרא
– לּגלּות ּכהן", איׁש "ּבת הּנקראת הּנׁשמה, ירידת ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֹידי
אפילּו ּבגּוף, למּטה ירידתּה על־ידי וכן ּבגלּותא", ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ"הֹוציאּוה
"ּבׁשלהּובי  מתעֹוררת היא קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּזמן
הּנקרא  לּקּב"ה, האהבה אׁש ּברׁשפי "ותּׂשרף", – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָטיהרא"

ֵֹ"ּכהן".
ׁשל  ּבמּצב נמצאת ּכבר ׁשהּנׁשמה ּכיון מּובן: ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואינֹו
יכֹולה  היא ּכיצד אביה, מּבית יצאה היא ְְִִִִִֵֵַָָָָָָ"הֹוציאּוה",
הּוא: על־ּכ ההסּבר אׁש? ּכרׁשפי ּבאהבה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלהתעֹורר
הּנׁשמה  ׁשׁשֹורׁש ּכיון – מאיר" רּבי מּׁשּום מקׁשאה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"אפרים
והירידֹות  הּׁשינּויים ּכל על־אף הרי מהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּוא
"ּבת  ּתמיד נׁשארת היא "הֹוציאּוה", ּכדי עד ּבּה, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּיחּולּו

"ותּׂשרף". ׁשל רגׁש אצלּה ּומתעֹורר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹּכהן",

יהּודה  "וּיאמר הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם מּובן זה ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלפי
ותּׂשרף": ְִִֵָָהֹוציאּוה

– "הֹוציאּוה ׁשל ּבמּצב זאת ּבכל נמצאת ׁשּלמּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
צרי "ותּׂשרף" ׁשל הענין אצלּה ׁשּיתעֹורר ּוכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבגלּותא",
זקּוקים  ּולפיכ ּבגלּות, ׁשאינּנּו הּנׁשמה עצם ּבּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתּגּלֹות
הּמּגיעה  עֹול וקּבלת הֹודאה ׁשל לעבֹודה "יהּודה", ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָלדרּגת

ׁשּבּגּוף. ּבּנׁשמה ּגם זאת ּומגּלה הּנׁשמה ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעצם
ּתמ  לגּבי ׁשהיּו ההפּוכֹות" ה"סברֹות ׁשּתי יּובנּו ר:ּבכ ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדין  להיֹות צרי "ּכּלת ּתמר ׁש"זנתה ׁשּמּפני סברּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתחילה
יצאה  מּכן ּולאחר ּבגלּותא. – הּזהר ּכפירּוׁש "הֹוציאּוה", ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשל
יצאּו ּומאּתי "מּמּני ּבת־קֹול עצמֹו זה ּתמר למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבקׁשר
ּכדי  נגרם ׁשהּמעׂשה ּביׂשראל", מלכים להעמיד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּדברים...

ּגאּולה. ׁשענינֹו מׁשיח, ועד וכּו' ּפרץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּולד
ּכדי  היא חטאינּו" "מּפני הּגלּות ּתכלית הּוא: לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָההסּבר
האֹור  יתרֹון יתּגּלה הּגלּות חׁשכת וזיּכּו ּבירּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעל־ידי

העתידה. ְֲִַָָָּבּגאּולה
ּתמר  ׁשל ּפעּולתּה נחׁשבה הענין ׁשּבתחילת למרֹות ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָּולפיכ
"הֹוציאּוה  להיֹות צריכה ׁשּתֹוצאתֹו ׁשלילי, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָלמעׂשה
ההֹודאה  עבֹודת יהּודה, ׁשל העבֹודה ׁשּלאחר הרי ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָּבגלּותא",
מתעֹוררים  ("הֹוציאּוה") הּגלּות ׁשעל־ידי לכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּגֹורמת
מתּגּלה  אז – ("ותּׂשרף") יּתיר" ּבחילא והאהבה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"הּצּמאֹון
ּביׂשראל", מלכים להעמיד הּדברים... יצאּו ּומאּתי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁש"מּמּני
וכּו' ּפרץ יּולד ׁשּמּכ עליֹונה, ּכּונה מלכתחילה ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיׁש
הּגבּולֹות, ּכל את ׁשּיפרֹוץ לפניהם", הּפֹורץ ל"עלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָועד
ירידת  לפני וכן הּבית, ּבזמן ׁשהיּו ההגּבלֹות את ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאפילּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ויגאלנּו יבֹוא – למּטה ְְְְְִֵַַַָָָָָָָהּנׁשמה

(äë)øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈

:älàä ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤

eÓÁÏ‰‡כה  ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,dGd oiCd iYrci `l ip`e .FWxR `le§Ÿ¥§©£¦Ÿ¨©§¦©¦©¤
zEpfA `N` dtxU zaIg Dpi` odM zAW¤©Ÿ¥¥¨©¤¤§¥¨¤¨¦§
FnM ,d`EUp F` dqEx` ,lrAd zTf mr¦¦©©©©£¨§¨§

oixcdpqA `xnBA WxtOW(:`"p)la` , ¤§Ÿ¨©§¨¨§©§¤§¦£¨
Dpi` dzPGW mai zxnFW odM zA©Ÿ¥¤¤¨¨¤¦§¨¥¨
zA oiaE l`xUi zA oiaE ,llM dzinA§¦¨§¨¥©¦§¨¥¥©

n`Y m`e .`cixB e`lA `N` Dpi` odMx Ÿ¥¥¨¤¨§¨§¥¨§¦Ÿ©
mdl `ide ,gp ipaA bdFp mEAId didW¤¨¨©¦¥¦§¥Ÿ©§¦¨¤
`id Ff mdNW dxdf`e ,Wi` zW` llkA¦§©¥¤¦§©§¨¨¤¨¤¦

mzzin(:g"p mW)mixnF` md `lde ,x"a) ¦¨¨¨©£Ÿ¥§¦

('d d"tmEAi zevnA ligzd dcEdIW¤§¨¦§¦§¦§©¦
oixcdpq `xnbA oke ,dNgY(:f"p)gikFn §¦¨§¥¦§¨¨©§¤§¦¦©

:llM zaIg gp ipaA dnai oi`W¤¥§¨¨¦§¥Ÿ©©¤¤§¨
äàøðåxhFW oivw dcEdi didW il §¦§¤¦¤¨¨§¨¨¦¥

xW` dNMde ,ux`A lWFnE¥¨¨¤§©©¨£¤
x`W hRWnM zipFCp dPpi` eilr dpfY¦§¤¨¨¥¤¨¦¥§¦§©§¨
lre ,zEklOd z` dGanM K` ,miWp`d̈£¨¦©¦§©¨¤©©§§©

aEzM oMdE`ivFd dcEdi xn`Ie ¥¨©Ÿ¤§¨¦¨
,sxVzelkM DA zFUrl eiptl E`A iM §¦¨¥¦¨§¨¨©£¨§¨

dzin DzF` aIg `Ede ,dEvi xW £̀¤§©¤§¦¥¨¦¨

DzF` htWe ,zEklOd zlrnl§©£©©©§§¨©¨
`l ,FzPdM cFakl dia` z` zlNgnM¦§©¤¤¤¨¦¨¦§§ª¨Ÿ

:oM zFhFicd oiC didIW¤¦§¤¦¤§¥
ìòåmhRWn didW okYi hWRd KxC §©¤¤©§¨¦¨¥¤¨¨¦§¨¨

cxtq zFvx` zvTnA mFId bEdPM©¨©§¦§¨©§§¨©
DWi` zgY dpfY xW` dX`dW¤¨¦¨£¤¦§¤©©¦¨
DzF` oC `Ede Dlral DzF` oixqFn§¦¨§©£¨§¨¨
dzid dPde ,FpFvxM miIgl F` dzinl§¦¨§©¦¦§§¦¥¨§¨
zW`M mdl `ide FpA dlWl zcrin§ª¤¤§¥¨§§¦¨¤§¥¤

:mdiqEOpA Wi`dk dxez ¦§¦¥¤



ayieע zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iriax meil inei xeriy
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ ליּׂשרף.ŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆

‰ÈÓÁ∑ אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה לא »ƒ»ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
'אם מעּברת', אמרה: לֹו", אּלה אׁשר "לאיׁש אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֻ

אלּבין  ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה. מעצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָיֹודה

לאדם  לֹו 'נֹוח אמרּו: מּכאן לכבׁשן ּפניו'. ׁשּיּפילּוהּו ְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל אין ∑‰Œ¯k‡.האׁש ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ«∆»ֵ

ּתאּבד  ואל ּבֹורא 'הּכרֿנא ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָ'נא'
נפׁשֹות' .ׁשלׁש ְָָֹ

(åë)ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬
ì äézúð-àì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL «Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ ּבדבריה.ÈpnÓ∑.מעּברת היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְִֶֶֻ
קֹול  ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו זכרֹונםֿלברכה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָורּבֹותינּו
ׁשהיתה  לפי הּדברים, יצאּו ּומאּתי 'מּמּני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָואמרה:
מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצנּועה
ּביׂשראל' מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה .ּומּׁשבט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

‰Èz˙Œ‡Ï ÔkŒÏÚŒÈk∑ אׁשר על עׂשתה ּבדין ּכי ƒ«≈…¿«ƒ»ְְֲִִֶַָָ
ּבני לא  לׁשלה BÚ„.נתּתיה ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑:אֹומרים יׁש ְְְִִֵַָָֹ¿…»«ְִֵ

'לא  אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', ּגּבי 'לא וחברֹו ּפסק', ְְֲִִֵֵֵַַַָֹֹ
'ולא  ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹאלּדד

.ּפסקּו' ְָ

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«

i"yx£dz„Ï ˙Úa∑וּימלאּו" אֹומר: הּוא ּוברבקה ¿≈ƒ¿»ְְְְִִֵַָ
לחסרים  וכאן למלאים, להּלן ללדת", p‰Â‰.ימיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿ƒ≈

ÌÈÓB‡˙∑ ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: מלא, ¿ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
צּדיקים  ׁשניהם אּלּו אבל .רׁשע, ְֲִִֵֵֶַָָָ

(çë)øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìò©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑ ׁשּקׁשרה ּולאחר לחּוץ, ידֹו האחד החזירּההֹוציא הּׁשני, ידֹו .על «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤
éìò zöøt-äî:õøt BîL àø÷iå õøt E ©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑ חזק עלי .חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

ÈpÓכו  ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

˙ÔÈÓBÈכז  ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח  ˙·ÈÒe ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט  ˜Ù ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,ä÷ãö .épnî ä÷ãö (åë).dixacA ¨§¨¦¤¦¨§¨¦§¨¤¨
,iPOnEpizFAxe .zxArn `id ¦¤¦¦§ª¤¤§©¥

EWxC(:'i dhFq)dxn`e lFw zA d`vIW ¨§¨¤¨§¨©§¨§¨
.i"Xx oFWl ,mixaCd E`vi iY`nE iPOn¦¤¦¥¦¦¨§©§¨¦§©¦
EPOn miahe miwiCv FnM `EdW oFkPde§©¨¤§©¦¦§Ÿ¦¦¤

(a"l 'a `"n)dY` wiCv ceC l` xn`Ie ,©Ÿ¤¤¨¦©¦©¨
ip`e daFHd ipYlnB dY` iM iPOn¦¤¦¦©¨§©§©¦©¨©£¦

drxd LiYlnB(g"i c"k `"y),dwcv §©§¦¨¨¨¨§¨
UrnAxzFi di,iPOnzwCSd `id iM §©£¤¨¥¦¤¦¦¦©©¤¤

dlWl diYzp `NW dil` `hFgd ip`e©£¦©¥¥¤¨¤Ÿ§©¦¨§¥¨
m`e maId `Ed dlW iM mrHde .ipA§¦§©©©¦¥¨©¨¨§¦
`Ed eia` ,FYnai z` zgwl uRgi `lŸ©§Ÿ¨©©¤§¦§¨¦
dlrnl iYWxR xW`M ,eixg` l`FBd©¥©£¨©£¤¥©§¦§©§¨

('g wEqtA):mEAId oicA §¨§¦©¦
.dzòãì ãBò óñé àìåmiwdW ixg` §Ÿ¨©§©§¨©£¥¤¥¦

DOr zFidl dvx `l eipal rxf¤©§¨¨Ÿ¨¨¦§¦¨
dPpi` iM ,FpFvxA didW iR lr s` cFr©©¦¤¨¨¦§¦¥¤¨

hRWnM FYW` dzide eilr dxEq £̀¨¨¨§¨§¨¦§§¦§©
xnF`d mrh dfe .minaid(:'i dhFq)`l ©§¨¦§¤©©¨¥¨Ÿ

`kd aizM ,wqR,sqi `lemzd aizkE ¨©§¦¨¨§Ÿ¨©§¦¨¨
(h"i 'd mixaC):sqi `le lFcB lFwfk dxez §¨¦¨§Ÿ¨¨

éìò zöøt äî (èë).õøt EYwfg ©¨©§¨¨¤¨¤¨©§¨
oipre .i"Xx oFWl ,wfg Lilr̈¤Ÿ¤§©¦§¦§©
,Fxare xcBd zvizp mFwn lkA uxR¤¤§¨§§¦©©¨¥§¨§

FxcB uxR on('d 'd dirWi)YvxR dOl , ¦¨Ÿ§¥§©§¨¨¨¨©§¨
dixcb(b"i 't miNdY)mpFWlaE .(.e"k dMq) §¥¤¨§¦¦¦§¨ª¨

oFWlA xn`i la` ,aPBl d`xFw dvxR¦§¨§¨©©¨£¨Ÿ©¦§
YvxtE ,xaCd lEaB xaFr lM lr WcTd©Ÿ¤©¨¥§©¨¨¨©§¨

dncwe dOi(c"i g"k lirl)Wi`d uxtIe , ¨¨¨¥§¨§¥©¦§Ÿ¨¦
c`n c`n(b"n 'l lirl)o`kA xn` okle . §Ÿ§Ÿ§¥§¨¥¨©§¨

oFW`xd zFidAFci aiWnMxdn `Ede ¦§¨¦§¥¦¨§¦¥
,z`vluxR YvxR dnxcBA lFcB ¨¥©¨©§¨¨¤¨©¨¤

:EPOn mcw z`vl xdnl§©¥¨¥Ÿ¤¦¤
éìò ,øîàå,E`Ede eilr xcBd did iM §¨©¨¤¦¨¨©¨¥¨¨§

xnFlM ,FkFzA `ElMLilr YvxR dn ¨§§©©¨©§¨¨¤
uxRiAxe .EPOn z`vie xcBA lFcB ¨¤¨©¨¥§¨¨¨¦¤§©¦

,xn` mdxa`YvxR dnuxFRd mc`M ©§¨¨¨©©¨©§¨§¨¨©¥
hRWn Lilr Wi dPde ,EPOn `vie xcB̈¥§¨¨¦¤§¦¥¥¨¤¦§¨

:mrh dfA oi`e .uxRd df¤©¤¤§¥¨¤©©
BLøãîáedpTd oA `ipEgp iAx lW §¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨

(e"vw xidAd xtq)cFq xiMfi ¥¤©¨¦©§¦
ixw` Exn` .micFlId dN` mWAgxf §¥¥¤©§¦¨§¦§¦¨©

,cinY zgxFf `idW dOgd mW lr©¥©©¨¤¦©©¨¦
EuxtmiYrl zvxtPd dpaNd mW lr ¨¤©¥©§¨¨©¦§¤¤§¦¦

xFkAd `Ed uxR ixde .miYrl zipape§¦§¥§¦¦©£¥¤¤©§
`dC `iWw `l ,dpaNd on dlFcB dOge§©¨§¨¦©§¨¨Ÿ©§¨§¨

aizMci oYIeaizkE.eig` `vi xg`e §¦©¦¤¨§¦§©©¨¨¨¦
uxtl dpaNd mW did mYrcl dPde§¦¥§©§¨¨¨¥©§¨¨§¤¤
iM minF`Y Eide ,ceC ziA zEkln ipRn¦§¥©§¥¨¦§¨§¦¦
uxR dPde ,dOgA zn`zn dpaNd©§¨¨ª§¤¤©©¨§¦¥¤¤
gkA xFkA `Ede ,ci ozFPd gxfl mF`Y§§¤©©¥¨§§§Ÿ©



עי ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k iying meil inei xeriy

(ì)BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−
ñ :çøæ̈«©

i"yx£ÈM‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑ ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְַַָ
מּמּנּו. ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכאן,

ׁשּלקח  ּדברים ארּבעה ּכנגד אֹומרים: אּדרת ויׁש : ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולׁשֹון  ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשנער,
Á¯Ê.(ב"ר)זהב  BÓL ‡¯˜iÂ∑ זריחת ע ׁשם מראית ל ָָ«ƒ¿»¿»«ְְִִֵַַַ

.הּׁשני  ִַָ

ß elqk `"k iying mei ß

èì(à)ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸
íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½

:änL eäãøBä øLà£¤¬«¦ª−¨«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְִִִִֵֶֶָָ

לסמ ּכדי ׁשלּבֹו למכירתֹו יהּודה ׁשל יֹוסף,ירידתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
ּכדי  ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ׁשּבׁשבילֹו ל ְְְְְִִִִֵֶַָֻלֹומר

ּתמר  למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לֹומר לסמ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשראתה  ׁשמים, לׁשם זֹו אף ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָל
מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבאצטרֹולֹוגין

מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת .ואינּה ְִִִִִֵֶַַָָָ

(á)úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−
:éøönä åéðãà£Ÿ¨¬©¦§¦«

(â)äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½
:Bãéa çéìöî ýåýé§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ ּבפיו ׁשגּור ׁשמים .(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìò©¥½§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

È¯B‰Ê˙‡ל  d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

¯a‡א  ¯ÙÈËBt d·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב  ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ dBa¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

ÏÎÂג  dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ dBa¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד  LnLÂ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈÓe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`W FnM ,oFilr(g"k h"t miNdY)ip` s` ¤§§¤¨©§¦¦©¨¦
mxn`n Edfe .EdpY` xFkA(.d"k d"x) §¤§¥§¤©£¨¨

ig l`xUi Kln ceC Wcgd WECwA§¦©Ÿ¤¨¦¤¤¦§¨¥©
:oiai liMUOde .mIwel dxez §©¨§©©§¦¨¦
.Bzà 'ä ék (ã-â)xEbW minW mW ¦¦¥¨©¦¨

.d`xp Fpi`e i"Xx oFWl ,eitA§¦§©¦§¥¦§¨
la`,FY` 'd iM eipFc` `xIeEgilvi iM £¨©©§£¨¦¦¦©§¦

rcIe mc` lMn xzFi zr lkA eiUrn©£¨§¨¥¥¦¨¨¨©¥©
oke .Fl `Ed midl` z`n iMl)e"k lir ¦¥¥¡Ÿ¦§¥§¥

(g"k`vnIe .KOr 'd did iM Epi`x F`ẍ¨¦¦¨¨¦¨©¦§¨

ciwtE Fnvrl zxWn FnUe eipirA og¥§¥¨§¨§¨¥§©§¨¦
.FziA lr,FciA ozp Fl Wi lkezFidl ©¥§¨¤¨©§¨¦§

ziAA Fl xW` lM lr cibpe ciwR̈¦§¨¦©¨£¤©©¦
:dcVaE©¨¤

eðéúBaøìeWxcn FA('d e"t x"a)Exn` , §©¥¦§¨¨§
,`vFie Wgln qpkpe Wgln§©¥§¦§¨§©¥§¥
bfn ,oigzFx `de oigzFx bfn Fl xn`̈©§Ÿ§¦§¨§¦§Ÿ
oaY ,sqFI dn ,oixWFR `de oixWFR§¦§¨§¦©¥¤¤
cr ,okid cr ,mixvnA oiWxg ,mixtrA©£¨©¦£¨¦§¦§©¦©¥¨©
`cd ,eiAB lr zcnFr dpikW d`xW¤¨¨§¦¨¤¤©©¨£¨

aizkC `Ed:FY` 'd iM eipc` `xIe ¦§¦©©§£Ÿ¨¦¦
ïéðòäåixvn eipFc` zFid xEarA iM §¨¦§¨¦©£¡£¨¦§¦

iM Exn` ,'d z` rci `lŸ¨©¤¨§¦
WWFg did dlFcBd Fzglvd FzF`xA¦§©§¨¨©§¨¨¨¥
ipaA xW`M `Ed mitWM KxC iM¦¤¤§¨¦©£¤¦§¥
oFilr z`n didW d`xW cr ,Fvx ©̀§©¤¨¨¤¨¨¥¥¤§
uiwdA F` mFlgA Fl zi`xPW d`xOA©©§¤¤¦§¥©£§¨¦
cFakl FA `vFIke opr cEnrA©£¨¨§©¥¦§

:wiCSdd dxez ©©¦



ayieעב zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy

(ä)øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´
óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa éäéå©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לּבֹו נֹותן היה לא ¿…»«ƒ¿»ִֵָָֹ

‡ÌÁl‰ŒÌ.לכלּום  Èk∑אׁשּתֹו ׁשּדּבר ,היא אּלא ְִƒƒ«∆∆ְִִִֶֶֶָ
נקּיה  Œ‰ÙÈ˙‡¯.ּבלׁשֹון ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑ ׁשראה ּכיון ְְִָָ«¿ƒ≈¿≈…«ֵֶָָָ

וׁשֹותהעצמֹו אֹוכל התחיל ּבׂשערֹו.מֹוׁשל, ּומסלסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ואּתה (ב"ר) מתאּבל, אבי' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵַַַַָָָָָאמר

את  ּב מגרה אני ?ּבׂשער מּיד:מסלסל הּדב', ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ß elqk a"k iyiy mei ß

(æ)åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò-úà¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà: ¦¦−©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

(è)épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàîC §½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä äòøä äNòà¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑ העריֹות על נצטּוּו נח .ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

Ècה  Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È ÈÓc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו  ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈

:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז  ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰ÈÚ ˙È dBaƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯ÈBaח  ‡‰ dBa¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

ÈpÓט  ÚÓ ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìëBà àeä øLà íçlä íà ék (å)¦¦©¤¤£¤¥
EpizFAx ixacM ,dIwp oFWle"t x"a) ¨§¦¨§¦§¥©¥

('eFl xW` lM iM xn` mdxa` iAxe .§©¦©§¨¨¨©¦¨£¤
`Ed xW` mgNd on uEg sqFi ciA did̈¨§©¥¦©¤¤£¤
xEarA FA rbFp ENt` did `NW lkF`¥¤Ÿ¨¨£¦¥©©£
mixvOd hRWn did ok iM ,ixar FzFid¡¦§¦¦¥¨¨¦§©©¦§¦
iM ,mlk`nA ErBi `NW mixard z ¤̀¨¦§¦¤Ÿ¦§§©£¨¨¦
`EdW xWt`e .mixvnl `id darFY¥¨¦§¦§©¦§¤§¨¤

:oM¥
Bàrci `l iM aEzMd WExR didi¦§¤¥©¨¦Ÿ¨©

gTIW dnE`n sqFi z` eipFc £̀¨¤¥§¨¤¦©
xW` FCal mgNd z` wx ,Fl xW` lMn¦¨£¤©¤©¤¤§©£¤
xW`M zF`pd x`Wl `l ,sqFi lk`iŸ©¥Ÿ¦§¨£¨©£¤
xWr Fl sq`l `le ,mixEgAd EUri©£©©¦§Ÿ¤¡Ÿ¤

xn`PW oiprM .miqkpE('b h"k `"y)`le §¨¦§¦§¨¤¤¡©§Ÿ
mFId cr Fltp mFIn dnE`n Fa iz`vn̈¨¦§¨¦¨§©©
wEqR) "ziAA dn iY` rci `l"e .dGd©¤§Ÿ¨©¦¦©©¨¦¨
dn zrcl giBWi `NW ,xg` oipr ('g¦§¨©¥¤Ÿ©§¦©¨©©¨

iM ,ziAA FY`dnE`n FY` rci `l ¦©©¦¦Ÿ¨©¦§¨
:mIwi "ziAA dn"E ,llFW oFWl§¥©©¨¦§©¥

.äàøî äôéå øàú äôé óñBé éäéå©§¦¥§¥Ÿ©¦¥©§¤
rA iM xnFl o`kA df xiMfdxEa ¦§¦¤§¨©¦©£

.dipir z` eil` eipFc` zW` d`Up Fitï§¨§¨¥¤£¨¥¨¤¥¤¨
Fnvr d`xW xEarA iM azM i"Xxe§©¦¨©¦©£¤¨¨©§
lqlqnE dzFWe lkF` ligzd ,lWFn¥¦§¦¥§¤§©§¥

:'Eke FxrUAf dxez ¦§¨§
.åéðãà úLà ìà øîàiå ïàîéå (ç)©§¨¥©Ÿ¤¤¥¤£Ÿ¨
zFUrl o`n iM aEzMd xRq¦¥©¨¦¥¥©£

zW` FYxaB `idW iR lr s` DpFvxM¦§¨©©¦¤¦§¦§¥¤
`xi did iM ,dPOn `xi `Ede ,eipFc £̀¨§¨¥¦¤¨¦¨¨¨¥

,mrh dfe .xzFi mXd z`zW` l` ¤©¥¥§¤©©¤¥¤
:eipc`h dxez £Ÿ¨

.íéäìàì éúàèçå (è)EEhvp gp ipA §¨¨¦¥Ÿ¦§¥Ÿ©¦§©
oFkpe .i"Xx oFWl ,zFixrd lr©¨£¨§©¦§¨
miWPd zrC oFxqg xEarA wx ,`Ed©©£¤§©©©¨¦
eipFc`A dcibA xaCd iM dil` miCwd¦§¦¥¤¨¦©¨¨§¦¨©£¨
Wi iM xn` ok ixg`e ,FA ghFA xW £̀¤¥©§©£¥¥¨©¦¥

:midl`l `hg cFr oiprÄ¦§¨¥§¥Ÿ¦
ïëzéå,cFr Wxtlmidl`l iz`hge §¦¨¥§¨¥§¨¨¦¥Ÿ¦

dlFcB drx iM z`Gd dcibAA©§¦¨©Ÿ¦¨¨§¨
,midl`d iptl `hg il DA didIW `id¦¤¦§¤¨¦¥§¦§¥¨¡Ÿ¦

ux` ipn`pA eipir iM('e `"w miNdY)`le , ¦¥¨§¤¤§¥¤¤§¦¦§Ÿ



עג ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|äéìà òîL-àìå íBé ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨
ì:dnò úBéäì dìöà ákL ¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁשאפּלּו dnÚ.ּבלא ˙BÈ‰Ï∑ הּבא .לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑ הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ּכלֹומר: «¿ƒ¿««∆ְְֲִִִֶַַַַ
מיחד' ׁשהלכּו(תנחומא)יֹום ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום ְְְֵֶֶֶָָָֻ

הגּון  יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת לבית ְְֱֲִִִֵֵַָָָָֻּכּלם
אני  'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָלהּזקק

'ליל יכלה BzÎ‡ÏÓ.ואיני ˙BNÚÏ∑,ּוׁשמּואל רב ְְִֵֵֵָֹ«¬¿«¿ְֵַ
צרכיו  'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: ְְְְֲַַַַַַַָָָָָחד

ּדיֹוקנֹועּמּה ּדמּות לֹו ׁשּנראית אביו אּלא וכּו'',ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
סֹוטה  ּבמּסכת לז)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(áé)Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå dãéa§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðì àéáäákL ¥¬¦¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´

:ìBãb ìB÷a àø÷àå énò¦¦½¨«¤§−̈§¬¨«
i"yx£eÏ ‡È·‰ e‡¯∑ הביא" קצרה: לׁשֹון זה הרי ¿≈ƒ»ְֲִֵֵֶָָָ

ּכן  אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא .לנּו", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
È¯·Ú∑(ב"ר) הּנהר עברמעבר מּבני מעבר (, אחרים: ספרים ƒ¿ƒְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

.)הּנהר  ַָָ

(åè)áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà Bãâa¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬©«¨

ÏÂ‡י  ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««≈«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא  ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL‡Ó L‡ ˙ÈÏÂ daLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

ÈnÚיב  ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג  dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד  ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«

:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

È¯˜e˙טו  ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ùe ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`l wx ,zn` FxacE ,`ai cbFA eiptl§¨¨¥¨Ÿ§¨¡¤©Ÿ
KxcM DOr xAC iM dexrd xEQ` xiMfd¦§¦¦¨¤§¨¦¦¥¦¨§¤¤

:miWPdi dxez ©¨¦
(é)mrhe.Dlv` aMWliAx ixacM §©©¦§©¤§¨§¦§¥©¦

Dlv` aMWIW ENt` mdxa ©̀§¨¨£¦¤¦§©¤§¨
,FCbaA `Ede DCbaA `id ,KEnqAF` §¨¦§¦§¨§§¦§

DOr zFidl`l iM ,zFgiU xAcl ¦§¦¨§©¥¦¦Ÿ
Ep`vnDlv`F` DOr wx ,lBWOd lr ¨¨¤§¨©©¦§¨©¦¨

Wi` aMWi akW m` ,iOr dakW ,DzF`¨¦§¨¦¦¦¨Ÿ¦§©¦
Dz`(c"k e"h `xwIe)dpakXY miWPde , Ÿ¨©¦§¨§©¨¦¦¨©§¨

('a c"i dixkf):`i dxez §©§¨

.dãéa Bãâa áæòiå (âé-áé)cFakl ©©£Ÿ¦§§¨¨¦§
F`ivFdl dvx `l FYxaB§¦§Ÿ¨¨§¦
FzF` xiqde ,DPOn lFcBd FgkA DcIn¦¨¨§Ÿ©¨¦¤¨§¥¦
lirnM FA sHrzIW cbA did iM ,eilrn¥¨¨¦¨¨¤¤¤¦§©¥¦§¦

FCbA giPd iM DzF`xA `ide .sipvE§¦§¦¦§¨¦¦¦©¦§
dcgR DciAoRF` zi ipal dilr dNbi §¨¨¨£¨¤§©¤¨¤¨¦§¥¦

iM xn`l mdil` EYniCwde eipc`l©£Ÿ¨§¦§¦©£¥¤¥Ÿ¦
iM FzF`xaE ,DOr aMWl FCbA hiWtd¦§¦¦§¦§©¦¨¦§¦
mrh dfe .gxal ldap ilFw izFnixd£¦¦¦¦§©¦§Ÿ©§¤©©

.FcbA afr iM DzF`xM idie`l okle ©§¦¦§¨¦¨©¦§§¨¥Ÿ
dxn` wx ,iciA FcbA afrIe `id dciBd¦¦¨¦©©£Ÿ¦§§¨¦©¨§¨

DlralE DziA iWp`lFcbA afrIe §©§¥¥¨§©£¨©©£Ÿ¦§
:ilv`ci dxez ¤§¦

(ãé)mrhe.ixar Wi` Epl `iad E`x §©©§¥¦¨¦¦§¦
,dOd mixvOd i`EpU mixard iM¦¨¦§¦§¥©¦§¦¥¨
darFz iM mgl mY` lk`l ElkEi `le§Ÿ§¤¡Ÿ¦¨¤¤¦¥¨

mdl `id(a"l b"n oNdl)mdn Epwi `le , ¦¨¤§©¨§Ÿ¦§¥¤
E`ai `le ,miabFIle minxFMl wx©©§¦§©§¦§Ÿ¨Ÿ
EpOr dUr dPd ,dxn` okle .mziaA§¥¨§¨¥¨§¨¦¥¨¨¦¨

ciwR F`Ure ixar EpziaA `iadl drẍ¨§¨¦§¥¥¦§¦©£¨¨¦
oiprM ,EpA wgvIW Fl iE`xe ,cibpe§¨¦§¨¤§©¥¨§¦§¨

xn`PW(`"k h"k ilWn)FCar xrPn wPtn ¤¤¡©¦§¥§©¥¦Ÿ©©§
mrh dfe .'Fbe,Epl z`ad xW`iM §§¤©©£¤¥¥¨¨¦

:mdipirA dWw dzid mziaA Fz`ad£¨¨§¥¨¨§¨¨¨§¥¥¤
eðì àéáä äøîàå`l ,DlrA lr §¨§¨¥¦¨©©£¨Ÿ

KxcA F` ,FcFakl EYxiMfd¦§¦©¦§§¤¤
.rEci `iaOdW xEarA F` ,miWpl xqEn¨§¨¦©£¤©¥¦¨©
xAci miAx zFnFwnA aFI` xtqA oke§¥§¥¤¦¦§©¦§©¥
mYrC xEarA ,mzqA cAkPd mXd lr©©¥©¦§¨¦§¨©£©§¨
xpa` l` xn`Ie oke .ExAci eilrW¤¨¨§©§§¥©Ÿ¤¤©§¥

ia` WbliR l` dz`A rECn('f 'b a"y), ©©¨¨¤¦¤¤¨¦
llM FA xAC `le xnF`d xiMfi `lŸ©§¦¨¥§Ÿ¦¥§¨
Wi` `EdW rEci FzFid xEarA©£¡¨©¤¦

:zWAeh dxez ¤



ayieעד zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"k iyiy meil inei xeriy

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ−̈¤¥«
i"yx£ÂÈ„‡∑ יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåéìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä ãáòä̈¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑ העברי העבד ּבי, לנּולצחק הבאת .אׁשר »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−
:äöeçä ñðiå©¨¬̈©«¨

(èé)äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³
øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©

:Btà©«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכאּלה  ּתׁשמיׁש .עניני ְְְִִֵֵֶַָ

(ë)øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLà íB÷î§¾£¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦−̈§¥¬

:øäqä©«Ÿ©

¯dBaטז  ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח  ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט  ÈÓb˙t ˙È dBa¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«≈«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ  dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc dBa¯ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.åéðãà òîLë éäéå (èé)zrWA ©§¦¦§Ÿ©£Ÿ¨¦§©
Fl dxn` WinWYmixaCM ©§¦¨§¨©§¨¦

,LCar il dUr dN`dWinWY ipipr ¨¥¤¨¨¦©§¤¦§§¥©§¦
ziW`xaA Exn` Kke .i"Xx ,dN`M̈¥¤©¦§¨¨§¦§¥¦

dAx('i f"t)zrWA xn` Eda` iAx ©¨©¦£¨¨©¦§©
:WinWY©§¦

éðàå,did qixq sqFi ipFc` iM DnY ©£¦¨¥©¦£¥¥¨¦¨¨
mde ,d`Vp eixErpA FYW`e§¦§¦§¨¦§¨§¥

EWxC('b e"t mW)`NW cOln ,drxR qixq ¨§¨§¦©§Ÿ§©¥¤Ÿ
WFcTd Fqxqe WinWzl `N` Fgwl§¨¤¨§©§¦§¥§©¨
mBtY Ki` iM ,cFre .FtEbA `Ed KExÄ§§¦¥¦§Ÿ
xn`l DlrA ipirA q`Oze Dnvr z ¤̀©§¨§¦¨¥§¥¥©£¨¥Ÿ
did iE`xe ,oFvxA F` qp`A dzpf iM Fl¦¨§¨§Ÿ¤§¨§¨¨¨
dligYn dwrv `l dOl iM ,dPbxdIW¤©©§¤¨¦¨¨Ÿ¨£¨¦§¦¨
dPde .sFQA dzUr xW`M gxaie§¦§©©£¤¨§¨©§¦¥
aMWl il` `A dxn` DziA iWp`l§©§¥¥¨¨§¨¨¥©¦§©
oM zFUrl `AW `N` akXW `l ,iOr¦¦Ÿ¤¨©¤¨¤¨©£¥
xiYqYW oMW lke ,gxaE iYwrve§¨©§¦¨©§¨¤¥¤©§¦
xgIW icM xn`Y m`e .DlrAn xaCd©¨¨¦©£¨§¦Ÿ©§¥¤¦©
carl dzin aEig ice ,Edbxdie FR ©̀§©©§¥§©¦¦¨§¤¤

:eipFc` xVd zW` qp`l `aIW¤¨Ÿ¤¡Ÿ¥¤©©£¨

øLôàåWxtl EvxW,dN`d mixaCM §¤§¨¤¨§¨¥©§¨¦¨¥¤
dexr iENbA WinWY ipipr¦§§¥©§¦§¦¤§¨
,WOn WinWY `l ,mici WEnWnE¦§¨©¦Ÿ©§¦©¨
eil` `AW FtEbA qixq eipFc` didW¤¨¨£¨¨¦§¤¨¥¨
lre .sEgXd oiprM dE`zi `NW ilg¢¦¤Ÿ¦§©¤¨¦§¨©¨§©
s"Md oi` iM ,Kxv oi` hWRd KxC¤¤©§¨¥Ÿ¤¦¥©¨
mixaCd FpFxztE ,xg` xacA oFincl§¦§§¨¨©¥¦§©§¨¦

EdFnke ,dN`d(g"k c"k lirl)zial cBYe ¨¥¤§¨§¥©©¥§¥
iOr FxAcaE oke ,dN`d mixaCM DO ¦̀¨©§¨¦¨¥¤§¥§©§¦¦

dvx` ipt iYzp dN`d mixaCMl`IpC) ©§¨¦¨¥¤¨©¦¨©©§¨¨¦¥

(e"h 'irnWA iM ,xn`i F` .miAx oke .§¥©¦Ÿ©¦¦§Ÿ©
Fl dxn`W FYW` ixaC z` eipFc £̀¨¤¦§¥¦§¤¨§¨

M LCar il dUriYcBdW dN`d mixaC ¨¨¦©§§©§¨¦¨¥¤¤¦©§¦
okYie .FR` dxg ,ziAd iWp`l cIn¦¨§©§¥©©¦¨¨©§¦¨¥

oke ,dbltdl dfA s"Md WEOXWoNdl) ¤¦©¨¨¤§©§¨¨§¥§©¨

('f c"n,dN`d mixaCM ipc` xAci dOl̈¨§©¥£Ÿ¦©§¨¦¨¥¤
dN`M iz` dp`xwYe(h"i 'i `xwIe): ©¦§¤¨Ÿ¦¨¥¤©¦§¨

äpäå`l sqFi z` eipFc` zad`n §¦¥¥©£©£¨¤¥Ÿ
,mXd z`n qp didW F` ,Fbxd£¨¤¨¨¥¥¥©¥
zwcv FYrCn dixacA wRYqPW F`¤¦§©¥¦§¨¤¨¦©§¦§©

dAx ziW`xaA Exn` oke .sqFi('i f"t) ¥§¥¨§¦§¥¦©¨

`N` Kpin `Ed zilC `p` rci Fl xn`̈©¨©£¨§¥¦¨¤¨
:ipaA zlqR axrl `NWk dxez ¤Ÿ§¨¥§Ÿ¤§¨©

íB÷î øäqä úéa ìà eäðziå (ë)©¦§¥¤¥©Ÿ©§
.íL íéøeñà Cìnä éøéñà øLà£¤£¦¥©¤¤£¦¨
Wxti aEzMd iM mdxa` iAx xn`̈©©¦©§¨¨¦©¨§¨¥
ixiq` xW` mFwn `Ed xdQd ziAW¤¥©Ÿ©¨£¤£¦¥
`Ed iM xn` KklE ,mW mixEq` KlOd©¤¤£¦¨§¨¨©¦
oFWl Wxtl aEzMd Kxc iM ,ixvn mW¥¦§¦¦¤¤©¨§¨¥¨
`le .lxFBd `Ed xER liRd FnM ,dixkp̈§¦¨§¦¦©¨§Ÿ
xdQd ziA l` EdpYIe la` .mElM xn`̈©§£¨©¦§¥¤¥©Ÿ©
Exq`i xW` mFwn `EdW ,KlOl rEcId©¨©©¤¤¤¨£¤¥¨§
df did iM ,xnFl ,KlOd ixiq` mẄ£¦¥©¤¤©¦¨¨¤

:dtF`de dwWOd FOr EqpMIW dAq¦¨¤¦¨§¦©©§¤§¨¤
ïëzéåmrh iM,KlOd ixiq`eicar §¦¨¥¦©©£¦¥©¤¤£¨¨

hRWnA Fl mi`hFgd eizxWnE§¨§¨©§¦§¦§©
ciA mrl mixEq`d x`W iM ,dkElOd©§¨¦§¨¨£¦¨¨§©
xg` xdq ziaA mixhFXde mihtFXd©§¦§©§¦§¥Ÿ©©¥
sqFi mW EnVW aEzMd xRqe .EpzPi¦¨§§¦¥©¨¤¨¨¥
z`n dAq lMde ,FY` eipFc` zad`n¥©£©£¨¦§©Ÿ¦¨¥¥

:'d
éìòáeoFWNd(xdq WxW miWxXd xtqA w"cx) ©£¥©¨©©§¥¤©¨¨¦Ÿ¤Ÿ©



עה ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(àë)Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½
:øäqä-úéa øN éðéòa§¥¥−©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון ר ֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½
àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa øLà£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−

:äNò äéä̈¨¬Ÿ¤«
i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑ּבמימריּה' .מתעבד'הוהּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½
ô :çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàa©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑ אּתֹוּבׁשביל .ׁשה' «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk b"k ycew zay ß

î(à)ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑אֹותּה ׁשהרּגילה לפי «««¿»ƒ»≈∆ְְִִִֶָָ
לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את הביא ארּורה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ

ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֻלהם
הר  ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא לּצּדיק אליהם וחה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

זבּוב ∑e‡ËÁ.עלֿידיהם  נמצא ּפֹוטירין זה ּבפילי ְֵֶַ»¿ְְְְִִִֵֶַָ
צרֹור ׁשּלֹו, נמצא ׁשּלֹווזה את ∑Ù‡‰Â‰.ּבגלּוסקין ְְְְְִִִֶֶֶָ¿»…∆ֶ

ּובלע"ז, ּבפת, אּלא אפּיה לׁשֹון ואין ,הּמל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָּפת
.פיסטו"ר 

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ארּורה א)אֹותּה מ, ׁשאׁשת (רש"י א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּכאן  רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּפֹוטיפר
כד, (ח"ש רׁש"י לׁשֹון על־ּדר "ארּורה", רק אּלא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ"מרׁשעת",
הרי  ארּור", ואּתה ּברּו "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלט)

וצרי רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּגם מתאימה "ארּור" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּלׁשֹון
חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת סֹופֹורעהעּיּון . . אכלתהּו ְְְֲִִֵַָָָָָָ

ּפֹוטיפר. אׁשת ּבֹו ְִִֵֶֶֶַָׁשּתתּגרה

(á)íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½
:íéôBàä øN ìòå§©−©¬¨«¦«

dÏכא  „‚e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב  ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג  ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א  eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰ÈBa¯Ï ÈÓBzÁÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב  ÏÚ È‰B·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FWxtixdqoB` oFWNn ,dNbr dRM §¨§Ÿ©¦¨£ª¨¦§©©
xdQd('b 'f y"dy)`EdW iYrC itlE . ©©©§¦©§¦¤
xFAd(e"h 'n oNdl)rwxTd zgY EpA ziA , ©§©¨©¦¨©©©©§©

ohw gzR FleFA Eqipki ,dlrnNn §¤©¨¨¦§©§¨©§¦
`Ede ,dxF` mdl EPOnE ,mixEq`d̈£¦¦¤¨¤¨§
xn` xW`M ,zinx`A `xdq oFWNn¦§¦£¨©£¨¦©£¤¨©

(f"h 'e lirl)oFWNn ,daYl dUrY xdv §¥Ÿ©©£¤©¥¨¦§
dfe FxF` axl df mdA EpWe ,mixdv̈¢©¦§¨¨¤¤§Ÿ§¤

:hErnl`k dxez §¦
.åéñéøñ éðL ìò (á)mixVd dN` Eid ©§¥¨¦¨¨¥¤©¨¦

ixU Eid iM miqixq mdipW§¥¤¨¦¦¦¨¨¥
miWPd ziaA mB mitF`de miwWOd©©§¦§¨¦©§¥©¨¦

.mzF` Eqxqi miklOde ,KlOl xW £̀¤©¤¤§©§¨¦§¨§¨
mixU miqixq iM qElwp` zrce§©©ª§§¦¨¦¦¨¦

xtihFtA xn` ,milFcbE(e"l f"l lirl)`Ax §¦¨©§¦©§¥©¨
mBxY oke ,idFpaxax oixY lre ,drxtC§©§Ÿ§©§¥©§§¨¦§¥¦§¥

ozpFi(g"i 'k a"n)Kln lkidA miqixq Eide ¨¨§¨¨¦¦§¥©¤¤
:laAb dxez ¨¤



ayieעו zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(â)úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î øäqä©®Ÿ©§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦−̈©§¨´¤Ÿ¨®
:øîLîa íéîé eéäiå©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑ אּתם להיֹות.¯ÓLÓa ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

(ä)ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöî¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰ÈL ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ,חלֹום וּיחלמּו «««¿¬¿≈∆ְְֲֵֶַַַ

חלֹום  חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. ׁשניהם:זה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָ
"וּירא  ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו את ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשחלם

ּפתר" ּכיֿטֹוב BÓÏÁ.ׂשרֿהאֹופים ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑ ִִַָָָƒ¿ƒ¿¬…
לבא  העתיד לּפתרֹון הּדֹומה חלֹום חלם אחד ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

.עליהם  ֲֵֶ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא (מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

(ç)øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

È·Ï˙ג  ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד  ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

ÈÏÈÏa‡ה  dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁÂ ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו  ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז  dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ dBa¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח  ˙ÈÏ ¯LÙe ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bîìç ïBøúôk Léà (ä)oFxzR" oFWl ¦§¦§£Ÿ§¦§
EPxwi xW` dxwOd `Ed "zFnFlg£©¦§¤£¤¦§¤
cizrd FzF` ricFOd `xTie ,cizrl¤¨¦§¦¨¥©¦©¤¨¦

miAx zrC lre .xzFR(w"cxde ,r"a`xd) ¥§©©©©¦¨§¨©©

mrhe .WExR `Ed oFxzR iMWi` ¦¦§¥§©©¦
,FnFlg oFxztMmlg cg`e cg` lM §¦§£¨¤¨§¤¨¨©

`Fal cizrd oFxztl dnFCW mFlg£¤¤§¦§¤¨¦¨
xn`IW mrH dnE .i"Xx oFWl df ,eil ¥̀¨¤§©¦©©©¤Ÿ©

drxtl miwWOd xU(`"i `"n oNdl) ©©©§¦§©§Ÿ§©¨

hrnIW ,oFxzRl dnFCd mFlg Epnlg̈©§£©¤©¦§¤§©¥
oM didi `l ilE`e ,xzFRd znkg dfÄ¤¨§©©¥§©Ÿ¦§¤¥

:sqFi EPrci `le drxR mFlg£©§Ÿ§Ÿ¥¨¤¥
éaøåcg` lM d`xW xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¤¨¨¨¤¨

,FnFlg oFxzR didX dn FnFlgA©£©¤¨¨¦§£
didW xnFl ,cizrA Fl rx`X dn lM̈©¤¥©¤¨¦©¤¨¨
`NW oipr axA `A `l ,zn` mFlg£¡¤Ÿ¨§Ÿ¦§¨¤Ÿ

:oFkPd `Ede .zvwOd wx mIwzie dxez ¦§©¥©©¦§¨§©¨
øLà äòøô éñéøñ úà ìàLiå (æ)©¦§©¤§¦¥©§Ÿ£¤

.åéðãà úéa øîLîá Bzàdid ¦§¦§©¥£Ÿ¨¨¨
mzF` l`WIe aEzMd xn`IW iE`ẍ¤Ÿ©©¨©¦§©¨
xRql dvx iM Kix`d la` ,xn`l¥Ÿ£¨¤¡¦¦¨¨§©¥
ipWl l`We car xrp didW sqFi gaWA§¤©¥¤¨¨©©¤¤§¨©¦§¥
xW` eipFc` ziaA mde milFcB mixÜ¦§¦§¥§¥£¨£¤
zFEvl lFki cg` lM dide ,FzF` `pÜ¥§¨¨¨¤¨¨§©
mdn cgR `le ,eilrn FW`x z` z`Ul̈¥¤Ÿ¥¨¨§Ÿ¨©¥¤
FYrC mdl xn`le mzF` l`WNn¦¦§Ÿ¨§Ÿ©¨¤©§
hlnp EN`W ,FznkgA ghA iM ,oFxzRA©¦§¦¨©§¨§¨¤¦¦§©

:FzF` dlFY did mitF`d xUg dxez ©¨¦¨¨¤
(ç)mrhe.Fz` oi` xztEricFn oi` §©©Ÿ¥¥Ÿ¥¦©

EglXW okYie .EPOn cizrd¤¨¦¦¤§¦¨¥¤¨§
EidW F` ,xwAA minEhxgd zvwl¦§¨©©§¦©Ÿ¤¤¨
xzFR oi`e ,xdQd ziaA mdOr miWp £̀¨¦¦¨¤§¥©Ÿ©§¥¥

xzFR mlFrA oi`e Exn`W F` .FzF`¤¨§§¥¨¨¥
:c`n `Ed mlrp iM ,EpYrC itM FzF`§¦©§¥¦¤¡©§Ÿ

.íéðøút íéäìàì àBìäiAx WxR £¥Ÿ¦¦§Ÿ¦¥©©¦
mixwOd iM ,xn`i iM mdxa ©̀§¨¨¦Ÿ©¦©¦§¦
,md midl`l zFnFlgA `al micizrd̈£¦¦¨Ÿ©£¥Ÿ¦¥
,cizrd ricFOde milgOd FCal `Ed iM¦§©©©§¦§©¦©¤¨¦
oi`e ,rx `xFaE mFlW dUFrd `Ede§¨¤¨¥©§¥
dfe .cqtd F` zlrFY mkl ixEAcA§¦¦¨¤¤¤¤§¥§¤
mdl `FaY m` EdEWipri `NW xn`̈©¤Ÿ©£¦¦¨¨¤
`le eil` mzF` ExRqIW icM F` ,drẍ¨§¥¤§©§¨¥¨§Ÿ

zNOl oi` oM m`e .EdEGai`FlddfA §©§¦¥¥©¦©£¨¤
,"dPd" FnM FWExR didi ilE`e .mrh©©§©¦§¤¥§¦¥
mipFxzRd FCal midl`l dPd ,xn`iŸ©¦¥¥Ÿ¦§©©¦§¦

:xzFRd mc`l `le§Ÿ¨¨¨©¥
ïBëpäåxn` iM ipirAmidl`l `Fld §©¨§¥©¦¨©£¥Ÿ¦

mipxzRzFnFlgd lkA ¦§Ÿ¦§¨©£



עז ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©Ÿ́¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáedvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðò äéúìkLà eìéLáä¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑ וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Â‰Â‡.זמֹורֹות »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ
˙Á¯ÙÎ∑ לפֹורחת לי ".ּדֹומה נדמה כפֹורחת", והיא ¿…««ְְְְִִִַַַַָָ

ּפֹורחת  היא ּכאּלּו נּצּהּבחלֹומי עלתה הּפרח ואחר , ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
הבׁשילּו. ואחרּֿכ ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ְְְְְֲִִַַַַַָָָָונעׂשה

ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, אּפקת אפרחת ּכד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוהיא
ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ "ּפֹורחת". יח)ׁשל (ישעיה ְְִִִֵֶֶַַַָ

ּוכתיב: נּצּה", יהיה ּגֹומל יז)"ּובסר פרח"(במדבר "וּיצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ציץ  "וּיצץ ."והדר ְֲִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ענבים אׁשּכלֹותיה הבׁשילּו נּצּה, י)עלתה עלתה (מ, ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ
הבׁשילּו ליגאל. יׂשראל ׁשל זמּנן הּגיע – ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָנּצּה
לׁשּתֹות  מצרים ׁשל זמּנּה הּגיע – ענבים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָאׁשּכלֹותיה

הּתרעלה א)ּכֹוס צב, להיֹות (חולין צרי הּסדר היה לכאֹורה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּכן  ּולאחר הּתרעלה, ּכֹוס את מצרים ׁשֹותה ּתחּלה :ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהפּו
הראׁשֹון  ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש מּמצרים. יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנגאלים

מּמּנה ויֹוצאים מצרים על יׂשראל רצֹונּה.נגדמתּגּברים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּכׁשם  לטֹוב: הֹופכת עצמּה מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואּלּו
ּגם  ּכ האדם), מציאּות (ּבּטּול לׁשכרּות מביאה יין ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשּׁשתּית
הּקֹודמת  מציאּותם את מבּטלת הּתרעלה ּכֹוס ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשתּית

לטֹוב. אֹותּה ְְֶֶָוהֹופכת

(àé)èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³
ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà íúàŸ¨Æ¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬

:äòøt©§«Ÿ
i"yx£ËÁN‡Â∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåíéâøOä úL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑ל הם הרּבה סימן אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, צב)לׁשלׁשת .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

Ó‡Â¯ט  ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י  „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı ˙ˆÈ‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

i·Ú‡יא  ˙È ˙·ÈÒe È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lFki `Ede ,minEzQde minlrPd©¤¡¨¦§©§¦§¨
mlrp `Ed m`e mknFlg oFxzR ricFdl§¦©¦§£§¤§¦¤¡¨

,mkipirA,il `p ExRqeipirA xWii ilE` §¥¥¤©§¨¦©¦©§¥¨
:il` FcFq zFNblh dxez §©¥©

.dvð äúìò úçøôë àåäå (é)dnFC §¦§Ÿ©©¨§¨¦¨¤
.zgxFtl,zgxtk `ideil dncp §©©§¦§Ÿ©©¦§¤¦

gxRd xg`e ,zgxFR `id EN`M inFlgA©£¦§¦¦©©§©©©¤©
,DSp dzlrKM xg`e ,xcnq EUrp ¨§¨¦¨©£§¨©§©©¨

zwit` zgxt` ck `ide .EliWad¦§¦§¦©©§©©£¥©
,zgxFR lW mEBxY o`M cr oialal©§§¦©¨©§¤©©

:i"Xx oFWl§©¦
BðéàådOcnM xAcn did m`W ,oFkp §¥¨¤¦¨¨§©¥¦§©¤

did ,mFlg ixaC mdW ipRn¦§¥¤¥¦§¥£¨¨
dWlWM otBaE iptl otbM dPde xnF`¥§¦¥§¤¤§¨©©¤¤¦§¨

mFlgA Dpi` FGd s"Mde ,mibixUxU ¨¦¦§©¨©¥¨©£©
dnci dOle ,drxR mFlgA `le mitF`d̈¦§Ÿ©£©§Ÿ§¨¨¦§¤
xn`i la` ,mixg`d lMn xzFi dfÄ¤¥¦¨¨£¥¦£¨Ÿ©
FnrHW ,oFinCd `Ede ,dPde mNkA§ª¨§¦¥§©¦§¤©£

:"EN`M"§¦
ìáàWExR,DSp dzlr zgxtk `ede £¨¥§¦§Ÿ©©¨§¨¦¨

cIn iM otBd FnFlgA d`xW¤¨¨©£©¤¤¦¦¨
DSp dzlr zgxFRWEliWade ¤©©¨§¨¦¨§¦§¦

,miapr dizFlMW`iM zFxFdl dfe ©§§¤¨£¨¦§¤§¦
xiMd dfaE .FzFUrl midl`d xdnn§©¥¨¡Ÿ¦©£¨¤¦¦
mini dWlW mibixVd zWlW iM sqFi¥¦§¤©¨¦¦§¨¨¦
FYrcA aWge .mipW F` miWcg `le md¥§Ÿ¢¨¦¨¦§¨©§©§
F` ,mdipW W`x `Vi cg` mFiA iM¦§¤¨¦¨Ÿ§¥¤
Kixv oi`e .Enlg cg` dlilA iM xEarA©£¦§©§¨¤¨¨§§¥¨¦

sqFi didW xn`W mdxa` iAx ixacl§¦§¥©¦©§¨¨¤¨©¤¨¨¥
s"Md z`fke .drxR z` zcNd mFi rcFi¥©ª¤¤¤©§Ÿ§¨Ÿ©¨

Fci aiWnM idie ,miAx zFnFwnAlirl) ¦§©¦©§¦§¥¦¨§¥

(h"k g"lmxa` `FaM ,(c"i a"i lirl)zrkE , §©§¨§¥§¥
zFaSPd dpxAcYe DzEn('k 'c `"y)oke , ¨©§©¥§¨©¦¨§¥

:miAx©¦
ñeì÷ðàåzgxt` ck `ide xn`W §ª§§¤¨©§¦©©§©©

mBxY ,oialal zwit £̀¥©©§§¦¦§¥
dzlrd`ivFd ,miptB ialEl dzlrdW ¨§¨¤¤¤§¨§¥§¨¦¦¨

ESpde ,milFcB oialEl dzlrde gxR¤©§¤¤§¨¨¦§¦§¥¥
`l iM ,miapr dizFlMW` EliWade§¦§¦¤§§¤¨£¨¦¦Ÿ
EPpi` iM ,uPA dzlr oFWl `aïŸ¨¨§¨©¥¦¥¤

:dlFr`i dxez ¤



ayieעח zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(âé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½
pk-ìò EáéLäåètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ

:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑ עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, .לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

Epk∑ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס «∆ְְִֶָָ

(ãé)àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnò¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaä©©¬¦©¤«
i"yx£Ez‡ Èz¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑אּת זכרּתני אם ,אׁשר ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְֲִִִֶַַ

ל ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹוני מאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑ ְְְִִִֵֶַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆
עּמי  עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

.חסד  ֶֶ

(åè)-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNò̈¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

(æè)óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà:éLàø-ìò éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים  ּבאֹותם לתּתם .אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

¯CLÈיג  ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד  CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ Èp¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ Èp˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו  È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡·b ·‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

Ó‡Â¯טז  ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Ezà éðzøëæ íà ék (ãé)ipxMfY m` ¦¦§©§©¦¦§¦¦§§¥¦
Kl ahii xW`MicOr dYr dUrY ©£¤¦©¨©£¤©¨¦¨¦

m`e ,drxR l` ipxMfze zn`e cqg¤¤¤¡¤§¦§§¥¦¤©§Ÿ§¦
didi`PipYxkf m` iM ,dWTA oFWl ¦§¤¨§©¨¨¦¦§©§©¦

l` ipxMfY icOr cqg LCqgM ziUre§¨¦¨§©§§¤¤¦¨¦¦§§¥¦¤
mrhe .drxR,LY`zFUrl ipxMfYW ©§Ÿ§©©¦§¤¦§§¥¦©£

ziAn z`vIW Ll ahii xW` aFHA iOr¦¦©£¤¦©§¤¨¨¨¦¥
LAlA ipxMfYW WExR didi F` .xdQd©Ÿ©¦§¤¥¤¦§§¥¦§¦§
drxR l` dxikGde .KOr ip` EN`M§¦£¦¦¨§©§¦¨¤©§Ÿ
ziaA dPd xn`l eil` FzF` lNdIW¤§©¥¥¨¥Ÿ¦¥§¥
mikln iptl dti car migAHd xU©©©¨¦¤¤¨¤¦§¥§¨¦

:aSizi¦§©¨
ïBëpäåipxMfY m` xn`IW ipirA cFr §©¨§¥©¤Ÿ©¦¦§§¥¦

Ll ahii xW`M LY` zFidl¦§¦§©£¤¦©§
iOr zFUrl uRgze ,Lzlrnl aEWze§¨§©£¨§§©§Ÿ©£¦¦
xn`l ,drxR l` ipxMfY ,dGd cqgd©¤¤©¤¦§§¥¦¤©§Ÿ¥Ÿ
ziaA il zxWn didW xrp iYxkf eiptA§¨¨¨©§¦©©¤¨¨§¨¥¦§¥
.zxWn il zFidl il` EdpY ,xdQd©Ÿ©§¥¥©¦§¦§¨¥
lFcB `hg iM ,dGd ziAd on ipz`vFde§¥©¦¦©©¦©¤¦¥§¨

:o`kA izF` micinrOd lr `Ed©©©£¦¦¦§¨
Bàmrh didi,drxR l` ipYxMfdeiM ¦§¤©©§¦§©§©¦¤©§Ÿ¦

xVl car izFidA drxR izF` d`ẍ¨¦©§Ÿ¦§¦¤¤©©
zxWn Fl xW` lM lr ciwtE FNW¤¨¦©¨£¤§¨¥
ip`ivFY eiptl ipxMfY m`e ,eiptl§¨¨§¦¦§§¥¦§¨¨¦¥¦
iE`xe ,`hg xW` oFr iA oi` iM ,o`Mn¦¨¦¥¦¨£¤¥§§¨
,iwWFr cIn ipliSie ip`ivFIW KlOl©¤¤¤¦¥¦§©¦¥¦¦©§¦
m` KlOd on cgMi `l xaC lM iM¦¨¨¨Ÿ¦¨¥¦©¤¤¦

:uRgieh dxez ©§Ÿ
(åè)mrhe.mixard ux`nux`n §©©¥¤¤¨¦§¦¥¤¤

mdxa` mW ExB xW` oFxag¤§£¤¨¨©§¨¨
W`x didW mdxa` iM ,awrie wgvi¦§¨§©£Ÿ¦©§¨¨¤¨¨Ÿ

ixard mdxa` `xwp qgId(b"i c"i lirl) ©©©¦§¨©§¨¨¨¦§¦§¥

FBA FnW lFcbe ,xdPd xarn did iMmi ¦¨¨¥¥¤©¨¨§¨§©¦
LnW dlCb`e FA mIwzp iM('a a"i lirl), ¦¦§©¥©£©§¨§¤§¥

mde .mixard Frxf lM E`xwp oM lre§©¥¦§§¨©§¨¦§¦§¥
`NW oM mnW z` Ewifgi mnvr©§¨©£¦¤§¨¥¤Ÿ
,miprpMd zFvx`d iOrA Eaxrzi¦§¨§§©¥¨£¨©§©£¦
l`xUi rxf lkA dGd mXd wfgde§ª§©©¥©¤§¨¤©¦§¨¥

:mlFrl§¨
äæåixar Wi` Epl `iad mrhh"l lirl) §¤©©¥¦¨¦¦§¦§¥

(c"i,ikp` ixar mdl xn` sqFi iM ,¦¥¨©¨¤¦§¦¨Ÿ¦
dPde .iprpkA EdEwifgIW dvx `le§Ÿ¨¨¤©£¦¦§©£¦§¦¥

,mixard ux` D`xw mdixEbn ux ¤̀¤§¥¤§¨¨¤¤¨¦§¦
F` .mW mixard xW` ux`d xnFlM§©¨¨¤£¤¨¦§¦¨
ux`d ilFcB md iM ,oM DnW `xwPW¤¦§¨§¨¥¦¥§¥¨¨¤

xn`PW FnM ,diliS`e('e b"k lirl)`iUp §©¦¤¨§¤¤¡©§¥§¦
aizkE ,EpkFzA dY` midl`d"w miNdY) ¡Ÿ¦©¨§¥§¦§¦¦

(e"h:igiWna ErBY l`fh dxez ©¦§¦§¦¨
.øút áBè ék (æè)iM qElwp` xn` ¦¨¨¨©ª§§¦

zrce mrh aEh oke ,xzR dtï¤¨©§¥©©¨©©
ipcOl(e"q h"iw miNdY)dPd zah iM oke , ©§¥¦§¦¦§¥¦ŸŸ¥¨

('a 'e lirl)iM ,oM xn`l mrHde .zFti , §¥¨§©©©¥Ÿ¥¦
FA aWFg ,sqFi lr dGan dGd Wi`d̈¦©¤§©¤©¥¥
ciBi `le ,mlFrl FzF` xYtl rci `NW¤Ÿ¥©¦§Ÿ§¨§Ÿ©¦
xzR iM FzF`xA `l m` mFlgd Fl©£¦Ÿ¦§¦¨©
xU `xIe ,xn`i F` .obdke dti Fxagl©£¥¨¤§¨Ÿ¤Ÿ©©©§©
ciBde ,gnUe Fl xzR daFhl iM mit`d̈Ÿ¦¦§¨¨©§¨©§¦¦
:Fxagn xzFi FA xrhvn didW FnFlg£¤¨¨¦§©¥¥¥£¥

élñmitElw mixvp lW miNq .ixg ©¥Ÿ¦©¦¤§¨¦§¦
oFWl df ,mixFg mixFg miiEUr£¦¦¦¤§
mgl iNq WxR dicrq ax oF`Bde .i"Xx©¦§©¨©§©§¨¥©©¥¤¤
dYr `le oFWNn ,KlOd mglM ,oal̈¨§¤¤©¤¤¦§§Ÿ©¨

Exegi eipR(a"k h"k dirWi)zinx`d on , ¨¨¤¡¨§©§¨¦¨£¨¦



עט ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ycew zayl inei xeriy

(æé)äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåíélqä úL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úL §¬¤¨¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ
éìòîEøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúå E ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−

éìòîE: ¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑לֹו וקֹורין לדתֹו, יֹום À∆∆∆«¿…ְִֵָ
נֹולד ּגינּוסיא יֹום  הּולד ׁשאין לפי "הּלדת", ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

ועל  האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה אחרים, עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
וכן: מיּלדת, נקראת החיה טז)ּכן "ּומֹולדֹותי(יחזקאל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: ,"אֹות הּלדת יג)ּביֹום את (ויקרא הּכּבס "אחרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֻֻ

אחרים  עלֿידי ׁשּכּבּוסֹו ‡˙L‡¯Œ.הּנגע", ‡OiÂ ְֲִִֵֵֶֶַַַ«ƒ»∆…
'B‚Â∑ הּמׁשרתים מֹונה ׁשהיה עבדיו, ׁשאר עם מנאם ¿ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ

ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁשרתּו
מנין  לׁשֹון ראׁש", את ."ׂשאּו ְְְִֶָֹ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë)ôôô :eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ ּבּיֹום ∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈
לזכרֹו יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, הזקק לאחר , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשנים, ׁשּתי אסּור מ)ׁשּנאמר:להיֹות "אׁשרי (תהלים ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ

רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּגבר
רהב: הּקרּויים מצרים על ּבטח ְְְִִִַַַַַָֹולא

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

BÚ·„יז  ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח  ‡˙Ïz d¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט  ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ  ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

È˙כא  ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב  ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL‡Â:כג  ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

ì äøèôääãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéö

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iM ,oFkPd `Ede .xeig oall xn`YW¤Ÿ©§¨¨¦©§©¨¦
lQaE ,KlOd mgNn miNQd lkA did̈¨§¨©©¦¤¤¤©¤¤©©

lk`n ipin lMn oFilrddidW drxR ¨¤§¦¨¦¥©£©©§Ÿ¤¨¨

dpWOA EpizFAx oFWlE .dtF` dUrn©£¥¤§©¥©¦§¨
('e 'a dviA)Exn`e .ixege oivixB oiYR ¥¨¦¦§¦¦§¦§¦§¨§

on Dl oirnW oipAx (mW) inlWExiA¦©§¦¨©¨¦¨§¦¨¦

,`cdlr ixg iNq dWlW dPde £¨§¦¥§Ÿ¨©¥Ÿ¦©
:iW`xfi dxez Ÿ¦



פ

יום ראשון - י"ז כסלו
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' כסלו
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח כסלו
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א כסלו
 מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט כסלו
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב כסלו
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג כסלו
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת וישב 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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פי elqk f"i oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ז ראשון יום
קוטרס אחרון  ,322 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåè àì äðä,324 'nr cr.ì"ãå
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

ïåøçà ñøèðå÷
äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì

õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א יחוד ˜¯·Â˙ע"פ תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,
וקוב"ה". א.2.שכינה כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז  א.6.שו"ע לה, הסברה,7.ר"ה ליתר

המפורסם  הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו להעתיק כדאי
בו  נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה' האברך על הוקם גבר
והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים משחקים בסוד לעמוד שלא

ה  על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות עברו עתה אך הימים. כל באמת להם דוקא זה כמותם להתפלל תפלה
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ïåøçà ñøèðå÷
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íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
úé÷ìàä ùôðá äðéãåò àéä úøúåñî àéä äáäàäùë
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כנפיהם  תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין  אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון כמלאכי קול והרמת תנועה  שום ובלי בחפזון 
המולה  קול כתי' בשרפים  וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף
אבל  השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות. פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו'
מימיהם  מאורות ראו לא  מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב רוע כ"א זה אין להם  להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן
ותפארתו  גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי
ולחפוץ  ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה
כוונת  המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד
הלב  בשפלות ראשונה בהשקפה להם נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב
ואת  ידו את איש ירים לא בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן
על  וע"כ וד"ל. ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו
ידיהם  תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל
שנאמר  עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי'
הבא  כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני ומגודל כו'. התפלה 8.לטהר שער פע"ח
סנ"ב.9.פ"ז. ה.10.טואו"ח ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:ב יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק

"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). ה' ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - דאהבה ¯‡˘ÔÂא' קטן חינוך מתניא ולהעיר בטל".
מ" לכל שורששרש ובמילא) מל"ת) (שורש דיראה מ"ע גם (כולל רפ"ב.12.המצות".ÏÎע יסוה"ת לספר 13.הל' בהוספות גם וראה
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כסלו  י"ח שי יום
,324 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...çéëåú çëåä,bqw 'nr cr.'åë äæ

,éìàîN ììça álä úelbúäa àéä`edy -ïkLî íB÷î ¦§¦§©©¥¤¨¨§¨¦§¦§©
.úéðeiçä Lôð,mc`d ipipr lk f` dripn `id ixd -ïéðò eäæå ¤¤©¦¦§¤¦§©

ænä úBöBöéð øeøa'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'a íL øk61éab ¥¦©ª§¨¨§¥©¦§¦¥©¦©¥
,älôz,zevevip mixxan dltzay -ïëlL,dltzd -àéä §¦¨¤¨¥¦

úBá÷òa äãBáòä øwò¦©¨£¨§¦§
úBöBöéð øøáì ,àçéLî§¦¨§¨¥¦

,'eëzevevipd xexia -
jka `hazn ,dltzay
àëtäúà úðéça àeäL¤§¦©¦§©§¨
,(aehl rxd zkitd=) -

àéôkúà Bàziitk=) - ¦§©§¨
,(rxdúéðeiçä Lôð ìL¤¤¤©¦¦

,òãBpk úé÷ìàä Lôðì§¤¤¨¡Ÿ¦©©
Lôpä àeä ícä ék"¦©¨©¤¤

"'eë14,,mc`d zeige -
íBé ìëa Lcçúî ícäå§©¨¦§©¥§¨

,ïé÷Lîe ïéìëàî- ¥¢¨¦©§¦
ixd ,dzeye lke` mc`dy

oilke`d lka ,dyecwde ziwl`d ytpd xear ,ynzyn mc`dy

,mday zevevipd z` xxane oiwyneíâå,mc`d -ìòtúî §©¦§¨¥
íéLeaìnî ï÷úðå,mze` yael `edy -äøéãåxc `edy - §¦§©¦©§¦§¦¨

,da.'eëytp ly mipipra milvepn mlerd ipipr lky ixd -
lr dyrpd zevevipd xexia oipr `hazn dfa .dyecwe ziwl`d
dad`d zelbzd ici
okle .dltzd zrya
zekix` zrk zyxcp

.zeppeazda dltzd-äî©
úBøBca ïk-ïéàM¤¥¥©
eéäL ,íéðBLàøä̈¦¦¤¨
éìBãb úé÷ìàä úBîLð¦§¨¡Ÿ¦§¥

øeøaä äéä ¯ Cøòä- ¨¤¤¨¨©¥
,zevevipd lyäNòð©£¤

òîL úàéø÷a òâøk§¤©¦§¦©§©
äéðôlL úBëøáe ãáì§©§¨¤§¨¤¨
äøö÷a äøîæc é÷eñôe§¥§¦§¨¦§¨¨

,'eëåxak cala dfny - §
zelbzd icedia dyrp

,dad`d ly ze`vezde dad`d:ïéánì éãå§©©¥¦

"Eúéîò úà çéëBz çëBä"1l"f epinkg jk lr mixne` -2: ¥©¦©¤£¦¤
."íéîòt äàî elôà"mrt cere mrt egiked xaky zexnl - £¦¥¨§¨¦

.minrt d`n elit` z`f eyri -,úàæìå,owfd epax xne` -àì §¨ŸŸ
ãBò ÷òælî Léøçäìe ÷tàúäì ìëeàowfd epaxy zexnl - ©§¦§©¥§©£¦¦¦§Ÿ

,jk lr gikede xxer xak
äLeìç úBðò ìB÷a3:- §££¨

,oipray ytp znbrd cvn
ïéîçøa ,eëépî àúehîa§©¨¦©§§©£¦

,ïéLéôðywan ipixd - §¦¦
,miax mingxa mkneñeç

,íëéúBLôð ìò àð̈©©§¥¤
ãàî eøäfäå eøîMäå§¦¨§§¦¨£§Ÿ
ìòå äøBzä ìò ãàî§Ÿ©©¨§©
Bæ ¯ álaL äãBáòä̈£¨¤©¥

älôz4ìéçúäì ,äðeëa §¦¨§©¨¨§©§¦
,dltzd -ãçé ílkª¨©©

àìå ,älîa älî ãçàk§¤¨¦¨§¦¨§Ÿ
äæå ,äëa äæå äëa äæ¤§Ÿ§¤§Ÿ§¤
äçéN çéNî äæå íîBc¥§¤¥¦©¦¨
øwòå .eðøîLé 'ä ,äìèa§¥¨¦§§¥§¦©

ïé÷æða àîøâe äaqämlek milltzn `ly dn ,wfpd mxebe - ©¦¨§¨¨¦§¨¦
,zeidl jixvy itk cgi,äázä éðôì íéãøBiäî àeäiptl - ¥©§¦¦§¥©¥¨

,"cenr"dàeäL,"daiz"d iptl dcixid -äöBøä ìëì ø÷ôä ¤¤§¥§¨¨¤
éúøôà óèBçä ,åéìâø èLôì5çà íb ïéàL úîçî Bà ,ã ¦§Ÿ©§¨©¥¤§¨¦¥£©¤¥©¤¨

.'eëå äöBøiptl zybl - ¤§
in ybip `linae ,"cenr"d

.jkl mi`zn epi`yéàå§¦
,úàæì,okle -úàæ ¨ŸŸ

äðwúå ,äöeòéä äöòä̈¥¨©§¨§©¨¨
øáòé àìå ÷ç äòeá÷§¨Ÿ§Ÿ©£Ÿ
eðéäc ,íBìLå-ñç ãBò©§¨§©§
íéòeá÷ íéLðà øçáì¦§Ÿ£¨¦§¦

äæì íéeàøälltzdl - ¨§¦¨¤
,"cenr"d iptlét-ìò©¦

áø éevøa Bà ,ìøBbä©¨§¦Ÿ
,ïéðnädl`y evxiy - ©¦§¨

iptl elltzi dl` e`
miie`xd md ine ."cenr"d

?jkleðéäc,dl` - §©§
älîa älî íéìltúnL¤¦§©§¦¦¨§¦¨
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

àéä éæà úéðåéçä ùôðì éåìéâ 'éçáì äàáùëå äãáì
ùôð ïëùî íå÷î éìàîù ììçá áìä úåìâúäá
ç"òá íù øëæåîä úåöåöéð øåøéá ïéðò åäæå úéðåéçä
úåá÷òá äãåáòä ø÷éò àéä ïëìù äìôú éáâ ç"òôå
åà àëôäúà 'éçá àåäù 'åë úåöåöéð øøáì àçéùî
òãåðë úé÷ìàä ùôðì úéðåéçä ùôð ìù 'éôëúà
íåé ìëá ùãçúî íãäå 'åë ùôðä àåä íãä éë
äøéãå íéùåáìîî ï÷úðå ìòôúî íâå ïé÷ùîå ïéìëåàî

åãá ë"àùî .'åëúé÷ìàä úåîùð åéäù íéðåùàøä úåø
ãáì ù"÷á òâøë äùòð øåøéáä äéä êøòä éìåãâ

:ì"ãå 'åëå äøö÷á æ"ãñôå äéðôìù úåëøáå

çëåäúàæìå .íéîòô äàî åìéôà êúéîò úà çéëåú
ìå÷á ãåò ÷åòæìî ùéøçäìå ÷ôàúäì ìëåà àì
åñåç ïéùéôð ïéîçøá åëééðéî àúåèîá äùåìç úåðò
ìò ãàî ãàî åøäæäå åøîùäå .íëéúåùôð ìò àð
ìéçúäì äðååëá äìôú åæ áìáù äãåáòä ìòå äøåúä
äëá äæå äëá äæ àìå äìîá äìî ãçàë ãçé íìåë
ø÷éòå åðøîùé 'ä äìéèá äçéù çéùî äæå íîåã äæå
äáéúä éðôì íéãøåéäî àåä ïé÷æðá àîøâå äáéñä
éúøôà óèåçä åéìâø èåùôì äöåøä ìëì ø÷ôä àåäù
úàæ úàæì éàå .'åëå äöåø ãçà íâ ïéàù úîçî åà
å"ç ãåò øåáòé àìå ÷åç äòåá÷ äð÷úå äöåòéä äöòä
ìøåâä é"ôò äæì íéåàøä íéòåá÷ íéùðà øåçáì åðééäã
äìîá äìî íéììôúîù åðééäã .ïéðîä áåø éåöéøá åà
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סי"ב. קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה כג.14.אור יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' 4.ע"פ
יג. יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, ˘ËÈÏ"‡:5.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ל ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר

'חוטפין  תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה - 'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת
ל  הכוונה אולי - 'אפרתי' כו'".·'ק"ש'. בקודשיא חולק פליג מיוחס, א): א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה הפי'
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íéëéøàî àìå ,íø ìB÷a òevnä Cøãa,dltza -øúBé §¤¤©¦©§¨§Ÿ©£¦¦¥
.íBìLå-ñç íéôèBçå íéøv÷î àìå éàcî.dltzd z` - ¦©§Ÿ§©§¦§§¦©§¨

ãçàå ãçà ìk ,äázä éðôì ãøéì äáBç ìhî íäéìòå©£¥¤ª¨¨¥¥¦§¥©¥¨¨¤¨§¤¨
Ceîñ áéáñ åéìà óñàìå ,Bì òébé øLà BîBéalral - §£¤©¦©§¤¡Ÿ¥¨¨¦¨

,dltzdíéìltúnä ìk̈©¦§©§¦
-ìk-ìò úö÷ ìB÷a§§¨©¨

àìå ,íéðtdl` - ¨¦§Ÿ
milltznyàìå Lçìa- §©©§Ÿ
-y dl`-ñç íéôèBç§¦©

øàáîëå ,íBìLå§¨§©§Ÿ¨
änëa úBðLé úBðwúa§©¨§¨§©¨

,úBøéò.jk oda rawpy - £¨
äzòå,owfd epax xne` - §©¨

ï÷fçìe ïLcçì éúàä¦§©§¨§©§¨
ãBò eèBné ìa ,ïönàìe§©§¨©¦
,íBìLå-ñç íìBòì§¨©§¨

)ciÎazkaãìàåb :§©§
,(ãìàåbaezk did jk - §©§

,owfd epax ciÎazka
yici`a6cl`eeb"
,"cl`eebäéäé éúî ãò©¨©¦§¤

L÷Bîì eðì äæ7,`ly - ¤¨§¥
itk dpeeka lltzdl

,zeidl jixvyéc àìå§Ÿ©
úBçëBzä ìëa eðì̈§¨©¥
eðéìò eøáòL úBøväå§©¨¤¨§¨¥
eðîçðéå ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦©£¥
,äiLeúì íéìôëa§¦§©¦§¦¨
Bãáòì eðaì øäèéå¦©¥¦¥§¨§
eönàå e÷fç ,úîàa¤¡¤¦§§¦§
íéìçéîä ìk íëááì§©§¤¨©§©£¦

'äì8íb .,reawl -øîâì ©©¦§Ÿ
äðL ìëa ñ"Mä ìk̈©©§¨¨¨
øéòå øéò ìëáe ,äðLå§¨¨§¨¦¨¦

-ìò úBzëqnä ÷lçì,ïBöøa Bà ìøBbä étzkqn efi` - §©¥©©¤§©¦©¨§¨
,dpyd jyna cenll epevxa¯ äaøä íéðéðî da LiL øéòå§¦¤¥¨¦§¨¦©§¥

eøîâé,q"yd lk cenil -ïéðî äæéà íàå ,ïéðîe ïéðî ìëa ¦§§§¨¦§¨¦§¨§¦¥¤¦§¨
ìéëäî ïè÷,q"yd lk wlgl miyp` witqn ea oi`e -eôøöé ¨¨¥¨¦§¨§

àìå ÷ç ,äpLé ìáa ,ìBãb ïéðî äæéàî íéLðà íäéìà£¥¤£¨¦¥¥¤¦§¨¨§©§ª¤Ÿ§Ÿ
.øáòé.dpyd jyna q"yd lk miiql migxkeny -ãçà ìëå ©£Ÿ§¨¤¨

ì"pä íéãîBläî ãçàåitk q"ydn zkqn micnely - §¤¨¥©§¦©©
,wlegyBîöòì øîâéxnel -"étà àéðîz"ä òeáL ìëa ¦§Ÿ§©§§¨¨©©§©§¨©¥

íéläúaLwxt -èé÷9.dpeny ly dlgzd `id ze` lk ea - ¤¦§¦¦
zlgzda miweqt dpeny ;ze` dze`a miligznd miweqt

yi zekiiy efi` :dxe`kl .e"iz cr z"ia ze`a jke s"l` ze`d
mcewd iaxd jk lr xne` - ?q"yd cenill mildz zxin`a

dyecw dgiya ocrÎeznyp10q"yd cenil izn ,mi`ex o`kny ,
?zenilya `ed,mildz zxin` dpyi cenild mr cgi xy`k -

mikixv mildz zxin`le
.q"yd cenillúBéäìå§¦§

øBcä úeLéìç úîçî¥£©£¦©
ãçàå ãçà ìëa çk ïéà¥Ÿ©§¨¤¨§¤¨

,Bì éeàøk úBpòúäì- §¦§©¨¨
zxb`"a xkfpk

"daeyzd11xtqn
xqend ixtqy zenevd
- `hg lk lr mevl eraw
oevxl zeidl ick
ixg`) `ed jexa yecwdl
iptl enk (daeyzd

,`hgdäöò úàæì§Ÿ¥¨
ì"æø øîàîk äöeòéä12: ©§¨§©£©©©

úaL øîBMä ìk̈©¥©¨
ìò Bì ïéìçBî Búëìäk§¦§¨£¦©
¯ åéúBðBò ìk̈£¨

,à÷éc "Búëìäk"- §¦§¨©§¨
dlnd"ezkldk"`id

zeidl icky ,weica o`k
on - ezkldk zay xney
zrici didzy gxkdd

.zay zekldìhî ïëì̈¥ª¨
ãçàå ãçà ìk ìò- ©¨¤¨§¤¨

,daegé÷a úBéäì¦§¨¦
éúaø àúëìä"a§¦§§¨©§¦

ì."àzaLdklda - §©©¨
,zay ly dlecbd
`xnbd oeyll m`zda13

ynynl jixvy rbepa
.zaya xeqi`n xnyidl ick dkiyg mr zay axra eicbaa
xeqi` `ed dn zexen opi`y zay zeklda zekld opyi ,xnelk

.xeqi`n xnyidl ji` mb `l` -çeNì àlL ãàî øäfé íâå§©¦¨¥§Ÿ¤Ÿ¨©
.íBìLå-ñç äìèa äçéN íeL.zaya -úàæ úòãeî úBéäa ¦¨§¥¨©§¨¦§©©Ÿ

xacd reci -,ïç éòãBéìircei -gdnkp,dlawd zxez ,dxzq §§¥¥
,úeiðBöéçå úeiîéðt Lé úBönä ìëa ékzeiniptd - ¦§¨©¦§¥§¦¦§¦¦

ly zinybd dlertde zipevige ,devnd ly zeipgexde
,devndúeiðBöéçå,devnd ly -äúéáL àéä úaMäî §¦¦¥©©¨¦§¦¨

õøàå íéîL úBNòî 'ä úáML Bîk ,úéiîLb äiNòî¥£¦¨©§¦¦§¤¨©¥£¨©¦¨¨¤
úéîéðôe ,íéiîLbzevn -úlôúa äðekä àéä úaMä ©§¦¦§¦¦©©¨¦©©¨¨¦§¦©
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ïåøçà ñøèðå÷
àìå éàãî øúåé íéëéøàî àìå íø ìå÷á òåöéîä êøãá
éðôì ãøéì äáåç ìèåî íäéìòå .å"ç íéôèåçå íéøö÷î
óåñàìå åì òéâé øùà åîåéá ãçàå ãçà ìë äáéúä
ô"ëò úö÷ ìå÷á íéììôúîä ìë êåîñ áéáñ åéìà
úåðùé úåð÷úá øàåáîëå å"ç íéôèåç àìå ùçìá àìå
ïöîàìå ï÷æçìå ïùãçì éúàá äúòå .úåøééò äîëá

) å"ç íìåòì ãåò åèåîé ìáé"ëáãò (ãìàååâ ãìàååâ
úåçëåúä ìëá åðì éã àìå ù÷åîì åðì äæ äéäé éúî
íéìôëá åðîçðéå åðøîùé 'ä åðéìò åøáòù úåøöäå
åöîàå å÷æç .úîàá åãáòì åðáì øäèéå äéùåúì
ìëá ñ"ùä ìë øåîâì íâ .'äì íéìçééîä ìë íëááì
é"ôò úåúëñîä ÷ìçì øéòå øéò ìëáå äðùå äðù
åøîâé äáøä íéðéðî äá ùéù øéòå .ïåöøá åà ìøåâä
åôøöé ìéëäî ïè÷ ïéðî äæéà íàå .ïéðîå ïéðî ìëá
àìå ÷ç äðåùé ìáá ìåãâ ïéðî äæéàî íéùðà íäéìà
ìëá åîöòì øåîâé ì"ðä íéãîåìäî à"åàëå .øåáòé
úîçî úåéäìå .è"é÷ íéìäúáù 'éôà àéðîúä òåáù
úåðòúäì ãçàå ãçà ìëá çë ïéà øåãä úåùéìç
øîåùä ìë ì"æøàîë äöåòéä äöò úàæì .åì éåàøë
åúëìäë .åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî åúëìäë úáù
é÷á úåéäì ãçàå ãçà ìë ìò ìèåî ïëì .à÷ééã
çåùì àìù ãàî øäæé íâå .àúáùì àúáø àúëìäá
éë ç"éì úàæ úòãåî úåéäá .å"ç äìéèá äçéù íåù
úáùäî úéðåöéçå úåéðåöéçå úåéîéðô ùé úåöîä ìëá
úåùòî 'ä úáùù åîë úééîùâ äéùòî äúéáù àåä
äðååëä àéä úáùä úéîéðôå .íééîùâ õøàå íéîù
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.6.415 ע' חכ"ג שיחות לקוטי ז.7.ראה ו, וארא - הכתוב ˘ËÈÏ"‡:8.ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כה לא, תהלים - הכתוב 9."ל'
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוסיף אחר ובמקום בזה". נזהרין ראיתי קאפיטל ‰¯·È:"לא לומר נהוג מקומות בכמה אשר "ולהעיר
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ּגּוט יֹום טֹוב.
ְלָׁשָנה טֹוָבה ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות

ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו.

"ּב[ י ]ָהַרׁשַ ב ֲאדִֹני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְכּתַ ִמּמִ

ַהּיֹום  ָלנּו,  ן  ִנּתַ נּו  ַנְפׁשֵ ְוַחּיּות  ְואֹור  נּו  ַנְפׁשֵ לֹום  ׁשָ ּבְ ָדה  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ַהַחג  ְסֵלו...  ּכִ ...י"ט 

ר ִהְנִחילּונּו ֲאבֹוֵתינּו  ים, ֲחִסידּות[ ֲאׁשֶ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ָנה ְלדַא״ח ]ּדִ ָ ה הּוא רֹאׁש ַהּשׁ ַהּזֶ

ם טֹוב ַז"ל. ַעל ׁשֵ ים זצוקללה"ה נ"ע ִזי"ַע, ְוִהיא ִהיא ּתֹוַרת ַהּבַ דֹוׁשִ ַהּקְ

ֶאֶרץ,  ֲעֵלי  ָהָאָדם  ְבִריַאת  ּבִ ית  ָהֲאִמּתִ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵלמּות  ׁשְ יָך,  ַמֲעׂשֶ ת  ִחּלַ ּתְ ַהּיֹום  ֶזה 

ָכה  ְבִחיַנת ַהְמׁשָ ה ּבִ ּיֹום ַהּזֶ ְך ּבַ ר ִנְמׁשָ ה, ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ִניִמּיּות ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ּלּוי אֹור ּפְ יְך ּגִ ְלַהְמׁשִ

ִניִמי  ְבִחיַנת ֵחֶפץ ְוָרצֹון ּפְ ה ּבִ ּיֹום ַהּזֶ ָנה, ְוָעֵלינּו ְלָהִעיר ְלָבֵבנּו ּבַ ָ ָללּות ַהּשׁ ָלִלית ַעל ּכְ ּכְ

ֵרך. ִניִמּיּות ּתֹוָרתֹו ִיְתּבָ אֹור ּפְ נּו ּבְ ִאיר ַנְפׁשֵ ּיָ ת ְנקּוַדת ְלָבֵבנּו, ׁשֶ ֲאִמּתַ ְוַעְצִמי ּבַ

ה'  ּוִמְצֹות  ה'  ּתֹוַרת  ּוְפִניִמּיּות  ֹעֶמק  ִחיַנת  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ ה',  ְקָראִתיָך  ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ

ר  ֲאׁשֶ נּו,  ַנְפׁשֵ ְפִניִמּיּות  ּבִ ִאיר  ּיָ ׁשֶ רּוְך־הּוא  ּבָ אֹור־ֵאין־סֹוף  ְוַעְצמּות  ִניִמּיּות  ּפְ ִחיַנת  ִמּבְ

ֵרְך  טּות כו'( ִיְהיּו ֵאָליו ִיְתּבָ ְ ּשׁ ל ְמִציאּוֵתנּו, ָהֶעֶצם ְוַהִהְתּפַ ל ַעְצמּוֵתינּו )רֹוֶצה לֹוַמר ּכָ ּכָ

ּיֹוֵתנּו  ֲעׂשִ ל  ּכָ ִאם  י  ּכִ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ּדֹות  ֵמַהּמִ ה  ּוְמֻגּנָ ָרָעה  ה  ִמּדָ ל  ּכָ נּו  ֵמִאּתָ ְלָגֵרׁש  ְלַבד, 

ְכָרִחים ְלִקּיּום  ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהּמֻ ּבְ ְוּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוֵהן  ה  ִפּלָ ּתְ ֲעבֹוָדה ַהְינּו  ּבַ ְוִעְנָיֵנינּו )ֵהן 

ָהַרֲחִמים  ָאב  ֵרְך  ִיְתּבָ ְוה'  כו',  ה'  ֵחֶפץ  ר  ֲאׁשֶ ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ית  ֲאִמּתִ ָנה  ַכּוָ ּבְ ִיְהיּו  ַהּגּוף( 

ֵנימֹו. . . ר ֶיֱחזּו ּפָ ָרה ָיׁשָ ׁשָ ֶרְך ַהּטֹוָבה ְוַהּיְ ּדֶ ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוַיְנֵחנּו ּבַ
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owfd epax gly mze` .q`in dyn wgvi iaxe aelwyn qgpt iax ,xwpliee

.mznkqd lawle xtqd zqtcd zece` mixen`d miwicvd mr uriizdl
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øåàäהיכל  úìùìù שער

ראשון שלישי 

øôñ

íéøîà éè å÷ì
ïåùàø ÷ìç

íùá àø÷ðä

íéðåðéá ìù øôñ
ìò ãñåéî ò"ð ïåéìò éùåã÷ íéøôåñ éôîå íéøôñ éôî è÷åìî
øàáì .åúåùòì êááìáå êéôá ãåàî øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñô

.é"äæòá äøö÷å äëåøà êøãá ãåàî áåø÷ àåä êéà áèéä

יד.1. ל, ב.2.דברים לג, קכא.1.ברכות עמוד התניא. ספר על והערות 'קיצורים בספר קמא 2.נדפס מהדורא בלקו"א  (ועיין) וראה
הראשון  הכת"י קודם עוד שינויים כו"כ שהיו לומר ומסתבר שם. וכו' ובהערות תשמ"ב) נ.י. ברוקלין, קה"ת, בהוצאת (נדפס

- ולהעתקה לרבים שניתן ˘ËÈÏ"‡.("הקונטרסים") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.3 שונים "סופרים הקדמתו בסוף אדה"ז לשון יומתק ועפ"ז
ÌÈÂ˘ÓÂ- וט"ס" סיג "מכל כך אחר והוספתו ,".‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.4.קכ"ה עמוד הקיצורים בספר



פז elqk h"i iyily mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

llba ,`eaz zyxt ly reaya mdizenkqd eazk miwicvd ipy5ipy

:minrh

l` `eaz ik" miniiwn "`ipz"d xtqa oeira cenil ici lr ,oky (`

ux`) dnypd ly invrd oevxd ly zelbzdd edfy ,zeipgexa "ux`d

l"fx xn`nk ,oevx oeyln6

- ux` dny `xwp dnl"

.("dpew oevx zeyrl dzvxy

mb zyxtzn "dzvx" dlnd

."oevx" oeyla ok

'd zceara mikxcd ici lr (a

,"`ipz"d xtqa ze`aend

dllwd z` miktdn

dxez dpyn ly dgkezd)

.dkxal (`eaz zyxta

z` mdizenkqda mxikfda

e`hia ,eazkp od da dpyd

z` dpyd oeiv zervn`a

xtq lr dyecwd mzrc

."`ipz"d

ail `cedi iax wicvd axd

,"e"pwz" zpy azk odkd

" :zeaiz iy`x `idyz`ip

wzxehpdnyefnxnd) "gex

zxehw xen`k `ed "`ipz"dy

ly zeipgexd zetibnd lkl

;(`giync `zawr

oiiv `yef iax wicvd axde

,"e"pizect" dlna dpyd z`

,yibcdl - eply zectd

ipa ekli df xtqay ,xen`k

.epwcv giyn z`xwl l`xyi

ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦
áøä eðaøå eðøBî ,Bì øîàé LBã÷ ,éäìà Léà ,íñøôîä©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¨¥¥§©¥¨©

éaø:éìàtéðàî ìéñeæ ílLî ©¦§ª¨¦¥£¦¨¦
ïBàb éàä áøä ìL íéáúkä úà éúBàøa äpä,recid itk - ¦¥¦§¦¤©§¨¦¤¨©©¨

cibnd axd xga eay iptn ,"axd" owfd epaxl yhixfna e`xw
,cibnd axd icinlze ,ely "jexr ogley"d z` aezkl yhixfnn

,"axk `zkld" ik ,"ax" mya edexizkd ,`yicw `ixagdLéà¦
,äøéànä àéøì÷tñà øBäèå LBã÷ íé÷ìàxac lk xi`nd - ¡Ÿ¦¨§¨©§©§©§¨©§¦¨

ezexidaa ielb xe`ad`lnd7.äNò øLà áBèåowfd epax - §£¤¨¨
.miiwl`d eizegekaøBähä Baìa ïúðå Bcñç 'ä àéìôä øLàå©£¤¦§¦©§§¨©§¦©¨

älà ìk úà úBNòìxtq ly mipiprd azkd lr zelrdl - ©£¤¨¥¤
,"`ipz"dBðBöøe .íéLBãwä åéëøc 'ä íò úBàøäìepax ly - §©§©§¨¨©§¦§

,owfdñeôcä úéáì íää íéáúkä úà úBìòäì àlL äéä̈¨¤Ÿ§©£¤©§¨¦¨¥§¥©§

íéñøèðewä úeèMtúä úîçî ÷ø .Cëa Bkøc ïéàL úîçî¥£©¤¥©§§¨©¥£©¦§©§©§§¥¦
íéøôBñ éãéî úBaø úB÷zòäa ìàøNé ìk áø÷a íää̈¥§¤¤¨¦§¨¥§©§¨©¦¥§¦

,íépLîxyt`e ,"mipey" `le "mipeyn" dlna ynzyn `ed - §ª¦
miniieqn mipipr oeekna etiify dl` lr jka oiivl epevxay

,"`ipz"aéeaø úîçîe¥£©¦
eaø ,úBðBL úB÷zòä©§¨©
,ãàîa øôBñ-úBéeòhä©¨¥¦§Ÿ
àéáäì çøëäå§ª§©§¨¦
úéáì íää íéñøèðewä©§§¥¦¨¥§¥

.ñeôcä"`ipz"d xtq - ©§
;"miqxhpew"a f` hytzd
ixg` mby ,xirdle
eilr did `l ,qtcpy
dev jky i`ceae ,myd
ozp df ote`ae owfd epax
z` qitcdl zeyx

."`ipz"dúà 'ä øéòäå§¥¦¤
àeä éøä ,íéôzMä çeø©©ª¨¦£¥
÷éúeä âìônä éðaøä̈©¨¦©ª§¨©¨¦
éaø áøä eðaøå eðøBî¥§©¥¨©©¦

àðëL íBìLeðøBî ïa ¨¤§¨¤¥
éaø áøä eðaøåçðéøäå , §©¥¨©©¦Ÿ©©£¥

âìônä éðaøä àeä¨©¨¦©ª§¨
áøä eðaøå eðøBî ÷éúeä©¨¦¥§©¥¨©

éaøéëcøîeðøBî ïa ©¦¨§§©¤¥
éaø áøä eðaøåìàeîL §©¥¨©©¦§¥

éålä8àéáäì , ©¥¦§¨¦
úéáì íää íéñøèðewä©§§¥¦¨¥§¥
.àèéååàìña ñeôcä©§¦§¨¦¨
ézøîà àáè àìòôìe§¨£¨¨¨¨©§¦

.àìéç øLéédlertle - ¦©¥¨
xyii xne` ip` ef daeh

.gekíaìa eìò Cà,miqitcnd ly -ïî áéáqî øBâî ©¨§¦¨¨¦¨¦¦
÷éfäì ïkøcL ,eaø øLà íéñeôcä,zlefl -ì÷ì÷ìe ©§¦£¤©¤©§¨§©¦§©§¥

àîä.íéøM.miyxende mixyid z` -,úàæì éà,okl -eðøîb ©§ª¨¦¦¨Ÿ¨©§
Bìâø úàå Bãé úà Léà íéøé ìáì ,äîkñä ïzì eðaìa9- §¦¥¦¥©§¨¨§©¨¦¦¤¨§¤©§

mbe ycgn eqitci `l envr `edy ,el` miln zpeeky xnel yie
`ly ,dqtcdl mixg`l xtqd z` xeqni `líøâì¦§Ÿ

úâOäa íBìLå-ñç ÷fä íeL ìéòì íéøkæpä íéñétãnäì§©©§¦¦©¦§¨¦§¥¤¥©§¨§©¨©
ì øeñàå .ïôà íeLa ìeábñBôãì íãà íeL,qitcdl -øôqä §§Ÿ¤§¨§¨¨¦§©¥¤

ì"pä,"`ipz"d xtq -CLî ãò ,ì"pä íéñétãnä úòéãé ézìa ©©¦§¦§¦©©©§¦¦©©©¤¤
.ähîìc íBiî íéôeöø íéðL Lîç.ef dnkqd dazkp ea - ¨¥¨¦§¦¦¦§©¨

éøác äk àìä .áBè úkøa åéìò àáé ¯ älà éøáãì òîBLå§¥©¦§¨©¥¤¨Ÿ¨¨¦§©£ŸŸ¦§¥
ék" Ba ìtëpL 'â íBé íBiä ,äøBzä ãBáëì úàæ LøBcä©¥Ÿ¦§©¨©¤¦§©¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני  וה"ה 
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
åéðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéà

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

אצל åðéáøåתחכמוני åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת  בהגלות 
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

1

שם.5. הקיצורים, ז.6.ספר ה, הנביאים 7.ב"ר ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע
התורה  יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא נסתכל משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו

- ז. יסוד חלק, לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ ˘ËÈÏ"‡.פ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8 של חתנו היה הראשון
משקלוב. המדפיס הורביץ. מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, מד.9.רבנו מא, בראשית הכתוב כלשון



elqkפח h"i iyily mei Ð xryd sc Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"áBè,"aeh ik" miinrt xn`p ,ziy`xa dyrnl iyily meia -
úðL ,àáz úLøteðúeãt.ïè÷ èøôì`ixhniba e"pwz - ¨¨©¨Ÿ§©§¥§¤¤¨¨

z`ixa f`n mitl`d zepy z` aygl ila ,ohw hxtl ,e"pizect
sl`l 'eke zexyr ,ze`n ly mipyd xtqn m`Îik ,mlerd

.igkepd
ïèwäìéñeæ ílLî ©¨¨§ª¨¦

.éìàtéðàî¥£¦¨¦
ãéñçä áøä úîkñä©§¨©¨©¤¨¦
,éäìà Léà ,íñøôîä©§ª§¨¦¡Ÿ¦
eðøBî ,Bì øîàé LBã÷̈¥¨¥¥

éaø áøä eðaøåàãeäé §©¥¨©©¦§¨
:ïäkä aéì¥©Ÿ¥

éðt øéàz íãà úîëç̈§©¨¨¨¦§¥
éãé éúBàøa ,õøàä10 ¨¨¤¦§¦§¥

Lã÷,iazk -øaçîä Ÿ¤©§©¥
ïBàbä áøäLéà ¨©©¨¦

øBäèå LBã÷ íé÷ìà¡Ÿ¦¨§¨
øákî øLà ,åðòå ãéñç̈¦§¨¨£¤¦§¨

,åéøzñî äìâð- ¦§¨¦§¨¨
ezelczyd zexnly
erci `ly ,xzqp x`yidl
xak ,ezlecbne ezewcvn
ezewcv elbzp onfn

,ezelcbeúáLa áLBé¥§¤¤
éðBîkçz11ìöà ©§§¦¥¤

eðaøå eðøBî eððBãà£¥¥§©¥
íìBò ïBàb,l"ie - §¨

dpeekde - dlbpa eheytk
,yhixfnn cibnd axd lr

íéî äìãå,dxez cnl - §¨¨©¦
íéiç íéî øàaî,- ¦§¥©¦©¦

dlnay miyxtnd yi
mdxa` iax lr fnxn `ed - mxa` zeize` - "x`an"

,yhixfnn cibnd axd ly epa "j`lnd"çîNé úòëåìàøNé §¨¥¦§©¦§¨¥
,l`xyi did yecwd enyy ,aehÎmyÎlrad lr dpeekd -

BLã÷ éøác úBìbäa`id aehÎmyÎlrad ixac zelbzd - §¦¨¦§¥¨§
ly dbyde lkya aehÎmyÎlrad ixac milbzn ea ,"`ipz"a

,c"agñeôcä úéáì àéáäì øaeçnäick -'ä íòì ãnìì ©§¨§¨¦§¥©§§©¥§©

,l`xyi ipal -äæçé ãçà ìk øLàk ,Lã÷ éëøc,d`xi - ©§¥Ÿ¤©£¤¨¤¨¤¡¤
éøö ïéà íñøôîäå ,åéøác úeiîéðôa.äéàø Cjk llbae - ¦§¦¦§¨¨§©§ª§¨¥¨¦§¨¨

,dnkqdl wewf df xtq did `løácä ìe÷ì÷ LLçî ÷ø- ©¥£©¦§©¨¨
,xtqd zqtcd lyïzì éúàa ,íéñétãnì ÷fä íBøbé àlL¤Ÿ¦§¤¥©©§¦¦¨¦¦¥

íéøé ìáì äøäæàå ó÷zŸ¤§©§¨¨§©¨¦
Bìâøå Bãé úà Léà¦¤¨§©§

ñBôãìz` qitcdl - ¦§
,xtqdLîç CLî ãò©¤¤¨¥

L.ähîìc íBiî íéð ¨¦¦¦§©¨
¯ älà éøáãì òîBLå§¥©¦§¨©¥¤
.áBè úkøa åéìò àáé̈Ÿ¨¨¦§©
øaãîä éøác äk àìä£ŸŸ¦§¥©§©¥
,äøBzä ãBáëì úàæŸ¦§©¨
àáz äLøt 'â íBé íBiä©¨¨¨¨Ÿ

.ïè÷ èøôì å"ð÷ú§¤¤¨¨
ïäkä aéì àãeäé12. §¨¥©Ÿ¥

ciqgdn izrny
wgvi iax ,mqxetnd
:dkxal epexkf ,cinzn
z` e`iad migelydyk
l` ,il`tip`l "`ipz"d
odkd aiil `cedi iax
exi`yd md ,`yef iaxe
miqxhpewd z` mcia
ick ,dlild jynl
.mda epiiri miwicvdy
,"`ipz"a oiiry drya
iax qpkp ,dlild rvn`a
odkd aiil dcedi
dnevr zelrtzda
ilane ,dax zeadldzae
z` ekeza xevrl zleki
exc mdipy) `yef iax l` zkll hilgd ,dlecbd zeybxzdd
xtqn daexnd ezeadlzda ez` wlgzdl ,(il`tip`a
`l `ed mby ,`yef iax lv` mb rxi` xac eze` ."`ipz"d
hilgde ,dlecbd zeybxzdd z` eaxwa xevrl leki did
aegxa eybtp mdy jk - odkd aiil dcedi iax l` zkll

."...dxra dlek il`tip`"e ,ipyd l` cg` mklda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

úîëñä
éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷íìåùî
:éìàôéðàî ìéñåæ

äðäהאי הרב  של הכתבים  את בראותי 
וטהור  קדוש אלקים איש גאון
ואשר  עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא
לעשות  הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא
הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את
הכתבים  את להעלות שלא היה ורצונו
בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם
ההם  הקונטרסים התפשטות מחמת רק
מידי  רבות בהעתקות ישראל כל בקרב
העתקות  ריבוי ומחמת משונים סופרים
והוכרח  במאד. הט"ס רבו שונות
הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא
הרבני  ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיק çðבמוהר"ר המופלג  הרבני וה"ה
ìàåîùéåìäבמהור"ר éëãøîמוהר"ר 

הדפוס  לבית ההם הקונטרסים להביא
יישר  אמרתי טבא ולפעלא בסלאוויטא
מן  מסביב מגור בלבם עלו אך חילא
ולקלקל  להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת  ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים
אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו
חמש  משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור
הדורש  הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים

שנת תבא פרשת טוב כי בו שנכפל ג' יום היום התורה לכבוד לפ "ק.åðéúåãôזאת

ïè÷ä.éìàôéðàî ìéñåæ íìåùî

éäìà ùéà íñøåôîä ãéñçä áøä

ø"øäåî åì øîàé ùåã÷áéì àãåäé
:ïäëä

úîëçéúåàøá õøàä éðô øéàú íãà

ùã÷ éãéïåàâä áøä øáçîä
éðòå ãéñç øåäèå ùåã÷ íé÷ìà ùéàå

úáùá áùåé åéøúñî äìâð øáëî øùà

ìöà éðåîëçúåðéáøå åðéøåî åðéðåãà
íìåò ïåàâ מים íéîודלה øàáî

íééçישמח דבריìàøùéוכעת בהגלות
ללמד  הדפוס לבית להביא המחובר קדשו
יחזה  אחד כל כאשר קדש דרכי ה' לעם
ראיה  צריך אין והמפורסם דבריו בפנימיות
יגרום  שלא הדבר קלקול מחשש רק
ואזהרה  תוקף ליתן באתי למדפיסים היזק
עד  לדפוס ורגלו ידו את איש ירים לבל
ושומע  דלמטה מיום שנים חמש משך
הכ"ד  טוב ברכת עליו יבוא אלה לדברי
ג' יום היום התורה לכבוד זאת המדבר

לפ"ק. תקנ''ו תבא פרשה

.ïäëä áéì àãåäé

.10ÈÏÂ‡Âוצ"ל כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ˘ËÈÏ"‡.ידי" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.11 שמואל הכתוב לשון
ח. כג, רבי,12.ב בית ראה הנ"ל. ספר הוא - לספר מהצ"צ הסכמה כתיבת גדול: הכי להחידוש הטעם שזהו וי"ל הגנוז". "אור בעהמ"ס

נד. פרק הרב תולדות



פט elqk 'k iriax mei Ð zenkqd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ' רביעי יום
הסכמות  ,b 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðáøä úîëñä,6 'nr cr.î"âáð ì"æ

.ïãò-BúîLð ì"æ øaçîä ïBàbä éða eéçiL íéðaøä úîkñä©§¨©¨©¨¦¤¦§§¥©¨©§©¥©¦§¨¥¤
àðîøäå úeLø ïzì eðìöà íkñäL úBéä,d`yxd geke - ¡¤ª§©¤§¥¦¥§§©§§¨

áeúk ìàøNé éðáì ïBøkæì ñeôcä Laëî ìò úBìòäì§©£©©§¥©§§¦¨¦§¥¦§¨¥¨
úîàå øLé éøác,miaezkd zn`de xyeid ixac -éøác ¦§¥Ÿ¤¤¡¤¦§¥

íéiç íé÷ìàjk - ¡Ÿ¦©¦
,zeciqgd zxez z`xwp
eðøBî eðéáà eððBãà ìL¤£¥¨¦¥
íéáeúk ì"æ eðaøå§©¥©§¦
äLBãwä Bãé áúëa¦§©¨©§¨

ìe Bîöòa,LBãwä BðBL §©§§©¨
Là éìçâk åéøác ìkL¤¨§¨¨§©£¥¥

úBøòBaxy` -eáéäìé £©§¦
ïäéáàì ïáø÷ì úBáálä©§¨§©§¨©£¦¤
úøbà íLáe ,íéîMaL¤©¨©¦§¥¦¤¤
íaøL ,eàø÷ð Lãwä©Ÿ¤¦§§¤ª¨
úàî çeìL úøbà eéä̈¦¤¤¨©¥¥
úBøBäì BLã÷ ãBák§¨§§
dá eëìé Cøcä 'ä íòì§©©¤¤¥§¨
ipiprl mzqd on dpeekd -

dceardenk ,ziniptd
'd zad` zexxerzd
zceara 'd z`xie
zexxerzdd ,dltzd

,dxezd cenilläNònäå§©©£¤
,ïeNòé øLà- £¤©£

ly mipipra zexxerzdd
.dnecke dwcvúîçîe¥£©

úBîB÷î änëaL13- ¤§©¨§
,"ycwd zxb`"aáévä¦¦

éèewì øôña íéðeiö Bì¦¦§¥¤¦¥
éøáãå ,BlL íéøîà£¨¦¤§¦§¥
íB÷îa íéiðò äøBz¨£¦¦§¨
íB÷îa íéøéLòå ãçà¤¨©£¦¦§¨

øçà14,eidi "ycwd zxb`"a mipipry xacd ixyt` okly - ©¥
ihewl" xtqa mixaqen mdy itk xy`n mipaene mixaqen xzei
mixaqen eidi "mixn` ihewl" xtqa mipipr ,jci`le ;"mixn`
;"ycwd zxb`" xtqa mixaqen mdy itk xy`n xzei mipaene

Ba LcçúpL øác ìéáLa íb äîesiqend "ycwd zxb`"a - ©©¦§¦¨¨¤¦§©¥
- "mixn` ihewl" xtqa xexiae yecigìò ïBøçà ñøèðe÷§§¥©£©

íé÷øt äæéà,"mixn` ihewl" xtqn -áúk øLàepax - ¥¤§¨¦£¤¨©
,owfd÷îò ïeiòå ìetìt ¯ íéøîà éèewì øôqä Bøaç úòa§¥¦§©¥¤¦¥£¨¦¦§§¦¨Ÿ

íéàøpL 'íéiç õò éøô'e 'íéiç õò'å øäæ éøîàî ìò©©©§¥Ÿ©§¥©¦§¦¥©¦¤¦§¦
íáMéî Búðéaî çeøáe ,äæ úà äæ íéøúBñk,owfd epax - §§¦¤¤¤§©¦¦¨§©§¨

,íéøîà éèewìa áúkL åéðôBà ìò øeac ìkdfy ixd - ¨¦©§¨¤¨©§¦¥£¨¦
- "mixn` ihewl" xtql zexiyi rbepïBëðå éeàøL eðéàø Bàø̈¨¦¤¨§¨

íøaçìcgi mqitcdl -úøbàå íéøîà éèewì øôñ íò §©§¨¦¥¤¦¥£¨¦§¦¤¤
.ì"æ eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà úMã÷ ãBák ìL äáeLzä©§¨¤§§ª©£¥¨¦¥§©¥©

,úàæì éà,okl -eðàa ¦¨Ÿ¨
aø àãeb ìéèäìä- §¨¦¨©¨

,lecb xeqi`éeãép úøæâe§¥©¦
¯ ïðaøc àzîL íøç¥¤©§¨§©¨¨

,àúåñà dì úéìc- §¥¨¨§¨¨
i`y) d`etx dl oi`y

,(dxizdl xyt`àlL¤Ÿ
Bãé úà Léà íéøé̈¦¦¤¨

ñétãäì,xtqd z` - §©§¦
íúéðáúkihewl" - §©§¦¨

"ycewd zxb`"e "mixn`
,cgiäæ àìa äæ Bà¤§Ÿ¤

íBiî íéðL äMîç CLî¤¤£¦¨¨¦¦
ähîìc15àc ïBâk íøa . ¦§©¨§¨§¨

éøö,éòBãBàì Cwx - ¨¦§¥
,ricedl epilr z`f
eôñ íéaøä eðéúBðBòaL¤©£¥¨©¦¨
äLBãwä Bãé éáúk enz©¦§¥¨©§¨
eéä øLà Bîöòa§©§£¤¨
øñç àì ìBãb ÷ec÷ãa§¦§¨Ÿ¨¥
,úçà úBà øúé àìå§Ÿ¨¥©©
äæ íà-ék øàLð àìå§Ÿ¦§¨¦¦¤
øLà äaøäî èònä©§©¥©§¥£¤
ãçàì ãçà eè÷ìð¦§§¤¨§¤¨
íéøfôîä úB÷zòäî¥©§¨©§ª¨¦
íàå ,íéãéîìzä ìöà¥¤©©§¦¦§¦
äæéà àönz àönä¦¨¥¦¨¥¥¤
,ïéáé éî úBàéâL ,úeòè̈§¦¦¨¦
çëeîc úeòhä àöné¦¨¥©¨§¨

,øôBñ úeòhî,xtqd z` eqitcd epnn azkdn -äðekäå- ¦¨¥§©©¨¨
,oiprd ly:äøeøa äéäz¦§¤§¨

íeàðøòa ácãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §Ÿ¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦
àðaøå àðøî ìàøNé LBã÷16ïîìæ øBàéðLBúîLð ,ì"æ §¦§¨¥¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©¦§¨
.íéîBøî éæðâa.(irvn`d iaxd) §¦§¥§¦

íeàðeíäøáà íéiçïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §©¦©§¨¨¤£¥¨¦¥§©¥©¨
ñçäàðaøå àðøî ãéïîìæ øBàéðLéæðâa BúîLð ,ì"öæ ¤¨¦¨¨¨§©¨¨§¥©§¨©©¦§¨§¦§¥

.íéîBøî§¦
íeàðeäLîãéñçä ïBàbä eðaøå eðøBî eðéáà eððBãà ïa §¤¤£¥¨¦¥§©¥©¨¤¨¦

ïîìæ øBàéðL.íéîBøî éæðâa BúîLð ,ì"æ §¥©§¨©¦§¨§¦§¥§¦
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úîëñä
.ò"ð ì''æ øáçîä ïåàâä éðá 'éù íéðáøä

úåéäùáëî ìò úåìòäì àðîøäå úåùø ïúéì åðéìöà íëñåäù
íé÷ìà éøáã úîàå øùåé éøáã áåúë é"ðáì ïåøëæì ñåôãä
åðåùìå åîöòá äùåã÷ä åãé áúëá íéáåúë ì''æ ø''åî à"à ìù íééç
ïáø÷ì úåááìä åáéäìé úåøòåá ùà éìçâë åéøáã ìëù ùåã÷ä
úøâà åéä íáåøù åàø÷ð ùã÷ä úøâà íùáå .íéîùáù ïäéáàì
øùà äùòîäå äá åëìé êøãä 'ä íòì úåøåäì ÷"ë úàî çåìù
íéøîà éèå÷ì 'ñá íéðåéö åì áéöä úåîå÷î äîëáù úîçîå ïåùòé
øáã ìéáùá íâ äîå à"îá íéøéùòå ãçà íå÷îá íééðò ú"ãå åìù
åøáéç úòá áúë øùà íé÷øô äæéà ìò ïåøçà ñøèðå÷ åá ùãçúðù
íéàøðù ç"òôå ç"òå øäæ éøîàî ìò ÷åîò ïåéòå ìåôìô à"÷ì 'ñä
áúëù åéðôåà ìò øåáéã ìë íáùéî åúðéáî çåøáå æ"àæ íéøúåñë
íéøîà éèå÷ì øôñ íò íøáçì ïåëðå éåàøù åðéàø åàø à"÷ìá
äáø àãåâ ìéèäì åðàá úàæì éà .ì''æ ø"åî à"à ÷"ë ìù ú"äâàå
åãé úà ùéà íéøé àìù àúååñà äì úéìã ïðáøã ù''çð úøæâå
äèîìã íåéî íéðù äùîç êùî äæ àìá äæ åà íúéðáúë ñéôãäì
äùåã÷ä åãé éáúë åîú åôñ ä"åòáù éòåãåàì êéøö àã ïåâë íøá
øàùð àìå 'à úåà øúé àìå øñç àì ìåãâ ÷åã÷ãá åéä øùà åîöòá
íéøæåôîä úå÷úòäî ãçàì ãçà åè÷ìð øùà äáøäî èòîä äæ à"ë
ïéáé éî úåàéâù úåòè äæéà àöîú àöîä íàå íéãéîìúä ìöà

:äøåøá äéäú äðååëäå øôåñ úåòèî çëåîã úåòèä àöîé

íåàðøòá áåãìàøùé ùåã÷ ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá
àðáøå àðøîïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''æ
íåàðåíäøáà íééçàðøî ãéñçä ïåàâä ø"åî à"àá

àðáøåïîìæ øåàéðù.î"âáð ì''öæ
íåàðåäùîãéñçä ïåàâä ø"åî à"àáøåàéðù

ïîìæ.î"âáð ì''æ
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי ראה

לפ"ק".15. תקע"ד אייר כ"ב ה' יום "היום ההסכמה: בסיום בא תקע"ד) (שקלאוו הראשונה ˘ËÈÏ"‡:16.בהוצאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



elqkצ `"k iying mei Ð hwlnd zncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"א חמישי יום
הקדמת המלקט  ,6 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...è÷ìîä úîã÷ä,c 'nr cr:'åâå äìòá

èwìîä úîc÷ä©§¨©©§©¥
ihewl" - "`ipz"d xtql `xew ,ezepzeepr lceba ,owfd epax
z`e ,mipipr ly ,"mixteq itne mixtq itn" ,sqe` ,"mixn`

zncwd"k oiivn `ed ef ezncwd"hwlnd.úøbà àéäå§¦¦¤¤
éLðà úeììëì äçeìMä©§¨¦§¨©§¥

,eðîBìLlk l` - §¥
,miciqgdíøeö íøîLé¦§§¥¨

í÷fçéå1: ¦©§¥
,àø÷à íéLéà íëéìà£¥¤¦¦¤§¨
÷ãö éôãBø éìà eòîL¦§¥©§¥¤¤
òîLéå ,'ä éLwáî§©§¥§¦§©
ìBãbîì íé÷ìà íëéìà£¥¤¡Ÿ¦§¦¨

,ïè÷ ãòåilra ilecbn - §©¨¨
cr ,'d zceara dbixcnd
mizegp mdy dl`l

,dbixcnaéLðà ìk̈©§¥
eðúðéãîc eðîBìL§¥¦§¦¨¥
ìò Léà ,dlL úBëeîñe§¤¨¦©

ì àBáé BîB÷îíBìL §¨§¨
çöð íìBòä ãò íéiçå§©¦©¨¨¤©
éäé ïk ïîà ,ãòå äìñ¤¨¨¤¨¥¥§¦

:ïBöø̈
ék ,úàæ úòãeî äpä¦¥©©Ÿ¦
éLðéàc éîeôa àìâøî̈§§¨§¥§¦§¥
eðîBìL éLðà ìëa§¨©§¥§¥

,øîàì,xnel epinely iyp` ita libxy reci -äîBc dðéà ék ¥Ÿ¦¥¨¨
,íéøôqa äàéø÷e äiàøì øñeî éøác úòéîLd`ixwdy - §¦©¦§¥¨¦§¦¨§¦¨©§¨¦

,mlek liaya eazkpy ,mixtq jezn zexxerzde xqen ipipra
mze` mirney xy`k dfy itk ,zlrez dze` d`ian dppi`

.xacnd ly eitn iyi` ote`a mipipràøBwäL,mixtqa - ¤©¥
øLàa BìëN úñéôúe úâOä éôìe Bzòãå Bkøc éôì àøB÷¥§¦©§§©§§¦©¨©§¦©¦§©£¤
eëläúé äëLçáe íéìaìáî Bzòãå BìëN íàå ,íL àeä¨§¦¦§§©§§ª§¨¦©£¥¨¦§©¨
æeðbä áBè ék øBàä úà úBàøì ìBëé éL÷a ,'ä úãBáòa©£©§¦¨¦§¤¨¦©¨

øBàä ÷Búî ék óà ,íéøôqa,mixtqa dxeyd -ðéòìíé ©§¨¦©¦¨¨¨¥©¦
.Lôpì àtøîeyynn `ede lalean elkyy iptn ,j` - ©§¥©¤¤

lekiy xe`d z` d`ex `ed oi` ,'d zcear ly mipipra dlit`a
ixtqy ,owfd epax xiaqn oldl .eytpl `txn `iadl jixve
lky it lr miepad mixtq (` :mibeq ipya miwelg xqend

xexae .zecnde xqend ipipr z` aizkn iyep`d lkydy ,iyep`
mpi` mc` ipa ixdy ,cg` lkl mieey dl` mixtq oi`y xacd
rityi oipr eze`y xacd ixyt` okle ,mlkyae mzrca mieey
miiepad mixtq (a .`l - ipyae ,zelrtzde zexxerzd cg` lr
,l"fx iyxcn lr
ly mipipr mzeiday
zekiiy mdl yi ,dxez

llk,l`xyin cg`
e`) oipr mda yi `linne
zekiiy el yiy (mipipr

zcgeineil`didiy ,
lrtzdl ezlekia
epax ,mxa .xxerzdle
mixtqa mby ,xiaqn owfd

dl``l (ipyd beqdn)
z` xikdl dkef cg` lk
z` helwle ,ihxtd enewn
zekiiy el yiy dn
oeylae .eil` zcgein

:owfd epax,ïéc ïî øáe- ©¦¥
llbay ,dfn uege
,dnecke elkya lealad
z` ze`xl ezlekia oi`
,mixtqa "aeh ik xe`"d

äàøiä éøôñ äpä- ¦¥¦§¥©¦§¨
,xqend ixtqïéåL ïðéà éàcåa éLBðà ìëN ét-ìò íééeðaä©§¦©¦¥¤¡¦§©©¥¨¨¦

ìëN ïéàå ,úBåL úBòcäå íéìëOä ìk ïéà ék ,Lôð ìëì§¨¤¤¦¥¨©§¨¦§©¥¨§¥¥¤
ìëN øøBòúîe ìòtúnM änî øøBòúîe ìòtúî äæ íãà̈¨¤¦§¨¥¦§¥¦©¤¦§¨¥¦§¥¥¤

ì"æø eøîàL Bîëe ,Bøáç2éabl xywa -íéæøä íëç úkøa £¥§¤¨§©©©¥¦§©£©¨¨¦
,ìàøNiî àBaø íéML ìòsl` ze`n yy mi`exy drya - ©¦¦¦¦¦§¨¥

d"awd z` mikxan - "mifxd mkg jexa" jxal yi ,l`xyin
,sl`d ze`n yy lk ly mdizeceq rceiy mkgd `edyïéàL¤¥

íäéúBòc,mdizeybxe mzpade -Bîëe ,'eëå Bæì Bæ úBîBc ¥¥¤¨§§
íL 'úBîçìn'a ì"æ ï"aîøä áúkL3éab 'éøôq'ä Leøôa ¤¨©¨©§©©©¦§¨¨§¥©¦§¦©¥

Ba øîàpL òLBäé4did `edy -,"Ba çeø øLà Léà"- §ª©¤¤¡©¦£¤©
:`id "ea gex"a dpeekdy "ixtq"d yxtneãâð CBìäì ìBëiL¤¨©£¤¤

'eëå ãçàå ãçà ìk ìL Bçeø5äàøiä éøôña elôà àlà . ¤¨¤¨§¤¨§¤¨£¦§¦§¥©¦§¨
,xqend ixtq -ì"æç éLøãî Lã÷ éøøäa íúBãBñé øLà£¤§¨§©§¥Ÿ¤¦§§¥£©
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è÷ìîä úîã÷ä
:å"öé åðéîåìù éùðà úåììëì äçåìùä úøâà àéäå

íëéìàòîùéå 'ä éù÷áî ÷ãö éôãåø éìà åòîù àø÷à íéùéà
åðéúðéãîã ù"ðà ìë ïè÷ ãòå ìåãâîì íé÷ìà íëéìà
íìåòä ãò íééçå íåìùì àåáé åîå÷î ìò ùéà äìù úåëåîñå

:ø"éëà å"ñð
äðäéë øîàì ù"ðà ìëá éùðéàã éîåôá àìâøî éë úàæ úòãåî

íéøôñá äàéø÷å äééàøì øñåî éøáã úòéîù äîåã äðéà
åìëù úñéôúå úâùä éôìå åúòãå åëøã éôì àøå÷ àøå÷äù
åëìäúé äëéùçáå íéìáìåáî åúòãå åìëù íàå íù àåä øùàá
æåðâä áåè éë øåàä úà úåàøì ìåëé éùå÷á 'ä úãåáòá
ïéã ïî øáå ùôðì àôøîå íéðéòì øåàä ÷åúî éë óà íéøôñá
ïéåù ïðéà éàãååá éùåðà ìëù ô"ò íééåðáä äàøéä éøôñ äðä
íãà ìëù ïéàå úååù úåòãäå íéìëùä ìë ïéà éë ùôð ìëì
ì"æøàù åîëå åøéáç ìëù ìòôúîù äîî øøåòúîå ìòôúî äæ
ïéàù ìàøùéî àåáéø íéùù ìò íéæøä íëç úëøá éáâ
íù úåîçìîá ì"æ ï"áîøä ù"îëå 'åëå åæì åæ úåîåã íäéúåòã
ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
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הוצאות  ע"פ - שלפניו מהחתימה תיבות ב' משמיט אחד וכל בניו, שבחתימות אדה"ז שבתוארי השינוי על שיעירו מצאתי לא לע"ע
הוא  אדה"ז שדוקא - מדגיש ולכן ישראל, קדוש ( - מעם ומורם (נשיא הא' החותם הי' ההסכמה חתימת בזמן י"ל: ואולי ואילך. דתר"ס
אז  הי' - הג' החותם ורבנא"; "מרנא הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן - ורבנא" "מרנא - ופוסק רב אז הי' - הב' החותם ישראל"; "קדוש
הב' שבחתימה ב"זצ "ל" - "צדיק" הוספת החסיד". "הגאון הוא אדה"ז שדוקא מדגיש ולכן נשיאינו) רבותינו בסיפורי (כידוע וחסיד גאון
וכו'. עצמו בעיני ושפלות בעניוות שלו, בצדקות מצויין שהי' הידוע ע"פ - הנ"ל ע"ד ג"כ י"ל הדפוסים) ושאר בהכת"י הוא כן (באם -

מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚ שיכלול בכדי בר"ת הוא
- הברכות. ˘ËÈÏ"‡.כל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, הפירוש 5.במדבר עצם את

נגד  להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיכול



צי elqk `"k iying mei Ð hwlnd zncwd Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Búlîe ,ía øac 'ä çeø øLà,d"awd ly -ì ìòíðBL6- £¤©¦¤¨¦¨©§¨
,dl` xqen ixtq miiepa mdilreéøa-àLãe÷å àúéøBàåàeä-C §©§¨§§¨§¦

,ãç àlk;cg` xac md d"awde dxezd -àBaø íéML ìëå ª¨©§¨¦¦¦
íäéèøôe ìàøNé úeììk7õBöéð ãòly -íélwaL ì÷ §¨¦§¨¥§¨¥¤©¦©¤©©¦
eðnòaL Cøòä éúeçôe§¥¨¤¤¤§©¥
eälk ìàøNé éða§¥¦§¨¥ª§

,àúéøBàa ïàøM÷úî- ¦§©§¨§©§¨
mixywzn dl` lk

,dxezaàéä àúéøBàå§©§¨¦
ïúBà úøM÷îä©§©¤¤¨
øäfa òãBpk ä"á÷äì©©¨©Ÿ©

LBãwä8,ixd dxezde - ©¨
dn dkeza zllek xak
ly ezrcle elkyl rbepy

- l`xyin cg` lkéøä£¥
úeììëì úeììk Cøc äæ¤¤¤§¨¦§¨

.ìàøNémewnÎlkn - ¦§¨¥
oipr `ed df xac ixd
.elek llkl dptend illk
äøBzä äðzpL óàå§©¤¦§¨©¨

ôe ììëa Løcìèø ¦¨¥¦§¨§¨
Lôð ìëì úeèøt éèøôe§¨¥§¨§¨¤¤

,da úLøLnä ìàøNiî úéèøtdxezay ixd ,dxeza - §¨¦¦¦§¨¥©ª§¤¤¨
cg` lk ly `l` ,l`xyi llk ly mipiprd wx `l mpyi
l"fx iyxcn lr miiepad xqend ixtqe ,cgeina l`xyin
lkl mirbepd miihxtd mipiprd mb mkeza millek ,dxezay

- ?cegl icediBîB÷î øékî úBéäì äëBæ íãà ìk ïéà éøä£¥¥¨¨¨¤¦§©¦§
:äøBzaL éèøtäzceara ze`xedd z` cenll ji` zrcl - ©§¨¦¤©¨

mirbepd zexxerzd ipipre 'deil`.hxtaúBëìäa óà ,äpäå§¦¥©§¦§
eðéðáìe eðì úBìâpä øzäå øeqà9ú÷ìçî eðéàø eðàöî ¦§¤¥©¦§¨§¨¥¨¨¨¦©£Ÿ¤

,Lnî äöwä ìà äöwä ïî íéàøBîàå íéàpzcg`y - ©¨¦§¨¨¦¦©¨¤¤©¨¤©¨
,dnecke xizn dfe xqe` df - ipydn jtidd xne`elàå elàå§¥§¥

íéiç íéäìà éøác10ìíéaø ïBLmiwl` `l` ,ig dwl` `l - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§©¦
,miax oeyl `edy miigúBîLðì íéiçä øB÷î íL ìò©¥§©©¦§¦§

úB÷ìçpä ìàøNémb xacd jk `linne ,l`xyi zenyp - ¦§¨¥©¤§¨
,mxewnaì ììk CøcìL,òöîàå ìàîNe ïéîé ,ïée÷ äL ¤¤§¨¦§Ÿ¨©¦¨¦§Ÿ§¤§©

íäL:md ,dl` miew dyly -ãñç,oinid ew -äøeáâeew - ¤¥¤¤§¨
,l`nyd,'eëå.irvn`d ewd `edy zx`tz ,xnelk -úBîLðe §§¨

ãñç étìk úBhäì ïk íb ïúâäðä ãñç úcnî ïLøML¤¨§¨¦¦©¤¤©§¨¨¨©¥§©§©¥¤¤
'eë ì÷äì,dyecwl zelrl lkeiy ick xacd z` xizdl - §¨¥

zcnn oyxyy zenypa xac eze`e ;cqg ly oipr `edy
,'eke dxeabd,òãBpkexhexta x`an owfd epaxy itk -h ©¨

iptn ,mixingn aexl i`nyÎzia okly ,bi oniq "ycwd zxb`"a
,mixwnd aexa miliwn lldÎziae ,dxeabd zcnn myxeyy
zcnn myxeyy iptn
zeid ,`l` ;cqgd
lkd dyecway
cqgy jk ,zellkzda
,dxeab mb dkeza zllek
mb dkeza zllek dxeabe
mixwn mpyi okl ,cqg
miliwn i`nyÎzia mda
- .mixingn lldÎziae
mipipra xacd jk m` ixd
xyt`y ,dxezc dlbp ly
zwelgn didzy xacd
"dvwd l` dvwd on"
wqt zpwqn zwqda

- dxezdn dkldd-ìëå§¨
øîçå-ì÷å ïkL- ¤¥§©¨Ÿ¤

mdy mipipraúBøzñpäa§©¦§¨
ïeðéàc eðéäìà 'äì©¡Ÿ¥§¦

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi mdy -ãç ìëc àaìå àçBîác §¦§¦¦§¨§¦¨§¨©
déìéc àøeòéL íeôì ãçålk ly eale egena mi`haznd - §©§¦¨¦¥

,exeriy itl cg`e cg`,déaìa øòLîc äî íeôìdn itl - §©¦§©¥§¦¥
dbydd xi`z ekxc ,eala "xry" gzete ,eala xryn `edy

.eala genayLBãwä øäfa áeúkL Bîk11÷eñt ìò12òãBð §¤¨©Ÿ©©¨©¨¨
:'Bâå dìòa íéøòMa,d"awd epiid "dlra"y yxtn xdefd - ©§¨¦©§¨§

`ed - ,"wacz`e rciiz` rcep" `ede ,l`xyi zqpk ly 'lra'd
mixryny dn itl ,"mixrya" ;ea miwaczne reci dyrp
xryd itle ,dbydae lkya (dxryd oeyln "mixrya")
dbydd z` helwl ick ala migzety (xry oeyln "mixrya")
mipiprdy ,yecwd xdefd ixacn xxazn miptÎlkÎlr .gendn
itl cg` lka md ,d"awda zewiac ly ,d`xie dad` ly
oeyln "mixry" :my xdefa iyily yexit edf) ihxtd exeriy
zwcven ,'d zad`e 'd z`xi ipipr lr xaecnyke - (xeriy
dnec dpi`"y (y"p`) miciqgd oia ze`hazdd dxe`kl
ixac iaxdn mirneyy dn dnec epi`y ,"di`xl driny
mi`xewe mi`exy dnl 'd zceara zekxcde zexxerzd
("`ipz"d xtqa) xtqa o`k qipkn owfd epax eli`e - mixtqa
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äîã÷ä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì
ãñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá
ù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãçå ãç

:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá
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כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא שהוא ומה ואחד"; אחד כל של ÂÓˆÚרוחו ‡Â‰˘ כולל
ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן הרבוא; ששים כל של דעותיהם את בתוכו
רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר' שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר'
שאין  דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה - הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך
רואים  להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם
של  מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים

ואחד". אחד ב.6.כל כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו  תניא פי ב.8.על עג, ג', דברים 9.חלק הפסוק לשון פי על
וגו'. ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות כח: ב.10.כט, יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, משלי
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כסלו  כ"ב שישי יום
,c 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééòãåéá êà,c 'nr cr:ø"éëà 'åâå 'ä úà

?'d z`xie 'd zad` ly ziniptd dceara zekxcde ze`xed
,"iixikne iircei"a o`k xaecny ,oldl owfd epax ,la` ,xiaqn
eze` mil`ey eidy dl` ,owfd epax z` exikde erciy dl`a
dpeekdy ,miyxtn miciqg ;'d zcear ipipra zevr "zecigi"a

rcei owfd epaxy dl` lr ok mb `idmze`xiknemze`jkae ,

xtq z` dpcnlze zecnel ,ecnly zenypd lk zellkp
azk mliayae ,owfd epax xikde rci dl` lk z` - "`ipz"d
mlek md eqpkp eli`k ,'d zceara ze`xede zevr df xtqa
xne` ocrÎeznyp a"yxd iaxdy itke ;"zecigi"l eil`13:

:owfd epax oeylae .owfd epax mr xacl ernyn `ipzd cenil

,àðéîà÷ éøékîe éòãBéa Càip`y dl` zece` xacn ip` - ©§§©©¦©¨£¦¨
,owfd epax xne` - mxikne mze` rceiãçàå ãçà ìk íä¥¨¤¨§¤¨

dlL úBëeîñe eðéúðéãîaL eðîBìL éLðàîzekenqde - ¥©§¥§¥¤¦§¦¨¥§¤¨
,epzpicnleðéðéa éeöî äaéç ìL øeacä äéä øLà- £¤¨¨©¦¤¦¨¨¥¥

owfd epax l` mqpkida
,"zecigi"lìk éðôì eléâå§¦§¨©¨

íçîe íaì úBîeìòz©£¦¨Ÿ¨
äéeìzä 'ä úãBáòa©£©©§¨
éúlî óhz íäéìà ,ála©¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦

ìeøôBñ èò éðBL14 §¦¥¥
elà íéñøèðe÷aly - §§§¥¦¥

,"`ipz"d xtqíéàø÷pä©¦§¨¦
,'íéøîà éèewì' íLa§¥¦¥£¨¦
íéøôñ étî íéèwìî§ª¨¦¦¦§¨¦
éLBã÷ íéøôBñ étîe¦¦§¦§¥

ïãò íúîLð ïBéìòitk - ¤§¦§¨¨¥¤
sc" z` epcnla epxkfdy
,miciqg mixne` ,"xryd
ixtql dpeekd "mixtq"ay
ixtqe yecwd d"lyd
(b`xtn) l"xdn
lr dpeekd "mixteq"ae
axde aehÎmyÎlrad
,yhixfnn cibnd
,eðìöà íéîñøôîä©§ª§¨¦¤§¥
ïéæîøð íäî úö÷e§¨¥¤¦§¨¦

ïéîékçìwlg - §©¦¦
ic" fnxa mdl icy dl` ,minkgd iptl mifnexn "mixn`"dn

,"`finxa oinikglLãwä õøàaL eðéúBaøî Lãwä úBøbàa§¦§©Ÿ¤¥©¥¤§¤¤©Ÿ¤
,ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðazdnkl `xw owfd epax - ¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥

lcprn mgpn iax z` hxtae ,cibnd axd icinlz ipwfn
;ely miiaxd ,"epizeax" mya ,wqahienézòîL íúö÷e§¨¨¨©§¦

,eðnò ät íúBéäa LBãwä íäétîux`l mziilr iptl - ¦¦¤©¨¦§¨Ÿ¦¨
,l`xyiïéìàBL øLà úBaø úBìàL ìò úBáeLz ïä ílëå§ª¨¥§©§¥©£¤£¦

éôì ãçà ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìL éLðà ìk äöòa§¥¨¨©§¥§¥¦§¦¨¥¨¦¨¤¨§¦
Bkøò,'d zceara eavne -ìúéL,zzl -íLôða úBöò ¤§¨¦¥§©§¨

ãBò àîøb ïîfä ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòaonfd oi` - ©£©¦§¦¥©§©§¨¨

,cer dyxn,úeèøôa BúìàL ìò ãçàå ãçà ìëì áéLäì§¨¦§¨¤¨§¤¨©§¥¨¦§¨
ìk ìò úBáeLzä ìk ézîLø ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå§©©¦§¨§¨©¥¨©§¦¨©§©¨
ïBøkæì ãçàå ãçà ìëì úBéäì úBàì úøîLîì úBìàMä©§¥§¦§¤¤§¦§§¨¤¨§¤¨§¦¨

åéðéò ïéaoilitz iabl aezky itk -15,"jipir oia oexkfle"àìå ¥¥¨§Ÿ
øaãì ñðkì ãBò ÷çãé¦§Ÿ¦¨¥§©¥

ïäa ék ,úeãéçéa énò- ¦¦¦¦¦¨¤
,"`ipz"d xtqay mipipra
BLôðì òBâøî àöîé¦§¨©§©§©§
øác ìëì äðBëð äöòå§¥¨§¨§¨¨¨
,'ä úãBáòa åéìò äLwä©¨¤¨¨©£©
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קודם החטא היה החיך הגשמי של אדם הראשון טועם את הטעם הרוחני שבענייני עולם העשייה.
ממאמר י"ט כסלו ה'תשכ"ז



היום יום . . . צד

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָאַמר  ׁשֶ ִמי  ֶאת  יר  ּוְלַהּכִ ֵליַדע  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֵהיְכֵלי  ֲעֵרי  ׁשַ ּפֹוַתַחת  "ד  ַחּבַ ֲחִסידּות 
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ֲהָוָי'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָיכֹול  תֹו[  ָרּמָ ]ְלִפי  יֵליּה  ּדִ עּוָרא  ׁשִ ְלפּום  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' 
האהבה רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע 

)רבינו הזקן( בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:
איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך 

וויל מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך לֹא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  ּתִ א  ֶאּלָ כּו',  ִנְבָרא  יּו"ד  ּבְ ַרק  י  ּכִ ְוַתְחּתֹון,  ֶעְליֹון  ן־ֵעֶדן  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְולֹא  ֵרְך,  ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו־ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ

ָך כּו', ְרצֹוִני  ּלְ א ׁשֶ ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם־ַהּבָ ן־ָהֵעֶדן ׁשֶ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ּגַ
ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ לֹא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ֹראׁש ַהּשָׁ ת ְויֹום טֹוב ְוֹלא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, ֹלא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח־ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ֵאין ַהּשְׁ

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקל"ג,  ב  ׁשֶ ַוּיֵ ג'   – ִמּמֶעְזִריְטׁש   - יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ל  ׁשֶ קּותֹו[  ּלְ ִהְסּתַ ]=יֹום  ִהּלּוָלא 
ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צה היום יום . . . 
ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו, יֹום  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ים  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  ּבְ ִריִתי  ּקָ ּוְכׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן,  ִנׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ א  ַרּבָ ִהּלּוָלא  יֹום  טֹוב,  י  ּכִ ּבֹו  ל  ֻהְכּפַ ׁשֶ ג' 

לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ּבַ

ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ ְודַא"ח  ְגֵלית  ַהּנִ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ַלת  ְוַקּבָ ִהְתַוֲעדּות  יֹום 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור־ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל־ּפִ ַ ת ַהּשׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ַ ת ַהּשׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

ְסלַאִוויטַא.  ְסֵלו תקנ"ז ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְגְמָרה יֹום ג' כ' ּכִ ּפַ ְנָיא – ּבַ ינֹוִנים – ּתַ ל ּבֵ ַסת ֵסֶפר ׁשֶ ַהְדּפָ
חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַער ַהּיִ ִני – ִחּנּוְך ָקָטן ְוׁשַ ינֹוִנים, ֵחֶלק ׁשֵ ל ּבֵ ְוכֹוֵלל: ֵחֶלק ִראׁשֹון – ֵסֶפר ׁשֶ

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

 – ַהֲחָלִקים  ה'  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶנת  ְמֻתּקֶ ּתֹוָצָאה  תקע"ד.  ְקלָאוו  ׁשְ  – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ  – ַהּקֶֹדׁש  ֶרת  ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן 
אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ה  ָכְך ִנְזּכֶ ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ְויֹום  י  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְרִגיִלים[ – יֹום  ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים  ְצִריִכים  ֲחִסיִדים 
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַ ַהּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . צו

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו־ֵעֶדן[: לֹאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ַהֹחֶדׁש,  ִליֵמי  ְחַלק  ּנֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ִהּלִ ּתְ  – ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְויֹום טֹוב,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְוַגם   – ה  ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ

ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ ִ יֹום כט ַהּשׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף 
שבת זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי 
השבוע, ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א 
בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום 

ד', און דער ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא ֲהָכָנה  ּבָ ַ ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם ַהּשׁ י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
בּוַע,  ָ ת ְיֵמי ַהּשׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ְלׁשַ
ת  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך-הּוא ּבְ דֹוׁש-ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ ּבַ
ְך הּוא ַה"ְלכּו  ּכָ ַהִציוּוי ַעל  ּוְ ַההֹוָרָאה  ׁשֶ ת ִהיא ִמּיֹום ד' –  ּבָ ְלׁשַ ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה  ָפָניו  ִמּלְ ֲהֵרי ִהיא 

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ ְנַרּנְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה  ג' כסלו, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ז מ"ח, בו מתאר מצב בריאות זוגתו תחי' אשר לפ"ד הרופא דעתה יש לה 
כמה וכמה ענינים ומזמן לזמן פריסטופען של המרה וכו' ועתה מוטלת במטה בכאבים שונים.

בכל  ידיעה  לו  שיהי'  אבל  כ"כ,  גדול  שאינו  אף  היינו  כללי  רופא  שימצא  הי'  כדאי  לדעתי 
הענינים, ויספר לו את חוו"ד כל הרופאים שהיתה אצלם זוגתו תחי' עד עתה, ויבקשו שיתעסק בכ"ז 
ויתן לה סדר כללי בהנהגה ובאכילה ושתי' וכיון שארז"ל שהרפואה באה ע"י סם פלוני ואיש פלוני כו' 
בלי הגבלה ע"ד גדלו ומהותו, הרי קרוב להיות שדוקא רופא ממהות זה וועט איר צוטרעפען ועל ידו 

תבוא הרפואה לזוגתו תחי'.

בברכה שיודיע בשו"ט מהטבת בריאות זוגתו תחי'.
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ה'תשפ"ב  כסלו י"ז ראשון יום בימין  בוחרים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ïéìBòä ìk̈¨¦
.ìàîN Cøc ïéãøBéå ,ïéôéwîe ,ïéîé Cøc ïéìBò ¯ çaænì©¦§¥©¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ

אלא יהיו לא  פונה  שאתה  פינות  "כל כי  הוא  הדין טעם 

ימין" ב)דרך  סב, ביחזקאל (זבחים הכתוב  הוא  לכך והמקור .

עשר שנים על  "עומד שהיה  שלמה ' שעשה  ה 'ים  את  המתאר 

ושלושה ימה  פונים  ושלושה צפונה  פונים  שלושה  עמודים ,

אדם של באופן  אותם  מפרט שהפסוק  ומכך נגבה ". פונים 

בהר שפונים  הפניות  שכל למדים  לימינו, במעגל  המסתובב 

לימין  יהיו המקדש  עבודת  לצורך ובעזרה  פירוש הבית  (ראה

הנכנסים) כל ד"ה ב ב, תמיד .הרא"ש

ספר את  כשמוליכים  וכגון  המצוות, לשאר  גם למדו  ומכאן 

ימין מצד להוליכו יש  לתיבה , ס"ז)התורה  קמא סי' או"ח .(שו"ע

כי לכאורה  נראה  ביחזקאל, מהפסוק נלמד  זה  ודין  ומאחר 

קבלה' מ'דברי  דין הנביאים)הוא  בספרי שנאמרו אולם(מצוות ,

שביארו ויש מדאורייתא . מצוה זו  כי  כתב  ספר ' ה 'קרית 

הידור משום  יש  מימין המצוה  לקיום  בהליכה כי  בכוונתו

מדאורייתא  מצוה  הידור  דין  בכלל זה  והרי שלמה מצוה , (הליכות

(89 הערה קנג עמ' .תפילה

אחרים : דינים  כנגד  זה  דין של תוקפו לגבי דנו והפוסקים 

סופר ' קפז)ה 'חתם  סי' או"ח לימין(שו"ת הפניה שמצות  כתב 

צדק' וה 'צמח המצוות '. על  מעבירים 'אין דין את  (או"ח דוחה 

ה) ס"א, סז ימיןסי' הקדמת  של הכללי שהדין  שאע "פ  כתב 

דין המצוות ', על  מעבירין 'אין  דין מחמת  נדחה  לשמאל

oinil diiptdאו המצוות ' על  מעבירין  'אין מדין יותר  חמור 

כמותו. שקול לפחות 

להקדים יש  הציפורניים שבקציצת  הפוסקים  כתבו ולכן 

על  ימינו  אדם  יקדים  ש "לעולם  אע "פ  לימין, שמאל  יד את 

כולה " התורה  בכל  חשובה  היא  שהימין לפי  דבר בכל שמאלו 

ס"ד) ב סי' מהדו"ב אדה"ז דרך (שו"ע יהיו פינות  "כל של  הדין  כי ,

לימין לפנות  כדי  משמאל להתחיל יש  ולכן יותר , חמור  ימין"

(211 עמ' איטר דיני .(ראה

ה'תשפ"ב  כסלו י"ח שי יום שיעורה? מה - קדשים אכילת מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úìéëà£¦©
øLà íúBà eìëàå" :øîàpL ,äNò úåöî Y íLàäå úàhçä©©¨§¨¨¨¦§©£¥¤¤¡©§¨§¨£¤

."íäa øtkª©¨¤
ישנים ' ה 'תוספות  א)לדעת  לט, קדשים(יומא אכילת  מצות 

יש המשביעה  אכילה  אך אכילה, של מצוות  ככל בכזית, היא 

שהיתה הצדיק  שמעון בימי  ולכן מכזית , בפחות גם  מצוה בה 

שקיבל  כהן  מועטת , באכילה  גם  ושבעו ברכה  הפנים ' ב 'לחם

מכזית  לאחר('כפול')פחות  אך זו . באכילה  המצוה את  קיים 

וכמות מצויה הברכה היתה  לא כאשר  הצדיק  שמעון  תקופת 

פחות שקיבלו הכהנים  מבין הצנועים השביעה, לא  קטנה 

ואין שביעה כדי בו אין כי  ידיהם , את  מושכים  היו  מכזית 

לאוכלו. מצוה 

שם)והאחרונים  יומא חיות מהר"צ קלד. מ' חינוך הוכיחו(מנחת

למלך' ה'משנה  כדעת ה"ז)מכאן פ"א ומצה חמץ שרק(הל'

שיעור ' 'חצי  דין יש  תורה באיסורים  אסרה מכשיעור פחות (ואף

עונשין) לענין רק הוא מצהוהשיעור האוכל כגון  עשה, במצוות אבל ,

מכשיעור פחות  ו"האוכל שיעור' 'חצי דין  אין מכזית , פחות 

מהשיעור בפחות גם היא  המצוה  אם  כי כלום ", ולא  עשה לא 

הפנים ', 'לחם  מאכילת  ידיהם את  מושכים  הצנועים היו  לא 

מכזית . פחות  קיבלו  אם גם

לציון' ה 'דורש  ביהודה')וגם  ה'נודע מבן בהגהה א, דרוש כתב(סוף

מכזית , בפחות  מתקיימת  קדשים אכילת  שמצות לומר שדחוק 

כהן, כלכל  שיעור  היה שלא כיון אלא  'אכילה ', זו אין שהרי 

כדי במכירה, או במתנה חלקו , את  לחברו נותן אחד  היה 

כזית . שיעור לו  שיהיה 

סופר ' ה 'חתם  קמ)אך  סי' א"ח קדשים(שו"ת שבאכילת  סובר 

היחיד על  אינה  בצירוף('גברא')המצוה  מתקיימת  המצוה  אלא 

הפסוק כמשמעות  כולו , את  האוכלים  לג)הכהנים  כט, (שמות

פסח  קרבן באכילת  ורק  בהם ", כופר  אשר  אותם "ואכלו 

כזית . לאכול אחד כל  על מצוה 

אברהם ' ה 'מגן  סקכ"ו)וכתב נג סי' מה 'דרכי(או"ח ומקורו 

שנינו(שם)משה ' שהרי מצוה , שום  בעבור  להתקוטט "אין  :

הימנעות ולדעתם הפנים ". מלחם  ידיהם את  מושכין הצנועין

קטטה , לידי לבוא  לא  כדי היא  הפנים  לחם  מאכילת  הצנועין

מכשיעור , פחות  היא  שהאכילה devn'ואף  zvw'באכילת יש 

מכשיעור בפחות גם  שם)קדשים  השקל' .('מחצית

כתב  הזקן  סכ"ט)[ואדמו"ר  ידיהם(שם שמשכו  שהצנועין

מקיום  נמנעו  הפנים, dxez'מלחם ly dyr zevn'ומשמע

את הכהנים אכילת  שבצירוף  סופר ', ה 'חתם  כשיטת  שסובר 

ואחד]. אחד כל ידי על המצוה  מתקיימת  הלחם  כל

ה'תשפ"ב  כסלו י"ט שלישי יום נידחים'? חיים 'בעלי מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰úîäa¤¡©
øçàä éöçä ç÷ìå øæçå ,BlL déöç íäî ãçà Léc÷äL ïéôzMä©ª¨¦¤¦§¦¤¨¥¤¤§¨¤§¨©§¨©©¥¦¨©¥
äéeçc dúlçznL ét ìò óà ;äáø÷e äLã÷ Bæ éøä Y BLéc÷äå§¦§¦£¥¨§¨§¥¨©©¦¤¦§¦¨¨§¨

.éeçc Bøwòî éeçcä ïéà Y déöç Léc÷äLk äúéä̈§¨§¤¦§¦¤§¨¥©¦¥¦¨¦

לבהמת אירע  ואם  נידחין" אינן  חיים  "בעלי רב  לדעת

חוזר הקרבן  – הפסול תוקן כך ואחר  זמני פסול קרבן 

זמנית דחיה  לו שהיתה  אף  להקרבה, וראוי להכשרו

"בעלי יוחנן  ר ' לדעת  אך להקרבה. ראוי היה לא  שבמהלכה
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– להקריבו היה  אפשר  אי כלשהו  בזמן  ואם  נידחין", חיים

לגמרי א)נדחה  סד, .(יומא

משנה ': ה 'כסף וכתב 

מבואר כי נידחים , אינם  חיים  שבעלי  כרב  פסק  הרמב "ם 

א)בגמרא  סה, ואף(שם רב . כדברי היא המשנה  שמשמעות 

במשנה ב)ששנינו  צז, עד (פסחים ירעה  לפסחו נקבה  המפריש  ,

הפסח' ש 'מותר  אף  לשלמים, אף  קריבה  ואינה (בהמה שיסתאב

הוקרבה) ולא פסח לקרבן כיוןשהופרשה כי לשלמים , אותה  מקריבים 

היא הרי  פסח לקרבן  להקרבה  ראויה שאינה נקבה  שהפריש 

יוחנן ר' כדעת  והיינו  המזבח, על מהקרבה  לגמרי נדחית 

יהודה רבי  לדעת  רק שזהו לומר  יש – נדחים  חיים  שבעלי 

להלכה . ואינו יחיד  דעת  והיא 

המשנה שדברי  לומר  אפשר איך תמה: משנה ' וה 'לחם

שיסתאב") עד ירעה נקבה... להלכ ("המפריש הרמב "םאינם הרי  ה,

להלכה  כך ה"ד)כתב  פ"ד פסח קרבן לפסחו...(הל' נקבה  "המפריש 

מום "! בו  שיפול  עד ירעה 

התוספות דברי  פי על ברייתא)וביאר  ד"ה ב סד, שבדרך (יומא

ומכל ֿמקום הרמב "ם ) (כדעת  נדחים  חיים בעלי  אין  אכן כלל

היתה כי  המזבח, על  מהקרבה  נדחית  לפסחו  נקבה  המפריש 

לפסח. ראויה  אינה לעולם  נקבה  שהרי גמורה  דחיה כאן 

אורה ' והקשו)וה 'קרן  ד"ה ב יב, מבאר :(זבחים

מהקרבה אף  שנדחית לפסחו נקבה  ממפריש  להקשות  אין

אפשר שאי שפסח משום  שלמים  קריבה  היא כי לשלמים,

הוא  gqtd'להקריבו xzen'(שלמים להיקרב אין(שדינו כן  ואם  ,

אינה לפסח, ראויה  שאינה וכמו  הפסח , על אותו להעדיף 

ל'מותר '. ראויה 

ה'תשפ"ב  כסלו כ' רביעי יום יותר? או בדיוק להביא

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰...øãBpä©¥
àéáäå ,'Nák' ...éìò éøä :øîà ?ãöék .àöé Y ìBãb àéáäå ,ïè÷̈¨§¥¦¨¨¨¥©¨©£¥¨©¤¤§¥¦

.àöé ...ìéà©¦¨¨
כאשר ועשית  תשמור שפתיך "מוצא  נאמר  הרי להבין: יש 

איל? והביא  כבש  נדר אם חובתו ידי יוצא  ואיך  נדרת ",

מתפרש  כבש  להביא שהנדר  לומר  ניתן  'lklלכאורה 
zegtd,כוונתו בכלל מכבש  יותר שהוא  איל  גם  אך  כבש ',

אף  איל  להביא  יכול היה  אם ֿכן  מזו,dligzklאבל  יתירה  ,

הרמב "ם  כתב שהרי  איל, שיביא  הל'עדיף  מזבח)(סוף אסורי

ביותר המשובח היפה  מן קרבנו יביא עצמו... לזכות  "הרוצה 

כאן הרמב "ם מלשון  ואילו ממנו", שיביא המין  שבאותו

חובתו. ידי  יצא  בדיעבד שרק משמע 

כבש ' עלי 'הרי באמירתו שונה: באופן  לפרש  יש  ולכן 

להביא שנדר  מניחים אנו ומכלֿמקום  בכלל , האיל אין אמנם 

אלא יותר  להביא  מעוניין שאינו משום  לא איל, ולא  כבש 

איל  הביא  אם  ולכן  יותר , ידו השיגה  לא  שעה  שבאותה  כיון

"מוצא נאמר : בפסוק  כי איל יביא לא  לכתחילה  אבל  יצא ,

יביא לכתחילה  ולכן , נדרת ". כאשר  ועשית , תשמור שפתיך

ידי יוצא  ובדיעבד שפתיך" "מוצא משום  שנדר , כפי כבש

את  ויקיים  באיל כאשרzpeekחובה  ב "ועשית  הנכללת  – נדרו

שפתיו. למוצא לגמרי  מתאימה שאינה  אף  נדרת ",

(1 'nr ,fk zegiy ihewl)

ה'תשפ"ב  כסלו כ"א חמישי יום חוצץ' אינו במינו 'מין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äìònä©©£¤
àlL ét ìò óàå ;ïéøeîàä éðtî áiç Y õeça dlk äîäaä úà¤©§¥¨ª¨©©¨¦§¥¨¥¦§©©¦¤Ÿ
éðôa ïéøeîàä øéè÷ä elàëe ,õöBç çáfä øNa ïéà ,ïLéøôä¦§¦¨¥§©©¤©¥§¦¦§¦¨¥¦¦§¥

.ïîöò©§¨
אימורים  עובר(חלבים)המקטיר לעזרה  מחוץ  קרבן של 

תעשה ' ה"ב)ב 'לא  פי"ח יחד (לעיל האימורים  את הקריב  אם  וגם  ,

הבשר להקטרה)עם  ראוי אינו הקרבנות העלאה(שברוב משום חייב  ,

הגמרא  ושואלת א)בחוץ . קי, זו,(זבחים הקטרה  על חייב מדוע  ,

למערכה האימורים  בין  חוצץ  להקטרה  ראוי שאינו  הבשר הרי 

ואין הקטרה , אינה  העזרה בפנים כזו  והקטרה  המזבח, שעל 

בפנים ? ראויה שאינה  העלאה על  בחוץ  העלאה משום לחייב 

והבשרומתרץ שהאימורים  וכיון חוצץ" אינו  במינו "מין רב :

כרב הרמב "ם ופסק  זה . בפני זה  חוצצים  אינם  אחד, ממין הם 

משנה) .(כסף

אחרונים  ועוד)והקשו  מ"ה פ"ג זבחים נחום :(חזון

ערוך ' ב 'שלחן ס"א)נפסק  צח סי' באכילה)חלב (יור"ד (האסור

והט "ז הש "ך וביארו  כוכבים. עובד  יטעמנו בבשר , שנתערב

סק"א) באינו(שם מין  של  תערובת  היא  ובשר חלב  שתערובת 

רב לדעת  בסתירה  זה והרי הרמב"ם)מינו, וחלב(ופסק שבשר 

מין ? מאותו  הם 

אברהם ' ה 'יד :(שם)וביאר 

שם אחר  הולכים  המין , מאותו  הם ובשר  שחלב לדעת

שמא')הדבר  לענין('בתר אך 'בשר ', נקראים  המינים  ושני

עכו "ם  יטעימנו  מינו באינו  מין שתערובת לבטלו ההלכה  (או

הטעם בשישים) אחר טעמא')הולכים  שונה('בתר חלב וטעם 

בשר . מטעם

ענגל  יא)והגר "י  כלל לתורה הוסיף :(ציונים

המינים וכששני השם  הוא  שהקובע  מסתבר  חציצה , לענין

שחלב הר"ן כתב  וכן  ביניהם . חציצה אין  שם , אותו נושאים 

בשר משום  גם  חייב  החי מן חלב  האוכל שהרי  'בשר' נקרא 

השם – 'בשר ' נקרא  והשני  'חלב ' נקרא  שהאחד ואף החי . מן

הפרטיים . בשמותיהם רק וחלוקים  'בשר ' הוא  שלהם  הכללי

הכוכבים לכל  כללי שם  הוא  'כוכב ' לכך: דוגמאות והרבה

הפרטי בשם  גם  נקרא  הלכת  כוכבי  משבעת  השישי והכוכב 

היום שעות  וארבע  לעשרים כללי שם הוא  'יום ' וכן: 'כוכב '.

ושל  'יום ' הוא  האור  שעות  של הפרטי השם  אך והלילה ,

'לילה '. הוא  החשיכה  שעות 



צט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  כסלו כ"ב שישי יום השולחן  על הפנים לחם סידור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìk CøàŸ¤¨
Y ïçìMäå ...íéçôè äMîç daçøå ,íéçôè äøNò ïäî älç©¨¥¤£¨¨§¨¦§¨§¨£¦¨§¨¦§©ª§¨
älçä Cøà ïúBð .íéçôè äML Baçøå ,çôè øNò íéðL Bkøà̈§§¥¨¨¤©§¨§¦¨§¨¦¥Ÿ¤©©¨

.ïçìMä áçø ìò©Ÿ©©ª§¨
השולחן: על הפנים  לחם סידור  בצורת  תנאים  נחלקו

החלה רוחב  יהודה  רבי טפחים)לדעת  אורך (חמשה על הונח

שהיה  ששתיםdxyrהשולחן , כך מאורכו, חצי  ומילא  טפחים 

המערכות  משתי  החלות  מערכה)עשרה בכל חלות את(שש מילאו

היה  השולחן  אורך מאיר רבי ולדעת השולחן . xyrאורך mipy
חלה  שכל וכיון  הסדרים)טפחים , טפחים ,(משני חמשה  רחבה 

הרוח  שתהא  כדי טפחים , שני  של רווח היה  הסדרים  שני  בין 

יתעפשו לא  והחלות  בהן  שם)נושבת  ורש"י א צו, .(מנחות

מאיר כרבי  הרמב "ם  פסק  במחלוקת ומדוע  הש"ס כללי שלפי (אף

יהודה) כרבי הלכה – יהודה ורבי מאיר ?רבי

המפרשים  משנה)מבארים  לחם משנה, :(כסף

להלכה שם)נפסק  מנחות במשנה שאול אבא כדעת ה"ב, שאת(לעיל

רק מתאים  וזה  השולחן , על מניחים היו  הלבונה בזיכי  שני 

שתי בין  פנוי  מקום  השולחן על  שהיה  מאיר  רבי לשיטת 

הלחמים יהודה  רבי לדעת  אך  הבזיכים , הונחו ושם  המערכות 

השולחן. אורך של הטפחים  עשרת  כל את  מילאו

לברטוב)והצל"ח דק"ק רב גבריאל הרה"ג בשם א קט, מבאר :(פסחים

ארכו" "אמתיים  כג)השולחן כה, יהודה(שמות רבי  ונחלקו

לדעת המשכן . כלי  את  מדדו בה  האמה  במידת מאיר ורבי

שאורך  ונמצא  טפחים חמישה  של היא  האמה  יהודה  רבי 

היא שהאמה  סובר  מאיר  רבי  ואילו  טפחים , עשרה  השולחן

טפחים . עשר שנים  היה  השולחן ואורך טפחים  שישה  בת

בגמרא  שם ואמרו "של (פסחים המקדש  בית של שולחן :

לכך  וההוכחה  לפרקם , שאפשר חלקים  היינו היה ", פרקים

ושיעור במקוה  להטבילו וצריך נטמא  השולחן  שכאשר  היא 

ניתן לא והרי אמות " שלוש  ברום  אמה על "אמה  הוא  המקוה 

ברוחב שחפץ  כיון  אמה  שרוחבו השולחן  את  בו  להטביל

במדויק  אמה  שרוחבו לחלל נכנס  אינו היכי אמה  באמתה ("אמתה

ולהטבילו!מטבליה?") השולחן  את  לפרק  שאפשר  ובהכרח

חלקים .

בת היא  שאמה  מאיר רבי לשיטת  רק  היא  זו  והוכחה 

אפשר ואי טפחים  שישה  השולחן ורוחב  טפחים  שישה 

שרוחב יהודה  רבי לשיטת אך רוחב , באותו  במקוה להטבילו 

במקוה להטבילו  שאפשר  וודאי  טפחים  חמישה  השולחן

טפחים שישה  אמה שרוחבו לפי נמדד אמה" על "אמה המקוה שיעור (כי

טפחים) שישה מתפרקים .של מחלקים  עשוי שהשולחן הכרח ואין 

היא שהאמה  מאיר רבי לשיטת  רק מתאימה זו שסוגיה  וכיון 

כשיטתו. הרמב"ם  נקט טפחים, שישה  בת 

ה'תשפ"ב  כסלו כ"ג קודש שבת לדחותה? אפשר - לידך' שבאה 'מצוה

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰eàöî àìŸ¨§
ïéãéîz ïäì ïéà íBiä óñeîì ïúBà eáéø÷é íà ,íéNáë éðL àlà¤¨§¥§¨¦¦©§¦¨§©©¥¨¤§¦¦
;eáéø÷ä ,íBiä óñeîì íeáéø÷ä íà :ìe÷L øácä éøä Y øçîì§¨¨£¥©¨¨¨¦¦§¦§©©¦§¦

.eçépé ,ïéãéîúì øçîì íçépäì eöø íàå§¦¨§©¦¨§¨¨¦§¦¦©¦
ולא האסורים  בבית  חבוש  היה  "ראובן  הרדב "ז : נשאל 

והתחנן המצוות , ולעשות  בעשרה  להתפלל לצאת  יכול היה 

אחד  יום זולתי להניחו שמוע  אבה  ולא  ההגמון או  השר  לפני

ימות מכל  יום  איזה המורה יורה שיחפוץ . יום זה  אי בשנה ,

הכנסת". לבית  ללכת  הנזכר  ראובן יבחר  השנה 

יג)בתשובתו סי' ח"ד שנטה(שו"ת מי יש  כי  הרדב "ז מביא 

או הכיפורים, יום  כמו  מיוחדת  מצוה של ביום  שיבחר  לומר 

ניסא ' ב'פרסומי המגילה  קריאת  את  לשמוע  כדי הפורים  יום 

עבור האישור  את  לנצל לו שיש  סבור  הרדב "ז אולם  בעשרה .

והוא לעשותה  אפשר  שאי  לידו שתבא הראשונה  "המצוה 

ואין המצוות ... על מעבירין  "אין כי  האסורים ", בבית  חבוש 

חמורה , או  קלה היא תחלה בו שפגעה  המצוה  אם  משגיחין

מצוות". של שכרן מתן  יודע  אתה  שאי

צבי חכם  קו)ובשו"ת זו:(סי' מהלכה  הרדב "ז  על  הקשה 

א)הגמרא מט, רק(מנחות בשבת  לציבור  יש  אם  הסתפקה 

האם – שבת אותה  של התמידים  מלבד נוספים  כבשים שני

של  לתמידים  או 'מקודש ' שהוא  השבת  למוסף אותם  להקריב 

עדיף 'תדיר ' אם  אפילו  הרדב "ז , דברי ולפי 'תדיר '. שהם מחר

על  מעבירין "אין כי היום , מוסף  את  לבטל אין 'מקודש ' על 

מפני שקול" ש "הדבר  הרמב "ם פסק  להלכה  ואף המצוות "!

הוכרע  לא  הגמרא או שספק  ה'מקודש' את להעדיף האם יודעים (ואין

ה'תדיר') קיוםאת את  להעדיף  מכאן ללמוד  ניתן לענייננו אך  ,

בעבורה . ולהמתין  בחשיבות  המצווה 

בסמיכות שחל  ביום ֿטוב  היא  זה , מדיון  ההשלכות  ואחת

לקידוש : אחת  יין כוס רק ויש  לשבת

פשוט  – שבת במוצאי  חל  היום ֿטוב  שיקדשכאשר 

במקרה כי יום ֿטוב  של לקידוש  הכוס את ישמור ולא  בשבת ,

המצוות " על מעבירין  ש "אין מודים  הכל אדמו"ר זה  שו"ע (ראה

בקו"א) ס"ד רעא סי' –הזקן שבת בערב  שחל טוב  ביום  אולם  ;

הקידוש את  לדחות  יש  כי הזקן  ואדמו"ר  אברהם' ה 'מגן פסקו 

"כיון שבת , של  לקידוש  הכוס  את  ולשמור  יוםֿטוב  של

ש "הקידוש בעוד מהתורה ", מן הוא  בשבת  הקידוש  שעיקר 

סופרים " מדברי הוא  שם)ביום ֿטוב  אדה"ז .(שו"ע
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות

.‡‰¯eÓ‡‰ Ô˙ÂˆÓk ˙B‡hÁ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬««»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .3Ô˙BÂ ËÁBL ? «»¿≈««¬≈«»«∆¡∆∆≈¿≈

e¯‡aL BÓk Ìc‰4dËÈLÙÓe ,5ÌÈ¯eÓ‡‰ LÈ¯ÙÓe6, «»¿∆≈«¿«¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ
ÔÁÏBÓe7Ô˜¯BÊÂ8ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ9˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»¿¿»««≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ≈∆

Ô˙B - ÁaÊnÏ ÔÎÈÏBnLk ÈÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰10¯‡Le . »≈ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿≈«≈¿»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ d¯Oa11. ¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב, הלכה ה פרק למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח:6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות
מנין  (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"
וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות
מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן חֿי)9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי וגו' חלב כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח א: פרק זבחים בתוספתא
בין  בכלי בין ביד בין האישים גבי על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
בכלי. גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים

לזכרי 11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
במקום  יט) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".
מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.·˜¯BÊÂ ËÁBL ?˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e¯‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚ¯B˜ Ck ¯Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜¯BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È¯‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18¯ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

Ô¯BÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙È·a21. ¿≈«∆∆

ט).12) הלכה ה פרק (למעלה בפרק 13)באצבע למעלה

זריקת  לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות ה
הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי אותן, מפשיטין ואין

עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה
במגיס",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי

משאר  טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים,

בכלי". והוי כל 17)והרים, "על יג) ב, (שם שנאמר

מלח". תקריב קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב)19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה מחוץ אל כא)
שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ אומר כשהוא
כבר  שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף הדשן שפך על יב) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב)
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם,
חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי  ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם
העולה) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן אף

בעורו". בשרו כך בקרבו יב)21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף". הדשן שפך "על

.‚‰Ù¯OÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a - „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
‰¯ÊÚ‰23ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BO B·e .24È¯eÓ‡Â , »¬»»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿≈≈

eÏÒÙpL ÌÈl˜ ÌÈL„˜25ÏL ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯Ùe , »»ƒ«ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆
ÈÙÏ ÔÈa ÏeÒt Ì‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈ƒ¿≈

‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa ‰˜È¯Ê26e‡ˆiL B‡ e‡ÓËpL ÔB‚k , ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿∆ƒ¿¿∆»¿
˙‡ˆÏ ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL „Ú ‰¯ÊÚÏ ıeÁ27ÔlL B‡ , »¬»»«∆…ƒƒ«¿«»»≈∆»
Ô‰lL ÔÈ¯eÓ‡‰ eÏ B‡ ¯Oa‰28. «»»»»≈ƒ∆»∆

תני 22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים
מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי
יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ שהרי
ודישון  העוף מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום  (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי מזבח

מזבח.23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי פסולי

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
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"בקדש  ודרשו תישרף" באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי  קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש
שרק  רש"י ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי
שריפתם  אף העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, נשרפים וודאי

.„B·e .‰¯Èa BÓLe ,˙Èa‰ ¯‰a - ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
¯Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú¯‡ Ì‡ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ - ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ
ÔLc‰ ˙Èa ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLe¯ÈÏ30ÔÈÙ¯BO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ

.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙ¯O Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈl·e ¯Êa ‰¯Lk ÔÈÙ¯Op‰ Ïk ˙Ù¯Oe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙ¯Op‰‰¯Ê31ÔÈ¯Lk ÌÈˆÚ‰ Ïk - «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡··‚·e L˜a elÙ‡ ,Ô˙Ù¯OÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡ - L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ

ıÓ¯‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
B¯tˆa „¯BÈÂ ,e¯‡aL BÓk ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈc·Ó BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ·¯ B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡¯‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt - ÏÈc·‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆

.ÏÈc·È ‡ÏÂ Bt¯Ú ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ ¯È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ È¯ÈLe40¯‡Lp‰Â :¯Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

¯È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ ¯È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈ¯ÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿

א,34) (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט.35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף

מהגוף. הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט)38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש

הסקרא.39) מחוט למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .·kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,42¯O·k ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי 41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי  (שנאכלת העוף" חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).

.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚¯ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL ·Á¯ Ï‡ d¯‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„B·ÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰¯Lk - ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
(רש"י  לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע בין רגליה שני "מכניס

האצבעות 44)שם). בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,
לאצבע". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
ומולק  אצבעות שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„·Ï·e ,d˙˜ÈÏÓÏ ¯Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰¯Lk - ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ È¯ÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆
˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ

ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ
‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«

ÛBÚ‰56‰a¯ ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï ÔÈÙ - d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח.48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח. שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח

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



zepaxwdקב dyrn 'ld - dcear xtq - elqk f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי. היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח
שבו  מפני המערבי, היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא
תחילה, פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח". גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף
כמין  נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום
שתי  מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר

הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ C¯c ÔÈÏBÚ - ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ„¯BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô¯˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,Ô¯wÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
·˜ÚÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô¯˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד

למזבח". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח.61) הדם. ושיירי והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף, ואינו מחוט 63)למזבח

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח

.·È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68Ô¯wÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓÏ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈÓB¯c¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ - ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„¯BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ¯ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈

Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË - „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ
‰¯ÊÚa9¯L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆

L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה  העוף,3)לשון חטאת דם  ולא
ב. הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח, מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי  מן וניתז בכלי ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י. הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים
למריקה  כיבוס שבין מההיקש כן למד רבינו כי ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס כן כמו במים", ושוטף ומורק בושלה
להכשיר  אין בכיבוס גם אם בדבר ספק שיש אלא במים.
לגבי  יב הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.·C¯‰ ¯BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««
ıÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰Lw‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈

ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „¯B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï·‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»

˙‡hÁ‰ ËÁMz :¯Ó‡pL16,¯a„Ó ·e˙k‰ ˙ËÁLa - ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈
˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆

העור 11) ואחד השק ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט, עור לרבות מנין בגד, אלא לי
הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי וכו' (שם) תכבס עליה
ההפשט. לפני ולא כיבוס, טעון שהופשט אחר דווקא כי ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק" מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י (ראה ניתז 13)עזים אם כי ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי כיבוס טעון אינו מתכת כלי או עץ כלי על
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בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס, בין פלוגתא צד. שם
(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי כרבנן פוסק ורבינו הכל. לדברי אותו מכבסים

כיבוס. בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב. שם משנה
הכתוב  שאין אע"פ כיבוס, טעון זה הרי הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח) (שם, שנאמר כיבוס,
.(2 495 (עמ' פ"י זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס עליה יזה צב.17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡ - ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .¯Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?¯Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜È¯Êa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס. טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי כיבוס. טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב) (שם, כתיב
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב
שמעון, כר' רבינו ופסק הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי"א  שם טוב' יום ב'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב ממה כאן, רבינו דברי על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ לזמנה חוץ "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב כלומר,
שלא  נשחט אם כן וכמו למקום, מחוץ או לזמן מחוץ
פסולה  – השם שינוי במחשבת שנעשתה החטאת כי לשמו,
א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פט"ו (להלן

שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון
הכשרה, דם אף שהרי דמה", "וזרקו גרס שלא ברש"י
להלן  (ראה כיבוס טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס' ראה אבל ,
הוא, דחוי דדם לומר בפסולין איצטריך כי שכתבו דמה,
הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק הנותר ואין

ויזרוק.

.„„·Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
ÈÏk ÏÚ ‰È‰iL24‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯L25Èe‡¯Â ∆ƒ¿∆«¿ƒ∆»¿«≈À¿»¿»

ÒeaÎÏ26ıÚ ÈÏk ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ ;27˙ÎzÓ ÈÏk B‡ ¿ƒ¬»ƒƒ««¿ƒ≈¿ƒ«∆∆
‡l‡ ,ÒeaÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ -≈»ƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ∆»

„·Ïa Ô„¯B‚28. ¿»ƒ¿«

על 23) ניתז "יכול צד.) (שם ובגמרא במשנה, צג: שם
(שם, לומר תלמוד כיבוס, טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת
בלבד". דם מקום אלא לך אמרתי לא יזה, אשר כ)

וכר'24) כלי, כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
טומאה. שמקבל דבר כל מ"בגד" שמרבה (שם) יהודה

ודבר 25) הדם, מקום אלא כיבוס טעון "אינו במשנה: שם
סתמא  אמרו: צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי שהוא
הראוי  בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי

טומאה"). לקבל הראוי כל אף טומאה, שם 26)לקבל
ב.27)במשנה. הלכה למעלה (שם 28)ראה בגמרא

ומפרש  הוא". גרירה דבר כלי, למעוטי לכיבוס "ראוי צד.)
לא  שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין רש"י
שמגררו  מודים הכל כלי, לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו

לה  [וראה בליעת (=מגרדו). שרק רבינו, שפסק ט) (הלכה לן
הוצרכו  למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס, מחייבת הדם
הדם  אין הרי לכיבוס, ראויים שאינם מפני מתכת כלי למעט

עיון]. וצריך בהם, נבלע

.‰BÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ‚c‰ ¯BÚ ÏÚ Êzƒ«««»≈»ƒ¿ƒ∆≈
‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯29:‰Ó‰a‰ ¯BÚ ÏÚ Êz Ì‡ Ï·‡ . »¿«≈À¿»¬»ƒƒ«««¿≈»

Òeak ÔeÚË BÈ‡ - ËLÙ‰ ‡lL „Ú30ËLÙ‰L ¯Á‡ , «∆…À¿«≈»ƒ««∆À¿«
Òeak ÔeÚË -31‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; »ƒ∆««ƒ∆≈¿«≈À¿»

„aÚ˙iL ¯Á‡Ï ‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰zÚ32. «»¬≈»¿«≈À¿»¿««∆ƒ¿«≈

למעלה 29) וראה במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
לקבל  שראוי דבר אלא כיבוס טעון אינו כי ד) הלכה
רבינו  (ובדברי יג משנה כלים ממסכת פי"ז וראה טומאה,
אינו  שבים כל כי גֿד), הלכות כלים מהלכות פ"א להלן
א, משנה כלים ממסכת בפ"י גם וראה טומאה. מקבל
משום  א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו ובדברי
למדו  השמועה מפי עור", או בגד "או לב) יא, (שם שנאמר
הגדל  מין בגד "מה י) הלכה ו פרשה שמיני פ' (בספרא
שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ" הגדל מין עור אף בארץ,
עור  כי ד, הלכה שם כלים בהלכות רבינו שכתב מה ולפי
דם  עליו ניתז אם העוף עור גם טומאה, מקבל אינו העוף

כיבוס. טעון אינו – במשנה 30)החטאת שם זבחים
(שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי
לקבל  הראוי כל אף טומאה, לקבל הראוי בגד מה "בגד",
מקבל  ואינו לכלי ראוי אינו הופשט, שלא עד ועור טומאה.

יהודה.31)טומאה. רבי כדעת במשנת הוא 32)שם כן
שם  ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט: בשבת
וראה  נכון, אל מיושב הכל רבינו, ולדברי מנין. ד"ה

בלחםֿמשנה.

.Â„‚a‰ ÏÚ ¯‡ev‰ ÔÓ Êz33ÁaÊn‰ Ô¯˜ ÏÚÓ B‡34, ƒ«ƒ««»««∆∆≈«∆∆«ƒ¿≈«
‰tˆ¯‰ ÏÚ Ìc‰ CtLpL B‡BÙÒ‡Â35ÏÚ epnÓ ÊzÂ ∆ƒ¿««»«»ƒ¿»«¬»¿ƒ«ƒ∆«

dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;Òeak ÔeÚË BÈ‡ - „‚a‰«∆∆≈»ƒ∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»
Èe‡¯Â ,˙¯L ÈÏÎa Ïa˜˙pL Ì„a ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï -…»«¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»

‰Èf‰Ï36‰Èf‰ È„k Ba LÈÂ ,37. ¿«»»¿≈¿≈«»»

טעון 33) אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. שם
טעון 34)כיבוס". אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
אינו 35)כיבוס". ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם
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אינו  הרצפה, על הצוואר מן לו שנשפך שכיון כיבוס", טעון
שרת  בכלי אחרֿכך שיאספוהו אףֿעלֿפי להזאה, שוב ראוי
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות פ"א (להלן
הרצפה  על הכלי מן נשפך ואחרֿכך בכלי, הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי בהלכות (להלן לזריקה ראוי שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס. הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י צב: בזבחים ועיין ה, הלכה פ"ו צו פ' בספרא

אוספו. אי אלא 36)ד"ה כיבוס טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי בכלי שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס, טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי (=שנתקבל להזאה בראוי אלא לך אמרתי לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק מתמעט הקרן מן ניתז ואף שם)". רש"י

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט יזה", אבל 37)"אשר
לפי  צג:), (שם כיבוס טעון אינו הזייה, כדי בו אין אם
ט. הלכה ופ"ה ח, הלכה פ"ד למעלה ראה להזאה. שפסול
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דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי ז, הלכה פ"ה למעלה ראה
החיצון". המזבח קרנות ארבע על מתנות ארבע טעון

כיבוס",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט.) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי ליסוד הראוי מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י ראה ליסוד)",
תלמודֿ כיבוס, טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
אין  יבֿיג, הלכות פ"ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי כי לט.) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה וראה כיבוס,
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קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט, פ"ה למעלה ראה
בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון

בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם
להזאה, ראוי שבמזרק שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס, טעון אינו באצבע הנשאר הדם - כיבוס, וטעון

"וצריך 43)להלן. ח: הלכה פ"ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול
שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק, בשפת אצבעו מקנח
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי
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מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי, לוי מיניה "בעי צב: שם
לכיבוס, שנזקק (=שכיון לכיבוס ליה אידחי קמא מבגד
כיבוס), טעון ואינו להזאה ראוי ואינו ממזבח, הוא נדחה
רש"י  – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע"פ  וכשר אוספו אי ממהֿנפשך, כיבוס טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס, שנזקק
למעלה  וראה רש"י, – הרצפה על הכלי מן כנשפך הוא והרי
(כגירסת  לומר תמצי ואם כיבוס) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י
עקיבא  כר' אנא רש"י) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי מתחילתו הרי (והאי כיבוס
שם)". רש"י – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח"כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי כ"אם תמיד פוסק רבינו והרי
כר' (ולא כתנאֿקמא פסק והרי ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס
הבגד, שעל זה שדם [ואףֿעלֿפי בכסףֿמשנה. ועיין כיבוס.
אומרים  שיש ואע"פ כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס, שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס, שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס,
שוב  כיבוס, צריך שאינו להלכה נפסוק שאם – כיבוס? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב חמא בר רמי מיניה
הני  כיבוס. טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה
שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי (כגון קמיפלגי" שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני שנטמאו
אליעזר  שרבי (רש"י), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי ורבנן דנין, סבר
שלרבי  ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס, טעון אין אליעזר
ר"י  הגיה זה ולפי אהדדי). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני
על  "ניתז רבינו בדברי בכסףֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס
אליעזר. רבי כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק מה ולפי
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס את
נגיעה, משעת באה היא שהרי הכיבוס, חיוב לפני הטומאה
(חק  רבנן לדברי אפילו הכל, לדברי כיבוס צריך אינו ולכן

חטאת 46)נתן). דם לי פשיטא רבא, "אמר צח: צח. שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם
(דהא  כיבוס טעון רש"י) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י)". – בו ובלוע בבגד נוגע חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס טעון דמה "בעי 47)שרק שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
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נוגע  והוא בבגד) נוגע שהדם משום הוא כיבוס שטעון
נבלע  עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע החטאת דם (כלומר,
אינ  כי אם בבגד, הוא נוגע עליו החטאת דם וכשנפל ו בבגד,

שם), רש"י ראה – עולה דם בבלוע ליה שבע דהא נבלע
שניתז  החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע משום דילמא או
ואם  בבגד, נבלע שהדם משום הוא כיבוס, טעון הבגד על
פשטה, הדר בלע. לא והא כיבוס) טעון אינו נבלע ולא נוגע

נבלע). והרי הוא, בלוע (שמשום כיבוס טעונין שאין

.ÈÌc‰ ÌB˜Ó ˙‡ ÔÈÒaÎnLk48B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ - ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»¿«¿ƒ
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Lc˜nÏ ÌÈÏ‚¯53. «¿«ƒ«ƒ¿»

ד.48) הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה ראה
בשבעה 50) עוד צורך אין רושם, שום נשאר לא אם כי יתכן

הלכה  ביאה איסורי מהלכות פ"ט המשנה (מרכבת סממנים
אם 51)ו). הוא וספק אשה, של בגד על כתם נמצא אם

סממנין  שבעה עליו מעבירין אדום, צבע או נדה דם זה
רגלים  מי פול, של גריסין לעיסת תפל, רוק שהם:
כהה  או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו,
הרי  שהוא, כמות עמד ואם וטמאה. דם כתם זה הרי עינו,
לוֿלז). הל' ביאה איסורי מהלכות (פ"ט וטהור צבע זה

ומראות 52) חטאת דם אבוה, בר רבה "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין אבל 53)נגעים בברייתא. שם

הרוק  בתוך הרגלים מי את שמבליעים אמרו, שם בגמרא
מי  מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי ויתכן התפל.
תפל  ברוק הבלעה אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים

המוריה). (הר אותם מכניסים
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בו 54) תבושל אשר חרש "וכלי כא) ו, (ויקרא שנאמר
הפסוק  גם כי ואף הנאכלת, בחטאת נאמר זה ופסוק ישבר".
במקום  תכבס וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם,
למעלה  רבינו כתב ואעפ"כ הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש",
חטאת  דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי ב) (הלכה
בפסוק  התורה ריבתה כיבוס לענין – כיבוס טעונין הנשרפת
לענין  אבל בברייתא), וצב: במשנה צב. שם (ראה מיוחד
כלי  שבירת ולענין יג) הלכה להלן (ראה ושטיפה מריקה

התורה. ריבתה לא צג:55)חרס, שם שנאמר 56)משנה
במים", ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם כא) (שם,
יקרא  בכלים שנדבק מה שמסיר עד המופלג ִֵָ"הכיבוס
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת ִֵָמריקה,
בפיה"מ  (רבינו משפשף" אלא הכלי בידו ממרק ואינו הכלי

יב. הלכה להלן וראה במשנה.57)צו:). שם
במים"58) ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי "ואם וגומר:

ושטיפה. ומריקה שבירה ו 59)הרי פרק צו פ' ספרא
צד: וזבחים ז, צה:61)ששפך.60)הלכה שם משנה

שם  ובספרא רותח", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד
לתוכה  עירה בה. שבישל אלא לי "אין א) הלכה ז (פרק
ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח
ללמדנו  בא זה הרי – ל"ישבר" "בו" שנסמך מכיון כלומר,

(רש"י). ישבר – בו נבלע רק אם שאפילו
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הוא 62) וכן כרבי, ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי צו: שם משנה בסתם
במשנה  הוא וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה
וברש"י  צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות.
צריכא). לא ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם

יד. הלכה להלן ג.63)וראה הלכה שם וספרא צו: שם
ו. הלכה פ"ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג

כשטיפת 64) ושטיפה הכוס, כמריקת "מריקה שם: משנה
כל  שיסיר עד להפליג חייב שאינו לומר, רוצה הכוס",

שם). המשנה בפירוש (רבינו דק 65)הרושם ברזל
האש. על אותם וצולים בשר נתחי עליו שחורזים

בפירוש 66) (רבינו בשר" עליה שצולין ברזל של "שבכה
שבשעת  לפי בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק המשנה).
– איסור שבלע ואסכלא שפוד אבל היתר, היה הבליעה
– אסורות מאכלות מהלכות (פי"ז האש על ליבון טעונים

ג). (=שצלו 67)הלכה והאסכלא "השפוד צז. שם במשנה
שיסיר  מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן
מגיזרת  אותה מואסת שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית
מענין  מג) כו, ויקרא – נפשם" "געלה (צ"ל: נפשי געלה
ומגעילן. גוי, גיעולי גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה,
לתת  הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן,
האש, גבי על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן

ע  (=כלומר,ושופכין קרים" במים ושוטפן המים מאותן ליהן
– מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו
עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה שם. פיה"מ

הכתוב 68) שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף כלומר,
וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק שהרי היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט"ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה
ושטיפה  מריקה צריך הכלי במקצת בישל שהרי ועוד, יט.
בפ"ה  רבינו שכתב [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי, בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף כג הלכה ומצה חמץ מהלכות
מהמים  הכלי ויבלע יחזור שמא שחששו בחמץ, חומרא
גאון  האי רב בשם תנב סימן אורחֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י),
גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי"ז ראה בצונן,

.‚È˜¯ÊpL ¯Á‡ Ô‰a ÏMaL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ≈»∆««∆ƒ¿«
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‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏMa Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÎÏ‰k dÓc69B‡ , »»¿ƒ¿»¬»ƒƒ≈…∆¿ƒ»
˙Ù¯Op‰ ˙‡hÁ ¯Oa da ÏMaL70ÔeÚË BÈ‡ - ∆ƒ≈»¿««»«ƒ¿∆∆≈»

ÔeÚË Blk - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa ÏMa .‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó¿ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒÀ»
‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó71. ¿ƒ»¿ƒ»

וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ' ובספרא צב:

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי  במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי, כל ושטיפה מריקה טעון
כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי, "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב גזירת כי כולו)", ושוטף

.„ÈÒ¯Á ÏL ¯epz ¯ÈÂ‡a ¯Oa‰ ‰Ïˆ72¯·ca LÈ - »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,¯·MÈ ‡Ï B‡ ,B· ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,¯·MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜È¯Ó ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77- ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ·˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È - ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜¯ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
ÈÏk da ¯·BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;Ò¯Á ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ

Ò¯Á79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏM·Óe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
ÛËBLÂ ˜¯ÓÓe ,Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«

‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס, של תנור רק רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
הלכה  למעלה ראה רותח". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל

"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה
מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה
קודש  כב) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני יכול היא").
ר' דברי לתרומה, פרט אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי אומר, שמעון רבי יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק
ב'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
ובהרֿ שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי"א זבחים טוב' יום

כאן. (כסף76ֿ)המוריה האכילה גמר עם מיד כלומר,

חכמים  וכדברי (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב אמר קאמר, "מאי צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי  אבא משום יוחנן א"ר מילי, מנהני ושטיפה. מריקה לה
כב) (שם, וכתיב ושוטף, ומורק כא) (שם, כתיב אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי אלא למרקו יאחר "שלא שם: המשנה
בראב"ד  ועיין אותו", ממרק האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסףֿמשנה). כבר שהרי מיותרת, זו [מלה

נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב מה עלֿפי כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב הלכה למעלה שכתב ממה
שמריקה  הרי מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב"ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס בכלי מר

אלא  טעון שאין פ"י) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי  פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב ובכסףֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס, לכלי שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס כלי אף קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח, בברכת וראה ושטיפה".
יוצא  שאינו חרס כלי על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי לעולם", דופיו מידי
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח במעשה וראה
כאן  הכוונה כי יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי החרס כלי של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב) הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק צו פ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי "ואם ב:
נחושת, כלי אלא לי אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל
שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס לכלי
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי  אף – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק המדובר כי

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס סוף עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה

.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡ - ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜È¯Ó ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»

„·Ïa84.85d¯O·a ÚbÈ ¯L‡ Ïk :˙‡hÁa ¯Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»
‰BÓk ˙BÈ‰Ï - Lc˜È86da Ú‚Bp‰ - ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»

‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰ - ‰¯Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»
d˙M„˜·e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ"י ככלי 83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא
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עמוד 84)חרס. צוקרמנדל (הוצאת פ"י זבחים תוספתא
ומצה  חמץ מהלכות לפ"ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי. בדפוס נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי רק שנאכל רש"י,
גורס: שם) וחולין פסחים תוס' (ראה והר"ח כחטאת.
היום, שנשחט בשלמים החטאת נבלע ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na89Ï·‡ ;Ba ‰ÚÏ·pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ·‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈ¯eÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי. (למעלה 89)בדפוס יקדש" בבשרה יגע אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע, שלא אפילו יכול (שם), יגע אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע עד בבשרה,
רש"י)". – בו ונבלע שלמים של צלי ממנו וסך

קדשים.91) קדשי חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע, דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח ולמילואים
אף  בבלוע, מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח.). (שם בבלוע" מקדשת כל

.ÊÈ˜È˜¯a d¯Oa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï - B˙ˆ˜Óa ÚÏ·Â »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק
"ורקיקי  ב): כט, (שמות אונקלוס בתרגום וראה יט:).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ"א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È¯‰ - ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

Ô‰aL ¯eÓÁk ÏÎ‡96‰˜È¯Ó ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;¯·c ÏÎÏ Ô‰aL ¯eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈ¯eÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ -99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï·‡ ,¯·c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜È¯Ó ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»

‰ÙÈËLe101. ¿ƒ»

ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי טעם, בנותן בהן
חסורי  קאמר, "מאי אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני והכי מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע. ופוסלין
במגע". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשיֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב"ד מדברי כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב היה שלו הרמב"ם שבספר

במשנה,101)(כסףֿמשנה). שביארו מה לפי בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי לא דקדשיֿקדשים נהי הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשיֿקדשים, אכילת זמן לסוף במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי קלים קדשים רש"י) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי אביי, אמר קלים). קדשים מחמת
מני  הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי פוסק ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי אביי, כדברי אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי רבא, כדברי ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק ורבינו

.ËÈ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰¯ÊÚÏ B¯ÈÊÁÓ -102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰¯ÊÚÏ103BÚ¯B˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk -104¯‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙¯ÙÚÓ È„k107'„‚a' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈ¯ˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰È¯·cÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ ¯B‰Ë Ba¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰¯‡LpL ˙¯ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï ¯zÓe ‰¯Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח.102) הלכות ו פרק צו פר' וספרא במשנה צד: שם
מהלכות 103) פ"ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה

ד). הלכה פ"ז נזיר וירושלמי טז, הלכה המקדש ביאת
בכלי 104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב

קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי ובין חול של  בגד בין בגד,
המקדש  כלי מהלכות בפ"ט ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י 107)משנה סודר" רוחב "כדי
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף בגמרא:
בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד

מעפורת". כדי דמשייר – שם) – (רש"י שם 110)כיבוסו"
שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב והאמר "איני,

הוי  חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת. כדי בה
(חולין  והרוטב העור בפרק הונא רב והאמר שם: (וברש"י
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)
כדי  מיעוט באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע
הוא  ועדיין הוי חיבור מעפורת, כדי בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס, מצות לקיים כדי כלומר, רש"י)", – כיבוס מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ - B˙B‡ Ú¯Bw‰ È¯‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk -112, ≈«∆«¬≈«≈«∆
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e¯‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ . ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL ¯Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי שלא קרעו אם אף
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי מהלכות פ"ט למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח, (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי של (=מעיל יקרע" לא לב)
לפנים  הדם מקום מכניס ונטמא, לקלעים חוץ ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאיֿאפשר לפי לעזרה,
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י), – יקרע
ויכול  הואיל בגד שאני ביאה, שמה במקצת ביאה לב:)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס כאילו חשיב לא לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס ומה חלקיו, בין פנימי חיבור
לעשות  שאסור אע"פ לחתכו, יכול שהרי בחוץ, שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב). עמ' ח"ג בחוץ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי איֿאפשר, לכיבוס בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ, מכבסו הוא הרי כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
ששם  מפני שמטבילו, רבינו הביא לא יט הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידיֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ - ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa B¯·BLÂ116L¯L È„Îa B·˜B - ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

¯‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa B¯·BLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯‰L ;ÌÈÙa B¯·BL BÈ‡ - ‰fÓ ÏB„b ·˜ B·˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ

ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜¯BÓe121B˙ÁBt - ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ¯‰ËiL „Ú122„Ú B„c¯Óe ¯ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È·˙k ¯ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰¯ÊÚa BÙËBLÂ B˜¯BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆

ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈ˜¯BÓ ÔÈ‡ - ¯ÓB‚Â124. ¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ

בו 116) שמפורש כבוס, מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס חרש "וכלי נאמר לו ך

שבירה  אף קדוש, במקום כיבוס מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי 117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים, חוץ נטמא וכו', חרס
נוקבו, שיצא חרס "כלי אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב – הוא כלי ולא רחמנא, אמר כלי
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב אם כי לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי"ט להלן (ראה זיתים לקבל כלי הוא חשוב

אסרו  לא בכליֿחרס, שבירה מצות לקיים וכדי ב) הלכה
יט. הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו אף118ֿ)חכמים

שבירה  לענין – שבור ככלי הוא הרי טומאה שלגבי עלֿפי
כלי. הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב הרי להבין, צריך

טה  זיתים כמוציא ניקב ש"אם שם, כלים והרי בהלכות ור,
כלי  ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב, הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב ניקב אם למה
להציל  לענין לכלי נחשב הוא הלא כלי, אינו שהרי בפנים
אדמה, וכלי גללים ככלי רק שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב שניקבו בשעה ממנו ירד חרס כלי דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי צה. שם
כלי  כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס (=וכלי רחמנא

מכיבוס,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם
יא. הלכה למעלה ראה חרס. בכלי שבירה שלמדו כמו

אלא 122) שהוא, כל בנקב טהור אינו מתכות "כלי שם.
הלכות  כלים מהלכות בפי"א וראה שם). (רש"י גדול" בנקב

דרציף 123)אֿב. – הוא כלי לאו "והא בגמרא צה. שם
עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י: ופירש מרציף", ליה
תיקון  אחרי כי ואף עליו". כלי שם וחזר ומחברו בקורנס
א) הלכה כלים מהלכות (פי"ב הישנה טומאתו חוזרת הכלי,
מצות  ובמקום ב) הלכה (שם סופרים מדברי אלא זה אין –

יט. הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר

.‡Ô˙ÂˆÓk ˙BÓL‡‰ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»»¬»¿ƒ¿»»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰2ÌL‡ ÔÈa ?˙BÓL‡‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ . »¬»«»¿≈««¬≈»¬»≈»»

BÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL - ÈeÏz ÌL‡ ÔÈa È‡cÂ««≈»»»≈¿≈«»¿
e¯‡aL3ËÈLÙÓe ,4ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe5ÔÁÏBÓe6 ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿»
Ô˜¯BÊÂ7ÌÈL‡‰ ·b ÏÚ8ÔÎÈÏB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .9- ÈÏÎa ¿¿»««»ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿ƒ
CÈÏBÓ10‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ Ì¯Oa ¯‡Le .11 ƒ¿»¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

˙‡hÁk12. ¿«»

ב'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב פ"ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח:

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי  וכו' אשם ואימורי חטאת ואימורי וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב, (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים
דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב'ספרא' הוא וכן מלח". תקריב
הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה וראה ה"ג). פי"ח

פ"ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ"ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב ואת הכליות שתי ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח. חלבים "הקטר פ"א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי בין ביד בין האישים, גבי על
ה"א. פ"ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי
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כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב: נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ"ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.·¯‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ Ú¯ˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a13¯‡L ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿««ƒ≈¿»

¯‡Lk - B˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙˜È¯Êe ÂÈOÚÓ«¬»¿ƒ«»««ƒ¿≈««¬ƒ»ƒ¿»
¯·c ÏÎÏ ˙BÓL‡‰14. »¬»¿»»»

ה"ב.13) יג)14)פ"ד יד, (שם מצורע באשם נאמר שהרי
כי  וגו' החטאת את ישחט אשר במקום הכבש את "ושחט

הוא". קדשים קדש לכהן הוא האשם כחטאת

.‚‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ô˙ÂˆÓk ÌÈÓÏL Ïk ˙iOÚ15Ô‰Â . ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬≈¿≈
¯eaˆ ÈÓÏL „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡16ÈÓÏL ‰LÏM‰Â , «¿»»ƒƒ»∆»«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈

„ÈÁÈ17. »ƒ

עוד 15) ואמר קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ג, (שם שכתוב
– השלמים תורת "וזאת יאֿיב) ז, (שם המעשה להשלמת

סו). עשה המצוות' ('ספר יקריבנו" תודה על והם 16)אם
בני  כבשים "ושני יט) כג, (שם שנאמר עצרת, כבשי שני

ה"ד. פ"א למעלה וראה שלמים". לזבח ראה 17)שנה
ה"ה. להלן

.„Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?¯eaˆ ÈÓÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿≈ƒ≈¿≈«»
e¯‡aL BÓk18ÌÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,19 ¿∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ

ÔÁÏBÓe20Ô¯ÈË˜Óe21‰p‰k È¯ÎÊÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , ¿»«¿ƒ»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»
‰¯ÊÚa22ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk »¬»»««»¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ

e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"בֿג פ"ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי"ח: שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח"כ א.20)אותן כ, מנחות
ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר

בני  אותו והקטירו וגו' החלב את לה', אשה השלמים מזבח
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי"א, להלן הוא וכן האישים, גבי על

ב.22) נד, זבחים ופ"ה 23)משנה, הי"ז, פ"א למעלה
ה"ג.

.‰‡a‰ ‡e‰ „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰LÏL „ÈÁÈ ÈÓÏL«¿≈»ƒ¿»ƒƒ»∆»«»
‰ÁÓOÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ÔB‚k ,ÌÁÏ ‡Ïa ÌÈÓÏL24. ¿»ƒ¿…∆∆¿«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»

ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏL - ÈM‰Â .ÌÈÓÏL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
‰„Bz ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .‰·„ B‡ ¯„a ÌÁl‰25B˙B‡Â . «∆∆¿∆∆¿»»¿∆«ƒ¿»»¿

ÌÈÓÏL - ÈLÈÏM‰ ÔÈn‰Â .‰„Bz ÌÁÏ ‡¯˜ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»∆∆»¿«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÚ ÌÈ‡a Ì‰Â ,B¯Ê ˙‡ÏÓ ÌBÈa ¯ÈÊp‰ ·È¯˜nL∆«¿ƒ«»ƒ¿¿…ƒ¿¿≈»ƒƒ

ÌÁÏ26¯ÈÊ ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ"א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי "וזאת 25)גם יאֿיב) ז, (שם שכתוב כמו

על  והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח שכתוב כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל ידֿטו) ו,

בשמן". משוחים מצות ורקיקי בשמן זבחים 27)בלולות
במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜¯BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e¯‡aL28ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck ¯Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

¯Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈ¯ÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ÔÈ¯eÓ‡‰31ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ32Ô‰ÎÂ , »≈ƒƒ∆»∆¿««¿≈«¿»ƒ¿…≈

ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
Á¯Êna34ÔÈÙÈÓ Á¯Êna - ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.

קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב פ"ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי"ח: פ"ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב: עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח שלא אבימי, אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק וחזה יחיד, שלמי על 32)ואימורי כלומר,

ידי  על מניחן "כיצד ה"ח: להלן וראה שלהם. הידים גבי
המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב: סא, שם

ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף, שהוא =)
ידיו  מניח כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף". הבעלים ידי תחת
אוחז  והכהן הכלי, באוגני אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח. של ממזרח כלומר, במזרח", היתה "תנופה
במערב, יכול במזרח. כד) יד, (שם ה' "לפני אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי מנחה מילי הני אמרי:
ה' לפני הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח אפילו "כלומר, רש"י: ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי אבל במערב". וכלֿשכן – ה' לפני ביה
פ' ב'ספרי' נראה וכן בכסףֿמשנה). (ראה במזרח שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני המנחה את "והניף הפסוק על נשא
הרי  ה', לפני שנאמר מקום שבכל במזרח, ה ' "לפני כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב" לך שיפרוט עד במזרח, הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני לומר (וצריך ה"ג. פט"ז צו פ' ב'ספרא'
א. בזה: דרכים ששתי אלא הקדשים, בקודש במערב באמת
ב. מערב, כלפי ופניו המזבח של במזרחו עומד שהוא
למערב. פניו שאין אףֿעלֿפי המזבח, במערב ממש שעומד
ה' לפני שלעולם שם, וב'ספרי' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף. וזה למערב, ופניו כלומר, במזרח, הוא
עלֿ יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב'תוספות' וראה במערב. שעומד היינו ה'" ש"לפני כרחנו

כאן). ובכסףֿמשנה אבל, ד"ה שם פ"א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ"ג העומר, במנחת הי"א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי הט"ו סוטה
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.Ê„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ,‡È·Óe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
„Bz Ôa¯w‰ ‰È‰ Ì‡ÂdnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ Á˜BÏ - ‰ ¿ƒ»»«»¿»»≈«ƒ«∆∆«»ƒ»

‰¯OÚÓ „Á‡37,ÌÈ¯eÓ‡‰Â ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ BÁÈpÓe ∆»≈¬»»«ƒƒ∆»∆¿«¿»≈ƒ
Ïk‰ ÛÈÓe38ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ39e¯‡aL BÓk40. ≈ƒ«…«¿≈«¿»ƒ¿∆≈«¿

שתי 36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי ומניח כבשים, שני גבי על הלחם
הונף  אשר כז) כט, (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי רבינו כתב שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב: לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע ומביא
במנחות  רש"י פירש וכן שלו) רוחות שהארבע למי ומביא
כדי  ומערב, ומזרח ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי, ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי  של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי. ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י נראה וכן
הכ"ה. פ"ה נשא, פ' וב'ספרי' ה"ג, פט"ז צו, ב'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח והכהן הי"זֿיח) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף",38) ארבע דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע "דאיכא משום, ד"ה רש"י ומפרש
בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע"פ להניף". שצריך דתרומה
ה"ד). פ"ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה לגבי

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע"י מונף ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ - ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „·k‰ ˙¯˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…

את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט"ז (שם ב'ספרא'
שתי  מהם, למעלה ושוק וחזה הבעלים, ידי על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈ¯ÙÓe ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ - ¯ÈÊ ÏÈ‡ Ôa¯w‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÏÈ‡‰ ¯‡L ÏM·Óe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰¯OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«

ÔÈ¯eÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,¯ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e¯‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט ה"ו: למעלה ראה
והשוק". החזה ומפריש הבשר את פ"ה 43)מנתח ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע ה"זֿח, הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי, "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי' העם" זבח את הבית משרתי עזרה) והיינו

מ"ה). את 44)פ"ב הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח:) (חולין שמעון רבי של תנאֿקמא וכדעת היא
כי  מר, ד"ה שם ב'תוספות' ועיי"ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע". זהו "אי ה"י להלן וראה (כסףֿמשנה). הפסוק

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי מהן לוקח נלמד 46)והכהן
כסףֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה

הזרוע 47) את הכהן "ולקח יטֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני תנופה הכהן אותם והניף וגו' הנזיר כפי על
וגם  התרומה". שוק ועל התנופה חזה על לכהן הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ"ח וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜¯w‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Ò¯k‰ „Ú ‰hÓÏ ,¯‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚB¯Ê e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜¯t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈ¯ÚÓ ÌÈ¯·È‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ¯‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ‡È‰ ‰¯eÓ‡‰ ÚB¯f‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚¯a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ"ט: חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע ועד מלמעלה הארץ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י (עי' למטה
המוריה'. ב'הר ועי' ה"ה, פ"ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי צלעות שתי חותך
הקטנות  צלעות ב' "וחותך רש"י: ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב'תוספות' הר"ח אבל הקנה", שסביב
ה"ח. פ"ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי"ח.51) ביכורים מהל' פ"ט חולין 52)ראה במשנה
של  כף עד ארכובה של הפרק מן הזרוע, "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע =) נזיר של והוא יד
ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
עם  לגוף, הסמוך הירך הוא הראשון הפרק של החיבור
מהל' פ"ח (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני, הפרק
הפרק  עם השני הפרק של החיבור ומקום הי"א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק התחתון הפרק הוא שהזרוע
לגוף. הסמוך הפרק אחרי המתחילים הפרקים שני שהם
והפרק  לגוף הסמוך לפרק שהכוונה מפרש רש"י אבל

האמצעי). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע זה ג) יח, (דברים הזרוע רבנן,
הזרוע, תלמודֿלומר שמאל, זרוע אלא אינו או ימין זרוע
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נמי  הכי שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי
שבזרוע". המיומן ברגל 54)הזרוע "וכנגדו במשנה: שם

הפרקים  שני הוא שהזרוע רבינו, פירוש ולפי שוק",
התחת  הפרקים שני הוא השוק ברגל, גם כן ונים.התחתונים,

של  הפרק מן עצמות "שתי שם: שמפרש ברש"י וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈ¯eÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL ¯Á‡Â55ÏÚ Ô¯ÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï·‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :¯Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ¯‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני  תנופה אותו להניף וגו' החזה על החלב את ה', אשי
שמניף  הרי וגו'". המזבחה החלב את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי

מלח". תקריב קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי"ג. מזבח איסורי מהל' ובפ"ה ה"א, פ"ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי ישראל בני מאת "לקחתי וגו':
ישראל". בני מאת עולם לחק ולבניו הכהן לאהרן אותם

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב: פט"ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק החזה למזבח, והאימורין הדם

פט"ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב. נט, פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב. נט, בפסחים
מהל' בפי"ח רבינו שכתב וכמו אימורים, הקטרת לאחר
הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי

לאדם".

.·È‰„B˙a ÛÈnL ÌÁl‰ ÔÎÂ60¯ÈÊ ÏÈ‡·e61ÚB¯f‰Â ¿≈«∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿«¿«
‰ÏLa‰62ÌÁl‰ ¯‡Le ,ÌÈ‰kÏ ÔÈÏÎ‡63¯‡L ÌÚ «¿≈»∆¡»ƒ«…¬ƒ¿»«∆∆ƒ¿»
¯Oa‰64nL ÌÁl‰Â .ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡‰ÊÁ‰ ÌÚ ÛÈ «»»∆¡»«¿»ƒ¿«∆∆∆≈ƒƒ∆»∆

‰ÏLa ÚB¯f‰Â ;‰„BzÓ Ì¯eÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ˜BM‰Â¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿«¿«¿≈»
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ - ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯eÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי"א.64)זרוע למעלה ראה
ותוספתא 65) ב. קלג, חולין א. נה, זבחים ב. קי, בבאֿקמא

פ"ב. חלה

.‚È‡e‰ ‰Óe¯z ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»

‰Óe¯˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»
‰Óe¯˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי תרומת רבא, "בעי שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי, מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי  בו "ומתו כב, שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט
בתרומה  ולא חומש חייב מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם

ספק. כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ"ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב הזר אין ספק, שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב'כסף וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי ה"אֿב, תרומות מהל' פי"ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע, הכל נעשה ממאה לפחות תרומה
כאן  ואילו סאה", אותה מדמי חוץ תרומה בדמי לכהנים
מן  כי מדרבנן, אלא אינו הדימוע ענין וכל ספק, שהדבר
הי"ג), אסורות מאכלות מהל' (פט"ו ברוב בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק כדין לקולא רבינו פסק
ה"ז  תרומות מהל' בפי"ד רבינו בדברי מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב בטל התרומה "שספק

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ¯‡L È¯‰ - Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe¯˜ ¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  בֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט). פי"ב (להלן המזבח
לחמי  וכו' להו ואכלי כהנים מנדבי לא מי ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי. והחלק ד"ה בתוך מנחות מס' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰ - ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È·‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ
È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡ - ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .B¯·Á ˙eL¯aƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈

Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב: צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף שאחד
היכי  אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי להדדי כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כיֿאם סמיכה כתוב

שם). רש"י ה"ט.71)ולסמוך, פ"ג למעלה ראה
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.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡ - Ôa¯w‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï·‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
ÛÈÓ Ô‰k‰73‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰Ùez ÔeÚË da¯wL ; «…≈≈ƒ∆»¿»»»¿»¿ƒ¿»

‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»
„·Ïa ‰¯ÈÊp‰Â75e¯‡aL BÓk ,76˙Ó„B˜ ‰Ùe˙e . ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿∆≈«¿¿»∆∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני  ישראל", בני אל "דבר כט) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ' ותוספתא ב. סב, מנחות ברייתא,
שם. ב'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף כהן "והאשה, פ"י:

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי "ואימורי א: סא, שם משנה,
"מאי  סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי יהודה, רב אמר קאמר,
בידי  לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף בעלים, להלן מה כהן. להלן אף
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף. בעלים ידי תחת ידו מכניס כהן
(שם  בסוטה שנאמר "לפי מסוטה", כף כף אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי על ונתן יט) ו, (שם
או  איש ב) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף'

סוטה 76) מהל' ופ"ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ"ח
סוטה. לענין "תנופות 77)הט"ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני המנחה את והניף כה) ה, (שם סוטה
והיינו  שם). במשנה, (רש"י המזבח" אל אותה והקריב נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡È·nL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚ78˙ÏÒ79ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ∆¿ƒƒ»…∆¿∆≈∆¬»»∆¿ƒ

‰vÓ ‰¯OÚÂ ıÓÁ80Ì˙B‡ ‰OBÚ ıÓÁ ÏL ‰¯OÚ‰ . »≈«¬»»«»»¬»»∆»≈∆»
˙BlÁ ¯OÚ81. ∆∆«

וכל 78) איפות, שתי שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק מ"א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי"א צו פרשה ב'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף סולת, ברבוכה
תלמודֿ סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ. אותן עושה כיצד עז,81)הי"ח, שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב
מכמה  =) היא מכמה יודע "איני לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב חמץ לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי להלן  ונאמר
עשרונים  שני שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ שחלות =) לחמץ עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)
לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי  עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ נגד חמץ",
כי  הי"ח להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי"ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k ¯B‡O ‡È·Ó ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,¯B‡O‰ ÈtÓ ‰¯˙È B‡ ‰¯ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿
‰L˜Â ‰·Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C¯ ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡ - ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈

„„BÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈
ÔB¯OÚ ÔB¯OÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈB¯OÚ ‰¯OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆

˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ ¯OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«
˙BlÁ ¯OÚÂ ,¯epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ ¯OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«

ÌÈ˜È˜¯89˙Îa¯Ó ˙BlÁ ¯OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב.82) נב, מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק

היה  לא שאם לפי קמח) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י  מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב. נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק ורך "נפוח
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח פ"ב למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,
אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף כי אף מלא, הוא

עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות
נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח על והקריב יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק,
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מצות  ורקיקי אונקלוס, תרגום וראה יט:). בבאֿבתרא (רש"י
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב. כט, (שמות

מ"ד. פ"א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ"ג, פ"ט ושם מ"א). פ"ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב
שהיא  רבוכה בענין דעתי נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי השמן מרבית מצאתי מאשר השמן, ריבוי
שענין  נוטה, ודעתי וכו' התודה מיני מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי הוצרך

וה"כ. הי"ט להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îa¯n‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙B¯a92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C¯„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Cea¯‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈa¯Óe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח על הרותחים המים "כשנותנין
מ"ו). פ"א חלה המשנה, (פירוש ב'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ"ד צו
רבינו  דברי ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב'סיפרא' שאמרו "מה כתב: מ"ג, פ"ט
הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב'הר וראה רותח", עמה שעושין שמן כל שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי"ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ"ו). פ"א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי"ג  להלן משנה' וב'לחם המשנה, פירוש בשם פט הערה

ההלכה. בסוף שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎ·e97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .99˙ÈÚÈ·¯ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ

˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰Îe·¯Ï epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜¯Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ, של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי"א צו וב'סיפרא' א. פט, במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ של שחלות הרי לרביכה".

מ"ד. פ"ז מנחות המשנה פח,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי  לסוטה מים לוג חצי משמש, היה מה לוג, "חצי א:

תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט. ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ -102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck ¯Á‡Â ,ÔÓL103- ÔÈ˜È˜¯‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ ¯Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:¯Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa¯‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב.102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב, (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי
תודה  לחמי והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח, פי"ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח אפייה שאחר לי, שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב: עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב שם) (ויקרא

.·Î.‡ˆÈ - ˙BlÁ Úa¯‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï106LÈ¯ÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa¯˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òe¯t ÔÈLÈ¯ÙÓ109- Ôa¯˜ ÏkÓ „Á‡ :¯Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òe¯t ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»

עו:).106) (שם הונא כרב ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי סוברים והרא"ש הר"ן כי - ב יב, בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק, כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי, חלק העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כיֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב. עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?¯ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔB¯OÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BB¯OÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈ¯OÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜¯ ‰¯OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ ¯OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

¯ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ·¯ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי באה היתה "נזירות א: עח, מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני  =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)
שנאמר  דבר פפא, רב אמר תלמודא, מאי בשמן). משוחים
רבי  דבי מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי מצות, בו
כלל  פרט, - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי  אין, ורקיקין חלות שבפרט, מה אלא בכלל אין ופרט,

לא". תודה 112)אחריני מחלות נזיר חלות למדו שהרי
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח.) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי ד. ב, בויקרא מפורש

(=115)(כסףֿמשנה). "רביעית א: פח, מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע "חצי 116)מים א: פט, שם
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שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג
מסיני". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר

מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יטֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק הסל מן אחת

.„Î¯ÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa¯‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב ממה (שם)
רש"י  עי' אחר, באופן ולא ככה משמע יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.
שלמי  לרבות "שלמיו" כי חכמים וקיבלו שלמיו", תודת

שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,
הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני לעזרה, חוץ
המוריה'). ('הר א. עט, ב. עח, במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי גם שהרי מספיק, לא זה (אבל
אפייתן  ואףֿעלֿפיֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט עח:) (שם שאמרו
לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי, בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ שהוא אףֿעלֿפי פאגי, בית מחומת
פסולי  מהל' בפי"ב (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי' לעזרה, מחוץ נעשים שהם ומכאן הט"זֿיח) המוקדשין

הזבח'). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰Î¯Á‡ ?ÁÒt‰Â ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e¯‡aL BÓk ÔÓc ˜¯BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈ¯eÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123Ô¯ÈË˜Óe124¯Oa ¯‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯BÎa‰125ÏÎ‡ ¯OÚn‰ ¯Oa ¯‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ¯‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«

הי"ז.121) פ"ה הי"ח:122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע מפשיט ואח"כ תחלה זורק אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי אשם ואימורי
תקריב  קרבנך כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי"א. מזבח איסורי מהל' פ"ה וראה גבי 124)מלח", על
אומר  הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: נו, זבחים ראה המזבח,
על  תזרוק דמם את וגו' כשב בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח, במדבר – תקטיר" חלבם ואת המזבח
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח". לגבי ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח
וה"ז, ה"ב פ"א בכורות ובהל' הי"ד, פסח קרבן מהל' פ"א

ה"ד. שם ה"ב.125)ובפ"ו פ"א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ"ו ראה

á"ôùú'ä åìñë ç"é éðù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לכהונה,1) קדשים קדשי אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ - Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈ¯tk˙Ó ÌÈÏÚ·e2ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב פרק שמיני פרשת ובספרא
יז) י, (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני  עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',

שאין 3) יחיד שלמי של ושוק וחזה קדשים, קדשי שהם
דיבור  שם. ברש"י וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק שגם שכתב השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח"]. את לאכול וצונו במצוותיו

.·˙BÁÓ È¯ÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט) הלכה ב פרק צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ È¯ÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰¯ÊÚa ‰p‰k È¯ÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ -8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ¯ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈

ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È¯‰ ¯eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר
לזכרי  נב:) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב, (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
ממנה  "והנותרת ט) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי

כשרה.8) אכילה היא "רבי 9)כלומר, ח: במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי  קדשים בקדשי ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי רק בעזרה ונאכלים
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.„ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B·˜e11EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a ¯Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â ‰„BzÓ Ì¯en‰ ÔÎÂ .EÈ˙·ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È· eÓÈ¯È ¯L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙·ÏÂ EÈ·Ïe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡¯O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק הוא כן
רבינו  כתב שם המשניות בפירוש אבל י. הלכה ביכורים
בא  שכן לפי ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק חקך יד) י, (ויקרא עליהן הכתוב
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק מתחילת הלימוד
כי  אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה

וגו'". בניך וחק חקך

.‰¯BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È Ì¯O·e :Ba ¯Ó‡ È¯‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„·ÚÏ ÌÈÏÎ‡ - ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe¯˙k16˙‡ :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈

ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰¯ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a ¯Ó‡ ‡Ï .¯B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'¯B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿

ÁÒÙe ¯OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLe¯È - ˙B¯B„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«
È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ

ÌÈÙÏk - ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני נאכלים שלמים "מה לומדים אנו הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי 15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי ודע באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע, לה

ושוק. חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי ובכור
וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה

העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי 18)התרומה". כלומר,
בראשה  החומה ועובי ירושלים שבחומת החלונות חלל

כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙¯Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :¯Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙¯ÁnÓe ÏÎ‡È BÁ·Ê ˙‡ B·È¯˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
¯ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL Á·ÊŒ¯OaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21¯BÎ·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

¯OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È¯‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע בדמן מחשבין אחת

ימים". שני של החמה הפסוקים:20)משתשקע המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק לשני 22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï·‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈ·f‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa :da ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
¯ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .¯˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik - …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
,˙BÁÓ È¯ÈLÏÂ ¯eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba¯˜ ÌBÈa :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Ba¯w‰ Ïk - ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ ¯OÚÓe ¯BÎ·e ,·e˙k‰ Ô‰a L¯tL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע שבתודה חלות וארבע ושוק חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי ושוק וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י"ד), (=חגיגת פסח ושלמי נזיר שלמי לרבות ומניין זבח.
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי שלמיו. לומר תלמוד
מ"קרבנו" כי שכתב ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,
כמו  הייתורים מהכרח לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰¯Bz ÔÈc - ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„Îe ;¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰¯·Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»

שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„·Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ·È¯Ú‰ elÙ‡ .32B˙¯tk ‡È·‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ -34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏ¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï·‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚B¯c‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡¯È -38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח, (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל
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יאכל  לא ערל "וכל מח) יב, (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב כגון טהרה, קרבן
והמצורע. ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב שטבל פי על (אף קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי משנה). (כסף נימול
אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי אבל

נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏM·Óe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏ·z ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏ·z‡lL ,‰Óe¯z ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
Ïeqt È„ÈÏ ‰Óe¯z‰ ˙‡ e‡È·È44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»

˙B¯‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙B¯zÓ - «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פסח,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק בין צלי בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי. אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע את הכהן "ולקח יט)

ושלוק. צלי אף אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק לא כלומר,
עליו  להוסיף יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
- "למשחה" ח) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב: הלכה ביכורים מהלכות ט
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי אלא המתנות
כאן  שהרי צלי, אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק בין צלי בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק, ובמבושל בצלי שווה הנאה נהנה הוא שאם
ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי

כדרכו. ושלוק מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי
הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡ - ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe¯˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ

Ú·O‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ

˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe¯˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆
‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ È¯ÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי 46) בהם ואין מעט הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י שם ועיין

לעזרה. מחוץ שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע,

רעב". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט) ו, (ויקרא הפסוק על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי  ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע, על נאכלת שתהא
כדי  ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה

הגסה". על נאכלת תהא שלא

.·ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡51‰„BzÓ Ì¯eÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
¯ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Ó·e ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54¯BÎa ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ
Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆

Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó·e59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ·e60˙‡hÁ Ï·‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆

‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ¯BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65¯˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»

˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ - ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ
ÌÈ‰ÎÏ ˙B¯zÓe ÌÈ¯ÊÏ ˙B¯eÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,
ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי ממעט,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני  נאכלים השלמים שהרי אכילתו, בזמן גם שממעט

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי 56)מתודה
והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם
ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו
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שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף ב פרק טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי ולא קמא, תנא כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה
כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי 68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי על ואף - מועט הפסד אלא
בקדשים  - מועט הפסד אלא אינו שם שגם פי על אף

החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È¯‰ - ‰Â‡z ¯Oa ÌÚ ÏMa˙pL69¯eÒ‡ ‰Â‡z‰ ¯Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈ¯B‰ËÏ ¯zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי בשר היה "אם כלומר,
טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ :‰ÏBÚa ¯Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa ¯Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
¯Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba ¯tÎÈ ¯L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a ¯Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜¯f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa ¯Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡¯‰ Ô‰k‰L :Èe‡¯a ‡l‡ el‡ ÏÎa ¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„B·ÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê - »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôa¯w‰ ˙ÚLa Èe‡»̄ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆
- ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï·‡ .·¯ÚÏ ¯‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»

·‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ·È¯˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»
‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆

·È¯˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa ·È¯˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי והמדובר עבד. שלא פי על אף
"והרי 72)קדשים. צט.) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח) גבי על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא

לכל  שבת בערב שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי להקריב.73)כן, שראוי אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È¯‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ ,¯epza ‰Ù‡z ¯L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓ·e ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰·¯ÁÂ ÔÓM· ‰ÏeÏ·¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,·‡ ˙È· ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï·‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È¯‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»

‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»
˙È· ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ :da ¯ÓBÏ ·e˙k‰ C¯ˆ‰ ;·‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆

Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ¯ÓBÏ - ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«
elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙·ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙·ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰È¯ÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב.74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב, בית אנשי לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»
˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»

.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי הנאכלת העוף חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש יֿיב) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï ¯znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»
ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :¯Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï·‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈

ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,¯·BÚ ÔÈa Úe·»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ
ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ -85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :¯Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»

ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»
‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ - ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…

.·¯ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י) ז,
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וכו'". חולק הקטן ואין וכו' חולק הפסוק 80)"איש שהרי
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי 81)חולק צט. זבחים
בדיבור  שם רש"י וכתב ואוכל", - לחיטוי ראוי דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט חולק קטן ואין חולק
הפסוק  והרי ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב" זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני והפסוק במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי קדשים 82)ושניהם בקדשי רק לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק: מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני - אהרן" ונתרבה 84)בני

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב ממה
חלק.85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים

בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב); (שם, חטאת אצל ב) יא); ו, (שם
כי  אף חולק, מום בעל כי אחד מפסוק למדים אנו ו), ז,
חולק, במומו הנולד גם כי - שני ומפסוק לעבודה. ראוי אינו
זה. בכלל קבוע מום בעל גם כי - השלישי ומהפסוק

מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי צט. בזבחים
לי  מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק לאכילה ראוי דלמא או מום, בעל  לי מה טמא
גדול  כהן שמע תא רבה אמר חולק, אינו לאכילה ראוי
שמע  בערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב

מינה". שמע בעינן, לאכילה ראוי מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆ¯iM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי
ט) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח הלכה ב פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ Ïk90- Ô·¯˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„B·Ú‰91‡e‰ È¯‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - ·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»̄∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ Ïe·Ë ?„ˆÈk .·¯ÚÏ92ÌÈ¯etk ¯qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈
‰¯e·w‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈

.·¯ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי שהוא למה [נוסף
לאכילה  ראוי שהוא פי על אף לעבודה, ראוי שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק. אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס, לאשה הדין והוא ממועט,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב, כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב.)96מדרבנן. שהוא פי על אף

.ÎıeÁ ;„·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡ - ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡ - „·ÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰¯Bz· L¯t˙ È¯‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
עבודה  ויעבוד ישב, כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק שהיה
ואכלתי  הגדול) הכהן באהרן יט י, (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח). הלכה (שם ה'" בעיני הייטב היום חטאת
משום  אינו הראב"ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי  ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב, ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¯Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙B¯BÚa99¯B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLa100¯Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ -101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ·ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ·È¯˜n‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
¯B‰Ë ‰È‰iL „Ú - ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô¯‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

¯Ê ˙ÚMÓ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯Â¯Ë˜‰ ¯Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈ·ÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט פרק צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב אשר העולה "עור ח) ז, (ויקרא שנאמר
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט -

השמש.100) והעריב שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי למעט חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי למעט

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.·ÎÛ‡ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â ,Ï·ËÂ ‰˜È¯Ê ¯Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ - ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ ¯eaˆ Ôa¯»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÌÈ‡L ÈtÓ ,·¯ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב "בעי צט. בזבחים
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המחטא  אמרינן מי לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי דלמא או הוא, מחטא נמי והאי רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק, אינו לאכילה ראוי שאין חולק,
לערב, לאכול חולק ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב גדול כהן

מינה". שמע בעינן לאכילה ראוי מינה שמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שאר 1) ואיסורי עולה בשר אכילת איסורי בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - dÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯cz ¯L‡ EÈ¯„ ÏÎÂ ¯ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰¯‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ ¯Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י ישראל ובין כהן אףֿעלֿפי 3)בין
הזה  הלאו כי קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו שכתב
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
מהלכות  בפ"א והמשנהֿלמלך כאן, הכסףֿמשנה כתב
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח, גבי על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב, (לדרים ראה פ' בספרי

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.·‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ d¯O·e daÏÁÂ7- ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב) הלכה פ"ב (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי
המזבח  על מתנסך והיין המזבח, על כולה נשרפת נסכים

א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.
זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב מעל, זה הרי אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואףֿעלֿפי שם. פירש"י
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט. זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈ¯eÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ - ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆

‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈ¯eÓ‡‰L11¯Ó‡ È¯‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«
‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ

˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡ - ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ -14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆

„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈
Û¯Oz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה על 12)ראה נוסף כלומר,
ופ"ב  פ"א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב (=שאינו לי קמיבעיא לא לג) כט, שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח. מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי קמיבעיא כי ח), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב כהן הוי (מי מאי תהיה, דכליל
אמר  רש"י), – כהן מנחת אכילת על חייב שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי דתניא שמע, תא לרבינא, אהרן רב
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק צו וספרא יח: בכלל 13)מכות שאינן
נשרפות  אלא המזבח על נקרבות אינם שהרי תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה בֿד, הלכות פ"ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ"א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף כלומר,
הלכה  שם ופ"ב ג, הלכה מעילה מהלכות פ"א להלן (ראה

פב.15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ"ח צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈ¯ÚLa EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk .EÈ˙·„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ È¯ÚLa ÔÓc ÔÈ˜¯BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈ¯eÓÁ ÔÈa18·ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ¯·„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆
˙Ïq‰Â ,¯Oa‰Â19Ôlk - ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»

˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ"ב להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי

צ:). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב הבשר

.‰‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ -∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22¯OaÓ ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
È¯ÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ ¯Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי רבינו 22)מכות כתב ולא וצאנך. בקרך
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(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ יצא לא הבשר כי שיתכן לפי ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק בפנים. ראשו והכניס בחוץ עמד הוא אלא
זריקה, לפני העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח.) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי ג, הלכה פ"י למעלה ראה

כהונה  לזכרי אלא נאכלים מנחות ושירי והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
- ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ ¯Ò‡Â ÏÒÙ25- BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡26‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk - eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰Ù¯Ëk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ¯Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh dyrp ,ezvignl ueg xyad `viy oeik"

הגלות, זמן על מרמז 'טריפה' העניינים, בפנימיות
שיצא  כיון כו", טריפה בשדה "ובשר הפסוק על כמארז"ל
ישראל  עם וכאשר כטריפה, נעשה למחיצתו חוץ בשר
כטריפה  הם הרי - בגלות היינו למחיצתן, חוץ נמצאים

והחירות. החיות היינו אמיתית, שלימות להם שאין
(42 cenr a"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

פב.25) זבחים יח . מכות סח: שם.26)חולין חולין
חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות

ט.28)למקומו. הלכה פ"ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa30‰Ê È¯‰ - ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.¯Lk»≈

פב:29) בוודאי 30)זבחים קדשים קדשי בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק, בשעת שהרי נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ"י ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי להיכל שלהם הבשר נכנס אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי כשר,
אהל  פתח ושחטו ב) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ"ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס שאם הרי ד). הלכה
ולא  כשר", לפנים הנכנס "בשר פב: שם גם וראה כשר,

קלים. קדשים לבין קדשים קדשי בין חילקו

.Á¯Ê31‰¯ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;¯ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÊÂ ,¯ÓB‚Â Ì‰a ¯tk ¯L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡¯L ˙Ú·e33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ - ¯f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ¯f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ıeÁa35¯Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰¯ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙e¯Ê ÌeMÓ ‡Ï ,„·Ïa ‰˜È¯Ê Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח:31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי
שאכל 34) זר רב, אמר גידל רב אמר "איתמר, שם: במכות

קרא, דאמר טעמא, מאי פטור. זריקה לפני ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי פטור,

העולה מן שאכל "זר יח. שם לחומה,גם  חוץ זריקה לפני
כי  יאכל לא וזר משום נמי ולילקי חמש. לוקה שמעון לר'
נמי  דלכהנים הכא חזי, דלכהנים היכא מילי הני הם, קודש

ההלכה. בהמשך ראה חזי", הלכה 35)לא למעלה ראה
יח.36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי 38)ראה

שם. גידל רב

.Ë¯Ê39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ - »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ¯Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ - ‰¯z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï· ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï·¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰¯z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈ¯ÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e¯‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב: (ראה 40)יבמות ומיצוי הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני אבל וֿז), הלכות פ"ז למעלה

ח). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ"ז שאז 42)למעלה ומיצוי, הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי מעילה איסור פקע
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני

ותוספות). ברש"י שם איסורי 43)ועיין מהלכות בפי"ז
הלכה  שגגות מהלכות פ"ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמן,1) בפני והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Ba¯w‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó - ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,¯eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי
לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי"ש. כולה, שנשרפת ה"א פ"ב

רבינו.3) בדברי ה"גֿד להלן מבואר

.·˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ7.ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי מנופה קמח והוא א. טו, משנה,5)סוטה
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מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם
השעורים". מן באה בלתי 6)סוטה) וקמח שעורים שבאה

הי"ב. סוטה מהל' פ"ג וראה שם). (משנה, מנופה
נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח של שני ביום הקרב

תמידין  מהל' פ"ז להלן וראה י. וכג, יד (ב, ויקרא בספר
ואףֿעלֿ שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פיֿכן

הי"ב. שם ומוספין תמידין מהל' פ"ז להלן וראה (שם),

.‚·¯˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ¯ÓÚ :¯eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8¯‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡È·nL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙¯ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡¯˜12Èa‚Ï ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈

ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ
eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ e·È¯˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»

˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»
ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ

¯‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈

ראה 8) המזבח, על הקומץ, את ממנה מקטירים כלומר,
הי"ב. ומוספין תמידין מהל' פ"ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ"ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב. מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח, (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי מהם אין כלומר,
פ"ח  להלן וראה ה"ח). פי"ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי"א. ומוספין תמידין ב:14)מהל' נב, מנחות משנה,
הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק כי - א נח, במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי בפ"ה וראה הֿח. כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי"ט. להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט, מנחות
יוםֿטוב' וב'תוספות ט) (שם, התורה על ברש"י עוד וראה

מ"ג. פ"ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,
('סיפרא' המזבח לאישי ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות

ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט) (שם, שנאמר
קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ"ד להלן

ה"ה. שם ובפ"ה ה"יֿיב,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ·¯˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ ·È¯˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ ·iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ
˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eL¯t˙ ¯·kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»

‰„B·ÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk ·È¯˜nL24·È¯˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k ·È¯˜nL26˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈
ÔÈz·Á28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»

˙·Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«
˙LÁ¯n‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈

¯epz32ÔÈ˜È˜¯ ˙ÁÓ .‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ
.‰·„e ¯„a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ, והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ"י וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט, א. ב, במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ"ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ"ה 24)הי"בֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ"ג צו וב'סיפרא' הט"ז, המקדש כלי ראה 25)מהל'
ה"ד. פי"ג מהל'26)להלן ופ"ג ה"בֿד. פי"ג להלן ראה

הי"ח. ומוספין ב.27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב חביתין, להו קרו מחבת שם
המנחות  ארבע אלו וכל שם). מנחות, (רש"י תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כיֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כיֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב כי "ונפש א: ב, ויקרא
ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי"ג להלן וראה שם) רש"י גם וראה נט. מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי"ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב "וכי ד: שם,
ה"ח. שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב "וכי (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי  בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי"ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות

.‰ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk34Ïk ÔÈ‡ - »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«≈»
ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡35˙‡ ·kÚÓ BËeÚÓe . ««≈∆¿»≈ƒ»ƒ¿«≈∆

Blk36BÏ LÈ - ‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ LÓÁÂ . À¿»≈¿»«»¿∆∆¿»»≈
ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯cÏÂ ·c˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…≈∆»«∆ƒ¿∆¬ƒ∆∆

ÔB¯OÚ37˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓe ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ƒ»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿«≈ƒ¿«
ÔB¯OÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk - ÔÈz·Á‰Â CepÁ ˙ÁÓe ˙B‡¿̃»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒƒ»««≈∆ƒ»

¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,„Á‡38. ∆»…»¿…»≈

שתי 34) כגון המזבח, לגבי קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ"ח בפ"ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי  להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח, (במדבר
להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל

רובו",36) את מעכב מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,
פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב) (שם, שנאמר ממה ה"ח) פ"ט דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב. ט, א.37)במנחות פח, שם המשנה מדברי נשמע כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח, (במדבר שנאמר ומה
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רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב: עו, במנחות
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי  כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי היא, הכתוב וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי לשנות.
ו'הר  כסףֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא
האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר

ספר'. ב'קרית וראה סג:). מנחות רש"י (עי' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
‰Lb‰39·¯ÚÓa40˙ÈÓB¯c Ô¯˜ ÏL dcÁ „‚k «»»¿«¬»¿∆∆À»∆∆∆¿ƒ

˙È·¯ÚÓ41‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ,42˙ÁnÓ ıeÁ ; «¬»ƒ¿≈»¿¿»ƒƒ¿«
‰ËBÒ43‰Ùez‰ ¯ÓÚÂ44z ˙BeÚË Ô‰ÈML ,‰Ùe »¿…∆«¿»∆¿≈∆¿¿»

‰Lb‰Â45. ¿«»»

בגמרא 39) זאת ונלמד א. ס, מנחות משנה, ראה למזבח.
הפסוקים. מן במשנה:40)שם - א סא, שם המזבח, של

במערב". "ושלשה 41)"והגשה א: סג, זבחים משנה
וכו' משמשת מערבית) דרומית =) קרן אותה היתה דברים
המנחה, (הגשת) רוצהֿלומר וכו'", וההגשות העוף חטאת
פני  אל ה' לפני אהרן בני אותה הקרב בה שנאמר לפי
בקרן  אלא ה' ופני המזבח פני להיות נכון ואין המזבח,
יד, בסוטה הוא וכן שם) המשנה, (פירוש דרומית" מערבית
המזבח. פני אל תלמודֿלומר במערב? יכול ה', "לפני ב:
הא  ה', לפני תלמודֿלומר בדרום? יכול המזבח, פני אל אי
קרן, של חודה כנגד מערבית, דרומית בקרן מגישה כיצד

ה"ו. ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה א 42)ודיו", ס, מנחות
במשנה. הט"ז.43)- פ"ט למעלה להלן 44)ראה ראה

הי"ב. ומוספין תמידין מהל' -45)פ"ז א סא, שם
במנחת  והגשה בתורה, בשניהם מפורשת תנופה במשנה.
אותה  "והקריב כה) ה, (במדבר בתורה מפורשת כן גם סוטה
נזכרה  שלא העומר ובמנחת הגשה, היא וזו המזבח" אל
חוטא  ממנחת הצד" "במה ס:) (שם למדוה בתורה, הגשה

סוטה. וממנחת

.ÊÔÓL ˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿∆∆
‰B·Ïe46ÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï .47ÏÎÏ ‰B·Ï ıÓ˜Â , ¿»…∆∆¿»ƒ»¿…∆¿»¿»

ÌÈML ‰˙È‰L ÔÈa „Á‡ ÔB¯OÚ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÁÓƒ¿»≈∆»¿»ƒ»∆»≈∆»¿»ƒƒ
ÌÈB¯OÚ48ÌÈML ÏÚ ¯˙È „Á‡ ÈÏÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ∆≈¿ƒƒƒ¿ƒ∆»»≈«ƒƒ
ÔB¯OÚ49¯‡a˙iL BÓk ,50˙B‡˜ ˙ÁnÓ ıeÁ . ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»

‡ËBÁ ˙ÁÓe51¯Ó‡pL ,52‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈOÈ ‡Ï : ƒ¿«≈∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆¿…
‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט, מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי א. פח, מנחות משנה,

כא) יד, (ויקרא עני במצורע שכתוב ממה זאת נלמד פט.)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח. פ"ב הוא 48)למעלה שהשמן אףֿעלֿפי כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ"ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ"ט אלא אחד קומץ מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ מביא היה אחד, בכלי

עשרון. ה"ו.50)מששים פי"ז -51)להלן א נט, שם
חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת

לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק "לא טו) ה, (במדבר

.ÁÔ˙54·È¯˜‰Â55BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ - »«¿ƒ¿ƒ∆««∆∆ƒ¿≈«¿
dÓˆÚ ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ56Ô˙ .57ÔÓL Ba LiL ÈÏk ¿««¿»ƒ¿≈«¿»»«¿ƒ∆≈∆∆

‰B·Ï B‡58ÏÒt ‡ÏÂ ,¯·BÚ BÈ‡ - ‰Èab ÏÚ59˙ÁÓ . ¿»««∆»≈≈¿…»«ƒ¿«
ÔÓL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÛÈÒBÓ - ÔÈz·Á‰Â CepÁ60BÓk , ƒ¿«¬ƒƒƒ¿»««≈∆∆∆¿

¯‡a˙iL61. ∆ƒ¿»≈

חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי רבינו, דעת

המצוות' ב'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קבֿקג, וכתבו ב. נט, מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס. (שם
המוקדשין  פסולי מהל' פי"א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב אינו שוב – ה"י)
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ מחמץ לענין גם

משנהֿלמלך. ועי' שם.57)הי"ח). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י (וכן שמן רק רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי גבי על כלי "נתן אמרו: שבמשנה מפני כן שפירשו
פסולי  בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע"א' ב'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי גבי על כלי "נתן במשנה:
בו  שיש הכלי על לבונה) (או שמן בו שיש כלי שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי  שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואףֿעלֿפי
בגופה  "עליה א: ס, שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב בלבונה גם והרי מדבר", הכתוב מנחה של
שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע"א' אלו במנחות אין כי אף כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב,61)"על פי"ג להלן
עיי"ש.
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.Ë˙BÁn‰ Ïk62ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰63˙BˆÓ˜64, »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Blk ıÓw‰ ¯ÈË˜Óe65ÏÎ‡ ¯‡M‰Â , «¿ƒ«…∆À««≈«ƒ¿≈«¿«¿»∆¡»

ÌÈ‰kÏ66‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁnÓ ıeÁ ;67dÈ‡L , «…¬ƒƒƒ¿«ƒ¿≈¿À»∆≈»
dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡ ,˙ˆÓ˜68ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ƒ¿∆∆∆»«¿ƒƒ»À»∆∆¡«¿»

¯ÓB‚Â Ô‰k ˙ÁÓ69CepÁ ˙ÁnL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿«…≈¿≈»»«¿»∆ƒ¿«ƒ
‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰L Ô‰ÎÂ ÔÈz·Á‰Â70˙ÁÓ B‡ ¿«¬ƒƒ¿…≈∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«

‰·„71ÔÈ‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ˙BÙ¯O Ôlk - ¿»»À»ƒ¿»««≈«ƒ¿≈«¿≈»
.˙BˆÓ˜ƒ¿»

ב.62) עב, מנחות ולחם 63)משנה, הלחם שתי למעט בא
ה"ג. למעלה ראה אצל 64)הפנים, בתורה מפורש שכן

קומצין". "כיצד הי"ג פי"ג להלן וראה הנ"ל, המנחות
הנ"ל.65) המנחות בכל בתורה מפורש זה משנה,66)גם

והמנחות  מנחות, חמש אצל בתורה מפורש זה ודבר שם.
וכו', חוטא מנחת כגון בתורה, זה פורש לא אצלם אשר
"וזאת  זֿט) ו, (ויקרא שנאמר ממה שם) (בגמרא נלמדו
ממנה  והנותרת וכו' בקומצו ממנו והרים וכו', המנחה תורת
שם). (רש"י המנחות לכל אחת שתורה ובניו", אהרן יאכלו

ה"י.67) להלן ראה נאכלת, – הכהנים מן נקבות מנחת אבל
ב.68) עד, שם תאכל".69)משנה, לא תהיה "כליל
האומר 70) שמעון כרבי ולא ב. עב, שם במשנה כתנאֿקמא

נקמצת. כהנים של חוטא מנחת ב.71)כי עג, שם

.È˙‰k‰72,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ d˙ÁÓ - «…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰È¯ÈLe73. ¿»∆»∆¡»ƒ

ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי"ב. שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב. כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È¯‰Â e·¯Ú˙pL- ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ·¯˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ¯Êt˙Ó ÌÈ¯ÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב צט, ביבמות
ספק  כהן, ספק והוא שנתערב, זה על =) עליו "ונותנים
ק.) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי כהנים חומרי ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב אמר הלכתא, "למאי

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק, שם
שמעון. ברבי אלעזר כרבי הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח, גבי על קרבים
בבל  הוא הרי לאישים שממנו ש"כל המזבח, גבי על

שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י לדעת
מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב"ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ"ב ולהלן הכ"א, פ"ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי"ב).
שבעזרה  קדשים קדשי פסולי שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ"ז למעלה (ראה

.·ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ

ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ -80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««
ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆

‰M‡‰83ÌÈ¯ÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ
ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»

‰¯ÊÚa85‰¯Lk - ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י בכת"י 81)משלו

ב'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח.82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי 84)(רש"י, אלעזר כרבי הסוברים כרבנן

רש"י  מחלוקת הי"א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי"דֿטו). סוטה מהל' פ"ד וראה שריפה, שזוהי כ.

סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח, ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜¯˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ
Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90e¯zÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿

ıÓw‰ ·¯a ¯e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯ÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי 87) המנחה את מקדשין כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי ועומדת, קדושה המנחה כי ואף שרת.
הגוף, קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף קדושת קידשה – בכלי קדשה

ב. יד, סוטה רש"י ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי צורך ואין קרקע, ע"ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי פשיטא רבא, "אמר ב: ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע, שע"ג בכלי
שעל  השולחן על קומץ, שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע, גבי

שם). (רש"י, והשיריים" הקומץ יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב: ז, גבי א. שעל בכלי לקמוץ מהו ששת, מרב

קרקע, שע"ג מכלי קומץ לי פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע
גבי  על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ הלחם את מתירין ובזיכין קרקע,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי ובזיכין אזכרה, מיקרי דקומץ
שיריים  מתיר דקומץ לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי  וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב, (שם דכתיב לאכול,

שם). רש"י, – "נותן 90)ה' כי הי"ב, פי"ג להלן ראה
אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי ומקדשו שרת בכלי הקומץ
קידוש  רבא, "בעא ב: ז, מנחות ראה קרקע, גב שעל בכלי
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי, קומץ
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב'תורת ואמרינן אהרן", בני "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ"ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י, הדם קבלת נגד קומץ וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף קרקע, גבי על ולא כהן עלֿידי בכלי  הדם

קרקע. גבי שעל בכלי ולא כהן, עלֿידי כרבי 91)בכלי
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רבי  של טעמו שם מסביר יהודא ורב ב. כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח) יט, (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ ברובו,
היינו  קומץ, של רובו כי ה"א, פ"ב יומא ב'ירושלמי' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ - ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙B·¯w‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ94L·„·e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ - ‰È¯ÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆
ınÁÓ‰ ¯Á‡ ınÁÓ‰Â98·iÁ -99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»

daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב נב, הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,
המנחות  אבל חמץ, ולא מצה כולן באות המזבח, גבי על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח, גבי על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ"ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ הלחם שתי כמו חמץ, הבאות מהן ויש

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י. דבש 95)פ"י אסרה ולא א. נח, ומנחות ב. יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח איסורי מהל' פ"ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח) יח, (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב, (ויקרא
כי  שם, לקיש ריש ואמר הקומץ, על נאמר זה ופסוק חמץ",
חמץ  תאפה "לא י) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב נו, מנחות

הי"ח. להלן וראה פ"ג. א 100)בכורות נה, מנחות
צו  ופ' ה"ג, פי"ב דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' –במשנה,

הט"ו. להלן וראה ה"א, פ"ג

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎ¯Ú B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ ·iÁÏ - ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -106. ∆«»«¬∆≈∆

חייב.101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף בברייתא. - ב נה, שם

פניה  "שמחליק מפרש שם ורש"י המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי ה"כ, ומצה חמץ מהל' פ"ה וראה במים",

רש"י. כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ, תעשה לא שנאמר לפי וכו' חמץ

בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י), – עצמו בפני חשוב מעשה =) יחידי מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני אף עצמה, בפני עליה
יחידי  מעשה שהוא קיטוף, לאתויי שבה, יחידי מעשה

עצמה". בפני עליה פ"ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ"ל (תערך, תירק ובל תלוש

כאן. המוריה' ב'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף

.ÊËBÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ ¯B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
‰˜BÏ - ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ ¯B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿

‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע"ג שאור הניח אמי, רבי "אמר ב: נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב מאליה ונתחמצה לו וישב והלך
היכי  כי בעלמא, בהנחה חייב הכא כלומר, שבת", של צלי
בו  שהיפך גמור צלי מעשה בו היה אם בשבת דמחייב

שם). צורך 108)(רש"י, אין העיסה את לחמץ כדי כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח אלא אחר דבר בשום
בשבת, מבשל משום חייב אינו בשבת, גחלים גבי על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי בו, היפך אם אלא

ורש"י. גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈ¯ÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰¯Lk - ÌÈÓLe ÔÈÏ·z ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡¯˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח "תיבלה בברייתא: - ב כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני ובכל בשומשומין
פ"י): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואףֿעלֿפי כסףֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק כמון, כמין "הוא
כה). כח, חמץ 111)ישעיה מהל' פ"ה רבינו כתב כן

וכיוצא  והקצף והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ. של חשש כאן ואין כלומר, הבצק", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי כאן שכתב כהראב"ד
גם  וראה חימוץ, משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ מהל' פ"ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב'תוספות' (וראה פסח של
שהיא  לפי ה"ה, ומצה חמץ מהל' פ"ו משנה' ה'מגיד שכתב
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני. לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ"ב

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:¯Ó‡pL ;¯eËt - «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰¯Lk‰ - ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ e·È¯˜z ¯L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰¯Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL ¯Á‡ dˆnÁÂ ¯ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קכה zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - elqk h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜BÏ BÈ‡ - d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡¯a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰·¯˜ ¯·Îe ,e·È¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰¯Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי"א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי

שגם 116)להקרבה. ואףֿעלֿפי להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ חייב זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ היא הכתוב גזירת – הי"ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י ועי' הט"ו,

"בעי 118)לעזרה.117) שם: במנחות השני. החימוץ על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב
עלה  מיחייב לא לה מחמיץ הדר וכי ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ. אחר מחמיץ משום
משום  עלה מיחייב לה, מחמיץ הדר וכי ביה, מהני לא יוצא
אותו. מלקין אין ומספק תיקו". מחמיץ, אחר מחמיץ

מזבח 119) של בראשו חימצה מרי, רב "בעי שם: במנחות,
דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף תיקו". דמי, מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו

(כסףֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ - ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :¯Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡ - ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È¯‰ - ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙B¯t ÈÓ - ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי כן למד שם בגמרא כי
המוריה' ב'הר גם וראה בדבריו, עיי"ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי
הי"ח). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ הוא הרי כן
"מנחת  הסובר הגלילי יוסי כרבי ולא שם, עקיבא רבי וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי 123)נסכים בדפוס
ועי' רוקח'. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע בשאלותֿותשובות

כב. ה"ד.124)סי' ומצה חמץ מהל' פ"ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈ¯Ê Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È¯‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

Ô¯ÓLÏ127¯eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï·‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈ¯nLÓe Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ¯eav‰ È¯‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ -¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »

שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי דברי
א. מ, א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט,
שם). (רש"י, הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ"י: זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי בגמרא: שם

ומפרש  שאני". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈ¯LBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL Ô¯nLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰¯ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ"ב). פ"ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה

חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי אף לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי"א), שם ומצה

יחמיץ. שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי

.·ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏM·nL ÌB˜n·e«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
ÌL eÏM·È ¯L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :¯Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È ¯L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

¯ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה
כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜¯‰Â Ô˙ÈÁË - »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙È·Ï e‡B·iL „Ú ,¯Êa ÌÈ¯Lk134˙·ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙¯M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰¯ÊÚa eÈ‰ ˙LÁ¯Óe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ¯ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח')132) (ב'מעשה מג"ע ודפוס וויניציאה רומי בדפוס
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי שהרי הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ"ח ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ"ה

(כסףֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף פועלת היא והרקדה פי"א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא
א. לו, ופסחים ב. יח, א. אפיה 135)ט, דבעינן "דכיון

כלי  היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי מהל' (פ"א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי הי"ט)

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב: צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי דאיכא
עבדינן". לא דחרס שרת וכלי שרת, כלי ליה הוה בתנור,
לפי  שרת, בכלי נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י: ופירש
צה:) (מנחות הלחם שתי בפרק כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן

á"ôùú'ä åìñë è"é éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ומעשה 1) נעשות, הן וכיצד המנחות, עשיית מצות בו מבאר

הקמיצה.
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.‡‰¯eÓ‡‰ d˙ÂˆÓk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»»»¬»
‰¯Bza2. «»

לה'2) מנחה קרבן תקריב כי "ונפש אֿז) ב, (ויקרא שנאמר
מרחשת", מנחת ואם וגו' קרבנך המחבת על מנחה ואם וגו'

המנחה". תורת "וזאת ז) ו, (שם המעשה להשלמת ואמר

.·ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?ÏB„b Ô‰k Èz·Á ˙iOÚ „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ«¬ƒ≈…≈»≈ƒƒ»
ÌÏL3BLÈc˜Óe4;Lc˜naL ÔB¯OÚ ÈˆÁ· e‰ˆBÁÂ , »≈«¿ƒ¿≈«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»

˙Lc˜˙Ó dÈ‡ - ÔÈÈˆÁ ‰·¯˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿≈»¬»ƒ≈»ƒ¿«∆∆
ÔÈÈˆÁÏ5bÏ ˙LÏL dnÚ ‡È·Óe .:¯Ó‡pL .ÔÓL ÔÈ «¬»ƒ≈ƒƒ»¿∆Àƒ∆∆∆∆¡«

.O·k‰ ÈkÒk ÔÓL dÏ ÛÈÒB‰Ï - ‰OÚz ÔÓMa«∆∆≈»∆¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈«∆∆
dËÏBÁÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰ ÏÏB·e6ÔÈÁ˙B¯a7ÏkÓ LÏÂ , ≈«…∆«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿»ƒ»

˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL e‡ˆÓ .˙BlÁ LL ÔB¯OÚ ÈˆÁ8. ¬ƒƒ»≈«ƒ¿¿¿≈∆¿≈«

סולת.3) העשרון 4)של מדת לתוך הסולת נתינת ידי על
נאמר 5)שבמקדש. "אילו שם: ובגמרא נ: שם משנה

שחרית  מביתו עשרון חצי מביא אומר הייתי מחצית מנחה
לומר  תלמוד ומקריב, ערבית מביתו עשרון חצי ומקריב,
משלם  מחצה בערב, ומחציתה בבקר מחציתה יג) (שם,
מנחה) סלת האיפה עשירית שם שנאמר שלם (=מעשרון
ומקריב  וחוצהו, שלם עשרון מביא כיצד הא מקריב, הוא

הערביים". בין ומחצה בבקר, וכו'6)מחצה "כשנותנין
חליטה". אותו קורין הקמח על "תעשה 7)הרותחים

ובפירוש  צרכה". כל ברותחין שנעשית מלמד מרבכת,
הספרא  דברי על רבינו כתב ג משנה ט פרק למנחות המשנה
עימה  שעושין שמן כל שיהא הוא הזה "והעניין הנ"ל:
יט  הלכה ט פרק ולמעלה כאן רבינו מדברי אבל רותח.
הראב"ד  פירש וכן רותחים במים היא חליטה כי נראה

שם. עשר 8)בספרא באות המנחות "כל עו. מנחות משנה
שתים  באות שהם גדול כהן וחביתי הפנים מלחם חוץ עשר,
שווה  בגזירה גדול כהן חביתי נלמדו שם ובגמרא עשרה".
טו) ו, (ויקרא בחביתין נאמר הפנים: מלחם חוקה" - "חוקה
"מאשי  ט) כד, (שם הפנים בלחם ונאמר לה'" עולם "חק
שנאמר  חלות, עשרה שתים הפנים בלחם מה עולם" חק ה'
כהן  חביתי אף חלות", עשרה שתים אותה "ואפית ה) (שם,

חלות. עשרה שתים גדול

.‚˜lÁÓ ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .˙BOÚ eÈ‰ ˙Á‡ ˙Á‡Â¿««««»«¬¿≈«∆¿«≈
ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ,Lc˜naL ˙ÈÚÈ·¯a ÔÈbÏ ‰LÏM‰«¿»Àƒ»¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿ƒƒ¿»

‰ÏB˜ Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ‰lÁ‰ ‰ÙB‡Â ,‰lÁ9ÏÚ d˙B‡ «»¿∆««»¿«¿««»∆»«
˙·Án‰10dÏM·Ó BÈ‡Â .dlL ÔÓM‰ ˙ÈÚÈ·¯ ¯‡La ««¬«ƒ¿»¿ƒƒ«∆∆∆»¿≈¿«¿»

‰a¯‰11.‡Â ÏLa ÔÈa - ÈÈÙz :¯Ó‡pL , «¿≈∆∆¡«Àƒ≈≈»≈»»

בשמן.9) "על 10)מטגן יד) ו, (שם בהם נאמר שהרי
נאמר  וגם בשמן, טיגון שצריכים הרי תעשה", בשמן מחבת

בתנ  אפייה גם שצריך הרי "תופיני", כלומר,11)ור.(שם)
כך  אחר לטגנה שצריך "כיוון הרבה, אותה אופה אינו

במחבת".

.„ÌÈLÏ ‰lÁÂ ‰lÁ Ïk ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â¿««»≈»«»¿«»ƒ¿«ƒ
„Ó‡a12.·¯Úa ÈˆÁ‰Â ¯˜aa ÈˆÁ‰ ·È¯˜iL È„k , ¿…∆¿≈∆«¿ƒ«≈ƒ«…∆¿«≈ƒ»∆∆

ÌÈLÏ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÙBÎÂ ÌÈÈˆÁ‰ Á˜BÏÂ¿≈««¬»ƒ¿≈»∆»≈∆ƒ¿«ƒ

ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ‰˙È˙t Ïk ‡ˆnzL „Ú ,˙˙BÙe13. ≈«∆ƒ»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
¯˜aa ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ÔÈÈˆÁ‰ ·È¯˜Óe14, «¿ƒ«¬»ƒƒ¬ƒ…∆¿»«…∆

.·¯Úa - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁ ÌÚ ¯‡Lp‰ ÈˆÁ‰Â¿«¬ƒ«ƒ¿»ƒ¬ƒ…∆¿»»∆∆
CepÁ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â15‡l‡ ,dˆBÁ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ≈»∆»

‰B·Ï ıÓ˜ ÌÚ ˙Á‡k dlk d·È¯˜Ó16Ô‰ÈzLe . «¿ƒ»À»¿««ƒ…∆¿»¿≈∆
.ÌÈM‡Ï ÏÈÏk»ƒ»ƒƒ

"בעא 12) פז: במנחות הוא וכן בכלי. ולא ביד כלומר,
במה  גדול כהן חביתי חסדא מרב חמא בר רמי מיניה
וכי  בכלי, דאי דביד, פשיטא בכלי, או ביד לחלות, מחלקן
דבקללה  כיוון ויכניס, (=בעזרה), יכניס (=משקולת) טורטני
אורח  לאו כו), כו, שם - במשקל" לחמכם (והשיבו כתבי

לא 13)ארעא". משיח כהן "מנחת במשנה: עה: במנחות
לארבעה  מקפלה אינו רבה "אמר שם: ובגמרא מקפלה" היה

לשניים". מקפלה נב.14)אבל במנחות חכמים כדעת
בין  קומץ וחצי שחרית קומץ חצי אחד, קומץ לה שמפריש

כהן,15)הערביים. כל כי ד הלכה י"ב פרק למעלה ראה
חינוך. מנחת מקריב בתחילה, לעבודה כן 16)כשיכנס

מביא  אהרן "מה ו): הלכה ד פרק צו (פרשת בספרא הוא
זה" לומר תלמוד חצאים, מביאים יהיו בניו אף חצאים

למלך). (משנה

.‰ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ˙Ïq‰ ˙ÁÓƒ¿««…∆≈«»¿»«¬≈≈ƒƒ»
˙ÏÒ17˙BB¯OÚ ‰nk B‡ ,18B¯„ ÈÙk B‡ ,19ÔÓLÂ , …∆«»∆¿¿ƒƒ¿¿∆∆

dÏ Èe‡¯‰20Lc˜Ó ÏL ÔB¯OÚa „„BÓe .21Ô˙BÂ . »»»≈»ƒ»∆ƒ¿»¿≈
˙Ïq‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ,ÈÏÎa ÔÓL22¯Á‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿««»≈»»∆«…∆¿««

Ba ˙Ïq‰ ÏÏB·e ˙Ïq‰ ÏÚ ¯Á‡ ÔÓL Ô˙B Ck23, »≈∆∆«≈««…∆≈«…∆
ÔÓL dÎB˙Ï ˜ˆÂ ˙¯L ÈÏÎa d˙B Ck ¯Á‡Â24. ¿««»¿»ƒ¿ƒ»≈¿»¿»∆∆

ÔÓL ÌÚ ÏeÏa‰ ÔÓM‰ ÌÚ ‰lÁz Ô˙pL ÔÓLÂ¿∆∆∆»«¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ∆∆
d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .ÔB¯OÚÏ ‚Ï Ïk‰ - ˜ˆiL25. ∆»««……¿ƒ»¿≈»∆»¿»»

מהן 17) אחד כל אין המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל
מעשרון". על 18)פחותה שמביא נסכים, במנחת כגון

שמן. לוגים שלושה ועליהם עשרונים שלושה הכבש
אחת 19) סולת (ומנחת ונדבה בנדר הבאות מנחות "חמש כי

אלף  אפילו שירצה מה כל מהן ולנדור להתנדב לו יש מהן),
עשרון.20)עשרון". לכל  שמן לוג מנחות 21)דהיינו

וחצי  עשרון במקדש, היו יבש של מדות "שתי במשנה: פז.
לכל  מודד היה שבו משמש היה מה עשרון וכו', עשרון

הנעשות 22)המנחות". המנחות "כל עד: במנחות משנה
המשנה  בפירוש ורבינו רש"י - ומרחשת מחבת (=כגון בכלי
שמן  ומתן ובלילה יציקה שמן, מתנות שלש(ה) טעונות שם)

לעשייתן". קודם "כיצד 23)בכלי בברייתא: עה. שם
קודם  בכלי שמן נותן רש"י) - המנחות בכל (המדובר עושה
וכו'". ובוללה עליה שמן ונותן (לסולת) ונותנה לעשייתן

ובוללה 24) עליה שמן ונותן כו' שמן "נותן בברייתא: שם
יד: בסוטה שאמרו וממה וכו'". שמן עליה ונותן וכו'
עליה  ונותן שרת בכלי ומקדשה שרת כלי לתוך "ונותנה
בכלי  אותה נותן היציקה שקודם נראה ולבונתה", שמנה

ונתן 25)שרת. שמן עליה "ויצק א) ב, (ויקרא שנאמר
לבונה. קומץ והיינו לבונה". עליה

.ÂÔÓM‰ Ô˙B ?„ˆÈk ˙LÁ¯n‰Â ˙·Án‰ ˙ÁÓƒ¿«««¬«¿««¿∆∆≈«≈«∆∆
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¯Á‡ ÔÓL ˙Ïq‰ ÏÚ Ô˙BÂ ,˙Ïq‰ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈»»«…∆¿≈««…∆∆∆«≈
ÔÈ¯LBÙa dLÏ Ck ¯Á‡Â ,˙Ïq‰ ÏÏB·e26‰ÙB‡Â ≈«…∆¿««»»»¿¿ƒ¿∆
¯„pL BÓk ˙LÁ¯Óa B‡ ˙·ÁÓa d˙B‡27˙˙BÙe , »¿«¬«¿«¿∆∆¿∆»«≈

ÌÈzt d˙B‡28˙¯L ÈÏÎa d˙BÂ29¯‡L ‰ÈÏÚ ˜ˆBÈÂ , »ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»
ÔÓM‰30d˙B·Ï Ô˙BÂ ,31. «∆∆¿≈¿»»

ומשמרן 26) בפושרין נילושות המנחות "כל נה. שם משנה
יחמיצו". -27)שלא מחבת ואם מרחשת, - מרחשת אם

בכלי 28)מחבת. הנעשות המנחות "כל עה. שם משנה
אותה  "פתות ו) ב, (שם במחבת שנאמר פתיתה". טעונות
בברייתא  שם ואמרו היא", מנחה שמן עליה ויצקת פתים
תנור. מאפה אפילו לפתיתה", המנחות כל "לרבות

צריך 29) אבל שרת, בכלי היה לא כאן שעד נראה לכאורה
שרת. כלי הן ומרחשת מחבת הרי נאמר 30)עיון, שכן

מנחות  וראה שמן". עליה ויצקת פתים אותה "פתות (שם)
פתיתה. אחר יוצק כולם, שלדעת מנחות 31)עה. משנה

והמחבת  הסולת מנחת ולבונה, שמן טעונות "ואלו נט.
"ונפש  סולת, במנחת א) ב, (שם שנאמר משום והמרחשת",
שמן  עליה ויצק קרבנו יהיה סלת לה' מנחה קרבן תקריב כי
כל  לרבות "נפש" שם בגמרא ודרשו לבונה", עליה ונתן
נותן  סולת שבמנחת וכשם לבונה, שטעונה יחיד מנחת

ומרחשת. במחבת כן השמן, יציקת אחר הלבונה

.Ê‰ÙO dÏ LÈ ˙LÁ¯Ó ?˙LÁ¯ÓÏ ˙·ÁÓ ÔÈa ‰Ó32, «≈«¬«¿«¿∆∆«¿∆∆≈»»»
‰ÙO dÏ LÈ È¯‰L ,C¯ ‰ÈÏÚ B˙B‡ ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â¿«»≈∆ƒ»∆»«∆¬≈≈»»»
ÔÈÙB‡L ˜ˆa‰Â ,‰ÙO dÏ ÔÈ‡ ˙·ÁÓe .‡ˆBÈ BÈ‡Â¿≈≈«¬«≈»»»¿«»≈∆ƒ

.Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,‰L˜ da B˙B‡»»∆¿≈∆…≈≈ƒ»ƒ»

"מרחשת 32) סג.) במנחות (במשנה חנינא ר' וכדברי סביב.
קשין". ומעשיה צפה מחבת ורכין, רוחשין ומעשיה עמוקה
והעיסה  שפה לו שיש עמוק כלי "מרחשת כלומר,
ומעשיה  שאמר מה עניין הוא מאד, וניגר רך בה שמבשלים
קשה  העיסה תהיה ולפיכך שפה לו שאין כלי ומחבת רכין,

קשין". מעשיה שאמר העניין וזה תגר, שלא כדי

.Á‡È‰ ˙BlÁ Ì‡ ?„ˆÈk ¯epz ‰Ù‡Ó ˙ÁÓ33- ƒ¿««¬≈«≈«ƒ«ƒ
ÏÏBa34˙˙BÙe ,‰ÙB‡Â ÔÈ¯LBÙa LÏÂ ,ÔÓMa ˙Ïq‰35 ≈«…∆«∆∆¿»¿¿ƒ¿∆≈

da ÔÈ‡Â .d˙B·Ï ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,˙¯L ÈÏÎa Ô˙BÂ¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»»¿≈»
ÔÓL ˙˜ÈˆÈ36ÔÓMa ˙ÏeÏa ˙vÓ ˙BlÁ :¯Ó‡pL ,37. ¿ƒ«∆∆∆∆¡«««…¿…«∆∆
˜È˜¯ Ì‡ÂÔÈ¯LBÙa ˙Ïq‰ ˙‡ LÏ - ‡È‰ ÔÈ38ÁLBÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆«…∆¿¿ƒ≈«

ÌÈÁLÓ ˙BvÓ È˜È˜¯e :¯Ó‡pL ,ÔÓMa ÔÈ˜È˜¯‰ ˙‡∆»¿ƒƒ«∆∆∆∆¡«¿ƒ≈«¿Àƒ
Ì˙B‡ ÁLBÓ ‰iÙ‡ ¯Á‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÔÓMa39. «»∆¿≈»∆ƒ∆««¬ƒ»≈«»

וגו'33) תנור מאפה וגו' תקריב "וכי ד) (שם, נאמר שכן
וגו'". מצות ורקיקי וגו' מצות עד:34)חלות מנחות ראה

עה. ושם משיחה". ורקיקין בלילה טעונות "החלות במשנה:
ואין  משוחין רקיקין בלולין, רקיקין ואין בלולות "חלות

משוחות". המנחות 35)חלות "כל במשנה: עה. שם
(שם  מחבת במנחת שנאמר פתיתה", טעונות בכלי הנעשות
היא", מנחה שמן, עליה ויצקת פתים אותה "פתות ו) ב,
אפילו  לפתיתה", המנחות כל "לרבות שם בברייתא ואמרו

תנור. שמן.36)מאפה מיציקת מאפה מנחת שנתמעטה
בלילה.37) צריכה עשיית 38)לפיכך מתחיל בזה כלומר,

בלילה. בה אין כי רבי 39)המנחה, שאמר ממה נראה כן
הדין  הוא כן ואם האפייה, אחר בוללן חלות עה.) (שם
אחר  שמושחן - מושחן" "רקיקים הכל שלדברי לרקיקין,

האפייה.

.ËÔB¯OÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï ‡È·Ó ?ÔÁLBÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿»≈ƒ…∆∆¿»ƒ»
.‚laL ÔÓM‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú ÔÁLBÓe ¯ÊBÁÂ ÔÁLBÓe¿»¿≈¿»«∆ƒ¿∆»«∆∆∆«…

.È˙BÈeÙ‡‰ el‡ ˙BÁÓ Úa¯‡ Ïk40Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Lk , »«¿«¿»≈»¬¿∆ƒ»
˙BlÁ ¯OÚ ÔB¯OÚ Ïk ÔÈÙB‡ -41˙BlÁa ‰a¯ Ì‡Â . ƒ»ƒ»∆∆«¿ƒƒ»¿«

‰¯Lk - ¯qÁ B‡42Ô˙B‡ ÔÈ˙˙Bt „ˆÈÎÂ .43ÏÙBk ? ƒ≈¿≈»¿≈«¿ƒ»≈
ÏÈc·Óe ,‰Úa¯‡Ï ÌÈM‰Â ,ÌÈLÏ ‰lÁ‰44Ì‡Â . ««»ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

‰p‰k È¯ÎÊ ÏL ‰Án‰ ‰˙È‰45ÏÈc·Ó BÈ‡ - »¿»«ƒ¿»∆ƒ¿≈¿À»≈«¿ƒ
˙˙BÙe46ÔlÎÂ .47ÌÈ˙ÈÊk ÔÈ˙È˙t48ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ≈¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ¯Lk - Ô˙B‡ ÔÈË˜‰ B‡ ÔÈ˙È˙t‰49. «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ

רקיקין.40) תנור ומאפה חלות, תנור מאפה מרחשת, מחבת,
אותה  שמחלקים לפני נאפית הייתה לא סולת מנחת אבל

חלות. בעשר צורך לה ואין שם 41)לכהנים, ובגמרא
מין  (=לכל עשר תודה לחמי "מה תודה מלחמי כן למדו

עשר". כאן אף תודה 42)עשר), שהרי נותן הדין וכן
ארבעים  בה נאמר לא - המנחות לכל למדו שממנה עצמה

למצוה. אלא מנחת 43)חלות אבל הללו, מנחות לארבע
וזו  קמיצה, לפני אלא פתיתה שאין פתיתה, בה אין סולת

סולת. בעודה החלה 44)נקמצה את מקפל כלומר,
מן  אחד החלקים ארבעת כל את (=מנתק) ומבדיל לארבע,

המזבח.45)השני. על כליל כולה אלא נקמצת, שאינה
כדין  דינן ונקמצת, שנאכלת הכהנים, מן נקבות מנחת אבל

גדול. כהן חביתי מנחת ולעניין ישראל. כלומר,46)מנחת
אחד  הפתיתים את מבדיל אינו אבל לארבע), (=כופל פותת
אחד  קופל כהנים "מנחת שם: במשנה הוא וכן השני, מן
בעי  דלא משום מבדיל", ואינו לארבעה ושניים לשנים

ומבדיל.47)קמיצה. שפותתן אלו שם:48)אף משנה
רחמנא  "אמר שם: רבינו ופירש כזיתים" פותתן "וכולן
פיתיה  ולא פתים אותה [בגמרא] ואמרו פתים, אותה פתות
פחות  יהו לא רק בפתיתה, מפליג שאינו לומר רוצה פתיתין,

פתת 49)מכזית". ולא וכו' יצק "לא יח. במנחות משנה
(שם  ובגמרא כשרה", וכו' מרובות פתים שפתתן או וכו'

מר  פתין "מאי שכל יח:) (=באופן בפתיתין שריבה ובות,
אימא  ואיבעית כזית), משיעור פחותה ופתיתה פתיתה
שכל  באופן בפתיתין, (=שמיעט ממש מרובות פתים לעולם

כזית)". משיעור יותר גדולה הייתה ופתיתה פתיתה

.‡ÈÏÏa ‡Ï50˙˙t ‡Ï ,51LÈb‰ ‡Ï ,52˙‡ ÁLÓ ‡Ï , …»«…»«…ƒƒ…»«∆
- ÔÈ˜È˜¯‰‰¯Lk53el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk e¯Ó‡ ‡Ï ; »¿ƒƒ¿≈»…∆∆¿»«¿»ƒ»≈

.d˙ÂˆÓ ‡È‰ CkL ,‰ÂˆÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿»»

השמן.50) עם הסולת שאפילו 51)את נראה רבינו מדברי
אלא  פתת "לא שם רש"י שכתב ומה כשר. כלל פתת לא

קומץ. שיעור פתת שבקמיצתו היינו קמיצה" את 52)כדי
מערבית. דרומית לקרן יצק 53)המנחה "לא שם: במשנה

ולא  וכו' הגיש לא הניף ולא מלח ולא פתת ולא בלל לא
שם  שאמרו משום יצק" "לא השמיט ורבינו כשרה" משחן
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אלא  פסול, - כן שאם כלל, יצק שלא הכוונה שאין בגמרא,
זר". אלא כהן יצק "לא

.·È˙ÏÒ Ì„‡ ‡È·Ó ?„ˆÈk ‰Án‰ ˙‡·‰ ¯„Ò≈∆¬»««ƒ¿»≈«≈ƒ»»…∆
ÏL B‡ ·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL ˙B˙Ï˜a B˙Èa CBzÓƒ≈ƒ¿»∆∆∆∆»»∆

˙¯L ÈÏÎÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈÏk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L54. ¿»ƒ≈«»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈
˙Ïq‰ ˙ÁÓ ‰˙È‰ Ì‡Â55˙¯L ÈÏÎÏ d˙B -56 ¿ƒ»¿»ƒ¿««…∆¿»ƒ¿ƒ»≈

˙¯L ÈÏÎa dLc˜Óe57˙BÁn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»ƒ«¿»
BÓk ˙˙BÙe ,Lc˜na ÌL d˙B‡ ‰ÙB‡ - ˙BÙ‡p‰«∆¡∆»»«ƒ¿»≈¿
‰ÈÏÚ Ô˙BÂ .˙¯L ÈÏÎÏ ÔÈ˙È˙t‰ Ô˙BÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»≈¿≈»∆»

Ô‰k Ïˆ‡ dÎÈÏBÓe d˙B·Ïe dÓL58dÎÈÏBÓ Ô‰k‰Â . «¿»¿»»ƒ»≈∆…≈¿«…≈ƒ»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡59„‚k ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a dLÈbÓe ≈∆«ƒ¿≈««ƒ»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆∆

„ˆÏ d˙B·Ï Ïk ˙‡ ˜lÒÓe .Bi„Â Ô¯˜ ÏL dcÁÀ»∆∆∆¿«¿«≈∆»¿»»¿«
„Á‡60:¯Ó‡pL ;dÓL ‰a¯˙pL ÌB˜nÓ ıÓB˜Â , ∆»¿≈ƒ»∆ƒ¿«»«¿»∆∆¡«

BLc˜Óe ˙¯L ÈÏÎÏ ıÓw‰ Ô˙BÂ .dÓMÓe dzÏqÓƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«…∆ƒ¿ƒ»≈¿«¿
˙¯L ÈÏÎa61BÈ‡ - ÌÈÏk ÈLa B˜lÁL ıÓ˜Â . ƒ¿ƒ»≈¿…∆∆ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈

LB„˜62Lc˜Óe ¯ÊBÁÂ ,63d˙B·Ï Ïk ˙‡ ËwÏÓe . »¿≈¿«≈¿«≈∆»¿»»
ÁaÊn‰ ÏÚ e‰ÏÚÓe ÈÏkaL ıÓw‰ ÏÚ d˙BÂ¿¿»««…∆∆«¿ƒ«¬≈««ƒ¿≈«

BÁÏBÓe64˙¯L ÈÏkÓ ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˙BÂ ,65Ì‡Â . ¿¿¿««≈»ƒƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ
ıÓB˜ BÈ‡ - ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁÓ66ÁÏÓ Ô˙B ‡l‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ≈≈∆»≈∆«

dlk ÏÚ67.ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ Ïk‰ CÈÏLÓe «À»«¿ƒ«…««≈»ƒƒ

ובקלתות 54) כסף של "בקלתות אמרו: שם סוטה בגמרא
כלי  דתניא וכו' שרת לכלי הראויין בכלים וכו', זהב של
למעלה  רבינו פסק וכן פוסל" רבי עץ של שעשאן שרת
שרת  כלי "וכל יח): הלכה הבחירה בית מהלכות א (פרק
עצים  של עשאן ואם לבד המתכת מן אלא אותן עושין אין

פסולין". זכוכית של או אבן או עצם של למעט 55)או
תנור. היציקה.56)מאפה לפני הבלילה, לאחר והיינו

מקדשין,57) שרת כלי שאין לפי לקדשה, שמכווין היינו,
מדעת. בני 58)אלא אל "והביאה ב) ב, (ויקרא "דכתיב
וגו'". המזבח".59)אהרן אל והגישה ח) (שם, דכתיב

כדתנן 60) מנחה, בהדי תקמוץ דלא היכי "כי שם: ובגמרא
פסול". לבונה קורט או מלח גרגר או צרור בידו ועלה קמץ

אף 61) דם - זימנא חדא קדשה הא לי, "למה שם: בגמרא
מק  הדר בהמה, בצוואר סכין דקדישתיה גב ליה על דיש

שנא". לא נמי הכא שרת, "איתמר 62)בכלי ז: במנחות
ורבא  קדוש אינו אמר נחמן רב כלים בשני שחלקו קומץ
מדעתו, בו חזר (=רבא מההיא רבא ביה הדר קדוש, אמר

קדוש)". שאינו נחמן, רב לדעת על 63)והסכים כלומר,
דומה  זה [ואין למלך). (משנה אחד בכלי ונתינתן עירובן ידי
שכיוון  - שפסול ואספו", הבהמה מצוואר הדם ל"נשפך
נפסל, אינו לחצאין, שנתנו פי על אף שרת, לכלי שנתנו
משיעור  פחות בזה כלים בשני שנתקבל לדם הדין והוא
כולו  ומערב חוזר כן שגם הזאה, משיעור פחות ובזה הזאה
קומץ  שאמרו ממה רבינו דברי ומקור וכשר. אחד, בכלי
ולא  דם) גבי הלשון (וכן קדוש אינו - כלים בשני שחלקו

פסול]. זה הרי קרבן 64)אמרו: "וכל יג) ב, (שם שנאמר
ה  בפרק למעלה וראה שם). (סוטה תמלח" במלח מנחתך
היו  מקומות "בשלושה יג: הלכה מזבח איסורי מהלכות
מולחין  מזבח של ובראשו וכו' המלח בלשכת המלח, נותנין

וכו'". והלבונה "ומקטירו 65)הקומץ טו.) (שם בגמרא
בכלי  מעלהו אימא אלא ליה? מקטיר שרת בכלי שרת, בכלי

להקטירו". שאינה 66)שרת כהונה זכרי ממנחת "חוץ
כהן  מנחת וכל שנאמר כולה, אותה מקטירין אלא נקמצת

תהיה". איסורי 67)כליל מהלכות ה בפרק למעלה ראה
הקומץ  מולחין מזבח של ש"בראשו יג הלכה מזבח
כהן  ומנחת כהנים. (=מנחת הנשרפות ומנחות והלבונה

כא:)" מנחות - נסכים ומנחת משיח

.‚ÈıÓBwL C¯„k ?˙BˆÓ˜p‰ ˙BÁÓ ÔÈˆÓB˜ „ˆÈk≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»¿∆∆∆≈
Ì„‡‰ Ïk68ıÓB˜Â B„È Òt ÏÚ ÂÈ˙BÚaˆ‡ ËLBt :69. »»»»≈∆¿¿»««»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ıÓ˜70ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡71‡Ï - »«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ…
‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È72,ıÓwa ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒƒ«…∆

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ıÓ˜Â ÂÈ˙BÚaˆ‡ ˜ÈÁ¯‰L ÔB‚k73. ¿∆ƒ¿ƒ∆¿¿»¿»«¬≈∆»

קומצו,68) מלוא לי פשיטא פפא רב "אמר יא. מנחות
אינשי". ידו.69)כדקמצי כף פירושו ידו ופס במשנה. שם

בקמח, אצבעותיו שיתחב קודם הקמיצה: עבודת היא ו"כך
בין  ריווח ומניח ידו, פס על אצבעותיו ופושט כופף
זה  ידי ועל בקמח, ידו פסת צד ומכניס היד, לפס האצבעות
הכפופים  האצבעות שבין הרווח לתוך ונכנס נדחק הקמח

מהקמח". ידו ומוציא היד, ראשי 70)לפס "שהכניס
קומצו  מלא וקומץ הקמח כלפי ידו ופס בקמח אצבעותיו

ידו". פס עד 71)עד ידו והוליך הקמח על ידו גב "שנתן
לשון  אצבעותיו). (=דרך ידו לתוך צידו דרך הקמח שנכנס
הכלי". באמצע קמץ שלא הכלי מצידי הצדדין מן אחר:

ונשארו 72) פפא, רב של בעיות הן שם וביומא במנחות
יקטיר, לא שלכתחילה רבינו פסק ולפיכך ב"תיקו". כולן

הורצה. היתר 73)ובדיעבד "הקומץ ו. במנחות משנה
הוא  ומבורץ מבורץ", שקמצו היתר ואיזהו פסול, והחסר,
כ) ב, (ויקרא קומצו" "מלא שנאמר ממה כן ולמדו גדוש.
לך  "שאין בקומצו, ח) ו, (שם לומר תלמוד מבורץ, יכול

הקומץ". שבתוך מה אלא כשר

.„ÈıÓw‰ ˙ˆ˜Óe .ÌÈ˙ÈÊ ÈLkÓ ˙BÁt ıÓ˜ ÔÈ‡≈…∆»ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿»«…∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ74˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰Â . ¿«≈∆À¿«…∆¿«¿»¿«¿ƒ∆∆

ÔÓM‰ ˙ˆ˜Óe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÓM‰Â ˙Ïq‰ .‰Ê∆«…∆¿«∆∆¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»«∆∆
Blk ˙‡ ·kÚÓ75BÓk ,ÔB¯OÚÏ ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ‡ . ¿«≈∆À≈»ƒ…¿ƒ»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

"שאם 74) רובו", את מעכב מיעוטו "הקומץ כז. שם משנה
טעמא, "מאי שם: ובגמרא (רש"י) פסול" שהוא כל חיסר

קומצו". מלא ב) ב, (שם קרא במשנה:75)אמר שם
קרא  "אמר שם: ובגמרא רובו". את מעכב מיעוטו "השמן

פסולה". שהוא כל חסר שאם ומשמנה, ב) ב, (שם

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אחת 1) או שלמים או עולה ומביא אדם שמתנדב בו יבאר

בנדבה. הבאות מנחות מיני מחמשה

.‡ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ¯„BÂ Ì„‡ ·c˙Ó2ÔÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«≈»»¿≈»¿»ƒ¿»ƒ
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰MÓÁÓ ‰ˆ¯iL3. ∆ƒ¿∆≈¬ƒ»ƒ≈¿»«»ƒ¿∆∆¿»»

ÌÈÎÒ ˙ÁnÓ ‰ÁÓ ¯„B B‡ ·c˙Óe4dc·Ï5È‡Ó ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿«»≈≈
ÌÈÎÒ ˙BÁÓ ÈÈÓ ‰LÏMÓ ÔÈÓ ‰Ê6e¯‡aL BÓk ,7. ∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿∆≈«¿
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BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ¯„B B‡ ·c˙Óe8ÈÙa ‰B·Ï B‡ , ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈«¿¿»ƒ¿≈
dÓˆÚ9BÓˆÚ ÈÙa ÔÓL B‡ ,10‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ B‡ ,11, «¿»∆∆ƒ¿≈«¿≈ƒ««¬»»

Ôa¯˜k Ô‰L ÈtÓ12ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜Ïe :¯Ó‡pL ,13. ƒ¿≈∆≈¿»¿»∆∆¡«¿À¿«»≈ƒ

לה'2) קרבן מכם יקריב כי "אדם בֿג) א, (ויקרא שנאמר
(ספרא  נדבה בקרבן והמדובר וגו'", קרבנו עולה אם וגו'

שם). ורש"י ד, הלכה ב פרשה הסולת,3)שם מנחת כגון
חלות  תנור, מאפה מנחת המחרשת, מנחת המחבת, מנחת
ד. הלכה פי"ב למעלה ראה רקיקין, תנור מאפה ומנחת

עם 4) שמביאים והסולת היין כי א, הלכה פ"ב למעלה ראה
"מנחת  נקראת לבדה והסולת "נסכים", הנקראים הם הקרבן,

נסכים 5)נסכים". מנחת לנדב או לנדר אפשר כלומר,
דברי  קו. קד: ומנחות פד. בזבחים וראה קרבן, בלי אפילו

פר.6)רבא. ונסכי איל נסכי כבש, שם 7)נסכי למעלה
ד. פי"ב,8)הלכה מנחות תוספתא קד: מנחות משנה

זבחים  וראה ה. הלכה ח פרשה דנדבה דבורא ויקרא וספרא
להלן  גם וראה עצמו, בפני היין את מקריב היה כיצד צא:

הי"ב. ופי"ז יד, הלכה שם 9)פט"ז וספרא קו: מנחות
שם. פט"ז להלן וראה ד. במשנה 10)הלכה טרפון כרבי

משום  עקיבא, כרבי ולא ז. הלכה שם ובספרא קד: שם
לא  שמן, עלי "הרי טרפון: כר' קז.) (שם משנה שסתם
ואחרֿכך  ומחלוקת לוגין". שלשה אומר, רבי מלוג. יפחות
כי  ועוד, קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה כסתם הלכה סתם,
פט"ז  להלן וראה (כסףֿמשנה). כמותו סובר הנ"ל רבי גם

פ"ו 11)שם. למעלה וראה שם. וספרא קו: כ: שם
ז. הלכה שם ובפ"ח טֿי, הלכות המקדש כלי מהלכות

שם.12) וספרא הפסוק 13)מנחות מובא שם, במנחות
לה). י, (נחמיה העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות

.·ÌÈL14B‡ ‰ÏBÚ „Á‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„B B‡ ÔÈ·c˙Ó ¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»
‰„È¯t elÙ‡ ,ÌÈÓÏL15‰BÈ Èa B‡ ÌÈ¯Bz ÏL ˙Á‡ ¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿≈»

˙eÙzLa d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó16‰‡a dÈ‡ ‰Án‰ Ï·‡ . ¿ƒƒ»¿À»¬»«ƒ¿»≈»»»
˙eÙzLa17‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .18. ¿À»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»

שם.14) פ"ג 16)יחידה.15)מנחות למעלה ראה
א. הלכה הקרבנות מעשה וספרא 17)מהלכות קד: מנחות

"סולת  א) ב, (שם במנחה שנאמר ו. גֿ הלכות י פרק שם
השותפים  ואין נדבה, מנחת מביא היחיד קרבנו", יהיה
יין  מביאים שנים אם רבינו הזכיר ולא נדבה. מנחת מביאין
ובפירוש  ו, הלכה שם ספרא ועיין עצים, או לבונה או

שם. לר"ש אבל 18)המיוחס מסיני. למשה הלכה כלומר,
למעלה. ראה "קרבנו", הפסוק מן כן למדו הרי כי עיון , צריך

.‚˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰ÁÓ ÁÈp‰19ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¬≈≈¿ƒƒ
d˙B‡20. »

שמת.19) עד להקריבה הספיק ולא מנחה הפריש כלומר,
בניו 20) לשני מנחה "הניח ה: בזבחים יוחנן ר' של מימרא

בפ"א  רבינו שכתב ומה שותפות". בו ואין קריבה ומת,
הרי  ומת, בניו לשני בהמה "הניח ה הלכה תמורה מהלכות
והשותפין  שותפין, בה הם שהרי בה, ממירין ואין קרבה זו
ואינם  במקצת, שותפין שהם הכוונה - תמורה", עושין אין
שם  (ראה מקופיא רק בה שמתכפרים לפי לגמרי, שותפים
כי  (=נפש מקרי דנפש משום קרבה הקרבה, ולענין ו.),

(לחםֿ לגמרי שותפין שאינם כיון ה:) שם ראה תקריב,
כאן). משנה

.„?‰·„ ‡È‰ BÊ È‡Â ¯„ ‡e‰ ‰Ê È‡21È¯‰ :¯ÓB‡‰ ≈∆∆∆¿≈ƒ¿»»»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ22ÈÏÚ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«»¬≈»«¿»ƒ¬≈»«

BÊ ‰Ó‰a ÈÓ„ È¯‰ B‡ ,‰ÁÓ23ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ ƒ¿»¬≈¿≈¿≈»»«»¿»ƒ
ÈÓ„ B‡ BÊ ‰Ó‰a È¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡ .¯„p‰ e‰Ê -∆«∆∆¬»»≈¬≈¿≈»¿≈
‰f‰ ÔB¯OÚ‰ È¯‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a¿≈»»¿»ƒ¬≈»ƒ»«∆

.‰·„ BÊ È¯‰ - ‰ÁÓƒ¿»¬≈¿»»

ב.21) הלכה נדרים מהלכות בפ"א א 22)ראה פרק קינין
קלט. וחולין ח. מגילה ו. השנה ראש גם וראה א. משנה
בשעת  לכך ייחד ולא קרבן, להביא התחייבות קבלת והיינו

אחרת. או זו בהמה ו.23)ההתחייבות הלכה להלן ראה

.‰?˙B·„Ï ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Ó24LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,¯„Bp‰L «≈¿»ƒƒ¿»∆«≈ƒƒ¿ƒ
„·‡Â Ba¯˜25B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡26„Ú »¿»¿»«ƒ¿««»¿«¬»«

¯„pL BÓk ·È¯˜iL27˙Ó Ì‡ ,'BÊ' ¯ÓB‡Â ·c˙n‰Â ; ∆«¿ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈
.B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ·‚ B‡ƒ¿«≈«»¿«¬»

שם.24) נדרים בהלכות גם מת,25)ראה אם הואֿהדין
זו. הרי בדין להלן רבינו כתב וכן הנ"ל . במקורות הוא וכן

ורוצה 26) שם. וחולין ומגילה השנה וראש קינין ראה
אחר. להביא חייב על 27)לומר: שיקריבו עד כלומר,

באחריות, חייב המזבח, על הקריב שלא זמן וכל המזבח.
(בכל  לשמו שלא שהקריב אלא הקריב, אם אפילו שהרי
לבעלים, עלה ולא כשר ופסח), מחטאת חוץ הקרבנות
פט"ו  ולהלן ב. בזבחים כמפורש אחר, להביא וצריך
וראה  (משנהֿלמלך). א הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

כו). יב, (לדברים ראה פ' בספרי

.ÂÈÏÚ ‰Ê ˙Èa ÈÓ„e ‰ÏBÚ ÈÏÚ ‰Ê ¯BL ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆»«»¿≈«ƒ∆»«
ÌlLÏ ·iÁ - ˙Èa‰ ÏÙÂ ¯BM‰ ˙Óe ,Ôa¯˜28:¯Ó‡ . »¿»≈«¿»«««ƒ«»¿«≈»«

- d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙‡ ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«»«¿»∆…∆¿«≈¿«¬»»
d˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡29. ≈«»¿«¬»»

עלי 28) זה ובית עולה, עלי זה "שור במשנה: כ: בערכין
שם, ובגמרא לשלם", חייב - הבית ונפל השור מת קרבן,
זה  שור דמי דאמר אלא שנו לא אבא, בר חייא ר' "אמר
אינו  - ומת זה דאמר כיון עולה, זה שור אמר אבל עלי.
"דמי  אמר אם כלומר, קאמר". להביאו עלי באחריות, חייב
"עלי" שאמר במה הכוונה כי אומרים אנו עלי", זה שור
"דמי" אמר לא אם אבל מת, או נאבד אם אחריות לקבלת
להתחייב  "עלי", שאמר במה כוונתו עלי", זה "שור אלא
או  נאבד אם באחריות להתחייב לא אבל "זה", שור להביא

חייב 29)מת. אינו "עלי" שאמר ואף קט. מנחות
באחריותה. יתחייב שלא שכוונתו שפירש כיון באחריות,

.Êe¯‡a ¯·k30·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OBÚ‰L , ¿»≈«¿∆»∆«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
˙Ba¯˜ Ba31È¯‰ :¯ÓB‡‰Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - »¿»≈¿≈¬»»»¿»≈¬≈
‰ÏBÚ ÈÏÚ32Lc˜na ‰p·È¯˜‡L33˙È·a d·È¯˜‰Â , »«»∆«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ

‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê34‰Ê ˙È·a ‰p·È¯˜‡L .35d·È¯˜‰Â , ∆…»»∆«¿ƒ∆»¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - Lc˜na36.‡ˆÈ - ˙Èa‰ B˙B‡a d·È¯˜‰ Ì‡Â ; «ƒ¿»»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««ƒ»»

·iÁ˙È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰ÏBÚ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆»«»«¿»∆…ƒ¿«≈
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d˙eÈ¯Á‡a37˙ÈÏÚ‰ ÏÚ ˙¯k LeÚÂ .ıeÁa d38ÔÎÂ . ¿«¬»»¿»»≈««¬»»»«¿≈
‰Ê ˙È·a Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡39, ƒ»«¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬««¿«ƒ∆

‡ˆÈ - ÌL Álb Ì‡40¯ÚˆÏ ¯„pL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ . ƒƒ«»»»¬≈¿ƒ∆»«¿«≈
˙e¯ÈÊ dÈ‡Â ,BÓˆÚ ¯Úˆ È¯‰Â ,BÓˆÚ41. «¿«¬≈ƒ≈«¿¿≈»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zepaxw ea aixwdl ycwnl ueg zia dyerdy epx`ia xak"
."'ek

ה'מרדכי', כדעת היא הרמב"ם שדעת לומר אפשר לכאורה
בכלל  הוא בית־כנסת שבנין האחרונים הוכיחו שמדבריו
כ') (מצוה המצוות במניין וכלשונו מקדש", לי "ועשו
גם  להשתמע שיכול לעבודה", הבחירה בית לבנות "ציוונו
בית־הבחירה  בהלכות שכתב ואף התפילה, עבודת על
המקומות  כל נאסרו בירושלים, המקדש שנבנה "כיון
בית  שרק היינו קרבנות", בהן ולהקריב לה' בית בהן לבנות

לא. בית־כנסת אבל לבנות, נאסר לקרבנות
כלל  הזכיר לא שהרי הרמב"ם, בדעת כן לומר קשה אבל
בית־הכנסת. בניית חיוב דבר על הנ"ל כ' במצות־עשה
מהפסוק  בית־כנסת בניית מצות שלמדו שיש ולהעיר
כו'". באו אשר בארצות מעט למקדש להם "ואהי בנביא

(46 dxrd 127 cenr `"lg 'zegiy ihewl' itÎlr)

יד.30) הלכה המקדש ביאת מהלכות ט פרק למעלה
מצרים.31) של באלכסנדריא אשר חוניו, בית מקדש כגון
במשנה.32) עולה,33)שם עלי "הרי שם: במשנה

הרי  יצא". לא חוניו, בבית הקריבה ואם במקדש. יקריבנה
פירש  שלא אע"פ עולה", עלי "הרי סתם באומר שהמדובר
המוריה). (הר עיון צריכים רבינו ודברי במקדש. שיקריבה

עלי,34) הרי אמר שאם נגנב, או כמת זה שהרי שם. משנה
באחריותו. עולה 35)חייב עלי הרי אמר כלומר,

חוניו. בבית תנאֿקמא.36)שאקריבנה כדברי במשנה שם
הוא  שהרי כלל, לקרבן נחשב אינו הזה הקרבן כי ואף

באחריות. חייב אינו – חוץ למעלה 37)שחוטי ראה
שם. בגמרא המנונא רב דברי והם ו. כלומר,38)הלכה

יוחנן, ור' המנונא רב דברי והם למקדש. חוץ שחוטי על
שם. בברייתא הוא קרבנות 39)וכן שאביא ע"מ כלומר,

זה. בבית כי 40)התגלחת אף כלומר, במשנה. שם
קרבנות  להביא מחוייב אינו כלל, נחשבים אינם אלו קרבנות
בחוץ, העלאה על כרת וחייב במקדש. אחרות תגלחת

למעלה. התחייב 41)כמבואר לא כלומר, בגמרא. שם
בקרבנות  חייב אינו כן, ואם עצמו. לצער רק אלא בנזירות,
אלא  תגלחת, קרבנות אינם – שהביא והקרבנות נזיר,
בבית  להביא אפשר אם שאמר: בעלמא, לדורון התכוון

יטרח. לא מזה יותר להביא, יטרח חוניו,

.ÁÔÈ‡Â ,‡ËÁ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ«»¿»»≈»»ƒ∆»«≈¿¿≈»
‰·„e ¯„a ÔÈ‡a42B‡ ˙‡hÁ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . »ƒ¿∆∆¿»»»≈¬≈»««»

¯Ó‡ ‡Ï - ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,ÌL‡»»∆»«¬≈«»»»…»«
ÌeÏk43BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»»¿À»«»»»¿»«¬≈

È˙‡hÁÏ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ B‡ ,ÈÓL‡Ï B‡ È˙‡hÁÏ¿«»ƒ«¬»ƒ¬≈«»»≈¿«»ƒ
ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈÓL‡Ï B‡44. «¬»ƒ¿»»«»ƒ

בהם 42) נאמר שהרי ב.) זבחים גם (וראה מא: חולין משנה
מהלכות  בפ"א וראה תחטא". כי "נפש יז) – א ה, (ויקרא

י. הלכה חטאת 43)נדרים זו "הרי פ"ג: תמורה תוספתא
עבירה  עבר כלומר, =) שחייב אףֿעלֿפי אשם, זו והרי
אמר  שלא כיון כלום". אמר לא אשם) או חטאת בה שחייב

"ל  "לחטאתי", שם.מפורש בחולין וראה שם 44)אשמי".
היה  אם לאשמי, אלו והרי לחטאתי אלו "הרי בתוספתא:

כלום". אמר לא לאו ואם קיימין, דבריו חייב

.ËÌ‡ ,ÈÏÚ BÊ ˙„ÏBÈ B‡ ‰Ê Ú¯ˆÓ Ôa¯˜ :¯ÓB‡‰»≈»¿«¿…»∆∆∆»«ƒ
¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈiÚ ˙„ÏBi‰ B‡ Ú¯ˆÓ B˙B‡ ‰È‰»»¿…»«∆∆¬ƒƒ≈ƒ«≈

ÈÚ Ôa¯˜45Ôa¯˜ ¯„Bp‰ ‡È·Ó - ÌÈ¯ÈLÚ eÈ‰ Ì‡Â ; »¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈ƒ«≈»¿«
ÈÚ ¯„Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈLÚ46. »ƒ««ƒ∆«≈»ƒ

מחוסרי 45) מהלכות פ"א להלן וראה יז. בערכין משנה
ובן  לעולה כבש הוא: היולדת של קרבנה כי ג, הלכה כפרה
שתי  מביאה משגת, ידה אין ואם לחטאת. תור או יונה
לחטאת. ואחד לעולה אחד יונה, בני שני או תורים
ואחד  לעולה אחד כבשים, שני שלשה: קרבנו והמצורע
אחד  קן: מביא משגת, ידו אין ואם לחטאת. וכבשה לאשם,
הוא  הנודר אם זה וכל לאשם. וכבש לחטאת ואחד לעולה
היולדת  או שהמצורע אף עשיר, הוא הנודר אם אבל עני,
מחוסרי  מהלכות בפ"ה להלן ראה עשיר, קרבן מביא עניים,

יא. הלכה מחוסרי 46)כפרה בהלכות הוא וכן שם, משנה
שם. כפרה

.ÈÈBÏt ÏL ÂÈÓÏLe BÓL‡Â B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ :¯ÓB‡‰»≈«»¿»«¬»¿»»∆¿ƒ
ÈÏÚ47Ô·È¯˜‰Ï BÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt B˙B‡ ‰ˆ¯ Ì‡ , »«ƒ»»¿ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿ƒ»

BÏ ¯tk˙Óe B„È ÏÚ48‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ . «»ƒ¿«≈»»ƒ¿««¿»»¿…»»
- ÌÈÓÏL·e ‰ÏBÚa :Ba ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰·¯˜‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»∆»»«¿»ƒ¿»ƒ
‰ˆB¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a BÏ ¯tk˙Óe ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈∆

‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰ˆ¯ È¯‰L ,‰zÚ49˙‡hÁa Ï·‡ ; «»∆¬≈»»ƒ¿««¿»»¬»¿«»
ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰ˆ¯iL „Ú BÏ ¯tk˙ ‡Ï ÌL‡Â50. ¿»»…ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«

הפל 47) עבור להביא התחייב שהפלוני כלומר הקרבנות וני,
בהם. כא:48)מחוייב כדעת 49)ערכין שם ערכין

חטא  על באים שאינם כיון לדעתו, צריך שאינו שמואל,
מאי). ד"ה שם וצריכין 50)(תוספות חטא על באים שהם

שם). (תוספות כפרה בשעת גם דעת צריכים ולכן להתוודות,

.‡È¯ÓB‡‰51ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :52Ô‰È¯„pnL »≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒƒ¿≈∆
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ53ÔlÎa ·iÁ -54ÔÈ¯Lk È¯„k . »ƒ¿»¿»¿»«»¿À»¿ƒ¿≈¿≈ƒ

ÌeÏk ·iÁ˙ ‡Ï -55ÔÈ¯Lk ˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ .56È¯‰ - …ƒ¿«≈¿¬≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬≈
Ôa¯˜·e ¯ÈÊa ¯„ ‰Ê57ÈÈepk ÏÎÂ .58- Ôa¯˜ ∆»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿»

Ôa¯˜k59. ¿»¿»

במשנה.51) ט. בנזיר 52)נדרים כעסם בעת הנודרים
כג) כג, (דברים שכתוב משום כך ונקראו ושבועה, ובקרבן
(נדרים  שמואל ואמר חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל "וכי

רשע. נקרא שמקיימו אףֿעלֿפי – הנודר כלומר,53)כב.)
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מדברי  הוא זה וכל ושבועה. וקרבן בנזיר נודרים שהרשעים
ובקרבן 54)הנודר. בנזיר נדר רשעים "כנדרי שם: משנה

אמר 55)ובשבועה". לא כשרים "כנדרי במשנה: שם
(רבינו  וכעס" איסור בדרך נודרים הכשרים "שאין כלום",
מחייבין  אינם "שהחסידים כב) הלכה נדרים מהלכות בפ"א
מה  והוא לעבירה, עצמם יכינו שלא מפני בנדר, עצמן
בפירוש  (רבינו לשלמו" תאחר לא כב) (שם, הכתוב שאמר

שם). ואי 56)המשנה נדר זהו אי ד, הלכה למעלה ראה
נדבה. (של 57)זוהי "כנדבותם שם: נדרים במשנה

החסידים, כנדבת כלומר, ובקרבן". בנזיר נדר – הכשרים)
נדבה, ואפילו בקרבן, מתנדבים אינם כן גם "והחסידים
תאחר  לא (שם) שנאמר מה על ויעברו יתאחרו שלא מפני
העזרה, עד חולין והוא הקרבן מביאין היו ואמנם לשלמו,
וכל  שם). המשנה (פירוש שירצה" מה כל בו יתנדב ושם
נשבעין. החסידים אין כי בשבועה, לא אבל וקרבן, בנזיר זה
הלכה  נדרים מהלכות ובפ"א שם, ור"ן ורא"ש ברש"י וראה

קונח,58)כה. "קונם, כגון לקרבן, לואי שמות כלומר,
טז). הלכה נדרים מהלכות (פ"א משנה 59)קונז" ראה

שם. בנדרים

.·ÈBaÏÂ ÂÈt ‡‰iL „Ú ·iÁ ·c˙n‰ ‡ÏÂ ¯„Bp‰ ÔÈ‡≈«≈¿…«ƒ¿«≈«»«∆¿≈ƒ¿ƒ
ÔÈÂL60¯Ó‡Â '‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ?„ˆÈk . »ƒ≈««ƒ¿«≈«¬≈»«»¿»«

¯Ó‡Â '‰ÏBÚ BÊ È¯‰' ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,'ÌÈÓÏL'¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈»¿»«
¯Ó‡Â ‰ÏBÚa ¯cÏ Ôek˙ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL'¿»ƒ…»«¿ƒ¿«≈ƒ¿…¿»¿»«

Ì¯Áa ¯cÏ ,'Ôa¯˜'61ÂÈ¯·c - 'Lc˜‰' ¯Ó‡Â »¿»ƒ¿…¿≈∆¿»«∆¿≈¿»»
ÌÈÓi˜62Ïk ÔÎÂ .Lc˜‰ Ì¯Á‰Â ,Ôa¯˜ ‰ÏBÚ‰L ; «»ƒ∆»»»¿»¿«≈∆∆¿≈¿≈…

‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙B·„e ÌÈ¯„a .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ BaÏa ¯Ób Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿∆»ƒ»«¿ƒ¿…ƒ
‰ÏBÚ BfL BaÏa ¯Ób ?„ˆÈk .·iÁ - ÌeÏk ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿«»≈«»«¿ƒ∆»
Ïk :¯Ó‡pL ;‡È·‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÚ ‡È·iL B‡∆»ƒ»¬≈∆«»¿»ƒ∆∆¡«…

‡È·‰Ï ·iÁ˙È ·Ï ˙e·È„a - ‰‡È·È ·Ï ·È„63ÔÎÂ . ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈
.Ô˙B·„Â ÌÈL„˜ È¯„pÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

aiig ,melk eiztya `ived `le eala xnb m` `l` ..."
."'ek `iadl

לאהבו, לייחדו, שבלב: דברים על גם מצוה שהתורה כמו
ידי  על מתקדשת שבהמה קבעה כך וכו' אותו ליראה

אדם. של מחשבתו
(532 cenr h"ig y"ewl itÎlr)

שפתיך 60) "מוצא כד) (שם, שנאמר ח. משנה פ"ג תרומות
ונאמר  בשפתים", "לבטא ד) ה, (ויקרא ונאמר תשמור",
בלב  גמר גם שצריך הרי – לבו" נדיב "כל ה) לה, (שמות
זה  וכל כו:). ושבועות סג. פסחים (ראה בשפתיים ומבטא
שפתיו  אין אם אבל לבו, את מכחישות כששפתיו אלא אינו
אלא  כלום, בשפתיו הוציא שלא כגון לבו, את מכחישות
להביא, חייב הוא הרי – שלמים או עולה שזו בלבו גמר רק

ההלכה. בהמשך להלן חרמי 61)ראה ואף הבית. לבדק
שאמרו  כמו הקדש, הם הבעלים, ביד שהם זמן כל כהנים,
(הר  ערכין ד"ה ה: השנה ראש בתוספות וראה לב. בבכורות

(הוצאת 62)המוריה). פ"א נדרים בתוספתא מפורש כן
וראה  במילואים. אורֿשמח – (2 281 עמ' צוקרמנדל
מפיו  והוציא חטים פת יאכל שלא בלבו שגמר שם, שבועות
(ראה  שמה פת חטים, שפת חטים. בפת אסור סתם, פת
שאין  כיון כאן, והואֿהדין יד), הלכה פ"ב שבועות בהלכות
כאן). שמח ואור המוריה הר (ראה לבו את מכחישין שפתיו

גמר 63) בשפתיו. שהוציא אלא לי "אין שם: בשבועות
לבו". נדיב כל ה) לה, (שמות תלמודֿלומר מנין, בלבו

.‚ÈÌ„‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙B·„e ÌÈ¯„ „Á‡∆»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»»
ÔÈÎ¯ÚÓ Ô‰a ·iÁ64ÌÈÓ„Â65˙B¯OÚÓe66˙BzÓe «»»∆≈¬»ƒ¿»ƒ««¿«¿

ÌÈiÚ67Ï‚¯a Ïk‰ ‡È·iL ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ , ¬ƒƒƒ¿«¬≈ƒ«»∆»ƒ«…»∆∆
‰lÁz Ba Ú‚tL68Ì˙‡·‰Â ‰nM ˙‡·e :¯Ó‡pL . ∆»«¿ƒ»∆∆¡«»»»»«¬≈∆

¯ÓB‚Â ‰nL69Ïk ‡È·z - ‚ÁÏ ‡B·zL ˙Úa ,¯ÓBÏk . »»¿≈¿«»≈∆»»…»ƒ»
.ÌMÏ EÈÏÚL ·BÁ Ïk Ôz˙Â ,Ba ·iÁ ‰z‡M ‰Ó«∆«»«»¿ƒ≈»∆»∆«≈

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ÚÈb‰70. ƒƒ«»∆∆¿…≈ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·Ú71ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰ ‡ÏÂ »¿»»¿»¿»ƒ¿…≈ƒ»¿¿»

·c˙‰ B‡ ¯„pL72ÌÈÓ¯Á‰Â ÌÈÎ¯Ú‰ Ô˙ ‡lL B‡73 ∆»«ƒ¿«≈∆…»«»¬»ƒ¿«¬»ƒ
‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¬≈∆»«¿…«¬∆∆∆¡«…
e¯·ÚiL „Ú ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡ .BÓlLÏ ¯Á‡¿̇«≈¿«¿≈≈¿…«¬∆«∆««¿

dlk ‰M‰ ÈÏ‚¯ ÂÈÏÚ74ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . »»«¿≈«»»À»¿≈ƒ««∆¿ƒ
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L75. ∆≈«¬∆

(ראה 64) עלי פלוני ערך או עלי זה ערך או עלי ערכי שאמר
ב). הלכה ערכין מהלכות דמי 65)פ"א או עלי דמי שאמר

בן  קטן פלוני אותו היה אפילו עלי, פלוני דמי או עלי זה
ט). הלכה (שם וכו' בהמה.66)יומו ומעשר דגן מעשר

פ"ח 67) למעלה ראה צדקה, אבל ופאה. שכחה לקט כגון
חייב  עניים, מצויין שאם א, הלכה עניים מתנות מהלכות
הרי  עבר ואם הראשון, לרגל עד ימתין ולא מיד, להם ליתן

המוריה). (הר תאחר בבל חייב אחד 68)זה דהיינו
בספר  וראה וסוכות. שבועות פסח, הרגלים: משלושת

פג. עשה יב,69)המצוות, (לדברים ראה פ' ספרי ראה
יהא  שלא חובה, לקבעם שמה. והבאתם שמה "ובאת הֿו):
ו. השנה ובראש וכו'". בו ושפגע שקבע ראשון ברגל אלא
תשמור, מצותֿעשה. זו כד) כג, (דברים שפתיך מוצא ת"ר
שיעשוך. לביתֿדין אזהרה ועשית, לאֿתעשה. מצות זו
ואשמות, חטאות אלו אלקיך, לה' נדר. זה נדרת, כאשר
קדשי  אלו דברת, אשר כמשמעו. נדבה, ושלמים. עולות
זו  שפתיך מוצא מר: אמר צדקה. זו בפיך, הבית. בדק
נפקא. שמה, והבאתם שמה מובאת לי, למה מצותֿעשה,
לשלמו  תאחר מלא לי, למה לאֿתעשה, מצות זו תשמור
מיקריב  לי, למה שיעשוך, לביתֿדין אזהרה ועשית נפקא.
ולא  אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד וכו'. נפקא אותו
מה  כל למדו שמה" והבאתם שמה מ"ובאת כי הרי אקריב",
ומתנות  הבית בדק שגם הרי תשמור, שפתיך ממוצא שלמדו

רוקח). (מעשה זו עשה בכלל בראש 70)עניים הוא כן
רגל  עליו שעבר כיון רבא, "אמר יח. ובתמורה שם, השנה

בעשה". עובר שעברו 71)אחד שכל נראה, כאן מדבריו
שבועות  (פסח, כסדרן שלא אפילו רגלים שלשה עליו
בספר  מדבריו נראה וכן תאחר. בבל עובר – וסוכות)
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הוא  וכן לעם, בסה"מ הנדפס (כפי קנה לאוין המצוות
על  עובר שאינו בקבלה "ובא שכתב הלר) הגר"ח בהוצאת

של  עליו שיעברו עד זה המצוות לאו בספר (אבל רגלים" שה
כסדרן"). רגלים שלשה עליו שיעברו "עד ישנים: בדפוסים
שם  שמעון כר' ולא ד: השנה בראש תנאֿקמא כדעת והוא
הרגלים  שלשת היו אלאֿאםֿכן תאחר בבל מחייב שאינו
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן תחילה, המצות וחג כסדרן
תחילה  המצות וחג אומר שמעון "ור' השנה: ראש בתחילת
ואינה  לרגלים, בכאן אמרו ענין והוא הסדר, על שיהיו כדי

עובר 72)הלכה". הנדבה על כי ט: בנדרים הר"ן דעת כן
כי  כתב, שם לרש"י המיוחס בפירוש אבל תאחר, בבל

תאחר. בל על עובר אינו "תנו 73)בנדבה ד. השנה בראש
חטאות  וההקדשות והחרמין והערכין הדמין חייבי רבנן,
ומעשר  בכור ומעשרות צדקות ושלמים עולות ואשמות
רגלים  שלשה עליהן שעברו כיון ופאה, שכחה לקט ופסח
גבוה", חרמי "והחרמין רש"י ומפרש תאחר". בבל עובר
ובין  גבוה חרמי בין החרמין, כתבו: שם התוספות אבל

כהנים. "יכול 74)חרמי הֿו): יב, (לדברים ראה פ' ספרי
משום  עליו עובר יהיה יכול הביא, ולא אחד רגל עבר אם
עובר  אין הא במועדיכם. לה' תעשו אלה ת"ל תאחר, בל
כולה". שנה רגלי עליו שיעבדו עד תאחר בל משום עליו

עובר 75) וכו' במוקדשין "המאחר פ"ד: מכות תוספתא
בהן  שאין לפי הארבעים את לוקה אינו אבל בלאֿתעשה,

מעשה".

.„ÈÌÈÏ‚¯ ÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ ÁaÊnÏ ‰Ó‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈¿»ƒ
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הוא 76) לשלמו, תאחר לא וכו' רבנן "תנו ה: השנה בראש
חילופי  למעוטי לעולם ששת, רב אמר וכו'. חילופיו ולא
שני  עליו שעברו כגון עסקינן במאי והכא ושלמים, עולה
אחד, רגל עליו ועבר אחר על וחיללו והומם רגלים
דעברו  כמאן קאתי, קמא ומכח הואיל סלקאֿדעתךֿאמינא
שם  ירושלמי וראה לן". משמע קא דמי, רגלים שלשה עליו

א. הלכה היא 77)פ"א מה אשה זירא, ר' "בעי ו: שם
דילמא  או בראיה, מיחייבא לא הא אמרינן מי תאחר, בבל
איתא  דהא ליה ותיפוק אביי ליה אמר בשמחה. איתא היא
בעלה  אשה אביי והאמר הכי, אביי אמר ומי בשמחה.
(פ"א  רבינו שפסק ולפי קאמר", זירא דר' לדבריו משמחה,
זו  במצוה חייבות שהנשים זירא כר' ה"א), חגיגה מהלכות
בל  של הלאו שייך באשה שגם כאן פסק שמחה), של =)

שם. הגמרא כדברי כיון 78)תאחר, אביו, של נדרו על
יורש  זירא, ר' "בעי שם: זה וגם נדר. לא (=היורש) שהוא
כב) כג, (דברים רחמנא אמר נדר תדור כי תאחר. בבל מהו
והבאתם  שמה ובאת דילמא או נדר, לא (=היורש) והא
אף  ולהביא לרגל (=לבוא מיחייב והא הֿו) יב, (שם שמה
נדר  תדור (="כי מעמך חייא, ר' דתני שמע, תא אביו). של
אלקיך  ה' ידרשנו דרוש כי לשלמו תאחר לא אלוקיך לה'

ליורש". פרט כב) כג, שם מעמך"

.ÂË‡Ï - ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL Ô‰ÈÏÚ e¯·ÚL ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»∆»¿¬≈∆¿»¿»ƒ…
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"ואם 79) =) אותו אומר, עזאי בן "דתניא, ו. שם ברייתא
ירצה  לא השלישי ביום שלמיו זבח מבשר יאכל האכל
לפי  לומר, תלמוד מה יח) ז, ויקרא – אותו" המקריב
אף  אני שומע לשלמו, תאחר לא כב) כג, (דברים שנאמר
ירצה, בלא אותו אותו. תלמודֿלומר ירצה, בבל נדרו מאחר
ותמורה  כט. זבחים גם וראה ירצה", בלא נדרו מאחר ואין

עליהן 80)כא: שעברו כיון רבא, "אמר ו: השנה ראש
תאחר". בבל עובר ויום יום בכל רגלים, שלשה

ברגל 81) שיביא אותו להכריח הוזהרו ביתֿדין כלומר,
ועשית  תשמור שפתיך "מוצא כד) (שם, שכתב הראשון,
אזהרה  זו – "ועשית ו. שם בברייתא ואמרו נדרת". כאשר
"דחזינן  יקריב, ד"ה שם בתוספות וראה שיעשוך". לב"ד
כדי  לצורך שלא חינם הוצאות ומוציא להביא מתעצל שהוא
אין  ואם ממשכנין, ולהכי לקנות, מה בידו ישאר שלא
מיד  אותו שכופין ומסתבר כופין", אז למשכנו במה מוצאין
המצוה  את שיקיים העשה) על שעבר לפני (עוד שנדר
במצותֿעשה, כי פו: פו. כתובות ראה הראשון, רגל בהגיע
ואינו  לולב עושה, ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון
אותו  מכין רש"י: ומפרש נפשו, שתצא עד אותו מכין עושה,

לקיים. בידו ויש העשה, על שעבר קודם

.ÊË'Bˆ¯Ï' ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡82„Ú B˙B‡ ÔÈÙBk , ««ƒ∆∆¡«ƒ¿…ƒ«
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ה'".82) לפני לרצונו אותו שם,83)"יקריב השנה ראש
אותו  "יקריב כא. ערכין מח. ב"ב מט: קדושין קו. יבמות
תלמודֿלומר  כרחו, בעל יכול אותו. שכופין מלמד (שם),
אני". רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד, הא לרצונו. (שם)

כ. הלכה גירושין מהלכות בפ"ב השנה 84)וראה ראש
מיקריב  לי, למה שיעשוך. לביתֿדין אזהרה "ועשית, שם:
וכו', אותו שכופין מלמד אותו, יקריב דתניא, נפקא, אותו
כלומר, אקריב", ולא אפריש וחד אפריש, ולא דאמר חד
לא  ועדיין נדר אם אותו שכופין לומר בא אחד פסוק
כבר  אם אותו כופין כי לומר בא אחד ופסוק הפריש,

הקריב. לא ועדיין הפריש,

.ÊÈÈ·iÁ Ïk85˙BÏBÚ86Ì˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓÏLe87. »«»≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ»
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במשנה.85) כא. גם 86)ערכין זה בכלל כי מזה, נראה
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פעמים  פפא, רב "אמר שם שאמרו ואףֿעלֿפי מצורע. עולת
מצורע, בעולת וכו' אותן ממשכנין אין עולות חייבי וכו'
ואשמו  שחטאתו כשם אומר וכו' ישמעאל ר' דתניא
המשנה  פירוש כתב וכך מעכבתו", עולתו כך מעכבתו,
מחוסרי  מהלכות פ"א להלן רבינו פסק הרי – שם בערכין
והר  כסףֿמשנה (ועיין מעכבת אינה שעולה ה"ה, כפרה

ערכין 87)המוריה). מהלכות בפ"ג וראה שם. משנה
מה  כרחן בעל מהן ולוקחין אותן "ממשכנין יד הלכה
בלילה, או ביום המשכון להם להחזיר חייבין ואינן שנדרו,
מכסות  המטלטלין, ומן הקרקע מן להם הנמצא כל ומוכרין
הכל". מן ונפרעין ובהמה ועבדים הבית תשמיש וכלי
לפעמים  כפרה, ושלמים) (בעולות בהן ואין "והואיל
המשנה  (פירוש אותן" ממשכנין ולפיכך בהן, מתעצלין

בערכין.88)שם). במשנה.89)שם ראה 90)שם
ט. הלכה פי"ח פפא,91)להלן רב "אמר בגמרא: שם

נזיר, בחטאת וכו' אותן ממשכנין חטאות שחייבי פעמים
נזרק  ואם יצא, משלשתן אחד על גילח אם מר, דאמר דכיון
וליטמא  יין לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו

מייתי". ולא בה פשע למתים,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ודין 1) שלמים, והיא עולה זו של ולדה האומר דין בו יבאר

דיבור. כדי תוך בהקדש חזרה

.‡¯ÓB‡‰2ÌÈÓÏL ‡È‰Â ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„ÏÂ :3- »≈¿»»∆»¿ƒ¿»ƒ
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¯ea„ È„k CB˙a7. ¿¿≈ƒ

א.2) כה, תמורה חולין 3)משנה, בהמת לו היתה כלומר,
תהיה  עצמה והבהמה לעולה, יהיה הוולד כי ואמר מעוברת,

ואחרֿכך 4)לשלמים. הוולד, את הקדיש שמקודם כיון
בסמוך. להלן ראה האם, את בשעה 5)הקדיש אם כלומר,

על  ואילו עליה, רק כוונתו היתה שלמים", "היא שאמר
דבריו  – עולה שיהיה אחריֿכן לומר כוונתו היתה הוולד
כאחד, דברים שני לדבר יכול הפה ואין הואיל קיימים,
שם. במשנה, מאיר רבי על החולק יוסי רבי וכדברי

חייב 6) המתנדב ולא הנודר אין כי הי"ב, פי"ד למעלה ראה
שוין. ולבו פיו שיהא פפא,7)עד רב דברי - ב כה, שם

רבינו  כתב וכן ה"ד. תמורה מהל' פ"ב להלן הוא וכן
כדי  תוך בידינו "שהעיקר שם: בתמורה המשנה בפירוש
ועובד  ומגדף ומימר במקדיש זולתי דמי, כדיבור דיבור
דברים  (הארבעה) (הששה) ואלו ומגרש, ומקדש עבודהֿזרה
ומימר  מקדיש אבל פז.), (נדרים הגמרא בגוף אותן הוציא
וראה  כה:)". (תמורה הזה במקום שנתבאר כמו הוא הרי
רבינו  דברי על שהקשה ה, ס"ק רנה סי' חו"מ בש"ך
מגמרא  דיבור, כדי בתוך אפילו חזרה אין שבהקדש
דברי  יישב למלך' ה'משנה אבל ב. עג, בבבאֿקמא מפורשת
ספר' ב'קרית וכתב בזה. חלוקות שסוגיות וכתב רבינו,

שהוא  אחרת, חומרא בו שיש משום בהקדש שהחמירו
הי"ב). פי"ד (למעלה מחשבה ידי על גם נתפס

.·‰ÏBÚ BÊ ÏL dÏ‚¯ B‡ ‰ÏBÚ BÊ ÏL d„È :¯ÓB‡‰»≈»»∆»«¿»∆»
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ורבי 8) מאיר כרבי הקדש. דמיו ולפיכך הקדש, של שהוא
האומר  "יכול האומרים - ב יא, בתמורה בברייתא יהודה
(ויקרא  תלמודֿלומר עולה, כולה תהא עולה, זו של רגלה
לה' ממנו – קודש" יהיה לה' ממנו יתן אשר "כל ט) כז,
קודש, יהיה תלמודֿלומר לחולין, תצא יכול לה'. כולו ולא
אבר  מדמי חוץ חולין ודמיה עולות, לצרכי תמכר כיצד: הא

ידי 9)שבה". ויצא שקצב, הדמים כפי זו בעולה יש והרי
והא  עולות, לצרכי תמכר מר, "אמר בגמרא: שם חובתו.
הוא  (כן לדידיה לכולה ליתא כי גופה דמקדיש בהמה מייתי
ופירש  'ירושלמי', ל"א בשם וברש"י מקובצת', ב'שיטה
שלו). הגוף כל שאין בהמה מייתי הא לוקח האי רש"י:
('שיטה  לעולה בהמה הדא מן בזוזא דאמר כגון רבא, אמר
לעולה, זו מבהמה זוז שוה פירוש: שם, ורש"י מקובצת'
שלימה). עולה נדר לא דהא יצא הילכך בזוז, קנה והרי

משנה'. ב'כסף נראין 10)וראה רבי, "אמר בגמרא: שם
שאף  בו, תלויה שהנשמה בדבר יהודה לרבי יוסי רבי דברי
תלויה  הנשמה שאין בדבר אלא עליו נחלק לא  יהודה רבי
נחלקו  ושם ליה". מודי - בו תלויה שהנשמה בדבר אבל בו,
רבא  טריפה. אותה עושה שהוא דבר אמר, חסדא רב בזה:
בדבר  אמר, ששת ורב נבילה. אותה עושה שהוא דבר אמר,
משנה'. ב'לחם וראה ששת, כרב פסק ורבינו מתה. שהיא

(בפסוק 11) רחמנא אמר בהמה מהו, מעוף רבא, "בעי שם:
אשר  בהמה "ואם נאמר לה'", ממנו יתן אשר "כל הנ"ל
רחמנא  אמר קרבן דילמא או היא, בהמה לאו והא יקריבו"),
לה'"), קרבן ממנה יקריבו "אשר נאמר הנ"ל בפסוק (שם
לדעת  היא זו בעיא כי רבינו, וסובר תיקו". קרבן, נמי והאי
משנה' ה'כסף דעת ולפי שם). ברש"י, (וראה יהודה רבי
הוא  והספק בו, תלויה שהנשמה אבר במקדיש רבינו כוונת
משנה' ה'לחם אבל לא. או בבהמה, כמו כולו, קדש אם
במקדיש  מדובר כי כתב הי"ד), וחרמין ערכין מהל' (פ"ה
אם  אפילו שמא הוא והספק בו, תלויה הנשמה שאין אבר

ב  תלויה הנשמה שאין אבר בכל הקדיש קדושה פשטה ו,
כאן. המוריה' 'הר פירש וכן העוף,

.‚- ÌÈÓÏL dÈˆÁÂ ‰ÏBÚ dÈˆÁ BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰»≈¿≈»∆¿»»¿∆¿»¿»ƒ
‰·¯˜ dÈ‡Â ,‰L„˜12da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ , »¿»¿≈»¿≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»»«¬ƒ»∆»
ÌÈÓÏL13˙‡hÁ dÈˆÁ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰ . ¿»ƒ»»¿À»«»¿»«∆¿»«»

B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ dÈˆÁÂ¿∆¿»»¿»ƒ∆»«∆¿»»
˙eÓz ‡È‰ È¯‰ - ˙‡hÁ dÈˆÁÂ ÌÈÓÏL14BÓk , ¿»ƒ¿∆¿»«»¬≈ƒ»¿

˙B˙n‰ ˙B‡hÁa ¯‡a˙iL15. ∆ƒ¿»≈««»«≈
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עולה 12) חציה זו בהמה אמר אידך, "תניא א: כו, תמורה
בה  שמעורבים ומשום קרבה", ואינה קדשה שלמים, וחציה

קדושות. הנ"ל 13)שתי הברייתא על אמרו בגמרא שם
לכך  "אי שאמר יוסי רבי כלומר, היא", יוסי רבי "מני,
כאחת  שמות שני להוציא אפשר ואי הואיל מתחילה, נתכוין

ה"א. למעלה ראה קיימין", שם:14)דבריו בתמורה,
דברי  עולה תקרב כולה חטאת, וחציה עולה חציה "בהמה
חטאת  חציה באומר ושוין תמות. אומר, יוסי רבי מאיר. רבי
מחויב  שאינו "כיון רש"י ופירש שתמות", עולה וחציה
ממה  מקשים שם וב'תוספות' תמות". הילכך – חטאת
הרי  ואמר חטאת מחויב שאינו שמי - א ו, בנדרים שאמרו
ורבינו  שתירצו. מה עיי"ש כלום, אמר לא – לחטאתי זו
חטאת  מחויב שהיה כגון לזה ומפרש יוסי. כרבי פוסק
חציה  שאמר הכוונה חטאת, חציה שאמר ומה (כסףֿמשנה).
המשנה'). ('מרכבת ה"ח פי"ד למעלה ראה לחטאתי.

למה 15) היא והכוונה ה"א, המוקדשין פסולי מהל' בפ"ד
כיון  כאן וגם תמות, בעליה שנתכפרו חטאת שם שאמר
היא  תישאר אחרת, חטאת להביא וצריך קריבה אינה שהיא

המשנה'). 'מרכבת (ראה בעליה שנתכפרו כחטאת

.„,BlL dÈˆÁ Ô‰Ó „Á‡ LÈc˜‰L ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a∆¡««À»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆∆¿»∆
‰L„˜ BÊ È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯Á‡‰ dÈˆÁ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«∆¿»»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈»¿»

‰·¯˜e16‰˙È‰ ‰ÈeÁc d˙lÁznL Èt ÏÚ Û‡ .17 ¿≈»««ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿»»¿»
ÈeÁc B¯wÚÓ ÈeÁc‰ ÔÈ‡ - dÈˆÁ LÈc˜‰Lk18Û‡Â . ¿∆ƒ¿ƒ∆¿»≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿«

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡e‰L Èt ÏÚ19ÌÈiÁ ÈÏÚa ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , «ƒ∆¿À«»ƒƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
ÌÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡ -20dlk ˙È‡¯ È¯‰Â . ≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈À»

‰¯eÓz ‰OBÚÂ ,·¯˜z CÎÈÙÏ ,‰·¯˜‰Ï21. ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»

בהמה 16) יוחנן, רבי "אמר נסמן: ושם א. יב, זבחים ראה
והקדישה, חציה ולקח וחזר חציה הקדיש שותפין, שני של
נראה  לא הקדשה ובתחילת (הואיל קריבה ואינה קדושה
הלכך  הוא, מעיקרו ודחוי חולין, היתה דחצייה להקריב
רש"י) – אחרת בדמיה ולוקחין ותרעה עוד קריבה אינה
בגמרא: שם ואמרו בה". כיוצא ותמורתה תמורה ועושה
ושמעֿמינה  נדחין, חיים בעלי שמעֿמינה תלת, "שמעֿמינה
אבל  בדמים", דחוי יש ושמעֿמינה דחוי, הוי מעיקרא דחוי
חיים  "בעלי וסובר: יוחנן, רבי על החולק כרב פוסק רבינו

להלן. וראה נט.) (זבחים נדחים" כוונת 17)אינם אין
זה, דיחוי אדרבא שהרי ה"מתחילתה", את להדגיש רבינו
להדגיש  בא אלא דיחוי, אינו כי אומרים יש מעיקרו, שהוא
כל  ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי הדיחוי, עצם את
הוא  הרי מעיקרו שדיחוי רבינו, דעת מכאן נראה פנים,
ואילו  יוחנן), רבי על חולקים מצאנו לא זה (שבדבר דיחוי
דחוי". אינו מעיקרו ש"דחוי כתב הי"ג, שגגות מהל' בפ"י
חיים, בעלי שהיא משום כאן שכתב מה על שם סמך ואולי
צריך  אבל כאן). משנה' 'לחם (ראה נידחים חיים בעלי ואין
בנראה  שאף רבינו, פסק ה"ח שגגות מהל' בפ"ג שהרי עיון,
פ"י) (שם לומר הוצרך ולמה נידחין. חיים בעלי אין ונדחה

דיחוי". אינו מעיקרו שהיא 18)ש"דיחוי שלפנינו, בנידון
למעלה. וראה כדלהלן. חיים, אין 19)בעלי כאן גם

אומרים  יש אדרבה שהרי דמים", "קדושת על ההדגשה
שכתבנו  כמו הכוונה, אלא מדחה, אינה דמים שקדושת

נראה  פנים, כל ועל דיחוי. כאן יש סוף סוף שהרי למעלה,
מצאנו  לא בזה (שגם בדמים דיחוי יש כי רבינו דעת מכאן
שם. שגגות, מהל' בפ"י פסק וכן יוחנן), רבי על חולקים

למעלה.20) וראה א. נט, בזבחים שם 21)כרב, בזבחים
– קריבה" "אינה שאמר יוחנן, לרבי שאפילו עושה אמרו

שוודאי  שקריבה, רבינו פסק לפי כלֿשכן כן, ואם תמורה,
תמורה. עושה

.‰,‰ÏBÚÏ BÊ È¯‰ B‡ ,‰ÏBÚ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈¿≈»»¬≈¿»
‰˙È‰ Ì‡‰ÏBÚ ·¯wÏ ‰Èe‡¯22˙M„˜ ‰Lc˜˙ - ƒ»¿»¿»ƒ»≈»ƒ¿«¿»¿À«

‰ÏBÚ ·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰Â ,Ûeb‰23‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡Â ;24 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»
‰ÏBÚ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯Înz -25. ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»

ותמים.22) זכר שהוא אמר 23)כגון אם רק לא כלומר,
אמר  אם אפילו אלא הגוף, קדושת נתקדשה לעולה, זו הרי
הדברים  ומקור הגוף, נתקדשה כן גם עולה", זו בהמה "דמי
"איתמר, שם שאמרו - ב יט, דתמורה הסוגיא מן הוא
רבא  הגוף, קדושת קדוש אמר כהנא רב לדמיו, זכר הקדיש
רבא  בו) חזר =) ביה והדר הגוף, קדושת קדוש אינו אמר
דנחתא  "מיגו שם (שאמר רב אמר יהודה מדרב כהנא, לדרב
זאת  רבא, אמר הגוף", קדושת נמי נחתא דמים, קדושת לה
ומפרש  הגוף, קדושת קדוש לדמיו זכר הקדיש אומרת:
מהל' פ"ה למעלה וראה עולה). לדמי זכר שהקדיש רש"י
אמר, ד"ה - ב כ, ערכין וב'תוספות' הי"ד. וחרמין ערכין
אבל  לדמיו", זה שור "יקדש כשאמר כאן שמדובר כתבו
בו  ואין חולין, השור גוף – לעולה זו בהמה דמי אומר אם

כן. אינה רבינו דעת אבל בעל 24)קדושה, שהוא כגון
נקבה. שהיא או במשנה,25)מום שם תמורה ראה

ויביא  ותימכר שתסתאב עד תרעה לאשם נקבה "המפריש
נקבה  המפריש כי כז: תמורה גם (וראה וכו' אשם בדמיה
שלא  תימכר אומר, שמעון רבי מומא). בעיין לעולה,
(ראה  שתסתאב עד שתרעה כאן רבינו הזכיר ולא במום",
ש"אינה  לפי הט"ז), המוקדשין פסולי מהל' פ"ד להלן
(ראה  מום בעלת היא אם גם כולל רבינו שכתב ראויה"
מהל' בפ"א למעלה וראה משנה'. ב'כסף ועי' למעלה).
זו  הרי וכו' למזבח מום בעל ש"המקדיש ה"י, מזבח איסורי
בדמיה  ויביא לחולין ותצא הכהן בערך ותפדה נתקדשה,

קרבן".

.Â‡Ôa¯˜ È¯eq‡Ó da ‡ˆBiÎÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÚ ¯Ó»««¿≈»¿≈»¿«≈»≈ƒ≈»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L26‡Ï - ‰ÏBÚ el‡ È¯‰ : ∆≈¿À»»»¬≈∆¬≈≈»…

ÌeÏk ¯Ó‡27ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,28. »«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«
‰ÏBÚÏ el‡ È¯‰ :¯Ó‡29Ô‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ e¯ÎnÈ - »«¬≈≈¿»ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆

‰ÏBÚ30. »

דופן.26) ויוצא וכלאים וטריפה ואנדרוגינוס טומטום כגון
ב.27) כז, תמורה שייכת 28)משנה, זו שפיסקא  נראה

שם: שכתב ה"י שם לפ"ג והכוונה ההלכה, בסוף להלן
כמקדיש  זה הרי למזבח וכו' ואנדרוגינוס טומטום "המקדיש
הן  והרי גופן, על חלה קדושה שאין לפי ואבנים, עצים
שירצה", קרבן כל בדמיהן ויביאו וימכרו דבר לכל חולין
שבדמיהם  שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן והיינו

שם). הראב"ד השגת (ראה קרבן תמורה 29)יביא משנה,
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ויביא 30)שם. ימכרו לעולה, אלו "הרי במשנה: שם
משמע  לעולה, אלו "הרי רש"י: ומפרש עולה", בדמיהם
אמר  הוה לאקרובי, בעי הוא גופייהו אינהו דאי עולה, לדמי

למד). (בלא עולה" אלו הרי

.Ê¯ÓB‡‰31ÈÓc :32‰¯t33ÌÈLÏL Ïk ‰ÏBÚÏ BÊ »≈¿≈»»¿»»¿ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,ÌÈÓÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ¿««¿ƒƒ¿»ƒ∆»«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÌÈÓÏLÏ ‰ÈÓc»∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰ÏBÚÏ34CB˙a ‰ÈÓc ·È¯˜‰ Ì‡Â . ¿»¿»»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿
B·È¯˜‰ Ì‡Â ,¯„pL BÓk Ô‰a ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈ƒ»∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ

.¯„pL BÓk ‡È·Ó - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈ƒ¿∆»«

א.31) כט, נדרים נחלקו 32)ברייתא, א. כט, ב. כח, שם
אם  קבוע, לזמן עד לדמיו דבר במקדיש ועולא, פפא רב
שצריכה  או הקבוע, הזמן בבוא מעצמה פקעה דמים קדושת
שפקעה  כעולא, הי"א) מעילה מהל' (פ"ד רבינו ופסק פדיון.
עולא  גם מודה הגוף שבקדושת אמרו ושם מעצמה.
שור  שהאומר הברייתא שם פירשו ולפיכך פדיון, שצריכה
דבריו  – שלמים יום שלשים לאחר יום, שלשים כל עולה זה
"דמי". רבינו כתב ולכן דמים. בהקדש קיימין,

היתה 33) רבינו שלפני ונראה זה". "שור שם: בברייתא
להלן. וראה "פרה". שם הראשונה 34)גירסא והקדושה

ובין  וכו'", לעולה זו פרה "דמי באומר בין מעצמה, נפקעת
זו  פרה "דמי באומר והנה, וכו'". לשלמים "דמיה באומר
(שהרי  עולה של הגוף קדושת עליה חלה לא וכו'", לעולה
וקדושת  דמים, קדושת אלא לעולה), ראויה אינה נקיבה
"דמיה  באומר אבל למעלה), (ראה מעצמה פקעה דמים
עליה  חלה כן אם לשלמים, היא שראויה וכו '", לשלמים
נפקעת  היא והיאך ה"ה), למעלה (ראה הגוף קדושת
הקדישה  שלא שכיון לומר וצריך למעלה). (ראה מעצמה?
לכל  הזאת הגוף קדושת דומה אינה הגוף, קדושת במפורש

משנה'. ב'כסף ראה מעצמה, נפקעת והיא הגוף קדושת

.Á˙¯aÚÓ ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰35- ¯ÎÊ „Ïz Ì‡ :¯Ó‡Â »¿»¿≈»¿À∆∆¿»«ƒ≈≈»»
,ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê - ‰·˜ ‡È‰ Ì‡Â ,‰ÏBÚ ‡e‰ È¯‰¬≈»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ
ÈÁ·Ê ·¯˜z - ‰·˜ ‰„ÏÈ ,‰ÏBÚ ·¯˜È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈ»¿»»»ƒ¿«»»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌÈÓÏL36,‰ÏBÚ ·¯˜È ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . ¿»ƒ»¿»»»¿≈»«»»ƒ¿«»
·¯˜È „Á‡ - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê ‰·˜p‰Â¿«¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ»¿»¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿«

ÔÈlÁ ÂÈÓ„Â ‰ÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ ¯ÎnÈ ÈM‰Â ,‰ÏBÚ37ÔÎÂ . »¿«≈ƒƒ»≈¿»¿≈»¿»»Àƒ¿≈
‰iLe ,ÌÈÓÏL ·¯˜z ˙Á‡ - ˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»¿≈¿≈««ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ÌÈÓÏL ÈÎ¯ˆÏ ¯Înz38ÌeËÓË ‰„ÏÈ . ƒ»≈¿»¿≈¿»ƒ¿»∆»Àƒ»¿»À¿
ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ÌÈL„˜ ÔÈ‡ - ÒBÈ‚B¯c‡Â39BÓk , ¿«¿¿ƒ≈»¿≈ƒ«¬≈≈Àƒ¿

e¯‡aL40‡ˆBiÎÂ ÌeÓ ˙ÏÚa ÈÚÓa ¯aÚ LÈc˜n‰Â . ∆≈«¿¿««¿ƒÀ»ƒ¿≈«¬«¿«≈
da41LB„˜ ‰Ê È¯‰ -42. »¬≈∆»

אומר 35) מעוברת, שהיתה "מבכרת ב: כד, תמורה משנה,
עולה, יקרב זכר ילדה עולה, זכר אם זו של שבמעיה מה
שלמים". תקרב נקבה ילדה שלמים, זבחי נקבה ואם
"נקבה, – שלמים" זבחי נקבה "אם על הקשו שם ובגמרא
לבהמה  אתיא "סיפא ותירצו: בבכורה", קדשה קא מי
שלא  להערים ורוצה ונתעברה, היא חטאת "שאם דהקדש",
לקדושה  ישנהו אזיל, למיתה חטאת שוולד למיתה, ילך

הן  בלידתן) =) בהווייתן קדשים וולדות וקמשמעֿלן אחרת,
שפוסק ורבינו (רש"י), אמן" במעי ולא קדושים

הקדש  בהמת וולדות כי ה"ג), תמורה מהל' פ"ד (להלן
הסיפא  לפרש איֿאפשר ואםֿכן קדושים, הם אמן במעי
הרישא  אבל חולין. בבהמת אלא שלמים" זבחי נקבה "ואם
הבכור  שהרי במבכרת, גם לפרש אפשר זכר", תלד "אם
הי"ב. שם תמורה בהל' וראה רובו. ביציאת אלא קדוש אינו

כאן. המוריה' ב'הר במשנה.36)ועי' שם 37)שם
דהא  עולה, קדושת חלה שניהם על רש"י: ומפרש במשנה.
הלכך  אחד, אלא נדר לא ומיהו עולה, יהא זכר אם קאמר
חולין. ודמיו עולה, לצרכי ימכר והשני לנדרו, האחד יקריב

במשנה.38) טומטום 39)שם "ילדה במשנה: שם ראה
חלה  קדושה אין אומר, גמליאל בן שמעון רבן ואנרדוגינוס,
טומטום  שאמר "ומה שם: המשנה, בפירוש וראה עליהן".
שרבן  המחלוקת, חוזרת קדשים בהמת על ואנדרוגינוס,
תקדש, שיולד משעה קדשים ולד אומר גמליאל בן שמעון
להקרבה, ראוי שאין ואנדרוגינוס טומטום היה אם ולפיכך
קדשים  ולד אומרים, וחכמים עליו. חלה קדושה אין
זה  ולענין קדוש, ולדה יהיה ולפיכך קאי, דאמיה בקדושתה
חולין  בבהמת אבל הקדש, בבהמת זה וכל כחכמים". הלכה
שיהיה  שאומר הפה, קדושת אלא אמן, קדושת כאן שאין
טומטום  על חלה פה קדושת אין – קדוש העובר

לחםֿמשנה). וראה המוריה', ('הר פ"ג 40)ואנדרוגינוס
"שימכרו  רבינו שם שאומר ומה ה"י. מזבח איסורי מהל'
זה  אין לחםֿמשנה) (ראה שירצה" קרבן כל בדמיהם ויביא
יביא  שבדמיהם שהכוונה למזבח", אלו "הרי שאמר באופן
שפירש  שלפנינו בנידון אבל הראב"ד) השגת (ראה קרבן
בכלל, ואנדרוגינוס טומטום אין נקבה, או זכר בהקדישו:

לחםֿמשנה. ראה חולין, הם דמיהם מהדברים 41)ואפילו
למזבח. כבר 42)הפסולים ולא א. יא, בתמורה יוחנן כרבי

פדא.

á"ôùú'ä åìñë 'ë éòéáø íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שנדר.1) ממה ושינה הנודר דין

.‡‰Â ÏB„b ¯„Bp‰‡ˆÈ ‡Ï - ÔË˜ ‡È·2‡È·‰Â ÔË˜ ; «≈»¿≈ƒ»»…»»»»¿≈ƒ
‡ˆÈ - ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»

ÌÈÓÏL4'O·k5ÏÈ‡ ‡È·‰Â6Ï‚Ú ¯„pL B‡ ,7‡È·‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ
¯BL8È„b ,9¯ÈÚO ‡È·‰Â10‡ˆÈ -11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט. מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי 4)מאתיים אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.·‰ÏBÚ ¯„12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ13‡È·‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B¯„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
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‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯Bz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈
‰Bi‰17·e‰v‰ ˙lÁz ‡È·‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È¯‰ - «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈

˜ÙÒ ‰Ê20,¯BÁL ‡È·‰Â Ô·Ï ,Ô·Ï ‡È·‰Â ¯BÁL ¯„ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»
¯ÎÊ ‡È·‰Â ‰·˜ ,‰·˜ ‡È·‰Â ¯ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï - »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי
שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום

עולת 15)פלגס". עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי כי וכו'. הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן
בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי
עצמו), בפני ברייה אינו (שוודאי מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק
ממה  פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני  ברייה הוא אם שלישי ספק גם יש  אולי או נפשך,
אינו  שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר

לא. העוף.16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי  ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני 18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה,
נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי
לצוואר. סביב צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני 19) וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק וחוץ ציהוב, בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא
ידי  יוצא הוא הרי גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם
אבל  והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡È·Ó - Ì˙Ò ¯„Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B¯˜Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .¯„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡È·Ó - ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ .¯BL ‡È·È - ¯˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ¯„»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B¯˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»

B‡ ¯Bz ˙Á‡ ‰„È¯t ‡È·Ó - ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««
‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯c Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯BL ‡È·È - ¯˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני]. יביא 23)חוששין עולה עלי "הרי במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי ומר אתריה כי מר פליגי "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב מכבש", עוף גריע אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ O·k B‡ ÏÈ‡ B‡ ¯BL ¯„pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa LeÁk ‡È·È ‡Ï - Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È·‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ¯˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡È·È ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B¯„ È„È ‡ˆÈ - LeÁk‰ ‡È·‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿

כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח, במשנה
הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי  הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח"

.‰¯BL ‡È·È - ‰Ó ‰ÂL ¯BL ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆»∆»ƒ
ÌÈL ‡È·‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï - ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
ÌÈL ÂÈÓ„a ‡È·È28- „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»

‡ˆÈ29- ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈ¯ÂL ÈL :¯Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆
Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
O·k ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .O·k ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב עולה זה "שור במשנה: קח. שם
מנה  שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו
עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב
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באחריותו. חייב שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי  תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡31- ·‚Â ¯BL LÈ¯Ù‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ¯ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê ¯BL :¯Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ -33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
¯BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב
רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך

כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר
ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח:
זביד  בר מנשה רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר
הוקבע", עולה עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב

עולות". מום.34)לשתי  בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע

שה. ולא שור

.ÁÈ¯ÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈO·kÓ „Á‡ :¯ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ
‰OÚÈ „ˆÈk38,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ÈBÈaÏ ÔÈzÓÈ ? ≈««¬∆«¿ƒ«≈ƒ«∆ƒ…

Bc·Ï ÏB„b‰ ÏÚ ‰M„w‰ ÏeÁ˙Â39¯BL :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»«¿À»««»¿«¿ƒ»«
ÔÈ‡Â ,Lc˜‰ Ì‰aL ÏB„b‰ - Lc˜‰ È¯ÂLaL∆ƒ¿»«∆¿≈«»∆»∆∆¿≈¿≈

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁ40. ¿ƒ«≈ƒ

מקדיש.36) הוא יפה בעין המקדיש שכל משום
מכבשי 37) "אחד שם: במשנה וראה לבינוני. אף כלומר,

בינוני  שלושה וכו' לו והיו הקדש משורי ואחד הקדש
אם  אמרו, הרי זה: על הקשו שם ובגמרא הקדש", שבהם
יפה  בעין מקדיש אלמא הקדש, שבהם הגדול - שניים היו
בעין  מקדיש אלמא הקדש, שבהן בינוני סיפא אימא מקדיש,
קטן  שלגבי לבינוני, אף חוששין שמואל אמר מקדיש, רעה

הוא. יפה חייא 38)עין רבי אמר עביד, "היכי בגמרא: שם
בגדול". לקדושתיה לה ומחיל שיּומם עד לו ממתין רב ֶָבר

ואומר 39) הגדול, על הבינוני של הקדושה מחלל כלומר,
הגדול, על מחולל יהא הבינוני, את הקדשתי אם כך:
הבינוני  הרי הגדול, את הקדשתי ואם הקדש, יהיה והגדול

מלכתחילה. אבוה 40)חולין בר רבה "אמר בגמרא: שם
משוורי  אחד דאמר אלא לבינוני) אף (דחוששין שנו לא
הקדש, שבהם הגדול הקדש, בשוורי שור אמר אבל הקדש,
קאמר)", שבשוורי החשוב (=שור קאמר בתוראי תורא
משוורי" "שור אמר אבל שבשוורי", "שור אמר אם ודווקא

לכולם. חוששין -

.ËÔ‰Ó „Á‡ L¯t41ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÁÎLÂ42 ≈≈∆»≈∆¿»«∆»«»ƒ
Lc˜‰ Ô‰Ó „Á‡43LÈc˜Ó ‰Ê È¯‰ -44Ô‰aL ÏB„b45 ∆»≈∆∆¿≈¬≈∆«¿ƒ»∆»∆

‰ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â46ÔÓ ¿««»»»¿≈»¿≈«≈»ƒ
Ï‚Ú Ì‡ ¯BL Ì‡ ,Ú·w ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ Ú·˜Â ¯˜a‰«»»¿»«ƒ¿¿»««»«ƒƒ≈∆

¯BL ‡È·È ‰Ê È¯‰ -47ÁÎLÂ ÌÈO·ka Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»««¿»ƒ¿»«
‡È·È - ÁÎLÂ ÌÈfÚa Ú·˜ .ÏÈ‡ ‡È·È - Ú·w ‰Ó«»«»ƒ«ƒ»«»ƒƒ¿»«»ƒ

B˙ÏBÚ Ú·˜ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈÓ ‰ÊÈ‡a ÁÎL .¯ÈÚO48- »ƒ»«¿≈∆ƒƒ«¿≈»»«»
ÏÈ‡Â ¯BL ‡È·È¯ÈÚOÂ49Ú·˜ ‡nL BÏ ˜tzÒ Ì‡Â . »ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»»«

‰BÈ Ô·e ¯Bz ÛÈÒBÈ - ÛBÚa B˙ÏBÚ50. »¿ƒ∆»

מהם,41) אחד ובירר בעדרו, שלושה לו היו כלומר,
מיתתו.42)והקדישו. אחד 43)בשעת בירר כלומר,

והקדישו. השוורים שצריך 44)משלושת הכוונה אין
מחזיקו  אלא אביו, או הוא הקדישו כבר שהרי להקדישו,

הקדש. מה 45)בתורת יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
שבהן  הגדול מה? יודע ואיני אבא לי שאמר או פירשתי
נאמר  שכן הקדיש, שבהם הגדול הסתם שמן הקדש",
ומה  שם). (רש"י נדריכם" מבחר "וכל יא) יב, (דברים
משום  הוא הקדש משוורי אחד אמר אם לבינוני שחוששין
מינייהו  אהי ידענא ולא הקדש מהן אחד שאמר "שכיוון
לגבי  יפה עין דהווי אבינוני, אי אגדול, אי ההקדש, חייל
אלא  למזבח קרב לא ומיהו חייל, אתרווייהו הלכך הקטן,
דוודאי  לספוקי ליכא פירשתי, דאמר היכא אבל מינייהו, חד

שם). (רש"י פירש" נקבה.46)גדול ולא זכר אלא שאינה
מה 47) יודע ואיני הבקר מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה

מני  "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו

בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין,
גדי  ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי מה יודע ואיני
של  דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי
וראה  רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול

הראב"ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
כבשים  כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור

בבהמה. ובקר

.È‰„Bz ¯„51ÌÈÓÏL B‡52B¯„ Ú·˜Â53¯˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ·˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰¯Ùe ¯t ‡È·È -56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ‡È·È - ÌÈO·ka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰¯ÈÚOe ¯ÈÚO ‡È·È - ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B¯„57¯ÈÚO ,ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ,‰¯Ùe ¯t ‡È·Ó - ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰¯ÈÚOe58¯Bz ‡È·Ó - ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

- B¯„ Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ L¯t .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ô·e ¯Bz ‡È·Ó≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי הרי שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
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מה 56)נקבה. יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה
רבי, דעת לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי
בפר  די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰B·Ï ıÓ˜ ‡È·È - ÁaÊnÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰B·Ï59¯·c ÏkÓ ‡È·È - L¯t ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ L¯t . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡È·Ó CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk ·¯wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰B·Ïe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף, עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח", עלי "הרי אמר שאם פי על אף
מה  יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת
העוף  עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש,
גבי  על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",
בשרה  כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח, גבי על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף

לכהנים. עורה שהרי היין 61)בכלל, מן חוץ כלומר,
על  [ואף מנחה בלי יין גם מביא - נסכים במנחת שמביא
- לשיתין אלא לאישים, אינו עצמו בפני הבא יין שגם פי
בכלל  הוא הרי למזבח", עלי "הרי בכלל שאינו פי על אף

משנה)]. (כסף פירש מה יודע ואינו המפרש

·È.O·k ‡È·È - ÁaÊnÏ ÚÏÒa ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡62; »«¬≈»«¿∆««ƒ¿≈«»ƒ∆∆
L¯t .O·k ‡l‡ ÁaÊnÏ ÚÏÒa ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈¿∆««ƒ¿≈«∆»∆∆≈≈

L¯tM ‰Ó ÁÎLÂ63¯·„Â ¯·c ÏkÓ ÚÏÒa ‡È·È - ¿»««∆≈≈»ƒ¿∆«ƒ»»»¿»»
ÁaÊnÏ ·¯wL64. ∆»≈«ƒ¿≈«

"ממאי,62) שם: ובכריתות י: וכריתות קז: במנחות ברייתא
שקלים  בכסף אשם, איל טא) ה, (ויקרא רחמנא מדאמר
בסלע". שנה בן דכבש מכלל סלעים) שני (דהיינו

ושכח.63) מסויים דבר בסלע עלי הרי אמר כלומר,
בסלע".64) שלם דבר לקנות שיוכל "ובלבד שם. מנחות

.‚ÈıÓwÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰B·Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰65. »≈¬≈»«¿»…ƒ¿…ƒ…∆
ÔÈ·Ú ,ÌÈ¯Ê‚ ÈMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÈÏÚ È¯‰¬≈»«≈ƒ…ƒ¿…ƒ¿≈¿»ƒ»¿»

˙B˜BÁÓk66‰n‡ Ôk¯‡Â67¯Ê‚ ‡È·Ó - ıÚ ÈÏÚ È¯‰ . ¿»¿»¿»«»¬≈»«≈≈ƒ∆∆
- ÌÈˆÚ‰ ÈÓ„ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰n‡ Bk¯‡ „Á‡∆»»¿«»¿ƒ»»¿»ƒ¿≈»≈ƒ

‡È·È68. »ƒ

מסולת 65) בקומצו ממנו והרים ח) ו, (שם דכתיב "מנלן

להרמה  לבונה מקיש הלבונה, כל ואת ומשמנה המנחה
קומץ". נמי לבונה אף קומץ, דמנחה הרמה מה דמנחה

ג:66) הלכה מזבח איסורי מהלכות ז פרק למעלה ראה
ועוביין  רוחבן ואמה אורכן אמה משה שעשה "והגזרין
כעובי  היינו, לדורות", עושין וכמותן סאה של גודש כמחק
למעלה, מחוקה אבל וגדושה, מלאה כשהיא סאה מדת

הכלי. פי עם ישרה אמה.67)כלומר, רחבן כן וכמו
מביא 68) עצים עלי הרי "האומר ג: פרק שקלים תוספתא

עצים  בם לוקחים וכהנים לשופר ונותן עצים גיזרי שני דמי
המזבח". לגבי אותן ומקריבין

.„ÈÔÓL ·c˙‰ B‡ ¯„pL ÈÓ69?Ba ÔÈOBÚ „ˆÈk - ƒ∆»«ƒ¿«≈∆∆≈«ƒ
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙BÂ ıÓ˜ epnÓ ıÓB˜70Èab ÏÚ B˜¯BÊÂ ≈ƒ∆…∆¿≈»»∆«¿¿««≈

„ˆÈÎÂ .˙BÁÓ È¯ÈLk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ÌÈM‡‰»ƒƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈¿»¿≈«
ÁÏÓ ÂÈÏÚ Ô˙B ?BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈa ÔÈOBÚ71 ƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈«¿≈»»∆«

ÔÈ˙ÈM‰ Èab ÏÚ Blk BÎqÓe72ÌÈÎÒp‰ ÏÎk73. ¿«¿À««≈«ƒƒ¿»«¿»ƒ
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a‰ ‰B·l‰Â74ÁÏÓ ‰ÈÏÚ Ô˙B -75 ¿«¿»«»»ƒ¿≈«¿»≈»∆»∆«

.ÌÈM‡Ï dlÎÂ¿À»»ƒƒ

נודר,69) או אדם, שמתנדב א, הלכה י"ד פרק למעלה ראה
עצמו. בפני הקרבנות 70)שמן כל למלוח עשה "מצות כי

מלח". תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלו קודם
אין 71) - מלח בלא קרב הנסכים יין כי רבינו שכתב ואף

עצמו  בפני הבא יין אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא זה
זה, דבר עיקר שכל פי על [ואף משנה). (כסף מלח טעון
שאינו  משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני

האש 72) לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי - לכך מתכוון שאינו פי על ואף המזבח, שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי 74)כלומר,
עצמה. בפני לבונה נודר או של 75)מתנדב "בראשו כי

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח

.ÂË;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡È·È ‡Ï - ¯„ ¯„pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
‡Ï - Ôa¯˜a ·iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa¯˜a ·iÁ˙ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…

‡È·ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba¯˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה
פסח  וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה
עלי  הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
È¯‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
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ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa¯˜a ¯„»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ
ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

¯„pL78‡ˆÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È·‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡È·È -80‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡È·È ‡ÏÂ . »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡È·iL L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈
,e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú - Ba¯˜ ·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â :Ô‰a ¯Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«

.ÏÏk dB·bÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא

הזבח. "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן
כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח". זה הרי החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח". זה הרי

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
מנחה.1) בקרבן הנ"ל מהפרק המשך

.‡¯epz ‰Ù‡Ó ‰ÁÓ ¯„Bp‰2‰Ù‡Ó ‡È·È ‡Ï - «≈ƒ¿»«¬≈«…»ƒ«¬≈
Átk3ÌÈÙÚ¯ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ ,4˙B¯BÈ ‰Ù‡Ó ‡ÏÂ , À»¿…«¬≈¿»ƒ¿…«¬≈

ÌÈi·¯Ú‰5. »«¿ƒƒ

שנאמר 2) ממה כן למדו שם וברייתא סג. במנחות משנה
מאפה  ולא כופח מאפה ולא תנור", "מאפה ד) ב, (ויקרא
פ' בספרא גם וראה הערביים. יורות מאפה ולא רעפים

ג. הלכה י פרשה דנדבה דבורא שם 3)ויקרא כתנאֿקמא
אחר  קדרה שפיתת "מקום הוא וכופח יהודה. כרבי ולא
והיא  העיסה שם ונותנין המוקד, מאותו האש שמסירין
חרס  ושברי קשה אבן שמחממין הוא התנור ומעשה נאפת,
כלי  עליה וכופין העיסה עליהם ומשליכים שיתלבנו עד

שם). המשנה (פירוש בו" שהוסקו.4)ונאפת לאחר
האש 5) ומסיקין קדרה, כמו בטיט טוחה בארץ "גומא

המשנה  (פירוש העיסה" בה ומשליכין שתלבן עד בתוכה
שם).

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰6;˙LÁ¯Óa ‡È·‰Â ,˙·ÁÓa »≈¬≈»«¿«¬«¿≈ƒ¿«¿∆∆
‡È·‰ ‡È·‰M ‰Ó - ˙·ÁÓa ‡È·‰Â ,˙LÁ¯Óa7È„ÈÂ , ¿«¿∆∆¿≈ƒ¿«¬««∆≈ƒ≈ƒƒ≈

B˙·BÁ8‡ˆÈ ‡Ï9,˙LÁ¯Óa ‡È·‰Ï BÊ :¯Ó‡ Ì‡Â . »…»»¿ƒ»«¿»ƒ¿«¿∆∆

- ˙LÁ¯Óa d‡È·‰Â ,˙·ÁÓa B‡ ;˙·ÁÓa d‡È·‰Â∆¡ƒ»¿«¬«¿«¬«∆¡ƒ»¿«¿∆∆
‰ÏeÒt BÊ È¯‰10‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .11:¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ¬≈¿»¿≈…«≈»∆¿≈»≈

„Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰12Ô‡È·‰Â , ¬≈»«¿≈∆¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»
‰Ó - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ;ÌÈÏk ÈLaƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»«

‡ˆÈ ‡Ï B˙·BÁ È„ÈÂ ,‡È·‰ ‡È·‰M13:¯Ó‡pL . ∆≈ƒ≈ƒƒ≈»…»»∆∆¡«
ÈÈÏ z¯„ ¯L‡k14. «¬∆»«¿»«»

סג.6) שם עוד ועיין במשנה. קב: כלומר,7)מנחות
מחבת, מנחת ומביא אדם מתנדב שהרי כשרה, היא המנחה

ד. הלכה פי"ב למעלה ראה מרחשת, מנחת כלומר,8)או
נדרו. והביא 9)חובת מחבת נדר הוא נדרו. קיים לא שהרי

מחבת. והביא מרחשת במשנה.10)מרחשת, קב: שם
אחר" לכלי לשנותה יכול ואין בה, שהזכיר כלי "דקבעה

שם). שם)11)(רש"י פי"ב למעלה (ראה אחרות במנחות
לזו. מזו שינה כי 12)אם ה, הלכה פי"ב למעלה ראה

ולנדור  להתנדב לו יש ונדבה, בנדר הבאות מנחות חמש
עשרון. אלף אפילו שירצה, מה כל במשנה.13)מהן שם

בגמרא.14) קג. שם

.‚„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Ï el‡ :¯Ó‡15ÈLa ‡È·‰Â , »«≈¿»ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
- „Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â ,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï B‡ ;ÌÈÏk≈ƒ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»
:¯Ó‡ ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ÚLa ÔÚ·˜ ‡Ï .ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ…¿»»ƒ¿««∆∆∆»»«
ÔÚ·˜ ‰L¯Ù‰ ˙ÚL·e ,˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰¬≈»«¿≈∆¿ƒ¿««¿»»¿»»
È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ô‡È·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏk ÈLa ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈
¯L‡k' ‡ÏÂ ,'z¯„ ¯L‡k' ¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Lk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆

'zL¯Ù‰16‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ
ÈÏÎa :BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È·‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ì·È¯˜‰ ,z¯„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt17ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ì·È¯˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ

ואחת 15) אחת מכל לקמוץ יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף להלן וראה שם). (רש"י עצמה בפני

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי במשנה.17)דברי שם
זה  ובאופן אחד", בכלי להביא "אלו אמר שלא ואףֿעלֿפי
בשיטהֿ ועיין ב הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
"בכלי  לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני לנדבה לשם להם: השיב ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י  (עיין פוסל זה הרי לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב חזר שהרי
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â19,z¯„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ e¯Ó‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

Ô·È¯˜‰ ;ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ô·È¯˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
e·¯Ú˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה בפני מזה  לקמוץ יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני ומזו

כט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"א
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.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡È·È - »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡È·È -24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡È·È - »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡È·È - ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È¯‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27- ‰ÁÓ ÈÈÓ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡È·È28- BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B¯„ Ú·˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡È·Ó29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי"ב למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט
שם). (משנה כי 24)רבים זו, מילה מחק הכסףֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי"ב, מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני שאמר כיון מינים, ומשני מנחות שתי

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני פפא, רב "בעי קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי קאמר, תרתי "מיני", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב מקריין, מנחה נמי
ומאי  קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי". מנחה חדא מנחה ממיני קאמר, הכי מנחה? מיני
רבינו, שכתב ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסףֿמשנה,
ואם  ספק, מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב, המשנה במרכבת אבל לנדבה.
להעמיד  שם דחקו שהרי מינים, שני להביא לחייב נוטה
הנ"ל. השיטה לפי ליישבה בכדי שמעון, כר' הברייתא

פירשתי,29) מהן איזה יודע ואיני "פירשתי במשנה: שם
חמשתן". יביא

.Â„ÈÁi‰ ÔÈ‡30ÌÈMMÓ ¯˙BÈ „Á‡ ÈÏÎa ‰ÁÓ ‡È·Ó ≈«»ƒ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒƒ
ÔB¯OÚ31ÌÈML ‡È·Ó - ÌÈMMÓ ¯˙BÈ ¯„ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»«≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ

ÈL ÈÏÎa ¯‡M‰Â ,„Á‡ ÈÏÎa32ÏÏa‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L . ƒ¿ƒ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ ÌÈML ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ,ÌÈML ‡l‡ „Á‡k¿∆»∆»ƒƒ¬»»≈«ƒƒ≈

ÔÈÏÏ·33BÓk ,˙·kÚÓ ‰ÏÈÏa‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»¿«∆∆¿
e¯‡aL34ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ,35‰ÏÈ·Ï Èe‡¯‰ Ïk :36ÔÈ‡ - ∆≈«¿»¿¬»ƒ»»»¿ƒ»≈

‰ÏÈ·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ ,Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰37- «ƒ»¿«∆∆¿…∆≈»¿ƒ»
.Ba ˙·kÚÓ ‰ÏÈa‰«ƒ»¿«∆∆

המנחות 30) אלא מביאין אינם הציבור אבל דווקא, יחיד
הפנים  ולחם הלחם ושתי העומר מנחת כגון הקבועות,
המוריה, (הר להביא כמה שיעור בהם ויש הנסכים, ומנחת

כסףֿמשנה). קג:31)וראה שם במשנה,32)משנה שם
ואחד  אחד, בכלי ששים ודווקא ז. הלכה פי"ב למעלה וראה
ואחד  ושלשים אחד, בכלי שלשים יביא לא אבל שני. בכלי

ז. הלכה להלן ראה וכדומה, שני, במשנה.33)בכלי שם
עשרון  לכל לוג שמן, לוגי ששים שם שנותן אףֿעלֿפי
במנחות  טוב' יום 'תוספות ועיין ז). הלכה פי"ב (למעלה

ד. משנה יא.34)פי"ב הלכה פי"ג יח:35)למעלה שם

זירא. ר' דברי ועוד. פא: בתרא בבא לבלילה,36)קג:
אחד. בכלי להבלל שראויים עשרונים ששים כגון

עשרונים.37) ואחד ששים

.Ê38- ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈»¿∆¿ƒ¿∆»ƒ»
,ÈÏk ÏÎa ÌÈML ,ÌÈÏk ÈLa ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‡È·Ó≈ƒ≈»¿∆¿ƒƒ¿≈≈ƒƒƒ¿»¿ƒ

ÈLÈÏM‰ ÈÏka „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Óe39.40È¯‰ :¯Ó‡ ≈ƒƒ»∆»«¿ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
˙BB¯OÚ ÈÏÚ È¯‰ ;„Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·È - ÔB¯OÚ ÈÏÚ»«ƒ»»ƒƒ»∆»¬≈»«∆¿

ÌÈL ‡È·È -41L¯t ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ L¯t . »ƒ¿«ƒ≈≈ƒ¿¿»««»ƒ»≈≈
„Á‡ ÈÏÎa ÔB¯OÚ ÌÈML ‡È·È -42ÔB¯OÚ ‰nk ÁÎL . »ƒƒƒƒ»ƒ¿ƒ∆»»««»ƒ»

ÌÈML ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÚ·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡·e L¯t≈≈¿≈∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒƒƒ
ÔzLÓÁÓ ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ÔB¯OÚ43. ƒ»ƒ»ƒ»ƒ≈¬ƒ¿»

עשרון"38) עלי הרי "אמר עד שמכאן נראה, בכסףֿמשנה
הקודמת. להלכה שייך כלים 39)- לשלשה מחלקן ואינם

לו  ויצא ואחד, וארבעים וארבעים ארבעים בשוה: שוה
ו) הלכה למעלה (הובא קג: שם מהמשנה זה דין לרבינו
ואחד  אחד, בכלי ששים מביא ואחד, ששים עלי הרי "אמר
אמרו: פי"ב מנחות ובתוספתא המוריה). (הר אחר" בכלי
אותו  כופין אחד, בכלי להביא עשרונות מאה עלי  "הרי
הביא  ואם אחד, בכלי וארבעים אחד בכלי ששים ומביא
כלים  בשני יצא, לא אחר בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה
כלים), בשני להביא עשרונות מאה עלי הרי אמר (=כלומר,
ששים  הביא ואם אחר. בכלי ומחצה אחד בכלי מחצה מביא

יצא". – אחר בכלי ומאה אחד, למעלה 40)בכלי ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי לז, קד 41)הערה :שם

הרי 42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי נדבה, השאר
אין  שהרי בכך, ספק אין יותר על ואילו א). הלכה פט"ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי 43) מה יודע ואיני "פירשתי חכמים: כדברי קו. שם
חמש  יביא פירשתי, כמה יודע ואיני פירשתי מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎ·e ¯„ ˙BB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ Ú·»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
¯„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡¯ ÈÏÎa „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
ÌÈB¯OÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈB¯OÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔB¯Á‡‰ ÈÏka ÔB¯OÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ‡È·Ó - Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡È·Ó ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔB¯OÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק נוסף כלומר,
נדר, כלים בכמה גם שכח ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני  והביא אחד בכלי נדר שאם בֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי והביא כלים בשני נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי. דברי שם, משנה
ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני מחמשת

וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.Ë¯ÓB‡‰48ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔB¯OÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa52È¯‰ - ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈
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ÔÈ·È¯˜Ó e‰BÓkL ¯·c ·c˙‰ ‡lL ;¯eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔB¯OÚ ÈˆÁ55Èz¯„ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk ·È¯˜‰Ï ¯znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰B·Ïe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔB¯OÚ ‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ חיטין, סולת המנחות "כל כי ב, הלכה פי"ב

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי  (הקרבות המנחות "כל כי ה. הלכה שם למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח) כן
לשון  זו שאין אףֿעלֿפי (כסףֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח, קג.53)לגבי במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי הרי "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי
היא, שמאי בית מני הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".
בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי
יודע  הייתי אילו באומר אחרון), לשון תפוס (דאמרי הלל
הסוגיא  ובסוף כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:) (שם

שם, ברש"י הוא (כן בשם מנחת שנו לא ד"ה שם ובתוספות
לפרש  בא שזעירי רבינו, מדברי ונראה לא". דגרסי), אית
זעירי: אמר זה ועל וכו'. תימא אפילו שאמר: יוחנן ר' דברי
מנחת  אמר אם אבל (בנפרד), מנחה שאמר אלא שנו לא
[וסובר  וקריתֿספר). (כסףֿמשנה הוא כלום לאו (בסמיכות)
תפוס  הלל בית כאן אמרו שלא יוחנן ר' של שטעמו רבינו
זה  כן ואם בטעות. הוא האחרון שהלשון מפני אחרון, לשון
"מנחת" אמר אם אבל "מנחה", באומר אלא אינו

כלל]. ראשון לשון כאן אין הכסףֿמשנה 54)(בסמיכות),
אין  בעדשים כי שמשמע שם, מנחות הגמרא מדברי העיר
שהמדובר  בדוחק, פירש והלחםֿמשנה טועה. אדם
ניכר  זה ומתוך עדשים, וגם שעורים גם בנדרו כשהזכיר

בכך. טועה הלכה 55)שהוא להלן הקריתֿספר דברי לפי
לשליש  אבל עשרון, חצי דוקא שם) בדברינו (מובא יד

המוריה). (הר שמענו לא ולרביע

.È‰ˆÁÓe ÔB¯OÚ ¯„56Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡Â ,57 »«ƒ»∆¡»¿»«ƒ»ƒƒ≈«
ÌÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·c˙n‰ C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰58. »ƒƒ≈¿∆∆«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

ÁÓ˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡59‡ÏÂ ,ÔB¯OÚ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , »«¬≈»«∆«¬≈»«¬ƒƒ»¿…
¯„ ‡lL ÈÓk ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓ ÌL ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¬≈∆»¿ƒ∆…»«

ÌÏBÚÓ60,ÌÁÏ ‡Ïa ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈»¿≈»≈¬≈»«»¿…∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ61el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆«¿…¿»ƒ¬≈∆»¿ƒ»«ƒ

Ú„BÈ È˙ÈÈ‰62C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ck ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L »ƒƒ≈«∆≈«¿ƒƒ»»ƒƒ≈¿∆∆
.ÔÈ·È¯˜n‰ C¯„k ·È¯˜‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯„Bp‰«¿ƒ¬≈∆«»¿«¿ƒ¿∆∆««¿ƒƒ

לא 56) אם אבל ומחצה, עשרון מנחה עלי הרי אמר כלומר,
להלן), (ראה ומחצה עשרון עלי הרי אמר אלא מנחה אמר
אלא  מביא אינו - ומחצה עשרון מנחת עלי הרי שאמר או

(כסףֿמשנה). אחד אותו 57)עשרון ששואלין כלומר,
(כסףֿ ט בהלכה למעלה וכמו השאלה, על עונה והוא

הייתי 58)משנה). אילו באומר והמדובר במשנה. שם
יכול  ולא כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין יודע
שצריך  ספק אין השלם על דהרי אחד, בעשרון עצמו לפטור
הייתי  אילו שאומר הוא החצי ועל נודרים. כך כי להביא,

בקריתֿספר. ראה שנים, מביא כך משום ראה 59)יודע,
סולת. המנחות כל כי ב, הלכה פי"ב שם 60)למעלה ראה

סולת  יביא - קמח וכו' מנחה עלי הרי "האומר במשנה:
קג:): (שם ובגמרא שלם", עשרון יביא - עשרון חצי וכו''
מנחת  אמר אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר
כלל  אמר לא שאם נראה ושם ט), הלכה למעלה (ראה לא"

"מנחת". לאומר דומה הוא הרי פא:61)מנחה, במנחות
כופין  - נסכים בלא וזבח לחם, בלא תודה עלי הרי "האומר
הא  חזקיה, אמר וכו', ונסכים זבח ולחמה תודה ומביא אותו
רבי  וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי היא, שמאי בית מני
יודע  הייתי אילו באומר הלל, בית תימא אפילו אמר יוחנן
רבינו  ופסק כך". אלא כך נודר הייתי לא כך נודרין שאין

יוחנן. לפני 62)כר' אותו ששואלין שאלה ידי על היינו
(כסףֿמשנה). ט בהלכה וכמו לשאלה, עונה והוא זה,

.‡È‰„Bz ‡È·È - ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

¯ÈkÊ‰ Ôa¯w‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆
ÈBÏt ÏL B˙„Bz ¯ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡È·È - ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ

B¯·Á ˙„Bz65. «¬≈

הרי 63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב דברי
מידע  טעמא? מאי ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי עלי
תודה  והאי איקריב, לא תודה בלא דלחם גברא האי ידע
נקט". מילתא סוף תודה, לחמי דקאמר והאי קאמר. ולחמה
"וכי  כת"י). (רש"י לחם" ואח"כ תחילה תודה לנדור "כיון
(רש"י). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי תודה, לחמי אמר

שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא

ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.·ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ ¯„B B‡ ·c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈ·c˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa¯‡Â ‰LÏL ÔÈ·c˙Ó Ï·‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט"ז 66) ה"א, פי"ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי"ד. כבש "שנסכי משום קד. שם משנה

איֿ ולפיכך ששה, שור ונסכי ארבעה, איל ונסכי לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי  לוגין, חמשה כן גם יתנדב ולא המזבח. לגבי במצות זה
אבל  בהמות, שתי לנסכי ראויין ואינן שור מנסכי פחות שהן
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שם). המשנה (פירוש שור" נסכי כדי הן לוגין ששה
שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â O·k ÈkÒk Ô‰ È¯‰ - ‰Ú·L ¯„ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
- ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰BÓL ¯„»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
¯„ .ÌÈO·k ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,O·ÎÂ ¯BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈO·k ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â ¯BL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰¯OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי

.„È¯„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa¯˜Ï ÔÚ·˜ È¯‰L73- ÌÈL B‡ ‚Ï ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ;¯eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ¯„B ‡ÏÂ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם, אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב. הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי להקריבן
בהמות  שתי לנסכי ולא אחת בהמה לנסכי לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי"ב), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי ראויין הם שאז לוגין,
הרי  אמר ("אם לנסכים קבע אין או לנסכים קבע יש להו,
להקריבם  יכול שאין קבע, הוי מי לנסכים לוגין וכך כך עלי
ויכול  קבע אין או אחד, בקרבן קרבי דהוו ביחד, הכל אלא
דמי, היכי שם). רש"י – נפשיה" באפי דחזי מה להקריבם
משיך  לנסכים קבע אין אמרת אי חמשה, דאייתי כגון
ואי  נדבה. הוי ואידך לאיל, דחזי מינייהו ארבעה ומקריב
וכו'", מאי קרבי, לא להו דממלי עד לנסכים קבע יש אמרת
(כסףֿמשנה). לחומרא רבינו ופסקה הבעיא, נפשטה ולא
שהרי  בנסכים, ישנם מהם שמקצת חמשה, בנדר זה וכל
בנדר  אבל איל. לנסכי וארבעה כבש לנסכי ראויים שלשה

להלן. ראה אחד, לוג או לוגים מדברי 74)שני נשמע כך
מלמד  יג), טו, (במדבר "האזרח וקז. שם מנחות הברייתא
רצה  שאם ומנין לוגין. שלשת וכמה? נסכים, שמתנדבין
יפחות, יכול יהיה. טו) (שם, תלמודֿלומר יוסיף, להוסיף
בהר  וראה (כסףֿמשנה, ככה" יג) (שם, תלמודֿלומר
הרי  אמר שאם ט, הלכה למעלה רבינו שכתב ומה המוריה).
משום  היינו שלם, עשרון מביא – עשרון חצי מנחה עלי
וחציו  בבוקר חציו גדול, כהן בחביתי קרב עשרון שחצי
או  אחד לוג אבל כֿד), הלכות פי"ג למעלה (ראה בערב
וראה  ספר, (קרית מקצתן ולא הן לא כלל, ראויין אינם שנים

ומשנהֿלמלך). מנחות 75)לחםֿמשנה במשנה הוא כן
יפחות  לא שמן וכו' עלי "הרי הט"ו) להלן (הובאה קז.
נדר  ואם כתנאֿקמא. ופסק לוגין" שלשה אומר רבי מלוג,

המוריה). (הר ביין כמו פטור, – לוג למעלה 76)חצי ראה
ה. הלכה ופי"ג 77)פי"ב ז, הלכה פי"ב למעלה ראה

יד. והלכה ה הלכה

.ÂË‰LÏMÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈÈ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ…ƒ¿…ƒ¿»
ÔÈbÏ78‚lÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÓL ÈÏÚ È¯‰ .79B¯„ L¯t . Àƒ¬≈»«∆∆…ƒ¿…ƒ…≈≈ƒ¿

‡È·È - ÔÓM‰ ÔÓ B‡ ÔÈi‰ ÔÓ ¯„ ‚Ï ‰nk ÁÎLÂ¿»««»…»«ƒ««ƒƒ«∆∆»ƒ
Ba ÔÈ·È¯˜nL ÌBÈ EÏ ÔÈ‡L ;‚Ï ‰‡Óe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ≈»…∆≈¿∆«¿ƒƒ
ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBiÓ ¯˙BÈ ˙Ba¯Ó ˙Ba¯˜ ¯eav‰«ƒ»¿»¿À≈ƒ»ƒ∆

‚Á80˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL81‰‡Ó Ba ÌÈÎÒp‰ eÈ‰Â , «∆»ƒ¿¿«»¿»«¿»ƒ≈»
ÔÈÈ Ì˙BÓÎe ÔÓL ‚Ï ÌÈÚa¯‡Â82¯‡a˙iL BÓk , ¿«¿»ƒ…∆∆¿»«ƒ¿∆ƒ¿»≈

ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·83. ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ

הם 78) בנסכים שהפחות משום הכל, לדברי שם במשנה
לוגין. שלשה שהם כבש, תנאֿקמא 79)נסכי כדברי

שבשמן  הפחות שזהו יד, הלכה למעלה וראה שם. במשנה
נדבה. הסוכות.80)במנחת חג במשנה:81)של שם

מרובה", כיום יביא - פירשתי מה יודע ואיני "פירשתי
(הסוכות) חג של הראשון טוב כיום "תנא, שם: ובגמרא
בהמות  ושלש שלשים בו שמקריבים בשבת", להיות שחל

להלן. ראה אחת, וחטאת בו 82)עולות, מקריבים שהרי
ההין, חצי נותנים פר לכל החג, למוסף פרים עשר שלשה
הלכה  פ"ה (למעלה יין לוגים וששה שמן, לוגין ששה היינו
כמו  יין. וכן שמן, לוגים ושמונה שבעים בסךֿהכל הרי ד),
ההין, שלישית מהם אחד שלכל אילים, שני מקריבים כן
כן  כמו שמונה. הרי יין, וכן שמן, לוגים ארבעה היינו
ההין, רביעית אחד שלכל כבשים, עשר ארבעה מקריבים
ושנים  ארבעים עוד הרי יין, וכן שמן, לוגים שלשה היינו
לוגים. ששה ביחד תמידים, כבשים שני מקריבין עוד לוגים.
ששה  שוב הרי שבת, למוסף כבשים שני מקריבים עוד

וארבעים. מאה יהיו הנ"ל כל וכשתחבר פרק 83)לוגים.
משעיר  חוץ בהמות ותשע עשרים בו שמקריבים ג, הלכה י
מוספים. שני גם ישנם הרי ובשבת תמידים. ושני לחטאת,

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ודיני 1) הבחירה, בבית הקרבנות כל הקרבת מצות בו יבאר

חוץ. שחיטת

.‡ÔÈa ÛBÚÂ ‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ÔÈa ,Ôlk ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»À»≈»¿¿¿≈»»≈
˙È·a Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ,˙BÁÓ ˙Ba¯»̃¿¿¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿≈

;‰¯ÈÁa‰‰OÚz ÌLÂ :¯Ó‡pLÈÎ‡ ¯L‡ Ïk «¿ƒ»∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ
jeˆÓ2ÏthÓ Ì„‡ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ¿«∆»¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒ«≈

‰Ó‰a ˙Ba¯˜ ‡È·Óe3‰ˆeÁÓ Ô·È¯˜‰Ï ·iÁ˙pL ≈ƒ»¿¿¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»ƒ»
EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ :¯Ó‡pL .‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï»»∆¿≈«¿ƒ»∆∆¡«»»∆¬∆ƒ¿¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯ÓB‚Â ‡Oz EÈ¯„e4BÈ‡L , ¿»∆ƒ»¿≈ƒƒ«¿»»¿∆≈
Ì‰a ÏthÓ ‡e‰L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆∆ƒ«≈»∆

.‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú«∆¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»

המקום)2) (אל אם "כי יד): יב, (דברים ראה פ' ב'ספרי'
עולותיך, תעלה שם שבטיך באחד ה' יבחר אשר (במקום)
ושם  תלמודֿלומר מנין, קרבנות שאר עולות, אלא לי אין
המצוות' ב'ספר וראה מצוך". אנכי אשר כל (את) תעשה
קיב: קו: (זבחים שלמדו ומה פט. ולאֿתעשה פד, עשה
זו  לה'", "והביאום ה) יז, (ויקרא שנאמר ממה וקיט:)
היתר  בשעת שהקדישום בקרבנות המדובר – מצותֿעשה
שם  שמבואר כמו הבמות, איסור בשעת והקריבם הבמות
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נלמד  הבמות איסור בשעת שהקדיש באופן ואילו ב. קו,
המוריה'). ('הר מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם מהפסוק

ועופות 3) שמנחות נראה בהמה, קרבנות כאן שפירט ממה
זה  דבר מקור כי ויתכן כסףֿמשנה). (ראה זה בכלל אינם
קדשיך", "רק הנ"ל שהפסוק - ב יז, בתמורה שאמרו ממה
ובעופות, במנחות תמורה אין והרי בתמורות, מדבר
אולם  המוריה'). ('הר הי"א תמורה מהל' בפ"א כמפורש
כא) (אות הקרבנות מעשה להל' רבינו שהקדים במצוות
שכל  הרי הבחירה", לבית חוצהֿלארץ קדשי "להביא כתב
ההלכות", סדר על המצוות ב"מנין סתם וכן בכלל. הקדשים

פה. עשה המצוות' וב'ספר פה, (דברים 4)אות שם 'ספרי'
כו). יב,

.·‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯˜ ·È¯˜n‰5, ««¿ƒ»¿»»¬»»ƒ≈ƒ¿«¬≈
‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ¿»««…«¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰‡¯z ¯L‡ ÌB˜Ó ÏÎa EÈ˙ÏÚ6„ÈÊÓa :·È¯˜‰ Ì‡Â . ……∆¿»»¬∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ
˙¯k ·iÁ -7Ï‡Â Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL , «»»≈∆∆¡«¬∆«¬∆…»»«¿∆

ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t8‚‚BLa ; ∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«≈«»¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -9. ≈ƒ«»¿»

בהלכה 5) ראה מצוך", אנכי אשר כל תעשה "ושם של
הוא 6)הקודמת. וכן יג). יב, (דברים ראה פ' 'ספרי'

לאֿתעשה", אלא אינו ואל, פן "השמר שהרי א. קו, בזבחים
"האזהרה  רבינו: כתב פט), (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר ראה
לעזרה, חוץ כלומר, בחוץ, קרבן שום מלהקריב שהוזהרנו
לך  השמר (שם) יתעלה אמרו והוא בחוץ, מעלה נקרא וזה
'ספרי': ולשון תראה, אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן
(שם, תלמודֿלומר מנין, קדשים שאר עולות, אלא לי אין
עולה  אומר אני ועדיין מצוך, אנכי אשר כל תעשה ושם יד)
בעשה, אלא יהו לא קדשים שאר ולאֿתעשה, בעשה
היתה, בכלל עולה עולותיך, תעלה שם (שם) תלמודֿלומר
שהיא  מיוחדת שהיא עולה מה אליה, להקיש יצאת, ולמה
בלאֿ הוא הרי בעשה, שהוא כל כך ולאֿתעשה, בעשה

חייב 7)תעשה". – בו התרו ואם א. ב, כריתות ראה
הי"ג. להלן ראה מועד 8)מלקות, אהל פתח "ואל צ"ל:

מעמיו". וגו' ונכרת וגו' יביאנו וראה 9)לא שם. משנה,
מן  הבאה היא קבועה "חטאת כי ה"ד, שגגות מהל' פ"א
קבוע  שאינו קרבן הוא ויורד עולה וקרבן בלבד, הבהמה

וכו'".

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈»»ƒ»¬»»««ƒ∆…
ÌÏÚ‰10˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ :11¯L‡ :¯Ó‡pL , ∆¡»ƒ»»≈ƒ«»»≈∆∆¡«¬∆

LÈ‡Ï ·LÁÈ Ìc ,¯ÓB‚Â ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈƒ¿«∆∆≈¿≈»≈»≈»ƒ
‡È·Ó - ‚‚BLa ËÁL Ì‡Â ;˙¯ÎÂ CÙL Ìc ‡e‰‰«»»»¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈≈ƒ

‰Úe·˜ ˙‡hÁ12. «»¿»

הקריבם.10) מונה 11)שלא שהמשנה שם, כריתות ראה
וראה  א. קו, בזבחים גם ועי' דברים, לשני והמעלה השוחט
ה"ד  שגגות מהל' פ"א ולהלן צ, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר

יגֿיד. שגגות 12)אות מהל' ופ"א במשנה, שם כריתות
שם.

.„?ıeÁa ‰ËÈÁM‰ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â13Lw‰a14. ¿≈»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿∆≈

¯Ó‡Â ,EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz ÌL :¯Ó‡15Ïk ‰OÚz ÌLÂ : ∆¡«»«¬∆……∆¿∆¡«¿»«¬∆…
,‰ÈÏÚ LÚL ,ıeÁa ‰ÈÏÚ‰ ‰Ó ;jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«∆»»«¬»»«∆»«»∆»
‰ÏÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,Le¯Ùa ‰ÈÏÚ ¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆∆¡«ƒ»∆¿∆«¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÏÎaL ,‰iOÚ Û‡ ;EÈ˙ÏÚ16‰ÈÏÚ LÚL , ……∆«¬ƒ»∆ƒ¿»«¿ƒ»∆»«»∆»
·e˙k‰ LÚ ‡lL .‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ,Le¯Ùa¿≈¬≈À¿»»∆»∆…»««»

¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡17. ∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

מזהירין.13) אלאֿאםֿכן עונשין אין סמיכות 14)שהרי
ב'ספר  גם וראה א. קז, בזבחים יונה כרבי להעלאה. שחיטה

שם. פסוק.15)המצוות' גם 16)באותו כלומר,
העשיה. בכלל שם.17)השחיטה זבחים,

.‰˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa ÌÏÚ‰Â ÌÈL„˜ ËÁBM‰«≈»»ƒ¿∆¡»««»¿«ƒ««
‰iÏÚ‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰ËÈÁM‰ ÏÚ18ÌÈÙa ËÁL . ««¿ƒ»¿«««»¬ƒ»»«ƒ¿ƒ
‰iÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â19ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¡»««»«»¬ƒ»¿≈ƒ»«

‰ËÈÁM‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈÙa ‰ÏÚ‰Â ıeÁa20. «¿∆¡»ƒ¿ƒ«»««¿ƒ»

כתנאֿקמא.18) א. קו, זבחים במשנה 19)משנה, שם
הכל. הקודמת.20)לדברי בהערה ראה

.ÂÌÈL„˜ ˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡21ÔÈÈe‡¯‰ ≈«»∆»«¿ƒ«»»ƒ»¿ƒ
„Á‡ ıeÁa ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÁaÊÓ Èa‚Ï ·¯wÏƒ»≈¿«≈ƒ¿≈«¬»«≈«∆»

ÁaÊÓ È¯eq‡Ó22˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ B‡23‰Ê È¯‰ - ≈ƒ≈ƒ¿≈«≈«»«≈¬≈∆
¯eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח, ראוי שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ.
ה"ב. ופי"ט והמוקצה 22)ה"י, והנרבע הרובע כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
במשנה). פ"ד 23)קיב. להלן וראה א. קיב, ב. קיא, שם

המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי מהל'
הי"ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,

א. קיב,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
¯eËt - ÌÈÙa ‡B·Ï ‰zÚ Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח, להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב קיב, זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙Ú·L CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯B˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡¯ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
¯ÁÓÏ31. ¿»»

"מצות29ֿ) כי ה"ח, מזבח איסורי מהל' פ"ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני מיום הקרבנות כל להקריב עשה
ירצה, והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי חייב אינו שמיני בליל אבל והלאה, השמיני
ה"ד). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי 30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
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משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי ה"ב, שם מזבח
מזבח, איסורי (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני וכלֿשכן
הכל). לדברי - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי שם),

שחיטה,31) מהל' בפי"ב וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב.

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa¯˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ ¯qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰·f‰Â ·f‰ ?„ˆÈk .B·È¯˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰¯ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt - ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .¯eËt - «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰¯tÎÏ el‡‰ ˙Ba¯w‰ ÈÏÚa e‡¯ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈ·iÁ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔB¯Bc ‰ÏBÚ‰L37¯wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ¯ÈÊ ÔÎÂ .‰¯tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

- ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ ·È¯˜‰ ,¯eËt - B˙e¯ÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
·iÁ39ez·kÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40¯wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב של קרבנם כי ה"ג,

ימי 34) ובתוך והזבה, הזב של הספירה ימי בתוך כלומר,
סופרים  והזבה הזב כי ה"ד, שם ראה היולדת, של מלאת
וראה  קרבנותיהם, מקריבים השמיני וביום טהרה, ימי שבעת
לזכר  ואחד ארבעים ביום קרבנה מביאה היולדת כי ה"ה שם

לנקבה. ואחד שמונים קרבנו 35)וביום כי ה"ג, שם ראה
וחטאת. ואשם עולה הוא המצורע ה"ד,36)של שם ראה

מקריב  ובשמיני טהרה, ימי שבעת סופר המצורע כי
בחוץ,37)קרבנותיו. ושלמיהן "עולותיהן במשנה: שם

א"י  נוסח (לפי המשנה בפירוש רבינו שכתב וכמו חייבין",
ראויין  "ואין מ"ג): פי"ד שם, יוםֿטוב' ה'תוספות שהביא
דורון, היא העולה אבל הספירה, ימי שישלימו עד להקרבה
שם. רש"י פירש וכן הספירה". ימי בתוך הוקרבה אפילו

כשגומר 38) הנזיר כי ה"א, נזירות מהל' פ"ח למעלה ראה
ושלמים. וחטאת עולה מביא במשנה:39)נזירותו שם

קיד:) (שם ובגמרא חייבין", בחוץ, ושלמיהם "עולותיהן
וזבה  זב הלא (כלומר, נינהו שלמים בני "והני שאלו:
תני  ששת: רב אמר שלמים), מביאים אינם ומצורע ויולדת
שאם  נזיר, על הוא שלמים של הזה הדין (כלומר, נזיר
ואילו  חייב, השלמים את התגלחת ימי שבעת בתוך הקריב

חייב)". אינו חטאת שמעכבתו 40)הקריב הכוונה אין
החטאת  שאין כתב הי"ז פי"ד למעלה שהרי יין, מלשתות
(לחםֿ בחטאת היא הכפרה שעיקר הכוונה אלא מעכבתו,

ה"י). נזירות מהל' פ"ח משנה

.ÈÏz ÌL‡Èe41˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ42 »»»¿««»«»»««»≈
ıeÁa Ô·È¯˜‰L43¯eq‡‰ Úa˜ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt -44. ∆ƒ¿ƒ»«»∆¬≈…ƒ¿«»ƒ

Ú¯ˆÓ ÌL‡45ıeÁa BËÁML46BÓLÏ ‡lL47- ¬«¿…»∆¿»«∆…ƒ¿
·iÁ48BÓk ,¯LÎÂ ÌÈÙa Èe‡¯ BÓLÏ ‡lLÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿∆…ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿

¯‡a˙iL49B˙ËÈÁL ÏÚ ¯eËt ‡e‰L Ôa¯˜ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»»¿»∆»«¿ƒ»
B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ Ck - ıeÁa50. «»»««¬»»

לפניו 41) היו אם כי ה"אֿב, שגגות מהל' פ"ח להלן ראה
אחת  ואכל שומן, של ואחת חלב של אחת חתיכות, שתי
תלוי. אשם מביא זה הרי – אכל מהן איזו יודע ואינו מהן

האשה 42) כי ה"ז, כפרה מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
זו  הרי הפילה, מה ידעה ולא והפילה עוברה, הוחזקה שלא

מספק. העוף, חטאת ומביאה יולדת, כדעת 43)ספק
בחוץ  תלוי אשם שהשוחט א. יח, כריתות בברייתא חכמים

פטור. איסור 44)– ספק על רק בא הקרבן כל כלומר,
טעמו  כי שם שאמרו ממה רבינו כן ולמד לא, או חטא שמא
דאיסורא, קביעותא בעי דלא משום המחייב, מאיר רבי של
הוא  הפוטרים חכמים של טעמם כי רבינו למד זה ומתוך
וראה  האיסור, נקבע לא וכאן האיסור, קביעות שצריך מפני
נוקפו, שלבו ש"מתוך סובר רבינו כי ואף שם. ברש"י גם
המוקדשין  פסולי מהל' פ"ד (ראה ומקדיש" גומר הוא
מספק, אלא מוודאי האיסור" "נקבע של דין לו אין – הי"ט)

– שחיטה קודם נודע אם עד שהרי רועה אלא קרב, אינו
(הל' ישפך הדם – שחיטה לאחר נודע ואם מום, בו שיפול
לא  מועד אוהל פתח "ואל ומהפסוק שם), המוקדשין פסולי
להקרבה  בוודאי הראוי לדבר רק למדין אנו הביאו",
רוקח') ו'מעשה משנה' 'לחם וראה המשנה'. ('מרכבת
תלוי, אשם מדין נלמדה הספק על הבאה העוף וחטאת
האיסור, נקבע שלא משום פטור, תלוי שבאשם שכשם

הספ  על הבאה העוף לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס). ר"י בשם א.45)(כסףֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע, שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי  בתוך בחוץ מצורע אשם השוחט כי ה"ט) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי בתוך אף חייב – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי מהל' בפט"ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי במחשבת נעשו שאם והפסח החטאת מן חוץ

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי
שלענין  הי"ב, פי"ט להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה

שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«

Ô‰ÈL53;ÈecÂÏ ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ , ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«≈¿ƒ
È¯‰L ,ÁlzLn‰ ÏÚ ¯eËt - ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆ƒ¿«»»««ƒ¿«≈«∆¬≈

.ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡≈»»ƒ¿≈«≈

(51– והשני ונשרף, בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ"א (להלן לעזאזל המשתלח

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח, על

ה"ב. הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ"ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ שהקריב המשתלח שעיר "וכן א: קיב,
ראוי  שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח אל לבא
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כאן  קשיא: לא מני, רב אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי", לאחר כאן וידוי, קודם
לפני  אבל הווידוי, לאחר אלא פטרה לא המשנה כי היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י ועיי"ש חייב, – הווידוי

שם. לר"ח, המיוחס זבחים מסכת בפירוש וראה

.·È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
¯eËt - ÏÎÈ‰‰54‰L ;¯Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯ «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e¯‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56·iÁ -57¯‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב "אמר ב: סב, יומא
מאי  פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ ששחטן

דמי". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי ה"ה, פ"ה
ונחלקו  שפתוח". בזמן מועד, אוהל פתח שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי אומרים יש הראשונים: גדולי בזה
שנפתחו  לפני שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי אומרים
הכרע. אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה

בשאר 56) אלא אינו לשמו" שלא בין לשמו "בין שכתב מה
חייב  אינו חצות, אחר הפסח בערב בזמנו, אבל השנה, ימות
אלא  שחטו אם אבל לשמו, שחטו אם אלא בחוץ, שחטו אם
לשמו  שלא בפנים אז שחטו אם שהרי פטור, – לשמו שלא
מהל' ופ"ד ה"א, המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו נפסל –
ששחטו  מצורע "אשם כי ה"י למעלה וראה ה"א, פסח קרבן
בפנים  ראוי לשמו ושלא הואיל חייב, לשמו שלא בחוץ
שלא  ראוי שאינו הפסח, ואםֿכן חטאת. משא"כ וכשר",
ואם  כאן). ספר' 'קרית וראה בחוץ. פטור בפנים, לשמו
ובין  לשמו, שחטו אם בין פטור, בחוץ, חצות קודם שחטו
להקרב  כלל ראוי אינו אז שהרי לשמו, שלא שחטו אם
וראה  ה"ד, פסח קרבן מהל' בפ"א רבינו שכתב כמו בפנים,

כאן. משנה' יוחנן.57)'כסף רבי בשם כרבין א. סג, יומא
ה"ז.58) פסח קרבן מהל' פ"ד ראה

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜ d¯aÚL ÔÈlÁ ˙Ó‰a59¯eÒ‡ - ∆¡«Àƒ∆À»»»¿≈ƒ¿≈«»
dËÁLÏ60‰˜BÏ BÈ‡ - dËÁL Ì‡Â .ıeÁa61ÈtÓ , ¿»√»«¿ƒ¿»»≈∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L62. ∆≈»¿»»ƒ¿≈«≈

למזבח.59) – חולין בהמת של עובר הקדיש כלומר,
שהוא 60) שבה, העובר משום החולין, בהמת את כלומר,

רבינו, סובר כדלהלן, מלקות, חייב שאינו ואףֿעלֿפי קודש.
וראה  אסור, אבל פטור היינו "פטור", זה בענין שאמרו שכל

ה"ו. סנהדרין 61)למעלה מהל' בפי"ט ראה בו, התרו אם
יזֿיח. אות והרי 62)ה"א נולדה, לא שעדיין כיון כלומר,

ראה  השמיני, היום עד לקרבן ראויה אינה נולדה אם גם
הואיל  בגופו, זמן מחוסר בחוץ "שחט ואם ה"ח. למעלה
ומקור  ה"ז). (למעלה פטור" לפנים לבוא עתה ראוי ואינו
היא  יוסף, מרב אביי מיניה "בעי א: יב, בתמורה רבינו דברי
עליה  מיחייב מי מהו, בחוץ ושחטה שלמים, וולדה חולין

ח) יז, (ויקרא ביה קרינא מי א"ל לא, או חוץ שחוטי משום
באותן  אלא חוץ שחוטי משום מיחייב (דלא לה'" והביאום
רש"י). – לקרבן השתא חזי לא עובר והאי לקרבן, דראויין

.„ÈLÈc˜‰Â ·b63·iÁ - ıeÁa ËÁL Ck ¯Á‡Â64. »«¿ƒ¿ƒ¿««»»«««»
?˙¯k ‰ÈÏÚ B·iÁÏ È„k B˙eL¯a ‰e„ÈÓÚ‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«∆¡ƒ»ƒ¿¿≈¿«¿»∆»»≈

dLÈc˜‰L ‰ÚMÓ65;Le‡È ¯Á‡ dËÁML ‡e‰Â . ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿∆¿»»««≈
‰LB„˜ dÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ Ï·‡66. ¬»ƒ¿≈≈≈»¿»

הבהמה.63) והקדיש 64)את "גנב ב: נה, גיטין ברייתא
משלם  ואינו כפל תשלומי משלם ומכר, טבח ואחרֿכך

אר  גוונא תשלומי האי כי בחוץ עלה, ותני וחמשה. בעה
כרת". ענוש – בחוץ) ושחט והקדיש גנב אם (כלומר,

הוא 65) הגנב, של ברשותו הגניבה העמדת עצם כלומר,
חיוב  לענין הבדל ואין חוץ, שחוטי על כרת לחייבו משום
או  גניבה משעת ברשותו הבהמה את העמידו אם כרת
וולדות  גיזות לענין אלא אינו ההבדל וכל שהקדישה, משעה
העמידוה  "ומאימתי באמרו רבינו וכוונת שם), גיטין (ראה
וולדות, גיזות לענין אלא כרת, חיוב לענין אינו ברשותו",
טעם  נתינת אלא אינה כרת", עליה לחייבו "כדי שאמר ומה
(לחםֿמשנה). ברשותו להעמידה חכמים הוצרכו למה

"הגונב 66) כי ה"ז, מזבח איסורי מהל' פ"ה למעלה ראה
שנאמר  שונאו, והקב"ה פסול, הקרבן – והקריב הגוזל או
ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני  שהקדיש אףֿעלֿפי היאוש, אחר שחט שאם משמע,

ספר'). ב'קרית וראה המוריה', ('הר חייב – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d¯‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
·iÁ -67ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈

‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ¯‡Le ÌÈÙa d¯‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,·iÁ - ıeÁa d¯‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :¯Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï·‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆

ÏÏk ‰ÁÈ·ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È¯‰ - ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
¯eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ.67) שחוטי על מלקות או ב.68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ"ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט אחד רבינו,
מהאי  דהא לי. נוח אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח ואל
היכל, של גגו למעוטי אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט אבל ולכתוב: להגיה שצריך לי ונראה
פטור, זה הרי כלל, לשחיטה ראוי שאינו אע"פ היכל
(כסףֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח ואל שנאמר

ה"ד:70) פ"ה למעלה וראה רומי. בדפוס אינו המוקף, כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ בשוחט שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי אם ההיכל,

מועד. אהל פתח אל הביאו שהרי בחוץ,
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.ÊËÔÈ¯eËt - ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡ - ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
·iÁ ‰Ê È¯‰ - '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:¯Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

·LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck Bz·LÁÓa Ìc‰76‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
·iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח, זבחים משנה,
אחרי  פ' וב'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי"ב בפי"ט להלן וראה ה"א). (פ"ט

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ"ג). פי"ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב'סיפרא'

שם. יוםֿטוב' וב'תוספות משנה' במשנה:74)ב'כסף שם
והמעלה  חייב, - (בחוץ) להדיוט שהשוחט בשחיטה, "חומר

ה"א. פי"ט להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי"ב), פי"ט להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי רבי לדעת ורק להדיוט, שוחט לרבות בשחיטה
בני  בלשון תורה "דיברה שסובר לפי איש", "איש דורש
אבל  וגו'". יחשב מ"דם קח:) (שם ללמוד הוצרכו אדם",
ביותר  הפשוטה הדרשה להביא רבינו של מדרכו כי ידוע

(לחםֿמשנה). ההלכה לפי שאינה בזבחים 76)אףֿעלֿפי
לאיש" יחשב "דם הפסוק מתחילת אלא כן למדו לא שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב וכן לאיש", השוחט "אפילו –

המוריה'. ב'הר וראה כדברי 77)שם. - ב קיא, זבחים
בלילה  בחוץ "שחט שם: וראה זעירי חייב" - בחוץ והעלה

א. ופה, ב. פד, שם עוד

.ÊÈ‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁBM‰«≈«««¿»«»ƒ¿«¿ƒ»
ıeÁa ‰¯LÎ ‰ÏÈla78‰ÏÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .79‰fÓ ‰ÏÈla ««¿»¿≈»«¿≈ƒ∆¡»««¿»ƒ∆

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÈla ıeÁa ËÁML80Ì‡ Ï·‡ . ∆»««««¿»«»««¬»»¬»ƒ
¯eËt - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ‰ÏÈla ÌÈÙa ËÁL81ÈÙÏ , »«ƒ¿ƒ««¿»¿∆¡»«»¿ƒ

ÏeÒt ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL82‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L ; ∆…∆¡»∆»»»»∆≈¿¿ƒ»
Lc˜na ‰ÏÈla ‰¯LÎ83Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ .84ÏÁ ÈÏÎa ¿≈»««¿»«ƒ¿»¿≈ƒƒ≈ƒ¿ƒ…

ÌÈÙa85¯eËt - ıeÁa ˜¯ÊÂ86. ƒ¿ƒ¿»««»

חוץ 78) "דבשחיטת בלילה כשרה חולין שחיטת כלומר,
מועד  אוהל פתח אל לבא ראוי דהא מיום, לילה לאֿשנא

שם). (רש"י, הנ"ל:80)בחוץ.79)למחר" זעירי כדברי
שם: וברש"י חייב", - בחוץ והעלה בלילה בחוץ "שחט
ואליהם  ח) יז, (שם כתיב דהא חייב, נמי "ובהעלאתו
כזו, העלאה על אף חייבה התורה כלומר, תאמר".
וקיט, א. קז, בדף שם ראה בחוץ, בלילה היתה שהשחיטה

הראב"ד. בהשגת וראה של 81)ב. תנאֿקמא כדעת שם
בחוץ. ביום העלה אפילו והיינו זעירי, דברי לפי שמעון רבי
בהמה  השוחט כי פד:) (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
חייא  רבי לו השיב הרי חייב, - בחוץ והעלה בלילה בפנים

(כסףֿמשנה). בתיובתא ונשאר אבין, אף 82)בר שהרי
פסולי  מהל' פ"ג להלן ראה תרד, בפנים העלה אם

ה"ו. זבחכם"83)המוקדשין "ביום ו) יט, (שם שנאמר
את  צוותו "ביום לח) ז, (שם שנאמר משום או כ:), (מגילה

ה"א). פ"ד (למעלה ישראל" ראה 85)הדם.84)בני
שרת. בכלי דמן קיבול – הזבחים כל כי ה"א, פ"ה למעלה

איכא 86) חול, בכלי קיבלה אמר, "רבא ב: קיא, זבחים
וכ  קאמר: והכי והעלה בינייהו. בפנים חול בכלי המקבל ן

חייב. - בחוץ והעלה בחוץ חול בכלי המקבל פטור, - בחוץ
כיוצא  על חייבין בחוץ, עליו שחייבין כל אומר, שמעון רבי
ואףֿעלֿפי  כתנאֿקמא. רבינו ופסק בחוץ", והעלו בפנים בו
שם, במשנה שמעון רבי דברי פירשו שם המסקנא שלפי
למעלה) (ראה שזעירי כיון – בחוץ והעלה בחוץ במלק
כן  סוברים שהם נראה תנאֿקמא, בדברי כן פירשו ורבא

(כסףֿמשנה). להלכה

.ÁÈ¯eËt - ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡ ˜ÏBn‰ ÔÎÂ87Ì‡Â . ¿≈«≈∆»«»¿ƒ
¯eËt - e‰ÏÚ‰88·iÁ - ıeÁa ‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ˜ÏÓ . ∆¡»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»««»

‰‡ÏÚ‰ ÏÚ89;¯eËt - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ÌÈÙa ËÁL . ««¬»»»«ƒ¿ƒ¿∆¡»«»
·¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡L ¯·„ ‡l‡ ‰ÏÚ‰ ‡lL90ËÁL . ∆…∆¡»∆»»»∆≈»ƒ»≈»«

ÌÈzL ·iÁ - ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ıeÁa ÛBÚ‰ ˙‡91; ∆»«¿∆¡»««»¿«ƒ
‰˜ÈÏÓk ‡È‰ È¯‰Â ,‰¯Lk ıeÁa ‰ËÈÁM‰L∆«¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈÙa92. ƒ¿ƒ

(ויקרא 87) שנאמר ממה זאת ולמדו במשנה. - א קיא, שם
חייב  הוא השוחט על למחנה", מחוץ ישחט אשר "או ג) יז,
רבי  לדעת קז. (זבחים המולק" על חייב ואינו (בחוץ),

בר 88)עקיבא). דשמואל אבוה דברי ולפי במשנה. שם
רבינו  ופסק שמעון, ורבי תנאֿקמא בזה נחלקו יצחק, רב
הרי  ובחוץ בעזרה, אלא אינה שמליקה שכיון כתנאֿקמא.
ראה  ופטור, – בחוץ נבילה כמעלה הוא הרי נבילה, היא

שם. בהמה 89)רש"י שחט כמו הוא שהרי במשנה, שם
ה"ה. למעלה ראה ההעלאה. על שחייב בחוץ, והעלה בפנים

"ואם 90) שם. משנה, ראה נמלק. ולא שנשחט משום
השוחט  וכל ביציאתן, נפסלין בחוץ, העולין כל הלא תאמר:
רבייה, רחמנא התם – העלאתו על וחייבין הוא, פסול בחוץ
שם). (רש"י, בעינן" בפנים מתקבל פסולין, שאר לענין אבל

שם.91) במשנה, העוף 92)כתנאֿקמא שחיטת שנתרבה
אשר  "או ג) יז, (שם שנאמר ממה - א קז, שם בגמ' בחוץ
ולפי  ישמעאל, רבי לפי בחוץ, העוף שחיטת לרבות ישחט"
יחשב". "דם ב) (שם, שנאמר ממה נתרבה עקיבא רבי
ח) (שם, שנאמר ממה קיט:) (שם למדו העלאה, על והחיוב
שחיטתו  על שמחויב שכל פרשיות, לערב תאמר" "ואליהם

שם). (רש"י העלאתו על גם חייב בחוץ,

á"ôùú'ä åìñë à"ë éùéîç íåé

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ראוי 1) אם אלא חייב שאינו בחוץ, המעילה דין בו יבאר

בפנים. לבוא

.‡ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ ıeÁa ‰ÏÚn‰ ÔÈ‡≈««¬∆««»«∆«¬∆¿…«ƒ¿≈«
ıeÁa ‰OÚiL2ÏÚ B‡ ÚÏq‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆«¬∆«¬»ƒ∆¡»««∆««

,ÁaÊn‰ ÏÚ ‡l‡ Ôa¯˜ Èe¯˜ ÔÈ‡L .¯eËt - Ô·‡‰»∆∆»∆≈»»¿»∆»««ƒ¿≈«
ÁaÊÓ Á Ô·iÂ :¯Ó‡pL ,ıeÁa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â3. ¿««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



קמז zepaxwd dyrn 'ld - dcear xtq - elqk `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌMÏ ‰ÏÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â4B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»«∆«¬∆«≈∆∆¡««¬…
'‰Ï5.ÌMÏ Ôek˙iL „Ú - ««∆ƒ¿«≈«≈

נוסף 2) שם ובתוספתא יוסי. ר' כדעת קח. בזבחים משנה
המערכה". את "ויסדר יוסי ר' בדברי קח:3)עוד שם

אלמא  מזבח, נח "ויבן שם: וברש"י הונא. רב בדברי בגמרא
ומה  מזבח", בלא העלאה אינה בחוץ, שהיא יחיד, במת
גדי  את מנוח "ויקח יט) יג, (שופטים מנוח אצל שנאמר
הייתה. שעה הוראת לה'", הצור על ויעל המנחה ואת העזים

וראה 4) חייב. אינו - הדיוט לשם המעלה אבל להקב"ה.
כיוון  אם אף חייב בשחיטה כי טז, הלכה י"ח פרק למעלה

לעשות 5)להדיוט. יביאנו לא מועד אוהל פתח "ואל
בגמרא. שם לה'". אותו

.·ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»««¬»«»»»»»ƒƒ
ÁaÊnÏÂ6‰ÏBÚ‰ ÔB‚k ,7B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿≈«¿»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»

Èe‡¯L Ïk Û‡ ,ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯L ‰ÏBÚ ‰Ó - Á·Ê»«»»∆¿»»ƒƒ«…∆»
.ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡e‰ ÌÈM‡Ï»ƒƒ∆«»ƒ««¬»»«

הראוי 6) דבר ולא המזבח, על לשריפה הראוי דבר כלומר,
המזבח. על שלא לשריפה הראוי דבר ולא לאכילה

המזבח.7) על להקרבה ראוייה שכולה

.‚Ìc‰ ˙‡ ˜¯Bf‰ :e¯Ó‡ Ô‡kÓ8È¯·È‡ ¯ÈË˜n‰ B‡ , ƒ»»¿«≈∆«»««¿ƒ≈¿≈
‰ÏBÚ9ÔÈ¯eÓ‡ B‡10‰B·Ï B‡ ıÓ˜ B‡ ,11˙¯Ë˜ B‡12, »≈ƒ…∆¿»¿…∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓ B‡13ÌÈÎÒ ˙ÁÓ B‡14CqÓ‰ B‡ , ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ«¿«≈
ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰LÏL15ÌÈÓ B‡16·iÁ - ıeÁa17:¯Ó‡pL ; ¿»Àƒ«ƒ«ƒ««»∆∆¡«

ÔÈ·iÁ ÌÈÙa Ïa˜˙n‰ Ïk - B˙‡ ˙BOÚÏ ep‡È·È ‡Ï…¿ƒ∆«¬…»«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ
.ıeÁa ÂÈÏÚ»»«

מדתניא 8) "מנלן, קז.): (שם ובברייתא קי. בזבחים משנה
ישמעאל. ר' דברי הזורק, לרבות ד) יז, (ויקרא ייחשב דם
הזורק". את לרבות ח) (שם, זבח או אומר עקיבא רבי

שאר 9) איברי לא אבל עולה, איברי ודווקא קט. שם
לאכילה. שהם שאר 10)קרבנות, של ובין עולה של בין

בבר  או הקרבנות. עולה יעלה אשר רבנן "תנו שם: ייתא
ואימורי  אשם אימורי לרבות מנין עולה, אלא לי אין זבח,
תלמוד  קלים, קדשים ואימורי קדשים קדשי ואימורי חטאת
ומנחת  והקטורת והלבונה הקומץ לרבות מנין זבח. לומר
ושלושת  יין לוגין שלושת והמנסך משיח כהן ומנחת כהנים
הבא  כל מועד, אוהל פתח ואל לומר, תלמוד מים, לוגין

בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל על 11)לפתח שנקרבים
המזבח. בכל 12)גבי הזהב מזבח על אותם שמקטירין

המזבח.13)יום. גבי על כולה הסולת 14)שקריבה כי
ונשרפת  נסכים", "מנחת נקראת הקרבן, עם שמביאין לבד,

המזבח. גבי על או 15)כולה יין לוגין שלושה ודווקא
פחות. ולא מים לוגין לוגין 16)שלושה שלושה כלומר,

משנה).17)מים. (כסף הסוכות בחג אלא חייב אינו במים
ימות  בשאר בין בחג "בין שכתב ד, הלכה להלן וראה
ותוספות  וברש"י קי: בזבחים וראה עיון. וצריך השנה",

שם.

.„Ù‡ ,ıeÁa Ìc‰ È¯ÈL ˜¯Bf‰ Ï·‡ÌÈÓ„ È¯ÈL el ¬»«≈¿»≈«»«¬ƒ¿»≈»ƒ
ÌÈÓÈt‰18‰ÂˆÓ È¯ÈL Ìc‰ È¯ÈL ˙˜È¯fL ;¯eËt - «¿ƒƒ»∆¿ƒ«¿»≈«»¿»≈ƒ¿»

ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â Ì‰19˙BÁt ÌÈÓ B‡ ÔÈÈ CqÓ‰ ÔÎÂ . ≈¿≈»¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«ƒ«ƒ»
¯eËt - ıeÁa ÔÈbÏ ‰LÏMÓ20¯‡La ÔÈa ‚Áa ÔÈa , ƒ¿»Àƒ«»≈∆»≈ƒ¿»

¯eÚM‰ ¯ÒÁÂ ÏÈ‡B‰ ;‰M‰ ˙BÓÈ21ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰ ¿«»»ƒ¿»≈«ƒ¬≈≈»¿ƒ
˙‡hÁ ¯OaÓ ‰ÏÚn‰ ÔÎÂ .ÌÈÙa Ïa˜˙‰Ï22¯OaÓ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿≈««¬∆ƒ¿««»ƒ¿«

,¯eaˆ ÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏL ¯OaÓ ,ÌL‡»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆ƒ
ıeÁa ,ÌÈt‰ ÌÁlÓ ,ÌÁl‰ È˙MÓ ,˙BÁÓ È¯ÈMÓƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ∆∆«»ƒ«

ÌÈM‡Ï ‡Ï ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÏkL ;¯eËt -23. »∆»≈¿ƒ«¬ƒ»…»ƒƒ

הנשרפות,18) החטאות והן הפנימיות, חטאות של כלומר,
הדם  ושיירי הזהב מזבח על בהיכל לפנים דמן שזריקת

החיצון. מזבח של מערבי יסוד על כר'19)שופך שלא
בחוץ, שהקריבם הפנימיים שיריים שאמר קי:) (שם נחמיה
קיא.) (שם עקיבא כר' אלא מעכבים, שהם לפי חייב,

מעכבים. אינם הפנימיים השיריים הוא 20)שאפילו כן
ופחות  יין לוגין מג' פחות המנסך "יכול קט:) (שם בברייתא
על  לעשות, (שם) לומר תלמוד חייב, יהא מים לוגין מג'

החסר". על חייב ואינו חייב יין 21)השלם לוגין שלושה
בהם  שמנסכים המים שיעור כן וכמו שבנסכים. הפחות הם

לוגין. שלושה שבשרה 22)הוא חיצונה, חטאת כלומר,
לכהנים. על 23)נאכל להעלאה ראויים אינם כלומר,

המזבח.

.‰ÈtÓ ·iÁ - ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰ÏÚn‰««¬∆∆«¿≈»À»««»ƒ¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ÔLÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ¯eÓ‡‰»≈ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜‰ el‡Îe ,ıˆBÁ Á·f‰24. «∆«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈«¿»
¯eËt - ‰ˆÓ˜ ‡lL ‰ÁÓ ‰ÏÚn‰ Ï·‡25ÔÈ‡L ; ¬»««¬∆ƒ¿»∆…ƒ¿¿»»∆≈

Ïc·Óe ¯e¯a ıÓw‰26dÎB˙Ï dˆÓ˜ ¯ÊÁÂ dˆÓ˜ .27 «…∆»À¿»¿»»¿»«À¿»¿»
·iÁ - ıeÁa dlk ·È¯˜‰Â28. ¿ƒ¿ƒÀ»««»

(בין 24) חציצה האיכא "אמאי, קי.): (שם בגמרא
אמר  רב וכו', כשהפכן שמואל אמר למערכה), האימורים

כרב. ופסק חוצץ", אינו במינו חוץ.25)מין העלאת על
ומובדלים,26) ברורים האימורים אבל הקמיצה, לאחר אלא

ההפרשה. קודם הסולת.27)אף שאר עם ונתערב
ברוב.28) בטל הקומץ ואין

.Â˜ˆBi‰29ÏÏBa‰Â30˙˙Bt‰Â ,31ÁÏBn‰Â32, «≈¿«≈¿«≈¿«≈«
ÛÈn‰Â33LÈbn‰Â34ÔÁÏM‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â ,35·ÈËn‰Â ¿«≈ƒ¿««ƒ¿«¿«≈∆«À¿»¿«≈ƒ

˙B¯p‰ ˙‡36ıÓBw‰Â ,37- ıeÁa ÌÈÓc Ïa˜Ó‰Â ∆«≈¿«≈¿«¿«≈»ƒ«
,‰„B·Ú ¯Ó‚ BÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆»∆»≈≈≈¿«¬»
‰‡ÏÚ‰ ‰Ó - Á·Ê B‡ ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡Â¿∆¡«¬∆«¬∆…»»«««¬»»
ÔÈ·iÁ ‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡e‰L Ïk Û‡ ,‰„B·Ú ¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒ¿«¬»«…∆¿«¬»«»ƒ

.ÂÈÏÚ»»

והוא 29) המנחות על השמן שיוצק "והוא קיב: שם משנה
שמן". עליה ויצקת ו) (שם, שנאמר שבולל 30)מה

בשמן. כמו 31)הסולת המנחות, לחם הפותת "הוא
פתים". אותה פתות (שם) המלח 32)שנאמר נותן "הוא

מלח". תקריב קרבנך כל על יג) (שם, שנאמר למנחה,
תנופה".33) אותם והניף כ) ו, (במדבר שנאמר מה "הוא
והגישה"34) ח) (שם, שנאמר מה "הוא 35)"הוא

השולחן". על הפנים לחם את הכוונה 36)המסדר [אין

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



zepaxwdקמח dyrn 'ld - dcear xtq - elqk `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הנרות  "הדלקת רבינו לדעת שהרי בבוקר, הנרות להטבת
הכוונה  אלא עבודה, גמר היא הרי כן ואם הטבתם". היא
גמר  אינה והיא דישונם, שהיא בערב, הנרות להטבת

להדלקה]. הכנה אלא מנה 37)עבודה, לא למה עיון צריך
וכו'. ובולל יוצק המנחה, עבודות כל עם ביחד הקומץ

.Êd˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ dÙ¯OL ‰n„‡ ‰¯t38ÔÎÂ , »»¬À»∆¿»»ƒ¿¿≈»»¿≈
ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ ıeÁa B·È¯˜‰L ÁlzLn‰ ¯ÈÚO»ƒ«ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«««∆ƒ¿«»»»
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt -»∆∆¡«¿∆∆«…∆≈…¿ƒ∆
ÔÈ‡ „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk -…∆≈»»∆∆«…∆≈≈
ÔÏeqt ‰È‰L ÔÈÏeÒt ÌÈL„˜ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»¬»»»ƒ¿ƒ∆»»ƒ»
ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁ - ıeÁa Ô‰Ó ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,L„wa«…∆ƒ∆¡»≈∆««»≈«¿

Ôl‰39‡ˆBi‰Â40‡Óh‰Â41˙·LÁÓa ÏÒÙpLÂ «»¿«≈¿«»≈¿∆ƒ¿«¿«¬∆∆
„·BÚ‰42˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ÔÈÙ¯O ÔlkL , »≈∆À»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

- ıeÁa Ì‰Ó ‰ÏÚ‰Â ¯·Ú Ì‡ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒƒ»«¿∆¡»≈∆«
·iÁ43'‰Ï ‰OÚp‰ Ïk - '‰Ï B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡««¬…«…««¬∆«

ÌMÏ eOÚ el‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ44. «»ƒ»»¿≈«¬«≈

ששחטוה 38) מערכתה ממקום חוץ והיינו קיב. שם משנה
הדם,39)שם. את זרקו ולא הלילה, עליו עבר כלומר,

גבי  על האימורים את או הבשר את הקריבו שלא או
לעזרה.40)המזבח. חוץ הזבח בשר שנטמא 41)שיצא
או 42)הקרבן. מקום, מחשבת או זמן, מחשבת כגון

בעלים. ושינוי השם שינוי שם:43)מחשבת בברייתא
חוץ  ושנשחט והטמא והיוצא הלן כגון פסולין לרבות "מנין
לעשות, יביאנו (שם) לומר תלמוד וכו', למקומו וחוץ לזמנו
בחוץ". עליו חייבין מועד אוהל בפתח המתקבל כל

ירדו.44) לא למזבח, עלו אם אלו שכל

.Á‰ÏÚ‰L ÔÂÈk ,ıeÁa B˙‡ÏÚ‰ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk»»»∆«»ƒ««¬»»«≈»∆∆¡»
‰lÁz ÌÈÙa ‰ÏÚ‰L ÔÈa .·iÁ - ıeÁa ˙Èfk epnÓƒ∆««ƒ««»≈∆∆¡»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ ¯iLÂ45Ïk‰ ÁÈp‰L ÔÈa , ¿ƒ≈ƒ∆««ƒ¿∆¡»«≈∆ƒƒ««…
ÌÈÙa46ıeÁa e‰ÏÚ‰Â ˙Èfk epnÓ Á˜ÏÂ47Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆««ƒ¿∆¡»«¬»ƒ

·¯w‰ ¯·„ B˙B‡ ¯ÒÁ48‡e‰L Ïk49ÌÈÙa50‰ÏÚ‰Â , »«»»«»≈»∆ƒ¿ƒ¿∆¡»
.¯eËt - ıeÁa B˙È¯‡L¿≈ƒ«»

הכל.45) לדברי קט: שם קרבו.46)במשנה ולא
והלכה 47) אליעזר, ור' קמא תנא מחלוקת במשנה שם

קמא. הדבר 48)כתנא ולא השיריים, חסרו אם אבל
שהרי  חייב, - בחוץ בשלימותו, הקרב הדבר והקריב הקרב,

הקומץ. עליהם מקטיר שחסרו שנאבד 49)שיריים כגון
נשרף. ספק.50)או הדבר בחוץ, נחסר אם אבל

.ËıÓw‰ ?„ˆÈk51‰B·l‰ B‡52ÔÈ¯eÓ‡‰Â ≈««…∆«¿»¿»≈ƒ
‰ÏBÚ‰Â53˙Ù¯Op‰ ‰ÁÓe54ÔÈÎÒp‰Â55e¯ÒÁL ¿»»ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«¿»ƒ∆»¿

;¯eËt - ıeÁa Ô˙È¯‡L ·È¯˜‰Â ÌÈÙa Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«»
,·iÁ ‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡ È¯‰L∆¬≈∆¡««¬…««»≈«»
ıeÁa ¯ÒÁÂ ÌÏL B‡ÈˆB‰ .¯ÒÁ‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»«∆»≈ƒ»≈¿»««

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - e‰ÏÚ‰Â56.‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿∆¡»¬≈∆»≈¿ƒ»≈∆

כולו.51) את מעכב הקומץ מקצת שהתנדב 52)כי וכגון
או  פסול. שהוא כל חסר שאם עצמו, בפני לבונה קומץ

קורט  אלא בה נשאר ולא וחסרה, המנחה, עם הבאה בלבונה
פסולה. שהיא שאמרו 53)אחד, מה כי רבינו, דעת

בחוץ  והקריבו שהוא כל שחסרו "וכולן שם: במשנה
במשנה  המוזכרים ועולה אימורים על גם מוסב פטור",
בחוץ  האימורים ומן העולה מן כזית "המעלה הקודמת

נסכים.54)חייב". ומנחת משיח כהן ומנחת כהנים מנחת
לכהנים. נאכל והשאר נקמצות - המנחות שאר אבל

והמים.55) חיסרון 56)היין להו "איבעיא קי. שם בגמרא
שמיה  לא או חיסרון שמיה בחוץ) וחסר שלם (הוציאו דחוץ

נפשטה. ולא חיסרון",

.ÈÌˆÚ‰ ‰È‰Â ¯Oa ˙Èfk Ba ÔÈ‡L ¯·‡ ‰ÏÚ‰∆¡»≈∆∆≈««ƒ»»¿»»»∆∆
¯aÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ57‰È‰ . «¿ƒƒ««ƒ«»ƒ¿≈∆¿À»»»

BÈ‡ CÎÈÙÏ ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈfÎÏ BÓÈÏLÓ ÁÏÓ∆««¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»≈
‰˜BÏ58˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰È¯eÓ‡Â ‰ÏBÚÂ .59. ∆¿»¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

משלימו 57) ועצם כזית בו ואין המעלה "איתמר קז: שם
יוחנן  ר' פטור. אמר לקיש וריש חייב אומר יוחנן ר' לכזית,
וכו', כעולין המזבח) על (=הקרבים עולין חיבורי חייב אמר

יוחנן. כר' יונה 58)ופסק בן ראש המעלה רבא "בעי שם:
תיקו". וכו', מהו לכזית משלימו ומלח כזית בו שאין

ומן 59) העולה מן כזית "המעלה במשנה: קט. שם
שם). (רש"י כליל כולה שהרי חייב", בחוץ האימורים

.‡È‡Â ¯·‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰ÏÚ‰Â ¯ÊÁÂ ‰ÏÚ‰¯·60. ∆¡»¿»«¿∆¡»«»«»≈∆¿≈∆
ÌÈzL ·iÁ - ÌÈ¯·È‡‰ ‰ÏÚ‰Â Ìc‰ ˜¯Ê61È¯‰L , »««»¿∆¡»»≈»ƒ«»¿«ƒ∆¬≈

¯L‡ :¯Ó‡ È¯‰L ;‰OBÚÏ ‰ÏÚÓ ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ»««»≈«¬∆¿∆∆¬≈∆¡«¬∆
¯ÒÁ ¯·‡ ‰ÏÚ‰ .B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡Â ,‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¿∆¡««¬…∆¡»≈∆»≈

¯eËt -62‡e‰ ÌÏM‰ ÏÚ - B˙‡ ˙BOÚÏ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««¬…««»≈
.·iÁ«»

חייב 60) והעלה, וחזר והעלה וחזר העלה קח. שם במשנה
אלא  חייב אינו אומר יוסי ר' שמעון. ר' דברי עלייה כל על
באבר  אלא נחלקו לא כי קח:) (שם יוחנן ר' ואמר אחת",
על  חייב הכל לדברי - אברים וחמשה בארבעה אבל אחד,

ואבר. אבר וכו'61)כל אבהו ר' "אמר קז: שם בגמרא
רבי  לדברי שתיים, חייב ישמעאל ר' לדברי והעלה זרק
רבי  לדברי אפילו אמר אביי אחת, אלא חייב אינו עקיבא
שם  יד) יב, (דברים קרא פלגינהו להכי שתיים, חייב עקיבא

תעשה". ושם ר'62)תעלה של פירושו לפי יוסי כרבי
פטור. (ר"י) סבר ומר חייב בחוץ קח:) (שם יוחנן

.·È¯·‡a eÊÁ‡L ÌÈL .ÌÈ¯eËt - eËÁML ÌÈL¿«ƒ∆»¬¿ƒ¿«ƒ∆»¬¿≈∆
¯L‡ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ·iÁ - ıeÁa e‰eÏÚ‰Â¿∆¡««»ƒ∆∆¡«ƒƒ¬∆

.ÔÈ·iÁ eÏÚ‰L LÈ‡Â LÈ‡ elÙ‡ - ‰ÏÚ ‰ÏÚÈ«¬∆…»¬ƒƒ»ƒ∆∆¡«»ƒ

.‚È˙BzÓ ˙ˆ˜Ó ˜¯Bf‰63Ìc Ïa˜Ó‰ .·iÁ - ıeÁa «≈ƒ¿»«»««»«¿«≈«
˙‡hÁ64Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa epnÓ Ô˙ ,„Á‡ ÒBÎa65 «»¿∆»»«ƒ∆«¿»«¿»«
ÌÈÙa66Èe‡¯ Blk È¯‰L ,ıeÁa Ôzp‰ ÏÚ ·iÁ - ƒ¿ƒ«»««ƒ»«∆¬≈À»

ÌÈÙa epnÓ Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÙa ·¯wÏ67Ô˙Â ¯ÊÁÂ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿ƒ¿»«¿»«
ÌÈ¯ÈL Ô‰L ÈtÓ ,¯eËt - ıeÁa68Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ . «»ƒ¿≈∆≈ƒ«ƒ¬»ƒƒ≈

ıeÁa Ô‰ÈL Ô˙pL ÔÈa ,˙BÒBk ÈLa69„Á‡ B‡ , ƒ¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
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ÌÈÙa „Á‡Â ıeÁa70„Á‡Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , «¿∆»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»
ıeÁa71.·iÁ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆«»

זה,63) בכלל הפנימיים, מדמים דם של ראשונה מתנה אף
כל  קיים כן אם אלא בפנים, כשר הקרבן שאין פי על אף

לו: זבחים במשנה כמפורש קיא:64)המתנות שם משנה
הדין  שהוא פי על אף המשנה, כלשון "חטאת" רבינו ונקט
שהרי  דווקא, "חטאת" נקטה והמשנה אחרים, לקרבנות
וכדעת  חייב, - בחוץ ונתן וחזר בפנים נתן שאם בה מפורש
בדמים  אלא אינו וזה מעכבים" "שיריים הסובר נחמיה ר'
חטאת  בקרבן אלא פנימיים דמים שאין ומכיוון הפנימיים,

"חטאת". המשנה נקטה אחר 65)- נתן לא אם הדין הוא
בפנים  "נתן הבא הדין אגב בפנים" "ונתן ונקט בפנים, כך

בחוץ". ונתן המזבח.66)וחזר כל 67)על היינו,
שבפנים. פי 68)המתנות על ואף מעכבים. ואינם

אמרו  הרי - חייב, זה באופן שגם מפורש שם שבמשנה
לר' אבל נחמיה, כר' היא זו משנה כי קיב.) (שם בגמרא
רבינו  ופסק מעכבים, אינם הפנימיים שיריים גם - עקיבא

שתיים.69)כמותו. חייב - בינתיים ידיעה לו הייתה ואם
מכפר".70) והפנימי החיצון על "חייב במשנה: שם
קיב.71) שם ובגמרא פטור, שהוא מפורש שם במשנה

מודה  מעכבים", "שיריים שאומר נחמיה ר' אפילו כי אמרו,
אבל  הכוס באותו אלא שיריים שאין משום שפטור, בזה

דיחוי. מחבירו עושה האחד - השני הכוס

.„È‰B·l‰Â ıÓw‰72Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L ‰ÁÓ ÏL «…∆¿«¿»∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆»≈∆
ıeÁa73M‰Â ÌÈÙa „Á‡‰ ·È¯˜‰ B‡ ,- ıeÁa È «ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«
·iÁ74ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ÔÎÂ .75 «»¿≈¿≈»ƒ≈¿»∆∆∆«»ƒ

ıeÁa Ô‰Ó „Á‡ ·È¯˜‰L76ÈM‰Â ÌÈÙa „Á‡ B‡ , ∆ƒ¿ƒ∆»≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
·iÁ - ıeÁa77. ««»

זה.72) את זה קי.73)שמעכבים (שם קמא כתנא
מעכבים  שהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא במשנה)

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - זה את שם 74)זה
הראשון  הקריב שכבר כיוון מודה, אליעזר ר' ובזה במשנה,

חלות 75)בפנים. שש סדרים: בשני ערוך היה הפנים לחם
קומץ  בו שיש כלי נותנים מערכה כל ובצד סדר, בכל
לבונה  קומצי שני נמצאו בזך, הנקרא הוא זה וכלי לבונה,
עד  הפנים לחם אוכלים הכהנים ואין הבזיכין. בשני

האש. על לבונה בזיכי שני שני 76)שיקטירו כי ואף
שיק  צריך אין זה, את זה מעכבים שניהם הבזיכין את ריב

במשנה) (שם קמא וכתנא חוץ, העלאת על להתחייב כדי
את  זה מעכבים ששניהם מכיוון כי הסובר אליעזר כר' ולא

שניהם. שיקריב עד חייב אינו - אליעזר 77)זה ר' וגם
בזה. מודה

.ÂËıeÁ ÌÏÚ‰Â ‰f‰ ÔÓfa ÌÈL„˜ ËÁML ÈÓƒ∆»«»»ƒ«¿««∆¿∆¡»
‰¯ÊÚÏ78;ÌÈÙa ·¯wÏ Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - »¬»»«»ƒ¿≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ

ÈtÓ ,˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ·È¯˜‰Ï ¯zÓ È¯‰L∆¬≈À»¿«¿ƒ««ƒ∆≈«ƒƒ¿≈
„È˙ÚÏ ‰Lc˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ ‰BL‡¯ ‰M„wL∆¿À»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

.‡B·Ï»

הזה,78) בזמן "המעלה אמרו: ושם קז: בזבחים יוחנן כרבי
לשעתה  קידשה ראשונה קדושה - חייב אמר יוחנן רבי
אלא  בחוץ, שחיטה נזכרה ולא לבוא". לעתיד וקידשה
עד) המתחיל דיבור נט. (שם התוספות וכתבו בלבד, העלאה

שחיטה  מועד,שעל אהל לפתח ראוי שאינו לפי פטור,
שכתב  מה כן ואם מזבח, יש אם אלא מקריבין אין שהרי
אלא  השחיטה, על גם לחייבו כוונתו אין ששחט" "מי רבינו
אי  שהרי ולהקריב, לשחוט הדרך: הוא שכן לפי כן, כתב

למלך. משנה ועיין מחיים, להקריב אפשר

.ÊËÌÈ¯Î ÈL„˜ ËÁBM‰79ÔÎÂ .·iÁ - ıeÁa «≈»¿≈»¿ƒ««»¿≈
ıeÁa Ô˙B‡ ‰ÏÚn‰80·È¯˜‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Îp‰Â . ««¬∆»«¿«»¿ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌMÏ ˙BÏBÚ81‰Óa· e·È¯˜iL ‡e‰Â . «≈¿»»¿∆«¿ƒ«»»
e·iL82ÔÚiÒÏ ¯eÒ‡Â .83Ô˙eÁÈÏL ˙BOÚÏÂ84È¯‰L , ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬¿ƒ»∆¬≈

Ì‰Ï ˙B¯B‰Ï ¯zÓe .ıeÁa ·È¯˜‰Ï eÈÏÚ ¯Ò‡∆¡«»≈¿«¿ƒ«À»¿»∆
e·È¯˜È C‡È‰ Ì„nÏÏe85.‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÌLÏ ¿«¿»≈««¿ƒ¿≈»≈»

למזבח.79) להקריבן עולות מהגויים מקבלים כי
ושחיטה.80) העלאה הושוו שהרי שם 81)חייב, ברייתא

מצווין  ישראל בני ב), יז, (ויקרא ישראל בני אל "דבר קטז:
חוץ". שחוטי על מצווין הגויים ואין חוץ שחוטי על

לעצמו 82) במה בונה ואחד אחד כל "לפיכך בברייתא: שם
ולמעלה  קח: שם וראה שירצה". מה כל עליה ומקריב
כ) ח, (בראשית שנאמר בנין, בלא העלאה אין כי א, הלכה

לה'". מזבח נח אחא 83)"ויבן בר יעקב רב "אמר שם:
שליחותן". ולעשות לסייען אסור אסי רב אף 84)אמר

דיבור  שם (תוספות בחוץ עליה חייבים שאין כזו בעבודה
אסור). שרי".85)המתחיל ולאורינהו רבה "אמר שם:

‡zÚiÒa ˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈«»¿»¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

-dcearxtq
zFkldoitqEnE oicinY

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
¦§§¦¦¨¦

¦§¦¦̈¦
˙BˆÓ ‰¯OÚ ‰BÓL .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈ƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰OÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
˜ÈÏ„‰Ï (· .˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
(„ .d˙BaÎÏ ‡lL (‚ .ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚ L‡≈««ƒ¿≈«¿»∆…¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰ .ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ∆«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
Ô‰k ·È¯˜iL (Ê .ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï (Â .ÌBÈ¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈
(Á .ÔÈz·Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰ÁÓ ÏB„b»ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ
ÌÁÏ ˙BOÚÏ (Ë .˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»«¬∆∆
.ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È .ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ (È .ÌÈt‰«»ƒ«»≈√»ƒ««∆«
(„È .˙¯ˆÚ ÛÒeÓ (‚È .‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï (·È¿«¿ƒ…∆«¿»«¬∆∆
ÏÏ‚a ˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»ƒ¿«
(ÊË .‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÂË .˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰«∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÈÈÓL ÛÒeÓ (ÁÈ .‚Á‰ ÛÒeÓ (ÊÈ .ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ««∆»«¿ƒƒ
˙BÚe·L ‰Ú·L LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (ËÈ .˙¯ˆÚ¬∆∆ƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿»»

.¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓƒ«¿»«»…∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואימתי 1) יום, בכל תמידים שני הקרבת מצות בו תתבאר

הקרבתם. זמן

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÏÎa ˙BÏBÚ ÌÈO·k ÈL ·È¯˜‰Ï ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»
ÌBÈ3¯˜aa „Á‡ ,ÔÈ„ÈÓz ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,4ÔÈa „Á‡Â ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»«…∆¿∆»≈

ÌÈa¯Ú‰5¯ÓB‚Â „ÈÓ˙ ‰ÏÚ ÌBiÏ ÌÈL :¯Ó‡pL ;6. »«¿«ƒ∆∆¡«¿«ƒ«…»»ƒ¿≈

וראה 2) רוקח). (מעשה זו מצוה על שמברכין אומרים יש
רש"י  (ועיין א. הלכה פ"א הקרבנות מעשה במשנהֿלמלך

מעשר). והרי ד"ה נ. עשה 3)עירובין המצוות, בספר ראה
שחיטתו.4)לט. זמן אימתי ב, הלכה להלן ראה 5)ראה

שחיטתו. זמן ג, הלכה תעשה 6)להלן אחד הכבש "את
ד). (שם, הערבים" בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר

.·B˙B‡ ÔÈËÁBL ¯˜a ÏL ?Ô˙ËÈÁL ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«¿«¿ƒ»»∆…∆¬ƒ
Á¯ÊÓ Ïk Èt ¯B‡iMÓ ,‰nÁ‰ ‰ÏÚzL Ì„˜7ÌÚÙe . …∆∆«¬∆««»ƒ∆≈¿≈»ƒ¿»««

ÈL ˙È·a ¯eav‰ ˙‡ ‰ÚM‰ ‰˜Ác ˙Á‡8e·È¯˜‰Â , ««»¬»«»»∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌBia ˙BÚL Úa¯‡a ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««¿«¿«»«

"האיר 7) – שאומר ל.) ותמיד כח. (יומא שמואל בן כמתיא
"כלומר, הן", אומר והוא בחברון, שהוא עד המזרח כל פני
ולפיכך  ממנו, בנקודה האור שיתחיל לא המזרח כל שיאיר
ראות  לפי האור הגיע העזרה, בקרקע העומדים לו אומרים
וכו' התמיד שוחטין ואז הין, להם אמר חברון עד עיניך
(פירוש  שמואל" בן מתיא כרבי שהלכה וכו' הקדמנו וכבר
אין  שהרי פסולה, השחיטה כן לפני אבל בתמיד). המשנה
ה"א  פ"ד שם למעלה (ראה ביום אלא זבחים שוחטין
(ראה  למצוות" מקדימין "זריזין ומשום כ:). ובמגילה
הכשר. הזמן הגיע עם מיד אותו מקריבין היו – ד.) פסחים

העיד 8) בבא בן יהודה "רבי א משנה פ"ו עדיות ראה
של  תמיד ועל וכו' הקטנות את שממאנים דברים, חמשה
שהיו  יון, מלכות "בימי היה וזה שעות", בארבע שקרב שחר
טליים. שני להם והעלו זהב של קופות שתי להם משלשלים
מעלין  והיו זהב, של קופות שתי להם שלשלו אחת פעם
עיניהם  את הקב"ה האיר שעה באותה גדיים, שני להם
אותה  על הטלאים, בלשכת מבוקרים טליים שני ומצאו
שקרב  שחר של תמיד על בבא בר יודה ר' העיד שעה
ועיין  א, הלכה פ"ד ברכות (ירושלמי שעות" בארבע

שם). בעדיות המשנה בפירוש

.‚CÈ¯‡iMÓ B˙B‡ ÔÈËÁBL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒƒ∆«¬ƒ
kÏ ‰‡¯ÈÂ Ïv‰CÈ¯‡‰L Ï9‰ˆÁÓe LMÓ ‡e‰Â ,10 «≈¿≈»∆«…∆∆¡ƒ¿ƒ≈∆¡»

ÌBi‰ ÛBÒ „Ú ,‰ÏÚÓÂ11ÏÎa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡ÏÂ . »«¿»««¿…»¬ƒ¿»
ÚL˙a ·¯˜Â ,‰ˆÁÓe ˙BÚL ‰BÓLa ‡l‡ ÌBÈ∆»ƒ¿∆»∆¡»¿»≈¿≈«

‰ˆÁÓe12¯Á‡ ˙BÚL ÈzL B˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó ‰nÏÂ . ∆¡»¿»»¿«¬ƒ¿≈»««
B‡ ÌÈ„ÈÁÈ ÏL ˙Ba¯w‰ ÈtÓ ?B˙ËÈÁL ÔÓÊ ˙lÁz¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿≈«»¿»∆¿ƒƒ

¯eaˆ ÏL13·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ .14Ì„˜ ÏÏk Ôa¯˜ ∆ƒ¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»¿»…∆
¯ÁL ÏL „ÈÓz15ÏL „ÈÓz ¯Á‡ Ôa¯˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , »ƒ∆««¿…¬ƒ»¿»««»ƒ∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa16Bc·Ï ÁÒt Ôa¯wÓ ıeÁ ;17È‡L , ≈»«¿«ƒƒ»¿«∆«¿«∆ƒ

.˙BÚL ÈzLa Ô‰ÈÁÒt Ï‡¯OÈ Ïk e·È¯˜iL ¯LÙ‡∆¿»∆«¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈»
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יש  כמה עד הוראה לימוד ישנו התמיד, זמן מאיחור והנה
יחיד, ואפילו מישראל ואחד אחד כל של במצבו להתחשב
הקרבנות  מפני שהוא הרמב"ם כתב האיחור בסיבת שהרי
רוב  שכן לציבור, יחידים והקדים ציבור, של או יחידים של
כי  יחידים, של הם התמיד נדחה שבגללם הקרבנות
כמה  עד בעצמך והגע קבועים, זמנים יש הציבור לקרבנות
את  דוחים שבשבילו יחיד, יהודי כל של מעלתו גדלה
כל  על לכפר שעניינו הערביים, בין של התמיד קרבן
בני  כלל כפרת תלויה ובו היום, במהלך שנעשו העוונות
בהבאת  לאחר עלול יחידי שאדם כיון אעפ"כ ישראל,
יום  כל התמיד קרבן את דוחים אחת, שעה במשך קרבנו
יאחר  לא שהיחיד להבטיח כדי שעתיים במשך ויום

קרבנו. את להקריב
לבדו", פסח מקרבן "חוץ פסח בקרבן שייך זה שאין ומה
הוא  הפסח של עניינו שהרי העניינים בפנימיות לבאר יש
מסדר  למעלה התשובה עבודת היינו ודילוג, קפיצה
כי  יאחר" "שמא החשש אין כזה שבמצב ומובן והדרגה,
חדא". וברגעא חדא ב"שעתא הוא התשובה עניין כללות
(n oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הצל 9) נוטה מזרח, בצד שהמש הצהרים, לפני שהרי
הצל  למערב, נוטה שהשמש הצהרים, אחר ואילו למערב.
ולא  לכאן לא נוטה הצל אין היום ובאמצע למזרח. נוטה
מתחיל  שהצל ומשעה המיצל. של תחתיו הוא אלא לכאן
לכל  ונראה מזרח, לצד לנטות שמתחיל כלומר, להאריך,
וכן  הערביים. בין של התמיד שחיטת זמן הוא אז שהאריך
משינטו  דתמיד מצוותו רבא, אמר "אלא נח. בפסחים הוא
מעידנא  הערביים, בין קרא דאמר טעמא אי ערב, צללי
בשש  אדינא ליה מוקמינן וכו' למערב שמשא דמתחיל
גם  וראה רבא, אמר אלא ד"ה שם רש"י וראה ומחצה".

שם. פסחים לרבינו, המשנה כו:10)בפירוש ברכות
הערב,11) עד מנחה תפלת אמרו מה "ומפני שם: בברכות

הערב". עד והולך קרב הערביים בין של תמיד שהרי
ומחצה,12) בשמונה נשחט "תמיד שם: בפסחים משנה

ומחצה". בתשעה רבא,13)וקרב "אמר בגמרא: שם
ימות  בשאר הילכך וכו' ערב צללי משינטו דתמיד מצוותו

(וי  אמר דרחמנא ונדבות, נדרים דאיכא ה)השנה ו, קרא
ואמר  השלמים, חלבי שחר) של תמיד (=על עליה והקטיר
ליה  מאחרינן כולם, הקרבנות כל השלם עליה נט:) (שם מר

ומחצה". בשמונה ליה ועבדינן שעי, לגבי 14)תרתי להלן
וכאן  שוחטין". "ולא כתב הערביים", בין של תמיד "אחר
של  תמיד "קודם שלגבי להקריב", "שאסור וכתב דקדק
תמיד  אחר אבל עבודה, שאינה שחיטה נאסרה לא שחר"
ויבוא  לזרוק, יוכל שלא לפי לשחוט, גם אסור – שחר של
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(משנהֿלמלך). פסול מנין 15)לידי רבנן, "תנו נח: שם
(ויקרא  תלמודֿלומר שחר, של לתמיד קודם דבר יהא שלא
מאי  העולה. שחר) של תמיד על =) עליה וערך שם)
טעם  זה ואין ראשונה". עולה העולה רבא, אמר תלמודא,
למעלה  שכתב למה אלא אותו, שמאחרים כאן, שכתב למה
המזרח  כל פני משיאור לשחטו שמקדימים ב) (הלכה

רוקח). קרב 16)(מעשה דבר שאין "ומנין בפסחים: שם
והקטיר  (שם) תלמודֿלומר הערביים, בין של תמיד אחר
השלם  שחר) של תמיד על =) עליה השלמים, חלבי עליה

כולן". הקרבנות וזה 17)כל לבדו", פסח "מערב צ"ל
שמונה  עד התמיד את שמאחרים למעלה, שאמר למה מוסב
אלא  כן, אינו פסח שבערב אמר זה ועל ומחצה, שעות
שוחטים  שאין לפי ה), הלכה (כדלהלן התמיד את מקדימים
התמיד  ישחטו ואם שם). (להלן התמיד אחר אלא הפסח את
כל  יספיקו לא ומחצה, בתשע ויקריבוהו ומחצה בשמונה
בלחםֿמשנה  וראה המוריה. (הר פסחיהם לעשות ישראל

נט.). לפסחים ובצל"ח

.„ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ‡l‡ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ∆«∆«∆»««»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰18ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÔÎÂ .19Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó »«¿«ƒ¿≈¿À¿≈ƒƒ«¿ƒƒ«»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡20, ««»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿«¿»»»»
.·¯ÚÏ Ô‰ÈÁÒt ÏÎ‡Ï ÔÈ¯B‰Ë eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿≈∆»∆∆

קודם 18) "תמיד נט. נח: שם ובברייתא במשנה. נח. פסחים
הפסח  את ("תזבח בערב בו שנאמר דבר יאוחר וכו', לפסח
לדבר  ו), יב, (שמות הערבים ובין ו) טז, דברים בערב",
ד) כח, (במדבר הערבים בין אלא ערב בו נאמר שלא

מהן 19)בלבד". אחד שכל והמצורע. היולדת הזבה, הזב,
הוא  עדיין שמשו, והעריב וטבל מטומאתו שטהר אע"פ
שיביא  עד בקדשים, לאכול כדי טהרתו גמרה ולא חסר
בקדשים" לאכול הוא אסור כפרתו שיביא וקודם קרבנו,
ביום  ששכחו וכגון א). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות (פ"א
בין  של התמיד שהקריבו עד קרבנם להביא השמיני

ביום 20)הערביים. רק כי נט. שם בברייתא כתנאֿקמא
קרבנו  להקריב כפרה למחוסר הותר בניסן עשר ארבעה
של  שמצותֿעשה הערביים, בין של תמיד הקרבת לאחר
כפרתו) שיביא לאחר אלא להביאו (שאיֿאפשר פסח קרבן
(=עליה  השלמה של ה'עשה' את דוחה כרת בה שיש
בשאר  אבל כרת. בה שאין ג) הלכה למעלה ראה השלם,
של  תמיד לאחר מקריב אינו כרת, שם שאין השנה, ימות

הערביים. בין

.‰„ÈÓz‰ ‰È‰ ,˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÌÈÁÒt È·¯Ú«¿≈¿»ƒ≈¿…≈¿«»»»«»ƒ
‰ˆÁÓe ‰BÓLa ·¯˜Â ‰ˆÁÓe Ú·La ËÁL21È„k , ƒ¿»¿∆«∆¡»¿»≈ƒ¿∆∆¡»¿≈

Ì‰ÈÁÒt ËÁLÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL22·¯Ú ÏÁ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ¿…ƒ¿≈∆¿ƒ»∆∆
LLa B˙B‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ - ˙aL ·¯Ú ˙BÈ‰Ï ÁÒt∆«ƒ¿∆∆«»»¬ƒ¿≈

‰ˆÁÓe23BpÓÊ ˙lÁ˙a ,24È„k ,‰ˆÁÓe Ú·La ·¯˜Â , ∆¡»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈¿∆«∆¡»¿≈
˙aL ÒkiL Ì„˜ ˙BÏˆÏ ÁÂ¯ Ì‰Ï ‰È‰iL25. ∆ƒ¿∆»∆∆«ƒ¿…∆∆ƒ»≈«»

במשנה.21) נח. בגמרא.22)שם שם.23)שם משנה
ג.24) הלכה למעלה פסח 25)ראה ערב "חל בגמרא: שם

שבת, דחי דלא צלייתו נמי דאיכא שבת, ערב להיות
ומחצה". בשש אדיניה ליה מוקמינן

.Â26ÔÈa ÏL „ÈÓz ¯Á‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ∆≈
,ÌÈa¯Ú‰27Ïk ‰¯Ë˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ïk ÔÈ¯ÈË˜Ó »«¿«ƒ«¿ƒƒ»»»»»¿«¿»»»

ÌBi‰28ÔÈ¯eÓ‡‰Â ˙BÏBÚ È¯·È‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe .29ÈˆÁ „Ú ««¿ƒƒ≈¿≈¿»≈ƒ«¬ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,‰ÏÈl‰30ÔÈ¯·È‡Â . ««¿»¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿≈»ƒ

eÏk‡˙ ‡lL ÔÈ¯eÓ‡Â31¯‡MÓ ÔÈa „ÈÓz‰ ÔÓ ÔÈa , ¿≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈ƒ¿»
¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk Ô‰a ÔÈÎt‰Ó - ˙Ba¯w‰32; «»¿»¿«¿ƒ»∆»««¿»««…∆

.¯˜a‰ „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»««¿»««…∆

בדפוס 26) אבל ו, הלכה כאן מתחילה חדשים, בדפוסים
שאין  "אע"פ שהמלים ונראה הפסק. סימן כאן אין רומי
וזה  ה. להלכה שייכות הערבים" בין של תמיד אחר שוחטין
אם  כן ואם הערביים, בין וכו' שוחטין שאין אע"פ פירושם:
אחריו  לשחוט יוכלו לא ומחצה לשש התמיד מקדימים
בזה, התחשבו לא – ג) הלכה למעלה (ראה ונדבות נדרים
המוריה, (הר השבת קודם הפסח לצלות שהות לתת בכדי

להלן). שהרי 27)וראה נכון. וכן ו. הלכה מתחילה כאן
השלמה, של 'עשה' אין שבהקטרה יוצא שלנו הנוסחא לפי
בהקטרה, אלא אינו הפסוק עיקר כל שהרי יתכן, לא וזה
התוספות  כתבו וכן השלמים", חלבי עליה "והקטיר שנאמר

המוריה. בהר וראה . מט: לאחר 28)במנחות היינו
השלמה, של ה'עשה' ישנה כן, לא שאם התמיד, שהקטירו

למעלה. ראה 29)ראה הלילה, כל אותן מעלין הדין שמן
ב. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות "כדי 30)בפ"ד שם:

הפשיעה". מן באש.31)להרחיק נשרפו לא כלומר,
מלפני 32) המזבח על היו שכבר וכיון כ: כ. יומא עיין

חצות. אחר חכמים עליהם גזרו לא חצות,

.Ê‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÁBc „ÈÓz ÏL ÌÈ¯·È‡33ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ≈»ƒ∆»ƒƒ∆«À¿»¿≈ƒ
˙aM‰ ˙‡34„·Ïa ˙aL ·¯Úa ‡l‡ .35ÔÈ¯ÈË˜Ó ∆««»∆»¿∆∆«»ƒ¿««¿ƒƒ

‰ÁBc B˙lÁz - „ÈÓz‰L .˙aL ·¯Ú ÏL „ÈÓz È¯·È‡≈¿≈»ƒ∆∆∆«»∆«»ƒ¿ƒ»∆
˙aL36‰ÁB„ BÈ‡ BÙBÒÂ ,37˙aL È·ÏÁ .38ÔÈ·¯˜ «»¿≈∆∆¿≈«»¿≈ƒ

È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa¿≈≈ƒ»ƒ¿¿»≈
˙aL39ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ,40; «»¬»≈¿≈ƒ¿≈≈«ƒƒ

BÊ ˙aL ˙ÏBÚ ‡ÏÂ - BzaLa ˙aL ˙ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡«…««»¿««¿…««»
˙¯Á‡ ˙aLa41·BË ÌBÈa ÏÁ ˙ÏBÚ ‡ÏÂ ,42. ¿«»«∆∆¿…«…¿

שנעשה 33) שכיון מו.), (יומא הונא רב לדעת כרבא
מו:). (שם הטומאה את דוחה הקטרתו אף בטומאה,

אותן 34) מקריבין אין שבת ערב של התמיד איברי כלומר,
שהרי  השבת, את דחה לא שתחילתו שכיון שבת, בליל
(יומא  השבת את דוחה אינה הקטרתו גם שבת, בערב נעשה

רבא). לדעת שבת.35)שם בליל ולא כלומר,
בשבת.36) ונקרב בשבת נשחט שבת של תמיד כלומר,
(37- שבת בערב נקרב שלא שבת ערב של תמיד כלומר,

בשבת. להקריבו הקרבנות 38)אסור של החלבים
בשבת. נט:39)שהקריבו ופסחים קיד. כד: שבת ראה

והמדובר 40) ישמעאל. כרבי ולא עקיבא, כרבי קיד: שבת
על  שמקדשים ובזמן בשבת, א' ביום הכיפורים יום כשחל
י. הלכה עירובין מהלכות בפ"ח כמפורש הראיה, פי

על 41) לימד בשבתו, שבת עולת אומר, עקיבא "רבי שם:
הכיפורים, ביום אף יכול ביוםֿטוב. שקרבים שבת חלבי
הוא, מיעוטא "וי"ו רש"י ומפרש בשבתו", תלמודֿלומר

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



oitqeneקנב oicinz 'ld - dcear xtq - elqk `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחרת". בשבת ולא נט:42)בשבתו ופסחים כד: שבת
עולת  ולא בשבתו, שבת "עולת (שם) קרא אמר אמר, "אביי

ביוםֿטוב". חול עולת ולא בשבת, חול

.Á¯OÚ ‰Úa¯‡43ÔÈ¯ÈË˜Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ
È·ÏÁk Ì‰L ÈtÓ ,·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÌÈÁÒt‰ È·ÏÁ∆¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈¿∆¿≈

˙aL44. «»

מהלכות 44)בניסן.43) בפ"א גם כתב וכן נט: פסחים
וכו' הלילה כל פסחים חלבי "ומקטירין ח: הלכה פסח קרבן
קרבין  שבת חלבי שהרי בשבת, להיות עשר ארבעה כשחל
אין  בחול, להיות עשר ארבעה חל אם אבל ביוםֿטוב,

ביוםֿטוב". חול חלבי מקטירין

.ËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡45ÌÈ‡ÏË ‰MMÓ46ÔÈ¯w·Ó‰47 ≈¬ƒƒƒ»¿»ƒ«¿À»ƒ
ÌÈ‡Ïh‰ ˙kLÏa48Ì„˜ ÌÈÎeÓ eÈ‰ÈÂ .Lc˜naL ¿ƒ¿««¿»ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a ‰·¯˜‰ ÌBÈ49eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿«¿»»»ƒ¿««ƒ∆»
„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ‡Ï ,‰lÁzÓ B˙B‡ ÔÈ¯w·Ó¿«¿ƒƒ¿ƒ»…»¬ƒ∆«»ƒ
¯B‡Ï ‰ËÈÁL Ì„˜ ‰iL B˙B‡ ÔÈ¯w·nL „Ú«∆¿«¿ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ»¿

˙B˜e·‡‰50·‰Ê ÏL ÒBÎa ÌÈÓ B˙B‡ ÔÈ˜LÓe .51È„k , »¬«¿ƒ«ƒ¿∆»»¿≈
ËLÙ‰Ï ÁB ‰È‰iL52. ∆ƒ¿∆«¿∆¿≈

יג.45) בערכין התמידים.46)משנה "ר"ל 47)לצורך
(רבינו  לשחיטה" אותן להכין במומין ופשפשו אותן שבקרו

שם). המשנה המוקד,48)בפירוש בבית היו לשכות ארבע
הבחירה  בית מהלכות (פ"ה הטלאים לשכת מהן ואחת

י). קודם 49)הלכה ימים ארבעה ביקור טעון התמיד כי
להקריב  "תשמרו ב) כח, (במדבר בתמיד שנאמר השחיטה,
לכם  "והיה ו) יב, (שמות בפסח ונאמר במועדו", לי
טעון  להלן מה לחודש", יום עשר ארבעה עד למשמרת
ביקור  טעון כאן אף שחיטה, קודם ימים ארבעה ביקור
בפירוש  וראה שם). (ברייתא שחיטה קודם ימים ארבעה
מלבד  ימים ארבעה צריך כי דבריו מסוף שנראה שם המשנה

לחםֿמשנה). ועיין המוריה, (הר השחיטה משנה 50)יום
ל: בכוס 51)בתמיד אותו משקין "והיו שם. תמיד במשנה

במקום  עניות אין (כי) ויכולת עשירות להראות זהב, של
שם). המשנה בפירוש (רבינו גם 52)עשירות" כתב כן

כמו  להפשיטו ממהר שזה "לפי שם: המשנה בפירוש
את  ושוחטין "משקין במשנה: מ. (דף בביצה" שנתבאר
כלומר, דמשכא", סירכא "משום שם ובגמרא הבייתות",
המשנה  בפירוש אבל שם). (רש"י להפשיטה נוחה שתהא
יתיר  שחיטה קודם ההשקאה "כי רבינו: כתב שם, לביצה
וראה  ונכרתת". נשמטת חלושה, סירכא שם יש ואם ריאתה.

כאן). המוריה בהר

.ÈÔÈa ÏL „ÈÓz ‰OÚÓ Ck ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ‰OÚÓk¿«¬≈»ƒ∆««»«¬≈»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰53‰OÚÓa e·˙kL ‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓk Ïk‰Â . »«¿«ƒ¿«…¿«¬≈»»∆»«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰54‰Ïh‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBk eÈ‰ ‡ÏÂ .55ewÁÈ ‡lL , «»¿»¿…»¿ƒ∆«»∆∆…¿«

ÔÈÈn‰ ˙‡56Ô‰È„Èa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÔÈÊÁB‡ ‡l‡ ,57CÎÂ . ∆«ƒƒ∆»¬ƒ»»¿«¿»ƒ≈∆¿»
ÌB¯„Ï BL‡¯ :B˙„È˜Ú ‰˙È‰58·¯ÚÓÏ ÂÈÙe59. »¿»¬ƒ»…¿»»»¿«¬»

נאמר 53) שהרי המוריה). (הר מקומות בכמה פשוט כן
הכבש  ואת בבוקר, תעשה אחד הכבש את ד) שם, (במדבר

(קרית  שווים ששניהם משמע – הערביים בין תעשה השני
(קרית 54)ספר). תמיד" "עולת בה נאמר שהרי בפ"ו.

איש  שמעון כר' ודלא דתמיד, בפ"ד מבואר וכן ספר).
התמיד  דם בזריקת משנה שהיה יד:), (יומא המצפה

שמח). (אור העולה שם.55)מבזריקת תמיד משנה
משום 56) אמר חד חסדא: ורב הונא "רב לא: תמיד בגמרא

(כן  העמים" בחוקי דמהלך משום אמר וחד קדשים, בזיון
הביא  וכן המינים", "בחוקי גרס רבינו אבל לפנינו, הוא

יצחק 57)הכסףֿמשנה). כעקידת ורגל יד "תנא, שם בגמ'
קצב, עשין הסמ"ג (וכן שם המפרש וכתב אברהם". בן
ארבע  אותו כפתו שלא הראב"ד) ובפי' גרשום ברבינו וכ"ה
היו  שלא מפרש רבינו אבל בלבד. ורגל יד אלא רגלים,
והוא  בלבד, ורגלו ידו אוחזין היו אבל וכו' אותו כופתין
(פירוש  אברהם בן כיצחק ורגל יד עקידת שאמרו מה
המשנה  מלשון נראה וכן כאן) כוונתו וכן שם, המשנה
יום  ('תוספות בו" אוחזים באברים שזכו "מי שם) (תמיד

שם). הוא 58)טוב' וכן במשנה. שם תמיד המזבח. לדרום
לא  כי לז.) (שם בגמרא ואמרו במשנה. לו: ביומא
גללים  ירביץ שמא למערב, וראשו למזרח כשזנבו העמידוהו

המזבח. אותו 59)לצד ושחט יא) א, (ויקרא שנאמר לפי
שם). בתמיד (המפרש ה' לפני

.‡È˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ ËÁL ‰È‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz»ƒ∆««»»ƒ¿»«∆∆¿ƒ
‰iL ˙ÚaË ÏÚ ÌÈÁaËn‰ ˙Èa ÏL ˙È·¯ÚÓ60ÏLÂ ; «¬»ƒ∆≈«ƒ¿»«ƒ««««¿ƒ»¿∆

ÏÚ ‰pnÓ ˙ÈÁ¯ÊÓ ˙ÈBÙˆ Ô¯˜ ÏÚ - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ«∆∆¿ƒƒ¿»ƒƒ∆»«
‰iL ˙ÚaË61‰ „‚k ‰È‰iL È„k ,LÓM62È¯·c . «««¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¿∆∆«∆∆ƒ¿≈

.LÓM‰ „‚k ÔÈËÁL eÈ‰iL ,Ô‰ ‰Ïa«̃»»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆«∆∆

בית 60) מהלכות פ"ה למעלה וראה א. משנה פ"ד תמיד
הטבעות  מקום השולחנות מקום "בצד כי יד, הלכה הבחירה
ושחטוהו  הקדשים". את שוחטין ושם אמה, וארבע עשרים
מפני  הראשונה, הטבעת על ולא השניה הטבעת על
שקעה  ולא מזרחית, צפונית בקרן חמה יצאה לא שמעולם
שהחמה  כשם לפיכך, נו.) (עירובין צפונית מערבית בקרן
מפליגין  כך ובשקיעתה, בזריחתה מהקרנות קצת מופלגת
סב: ביומא (רז"ה המזבח צפון של מקרנות התמיד שחיטת

שם). לתמיד ישראל בתפארת שם 61)וראה זה גם
כי  להיפך, אמרו ג), כ, (לבמדבר פנחס בספרי אבל בתמיד,
תמיד  ואילו מזרחית, צפונית קרן על נשחט שחר של תמיד
מערבית. צפונית קרן על נשחט הערביים בין של

אמר 62) מילי, הני "מנא במשנה: דברי על לא: תמיד בגמ'
היום  כנגד ליום, שנים שם) (במדבר קרא דאמר חסדא, רב
ובתחפנחס  יח, ל, ביחזקאל שנאמר "כמו השמש, (=נגד
הכי, נמי תניא שם), תמיד בפיה"מ רבינו – היום" חשך
אלא  אינו או היום נגד אומר אתה היום, כנגד ליום שנים
אחד  הכבש את ד) שם (במדבר אומר כשהוא היום, חובת
הרי  הערביים, בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר, תעשה
היום. נגד ליום, שנים מקיים אני מה הא אמור. היום חובת
צפונית  קרן על נשחט היה שחר של תמיד כיצד, הא
המזרח  וכותלי ממזרח זורחת החמה (שבבוקר מערבית
על  למערב) המזרח מן להרחיק צריך היה לכך מאפילים,
צפונית  קרן על נשחט היה הערביים בין ושל שניה. טבעת
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וכותלי  מערב בצד חמה (שבערב שניה טבעת על מזרחית
למזרח  המערב מן להרחיק צריך לכך מאפילין, מערב

השמש). נגד שיהיה

.·È„ÈÓz e·È¯˜‰ ‡ÏÂ ,e„ÈÊ‰ elÙ‡ ,e‚‚L B‡ eÚË»»¿¬ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜È - ¯ÁL ÏL63‰na . ∆«««¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ«∆

ÁaÊÓ ‰È‰ Ï·‡ ;ÁaÊn‰ CpÁ˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¬»»»ƒ¿≈«
ÂÈÏÚ e·È¯˜È ‡Ï - ÌeÏk ÂÈÏÚ ·¯˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL L„Á»»∆¬«ƒ…»«»»¿…«¿ƒ»»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰lÁz64‰ÏBÚ‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈»«¿«ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«»»
¯ÁL ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡65. ∆»¿»ƒ∆««

שמעון 63) כר' ולא תנאֿקמא, וכדעת במשנה מט. מנחות
בערב. להקריב יכולים אינם שהזידו שאלו האומר

הוא 64) שאף שמעון, ר' של תנאֿקמא לדעת גם נ. מנחות
(שם). המזבח בשנתחנך אלא נחלק משנה 65)לא

שם. במנחות

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
על 1) תמיד יקודה אש להיות שמצותֿעשה רבינו בו יבאר

של  תמיד עם עצים גזרי שני העלאת ומצות המזבח, גבי
שחר.

.‡‰„e˜È L‡ ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÁaÊn‰ ÏÚ ƒ¿«¬≈ƒ¿≈¿»««ƒ¿≈«
„ÈÓz3ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,4Û‡ . »ƒ∆∆¡«≈»ƒ«««ƒ¿≈««

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯È L‡‰L Èt ÏÚ5L‡ ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓ , «ƒ∆»≈»¿»ƒ«»«ƒƒ¿»¿»ƒ≈
ËBÈ„‰‰ ÔÓ6ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa e˙Â :¯Ó‡pL ,7L‡ ƒ«∆¿∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…«…¬ƒ≈

.ÁaÊn‰ ÏÚ««ƒ¿≈«

בוערת.2) כט.3)יוקדת, עשה המצוות' ב'ספר ראה
להלן 4) ראה האש, לקיום שהיא שלישית מערכה וזוהי

- א מה, ביומא אולם שם. המצוות' ב'ספר הוא וכן ה"ד.
ה) שם, (שם שנאמר ממה האש קיום של מערכה למדו
ה"ה  להלן רבינו כתב וכן בו", תוקד המזבח על "והאש

מלפני 5)(לחםֿמשנה). אש "ותצא כד) ט, (שם שנאמר
('קרית  החלבים" ואת העולה את המזבח על ותאכל ה'

ב.6)ספר'). כא, יומא הזה, בעולם שנבראה אש כלומר,
פ"ה  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' ב . סג, עירובין א. נג,

"הכהן".7)ה"י. צ"ל

.·ÌÈˆÚ ÔÈÎ¯BÚ ¯˜aa8ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈÎ¯BÚÂ , «…∆¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
L‡ ÏL ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ9Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL , «¬»»¿»∆≈∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈

¯˜aa ¯˜aa ÌÈˆÚ10ÌÈ¯Ê‚ ÈL ˙BÏÚ‰Ï ‰ÂˆÓ ÔÎÂ .11 ≈ƒ«…∆«…∆¿≈ƒ¿»¿«¬¿≈¿»ƒ
‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÚ ¯˙BÈ ¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ıÚ ÏL12, ∆≈ƒ»ƒ∆««≈«¬≈««¬»»

ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .¯˜aa ÌÈˆÚ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯Ú·e :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»∆»«…≈≈ƒ«…∆¿≈ƒƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈ¯Ê‚ ÈL13:¯Ó‡pL , ¿≈¿»ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;L‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ eÎ¯ÚÂ14, ¿»¿≈ƒ«»≈ƒƒ«¿»»¿
¯a„Ó ·e˙k‰ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙aL15. ∆¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«»¿«≈

ביומא 8) אבל בבוקר. המזבח בראש עצים מסדרים כלומר,
למדוהו  שהרי בלילה, כשר המערכה שסידור מפורש - ב כז,
מוקדה  על העולה "היא ב) ו, (ויקרא שנאמר ממה לג.) (שם
להלן  וראה גדולה", מערכה "זו – הלילה" כל המזבח על

ובה"ה. זו הנ"ל 9)בהלכה העצים מבערים כלומר,

ראשונה, מערכה היא וזו אש, של גדולה מערכה ועושים
ה"ד. להלן סידור 10)ראה זה מפסוק למדו - ב כו, ביומא

מערכה  ואילו בסמוך), להלן רבינו (וכדברי עצים גזרי שני
וגו'". העולה "היא הנ"ל מהפסוק למדו שתי 11)גדולה

גדיש  כמחק ועוביין רחבן, ואמה אורכן אמה עצים, בקיעות
יום  ועבודת ה"ג), מזבח איסורי מהל' פ"ז (למעלה סאה של
בו  שנאמר הנ"ל מהפסוק למדוהו שהרי כז:), (יומא היא

איכא). ד"ה שם ('תוספות' האש 12)"בבוקר" להרבות
זוכה  שהיה הכהן כי ה"ה, פ"ד להלן וראה ה"א). פ"ו (להלן
מעלה  והוא המערכה, את המסדר הוא המזבח את לתרום

עצים. גזרי  ב.13)שני כו, ו'סיפרא'14)יומא שם,
הי"א). פ"ה דנדבה (דיבורא שם:15)ויקרא ביומא,

שטעון  הערביים בין של לתמיד מנין אומר: רשב"י "תניא,
וערכו  שם) (ויקרא שנאמר כהנים, בשני עצים גזרי שני
ה) ו, (שם דכתיב שחר, של לתמיד ענין אינו אם עצים.
ענין  תניהו עליה, וערך בבוקר עצים הכהן עליה ובער

הערביים". בין של לתמיד

.‚ÈL Ô˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ÌÈ¯Ê‚ ÈL¿≈¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ«¬ƒ»¿≈
ÌÈ‰k16Èa È„ÈÁÈ ıÚa „Á‡Â „Á‡ Ïk ,:¯Ó‡pL ;B„ …¬ƒ»∆»¿∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆∆¡«

Ô‰Îa - ¯ÁL ÏL Ï·‡ .ÌÈL Ô‡k È¯‰ - eÎ¯ÚÂ¿»¿¬≈»¿«ƒ¬»∆««¿…≈
„Á‡17. ∆»

כלומר,17)שם.16) הכהן", עליה "ובער (שם) בו שנאמר
שם). (יומא, אחד כהן

.„ÏÎa ÁaÊn‰ L‡¯a ÔÈOBÚ L‡ ÏL ˙BÎ¯ÚÓ LÏL»«¬»∆≈ƒ¿…«ƒ¿≈«¿»
ÌBÈ18ÔÈ·È¯˜Ó ‰ÈÏÚL ,‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ - ‰BL‡¯ .ƒ»«¬»»¿»∆»∆»«¿ƒƒ

,‰pË˜ ,dcˆa - ‰iL .˙Ba¯w‰ ¯‡L ÌÚ „ÈÓz‰«»ƒƒ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«»
ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï ‰zÁÓa L‡ ÔÈÁ˜BÏ ‰pnnL∆ƒ∆»¿ƒ≈¿«¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
˙ÂˆÓ Ìi˜Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL .ÌBÈ¿ƒƒ≈»∆»¿∆»¿«≈ƒ¿«

L‡‰19„˜ez „ÈÓz L‡ :¯Ó‡pL ,20. »≈∆∆¡«≈»ƒ«

א.18) מה, שם וברייתא ב. מג, יומא במשנה יוסי, כרבי
שם. המשנה, בפירוש גם ה"א,19)וראה למעלה ראה

כאן. משנה' וב'ספר 20)ו'לחם ה"א, למעלה הוא כן
יוסי  רבי למד - א מה, ביומא אבל כט. עשה המצוות'
"והאש  ה) (שם, שנאמר ממה האש, לקיום שלישית מערכה
(ראה  ה"ה להלן רבינו שהביא כמו בו", תוקד המזבח על

ה"א). למעלה לחםֿמשנה

.‰e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ21‰„˜BÓ ÏÚ :¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««¿»
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ BÊ - ÁaÊn‰ ÏÚ22„˜ez ÁaÊn‰ L‡Â ; ««ƒ¿≈««¬»»¿»¿≈«ƒ¿≈««

˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba23ÏÚ L‡‰Â ; «¬»»¿ƒ»∆¿…∆¿»≈«
˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ BÊ - Ba „˜ez ÁaÊn‰24Ìei˜ ÏL «ƒ¿≈«««¬»»¿ƒƒ∆ƒ

- ·¯ÚaÓ eÏk‡˙ ‡lL ÌÈ¯„Ùe ÌÈ¯·È‡ Ï·‡ .L‡‰»≈¬»≈»ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»∆∆
‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ Ècˆa Ô˙B‡ ÔÈ˙B25. ¿ƒ»¿ƒ≈«¬»»¿»

א.21) מה, מהפסוק 22)יומא כן למד ה"ב, למעלה
עיי"ש. וגו'", עליה שממנה 23)"ובער לפי כן נקראת

ובין  בוקר בכל שמקטירין לקטורת במחתה אש נוטלין
ה"א 24)הערביים. למעלה וראה יוסי, לרבי שם יומא

כט. עשה המצוות' וב'ספר אותן 25)וה"ד, נותן כלומר,
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המערכה  על ומחזירן גדולה מערכה שיעשה עד שם
יהודה: ורבי יוסי רבי לדעת שם ביומא הוא וכן הגדולה.
שסודרן  מבערב נתעכלו שלא ופדרים לאיברים מנין "דתניא,
על  או הכבש על שסודרן מחזיקן אין ואם מזבח, גבי על
תלמודֿלומר  וסודרן, גדולה מערכה שיעשה עד סובב, גבי
המזבח". על העולה את האש תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא

הי"ג. להלן וראה

.Â‰˜BÏ - ÁaÊn‰ L‡ ‰aÎÓ‰26‡Ï :¯Ó‡pL , «¿«∆≈«ƒ¿≈«∆∆∆¡«…
‰aÎ˙27˙Á‡ ˙ÏÁ‚ elÙ‡ .28ÏÚÓ d„È¯B‰ elÙ‡Â , ƒ¿∆¬ƒ«∆∆«««¬ƒƒ»≈«

ÁaÊn‰29‰zÁÓ L‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - daÎÂ30L‡Â «ƒ¿≈«¿ƒ»∆¬»≈«¿»¿≈
‰¯BÓ31Èt ÏÚ Û‡ ,‰pnÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÁaÊna dÈÎ‰L ¿»∆¡ƒ»«ƒ¿≈«¿«¿ƒƒ∆»««ƒ

ÁaÊn‰ L‡¯a Ô˙B‡ ‰akL32d˜z È¯‰L ;¯eËt - ∆ƒ»»¿…«ƒ¿≈«»∆¬≈ƒ¿»
.ÁaÊn‰ L‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¿≈¬ƒ≈»∆≈«ƒ¿≈«

וראה 26) ה"ז. פ"ב צו ו'סיפרא' ב. צא, וזבחים ב. מו, יומא
פא. ל"ת המצוות' שהוא 27)ב'ספר נראה שם ב'סיפרא'

נראה  וכן תכבה", לא בו תוקד המזבח על "והאש הפסוק
הפסוק  רבינו הביא שם המצוות' ב'ספר אבל שם. ביומא,
רש"י  ועי' תכבה". לא המזבח על תוקד תמיד  "אש השני

שם. אבוה 28)בזבחים בר רבה אמר נחמן רב כדברי
וכיבה  המזבח גבי מעל גחלת "המוריד שם) וזבחים, (יומא
היו  אם שאפילו שם, בזבחים השני התירוץ וכדברי חייב". -
זה  וכל אחת. גחלת כיבוי על הוא חייב גחלים, עוד שם
יוקדה  אש להיות ה'עשה' לענין אבל הלאו, לענין אלא אינו
מקצת, בכיבוי עבר לא – ה"א) (למעלה תמיד המזבח על

כאן). שמח' 'אור (ראה הכל כיבה אם כדי 29)אלא
נחשבת  היא ולכן אחרת, מצוה בה לעשות ולא לכבותה,
שם). יומא, (ראה שהורידה לאחר אף המזבח, לאש עוד

שממנה 30) מיוחדת מערכה היתה כי ה"ד, למעלה ראה
ה"ה, פ"ג להלן גם וראה לקטורת, במחתה אש לוקחים
ומוריד  במחתה שחותה הדשן הרמת מצות היתה כן וכמו

הי"ב. להלן ראה הגחלים, את פ"ג 31)לרצפה להלן ראה
דישונו  אחר אותו מדליקין אין שכבה מערבי שנר הי"ג,

החיצון. ממזבח השניה 32)אלא וכהלשון רבא, כדעת
שם. ביומא,

.Ê‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ÈˆÚ ¯cÒnLk33Á¯ÊÓa d¯cÒÓ - ¿∆¿«≈¬≈«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«
ÁaÊn‰34Á¯Ên‰ ÔÓ ¯cÒÏ ÏÈÁ˙‰L ‰‡¯Ó ‰È‰ÈÂ ,35. «ƒ¿≈«¿ƒ¿∆«¿∆∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»

ÌÈ¯Êb‰ ÔÈa ‰È‰ ÁÂ¯Â36ÌÈiÓÈt‰ ÌÈ¯Êb‰ ÈL‡¯Â . ¿∆«»»≈«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ«¿ƒƒƒ
‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ÔLca ÔÈÚ‚B eÈ‰»¿ƒ«∆∆∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿«ƒ¿»

Áetz37. ««

גדולה,33) מערכה עצי מסדר היה המזבח, את שתרם זה
ה"ה. פ"ד להלן ובגמרא 34)ראה א. כט, תמיד משנה,

אותה  סידר למה (כלומר, טעמא "מאי אמרו: – א ל, שם
לחםֿמשנה) – כהמפרש ודלא רבינו, לדעת הוא כן במזרח,
הבאה  =) הרוח שתהא כדי אמר, חד חסדא: ורב הונא רב
את  מציתין שיהיו כדי אמר, וחד בה. מנשבת מזרח) משער
של  שניה מערכה בה שמסיקין הגחלת (היא האילתא"
הכוונה  כאן ואף שם). המשנה, בפירוש רבינו – קטורת
להדלקתה  דאגו שלא אלא בה, מנשבת הרוח שתהא
של  המהירה להדלקתה אלא עצמה, המערכה של המהירה

לחםֿמשנה). – הקטורת במשנה:35)מערכת שם
אות  העצים מערכת על נותנין כלומר, מזרחה". "וחזיתה
לצד  בבאֿבתרא) מסכת בתחילת הנזכרת "חזית" (כמו
(פירוש  מערכה לסדר מתחילין המזרח שמצד שיורה מזרח,

שם). המערכה 36)המשנה, של העצים סדרי בין כלומר,
היה  "וריוח במשנה: שם שם). (המפרש, ריוח מניחים היו
"שהיו  משם". האילתא את מציתין שהיו הגזירים בין
למערב, ואחת למזרח אחת גיזרה בריבוע העצים מסדרין
לדרום, ואחד לצפון אחד גזירין שני עליהן ומניחין וחוזרין
כמה  ועוד כנ"ל, אחר, ריבוע ומסדרין חוזרין זה ריבוע ועל
ריבוע  בין נושבת והרוח ריבוע גבי על ריבוע ריבועים

שם). ישראל' ('תפארת "וראשי 37)לריבוע" במשנה: שם
כי  רבינו, ומפרש בתפוח". נוגעין היו הפנימיים הגזירים
שאליו  המזבח באמצע אשר הדשן מקום הוא התפוח
ובפירוש  הי"ג להלן (ראה הצדדין מכל הדשן גורפים
כשלש  ד"ה - ב צ, בחולין רש"י פירש וכן שם) המשנה,
ונקרא  שם. תמיד, – המפרש מדברי נראה וכן כור, מאות
מן  עושין היו המזבח לאמצע האפר שמגרפין שאחרי תפוח,
(רבינו  תפוח בדמות המערכה מקום באמצע כרי כמין הכל

שם). המשנה, בפירוש

.ÁÈˆÚ ¯¯B·e ¯ÊBÁ ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ¯cÒnL ¯Á‡Â¿««∆¿«≈«¬»»¿»≈≈¬≈
ÌÈÙÈ ‰‡z38˙¯Ë˜ ÏL ‰iL ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓe39 ¿≈»»ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ»∆¿…∆

LÓ ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ „‚kÓÈtÏk Ô¯w‰ ÔÓ ‰Îe ƒ¿∆∆∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆∆¿«≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBÙˆ40ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò LÓÁ BÓk d·e ,41. »«¿««»¿»≈¿ƒ∆»ƒ

ÈtÓ ,ÌÈÏÁb ÔÈ‡Ò ‰BÓL BÓk da ÔÈOBÚ ˙aL·e¿«»ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»ƒƒ¿≈
ÏL ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙aL ÏÎa ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰ÈÏÚL∆»∆»«¿ƒƒ¿»«»¿≈»ƒ≈¿»∆

ÌÈt‰ ÌÁÏ42. ∆∆«»ƒ

מהל'38) פ"ז למעלה וראה א. נח, וזבחים שם, תמיד
לגחלים  עכשיו צריכים שהיו "ולפי ה"ג. מזבח איסורי
היו  קטורת, שם ולהקטיר הפנימי המזבח אל ולישאם
(המפרש, אפר" ולא טובים גחלים שיעשו יפים בוררים

שם). להקטיר 39)בתמיד במחתה, אש לוקחים שממנה
ה"ד). (למעלה "לסדר 40)קטורת במשנה: שם, בתמיד

דרומית  מערבית מכנגד לקטורת (ה)שניה המערכה (את)
המפרש, וכתב אמות". ארבע צפון כלפי הקרן מן משוך
המזבח  מן ואין בצפון מזבח כוליה תנא, האי "קסבר שם:
ועומד  ממוצע ההיכל שהרי אמות, חמש אלא הפתח נגד
עשר  מאותן יש היכל, של פתחו אמות ועשר העזרה באמצע
מן  אמות חמש הרי הצפון, מן וחמש הדרום מן חמש אמות
וארבע  היכל, של פתחו צפונית אמות חמש נגד המזבח
ורוצה  מערבית (דרומית) הקרן מן להרחיק שרוצה אמות
אמות  ארבע שבאותן לפי דרומית, קרן על אותו להמשיך
ואמה  יסוד אמה שהם לפי המערכה, לסדר יכול אתה אי
ולימדך  וכו' כהנים רגלי הילוך ואמה קרנות ואמה סובב
נגד  עדיין היא האמה אותה שגם תסדר החמישית שבאמה
ההיכל  פתח נגד המערכה שיעשה בעינן ואנן וכו' הפתח
רבינו  מדברי שמבואר ולפי ב. נח, בזבחים הוא וכן וכו'".
היה  המזבח כי הי"גֿטו) הבחירה בית מהל' פ"ה (למעלה
ושתי  הפתח, כנגד אמות עשר דרום, בצד אמה עשרים
אין  כי כרחנו, על לומר, צריך – הפתח מן צפונית אמות
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בזבחים  שאמרו ומה הפתח, כנגד המערכה לעשות צורך
להרחיק  שהוצרכו ומה (לחםֿמשנה), הכל לדברי אינו שם,
יסוד  של אמה שם: המפרש, שכתב כמו היינו אמות, ארבע
להילוך  מקום ואמה קרנות של אמה סובב, של ואמה
מ"ה. פ"ב תמיד יוםֿטוב' ב'תוספות וראה הכהנים.

במדה 41) עצים שם נותן שהיה לומר, ורוצה במשנה. שם
שיוכל  כדי גחלים, סאים חמש שם ישארו שכשישרפו כזו,

בריוח. בהן הניטל 42)לחתות דבר שכל במשנה. שם
קרן  באותה אלא ניתן אינו החיצון, במזבח ליתנו מבפנים
ממנה  סמוך יותר קרן לו ושאין לפנים, יותר סמוכה שהיא

נח:). (זבחים

.Ëd˙B‡ ‰OBÚ L‡‰ Ìei˜ ÏL ˙ÈLÈÏL ‰Î¯ÚÓ«¬»»¿ƒƒ∆ƒ»≈∆»
ÁaÊn‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa43˙‡ da ˙ÈvÓe , ¿»»∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿≈««ƒ»∆

‰hÓÏ L‡‰ ˙ÈvÈ ‡ÏÂ .L‡‰44,ÁaÊnÏ d˙B‡ ‰ÏÚÈÂ »≈¿…«ƒ»≈¿«»¿«¬∆»«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ L‡Â :¯Ó‡pL ;ÔÈ˙ÈvÓ BÓˆÚ ÁaÊna ‡l‡∆»«ƒ¿≈««¿«ƒƒ∆∆¡«¿≈«ƒ¿≈«

Ba „˜ez45BL‡¯a ‡l‡ ‰È‰z ‡lL ‰˙v‰Ï Ô‡kÓ , «ƒ»««»»∆…ƒ¿∆∆»¿…
.ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«

שום 43) חז"ל בדברי מצינו שלא ממה ללמוד יש כן
המוריה'). ('הר לזה מקום -44)קביעות ב מה, ביומא

על  לימד תכבה. לא המזבח על תוקד תמיד "אש בברייתא:
המזבח  על אלא תהא שלא קטורת של שניה מערכה
קיום  של השלישית המערכה על דיברו שלא הרי החיצון",
ועי' להלן. וראה קטורת, של שניה מערכה על אלא האש,

המוריה'. שם.45)ב'הר חננאל' 'רבינו בפירוש הוא כן
של  שניה מערכה על נאמר זה פסוק כי ה"ה למעלה וראה

עיון. וצריך למעלה, וראה קטורת,

.ÈÔLc‰ ˙Ó¯‰46ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰ ÏÚÓ47˙ÂˆÓ - ¬»««∆∆≈««ƒ¿≈«¿»ƒ¿«
‰OÚ48‰„B·Ú ‡È‰Â .ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â :¯Ó‡pL ,49 ¬≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«∆∆¿ƒ¬»

‰p‰k ˙B„B·ÚÓ50ÔLc‰ Ô‰a Ì¯BzL ‰p‰k È„‚·e .51 ≈¬¿À»ƒ¿≈¿À»∆≈»∆«∆∆
¯‡La Ì‰a LnLnL ÌÈ„‚a‰ ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰Èƒ¿¿ƒƒ«¿»ƒ∆¿«≈»∆ƒ¿»
ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL ;˙B„B·Ú¬∆∆¡«»«∆¿»»¿»«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â ÌÈ¯Á‡52'ÌÈ¯Á‡' ¯ÓB‡ BÈ‡ . ¬≈ƒ¿≈ƒ∆«∆∆≈≈¬≈ƒ
ÔÓ ÔÈ˙eÁt eÈ‰iL ‡l‡ ,ÏÁ È„‚a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿≈…∆»∆ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰53ı¯‡ C¯„ BÈ‡L ÈÙÏ .54ÒBk ‚ÊÓiL »ƒƒ¿ƒ∆≈∆∆∆∆∆ƒ¿…
.Ba¯Ï ‰¯„˜ Ì‰a ÏMaL ÌÈ„‚aa Ba¯Ï¿««¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿«

כיצד 46) הי"ב להלן וראה המזבח. גבי מעל הדשן הסרת
יום 47)תורמין. "בכל כי א. כ, יומא במשנה מפורש כן

המזבח". את ותמיד 48)תורמין א. וכב, שם, יומא ראה
ל. עשה המצוות' ו'ספר ב. וכח, א. ב:49)כח, כג, יומא

הדשן" "הוצאת אבל היא", עבודה דבריֿהכל "בהרמה
הט"ו. להלן ראה עבודה, אינה – כהונה 50)לחוץ וצריכה

ה"ח). מקדש ביאת מהל' פ"ט ולמעלה שם, ותמיד (יומא
בד  ומכנסי בד מדו הכהן "ולבש (שם) שנאמר כהונה ובגדי
- ב כג, ביומא וראה הדשן". את והרים בשרו על ילבש

רבינו. בדברי שאמרו 51)ולהלן מה מפרש (רבינו
פחותין  אחרים וכו' ולבש "ופשט שם) (יומא, בברייתא
דברי  לפי שהרי הדשן, בהוצאת ולא הדשן בתרומת – מהן"
רבינו  פסק (וכן עבודה אינה הדשן" "הוצאת תנאֿקמא

הרי  וכאן כהונה, בגדי צריכה אינה כן ואם הט"ו), להלן
שלובש  בגדים התורה הקישה ולבש", "ופשט מפורש
עלֿכרחינו  אלא כהונה, בגדי ששניהם שפשט, לבגדים
(שם) אלעזר כרבי ולא הדשן. בהרמת מדבר שהפסוק
סוף  הוא ולבש ופשט אלא והוציא", "אחרים שדרש
אלא  להלן. וראה וגו'", הדשן את "והרים הקודם מהפסוק
יוחנן  ורבי רב בפלוגתת - א ט, במעילה כי לציין שיש
ששם  לומר ודוחק כהונה. בגדי צריכה שהוצאה מפורש

אליעזר  דרבי אליבא לרבי מדבר אלא כן אמרו שלא ויתכן .
להלן  ראה כרב, פסק ורבינו כן, אמרו לא לרב אבל יוחנן,

הפרק). הדשן",52)בסוף את "והוציא מפורש (בפסוק
וכמו  הקודם, שבפסוק הדשן" את ל"והרים רבינו כוונת אבל

למעלה). שם.53)שכתבנו בברייתא כתנאֿקמא
שם.54) יומא ישמעאל, רבי של ברייתא

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡55‰ÏÚiMÓ - ÌBÈ ÏÎa ?ÔLc‰ ÔÈÓ¯Bz ≈»«¿ƒ«∆∆¿»ƒ∆«¬∆
¯ÁM‰ „enÚ56ÈÚˆÓ‡ LÈÏL ˙lÁzÓ - ÌÈÏ‚¯·e ; ««««»¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»ƒ
‰ÏÈÏ ÏL57‰ÏÈl‰ ˙BˆÁÓ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ;58. ∆«¿»¿«ƒƒ≈¬««¿»

במשנה.55) - א כ, יום 56)יומא "בכל שם: במשנה,
מלפניו  בין לו סמוך או הגבר, בקריאת המזבח את תורמין
רבי  גברא. קרא אמר, "רב כ:) (שם ובגמרא מלאחריו". בין
לדברי  (שהרי כרב רבינו ופסק תרנגולא". קרא אמר, שילא
נראה  (וכן שם). 'מאירי' – מוקדם זמן הוא שילא רבי
שם: אמרו שהרי השחר, עלות אחר שהוא (כ.), בזבחים
לקדש", צריך אין למחר הדשן לתרומת ורגליו ידיו "קידש
ידים  בקידוש פוסלת שלינה רבי, לדעת שאפילו שם, וביארו
ועד  הגבר שמקרות רבי שמודה כאן, נפסל אינו – ורגלים
הנץ  אחר עד השחר מעלות והיינו לינה, פסלה לא צפרא
קידוש  זמן היה ואם ה"ט) המקדש ביאת מהל' (פ"ה החמה
השחר  עמוד שהרי לינה, פסלה בוודאי – השחר עלות לפני
כב.) (יומא שאמרו ומה מקום. בכל לינה שעושה הוא
גם  שכשרה היינו – היא לילה עבודת הדשן שתרומת
- ב כז, יומא 'תוספות' ועי' כשרה, ביום גם אבל בלילה,
ברכות  למסכת ר"י תוספות בהשלמת וראה איכא. ד"ה
ה"א). פ"ד ולהלן ,107 הערה צב עמ' לז כרך "סיני"

שרבים 57) משום כ:) (שם בגמרא וביארו שם. משנה,
ההרמה. הקדימו לכן ברגל, קרבנות משנה,58)המביאים

היינו  גדול", דכהן "חולשא משום שם: בגמרא וביארו שם.
לנוח  מבלי עבודתו ולמהר ביום בהול להיות יצטרך שלא

לעבודה. עבודה בין

.·ÈÌ¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓ ?ÔÈÓ¯Bz „ˆÈk59Ï·BË -60 ≈«¿ƒƒ∆»»ƒ¿…≈
L·BÏÂ61‰Ó¯‰ È„‚a62Ï‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,ÂÈ63. ¿≈ƒ¿≈¬»»¿«≈»»¿«¿»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â64Lc˜zL „Ú ÈÏka Úbz ‡nL ¯‰f‰ : ¿¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ«∆¿«≈
EÈÏ‚¯Â EÈ„È65ÛÒk ÏLÂ ,‰zÁn‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â . »∆¿«¿∆¿««»≈«««¿»¿∆∆∆

‰˙È‰66ÚBˆ˜na ‰e˙ ‰˙È‰ ‡È‰Â .67L·k ÔÈa , »¿»¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿«≈∆∆
L·k ÏL B·¯ÚÓa ,ÁaÊnÏ68‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . «ƒ¿≈«¿«¬»∆∆∆¿≈∆««¿»

CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ‰pÙÓe ,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆∆«∆»ƒ≈«
CÏÈ‡Â69‰˙BÁÂ ,70·Ïa eÏk‡˙pL ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ¿≈«¿∆ƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¿≈
L‡‰71ı¯‡Ï ‰hÓÏ „¯BÈÂ ,72ÔBÙˆÏ ÂÈt CÙB‰Â .73, »≈¿≈¿«»»»∆¿≈»»¿»

ÈtÏk ˙Bn‡ ¯OÚ BÓk L·k‰ Á¯ÊÓÏ ı¯‡a Cl‰Óe¿«≈»»∆¿ƒ¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
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ÔBÙv‰74‰tˆ¯‰ Èab ÏÚ ‰˙ÁL ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·BˆÂ , «»¿≈∆«∆»ƒ∆»»««≈»ƒ¿»
L·k‰ ÔÓ ˜BÁ¯75ÌÈÁÙË ‰LÏL76ÌÈ˙BpL ÌB˜na , »ƒ«∆∆¿»¿»ƒ«»∆¿ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡¯Ó77‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„Â78. À¿«»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»
Ïˆ‡ ‰tˆ¯Ï „È¯BÓe ‰zÁna ‰˙BÁL BÊ ‰i˙ÁÂ«¬ƒ»∆∆««¿»ƒ»ƒ¿»≈∆

ÌBÈ Ïk ÏL ‰Âˆn‰ ‡È‰ ÁaÊn‰79. «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿»∆»

להלן 59) ראה לתרום, בגורל) =) בפיס שזכה מי כלומר,
ה"ה. תמיד 60)פ"ד משנה ראה הפיס, לפני טובל כלומר,

וטובל  משכים המזבח, את לתרום רוצה שהוא "מי א: כו,
מי  להן אמר וכו' הממונה בא וכו' הממונה יבא שלא עד
(לחםֿמשנה  בו" זכה שזכה מי הפיסו ויפיס, יבא שטבל
ה"ד, מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה וראה המוריה'), ו'הר
טובל. שהוא עד וכו' לעבודה לעזרה נכנס אדם אין כי
טובל  בגדיו, כשמחליף הכיפורים, שביום כשם כי (ויתכן
לא:), (יומא מקודם טבל שכבר אע"פ הלבישה, לפני הוא
בגדים  ולובש כהונה בגדי כשפושט שלפנינו בנידון כן כמו

הכהנים 61)פחותים). כי ה"א, פ"ד להלן ראה
כהונה. בגדי הפיס לפני לובשים היו בפיס המשתתפים

ה"י.62) למעלה ממי 63)ראה ורגליו ידיו רוחץ כלומר,
מן  ורגליו ידיו "קידש ב: כח, תמיד משנה  ראה הכיור,
תורה  "דבר כי כתב: שם, לרבינו המשנה ובפירוש הכיור".
אלא  העבודות מן דבר לשום ולא למזבח קרבים שאין הוא
יחֿכ) ל, (שמות רחמנא אמר ורגלים, ידים קידוש לאחר
ורחצו  וכו' נחושת כיור ועשית =) מועד אהל אל בבואם
אהל  אל בבואם רגליהם ואת ידיהם את ממנו ובניו אהרן
לשרת  המזבח אל בגשתם או ימותו ולא מים ירחצו מועד
המקדש  ביאת מהל' פ"ה וראה וכו')", לה' אשה להקטיר
ה"י, שם וראה קידוש". מצות "כיצד ביאר הט"ז ושם ה"א.
השרת, מכלי מאחד קידש ואם הכיור, ממי לקדש מצוה כי

כשר  זה ('תפארת 64).הרי כך" הזהירוהו אב בית "ראשי
שם). תמיד, "ואע"פ 65)ישראל' א: כח, שם משנה,

יחיד  הולך היה שהוא להזהירו צריך בדבר יודע שהוא
נזהר" הוא אותו שמזהירין ומתוך ויגע ישכח ושמא

שם). מחתת 66)(המפרש, "נטל (כח:) במשנה שם
בפירוש 67)הכסף". (רבינו זוית" קרן היא "מקצוע

שם). תמיד "והרי 68)המשנה, א: כח, במשנה שם
של  במערבו למזבח הכבש בין במקצוע נתונה המחתה
כבש  בין ממוצעת נתונה היא באלכסון "כלומר, כבש",
(המפרש  הכבש" שתכלה מקום אצל הכבש בזוית למזבח

במשנה.69)שם). למתחת 70)שם המחתה תוחב
הגחלים. מן מתמלאה והיא במשנה:71)הגחלים, שם

המאוכלות  הגחלים "הן הפנימיות", המאוכלות את "חותה
בפירוש  (רבינו האש" באמצע הם שהרי שבמזבח, היטב
את  "והרים ג) ו, (ויקרא נאמר שכן בדשן, והם המשנה),

(המפרש). האש" תאכל אשר לצד 72)הדשן, כשפניו
של  בדרומו הכבש שהרי צפון, לצד ואחוריו העזרה דרום

העזרה.73)המזבח. הגיע 74)לצפון "ירד במשנה: שם
כעשר  כבש של במזרחו הולך לצפון פניו הפך לרצפה
חוץ  ויוצא מזרח דרך בדרכו מהלך היה לא כלומר, אמות",
המזבח  דרום דהיינו העזרה, לצפון פניו הופך אלא לעזרה,
סמוך  העזרה בקרקע הכבש אצל כבש של במזרחו והולך

מקום  הוא רחוק ועדיין הכבש מן אמות כעשר והלך לכבש,
היה  אמה שלשים שהרי אמה, עשרים המזבח מן הדשן
בית  מהל' פ"ב למעלה כמפורש העזרה, בקרקע תופס הכבש
המזבח" "אצל ג) ו, (ויקרא שנאמר ואע"פ הי"ג. הבחירה
אמה, עשרים המזבח מן רחוק שיהא שצריך כן, למדו –
בנוצתה  מוראתו את "והסיר טז) א, (שם שנאמר ממה
וקים  הדשן", מקום אל קדמה המזבח אצל אותה והשליך
שמקום  הרי אמה, מעשרים פחותה השלכה שאין לרבנן להו
(המפרש). אמה עשרים המזבח מן רחוק הדשן

במשנה.76)רח.למז 75) למעלה 77)שם וראה שם,
הכ"א. הקרבנות מעשה מהל' להלן 78)פ"ו וראה שם,

הי"ב. ה"י.79)פ"ג למעלה ראה

.‚ÈÌ¯zL ‰Ê „¯iL ¯Á‡80ÌÈˆ¯81ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡82 ««∆»«∆∆»«»ƒ∆»«…¬ƒ
Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È ÔÈLc˜Óe83‰¯‰Óa84˙‡ ÔÈÏËBÂ , ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»¿¿ƒ∆

˙BÙ¯‚n‰85˙B¯Bpv‰ ˙‡Â86,ÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÈÏBÚÂ ««¿≈¿∆«ƒ¿ƒ¿…«ƒ¿≈«
eÏk‡˙ ‡lL ˙Ba¯w‰ È¯eÓ‡Â ˙BÏBÚ‰ È¯·È‡ ÏÎÂ¿»≈¿≈»¿≈≈«»¿»∆…ƒ¿«¿

ÁaÊn‰ È„„ˆÏ Ì˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰ÏÈl‰ Ïk87ÔÈ‡ Ì‡ . »««¿»«¬ƒƒ»¿ƒ¿≈«ƒ¿≈«ƒ≈
„‚k L·ka Ì˙B‡ ÌÈ¯„BÒ - ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿∆∆

··Bq‰88˙BÙ¯‚na ÔLc‰ ˙‡ ÔÈÙ¯Bb Ck ¯Á‡Â . «≈¿««»¿ƒ∆«∆∆««¿≈
ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏkÓ89Èab ÏÚ ‰Ó¯Ú B˙B‡ ÔÈÏÚÓe , ƒ»ƒ¿≈«ƒ¿≈««¬ƒ¬≈»««≈

Áetz‰90‡e‰Â ,¯zÎÒÙa ‰Ó¯Ú‰ d˙B‡ ÔÈÙ¯B‚Â . «««¿¿ƒ»»¬≈»ƒ¿«¿≈¿
C˙Ï ˜ÈÊÁnL ÏB„‚ ÈÏk91‰hÓÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,92. ¿ƒ»∆«¬ƒ∆∆ƒƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯·e93ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ eÈ‰ ‡Ï »¿»ƒ…»ƒƒ∆»«ƒƒ
ÈB ‡e‰L ÈtÓ ,ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡a ‰‰B·‚ ‰Ó¯Ú‰»¬≈»¿»¿∆¿««ƒ¿≈«ƒ¿≈∆

ÁaÊnÏ94. «ƒ¿≈«

ב.80) כח, שם ישהו 81)משנה, שלא כדי רצים לכך
קידוש  בלי ולמזבח, האולם בין שהוא הכיור, ליד הרבה
פ"ז  למעלה (ראה בכך איסור שאין אףֿעלֿפי ורגלים, ידים

ישראל'. 'תפארת – ה"כֿכא) הבחירה בית הם 82)מהל'
פיס, בזה היה ולא כן. לפני וטבלו בפיס, אתו שעמדו אלה
לכמה  אלא אחד לכהן רק מוגבלת זו עבודה שאין כיון

הי"ד. להלן המוריה' ב'הר וראה שנאמר 83)כהנים,
בגשתם  או וגו' ירחצו מועד אהל אל "בבואם כ) ל, (שמות
ורגליהם  ידיהם שקידשו אמרו, שם ובמשנה המזבח", אל
מאחד  קידש שאם לפי "כיור", הזכיר לא ורבינו הכיור. מן
ה"י. מקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה ראה כשר, השרת מכלי

פ.84) הערה למעלה הדשן 85)ראה את להסיר "יעים
שם). (המפרש, לתפוח" (רבינו 86)ולפנותו שפודין

שם). (המפרש, האברים" את "להסיר שם) המשנה, בפירוש
עד 87) להקטירן יכולין שאין בלינה, יפסלו שלא "כדי

סודרן  שהיו לא ואם שחרית, של תמיד אברי שיקטירו לאחר
אינם  המזבח בראש אבל בלינה, נפסלין היו המזבח, על

שם). (המפרש, בלינה" אין 88)נפסלים "אם במשנה שם
רבינו  וכתב הכבש", על בסובב אותן סודרים מחזיקן, צדדים
על  ענינו הכבש, על בסובב שאמר "מה כי המשנה, בפירוש
כתב: המפרש אבל כאן. כתב וכן הסובב", כנגד הכבש

ביו  הוא וכן הכבש". גבי על או בסובב ב."סודרין מה, מא
בלינה  נפסלין אין הכבש על וגם ה"ד. פ"ב צו וב'סיפרא'
את  שיסדרו ולאחר דבר. לכל כמזבח הוא הרי  שהכבש
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אחר  הגדולה, המערכה אל האברים יחזירו המערכות
למעלה  וראה שם) (המפרש, שחר של תמיד אברי שהקריבו

במשנה.89)ה"ה. למעלה 90)שם וראה במשנה, שם
גדול 91)ה"ז. כלי היתה "ופסכתר מ"ה: פ"ה בתמיד

כופין  משמשת היתה דברים ושלושה וכו' לתוך מחזקת
את  בה ומורידין בשבת, השרץ ועל גחלים גבי על אותה
הפסוק  ועל ה"ו). פ"ג להלן (ראה המזבח" גבי מעל הדשן
"פסכתרותיה". אונקלוס: תרגם "סירותיו", ג) כז, (שמות
שם) המשנה, בפירוש (רבינו סאה" ט"ו מחזקת מדה "ולתך
לרבינו, המשנה פירוש (ראה קבין ששה היא סאה וכל
חצי  שהם קבים, תשעים הוא "לתך" כן ואם עו:) מנחות

שם). ורע"ב הרא"ש בפירוש (ראה נקרא 92)כור וזה
ואילו  כח:). תמיד המשנה, פירוש (ראה מזבח" "דישון
לעיר  מחוץ אל מלמטה שמוציא מה הוא הדשן" "הוצאת
ה"ז) (למעלה בהשגות הראב"ד ודעת הי"ד). להלן (ראה
צ.) (חולין רש"י אבל ויום, יום בכל היא הדשן שהוצאת
(תמיד  והמפרש דאמרי) איכא ד"ה כז: (יומא וה'תוספות'
כי  סוברים שם, להראב"ד המיוחס בפירוש וכן כח:) פ"ב
רק  כיֿאם המזבח מעל הדשן את מוציאין היו יום בכל לא
משנהֿ ראה רבינו, וכדעת התפוח. גבי על הדשן כשרבה

כאן. להלן).93)למלך וראה המשנה, (פירוש במועדים
מפני 94) אותו, מדשנין היו לא "וברגלים שם: תמיד משנה,

כדאמרן  הרבה דשן עליו "כשיש = למזבח" נוי שהוא
עד  שמהלכין אהרן לבני הוא שבח סה:) (פסחים בעלמא
ונראה  הרבה דשן עליו כשיש שבח כך בדם, ארכובותיהם
שם  והראב"ד שם). (המפרש, בטל" המזבח עומד שלא
עם  בידים, אלא ברגלים הדשן מורידים היו שלא פירש

המגרפות.

.„ÈÌÈ‰k‰ ÔÓ ‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk95ÔLc‰ ÔÓ ‡lÓÓ »ƒ∆ƒ¿∆ƒ«…¬ƒ¿«≈ƒ«∆∆
ÔLc‰ CÙLÏ ¯ÈÚÏ ıeÁ ‡ÈˆBÓe ‰hÓÏ e„È¯B‰L96. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆

Òeit ıeÁÏ ÔLc‰ ˙‡ˆB‰Ï ÔÈ‡Â97.‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ , ¿≈¿»««∆∆«ƒ∆»»»∆
ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰lÓ Ô‰k ÏvÚ˙ ‡Ï ÌÏBÚÓe98. ≈»…ƒ¿«≈…≈ƒ¿ƒ∆«∆∆

ולא95) בפיס, עמדו שלא אלו שאין אפילו מה כי טבלו.
נכנס  אם אלא אינו טבל, אלאֿאםֿכן לעזרה נכנס כהן
ואילו  ה"ד), המקדש ביאת מהל' פ"ה למעלה (ראה לעבודה
(ראה  עבודה אינה לעיר מחוץ אל מלמטה הדשן הוצאת

הט"ו). הדשן 96)להלן את "והוציא ד) ו, (ויקרא שכתוב
לירושלים  שמחוץ הדשן בית והוא למחנה", מחוץ אל
משיח  כהן פר אצל שנאמר הנשרפות, החטאות שם ושורפין
אל  למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא

ישרף". וכו' הדשן זו 97)שפך מלאכה כי אף כלומר,
"והוציא  ד) ו, (שם נאמר שהרי אחד, כהן ידי על נעשתה
שהוצאת  כיון פיס, זה על היה לא – יחיד בלשון הדשן" את
מלהוציא  כהן נתעצל לא מעולם כי ואם עבודה. אינה הדשן
כדי  עד רבים קופצים זה על היו לא בסמוך) (ראה הדשן
בסמוך. להלן ראה זה, דין ומקור כב.). יומא (ראה סכנה
להודיע  רבינו הוצרך לא המזבח דישון גבי הי"ג ולמעלה
עושים  היו מהכהנים שרבים מאחר פיס, שם היה לא כי

כאן. המוריה' וב'הר שם, למעלה ראה משנה,98)זאת,
ומכאן  להלן. ראה עבודה, אינה כי אף כלומר, א. כט, תמיד

פיס. זה על היה שלא

.ÂË‰„B·Ú ıeÁÏ B˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â99ÔÈ‡ , ¿««ƒ∆≈»»«¬»≈
ÚaB˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈÓeÓ ÈÏ100B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnLÎe . «¬≈ƒƒƒ¿∆ƒƒ

˙BÁe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯ÈÚÏ ıeÁÏ¿»ƒ«ƒƒ¿»∆≈»
‰˜ÊÁa Ba ˙B·MÓ101ÌÈ¯ÈÊÁ ‡ÏÂ ,102.B˙B‡ ÌÈÙ¯Bb ¿«¿¿»¿»¿…¬ƒƒ¿ƒ

˙Áa epÁÈpiL - BÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÌL ep¯fÙÈ ‡ÏÂ103. ¿…¿«¿∆»∆∆¡«¿»∆«ƒ∆¿««
Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â104. ¿»≈»

ה"י.99) למעלה רבי 100)ראה כדברי שלא ב. כג, יומא
שם. למעלה ראה שנאמר 101)אליעזר, ממה כן למד

יפזר". שלא "ושמו, "הזרמים",102)להלן רומי: בדפוס
ושמו  "ואמרו, תמיד: מסכת בסוף המשנה בפירוש הוא וכן
שלא  לומר רוצה יתפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו בנחת, -
שכתב  מה (וראה השטף" בפני או הרוח בפני אותו יתן
רומי, דפוס לרמב"ם במבוא זצ"ל מיימון הכהן הגרי"ל

.(10ֿ11 עמ' קוק הרב מוסד בפסחים 103)הוצאת הוא כן
הדשן  בתרומת נאמר זה פסוק שהרי עיון, צריך אבל ב. כז,
על  העיר וכבר שם, בפסחים הוא וכן הדשן, בהוצאת ולא

הראב"ד. יוחנן,104)זה ורבי רב נחלקו - א ט, במעילה
אין  אמר רב המזבח, גבי שעל תפוח מאפר נהנה בענין
בגמרא: שם וביארו בו. מועלין אמר יוחנן ורבי בו, מועלין
כהונה  בגדי שצריך כיון יוחנן ולרבי מצוותו, נעשה לרב
נעשה  שזהו כרב, רבינו ופסק בו. מועלין – בהוצאה
בו" ליהנות "ואסור כתב ולפיכך ה"י. למעלה ראה מצוותו,
מהל' בפי"ט דבריו מדוקדקים וכן בו. שמועלים כתב ולא
אפרם  כו' הנשרפין "וכל שכתב: הי"ג המוקדשין פסולי
איסור  אלא שם שאין הרי – המזבח" מדשן חוץ מותר,
כתב  הדשן, תרומת לגבי מעילה מהל' בפ"ב ואילו בלבד,
הרמת  קודם בין החיצון המזבח "דשן יג), הלכה (שם

בו". מועלין - הרמה אחר בין הדשן,

á"ôùú'ä åìñë á"ë éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזהב,1) מזבח על הקטורת הקטרת מצות רבינו יבאר בו

ממנה. מקטירים וכמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï3 ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«¿…∆«ƒ¿««»»
,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·e ¯˜aa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ÏÎÈ‰aL∆«≈»«¬«ƒ¿»«…∆≈»«¿«ƒ

ÌÈnÒ ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰Â :¯Ó‡pL4‡Ï . ∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»»«¬…¿…∆«ƒ…
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ep¯ÈË˜È - ¯˜aa B¯ÈË˜‰5eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«…∆«¿ƒ∆≈»«¿«ƒ¬ƒ»

ÔÈ„ÈÊÓ6ÏL ˙¯Ëwa ‡l‡ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿««»»∆»«¿…∆∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa7.

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
≈»«¿«ƒ

¦§¦¦̈¦
הכהנים.2) מזבח 3)על "ועשית אֿג) ל, (שמות שנאמר

המזבח  והוא וגו'". טהור זהב אותו וצפית וגו' קטורת מקטר
שבהיכל. את 4)הפנימי בהיטיבו בבוקר "בבוקר וגומר:

הערביים  בין הנרות את אהרן ובהעלות יקטירנה, הנרות
הערביים 5)יקטירנה". בין של קטורת יקטיר כלומר,

כר' ודלא במשנה. מט. במנחות שמעון ר' של קמא וכתנא
הערביים. בין ושל הבוקר של בערב שמקטיר (שם), שמעון

בין 6) של הקטורת את מעכבת הבוקר של הקטורת אין
ולא  מזידין היו "אם שאמר: (שם) שמעון לר' ואף הערביים,
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אלא  זה אין - הערביים" בין יקריבו לא בבוקר כבש הקריבו
חכמים  גזרו לכן במקדש עולות ומצויות עולה שהוא בתמיד
אבל  עוד, יקריבו ולא יפשעו שמא חששו יקריבו, שלא
שהיא  ועוד ביום פעמיים אלא מצוייה שאינה בקטורת
קטורת. יביאו ולא יפשעו שמא חששו לא - מעשרת

ז)7) שם, (שמות שנאמר ממה זאת  למדו (נ.) שם ובגמרא
רבינו  כי ואף יקטירנה". הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר
אין  הדלקתם, היא הנרות הטבת כי יב, הלכה להלן סובר
אין  והדליקו מעולם דלק שלא נר אבל שכבה, בנר אלא זה
כתב: שהרי שם, רבינו בדברי נשמע וכן הטבה, נחשב זה
וראה  הטבתם". היא הנרות והדלקת שכבה נר "ומדליק

שם. משנה בלחם

.·‰‡Ó Ï˜LÓ ?ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‰nk«»«¿ƒƒƒ∆»¿»ƒ¿«≈»
ÔÈ¯È„8ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÈMÓÁÂ ¯˜aa ÌÈMÓÁ .9ÁaÊÓ . ƒ»ƒ¬ƒƒ«…∆«¬ƒƒ≈»«¿«ƒƒ¿≈«
¯˜ÚpL10BÓB˜Óa ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó -11˙¯Ë˜e . ∆∆¡««¿ƒƒ«¿…∆ƒ¿¿…∆
‰Ú˜tL12daL ÔÈË¯˜ elÙ‡ ,ÁaÊn‰ ÏÚÓ13ÔÈ‡ - ∆»¿»≈««ƒ¿≈«¬ƒ»»ƒ∆»≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ14. «¬ƒƒ»

מאות 8) שלוש הוא שנה בכל הקטורת כל משקל כי
שהם  מנה, יום בכל ממנה ומקטיר מנה, ושמונה ושישים
שמהם  מנים שלושה ונשארו החמה, ימות כנגד מנים שס"ה

הכיפורים. ביום חפניו מלוא גדול כהן משנה 9)מכניס
ופרס  בשחרית מנה) (=חצי פרס מקריב יום "בכל מג: יומא
בבוקר  "בבוקר שם) (שמות שנאמר משום הערביים", בין
הערביים  בין וגו' ובהעלות יקטירנה, הנרות את בהיטיבו
הערביים. בין וחציו בבוקר חציו כן אם יקטירנה",

והם 11)שנהרס.10) קיים, המזבח שהיה במקום כלומר,
הכל  דמים שלעניין פי על אף נט. בזבחים גידל רב דברי

מזבח. שצריך כו:12)מודים מנחות האש, בכח שקפצה
שם).13) במנחות (רש"י שבה" וחשובים שלמים
האש 14) תאכל "אשר ג) ו, (ויקרא שנאמר משום למזבח.

מה: יומא שם, (מנחות ודרשו המזבח", על העולה את
מחזיר  אתה ואי מחזיר אתה עולה "עיכולי פג:) וזבחים

ממנו. ופקעו הזהב מזבח על שהיו קטורת", עיכולי

.‚ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜nL ˙Úa15 »≈∆«¿ƒƒ«¿…∆«≈»¿»
ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓe ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÚ‰ Ïk ÔÈL¯Bt16, ¿ƒ»»»ƒ«≈»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«
˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰L ‰Ê ‡ˆiL „Ú Ì„‡ ÌL ‰È‰È ‡Ï17. …ƒ¿∆»»»«∆≈≈∆∆ƒ¿ƒ«¿…∆
ÌÈÙa ˙BOÚp‰ ˙B‡hÁ Ì„a ÒkiL ‰ÚLa ÔÎÂ18 ¿≈¿»»∆ƒ»≈¿««»««¬ƒ¿ƒ

.‡ˆiL „Ú ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Ïk‰ ÌÈL¯Bt¿ƒ«…ƒ≈»»¿«ƒ¿≈««∆≈≈
¯tÎÏ B‡·a „ÚBÓ Ï‰‡a ‰È‰È ‡Ï Ì„‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»…ƒ¿∆¿…∆≈¿…¿«≈
‡lL L„waL ‰¯tk ÏÎÏ ·‡ ÔÈa - ¯ÓB‚Â L„wa«…∆¿≈ƒ¿«»¿»«»»∆«…∆∆…

.Ì„‡ ÌL ‡‰È¿≈»»»

ולפנים,15) לפני שהיא הכיפורים יום של בקטורת אבל
אלא  לפרוש צריך שאין בברייתא אמרו הקדשים, בקודש
האולם  מבין אבל הקדשים, לקודש קרוב שהוא מההיכל

משנה). (כסף לפרוש צריך אין זאת 16)ולמזבח ולמדו
באוהל  יהיה לא אדם "וכל יז) טז, (ויקרא שנאמר ממה
יהיה  לא אדם "וכל - צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
באוהל  לומר תלמוד בעזרה, אפילו יכול מועד, באוהל
ובית  שילה שבמדבר, מועד באוהל אלא לי אין מועד,

בשעת  אלא לי אין בקודש, לומר תלמוד מנין, עולמים
לכפר". בבואו לומר תלמוד מנין, דמים מתן בשעת הקטרה,

תלמוד 17) מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי "אין שם: יומא
צאתו". עד שם) (ויקרא פר 18)לומר דם והוא בהיכל,

זרה. עבודה ושעירי ציבור של דבר העלם ופר משיח כהן

.„‰ÎfL ÈÓ ?ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»««¿…∆¿»ƒ∆»»
ÒÎ ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeM„a19‰È‰ ÈËe ,L„˜ ÈÏÎa ¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»»

BÓL20ÁÈpÓ .ÈˆÁÂ ÌÈa˜ ˜ÈÊÁÓe ,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ , ¿¿∆»»»»«¬ƒ««ƒ»≈ƒ«ƒ«
ÌÁt‰Â ¯Ù‡‰ ÂÈ„Èa ÔÙBÁÂ ,ÂÈÙÏ ı¯‡a Èh‰«¿ƒ»»∆¿»»¿≈¿»»»≈∆¿«∆»
‰B¯Á‡·e ,Èh‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÁaÊn‰ CB˙aL21 ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ƒ»«¬»

„aÎÓ22BÎB˙Ï ¯‡M‰ ˙‡23BÁÈpÓe ,24ÏÎÈ‰a ÌL ¿«≈∆«¿»¿«ƒ»«≈»
‡ˆBÈÂ25˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏk ÏËB ˙¯Ëwa ‰ÎfL ÈÓe . ¿≈ƒ∆»»«¿…∆≈¿ƒ»≈¿…∆

BÏ ‰È‰ ÈeqÎÂ .Le„b26BÓL ‰È‰ CÊ·e ,27CÊa‰ Ô˙BÂ . »¿ƒ»»»≈»»¿¿≈«»≈
BÓL ‰È‰ ÛÎÂ ,¯Á‡ ÈÏk CB˙a28Ûk‰ ˙‡ ‰qÎÓe . ¿¿ƒ«≈¿«»»¿¿«∆∆««

ÔË˜ „‚·a29„Á‡ BnÚ ÒÎÂ ,B„Èa Ûk‰ ÊÁB‡Â , ¿∆∆»»¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
B„Èa L‡ ÏL ‰zÁÓa30. ¿«¿»∆≈¿»

ופיו 20)להיכל.19) לסל דומה בטנא, ושמת "לשון
שאפשר 21)רחב". החפינה, כל שגמר אחרי כלומר,

בחפניו. לקבלו ניתן שאינו קצת רק כלומר,22)שנשאר
לכך. המיוחד בדבר אותם הטני.23)מטאטא לתוך

והניחו 25)לטני.24) הטני את ונטל "נכנס ט: משנה שם
השאר  את כיבד ובאחרונה לתוכו, ונותן חופן והיה לפניו
ודישון  התמיד דם זריקת ואחרי ויצא". והניחו לתוכו
במקום  החיצון המזבח אצל ומניחו מוציאו היה המנורה,
הפנימי  מזבח שדישון בזה, שהיה הנס מפני כן ועשו הדשן.
להטריח, שלא ובכדי במקומם, נבלעים היו המנורה ודישון
שניהם  את כרכו פעמיים, הנס לעשות מעלה, כלפי כביכול

ב 26)ביחד. משנה ז בפרק שם ששנינו ומה כלי. לאותו
למטוטלת. הכוונה וכסויו", הנ"ל.27)"והכף הכלי של

ומשל 28) קבין, שלושה ומחזיק גדול לתרקב דומה והוא
היה. וכמין 29)זהב לו היה "וכיסוי שם: במשנה

"שהיו  שם: רבינו ופירש מלמעלן", עליו היה מטוטלת
המכסה  על ונותנין במכסה, ומכסים קטורת, הבזך ממלאין
האחד, היו: כיסויים ששני הרי קטנה". מפה מלמעלה

המטוטלת. והשני לבזך, לו שהיה זה 30)הכיסוי הוא
בזה. גם שזוכה הדשן, בתרומת שזכה

.‰‰zÁna ‰ÎfL ‰Ê ?‰˙BÁ „ˆÈÎÂ31Á˜BÏ ¿≈«∆∆∆»»««¿»≈«
ÛÒk ÏL ‰zÁÓ32ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚÂ33‰pÙÓe , «¿»∆∆∆¿∆¿…«ƒ¿≈«¿«∆

ÌÈÏÁb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ÌÈÏÁb‰ ˙‡34 ∆«∆»ƒ≈«¿≈«¿≈ƒ«∆»ƒ
„¯BÈÂ ,‰iL ‰Î¯ÚÓa eÏk‡˙pL35Ô¯ÚÓe36CB˙Ï ∆ƒ¿«¿¿«¬»»¿ƒ»¿≈¿»»¿

·‰Ê ÏL ‰zÁÓ37BÓk ÌÈÏÁb‰ ÔÓ e¯ft˙ Ì‡ . «¿»∆»»ƒƒ¿«¿ƒ«∆»ƒ¿
˙BÁt B‡ ·˜38‰n‡Ï Ô„aÎÓ -39˙aL·e .40‰ÙBk «»¿«¿»»«»¿«»∆

¯zÎÒt‰ Ô‰ÈÏÚ41.- ·˜ ÏÚ ¯˙È ¯ft˙ Ì‡Â ¬≈∆«¿«¿≈¿ƒƒ¿«≈»≈««
‰˙BÁÂ ¯ÊBÁ42. ≈¿∆

הדשן.31) בתרומת שזכה זה קבין.32)כלומר, ארבעה של
גחלים.34)החיצון.33) קבים שלושה מעל 35)היינו

קבין 37)מריקן.36)המזבח. שלושת בת זהב של מחתה
מעלה. של כבוד שזהו מלאה, שתהא במשנה). מג: (יומא
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על  חסה והתורה תתקלקל, שמא זהב בשל חותה היה ולא
בהיותו  זהב, של לתוך מריקה היה ולא ישראל. של ממונן
מלאה, הייתה זהב של שהמחתה לפי המזבח, גבי על למעלה

הכבש. בשיפוע ברדתו יתפזרו שמא משנה 38)וחששו
לאמה". מכבדן (ו)היה גחלים כקב ממנו "נתפזר שם: בתמיד

הכהנים,39) בהן ייכוו שלא שבעזרה המים לאמת כלומר,
- המזבח של גחלת כיבוי איסור כאן ואין יחפין שהולכין

אחרת. למצוה שניתקה לכבות.40)כיוון שאסור
לתך.41) שמחזיק גדול כלי מלשון 42)והוא נראה כן

שם  עדיין כקב נתפזרו אם שרק הרי "כקב", המשנה
מליאה. זו אין מכן, ביתר אבל עליה, "מליאה"

.ÂB˙B‡ ÔÈÙBk :LnLÓ ¯zÎÒt‰ ‰È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»»«¿«¿≈¿«≈ƒ
˙aLa ı¯M‰ ÏÚÂ ÌÈÏÁb‰ ÏÚ43˙‡ Ba ÔÈ„È¯BÓe , ««∆»ƒ¿««∆∆¿«»ƒƒ∆

.ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÔLc‰«∆∆≈««ƒ¿≈«

כופין 43) אדם, בו יגע שמא וחוששין בעזרה שנמצא השרץ
איסור  משום בשבת אותו מוציאין ואין הפסכתר, עליו
גבי  שאמרו כמו במקדש, גם שאסרוהו שבות שיש מוקצה,

הפנים. לחם

.ÊÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔMcL ‰Ê Ì‰ÈÙÏ ÌÈc˜Óe44 «¿ƒƒ¿≈∆∆∆ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ
ÁaÊn‰ ÔeM„ BaL Èh‰ ÏËBÂ45‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe46. ¿≈«¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿«¬∆¿≈

Èab ÏÚ ÌÈÏÁb‰ ˙‡ ¯·Bˆ ‰zÁn‰ B„ÈaL ‰ÊÂ¿∆∆¿»««¿»≈∆«∆»ƒ««≈
Ô„c¯Óe ,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰47,‰zÁn‰ ÈÏeLa «ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»¿≈««¿»

‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe48CÊa‰ ˙‡ ÏËB Ûk‰ B„ÈaL ‰ÊÂ . ƒ¿«¬∆¿≈¿∆∆¿»««≈∆«»»
Ûk‰ CBzÓ49B˙BÂ50B·B¯˜Ï B‡ B·‰B‡Ï51,‰‡B¯Â . ƒ««¿¿¿¬ƒ¿¿∆

B·B¯˜ B‡ B·‰B‡ - Ûka ËÚÓ ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ft˙ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ«¿…∆¿«««¬¿
BÏ Ô˙B52˙¯Ëw‰ ÌÚ ¯ft˙pL ‰Ê ÂÈÙÁ CB˙Ï ≈¿»¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ«¿…∆

CÊaaL53‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe ,54. ∆«»»ƒ¿«¬∆¿≈

במעלות 44) עולים "החלו א: משנה ו פרק שם ראה
היו  והמנורה הפנימי מזבח בדישון שזכו מי האולם,
שזכה  זה את כאן הזכיר לא ורבינו לפניהם". מקדימים
שעל  בעבודה אלא כאן מדבר שאינו מפני המנורה, בדישון

הפנימי. ונוטל 45)מזבח להיכל נכנס כלומר, במשנה. שם
המזבח. את שדישן לאחר כשיצא שם שהשאיר הטני את

רשות 46) ונוטל עבודתו וגמר רבו את שמשמש "כעבד
שלא 47)ויוצא". המזבח על אותם ופורש מציע כלומר,

שיניחם. אחר הקטורת יפול שלא כדי משופעים יהיו
עבודתו.48) גמר עתה הכף.49)כי בתוך היה הבזך כי
כך".51)לבזך.50) לצורך עימו לשם "שבא
למקטיר.52) לו, נותן וקרובו, אוהבו שם 53)כלומר,

מתוך  הבזך את נוטל היה בקטורת שזכה "מי ג: במשנה
לו  נותנו ממנו נתפזר לקרובו, או לאוהבו ונותנו הכף
המקטיר  של בחפניו נותן וקרובו אוהבו כלומר, בחפניו".
לתוך  שנתפזר מה וגם בבזך שנשאר מה גם הקטורת, כל את

אבל 54)הכף. ויוצא, שמשתחווה כאן הוזכר לא במשנה
ובין  בהיכל שם להיות אסור אדם שכל לפי הוא, פשוט
לכן  המקטיר, שיצא עד שמקטיר בשעה למזבח אולם

ויצא. השתחווה מעשהו כשגמר

.Á¯ÈË˜n‰ ‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â55ÏÈÁ˙z ‡lL ¯‰f‰ : ¿¿ƒ»∆««¿ƒƒ»≈∆…«¿ƒ

‰Âkz ‡lL ,EÈÙlÓ56˙¯Ëw‰ CÈÏLÓe ÏÈÁ˙Óe . ƒ¿»∆∆…ƒ»∆«¿ƒ«¿ƒ«¿…∆
„c¯˙zL „Ú ˙ÏÒ „w¯nL ÈÓk ˙Áa L‡‰ ÏÚ«»≈¿««¿ƒ∆¿«≈…∆«∆ƒ¿«≈

.L‡‰ Ïk ÏÚ«»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

`ly jiptln ligzz `ly xdfd ,xihwnd dfl oixne`e"
."dekz

בפנים  מתחיל מזבח, של במזרחו עומד שהמקטיר כיון
וימשיך  במזרח יתחיל שאם למזרח, וממשיך (במערב)

יכווה. למערב, בפנים
קמ"ל, טובה עצה בבחינת היא הזהירות להבין, וצריך
הדינים  לפסקי זה שייך ומה המציאות, מצד המוכרחת
צריכה  הלכה, של עניין זהו אם ולאידך הקטורת. בעבודת
גבי  על הקרבנות הקרבת בעת גם מוזכרת להיות זו זהירות
לכהן  שיאמרו הלכה מצינו לא ואעפ"כ החיצון, המזבח

תכווה". שלא "הזהר... המקריב
זהירות  מצד המוכרח דבר שגם ראיה שמכאן לומר ויש
ההלכה  את להדגיש וצריך הלכה, של ענין נעשה כפשוטה,
(ממזרח) מלפניו להתחיל שצרך סברא שיש כיון שבדבר,

המצוות". על מעבירין "אין מצד
זהירות  נדרשת הקטורת בעבודת שדווקא לומר יש ועוד
יום, בכל בהיכל הקטורת שמקטירין ש"בעת כיון מיוחדת,
יהיה  לא ולמזבח לאולם ומבין ההיכל, מן העם כל פורשין
וכל  שנאמר הקטורת, שהקטיר זה שיצא עד אדם שם
גו'". בקודש לכפר בבואו מועד באוהל יהיה לא אדם
לסייעו, שיוכל המקטיר הכהן ליד שיעמוד מי שאין ומכיון
במזבח  הכהן של בעבודתו מאשר יתירה בזהירות צורך יש
במקרה  לסייעו ויוכלו הכהנים אחיו נמצאים שם כי החיצון,

הצורך.
(`n oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

למדוהו 55) להקטיר שנכנס לפני לכך מעולם, הקטיר שלא
המזבח 56)להיזהר. של במזרחו עומד המקטיר כלומר,

למזרח, ולהמשיך במערב, בפנים, להתחיל אותו ומלמדים
ייכווה. - למערב בפנים וימשיך במזרח, לפניו יתחיל שאם

.Ë‰pÓÓ‰L „Ú ¯ÈË˜Ó ¯ÈË˜n‰ ÔÈ‡Â57BÏ ¯ÓB‡ ¿≈««¿ƒ«¿ƒ«∆«¿À∆≈
‡e‰ ÏB„b Ô‰k Ì‡Â .¯Ë˜‰58:‰pÓÓ‰ BÏ ¯ÓB‡ - «¿≈¿ƒ…≈»≈«¿À∆

¯Ë˜‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡59Ïk eL¯ÙÈ ¯ÓB‡L ¯Á‡Â . ƒƒ…≈»«¿≈¿««∆≈ƒ¿¿»
ÌÚ‰60.‡ˆÈÂ ‰ÂÁzLÈÂ ¯ÈË˜n‰ ¯ÈË˜ÈÂ , »»¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¬∆¿≈≈

התוספות 57) ולדעת הסגן, הוא כח.) (יומא רש"י לדעת
הפייסות. על הממונה הוא אמר, המתחיל דיבור ק. מנחות

כבוד.59)המקטיר.58) של דרך ההיכל 60)משום מן
ולמזבח. האולם ומבין

.ÈÌÈa¯Ú‰ ÔÈ·e ¯˜aa ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ‰¯Bn‰ ÔeMcƒ«¿»«¬»««≈«…∆≈»«¿«ƒ
ÂÈ·e Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ -61. ƒ¿«¬≈∆∆¡««¬……«¬…»»

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â62‰‡Óh‰ ˙‡Â63 ¿«¿»««≈»∆««»¿∆«À¿»
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¯ ˙ÏÚ‰Ï :¯Ó‡pL ,ÔÓÊ Ô‰Ï Úe·wL ˙Ba¯˜k¿»¿»∆»«»∆¿«∆∆¡«¿«¬…≈
.„ÈÓz»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zwlcde ....dyrÎzevn miiaxrd oiae xweaa dxepnd oeyic"
."ozahd `id zexpd

בין  רק אינה המנורה הדלקת שמצות היא הרמב"ם שיטת
בהטיבו  בבוקר "בבוקר שנאמר בבוקר, גם אלא הערביים
על  חולקות בכללם) (ורש"י הדעות רוב אמנם הנרות". את
וי"ל  הערביים. בין רק הדליקו הנרות שאת וסוברות כך,
"שרגא  ביום אבל בלילה, היא האור שתועלת כיון בטעמם,
שצריך  שכיון סבר הרמב"ם אבל אהני". מאי בטיהרא
המעת־לעת. כל להדליקם שצריך הרי תמיד" "נר להיות
קרוי  ולילה לילה ש"כל עליו החולקים יסברו ולאידך
התמידיות  שם על כך קרוי התמיד שקרבן כשם תמיד",

ורגע. רגע בכל שקרב ולא בהקרבתו היום־יומית
האדם  שבנפש שבעבודה להוסיף, יש העניינים ובפנימיות
שיש  היינו בוקר", עד "מערב הוא האחד אופנים. שני יש
חושך  שהוא וערב גילויים, של זמן שהוא בוקר בין שינויים
והדר  חשוכא ש"ברישא בצורה היא שעבודתו והסתרה,
החושך". מתוך מעט מעט ה' אור בנפשו שמאיר נהורא"
ללא  תמידי באופן העבודה שהיא תמיד" "נר הוא והשני
דבוק  להיותו וגילוי אור של במצב תמיד שנמצא שינויים,
הן  העניינים, שני שיהיו היא והכוונה בתמידיות, במקורו

בוקר". עד "מערב של הגילוי והן תמיד" "נר של הגילוי
(an oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

לדורותם 61) עולם חוקת ה', לפני בוקר עד "מערב וגומר:
ישראל". בני בשבת.62)מאת להדליק שמותר

או 63) הנרות שנטמאו וכגון בטומאה, גם להדליקם שמותר
הכהנים.

.‡È.ÔÓL ‚Ï ÈˆÁ ?¯ ÏÎÏ Ô˙B ‡e‰ ÔÓL ‰nÎÂ¿«»∆∆≈¿»≈¬ƒ…∆∆
¯˜a „Ú ·¯ÚÓ :¯Ó‡pL64‰È‰iL ‰cnk BÏ Ôz - ∆∆¡«≈∆∆«…∆≈«ƒ»∆ƒ¿∆

‡l‡ ‰¯Bn‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â .¯˜a „Ú ·¯ÚÓ ˜ÏB„≈≈∆∆«…∆¿≈¿«¿ƒ∆«¿»∆»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰È˙B¯ ‰Ú·L ˙˜Ï„‰a65. ¿«¿»«ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ

שתהא 64) מידתה לה תן בוקר, עד "מערב פט. שם ברייתא
לוג  חצי חכמים ושיערו וכו' בוקר עד מערב והולכת דולקת
אפילו  כלומר, (=בוקר)", צפרא ועד (=מערב) מאורתא
יותר  צריך שאין חכמים, שיערו טבת, כלילי ארוך בלילה

בוקר. עד מערב לוג שנאמר 65)מחצי ממה זאת ולמדו
יקטירנה", הנרות את בהיטיבו בבוקר "בבוקר ז) ל, (שמות
מהיכא?" בצפרא הטבה מאורתא, הדלקה דעבד לאו ו"אי -

הערביים. בין - המנורה שחינוך הרי

.·È¯ÈÒÓ - ‰·kL ¯ Ïk ?‰¯Bn‰ ÔeM„ e‰Ó«ƒ«¿»»≈∆»»≈ƒ
¯paL ÔÓM‰ ÏÎÂ ‰ÏÈ˙t‰66BÁp˜Óe67Ba Ô˙BÂ , «¿ƒ»¿»«∆∆∆«≈¿«¿¿≈

‚Ï ÈˆÁ ‡e‰Â ,‰cÓa ¯Á‡ ÔÓLÂ ˙¯Á‡ ‰ÏÈ˙t68. ¿ƒ»«∆∆¿∆∆«≈¿ƒ»¿¬ƒ…
ÌÚ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔLc‰ ÌB˜Óa BÎÈÏLÓ ¯ÈÒ‰L ‰ÊÂ¿∆∆≈ƒ«¿ƒƒ¿«∆∆≈∆«ƒ¿≈«ƒ

ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMc69.‰·kL ¯ ˜ÈÏ„Óe ,ÔBˆÈÁ‰Â ƒ«ƒ¿≈««¿ƒ≈¿«ƒ«¿ƒ≈∆»»
‰·k ‡lL B‡ˆnL ¯Â .Ì˙·Ë‰ ‡È‰ ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰Â¿«¿»««≈ƒ¬»»»¿≈∆¿»∆…»»

Bw˙Ó -70. ¿«¿

עוד.66) ראויים ואינם כדשן, הם הרי שכבו, שכיוון
כשהוא 68)לנר.67) זריקא, ר' ליה "איבעיא בגמרא: שם

כמי  או לוג) חצי (דהיינו ראשונה כמדה שמן בה נותן
כמה  דאי ראשונה, דכמידה פשיטא ירמיה ר' אמר שחסרה.

חיסר". מאי ידעינן מנא היו 69)שחסרה דשנין בתי "שני
זה  מזבח, של במזרחו ואחד כבש של במזרחו אחד שם
ודישון  העוף מוראת נותנין היו שם כבש, של שבמזרחו

והמנורה". הפנימי הדלקת 70)מזבח היא "הטבה" כלומר,
שלא  נר הדלקת אבל כבה, שלא נר תיקון או שכבה, נר

להדלקה. אם כי להטבה, נחשב זה אין מעולם, הודלק

.‚ÈÈ·¯ÚÓ ¯71¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - ‰·kL ≈«¬»ƒ∆»»≈«¿ƒƒ««
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ‡l‡ BeMc72Ïk ,˙B¯p‰ ¯‡L Ï·‡ ; ƒ∆»ƒƒ¿≈««ƒ¬»¿»«≈»

B¯·Á ¯pÓ B˜ÈÏ„Ó - Ô‰Ó ‰·kL ¯73. ≈∆»»≈∆«¿ƒƒ≈¬≈

ברוחב 71) עמדה והמנורה שבמנורה האמצעי הנר הוא
בפירוש  רבינו שכתב ומה הדרום. ובין הצפון בין הבית,
הנר  הוא מערבי נר כי ט) משנה ג פרק (תמיד המשנה
כמאן  הסוברת זו משנה דעת לפי אלא כן כתב לא - הראשון
והמערב, המזרח בין הבית לאורך עמדה שהמנורה דאמר
הצפון  בין שעמדה יב) הלכה (שם רבינו שפסק מה לפי אבל
כאן. משנה לחם וראה האמצעי, הוא המערבי נר - והדרום

"אש 72) ו) ו, (ויקרא שנאמר ממה מה: ביומא כן ולמדו
תוקד לך תמיד שאמרתי תמיד" "אש תכבה" לא המזבח על

נר  "להעלות כ) כז, (שמות בה שנאמר מנורה, של (הוא
ומה  החיצון" מזבח של בראשו אלא תהא לא תמיד"),
הדולקים" מן "שמדליקן ט משנה ג פרק בתמיד שאמרו
משנה). (לחם מערבי בנר שם המדובר אין בראב"ד) (ראה

בזיון.73) משום אחר בנר להדליקו יכול ואינו

.„Èd˜ÈÏ„nL „Ú ‰ÏÈ˙t‰ CLBÓ ?B˜ÈÏ„Ó „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ≈«¿ƒ»«∆«¿ƒ»
d¯ÈÊÁÓe74BÈ‡Â ,‰¯Bna ÌÈÚe·˜ ˙B¯p‰L ÈÙÏ . «¬ƒ»¿ƒ∆«≈¿ƒ«¿»¿≈

¯Á‡ ¯a ˜ÈÏ„‰Ï ÏBÎÈ75ÔBÈfa ÌeMÓ76. »¿«¿ƒ¿≈«≈ƒƒ»

ארוכות.74) היו הפתילות מנר 75)כי נר להדליק כלומר,
חולין. של נר ידי של 76)על מנר חולין של נר שמדליק

מנורה.

.ÂË˙BÏÈ˙t‰ Ïk77- ˙aLa Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡L »«¿ƒ∆»¿«¿ƒ»∆¿«»
‰¯Bna Lc˜na Ô‰a ˜ÈÏ„‰Ï ¯eÒ‡78:¯Ó‡pL ; »¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»«¿»∆∆¡«

‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL - „ÈÓz ¯ ˙ÏÚ‰Ï79. ¿«¬…≈»ƒ∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."dil`n dler zadly `dzy ..."

לאדם  אין שלעולם הוראה, ללמוד יש העניינים ובפנימיות
להיות  צריך אלא ומקבל, תלמיד של במצב להישאר
שקיבל  אמיתי תלמיד כמו מאליה, העולה שלהבת בבחינת
וכמו  בעצמו. ללמוד אח"כ שיכול באופן הרב של שכלו
ה', בעבודת דרך בלימוד הוא כך תורה, של בקו שהוא
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קסי oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - elqk a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעניין  הוא וכן עצמו. בכח ה' את שעובד היא שהשלימות
הוא  "מה הקב"ה של תלמידו להיות צריך שבזה גמ"ח,
חסדים, גומל הוא "מה רחום", היה אתה אף  רחום, נקרא
"שלהבת  להיות צריכה בזה שגם חסדים", גמול אתה אף
רוצה  ש"אדם העניין גם בזה יהיה ובנוסף מאליה", עולה

כו'". שלו בקב
(bn oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

אין 77) חכמים שאמרו פתילות חמא בר רמי "תני כא. בשבת
משום  במקדש, בהן מדליקין אין בשבת, בהן מדליקין
והוא  לה תני הוא תמיד, נר להעלות כ) כז, (שמות שנאמר
עולה  שתהא ולא מאליה עולה שלהבת שתהא כדי לה אמר

אחר". דבר ידי בשמחת 78)על כגון במנורה, שלא אבל
כהנים  מכנסי בלאי של בפתילות להדליק מותר השואבה בית
אסור  שבשבת פי על אף צמר, הרבה בהם שיש ומהמייניהם

צמר. של בפתילות עולות 79)להשתמש שאינן לאלה פרט
תיקון. ידי על אלא

.ÊË‡l‡ ,˙Á‡ ÌÚÙa ˙B¯p‰ Ïk ·ÈËÓ ‰È‰ ‡Ï…»»≈ƒ»«≈¿««««∆»
,˙¯Á‡ ‰„B·Ú ÔÈOBÚÂ ,˜ÈÒÙÓe ˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓ≈ƒ¬ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¬»«∆∆
Ïk ˙‡ LÈb¯‰Ï È„k ,ÌÈM‰ ·ÈËÓe ÒÎ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»

.‰¯ÊÚ‰»¬»»

.ÊÈ,Ô‰Ó ¯Á‡ ¯pÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰·kL ¯ Ïk»≈∆»»«¿ƒƒƒ≈«≈≈∆
ÔeM„a ‰ÎfL ‰Ê ?‰·Ë‰‰ ¯„Ò „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈«≈∆«¬»»∆∆»»¿ƒ

ÒÎ ‰¯Bn‰80,‰È‰ ·‰Ê ÏLÂ ,BÓL ÊeÎÂ ,B„Èa ÈÏÎe «¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿¿∆»»»»
e·kL ˙BÏÈ˙t‰ ˙‡ Ba ÔM„Ó .ÏB„b ÔB˙È˜Ï ‰ÓBc∆¿ƒ»¿«≈∆«¿ƒ∆»
ÁÈpÓe ,˙B¯ ‰MÓÁ ·ÈËÓe ,¯pa ¯‡Lp‰ ÔÓM‰ ˙‡Â¿∆«∆∆«ƒ¿««≈≈ƒ¬ƒ»≈«ƒ«
LÏMÓ ‰iL ‰ÏÚÓ ÏÚ ‰¯Bn‰ ÈÙÏ ÌL Êek‰«»ƒ¿≈«¿»««¬»¿ƒ»ƒ»

‰ÈÙlL ˙BÏÚÓ81Ck ¯Á‡Â .‡ˆBÈÂ ,82·ÈËÓe ÒÎ «¬∆¿»∆»¿≈¿««»ƒ¿»≈ƒ
.‡ˆBÈÂ ‰ÂÁzLÓe B„Èa Êek‰ ÏËBÂ ,˙B¯p‰ ÈL¿≈«≈¿≈«¿»ƒ¿«¬∆¿≈

וכאן 80) הפנימי, מזבח בדישון שזכה זה עם ביחד נכנס כי
המנורה. לעבודת ששייך מה אלא הזכיר "אבן 81)לא כי

שעליה  (=דרגות) מעלות שלוש ובה המנורה לפני הייתה
ומלקחיה  שמנה כלי עליה ומניח הנרות את ומטיב עומד כהן

הטבה". בשעת העבודות,82)ומחתותיה שנעשו אחר
גֿד. הלכות ו פרק להלן המפורטות

.ÁÈÏB„b Ô‰k Èz·Á83ÏÎa Ô·È¯˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬ƒ≈…≈»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»¿»
¯ÁL ÏL „ÈÓz ÌÚ ¯˜aa ‰ˆÁÓ ÌBÈ84ÔÈa ‰ˆÁÓe ∆¡»«…∆ƒ»ƒ∆««∆¡»≈

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ÌÚ ÌÈa¯Ú‰85Ô˙LÈÏÂ . »«¿«ƒƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»»
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ô˙iÙ‡Â86‰‡Óh‰ ˙‡Â87ÏÎk , «¬ƒ»»ƒ∆««»¿∆«À¿»¿»

‰‡ ‡‰zL - ÈÈÙz :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯»̃¿»∆»«¿«∆∆¡«Àƒ≈∆¿≈»»
·¯ÚaÓ ‰Ù‡z ‡ÏÂ88- ·¯ÚaÓ ‰Ù‡z Ì‡ ,„BÚÂ . ¿…≈»∆ƒ»∆∆»ƒ≈»∆ƒ»∆∆

‰ÈÏa ÏÒtz89BÓk ,‡È‰ L„w‰ ÈÏkÓ ˙LÁ¯n‰L ; ƒ»≈¿ƒ»∆««¿∆∆ƒ¿≈«…∆ƒ¿
.e¯‡aL∆≈«¿

חביתין.83) נקראת יום בכל גדול כהן שמקריב המנחה
התמיד,84) איברי את שמקריבים לא: יומא במשנה שנינו

מנחת  (של היין את כן ואחרי החביתין, את כן ואחרי

לחביתין  ומנחה למנחה [קודמים] "ואברים התמיד),
שהחב  הרי לנסכים". של וחביתין תמיד עם קרבים יתין

שחר,85)שחר. של תמיד שהם בוקר, של מחביתין נלמד
בין  של תמיד עם שהם ערב, של לחביתין הדין שהוא

כלל 86)הערביים. וכו' השבת את "ודוחות צו. משנה
שבת  מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא רבי אמר
את  דוחה שבת, מערב לעשותה לה אפשר ושאי וכו'

תעשה 87)השבת". תנא ישמעאל ר' "דברי נ: מנחות
כשנטמאה  והיינו בטומאה" ואפילו תעשה בשבת, ואפילו
אבל  הכהנים, כל שנטמאו או אחרת, סולת ואין הסולת, כל
הכהן  רק נטמא או החביתים של הסולת רק נטמא אם
אחר. כהן וממנין אחר עשרון מביאים - הגדול,

תופיני 88) הונא רב אמר מילי, הני מנא שם: במנחות
(=נפוחה  לה אינשפה מאתמול לה אפי ואי נאה תאפינה

רש"י). - (שם)89)ברוח מחבת על אמר "רבא נא. שם
ליה  איפסל מאתמול לה אפי ואי כלי, שטעונה מלמד

בלינה".

.ËÈıeÁa - Ô„˜¯‰Â ÔzÏÒ ˙ÈÁË90ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ¿ƒ«»¿»¿∆¿≈»«¿≈»ƒ
˙aM‰ ˙‡91. ∆««»

ואפייתן 90) ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל לעזרה
העזרה. והרקדתן 91)בפנים "טחינתן צו. מנחות משנה

מלאכה  כל עקיבא רבי אמר כלל השבת, את דוחה אינו
ושאי  השבת את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר

וכו'". אפשר

.ÎÔ‰k92‡ÓË B‡ ˙Óe ,˙È¯ÁLa ‰ˆÁÓ ·È¯˜‰L …≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈ƒ¿»
‡È·È ‡Ï - ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰k epÓe ,ÌeÓ BÏ „ÏB B‡«ƒ…≈«≈«¿»…»ƒ
;ÔBL‡¯ ÏL ÔB¯OÚ ÈˆÁ ‡ÏÂ B˙ÈaÓ ÔB¯OÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»ƒ≈¿…¬ƒƒ»∆ƒ

‡È·Ó ‡l‡93‰ˆÁÓ ·È¯˜Óe ,e‰ˆBÁÂ ÌÏL ÔB¯OÚ94 ∆»≈ƒƒ»»≈¿≈«¿ƒ∆¡»
„·‡ ‰ˆÁÓe95. ∆¡»»≈

גדול.92) ו,94)מביתו.93)כהן (ויקרא שנאמר משום
של  היתירה ומהאות בערב" ומחציתה בבוקר "מחציתה יג)
הא  ומקריב, מביא הוא משלם ש"מחצה למדו "ו"מחציתה,
עוד  מביא מזה וחוץ וחוצהו". שלם עשרון מביא כיצד?

לחינוכו. שלם לכלום,95)עשרון ראוי שאינו היינו "אבד"
אחרת. להשתמשות ולא להקרבה לא

.(‡Î)ÔÈ·¯˜ ÌÈ‡ˆÁ ÈL e‡ˆÓ96ÔÈ‡ˆÁ ÈLe , ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ¿≈¬»ƒ
ÔÈ„·B‡97ÔÈÁÈpÓ - ÌÈ„·B‡‰ ÔÈ‡ˆÁ‰ ÈL el‡Â . ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ»¿ƒ«ƒƒ
Ô˙B‡98Ô˙¯eˆ ¯aÚzL „Ú99˙È·Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ , »«∆¿À«»»¿¿ƒ¿≈

‰Ù¯O‰100ÔÈa ÏL ÈˆÁ‰ ‡ÓË B‡ „·‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈»¿≈ƒ»«ƒ¿»«¬ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰101.‰¯ÊÚa ?Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÎÈ‰Â . »«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»»¬»»

אחריו.96) שבא הכהן של ומחצית הקודם הכהן של מחצית
הנשארת 97) והמחצית הראשון הכהן של הנשארת המחצית

במקומו. שבא הכהן קמיה 98)של תנא "תני שם: מנחות
ויצאו  צורתן תעובר שני ומחצה ראשון מחצה נחמן דרב

השריפה". או 99)לבית שיתקלקלו עד אותן יניח כלומר,
צורה  עיבור בלי אבל יישרפו, כך ואחר בלינה, שייפסלו עד
אם  הרי עצמה, בסולת אינו שהפסול שמכיוון לשרפן, אסור
הרי  צורתם שעובר אחר אבל קדשים, מבזה הוא ישרפן
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בגמרא  וביארו קדשים. מבזה זה ואין עצמו הסולת גם נפסל
טעונה  בוודאי הראשון הכהן מן הנשארת שהמחצה שם:
אלא  להקרבה, ראוייה הייתה מקודם שהרי צורה, עיבור
הופרשה  שלכתחילה השני מהכהן הנשארת המחצית אפילו
ידוע  היה לא שהרי צורה, עיבור צריכה היא גם - לשריפה
ותישרף. תישאר ואיזו תקרב מחצית איזו בתחילה

בעזרה.100) שלם 101)היינו, עשרון הגדול הכהן מביא
כן  וכמו השנייה והמחצה מחצה, ומקריב וחוצהו מביתו
השנייה  שזו אלא השריפה, לבית יצאו שנטמאה המחצה
תישרף  בגופה, שפסולה שנטמאה, זו אבל צורתה. תעובר

מיד.

.·ÎÈˆÁ ·È¯˜‰L ¯Á‡ ˙È¯ÁLa ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»¿«¬ƒ««∆ƒ¿ƒ¬ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡È·Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ÔB¯OÚ‰»ƒ»¿…ƒ…≈«≈¿ƒƒ«¿ƒ

ÌÏL ÔB¯OÚ102B˙¯tk ¯e·Ú103,ÔÈz·Á B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ƒ»»≈¬«»»¿ƒ¬ƒƒ
‰·¯˜ ‰˙È‰ ‰ÓÏLe104B·È¯˜iL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó . ¿≈»»¿»¿≈»≈…≈»…∆∆«¿ƒ

ÔB¯OÚ B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó - ¯Á‡ Ô‰k epÓ ‡ÏÂ ¯˜aa«…∆¿…ƒ…≈«≈«¿ƒƒƒ»
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÌÏL ÔB¯OÚÂ ¯˜aa ÌÏL105ÔÈ‡Â . »≈«…∆¿ƒ»»≈≈»«¿«ƒ¿≈

;˙Ïq‰ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B·Ïe dÓL ÔÈÏÙBk¿ƒ«¿»¿»»««ƒ∆ƒ¿¿»«…∆
,‰B·Ï ıÓ˜Â ÔÓL ÈbÏ ‰LÏL Ì‰Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ‡l‡∆»«¿ƒƒ»∆¿»À≈∆∆¿…∆¿»
ÏL ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»∆
ÔB¯OÚÏ - ‰B·Ï ıÓ˜ ÈˆÁÂ ÔÓL ‰ˆÁÓe ‚ÏÂ ,¯˜a…∆¿…∆¡»∆∆«¬ƒ…∆¿»»ƒ»

.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL∆≈»«¿«ƒ

המשיח 102) "והכהן טו) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
אותה". יעשה מבניו מה 103)תחתיו במקומו, כלומר,

תחתיו. יורשיו מביאים להביא, צריך היה שם 104)שהוא
תלמוד  חצאין יקריבנה "יכול בברייתא שם ואמרו במשנה.
יהודה". רבי דברי חצייה, ולא כולה "אותה", (שם) לומר

בין 105) קריבה הייתה דשלימה הטעם בתוספתא וראה
תקטר". "כליל (שם) שנאמר בערביים בין בבוקר

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפייסות.1) דיני בו יבאר

.‡ÔÈOBÚL el‡‰ ˙B„B·Ú‰ Ïk2ÌBÈ ÏÎa3ÒÈÙa -4 »»¬»≈∆ƒ¿»¿«ƒ
Èza È‰k Ïk ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ»¿≈«»ƒ»…¬≈»≈

˙B·‡5ÌBÈ ÏL6ÔÈÒÎ7˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ8‰ÏÚiL ¯Á‡ »∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ««∆«¬∆
¯ÁM‰ „enÚ9‰p‰k È„‚·a Ô‰ ÔÈLaÏÓe ,10‰pÓÓ‰Â , ««««¿À»ƒ≈¿ƒ¿≈¿À»¿«¿À∆

Ô‰nÚ ˙BÒÈt‰ ÏÚL11‰Ùw‰a ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,12, ∆««¿»ƒ»∆¿≈¿ƒ¿«»»
Ô‰Ó „Á‡ ÏL BL‡¯ ÏÚÓ ˙ÙˆÓ ÏËB ‰pÓÓ‰Â¿«¿À∆≈ƒ¿∆∆≈«…∆∆»≈∆

¯ÈÊÁÓed13epnÓ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙nL LÈ‡‰ ‡e‰Â , «¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ∆
¯‡a˙iL BÓk ÔÈÒÈÙÓe14. ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

יום.3)הכהנים.2) בכל הקבועים ציבור קרבנות כלומר,
ד"ה  כו: ביומא (רש"י פייס בהם היה לא יחיד, קרבנות אבל
המוריה. והר ט, הלכה להלן משנהֿלמלך וראה רצה). אם

מי 4) כל "בראשונה במשנה כב. ביומא הדבר ומקור בגורל.
שהן  ובזמן תורם, המזבח את לתרום שרוצה כהן) כל =)
בארבע  חבירו את הקודם כל בכבש, ועולין רצין מרובין,
והצביעו  להן אמר הממונה שוין, שניהם היו ואם זכה, אמות
ודחף  בכבש, ועולין ורצין שוין שניהן שהיו מעשה וכו'

שראו  וכיון רגלו, ונשברה ונפל חבירו, את מהן אחד
את  תורמין יהיו שלא התקינו סכנה, לידי שבאין ביתֿדין

בפייס". אלא כלי 5)המזבח מהלכות פ"ד למעלה ראה
הוא  (לכהנים) חלקם שמואל "בימי כי ג, הלכה המקדש
משמר  ראש ו"כל משמר". ועשרים לארבעה המלך ודוד
ואנשיו  אב בית כל שיהיה עד אבות, לבתי משמרו מחלק
ביום  והאחד השבוע), =) השבת מימות אחד ביום עובד

יא). הלכה (שם אחריו" לומר 6)של רבינו כוונת אין
בתוספתא  (כמפורש אחד ביום יעבדו אבות בתי ששני
ואחד  אחד כל אבות, בתי ז' בו שיש משמר "כל פ"ב תענית
ו' מקריבין ו' אבות, בתי ח' בו שיש ומשמר א'. יום מקריב
שהרי  אחד"), יום מקריבין ושנים אחד, יום אחד כל ימים,
אב  בית כל כי רבינו כתב שם המקדש כלי בהלכות למעלה

ביום  והאחר השבת, מימות אחד יום אלא עובד אחריו, של
אחד  ביום אבל ויום, יום כל של אבות בתי לכהני הכוונה

המוריה. בהר ראה אחד, אב בית אלא כה.7)אין יומא
פ"ד. סוכה ותוספתא פ"א, שם בתוספתא וראה בברייתא.

יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה שהיתה 8)וראה
היתה  ובה בחול, וחציה בקודש וחציה העזרה. בצפון
ולא  שם). הבחירה בית מהלכות (פ"ה יושבת גדולה סנהדרי
אפילו  לעמוד הוא שגנאי לפי עצמה, בעזרה הפייס את עשו
שם  יומא תוספות ועיין מגולה. בראש בעזרה קלה שעה

והא. שהפייס 9)ד"ה הדשן, תרומת של זמנה מתחיל שאז
פ"ב  למעלה וראה ה). הלכה (להלן עליה היה הראשון

יא. לפי 10)הלכה נחמן, כרב ולא כד: ביומא ששת כרב
(לחםֿמשנה). נחמן רב לגבי באיסורים ששת כרב שהלכה
בבגדי  אמרת "דאי בגמרא שם נאמר ששת, רב של וטעמו
חול, בבגדי (עבודה ועבדי" מיקרו חביבותיה אגב חול,
לתמיד  המשנה בפירוש וראה רש"י). – לפייס שזכו אותן

ג. משנה שם:11)פ"ה וסוכה יומא ותוספתא כה. יומא
– עלייה שעל גבוה (=בית בסילקי כמין הגזית "לשכת
במערבה, יושב וזקן במזרחה פייס היתה, גדולה רש"י)
רש"י) – עיגול =) בכוליאר כמין ועומדין מוקפין וכהנים
ויודעין  מהן, אחד של מראשו מצנפת ונוטל בא והממונה
יושב  "וזקן שאמרו מה השמיט ורבינו מתחיל". פייס שממנו

בלחםֿמשנה. וראה מיד,13)בעיגול.12)במערבה",
ד"ה  שם יומא תוספות ועיין מצנפת, בלא הוא שגנאי לפי

שם. לתמיד המשנה בפירוש וראה הלכה 14)והא. להלן
ג.

.·Ba ÔÈ„·BÚL ÌÈL‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ15¯‡Le . ¿¿ƒ»¬»¬»ƒ∆¿ƒ¿»
ÌÈ‰k‰16ÔÈfÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÒBÓ17Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓe , «…¬ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿ƒƒ»

L„w‰ È„‚a ˙‡18‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ , ∆ƒ¿≈«…∆¿…»«ƒƒ¬≈∆∆»
„·Ïa ÌÈÒÎn‰19ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÏÁ È„‚a ÔÈL·BlL „Ú , «ƒ¿»«ƒƒ¿««∆¿ƒƒ¿≈…¿¿ƒ

L„˜ ÏL ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ÔÈËLBÙe20ÌÈ¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ∆…∆«¬ƒƒ
˙BBlÁÏ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈfÁ‰21. ««»ƒ∆«≈ƒ««

עבודת 15) לעבוד יוצאין בפייס, שזכו הכהנים אלו כלומר,
בהם. הלבושים הקודש בבגדי זכו 16)הקודש שלא

המקדש 17)בפייס. של השמשים והם שם. בתמיד משנה
(רא"ש  הכהנים את להלביש הממונים שם), המשנה (פירוש

א. משנה פ"ה שקלים וראה שם:18)שם). בתמיד
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ראה  כה. (יומא ששת רב דברי ולפי בלבד". "מסרום
כוונת  הפייס, בעת קודש בגדי מלובשים שהיו למעלה),
לבושים  שהיו הקודש בגדי את שהפשיטום המשנה דברי

שם).19)בהם. (רא"ש צניעות רבינו 20)משום כתב כן
הרא"ש  של פירושו לפי הוא וכן שם. המשנה בפירוש גם
שלא  אלא אינו הפייס, לאחר במכנסים השאירם עיקר שכל
עליהם  חול, בגדי שלבשו לאחר כן, ואם ערומים. יעמדו

הנ"ל. המכנסים את "וחלונות 21)לפשוט שם: בתמיד
פ"ח  למעלה וראה הכלים". תשמיש עליהם וכתוב שם, היו
חלונות  ותשעים ששה כי חֿט הלכות המקדש כלי מהלכות
ארבעה  היו משמר ולכל הבגדים, בהן להניח במקדש היו
כל  ועל ולכותנות, למצנפת ולאבנטים למכנסים חלונות:

שם. הנמצא הבגד ושם המשמר שם כתוב היה אחד

.‚Ûw‰a ÔÈ„ÓBÚ ?ÔÈÒÈÙÓ „ˆÈk22ÏÚ ÔÈÓÈkÒÓe , ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿ƒƒ«
ÔÈÓ Ïk B‡ ,ÛÏ‡ B‡ ,‰‡Ó ,ÌÈBÓL - ÔÈÓƒ¿«¿ƒ≈»∆∆»ƒ¿»

ÂÈÏÚ eÓÈkÒiL23eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â .24Ô‰Â , ∆«¿ƒ»»¿«¿À∆≈»∆«¿ƒ¿≈
ÌÈzL B‡ ˙Á‡ Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ25‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒƒ∆¿¿≈∆««¿«ƒ¿ƒƒ

LÏL26LÏL BÏ ÔÈBÓ -27Ï„eb ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »ƒ»¿≈ƒƒ»
ÌÈ‡n¯‰ ÈtÓ ,Lc˜na28ÁBÂ ¯ˆ˜ Ï„eb‰L ; «ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆«»»»¿«

B˙BtÎÏÂ B‡ÈˆB‰Ï29ÔÈBÓ ÔÈ‡ - Ï„e‚ ‡ÈˆBn‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒ»≈ƒ
BÏ B˙B‡30Úe„i‰ LÈ‡‰ ÔÓ ˙BÓÏ ‰pÓÓ‰ ÏÈÁ˙Óe .«¿ƒ«¿À∆ƒ¿ƒ»ƒ«»«

‰lÁz BzÙˆÓ ¯ÈÒ‰L31Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÏÚ ‰BÓe ,32, ∆≈ƒƒ¿«¿¿ƒ»∆«∆¿¿≈∆
.ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ÌÈÏLiL „Ú ,‰ÏÈÏÁ ¯ÊBÁÂ¿≈¬ƒ»«∆«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»
ÒÈta ‡ˆiL ‡e‰ BÚaˆ‡ Ïˆ‡ ÔÈn‰ ÌÏML LÈ‡‰Â¿»ƒ∆»««ƒ¿»≈∆∆¿»∆»»««ƒ

.‰„B·ÚÏ ÔBL‡ƒ̄»¬»

וראה 22) שם, וסוכה יומא ותוספתא שם, יומא ברייתא
א. הלכה כב.23)למעלה ביומא רש"י כתב כן

ויסכימו 24) שורה, שיעמידם אחר "וזה שם. ביומא משנה
שם). המשנה (פירוש המנין" יתחיל ממי שם 25)ביניהם

אלא  מוציא אינו שבריא אמרו כג.) (שם ובגמרא במשנה.
עיין  בזה, חילק לא ורבינו שתים, מוציא וחולה אחת

להלן. וראה "אין 26)לחםֿמשנה, שם בברייתא ראה
ומפרש  לו", מונין שליש הוציא ואם וכו' שליש לא מוציאין
וכן  "שלש", גורס רבינו אבל שלישי. אצבע שליש, רש"י
לומר  ורוצה שם, חננאל וברבינו מינכן בכ"י הגירסא

אצבעות. שלש שם 27)שהוציא שאמרו מה מפרש רבינו
לו" מונין אין גודל – לו מונין שלש הוציא "ואם בברייתא
ואילו  השלישי, גם לו מונים שלש שהמוציא היינו –
רבינו  דברי אבל הגודל. את לו מונים אין גודל, המוציא

ב  שאמרו מה כי אמרו שם בגמרא שהרי ברייתא תמוהים,
לדברי  ואף אחת. לו מונין היינו מונין, שליש הוציא שאם
"אחת  שם) בר"ח והובא א, הלכה פ"ב (יומא הירושלמי
לו  מונין אין שלש (שתים), לו מונין שתים (אחת), לו מונין
וראה  שלש. לו שמונין כותב רבינו ואילו היתירה", את וכו'
במקום  "ב" רבינו בלשון מגיהים שיש כאן, המוריה בהר
פריימן  (הוצאת בתשובתו מתבארת רבינו שיטת (אבל "ג".
"אחת  שם: וזהֿלשונו קכו) סימן בלוי והוצאת שמח, סימן
ואין  שתים, מוציאים ויחידים מוציאין, אין שתים מוציאין,
ולא  שלש לא מוציאין אין והתניא וכו' אחת אלא להם  מונין
לו. מונין שלש, הוציא ואם הרמאין, מפני במקדש גודל

גירסת  (כן אגודל אחת לו מונין מאי לו, מונין אין גודל
מונין  שתים שהמוציא הברייתא שמאמר לומר רוצה רבינו),
לשון  כאן עד גודל". השתים, מן אחת אם הוא, אחת לו
בשלש  וגם בשתים גם כי הנ"ל, מהדברים היוצא שם. רבינו
מונין  שאין ראשונה בברייתא שאמרו ומה כולם, לו מונין
מיושבים  זה ולפי בלבד. בגודל אלא זה אין אחת, אלא לו
רבינו  השמיט למה מובן לא שעדיין אלא כאן, רבינו דברי
שתים, שמצביע לחולה אחת, שמצביע בריא בין ההבדל
להלכות  ליברמן הגר"ש של במבוא ועיין בלחםֿמשנה. ראה

.(84 הערה יא עמ' להרמב"ם שם 28)הירושלמי במשנה
הטעם  כג. שם ובברייתא במקדש", אגודל מוציאין "אין כב.

הרמאין. ושמא 29)מפני ולקפצו, לפשטו "נוח כלומר,
שיבא  כדי לצאת המנין כשיקרב אותו יקפוץ או אותו יפשוט
שם  מפרש רש"י אבל שם). המשנה (פירוש אצלו" הפייס
כאילו  שיראה הרמאין", "מפני הברייתא דברי את במשנה,
יכלה, למי ויביט לכלות המנין כשיקרב אדם, בני שני הוא
בני  בשני שימנה כדי אצבעות שתי לפניו העומד זה יוציא
שהאדם  לפי יבין לא והממונה בו, לכלות המנין וימהר אדם,
ב' כאצבעות ונראין הרבה, האצבע מן אגודל להרחיק יכול
מוציא  שאם סובר שהוא משום כן פי' ורש"י אדם. בני
שתים  הוציא שאם שסובר רבינו אבל אחת, לו מונין שתים
המוריה). (הר אחר באופן לפרש הוכרח – שתים לו מונין

שהוציא 30) האצבע אבל האגודל, את מונין אין כלומר,
הובא  בתשובה, שכתב למה מתאים זה [וגם לו. מונין – אתו
מוציאין  שאין ראשונה, בברייתא שאמרו שמה למעלה,
היינו  אחת, אלא לו מונין אין שתים, הוציא ואם שתים,
גודל). ולא אצבע, אלא מונין שאין ואצבע, אגודל במוציא

א.31) הלכה למעלה פ"ב 32)ראה (יומא בירושלמי
וראה  הידוע, האיש של לימינו מהלך שהוא אמרו ב) הלכה

ו. הלכה להלן

.„˙BÚaˆ‡‰ ÏÚ ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ‰BÓ ‰nÏÂ¿»»∆«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»«»∆¿»
ÈÙÏ ?ÔÓˆÚ ÌÈL‡‰ ÏÚ ‰BÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ,e‡ÈˆB‰L∆ƒ¿…»»∆«»¬»ƒ«¿»¿ƒ

¯Á‡ ¯·„ È„È ÏÚ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ˙BÓÏ ¯eÒ‡L33, ∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿≈»»«≈
.ÌÈ‡Ïha Ì„˜ÙiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿≈«¿»ƒ

יצחק,33) לרבי ליה מסייע לדידהו. "ונמנינהו כב: שם
מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות אסור יצחק רבי דאמר

בטלאים". ויפקדם העם את שאול וישמע וכו' דכתיב

.‰ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ˙BÒÈt ‰Úa¯‡34˙È¯ÁLa35. «¿»»¿»»¿ƒƒ¿»¿«¬ƒ
ÁaÊn‰ ˙‡ Ì¯Bz ÈÓ - ÔBL‡¯‰ ÒÈt‰36‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ««ƒ»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‡e‰Â ,‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ ‡e‰Â ,Ì¯˙Ï ‰ÎfL ÈÓƒ∆»»ƒ¿…¿¿«≈∆««¬»»¿
ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ‰ÏÚÓ37‰zÁÓ ÒÈÎÓ ‡e‰Â ,ÁaÊnÏ «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«¿»

¯ÈË˜‰Ï ·‰f‰ ÁaÊÓÏ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰‡ÏÓ¿≈»≈ƒ«ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿««»»¿«¿ƒ
˙¯Ë˜ ‰ÈÏÚ38. »∆»¿…∆

כה.34) שם וראה כב. שם בין 35)משנה של בתמיד אבל
מן  בעבודה שזכה כהן כל אלא מפייסין, היו לא הערביים
הלכה  להלן ראה הערביים, בין בה יזכה שחרית, העבודות

(ראה 36)ח. המזבח מן הדשן את מרים מי כלומר,
כב. שם במשנה וראה תורמין). כיצד יב הלכה פי"ב למעלה

סתם,37) "מערכה" שנאמר ומכיון כח. כז: כב. שם ברייתא
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ומערכה  גדולה, מערכה המערכות: לשתי שהכוונה נראה
א. הלכה פ"ו להלן מפורש וכן קטורת. של שניה

רבי 38) נחלקו כו. כה: ביומא שהרי תמוהים, רבינו דברי
היה  לא כי סובר יהודה ר' יעקב, בן אליעזר ורבי יהודה
שעמו, לזה אומר בקטורת שזכה כהן אלא במחתה, פייס
במחתה, פייס יש יעקב בן אליעזר ולר' במחתה. עמי זכה
במחתה, זכה – הדשן בתרומת שזוכה שמי שפוסק ורבינו
של  מקורו כי ויתכן (לחםֿמשנה). כמר ולא כמר לא זה אין
נטל  במחתה, שזכה "מי ה: משנה פ"ה בתמיד הוא רבינו
במחתה, שזכה "מי ב: משנה פ"ו ושם וכו'". הכסף מחתת
רבינו, וסובר (=הפנימי)". המזבח גבי על הגחלים את צבר
הוא  הדשן, בתרומת שזכה מי היינו במחתה, שזכה מי כי
(הר  הפנימי המזבח על אש להכניס הכסף מחתת נוטל

ה. הלכה פ"ג למעלה וראה המוריה).

.Â¯OÚ ‰LÏL Ba ÔÈÎBÊ ÈM‰ ÒÈt‰39¯„Ò ÏÚ ««ƒ«≈ƒƒ¿»»»«≈∆
Ô˙„ÈÓÚ40,eÚÈaˆ‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ?„ˆÈk . ¬ƒ»»≈««¿À∆≈»∆«¿ƒ

‡e‰ ÔBL‡¯ ÒÈta ‡ˆiL ‰ÊÂ .e¯‡aL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆≈«¿¿∆∆»»««ƒƒ
Bcˆa „ÓBÚL ÈM‰Â .¯ÁL ÏL „ÈÓz ËÁBL41‡e‰ ≈»ƒ∆««¿«≈ƒ∆≈¿ƒ

B˜¯BÊ ‡e‰Â „ÈÓz‰ Ìc ˙‡ Ïa˜Ó42ÈLÈÏM‰Â . ¿«≈∆««»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ
ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔM„Ó ÈMÏ CeÓq‰43ÁaÊÓ ‡e‰L , «»«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ∆ƒ¿«

‰¯Bn‰ ˙‡ ÔM„Ó BcˆaL ÈÚÈ·¯‰Â .˙¯Ëw‰44 «¿…∆¿»¿ƒƒ∆¿ƒ¿«≈∆«¿»
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÈÓe45„ÈÓz‰ L‡¯ ‰ÏÚÓ ÈLÈÓÁ‰Â . ≈ƒ∆«≈¿«¬ƒƒ«¬∆…«»ƒ

BÏ‚¯Â46L·kÏ47ÌÈ„i‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈMM‰Â .48. ¿«¿«∆∆¿«ƒƒ«¬∆¿≈«»«ƒ
ı˜Ú‰ ‰ÏÚÓ ÈÚÈ·M‰Â49Ï‚¯‰Â50‰ÏÚÓ ÈÈÓM‰Â . ¿«¿ƒƒ«¬∆»…∆¿»∆∆¿«¿ƒƒ«¬∆

‰ÊÁ‰51‰¯b‰Â52.˙BÙc‰ ÈzL ‰ÏÚÓ ÈÚÈLz‰Â . ∆»∆¿«≈»¿«¿ƒƒ«¬∆¿≈«¿»
ÌÈ·¯w‰ ‰ÏÚÓ È¯ÈOÚ‰Â53˙ÏÒ ‰ÏÚÓ ¯OÚ „Á‡‰Â . ¿»¬ƒƒ«¬∆«¿»«ƒ¿»««»»«¬∆…∆

ÌÈÎÒp‰54ÔÈz·Á‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ ÌÈM‰Â .55‰LÏM‰Â . «¿»ƒ¿«¿≈»»«¬∆«¬ƒƒ¿«¿»
ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ‰ÏÚÓ ¯OÚ56. »»«¬∆««ƒ∆¿»ƒ

בו 39) זוכים שבחג כו: שם וראה כה. שם משנה כהנים,
– החג שבתוך ובשבת עשר, חמשה ובשבת עשר, ארבעה
וראה  ב, הלכה פ"ב יומא בירושלמי הוא וכן עשר, ששה

פ"א. שם לכל 40)בתוספתא לא חייא, ר' "דתני כה: שם
שחיטת  =) בתמיד שזכה כהן אלא מפיסין, ועבודה עבודה
עמו". נמשכים הכהנים אחיו עשר שנים התמיד),

ג,41) הלכה למעלה ראה לימינו, מהלך הפייס [במנין
לימין]. הולך כאן גם הגמרא 42)ובוודאי מסקנת היא כן

משנה  פ"ד, בתמיד ששנינן ממה זאת והוכיחו שם), (יומא
לזרוק". לו ובא המקבל וקיבל השוחט, "שחט שם 43)א
הדישון. סדר ד הלכה פ"ג למעלה וראה שם 44)במשנה,

המנורה. דישון מהו יב הלכה פ"ג למעלה וראה במשנה,
שם.45) למעלה ראה הנרות, את מדליק כלומר,
הקרבנות 46) מעשה מהלכות פ"ו למעלה ראה הימנית.

במשנה. לא: ובתמיד יא, המזבח.47)הלכה כבש
שם 48) הקרבנות מעשה בהלכות וראה שם, ותמיד יומא

יב. (תמיד 49)הלכה והראב"ד שם), (יומא רש"י לדעת
הכסףֿמשנה  כתב וכן לא.). בדף וכן (שם והמפרש לג.),
טוב' יום ב'תוספות (מובא הערוך ולדעת ח. הלכה שם
ט) (ג, בויקרא הנזכר העצה הוא א) משנה פ"ג תמיד
השדרה  סוף הוא לא:) (שם הרא"ש ולדעת העצה", "לעומת

שם. פ"ג רע"ב וראה לאליה. שמאלית,50)הסמוך רגל
שם. ויומא ובתמיד שם, הקרבנות מעשה בהלכות ראה

מהלכות 51) (פ"ט הצואר עד למעלה הקרקע את הרואה כל
י). הלכה הקרבנות ונקרא 52)מעשה הצוואר, הוא גרה

הלכה  שם פ"ו (כסףֿמשנה בצוואר גרה מעלה הוא כי גרה
הלכה 53)ח). שם קרבנות מעשה בהלכות וראה המעיים,

שם. ויומא ובתמיד אברי 54)טו, הקטרת "שלאחר
ויומא  תמיד ראה סולת", דהיינו מנחתו, מקטירין התמיד,
כח, (במדבר שנאמר כמו שם, הקרבנות מעשה והלכות שם,

למנחה". סולת האיפה "ועשירית גדול שכהן 55)ה)
עשרון  וחצי שחר, של תמיד עם בבוקר עשרון חצי מקריב:
פ"ג  למעלה ראה הערביים, בין של תמיד עם הערביים בין
ופ"ו  ד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ופי"ג יח, הלכה

שם. ויומא תמיד וראה טז. הלכה תמיד 56)שם ראה
שם, (שם, שנאמר שם. הקרבנות מעשה והלכות שם, ויומא
הסך  בקודש האחד, לכבש ההין רביעית (=יין) "ונסכו ז)

לה'". שכר נסך

.ÊÈL‡ ÏÎÏ ‰pÓÓ‰ Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ÈLÈÏM‰ ÒÈt‰««ƒ«¿ƒƒ≈»∆«¿À∆¿»«¿≈
˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL ÈÓ :ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa≈»∆«ƒ∆…ƒ¿ƒ¿…∆

ÒÈÙÈÂ ‡B·È ÂÈÓiÓ57,eÒÈÙÈÂ ‰pÓÓ‰ Ïˆ‡ eˆa˜˙ÈÂ . ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿À∆¿»ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‰kÊiL ‡e‰ ÔBL‡¯ ‰Ê ÒÈÙa ‡ˆiL ÈÓeƒ∆≈≈¿«ƒ∆ƒ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

.˙¯Ë¿̃…∆

שלא 57) מי =) חדשים השלישי, "הפייס במשנה כו. ביומא
הוא  וכן והפיסו". בואו לקטורת מימיו) קטורת הקטיר
הכריזו  למה אמרו, שם יומא ובגמרא ב. משנה פ"ה בתמיד
מתברכים  הכהנים שהיו משום הקטירו, שלא לאלו דוקא
היה  קטורת שמקטיר מי כל אומרים והיו הקטורת, בהקטרת
לג, (דברים יתברך השם למאמרו מתרבה, וממונו מתעשר
חילו  ה' ברך יא) שם, (שם, וכתיב באפך, קטורה ישימו י)
להקטיר  אותו מניחין היו לא שהקטיר מי כל ולפיכך וגו'.
היו  ולא יקטירו, שלא הכהנים מן זולתו שישאר שניה, פעם
מימיו  קטורת הקטיר שלא למי אלא הקטורת לפייס אוספים

שם). ביומא המשנה (פירוש

.ÁÔlk ÔÈˆa˜˙Ó - ÈÚÈ·¯‰ ÒÈt‰58Ú„ÈÏ ÔÈÒÈÙÓe ««ƒ»¿ƒƒƒ¿«¿ƒÀ»¿ƒƒ≈«
ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·È‡ ‰ÏÚÓ ÈÓ59‰ÎÊÂ eÒÈÙ‰ . ƒ«¬∆≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«≈ƒ¿»»

‰ÎfL ÈÓ60BÏ ÔÈÒÈÙÓ ÔÈ‡ ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz . ƒ∆»»»ƒ∆≈»«¿«ƒ≈¿ƒƒ
˙B„B·Ú‰ ÔÓ ‰„B·Úa ‰ÎfL Ô‰k Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ ÒÈt«ƒ«≈∆»»…≈∆»»«¬»ƒ»¬

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰kÊÈ ˙È¯ÁL61˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ;62Ô‰L , «¬ƒƒ¿∆≈»«¿«ƒƒ«¿…∆∆≈
ÈÓ Ïk ‡B·ÈÂ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ¯Á‡ ÒÈt dÏ ÔÈÒÈÙÓ¿ƒƒ»«ƒ«≈≈»«¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÏBÚÓ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ ‡lL·‡ ˙Èa B˙B‡ ÈL‡Ó ∆…ƒ¿ƒ¿…∆≈»≈«¿≈≈»
- Ô‰ÈÓÈÓ ÔlÎ e¯ÈË˜‰ ¯·k Ì‡Â .‰ÈÏÚ eÒÈÙÈÂ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»ƒ≈∆

˙È¯ÁLa Ôlk Ô‰Ï ÔÈÒÈÙÓ63‰ÎfL ‰ÊÂ ,ÈLÈÏL ÒÈÙa ¿ƒƒ»∆À»¿«¬ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆∆»»
.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa d¯ÈË˜Ó ˙È¯ÁL d·»«¬ƒ«¿ƒ»≈»«¿«ƒ

ישנים,58) ולא חדשים רק שהפיסו לקטורת בניגוד כלומר,
הכבש  מן האברים פעם העלו שכבר ישנים, גם הפיסו כאן
ישנים, עם חדשים "והרביעי, במשנה שם אמרו וכן למזבח.
שם. בתמיד הוא וכן למזבח", הכבש מן אברים מעלה מי

שם)59) (תמיד האומר יעקב, בן אליעזר רבי כדעת ולא
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וראה  למזבח". אותן המעלה הוא לכבש אברים "המעלה
בגמרא. שם כל 60)יומא את המעלה הוא אחד כהן

ד"ה  שם יומא תוספות ראה למזבח, הכבש מן האברים
גזרים 61)דתנן. ששני ואע"פ שם. ביומא יוחנן ר' דברי

כהנים  בשני היו הערביים בין ושל אחד, בכהן היו שחר של
שמי  הריטב"א כתב כבר – ג) הלכה פ"ב למעלה (ראה
שני  בעץ עמי זכה לחבירו בערב אומר בבוקר, בהם שזכה

שם.62)(כסףֿמשנה). יומא בגמרא הערבים. בין של
פ"ו. סוף לתמיד המשנה בפירוש גם פשוט,63)וראה זה

שייך  שלא וכולם שכיון והפיסו" באו לקטורת "חדשים בזה
המוריה). (הר דברים לשאר קטורת שוה – בזה שוים

.ËÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ÌL LiL ,˙aLa64ÈÎÈÊa ÈLe ¿«»∆≈»¿ƒƒ»ƒ¿≈»ƒ≈
‰B·Ï65ÈL‡ ¯ÁMa ÔÈÒÈÙÓ ?ÔÈ„·BÚ Ì‰ „ˆÈk - ¿»≈«≈¿ƒ¿ƒƒ««««¿≈

·‡ ˙Èa B˙B‡66‡ˆBi‰ ¯ÓLÓ ÏL67„ÈÓz ÔÈ·È¯˜Óe , ≈»∆ƒ¿»«≈«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈÙÒeÓ ÏL ‰ÏBÚ ÈO·k ÈLe ¯ÁL ÏL68‰ÎfL ÏÎÂ . ∆««¿≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿…∆»»

da ‰ÎBÊ ‡e‰ ¯ÁL ÏL „ÈÓz‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa«¬»≈««»ƒ∆««∆»
ÛÒeÓ ÈO·k ÈLa69˙aLa ÒÎpL ¯Á‡‰ ¯ÓLn‰Â . ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿«»

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓzÏ ˙B¯Á‡ ˙BÒÈt ÔÈÒÈÙÓ70. ¿ƒƒ¿»¬≈«»ƒ∆≈»«¿«ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏa ÔÈ˜ÏBÁ el‡Â el‡Â71. ¿≈»≈¿ƒ¿∆∆«»ƒ

בני 64) כבשים שני השבת "וביום טֿי) כח, (במדבר שנאמר
בשמן  בלולה מנחה סולת עשרונים ושני תמימים שנה
ונסכה". התמיד עולת על בשבתו שבת עולת ונסכו.

ב.65) הלכה פ"ה להלן שגם 66)ראה רבינו, מדברי נראה
אב, בתי לשבעה נחלק המשמר כן ואם אב, בית היה בשבת
שהיו  מבואר קז: במנחות אבל . טו: בתענית פירש"י וכן
הוא  וכן שוין. אב בתי כל היו ובשבת אב, בתי ששה רק
נז. בפסחים רש"י כתב וכן ד. הלכה פ"ו, שקלים בירושלמי
פ"ב, תענית תוספתא וראה מנ"ח). לבעל ומקורים (חידושים

ה"א. למעלה מהלכות 67)שהובאה בפ"ד למעלה ראה
ביום  מתחלפות היו המשמרות כי ג, הלכה המקדש  כלי
בשחרית  גם מפייסין היו בשבת כי כו. ביומא וראה השבת,
פייס  והיה מתחדשות, שהמשמרות כיון בערבית, וגם
ובערבית, היוצא. המשמר מן האב בית אנשי עבור בבוקר,

הנכנס. המשמר מן האב בית אנשי ברייתא 68)עבור
שחר  של תמיד עושה היוצאת, "משמרה נו: בסוכה

בשבת 69)ומוספין". פייס מצאנו לא שהרי פשוט, זה
(כמבואר  הערביים בין של ובתמיד שחר של בתמיד אלא
מוסף  בקרבן אבל ה"ב). פ"ב שם ובירושלמי שם, ביומא
מעבודת  בעבודה שזוכה שזה ועלֿכרחינו פייס, מצאנו לא
(הר  המוספין בעבודת גם בה זוכה שחר, של  התמיד

הבזיכין,70)המוריה). שני את הקריב מי רבינו כתב לא
יא. הלכה להלן להלן 71)וראה וראה נו. בסוכה משנה

חולקין. כיצד יב הלכה

.ÈÈÎÈÊa ÈL e¯ÈË˜iL „Ú ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆«∆∆«∆«¿ƒ¿≈»ƒ≈
L‡‰ ÏÚ ‰B·Ï72ÁÏÓ ‰eÚË ‰B·l‰Â .73¯‡Lk ¿»«»≈¿«¿»¿»∆«ƒ¿»

˙Ba¯w‰74. «»¿»

כאן 72) נאמר לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא שנאמר
אצל  מה אזכרה, ח) ו, (שם מנחה אצל ונאמר אזכרה,
את  מתרת לבונה אף השיריים, את מתיר הקומץ המנחה

מעשה  מהלכות פי"ט למעלה ספר, קרית (ראה הלחם
"הקטירו  במשנה: צט: מנחות וראה הי"ד). הקרבנות
וכן  (כסףֿמשנה). לכהנים" מתחלקות והחלות הבזיכים,
ללחם, "והיתה ו) הלכה יח פרק אמור (פ' בספרא מפורש

הלחם". את וכו' מעכבת שהיתה כ.73)מלמד במנחות
הבאה  ולבונה עצמה בפני הבאה לבונה לרבות "מנין
קרבנך  כל על יג) ב, (ויקרא תלמודֿלומר וכו' בבזיכין
מזבח  איסורי מהלכות פ"ה למעלה וראה מלח". תקריב
יד. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ובפט"ז יג, הלכה

יא.74) הלכה שם מזבח איסורי בהלכות ראה

.‡ÈÔÈÎÈÊa‰ ÈL ÔÈ¯ÈË˜Ó ÔÈÙÒen‰ Ôa¯˜ ¯Á‡Â75. ¿««»¿««»ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ
ÔÈÎÈÊa‰ ÈL ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈ‰k ÈLe76. ¿≈…¬ƒ«¿ƒƒ∆¿≈«¿ƒƒ

ש"מערכה 75) שאול דאבא ואליבא דגמרא, משמיה כאביי
וכו'" לבזיכין ומוספין וכו' שניה למערכה קודמת גדולה
הלכה  פ"ו להלן וראה נח. בפסחים ישמעאל וכר' לג.) (יומא
קודם  המוספין, עם לבונה בזיכי שני את ש"מקטירין יא,
היוצא, המשמר מן הכהנים כן, ואם מוספין", של היין ניסוך
את  המקריבים הם והמוספין, שחר של בתמיד שזכו

שם. עיין מנחות 76)הבזיכין, ומשנה כו: יומא משנה
יא. פרק מנחות תוספתא וראה צט:

.·È?‰M‰ ˙B˙aL ÏÎa ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk≈«¿ƒ∆∆«»ƒ¿»«¿«»»
ÏËB ‡ˆBi‰ ¯ÓLÓe ,˙BlÁ LL ÏËB ÒÎp‰ ¯ÓLÓƒ¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»«≈≈

LL77ÔBÙva Ì‰ÈÈa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈÒÎp‰ .78Ô‰ È¯‰L , ≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈∆«»∆¬≈≈
‰„B·ÚÏ ÌÈÎeÓ79ÌB¯ca ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ˆBi‰Â ,80ÔÓÊ·e . »ƒ»¬»¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿«

ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ „Á‡ ÏL ·BË ÌBÈ ‰È‰iL81,˙aLa ∆ƒ¿∆∆∆»ƒ»¿»ƒ¿«»
‚Á‰ CB˙aL ˙aMa ÔÎÂ82˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ¿≈««»∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»

ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa83ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¿∆∆«»ƒ¿≈ƒ»»ƒ
„Á‡a ‚Á ÏL84˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aLa ∆«¿∆»¿«»¿ƒ»«ƒ¿»

aL ‡e‰L ·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ‰ÂLa˙85,ÌÈt‰ ÌÁÏa ¿»∆≈∆∆∆«»¿∆∆«»ƒ
‰„B·ÚÏ eÓÈc˜‰L ÈtÓ86·BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»¬»¿≈ƒ»

˙B¯ÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿¿∆∆«»¿ƒ»«ƒ¿»
È‡ˆBÓ ‡È‰L ˙aL d˙B‡a ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa¿»∆¿∆∆«»ƒ¿»«»∆ƒ»≈

‚Á‰87ÌÈ‰k‰ e¯Á‡˙iL È„k ,‰wz ‰Ê ¯·„Â . ∆»¿»»∆«»»¿≈∆ƒ¿«¬«…¬ƒ
ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Á‡˙ Ì‡Â ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¿ƒƒ¿«≈∆»ƒ«¬≈

¯Á‡ ‡ˆnÈ - ‡a ‡ÏÂ ¯ÓLÓ88. ƒ¿»¿…»ƒ»≈«≈

להלן 77) וראה יהודה. כר' ולא כתנאֿקמא נו. סוכה משנה
חלות. עשרה שתים היו הפנים לחם כי ב, הלכה פ"ה
שחר  של תמיד זה בשבת, עובדים המשמרות ששתי ומשום
בלחם  ביניהם חולקים לכך הערביים, בין של תמיד וזה

שם.78)הפנים. בסוכה הוא 79)משנה עבודתם ומקום
למעלה  ראה בצפון, היא הקדשים שחיטת שהרי בצפון,
שם  בגמרא וראה ג. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות  פ"ה
נכנסין". שהן שיראו כדי בצפון, חולקים "הנכנסים נו:
הפנים  לחם חולקים מה "ומפני שם: המשנה ובפירוש
זה  בשבוע העבודה כי שידעו כדי העזרה, בצפון הנכנסים

בצפון". היא השחיטה כי שלהם, במשנה.80)– שם
שהן  שיראו כדי בדרום, חולקים והיוצאים שם: ובגמרא
והולכין  יוצאין שהן שיראו "כדי נו.) (שם וברש"י יוצאין".
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עיקר". שאינו רוח אצל מקומן שינו לפיכך פסח,81)להן,
סוכות. או שבועות חו 82)או של או שבת פסח המועד ל

ראה 83)סוכות. שבוע, אותו של המשמר אנשי רק ולא
מהלכות  פ"ד למעלה וראה נו. שם וגמרא נה: שם משנה
לחם  באכילת אלא אינו זה וכל דֿה. הלכות המקדש כלי
הקבוע, המשמר ידי על היא הפנים לחם עבודת אבל הפנים,

ו. הלכה שם המקדש כלי בהלכות צריך 84)ראה כן
בטעות. זו מילה נשמטה חדשים ובדפוסים להיות.

נו.85) שם וגמרא להלן 86)משנה וראה בגמרא, שם
זו. הלכה שם.87)בסוף וגמרא כלומר,88)משנה

שהכהנים  כדי הפנים, בלחם שיתחלקו תיקנו כך משום
שיהיו  כדי החג, שאחרי בשבת גם לעבוד וישארו יתאחרו
הנכנס  המשמר מאנשי אחד ואם לעבודה, מצויים כהנים
שהתעכבו  מאלו אחד מקומו את ימלא יופיע, ולא יתאחר
הסמוך  "יוםֿטוב אמרו: שם בגמרא והנה הפנים. לחם בגלל
אחרון, טוב יום לפניה – לאחריה בין מלפניה בין לשבת,
והני  מקדמי דהני כיון טעמא, מאי ראשון. טוב יום לאחריה
הדדי". בהדי דניכלו היכי כי מילתא רבנן תיקון מאחרי,
אחרון  ועל ראשון ראשון על כאן ענו לא כי רבינו, וסבור
שלאחר  ראשון יוםֿטוב בדין כן, ואם להיפך. אלא אחרון,
שלפני  אחרון יוםֿטוב ובדין מקדמי'", "הני אמרו: השבת,
"הני  פירושו: זהו כן ואם מאחרי", "הני אמרו השבת,
זיכו  ולכן היוםֿטוב, לפני לבוא מקדימים שהם מקדמי"
היינו  מאחרי" ו"הני החג. שלפני בשבת הפנים בלחם אותם
בני  כלומר מאחרים, הם השבת, שלפני אחרון ביוםֿטוב
כלומר  יתאחר, היוצא שהמשמר ותיקנו הנכנס, המשמר
לאחרי  אף הפנים בלחם אותו זיכו ולכן במקדש. יתעכב

ראב"ד. ועיין החג.

.‚È˜ÈÒÙ‰Ï „Á‡ ÌBÈ ÏÁ89,·BË ÌBÈ ÔÈ·e ˙aM‰ ÔÈa »∆»¿«¿ƒ≈««»≈
ÌBÈ B‡ ,ÈMa ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»»ƒ∆««≈ƒ

˙¯ˆÚ ÏL ÌBÈ B‡ ,ÈLÈÓÁa ÔB¯Á‡‰ ·BË90ÏÁL »«¬«¬ƒƒ∆¬∆∆∆»
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ - ÈLÈÓÁa B‡ ÈMa ˙BÈ‰Ï91 ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆¿«»«

ÒÎp‰ ‰ÊÂ ,˙BlÁ ¯OÚ ÏËB ˙aL d˙B‡a92ÏËB ¿»«»≈∆∆«¿∆«ƒ¿»≈
Ìc·Ï Ì‰ ‰„B·ÚÏ Ì‰Ï ¯‡L ‡Ï È¯‰L .ÌÈzL¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆»¬»≈¿«»
,˙aLa „Á‡ B‡ ˙aL ·¯Ú ‡e‰L ,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡∆»∆»∆∆∆«»∆»¿«»

ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÔÈÏvÚ˙Óe93. ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ≈∆∆»¿«

בינתיים,89) להפסיק אחד יום להיות "חל שם: במשנה
נוטל  והמתעכב חלות, עשר נוטל היה קבוע שזמנו משמר
יוםֿטוב  שהיה "הוא המשנה בפירוש רבינו וכתב שתים".
חמישי, יום האחרון יוםֿטוב או שני יום חג של הראשון
ישאר  לא חמישי) ביום האחרון (=יוםֿטוב כן וכשאירע
ויבוא  בלבד, אחד יום עבודת אלא הנכנס, השני למשמר
יום  הראשון יוםֿטוב יחול אם בעבודה. כולם וישתתפו החג
האחרון  יוםֿטוב יחול אם שבת יום שני משמר יכנס או שני
שמתחלפין  היום הוא שבת יום שכל לפי חמישי, יום
הפנים, לחם ומחלקין השנית, ותיכנס אחת תצא המשמרות:
לו  ישאר שלא המשמר זה המשמרות לאחת וכשיזדמן
ותרגום  מלבוא, ויתעכב בדבר יתעצל אחד, יום אלא לעבוד
שיקח  לו תיקנו לפיכך ויתעכב, טז) יט, (בראשית ויתמהמה
זה, לפירוש "נמצא ע"ש. בלבד", ככרות שתי הפנים מלחם

משמר  יוםֿטוב, שקודם בשבת שני ביום יוםֿטוב כשחל
יוםֿטוב  וכשחל שתים, נוטל והנכנס עשר נוטל היוצא
נוטל  הנכנס משמר המועד, שאחר בחמישי להיות האחרון
ברש"י  וראה (כסףֿמשנה). שנים" נוטל והיוצא עשר

אחר. באופן המשנה שמפרשים כתב 90)ובראב"ד להלן
יום  אלא לבדם, הם לעבודה להם נשאר לא "שהרי רבינו
אחד  יום אלא שאינה בעצרת, שייך לא וזה וכו'", אחד
שם, באים ואינם מתעצלים הם העצרת שביום כיון – בלבד
אחד  יום בשביל באים אינם אחרֿכך גם אחרים, שיש מפני
לעצרת  באו שלא שכיון חמישי, ביום עצרת כשחל שנשאר,
בשני, עצרת כשחל כן וכמו אחריה. גם הם מתעצלים
אותו  אלא להם שאין מפני הראשון, ביום הם מתעצלים
לא  העצרת לאחר כי ואף עצרת, חל למחרת כי לבד היום
ביום  הם מתעצלים לעבודה, ימים ארבעה שנשארו יתעצלו

(לחםֿמשנה). בכל 91)הראשון לבדו שעבד המשמר הוא
חג  של הראשון יוםֿטוב היה שאם באופן השבוע. ימות

בשב  היוצא בשני המשמר החג, שלפני בשבת וחולקים ת,
הוא  והנכנס חלות. עשר שמקבל קבוע שזמנו המשמר הוא
להיות  האחרון יוםֿטוב חל ואם בלבד, חלות שתי שמקבל
הקבוע, המשמר הוא הנכנס המשמר בשבת, בחמישי
חלות  שתי שמקבל הוא היוצא והמשמר חלות, עשר המקבל

חג 92)בלבד. של הראשון יוםֿטוב שחל באופן היינו
של  האחרון יוםֿטוב שחל באופן שהרי בשבת. בשני להיות
שתי  רק המקבל הוא היוצא – בשבת בחמישי להיות חג

למעלה). (ראה בלבד מקבלים 93)חלות אינם ולפיכך
בלבד. חלות שתי אלא

.„È˙BlÁ‰ ÈˆÁ ¯ÓLÓ ÏkÓ ÏËB ÌÏBÚÏ ÏB„b Ô‰k…≈»¿»≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ««
Ô‰a ‰ÎfL94- ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ∆»»»∆∆∆¡«¿»¿»¿«¬…¿»»

ÏËB ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡Â .ÂÈ·Ï ‰ˆÁÓe Ô¯‰‡Ï ‰ˆÁÓ∆¡»¿«¬…∆¡»¿»»¿≈…≈»≈
Ò¯t95B„B·k ‰Ê ÔÈ‡L ,96. ¿»∆≈∆¿

ושלש 94) מזה חלות שלש והיינו יז: ביומא רבי, כדעת
חמש  אלא נוטל שאינו אמרו, שם ביומא כי ואף מזה. חלות
חמש, נוטל היוצא שמשמר הסובר יהודה לר' אלא זה אין –
שכר  ושתים היוצא, כמשמר חמש שבע. – הנכנס ומשמר
אבל  מעשר. אלא מחצה לו אין גדול וכהן דלתות, הגפת
(ראה  שש נוטל והיוצא שש, נוטל הנכנס רבינו, לדעת

יב). הלכה (=חתוכה).95)למעלה פרוסה חלה כלומר,
בזה.96) עליו חולק שום מצאנו ולא שם, ביומא כאביי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השולחן 1) על הפנים לחם סידור של מצותֿעשה בו תתבאר

שבת. בכל

.‡ÌÈt‰ ÌÁÏ ¯cÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aL ÌBÈ ÏÎa ƒ¿«¬≈¿«≈∆∆«»ƒ¿»«»
ÏÎÈ‰a '‰ ÈÙÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ3˙aM‰ ÌBÈa :¯Ó‡pL , ««À¿»ƒ¿≈«≈»∆∆¡«¿««»

Ô‰k‰ epÎ¯ÚÈ ˙aM‰ ÌBÈa4.¯ÓB‚Â ¿««»««¿∆«…≈¿≈

כז.2) עשה המצוות' 'ספר "ונתת 3)ראה ל: כה, שמות
"ושמת  ו כד, ובויקרא תמיד". לפני פנים לחם השולחן על
בית  מהל' בפ"א וראה ד'". לפני הטהור השולחן על וגו'

ה"ז. "הכהן".4)הבחירה המלה אין במקרא
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.·Ïk ,˙BlÁ ‰¯OÚ ÌÈzL ‡e‰L ‰¯Bza ¯e¯a ¯·„Â¿»»»«»∆¿≈∆¿≈«»
ÌÈB¯OÚ ÈL ‰lÁ5LL ,ÌÈ¯„Ò ÈL B˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ . «»¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿»ƒ≈

¯„Ò ÏÎa ˙BlÁ6‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ ,7ÈzL Ïk ÔÈ·e , «¿»≈∆«»««≈«»≈»¿≈
·‰Ê ÏL ÌÈ˜ ‰LÏL ˙BlÁ8Áe¯‰ ‰È‰zL È„k , «¿»»ƒ∆»»¿≈∆ƒ¿∆»«

Ba ˙·MÓ9˙BÂO˜ ÈzLa ‰Î¯ÚÓ Ïk CÓBÒÂ .10. ¿«∆∆¿≈»«¬»»ƒ¿≈¿»
‰Î¯ÚÓ Ïk „ˆa ÔÈ˙BÂ11kıÓ˜ Ba LiL ÈÏ ¿¿ƒ¿«»«¬»»¿ƒ∆≈…∆

‰B·Ï12‰kÊ ‰·Ï ˙Î¯Ún‰ ÏÚ z˙Â :¯Ó‡pL ,13. ¿»∆∆¡«¿»«»«««¬∆∆¿…»«»
‰B·Ï ÈˆÓ˜ ÈL e‡ˆÓ .CÊa ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÈÏÎe¿ƒ∆«ƒ¿»»»ƒ¿¿¿≈À¿≈¿»

ÔÈÎÈÊa‰ ÈLa14ÔÈÎÈÊaÏ eÈ‰ ÌÈÏeLÂ .15È„k , ƒ¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ»«¿ƒƒ¿≈
ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌeÁÈpiL16. ∆«ƒ««À¿»

שתים 5) אותה ואפית סולת "ולקחת ה) שם, (ויקרא שנאמר
האחת". החלה יהיה עשרונים שני חלות, עשרה

שש 6) מערכות שתים אותם "ושמת ו) שם, (שם, שכתוב
וגו'". השולחן על א.7)המערכת צז, מנחות ראה

וכפותיו 8) קערותיו "ועשית כט) כה, (שמות שנאמר
תעשה  טהור זהב בהן, יוסך אשר ומנקיותיו וקשותיו
הקנים. הם "מנקיותיו" כי שם, במנחות ואמרו אותם",
שם  במשנה וראה הלחם. את שמסככין בהן" יוסך "אשר
לסדר  עשר ארבעה היו, קנים ושמונה עשרים כי א. צו,
אמרו, – א צז, שם ובגמרא שני. לסדר עשר וארבעה אחד,
צריכה  אינה העליונה קנים, שלשה צריכות חלות ארבע כי
צריכה  אינה התחתונה משאוי, עליה שאין לפי שנים, אלא
רבינו  כתב וכן שולחן, של טהרו על שמונחת לפי עיקר כל
שם, המשנה ובפירוש הט"ו. הבחירה בית מהל' פ"ג למעלה
עליו  יהיו ואח"כ וכו' השולחן על אחת החלה "נותנין כתב:
קנים  ג' ואח"כ שניה) ֿ) אחרת חלה הקנים ועל קנים ג'
רביעית, חלה ועליהן קנים ג' אח"כ שלישית, חלה ועליהן
קנים  ב' אח"כ חמישית, חלה ועליהן וכו' קנים ג' ואח"כ

הששית". החלה הקנים שני ועל לפיכך 9)וכו' כלומר,
הרוח  שתהיה כדי חלולים, קנים לעשות התורה ציוותה
שנעשה  ואףֿעלֿפי צז.). (שם החלות יתעפשו ולא מנשבת
– כא:) (יומא סידורו כביום סילוקו ביום חם שהיה נס בו
ב'תוספות' וראה רוקח'). ('מעשה הנס על סומכין אין

אחד. ד"ה - ב צט, בארץ 10)מנחות עומדות זהב יתדות
שמות  רש"י (ראה הרבה השולחן מן למעלה עד וגבוהים
(שם) שכתוב עיי"ש), ישראל" מחכמי "יש ולפי שם,
- א צז, שם ובגמ' וקשותיו". וכו' קערותיו "ועשית
"וארבעה  במשנה - א צו, שם וראה סניפים, אלו "קשותיו"
סומכים  שהיו מראשיהן מפוצלין שם היו זהב של סניפים
פ"ג  למעלה וראה זה", לסדר ושנים זה לסדר שנים בהם

הי"ג. הבחירה בית הסדרים,11)מהל' שני בין כלומר,
ריוח  טפחים שני שהיו שם, במשנה מאיר רבי וכדעת
ממש, המערכה גבי על ולא ה"ט), להלן (ראה באמצע
שכתוב  שמה שאומר במשנה, - א צו, שם שאול וכאבא
שנאמר  כמו למערכת, סמוך הכוונה המערכת" על "ונתת
צח, שם רבי, דעת וכן מנשה", מטה "ועליו כ) ב, (במדבר

אמור 12)א. ב'סיפרא' וראה במשנה. - א צו, שם ראה
ז) כד, (ויקרא כאן נאמר אומר, שמעון "רבי ה"ז: פי"ח
(צ"ל: להלן ונאמר לאזכרה"), ללחם "והיתה =) אזכרה
את  הכהן והקטיר =) אזכרה טז) ב, (שם למעלה)

מלא  כאן אף הקומץ, מלא להלן אזכרה מה אזכרתה"),
במשנה.13)הקומץ". - א צו, שם.14)שם 'סיפרא',

פי"א. מנחות בתוספתא גם תחתית 15)וראה כלומר,
היו  כיֿאם המקדש בזיכי ככל עגולים היו לא הבזיכין
ותוספתא  ה"ו, שם 'סיפרא' א. סד, פסחים ראה שטוחים.

יבצעו 16)שם. שלא משום הלחם, גבי על הניחם ולא
שם). ('סיפרא' הלחם את

.‚‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯„q‰ ÈL17ÔÈÎÈÊa‰ ÈLe , ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ18‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈÎÈÊa‰Â ÔÈ¯„q‰Â , ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆

‰Ê ˙‡19ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«À¿»∆»¿∆∆
˙aLa ÌÈt‰20ÔÈ‡ÈˆBÓ ˙aM‰ ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓ . «»ƒ¿«»ƒ««»¿««»ƒƒ

‰¯·ÚL ˙aMÓ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ‡e‰L ÌÁl‰ ˙‡∆«∆∆∆»««À¿»ƒ«»∆»¿»
¯Á‡ ÌÁÏ ÔÈ¯cÒÓe21ÔÈ˜ÏBÁL ‡e‰ ÔÈ‡ÈˆBnL ‰ÊÂ . ¿«¿ƒ∆∆«≈¿∆∆ƒƒ∆¿ƒ

˙B¯ÓLn‰ ÈzL22˙‡ˆBi‰Â ˙ÒÎp‰ ,23Ô‰k ÌÚ , ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿∆∆¿«≈ƒ…≈
ÏB„b24.B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â , »¿¿ƒ

הסדרים,17) שני עשו לא אם כלומר א. כז, מנחות משנה,
הפנים. לחם מצות קיימו שם.18)לא משנה,

בגמרא 19) נלמדו וכולם ה"ו, שם וב'סיפרא' שם. משנה,
עו  חק ה' "מאשי ט), כד, (ויקרא שנאמר ממה וכל שם לם",

לעיכוב. הוא "חוקה" שנאמר מט,20)מקום שם משנה,
והטעם  ח). כח, (במדבר פנחס ו'ספרי' פ"ז, שם ותוספתא א.
ח) שם (ויקרא שכתוב משום הוא בחול ולא בשבת שדווקא
דבר  שכל אומר הרגל חינוך "וענין יערכנו". השבת "ביום
שחר, של עולה היא בראשונה החיצון המזבח על שיקרב
וכו' השבת ביום אלא אינו השולחן על שנותנים הלחם וכן
המעשים  לתחילת האלה בדברים מושאל שם חינוך ולשון
משל) =) דומיא דרך בעבודה אותו מרגילים הכלי שזה לפי
מדה  שום או חכמה שום אותו שמלמדים בתחילה, לאדם
המשנה). (פירוש בו" קבועה שתהא עד בה עצמו להרגיל

ותוספתא 21) ב. קלג, ושבת ב. צט, במנחות מבואר זה כל
כיצד  ה"ד להלן וראה שם. אמור, ו'סיפרא' פי"א, מנחות

הלחם. את יח,22)מסדרין ויומא א. נו, ובסוכה ושם. שם
ה"טֿיב.23)א. פ"ד למעלה שם 24)ראה למעלה ראה

הי"ד.

.„?ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ¯cÒÓ „ˆÈÎÂ25ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ ¿≈«¿«¿ƒ∆«∆∆«¿»»…¬ƒ
ÔÈ¯„Ò ÈL Ô„Èa ÌÈL ,ÌÈÒÎ26ÈL Ì„Èa ÌÈLe ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

ÔÈÎÈÊ·27Ì‰ÈÙÏ ÔÈÓÈc˜Ó ‰Úa¯‡Â .28ÏhÏ ÌÈL , ¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒƒ¿≈∆¿«ƒƒ…
ÏÚ ÌL eÈ‰L ÔÈÎÈÊ· ÈL ÏhÏ ÌÈLe ÌÈ¯„Ò ÈL¿≈¿»ƒ¿«ƒƒ…¿≈¿ƒƒ∆»»«

ÔÁÏM‰29ÔBÙva ÔÈ„ÓBÚ ÔÈÒÎp‰ .30Ì‰ÈÙe «À¿»«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»¿≈∆
ÌB¯„Ï31.ÔBÙvÏ Ì‰ÈÙe ÌB¯ca ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ˆBi‰Â , «»¿«¿ƒ¿ƒ«»¿≈∆«»

ÔÈÎLBÓ el‡32ÔÈÁÈpÓ el‡Â33CB˙a ‰Ê ÏL BÁÙËÂ , ≈¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿
‰Ê ÏL BÁÙË34„ÈÓz ÈÙÏ :¯Ó‡pL ;35. ƒ¿∆∆∆∆¡«¿»«»ƒ

ב.25) צט, מנחות במשנה זה של 26)כל מערכות שתי
מערכת.לח  לכל שש הפנים, לבונה.27)ם עם
עוד 28) מקדימים הנ"ל, הכהנים לארבעה נוסף כלומר

לפניהם. ונכנסים כהנים שעברה.29)ארבעה משבת
יהיו 30) העבודה המסדרין דאותן מילתא, שפיר "דהכי

קדשים  קדשי דשחיטת =) חמירא" צפון דקדושת בצפון,
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הי"ב. פ"ד למעלה וראה שם, במשנה רש"י – בצפון)"
מונחין,31) ומערב מזרח שולחנות כמאןֿדאמר "וסתמא

פ"ג  למעלה רבינו פסק וכן שם). (רש"י ודרום" צפון ורוחבן
הי"ב. הבחירה בית שעברה.32)מהל' בשבת הלחם את

החדש.33) ועד 34)הלחם אחת, ובעונה בעת כלומר,
אלו, מניחים מיד אלו השולחן מן המושכים יגביהו שלא

קלה. לשעה אף לחם, בלי השולחן ישאר שם 35)שלא 
יוסי. רבי כדברי ולא תנאֿקמא, וכדברי במשנה,

.‰·‰Ê ÔÁÏL ÏÚ e‡ÈˆB‰L ÌÁl‰ ˙‡ e˙Â e‡ˆÈ»¿¿»¿∆«∆∆∆ƒ«À¿»»»
ÌÏe‡a ‰È‰L ¯Á‡36Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÎÈÊa‰ e¯ÈË˜‰Â , «≈∆»»»»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿««»

˙BlÁ‰ ÔÈ˜lÁÓ37˙BÈ‰Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒ««¿ƒ»«ƒƒƒ¿
˙aLa38·¯ÚÏ ˙B˜lÁ˙Ó ˙BlÁ‰ -39. ¿«»««ƒ¿«¿»∆∆

על 36) מבפנים באולם היו שולחנות "שני במשנה: שם
שיש  של על זהב, של ואחד שיש של אחד הבית, פתח
שמעלין  ביציאתו, זהב של ועל בכניסתו, הפנים לחם נותנים
לחם  שעליו מבפנים זהב של ואחד מורידין, ולא בקודש
בית  מהל' פ"ג למעלה זה כל רבינו והביא תמיד". הפנים
חינוך'). 'מנחת מבעל ומקורים' ('חידושים הט"ז הבחירה
בשבת, שנעשה במה מדובר שכאן לפי כאן, הביאו ולא
שבת, בערב היה שיש של שולחן על הלחם הנחת ואילו

.(16 530 עמ' פי"א (מנחות בתוספתא שם 37)כמפורש
לכהנים", מתחלקות והחלות הבזיכים, "הקטירו במשנה:
עד  הלחם את אוכלין "אין כי ה"י, פ"ד למעלה וראה

האש". על לבונה בזיכי שני שאיֿאפשר 38)שיקטירו
ביום. למחרת,39)לאכלו ולא דווקא ולערב במשנה, שם

שם. רש"י ראה בלינה, נפסל הוא שהרי

.ÂÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ ‡È·Ó ?ÌÈt‰ ÌÁÏ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈∆∆«»ƒ≈ƒ«¿«¿∆¿ƒ
ÌÈ‡Ò40ÌÈhÁ41˙BÁÓÏ ÔÈÈe‡¯‰42Ì˙B‡ ÔÈÙLÂ ,43 ¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»

Ô‰a ÔÈËÚB·e44˙BÁÓ ÈhÁ ¯‡Lk45ÔÈÁBËÂ , ¬ƒ»∆ƒ¿»ƒ≈¿»¿¬ƒ
‰Úa¯‡ ‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ô‰Ó ÔÈtÓe ,Ô˙B‡»¿«ƒ≈∆¿««∆¿≈»»«¿»»

˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÌÈ¯OÚÂ46‰¯OÚ ÌÈzL Ì‰Ó ÔÈOBÚÂ , ¿∆¿ƒƒ»…∆¿ƒ≈∆¿≈∆¿≈
˙BlÁ47˙BvÓ48,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a Ì˙B‡ ‰t ‡Ï . ««…ƒ»»¿««∆¿≈»»

ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ò Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ Ô‡ÈˆB‰ ‡lL B‡∆…ƒ»≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ
˙B¯Lk - ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÏÒ eOÚÂ49e¯Ó‡ ‡Ï ; ¿«¬…∆ƒ»»¿≈…∆∆¿

.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈∆»¿ƒ¿»

טעמא,40) "מאי אמרו: שם, ובגמרא ב. עו, במנחות משנה
עשרון  ישנה), מתבואה =) אתו ומישן אתו דמחיטים כיון
ארבעה  הרי ה"ד), פ"ח להלן (וראה מסאה" נפק מובחר
שני  היא אחת שכל חלות, עשרה לשתים עשרונים ועשרים

ה"ב. למעלה ראה כד,41)עשרונים, (ויקרא נאמר כי ואף
(מנחות  כן ולמדו חטים, גם ניקחת – סולת" "ולקחת ה)
ואע"פ  מכלֿמקום". "ולקחת "ולקחת", שנאמר ממה עו:)
הפנים, בלחם – סולת אלא באות אינן המנחות ששאר
חסה  שבוע, בכל עשרונות וארבעה מעשרים בא שהוא
כשהוא  לקנותו והתירה ישראל, של ממונם על התורה
היה  סולת, אותו קנו ואילו יותר, בזול שמחירו חיטים,

שם). (גמרא, איסורי 42)ביוקר מהל' פ"ז למעלה ראה
ה"ד. ראש"43)מזבח "ישופך מן גזור הוא "שיפה

עד (בראש  בכח בידים החיטה שיכו ועניינו טו), ג, ית

עו:). מנחות המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר
נשברת"44) שהיא עד ברגל אותה שדורסים "בעיטה

שם). המשנה, שיפה 45)(פירוש מאות שלש הטעונות
הל' למעלה וראה במשנה. עו. (שם בעיטה מאות וחמש

ה"ה). שם מזבח לחם 46)איסורי במשנה: שם הוא כן
וכו' סאין וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים
שתהיה  עד הקמח את מנפה כלומר נפה. בי"א מנופה והיה
יותר  דקה היתה הנפות, מאלו ונפה נפה וכל מובחרת, סולת

שם. המשנה בפירוש ראה למעלה 47)מחברתה, ראה
עקיבא,48)ה"ב. רבי בדברי - א נז, במנחות כמפורש

אשר  המנחה "כל יא) ב, (ויקרא התורה שאמרה שממה
לרבות  תקריבו, "אשר למדו חמץ", תעשה לא לה' תקריבו
למעלה  וראה להחמיצו. שאסור היינו לחימוץ", הפנים לחם

הי"ט. פ"ו 49)פי"ב מנחות המשנה בפירוש רבינו כתב כן
מעשרים  יותר או בפחות שאפילו הדבר, ומקור מ"ז.
"תנו  שם: במנחות בברייתא הוא כשר, - סאין וארבעה
במדת  שמיעט או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
סאין  במדת שמיעט או סאין במדת ריבה פסולות, - עשרון
הדין  אבל פ"ח. מנחות בתוספתא וכ"ה כשרות". - שלהן
לא  כשרים, – נפה באחתֿעשרה אותם נפה לא שאם הזה
לא  הלחם, ושתי עומר גבי ה"ה, פ"ח ולהלן מקורו. מצאנו

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות ועי' זאת. הביא

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏ50ÌÈÙa - Ô˙iÙ‡Â , ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰¯ÊÚa51˙BÁn‰ ¯‡Lk ,52˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ . »¬»»ƒ¿»«¿»¿»ƒ»««

˙Á‡53ÌÈzL ÌÈzL Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ,54. ««¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ

היה כלומר,50) בית במשנה. - ב צה, מנחות לעזרה, חוץ
(ראה  שמו פגי ובית המנחות, לבישול המיועד לעזרה מחוץ

מ"ב). פי"א מנחות המשנה, מנחות 51)בפירוש משנה,
פ"ח  להלן וראה ה"י. פי"ח אמור ב'סיפרא' הוא וכן שם.
ולא  לעזרה חוץ אותם ללוש מותר שמחמתה ו"הסיבה ה"ז.
(פירוש  בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות מותר יהא
הגמרא  ובקושיית רוקח'). ב'מעשה וראה שם, המשנה
וכיון  נתקדשו, בעזרה, שאפייתם כיון שם), (מנחות
תירץ  בלינה? פסולים אינם למה שבת, בערב שאפייתן
כלי  שאין ה"ג) הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז שמח' ב'אור
וה'חתם  א. ק, במנחות כמפורש בזמנם, שלא מקדשין שרת
מח.) (מנחות רבי דברי לפי תירץ קכה) סי' (או"ח סופר'
נשחטו  שלא זמן וכל הלחם, את מקדשת הכבשים ששחיטת
בלינה. נפסלת שאינה דמים, קדושת אלא כאן אין

לישתן 52) אבל המנחות, כשאר בפנים אפייתו כלומר,
לישתן  גם המנחות שאר שהרי המנחות, כשאר אינן ועריכתן
הקרבנות  מעשה מהל' פי"ב למעלה ראה בפנים. ועריכתן

רוקח'. 'מעשה וראה א.53)הכ"אֿכג. צד, מנחות משנה,
עשרונים  שני רבנן, דתנו מילי: הני "מנא אמרו שם ובגמ'
אחת  שנילושת מלמד ה), כד, (ויקרא האחת החלה יהיה

"ומנין 54)אחת". אמרו שם ובגמרא במשנה. שם
ושמת  ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים שאפייתן
בתנור, דהיינו מהם, עושה שאתה ראשונה "שימה אותם".
דפוסין  בשני שתים נותן שהיה שמשמע אותם, בלשון תהא

שם). (רש"י בתנור" יחד

.ÁÔÈÒeÙ„ ‰LÏLe55·‰Ê ÏL56„Á‡ :Ì‰Ï eÈ‰ ¿»¿ƒ∆»»»»∆∆»
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d˙B‡ ÔÈÙB‡L ÈM‰Â ;˜ˆa ‡È‰Â ‰lÁ‰ Ba ÔÈ˙BpL∆¿ƒ««»¿ƒ»≈¿«≈ƒ∆ƒ»
Ba57ÔÓ d˙B‡ ‰„B¯Lk Ba d˙B‡ ÔÈ˙BpL ÈLÈÏM‰Â ;¿«¿ƒƒ∆¿ƒ»¿∆∆»ƒ

Ï˜Ï˜˙z ‡lL È„k ,¯epz‰58. ««¿≈∆…ƒ¿«¿≈

שם,55) פי"א ותוספתא שם, ברייתא תבניות. שלש כלומר,
ה"ב. שם כט)56)ו'סיפרא' כה, (שמות בתורה הוא כך

בחומש  רש"י אבל זהב, של היו הדפוסים שהם שהקערות
('הר  ברזל של היו בהם אותו שאופין שהדפוסים כתב (שם)

כאן. רוקח' 'מעשה וראה מעט 57)המוריה'). גדול "והוא
מן  גבוה כלומר שם), גרשום' ('רבינו הראשון" הדפוס מן
השני  הדפוס כי הגמרא מדברי נשמע בגדלו ואילו הראשון,
לדפוס  "וליהדרה מקשה מה כן, לא שאם כראשון, היה

לא 58)קמא". אם דקה, שהיא ולפי ובגמרא. במשנה שם
ומכיון  גרשום'). ('רבינו מתקלקלת היתה בדפוס, נותנה היה
לדפוס  להחזירה יכול ולא מתנפחת היא האפיה שלאחר
יותר  גדול שהוא שלישי, בדפוס צורך היה – הראשון

בגמרא). (שם, הקודמים מהדפוסים

.Ë˙Úa¯Ó Ô‰Ó ‰lÁ Ïk59- ÌÈt‰ ÌÁÏ :¯Ó‡pL , »«»≈∆¿À««∆∆¡«∆∆«»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈt BÏ eÈ‰iL60‰¯OÚ Ô‰Ó ‰lÁ Ïk C¯‡ . ∆ƒ¿»ƒ«ƒ…∆»«»≈∆¬»»

ÌÈÁÙË ‰MÓÁ daÁ¯Â ,ÌÈÁÙË61dÓe¯Â ,62Ú·L ¿»ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ¿»∆«
˙BÚaˆ‡63BaÁ¯Â ,ÁÙË ¯OÚ ÌÈL Bk¯‡ ÔÁÏM‰Â . ∆¿»¿«À¿»»¿¿≈»»∆«¿»¿

ÌÈÁÙË ‰ML64ÔÁÏM‰ ·Á¯ ÏÚ ‰lÁ‰ C¯‡ Ô˙B .65, ƒ»¿»ƒ≈…∆««»«…««À¿»
ÈLe Ô‡kÓ ÌÈÁÙË ÈL ˙‡ˆBÈ ‰lÁ‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««»≈¿≈¿»ƒƒ»¿≈
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBi‰ ˙‡ ÏÙBÎÂ .Ô‡kÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»¿≈∆«≈ƒ»ƒ»

ÚˆÓ‡a ÁÂ¯ ˙BÂˆw‰ ÈL ÔÈa ¯‡MÈÂ66ÁÈpÓ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈≈¿≈«¿»∆«»∆¿«¿≈«ƒ«
‰lÁ Èab ÏÚ ‰lÁ67˙BlÁ LL C¯BÚL „Ú ,68ÔÎÂ . «»««≈«»«∆≈≈«¿≈

.˙BlÁ LL ‰iL ‰Î¯Ún‰ „ˆa ‰OBÚ∆¿«««¬»»¿ƒ»≈«

שהרי 59) ממש, מרובעת היתה לא אבל עגולה. לא כלומר,
('תוספות  להלן ראה חמשה, ורחבה טפחים עשרה ארכה
א: צה, שם בברייתא ומקורו מ"ד). פי"א מנחות יוםֿטוב'

כמי  ודומה בתנור, לה היה כוורת מרובעת"."כמין טבלא ן
ולא  למטה. גם מרובעת שהיא משמע הלשון ומפשטות
שצרה  ספינה, כמין שהיתה שאמר צד:) (שם יוחנן כרבי
קשיש  שהיה (שם) חנינא כרבי אלא למעלה, ורחבה למטה

(כסףֿמשנה). יוחנן "לחם 60)מרבי א: צו, שם במשנה,
לו  "שיהיו שם: המשנה ובפירוש פנים". לו שיהא פנים,

הרבה". שם 61)פנים נחלקו ולא הכל, לדברי שם במשנה
השולחן. במידת רבינו 63)גבוהה.62)אלא פירש כן

כלומר  אצבעות", שבע "וקרנותיו במשנה שם ששנינו מה
באופן  פירש שם ורש"י (כסףֿמשנה). אצבעות שבע גבוהה
- א לו, בפסחים שאמרו ממה שם הרש"ש והעיר אחר.
אלא  אינו וטפח טפח, (=גובהו) עוביו היה הפנים שלחם
מא:). (מנחות בזרת אצבעות ושש באגודל אצבעות ארבע
עצב. מטפח גדול שהוא שוחק לטפח שהכוונה ואפשר
שם) (מנחות, זומא בן לדעת היא בפסחים הסוגיא כי (ויתכן
על  לחלוק וכוונתו פנים", לו "שיהא – פנים" "לחם שאמר
אמר  זה ועל אצבעות, שבע שגבהו תנאֿקמא שאמר מה
ורבינו  ה:), (סוכה מטפח פחותים פנים ואין פנים לו שיהיו
האפיה, לאחר כאן רבינו כוונת אולי או כתנאֿקמא. פסק
לפני  היינו - שם ובפסחים אצבעות, שבע גבהו היה שאז

רוקח'). ב'מעשה וראה במנחות 64)האפיה. מאיר כרבי
עצי  שולחן "ועשית חג) כה, (שמות שנאמר שמה א. צו,
ששה  בת באמה הוא רחבו", ואמה ארכו אמתיים שטים,
בת  לאמה שהכוונה שאמר (שם) יהודה כרבי ולא טפחים
(שם  שאול אבא שגם משום כמותו והלכה טפחים, חמשה
(כסףֿמשנה). ה"ב למעלה ראה כן, סובר במשנה)

כאורך 65) כמעט החלה שאורך ומשום במשנה. שם
שתי  שהיו ומכיון השולחן, כרוחב כמעט ורחבו השולחן,
לרוחב  החלה אורך כיֿאם להניחם אפשר היה לא מערכות

ז"ל). דוראן הרב בשם ספר' ('קרית כלומר,66)השולחן
בין  ריוח נשאר ומכאן, מכאן הטפחים את כופל שהוא אחר
"כופל  שם: במשנה, וראה כ). כ"ף כמין (והוא הכפלים שני
באמצע", ריוח וטפחיים מכאן, וטפחיים מכאן טפחיים
שני  בין ריוח טפחיים היו כי גרשום' ו'רבינו רש"י ופירשו
ורוחב  טפחים, עשר שנים השולחן אורך שהרי הסדרים,
עשרה  היו יחד הסדרים ובשני טפחים, חמשה החלה
הסדרים, שני בין טפחים שני של ריוח שנשאר הרי טפחים,
באמצע" ריוח "וטפחיים גרס שלא נראה רבינו מדברי אבל
הכפלים. שבין ריוח והיינו באמצע". "וריוח כיֿאם

ה"ב.67) למעלה שם.68)ראה למעלה, ראה

.È˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙iÙ‡ ÔÈ‡69 ≈¬ƒ«∆∆«»ƒ»∆««»
·BË ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ70ÔÈÙB‡ ˙aL ·¯Úa ‡l‡ ; ¿…∆∆»¿∆∆«»ƒ

¯ÁÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÎ¯BÚÂ ,Ô˙B‡71ÈL eÏÁ Ì‡Â . »¿¿ƒ»¿»»¿ƒ»¿≈
˙BÈ‰Ï ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈÈLÈÓÁa »ƒƒ∆…«»»ƒ¿«¬ƒƒ

˙aL ·¯Ú·e72ÈÚÈ·¯ ÌBiÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ -73. ¿∆∆«»ƒ»ƒ¿ƒƒ

ב.69) צה, שם ו',70)משנה, ביום יו"ט חל אם כלומר,
ק: (שם יוםֿטוב בערב אלא ביוםֿטוב אותן אופין אין
שאוכל  מה אלא ביוםֿטוב ומבשלים אופין שאין במשנה),

שם). המשנה, (פירוש בלבד היום להשלים 71)באותו יש
בערב  אותו אופין – שבת בערב טוב יום חל ואם כאן:

שם. במשנה, הוא וכן עדים 72)יוםֿטוב. באו שלא כגון
ולמחר  קודש יום באותו שנוהגים אלול, של שלשים ביום

ה"ח). החודש קידוש מהל' (פ"ה במשנה.73)קודש שם

.‡ÈÌÈw‰ ¯ecÒ ‡Ï74˙‡ ‰ÁBc Ô˙ÏÈË ‡ÏÂ …ƒ«»ƒ¿…¿ƒ»»∆∆
˙aM‰75Ô˙BÂ ÔËÓBLÂ ÒÎ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ; ««»∆»≈∆∆«»ƒ¿»¿¿»¿¿»

ÔÁÏM‰ C¯‡Ï76˙aLa „Á‡·e ,77˙‡ ÒÈÎÓe ÒÎ ¿…∆«À¿»¿∆»¿«»ƒ¿»«¿ƒ∆
.˙BlÁ‰ ÔÈa ÌÈw‰«»ƒ≈««

שלושה 74) היו חלות שתי כל בין כי ה"ב, למעלה ראה
בו. מנשבת הרוח שתהיה כדי זהב של משנה,75)קנים

בין  הקנים לתת אמרה שהתורה ואףֿעלֿפי א. צו, שם
עקיבא  רבי שאמר שכשם השבת, את דוחים אינם – החלות
דוחה  אינה שבת מערב לעשותה לה שאפשר מלאכה "כל
דוחה  אינה בלעדה, שאפשר מלאכה כן כמו – השבת" את
מנשבת  הרוח שתהא כדי הוא הקנים סידור והרי השבת, את
יום  של הזה הזמן ובשיעור החלות, יתעפשו ולא ביניהם
ד"ה  שם רש"י וראה צז.). שם (גמרא לכך חשש אין השבת,
שנראה  מחמת הוא זה איסור כי שכתב שבת, דחי לא אמאי
אלא  שאינו כתבו לא, ד"ה שם וה'תוספות' וסותר, כבונה
עליהם  שגזרו השבותים מן והוא מוקצה, טלטול משום
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זאת  הסמיכו ה"ח) פי"ח (אמור וב'סיפרא' עיי"ש. במקדש,
קנים  עמו עורך אין יערכנו, ודרשו: "יערכנו", לפסוק
מא, אות מ"ו שם פי"א ישראל' ב'תפארת וראה בשבת.

איגר. עקיבא רבי להגאון הרמב"ם הוא 76)ובגליון כן
ה"ט  למעלה ראה הסדרים. שני בין והיינו שם. במשנה,
לא  כי כתבו לאורכו, ד"ה - א צז, שם וה'תוספות' וה"ב.
לאורך  הרצפה על אלא מניחו היה ממש השולחן על

שם. יוםֿטוב' 'תוספות וראה צז,77)השולחן. שם בגמ'
איתא  - פי"א מנחות ובתוספתא שבת", "במוצאי איתא  - א
ליום  אור רבינו: כוונת גם שכן לומר וצריך שבת", "אחר

המוריה'). ('הר בשבת אחד

.·È¯cÒ78BnÚ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,B˙ÂˆÓk ˙aLa ÌÁl‰ ƒ≈«∆∆¿«»¿ƒ¿»¿…ƒƒ«ƒ
¯ÁÓÏ „Ú ‰B·Ï ÈÎÈÊa79¯ÈË˜‰ ‰‡a‰ ˙aMÏÂ , »ƒ≈¿»«¿»»¿««»«»»ƒ¿ƒ

ÔÈÎÈÊa‰80ÌÁl‰ ÏÒÙ -81LB„˜ BÈ‡Â82Ì‡ ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿««∆∆¿≈»¿≈ƒ
˙aLa „Á‡a ÔÈÎÈÊa‰Â ÌÁl‰ ¯cÒ83¯ÈË˜‰Â ƒ≈«∆∆¿«»ƒƒ¿∆»¿«»¿ƒ¿ƒ

LB„˜ BÈ‡ ÌÁl‰ - ‰‡a‰ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰«»ƒƒ¿«««»«»»«∆∆≈»
˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜‰ Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙÂ84[‡Ï] -85 ¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿«»…

ÌÁl‰ ÏÒÙ86. ƒ¿««∆∆

ראשונה.78) בבבא - א ק, מנחות כלומר,79)משנה,
הבזיכין  את סידר לא אבל כמצוותו הלחם את רק סידר
לאחר  סידרם אלא ה"ד), למעלה (ראה בשבת כמצוותם

פחות 80)השבת. השולחן על מונחים הבזיכין היו והרי
ימים. וכאן 81)משבעה כמצוותו. המתיר קרב שלא לפי

כדין  הונח שהלחם כיון הבאה, השבת עד להניח מועיל לא
שם). (רש"י כמצוותו השולחן על חייבין 82)ושהה ואין

ראה  אבל במשנה. שם ראה וטמא, נותר פיגול משום עליהן
חייבין  שאין ומה קדוש, הוא הלחם כי שמפרש שם רש"י
הלחם  מן לאכול עלֿמנת הקטירן (אם פיגול משום עליהן
על  נותר חל שלא ומה כמצוותו. המתיר קרב שלא למחר)
חייב  אינו כן וכמו לאכילה. ראוי אינו שהלחם משום הלחם,
עליו  חייבים לטהורים הניתר שרק משום שאכלו, הטמא
לטהורים. ניתר לא זה לחם ואילו טומאה, משום

את 83) "סידר שם: השניה, בבבא רבינו גרס שכן נראה
את  והקטיר בשבת) (באחד (בשבת) הבזיכין ואת הלחם
ועי' שם). יוםֿטוב' ('תוספות פסול" - שבת לאחר הבזיכין

שם. המשנה, שעכשיו 84)בפירוש שניה, בשבת כלומר
לשבת  משבת דהיינו להם, הצריך הזמן עליהם עבר

(כסףֿמשנה)85)(לחםֿמשנה). ישן בספר הוא כן
רוקח'). ('מעשה קדמון עליהם 86)ובכתבֿיד עבר שהרי

כנ"ל. להם, הצריך הזמן

.‚È‰OÚÈ „ˆÈk87¯Á‡Ï Ô¯cqL ÔÈÎÈÊ·e ÌÁÏa ≈««¬∆¿∆∆»ƒƒ∆ƒ¿»¿««
ÌÁÈpÈ ?˙aM‰88Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚiL „Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌL ««»«ƒ≈»««À¿»«∆«¬…¬≈∆

ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜È Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ¯cÒÓ Ô‰Â ˙aM‰ ÌBÈ««»¿≈¿À»ƒ¿««»«¿ƒ«»ƒƒ
Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ˙aM‰ ¯Á‡ ‰‡a‰ ˙aMÏ««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ÌÚ ÌÁl‰ ¯‡L elÙ‡L .ÔÈ¯cÒÓ¿À»ƒ∆¬ƒƒ¿««∆∆ƒ«»ƒƒ«

˙B˙aL ‰nk ÔÁÏM‰89.ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - «À¿»«»«»≈¿»¿

אין 87) הלחם", נפסל "שלא למעלה שכתבנו מה כלומר,
כן  עושה לכתחילה גם אלא בלבד, דיעבד של דין זה

וכנוסחת 88)(לחםֿמשנה). שם, במשנה שלישית בבא

שם  גרסו שלא שם) נוסחאות שנויי (ראה מקורות כמה
נראה 89)"פסול". כן אבל רבים". "ימים שם: במשנה

כשם  שולחן, של בראשו פוסלת לינה אין כי א. פז, בזבחים
(לחםֿמשנה). מזבח של בראשו פסלה שלא

.„È,Ô˙ÂˆÓk ˙aLa ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ¯cÒƒ≈∆«∆∆¿∆«»ƒƒ¿«»¿ƒ¿»»
˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa ,˙aM‰ ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ¯ÈË˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆«»ƒƒ¿««««»≈¿«««»
È¯‰Â .ÌÁl‰ ÏÒÙ - ‰‡a‰ ˙¯Á‡ ˙aL ¯Á‡Ï ÔÈa BÊ≈¿«««»«∆∆«»»ƒ¿««∆∆«¬≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,eÏÒÙpL ÌÈL„˜k ‡e‰90Ïebt ÌeMÓ ¿»»ƒ∆ƒ¿¿∆«»ƒ¬≈∆ƒƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ91. ¿»¿»≈¿∆ƒ¿»≈

ואין 90) יוםֿטוב'). ('תוספות פי"א סוף מנחות תוספתא
הלחם  את "סידר שם: במשנה השניה הבבא מן סתירה לזה
- שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשבת, הבזיכין ואת
שהרי  וטמא", ונותר פיגול משום עליהן חייבין ואין פסול,
באחד  הבזיכין ואת הלחם את "סידר שם: גרס רבינו
שצריך  כתב איש' 'חזון ובעל הי"ב. למעלה ראה בשבת",
אין  מתירין לו שיש "כל שהרי עליהן", חייבין "שאין להגיה
עד  טמא משום או נותר משום או פיגול משום עליו חייבין
המוקדשין  פסולי מהל' (פי"ח כהלכתן" מתיריו שיקרבו

שם.91)הט"ז). המוקדשין, פסולי בהל'

.ÂË‰Ò¯Ù92‡lL „Ú Ì‡ :ÌÁl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰lÁ ƒ¿¿»«»««ƒ«∆∆ƒ«∆…
ÏM‰ ÏÚÓ ÌÁl‰ ¯ÈÒ‰ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÔÁ93, ≈ƒ«∆∆≈««À¿»ƒ¿¿»«∆∆»

ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Ó BÈ‡Â94¯ÈÒ‰L ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿≈«¿ƒ»»∆«»ƒƒ¿ƒ««∆≈ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈË˜Óe ,ÏeÒt ÌÁl‰ - ‰Ò¯Ù ÌÁl‰«∆∆ƒ¿¿»«∆∆»«¿ƒ»»∆

ÔÈÎÈÊa‰95. «»ƒƒ

שם 93)נחסרה.92) ותוספתא ב. ט, א. ח, מנחות ברייתא
ט) כד, (ויקרא שנאמר ממה יב:) (שם זאת ולמדו פי"א.
בלשון  החלות שתיםֿעשרה את כלל הוא", קדשים "קודש
ואם  שלימות. תהיינה שכולן שצריך לך לומר "הוא", יחיד

פסולות. – קודם 94)לאו שחסרה כמנחה לה דהויא
לשחסרה  פרט המנחה", "מן ט) ב, (שם בה שנאמר קמיצה,
כי  ואם כאן. ספר' 'קרית ראה ט:), (שם קמיצה קודם
וימלאנה  ביתו מתוך מביא קמיצה קודם שחסרה במנחה
בלחם  – הט"ז) המוקדשין פסולי מהל' פי"א להלן (ראה
שיהא  צריך שהרי ביתו, מתוך להביא יכול אינו הפנים
מקובצת' ב'שיטת וראה שעברה, מהשבת השולחן על הלחם

א. אות - א ח, ומשום 95)שם שם. ותוספתא ברייתא
להקטרה, קמיצה בין שחסרו מנחה של לשיריים דומה שזה
(שם  באכילה אסורים ושיריים עלייהו קומץ שמקטיר
שאם  שם, בתוספתא וראה כאן). ספר' 'קרית וראה בגמרא,

כשר. הלחם – הלחם נפרס ואחרֿכך הבזיכים הוקטרו

.ÊËÈÓk ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÒ‰Ï ÌÁl‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿««∆∆«¬ƒ¬≈∆¿ƒ
B¯ÈÒ‰L96Û‡Â ÔÈÎÈÊa‰ ¯ÈË˜Ó - ÌÁl‰ Ò¯Ù Ì‡Â , ∆¡ƒ¿ƒƒ¿««∆∆«¿ƒ«»ƒƒ¿«

ÔÓ „Á‡ ‡ÓË .‰Î¯Ún‰ ˜¯Ù ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…≈≈««¬»»ƒ¿»∆»ƒ
ÔÈ¯„q‰97B‡ ,‰¯Ë˜‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ‰¯Ë˜‰ ÈÙÏ ÔÈa , «¿»ƒ≈ƒ¿≈«¿»»≈¿«««¿»»

ÔÈÎÈÊa‰ ÔÓ „Á‡ ‡ÓËpL98B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ∆ƒ¿»∆»ƒ«»ƒƒ«»≈¿À¿»
.B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â¿«»¿»√»

אלא 96) ממש פרקה לא אליעזר, רבי "אמר בגמרא: שם
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קעי oitqene oicinz 'ld - dcear xtq - elqk b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שפירקה  כמי פירקה, שלא אע"פ לפרק זמנם שהגיע כיון
כרבי 97)דמיא". ולא כחכמים - ב יד, מנחות משנה,
יהודה.98)יהודה. כרבי ולא כחכמים א. טו, שם ברייתא

á"ôùú'ä åìñë â"ë ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
היו 1) מה ועל יום, בכל התמידיות העבודות סדר בו יבאר

שירה. אומרים

.‡CeÓÒ :‡e‰ Ck ÌBÈ ÏÎa ˙B„ÈÓz‰ ˙B„B·Ú ¯„Ò≈∆¬«¿ƒ¿»»»
¯ÁM‰ ˙BÏÚÏ2˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰ ‡B·È3LÈwÈÂ «¬«««»«¿À∆∆««¿»¿«ƒ

‰¯ÊÚ‰ ÏÚ4BÏ ÔÈÁ˙BÙe5‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈLl·Óe .6. «»¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆»»¬»»
ÔÈz·Á ÈOBÚ ÔÈ„ÈÓÚÓe7ÏÎÂ .ÔÈz·Á‰ ˙BOÚÏ «¬ƒƒ≈¬ƒƒ«¬«¬ƒƒ¿»

eL·ÏÂ ‰pÓÓ‰ ‡B·iL Ì„˜ eÏ·Ë ¯·k ÌML ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»¿»»¿…∆∆»«¿À∆¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa e„ÓÚÈÂ e‡B·ÈÂ ,‰p‰k È„‚a8eÒÈÙÈÂ ƒ¿≈¿À»¿»¿««¿¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ

ÈLÂ ÔBL‡¯ ÒÈt9BÓk ,BzÎ‡ÏÓa „Á‡ Ïk ‰kÊÈÂ «ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆»ƒ¿«¿¿
ÔLc‰ ˙Óe¯˙a ‰ÎfL ‰Ê ÏÈÁ˙Óe .e¯‡aL10Ì¯B˙Â ∆≈«¿«¿ƒ∆∆»»ƒ¿««∆∆¿≈

‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓ Ck ¯Á‡Â ,e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ««≈∆∆»«¿¿««»¿«≈«¬»»
‰ÏB„‚11‰iL ‰Î¯ÚÓ ¯cÒÓ Ck ¯Á‡Â ,12Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»¿«≈«¬»»¿ƒ»¿««»

‚ ÈL ‰ÏÚÓ‰ÏB„‚ ‰Î¯ÚÓ ÏÚ ÔÁÈpÓe ÌÈˆÚ È¯Ê «¬∆¿≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»««¬»»¿»
ÌÈÏk‰ ˙kLÏÏ ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ˙Ba¯‰Ï13 ¿«¿»≈¿««»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
ÌBi‰ Ïk Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯v‰ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe14. ƒƒ»¿≈«»≈«¿ƒƒ»∆»«

ÌÈÓ „ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe15B˙ËÈÁLa ‰ÎfL ‰ÊÂ , «¿ƒ∆«»ƒ«ƒ¿∆∆»»ƒ¿ƒ»
ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,ÌÈÁaËn‰ ˙È·Ï BÎLBÓ¿¿≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ƒ«¬»«…¬ƒ

ÌÈ¯·È‡‰ ˙BÏÚ‰Ï eÎfL16ÔÈÁ˙BtL „Ú ÌL ÔÈ‰BLÂ , ∆»¿«¬»≈»ƒ¿ƒ»«∆¿ƒ
ÏB„b‰ ÏÎÈ‰‰ ¯ÚL17¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙t ˙ÚL·e , «««≈»«»ƒ¿«¿ƒ««««

„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈËÁBL18ÈL ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎ Ck ¯Á‡Â . ¬ƒ∆«»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«≈»¿≈
ÌÈ‰k19,ÈÓÈt‰ ÁaÊn‰ ÔeMca ‰ÎfL „Á‡‰ : …¬ƒ»∆»∆»»¿ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒ

.‰¯Bn‰ ÔeM„a ‰ÎfL ÈM‰Â¿«≈ƒ∆»»¿ƒ«¿»

לא 2) הממונה בא שעה באיזה "וכי כו. תמיד משנה ראה
סמוך  או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים כל
"וקריאת  שם: המשנה ובפירוש מאחריו", או מלפניו לו
לומר  רוצה השחר בעלות במקדש מכריז שהיה וכו' הגבר

השחר". לעלות הבחירה 3)קרוב בית בהלכות למעלה
מקדש". של הממונה "יבוא רבינו: כתב שם 4)שם

שם: המשנה ובפירוש עליהן", ודפק בא "הממונה במשנה
דודי  קול כמו בנחת, בפתח המקיש על מורה דופק "ולשון
בית  בהלכות למעלה וראה ב), ה, השירים (שיר דופק"
וכן  המוקד", שבבית הכהנים על דופק "היה כי שם הבחירה
בית  של שחציו "ומשום כח. שם המשנה מדברי נשמע
עזרה". רבינו, לו קורא לכך בקדש, בנוי היה המוקד

בית 5) בהלכות ולמעלה במשנה כח. שם וראה במשנה. שם
המוקד  בית את הכהנים לו שפתחו אחרי כי שם, הבחירה
הקטן) (=השער הפשפש את ופתח המפתח את נוטל היה
ונכנס  לעזרה המוקד בית שבין הגדול השער אצל שהיה

ובהלכות 6)לשם. שם במשנה ראה העזרה. את בודקין
ושתי  הכהנים נכנסים היו הממונה אחר כי שם, הבחירה בית
הולכת  אחת כת כתות, לשתי ונחלקו בידם אור של אבוקות
העזרה  כל את בודקים והיו למערב, הולכת אחת וכת למזרח

ימצאו  אם לראות חביתין, עושי בית למקום שמגיעים עד
יפה. שמורים ושיהיו במקומם, המקדש כלומר,7)כלי

(תמיד  ואמרו שם. המשנה פירוש ראה גדול, כהן חביתי
אחר  הייתה היא שהרי ההקטרה, אינה זו עשייה כי כח:)
לא  זו הכנה ועל לרבוכה החמין הכנת אלא שחר, של תמיד

פייס. על 8)היה שאף השחר, עמוד שיעלה אחר היה וזה
כולם  שנכנסו עד השחר, עלות קודם בא היה שהממונה פי

השחר. עלה כבר הגזית, ללשכת ובאו נראה 9)ובדקו
תמוה  וזה לזה, זה תכופים היו והשני הראשון הפיס כי מכאן

כ  (יומא במשנה הייתה שהרי כי מבואר כד: שם ובגמרא ב.)
ופיס. פיס כל בין והפסק החיצוני.10)שהות המזבח מעל

והוא 11) המערכה את מסדר הוא לתרום שזכה "מי כי
אש  מלאה מחתה מכניס והוא למזבח עצים גזרי שני מעלה
קטורת". עליה להקטיר הזהב למזבח החיצון המזבח מן

לקיום 12) שלישית מערכה גם מסדר היה כי אומרים ויש
אבל 13)האש. השני, הפיס כאן היה המשנה סדר לפי

הפיס  היה רבינו לדעת כי זו, בהלכה למעלה, כתבנו כבר
מבואר  לא הכלים ולשכת הראשון. הפיס אחרי מיד השני
היכן  הבחירה) בית בהלכות רבינו בדברי כן (וכמו במשנה
ירושלמי  וראה מדות, במסכת נזכרת לא כן וכמו מקומה,
אחת  במקדש היו לשכות שתי כי ד הלכה ה פרק שקלים
הראב"ד  פירוש וראה הכלים, לשכת ואחת חשאין לשכת
במקדש  דווקא אי ידענא "ולא לשונו וזה שכתב שם תמיד
אין  בעלמא וכדאמר בעזרה או למקדש סניף כגון קאמר

וכו'". העזרה נמי דהיינו במקדש תמיד 14)שבות במשנה
ושלושה  תשעים משם והוציאו הכלים ללשכת "נכנסו שם:
"מנין  כתב: שם המשנה בפירוש ורבינו זהב", וכלי כסף כלי
הכלים, מן היום לעבודת שצריכין מה כנגד שהוא אפשר זה
אזכרות  ושלוש תשעים כנגד אמרו ירושלמי חגיגה ובגמרא

ומלאכי". זכריה חגי בפרשת שם 15)שכתוב תמיד
להפשט. נוח שיהא כדי כדי 16)במשנה, במשנה. שם

כופתין  היו "לא שהרי השחיטה בשעת התמיד את שיאחזו
בו". אוחזין באברים שזכו מי אותו, עוקדין אלא הטלה את

ההיכל.17) של הגדול השער שם 18)כלומר תמיד
שנפתח". הגדול שער ששומע עד השוחט היה "לא במשנה:

שבהיכל.19) הגדול השער את שפתחו הם

.·ËÁBM‰L ‰ÚLa BM„Ó ÁaÊn‰ ˙‡ ÔM„Ó‰Â¿«¿«≈∆«ƒ¿≈«¿«¿¿»»∆«≈
Ìc‰ ˜¯BÊ Ck ¯Á‡Â .„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBL20.BÏawL ‰Ê ≈∆«»ƒ¿««»≈«»∆∆ƒ¿

נרות 20) חמש בין מפסיק הוא שבקטורת הסוברים כחכמים
שבשחיטת  לג.) (שם האומר שאול כאבא ולא נרות, לשתי

ביניהם. מפסיק הוא ובזריקתו התמיד

.‚·ÈËÓ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BfL ¯Á‡Â21ÏÎÈ‰aL ‰Ê ¿««∆¿ƒ∆«»≈ƒ∆∆«≈»
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ Ô‰ÈL ÔÈ‡ˆBÈÂ ,˙B¯ LÓÁ22el‡Â . »≈≈¿¿ƒ¿≈∆ƒ«≈»¿≈

„Á‡ ÏÎÂ ,ÔÈÁzÓe ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁaËn‰ ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»∆»
„Á‡Â23ÔÈ˙BÂ .L·kÏ Ba ‰ÎfL ¯·‡ ‰ÏÚÓ ¿∆»«¬∆≈∆∆»»«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÙÒeÓ ÏLÂ .B·¯ÚÓa ‰hÓÏe L·k ÈˆÁÓ ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ≈¬ƒ∆∆¿«»¿«¬»¿∆»ƒ
ÏLÂ .BÁ¯ÊÓa ‰hÓÏe L·k ÈˆÁÓ Ô˙B‡ ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»≈¬ƒ∆∆¿«»¿ƒ¿»¿∆

ÌÈL„Á ÈL‡¯24Ô¯˜ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈ˙B »≈√»ƒ¿ƒ««ƒ¿≈«ƒ¿«¿»≈∆∆
ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚¯ Cel‰ ÌB˜Óa Ô¯˜Ï25BÓÒ¯ÙÏ È„k , ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿≈«…¬ƒ¿≈¿«¿¿

L„Á L‡¯ ‡e‰L26.ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡ ÌL ÔÈÁÏBÓe . ∆……∆¿ƒ»∆»≈»ƒ
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‡lL È„k ,˙aLa elÙ‡ ,L·k‰ Èab ÏÚ ÁÏÓ ÔÈ˜¯BÊÂ¿¿ƒ∆«««≈«∆∆¬ƒ¿«»¿≈∆…
ÌL ÌÈ‰k‰ eÏtÈÂ ˜ÈÏÁÈ27ÌÈˆÚa Ô˙ÎÈÏ‰ ˙Úa «¬ƒ¿ƒ¿«…¬ƒ»¿≈¬ƒ»»»≈ƒ

‰Î¯ÚnÏ28Ì‰ÈÏ‚¯ ÔÈa ıˆBÁ ÁÏn‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ««¬»»¿««ƒ∆«∆«≈≈«¿≈∆
˙‡f‰ ‰ÎÏB‰‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,L·k‰ ÔÈ·e29- ‰„B·Ú ≈«∆∆ƒ¿≈«»»«…¬»

.ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ

מדליק.21) עבודתם.22)כלומר, גמרו מאלו 23)שהרי
בפיס. חדשים.24)שזכו ראשי מוספי כלומר

כרכוב 25) על ניתנין חדשים ראשי "של שם: שקלים
המזבח  כרכוב "איזהו שם: ובירושלמי מלמעלן", המזבח
הכהנים". רגלי הילוך מקום לקרן קרן בין אמה

יוחנן 26) ר' "אמר נה. סוכה בבלי וכן שם שקלים ירושלמי
סוכה  רש"י ומפרש בזמנו". חודש ראש שהוקבע לידע כדי
שהן  להראות אברים משאר למעלה אותן סודרין "לכך שם

בזמנו". החדש שהוקבע ולהודיע משנה 27)חשובין
שלא  בשביל (בשבת) כבש גבי על מלח "בוזקין קד. עירובין
מפני  הכבש על ומכתתין "מפזרין רש"י: ומפרש יחליקו".

מחליק". הוא עליו נופלין וכשהגשמים הוא כן 28)שחלק
בעת  אלא אינם הנ"ל המשנה דברי כי שם בגמרא הוא
הולכת  בשעת אבל עבודה, זו שאין למערכה, עצים הולכת
הכהנים  רגלי בין חוצץ המלח עבודה, שהיא האברים,

העצים.29)לכבש. של

.„Ôlk ÔÈÒpk˙Ó L·kÏ ÌÈ¯·È‡‰ ÔÈÏÚnL ¯Á‡Â¿««∆«¬ƒ»≈»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒÀ»
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ30‰Î¯a eÎ¯a :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰Â , ¿ƒ¿««»ƒ¿«¿À∆≈»∆»¿¿»»

˙¯OÚÂ ,ÌÏBÚ ˙·‰‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â .˙Á‡««¿≈¿ƒ¿ƒ«¬«»«¬∆∆
˙B¯ac‰31ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ÚÓLe ,32˙Ó‡Â ,¯Ó‡iÂ , «ƒ¿¿«¿»»ƒ»««…∆∆¡∆

·ÈvÈÂ33ÌBÏL ÌÈOÂ ,‰ˆ¯e ,34˙aL·e .35ÔÈÙÈÒBÓ ¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿«»ƒƒ
‡ˆBi‰ ¯ÓLÓ ÈL‡ e¯Ó‡iL ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««¿ƒ∆…¿«¿≈ƒ¿»«≈
‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓ :ÒÎp‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆

˙eÚ¯Â ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰·‰‡ ÌÎÈÈa ÔÈkLÈ36Ck ¯Á‡Â . «¿ƒ≈≈∆«¬»«¬»»¿≈¿««»
ÈLÈÏL ÒÈt ÔÈÒÈÙÓ37ÈÚÈ·¯e38ÈÓ ˙¯Ëwa ‰ÎBÊÂ , ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¿…∆ƒ

‰ÎfL ‰Ê ÒÎ Ck ¯Á‡Â .¯ÈË˜Óe ÒÎÂ ,‰ÎBfL∆∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿»∆∆»»
˙B¯p‰ ÈzL ·ÈËÓe ‰¯Bn‰ ÔeM„a39ˆBÈÂ .‰Ê ‡ ¿ƒ«¿»≈ƒ¿≈«≈¿≈∆

˙BÏÚÓ ÏÚ „ÓBÚÂ ,‰¯Bn‰ ÔM„Ó ÌÚ ¯ÈË˜‰L∆ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿»¿≈««¬
ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ÌÏe‡‰40. »»¿∆»«…¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

df qpkp k"g`e xihwne qpkpe dkefy in zxehwa dkefe..."
."zexpd izy aihne dxepnd oeyica dkfy

חכמים  כדעת שפסק עולה מדבריו להבין: וצריך
אבא  כדעת ולא נרות, שתי להטבת קודמת שהקטורת
שתי  להטבת קודם התמיד שדם דאביי, משמיה שאול
ד"אביי  הברייתא נסדרה הבוקר בתפילת מדוע וא"כ נרות,
אין  הרי שאול", דאבא אליבא המערכה... סדר מסדר הוה

כמותו. הלכה
כחכמים  פסק שהרמב"ם שאע"פ יוסף' ה'בית וכתב
מאחר  הסמ"ג... דעת נראה וכן שאול... אאבא דפליגי
שאול, דאבא אליבא הסדר סידר שאביי העולם שמצאו

לשנות  רצו לא ולכן הלכתא, דהכי לי' דסבירא משמע
ידעו  והסמ"ג הרמב"ם גם הרי להבין, וצריך ההוא. הסדר
פסקו  ואעפ"כ שאול, דאבא אליבא הסדר סידר שאביי
סדר  סידר שאביי העולם מצאו חידוש ומה כחכמים,
דיוה"כ  העבודה שבסדר קשה ועוד שאול. כאבא המערכה
"לפנים  אומרים אנו שהרי שאול, כאבא שלא הסדר  נסדר
ולהטיב  הבוקר קטורת ולהקטיר נרות חמש להטיב יכנס

הנרות". שתי את
היא  הנרות והדלקת הקטורת שייכות בזה: והביאור
מקרבן  יותר עוד לקב"ה וקישור חיבור פועלת שהקטורת

קירו  קטירא (לשון "בחד אחת מציאות שנעשים עד ב),
– המשכן של עניינו שעיקר מובן ומזה אתקטרנא".
אחד  כמו־כן הקטורת. על־ידי נעשה – השכינה' 'השראת
מחורב", יום עשר "אחד על מרמזים הקטורת סממני עשר
ומהותו  עצמותו – בחורב שניתנו הדברות מעשרת למעלה
שהיא  בנשמה ודוגמתו ספירות, מעשר שלמעלה ית'

שבנפש. יחידה בחינת
שהטבתן  אדם", נשמת ה' "נר ישראל נשמות הם הנרות
ותורה  מצוה "נר – והמצוות התורה על־ידי היא והדלקתן
ומתגלה  נמשך הנרות הדלקת על־ידי לזה ובנוסף אור".

בעולם. גם הקדושה אור
מלשון  'עולם' – העולם" "מצאו יוסף' ה'בית שכתב וזה
אין  הגלות, שבזמן וההעלם החושך שבזמן היינו – העלם
בגילוי  יאיר הקטורת של הנעלה שהעניין אפשרות
כזה  באופן הסדר שאול אבא סידר ולכן ישראל, בנשמות
בתוך  ולא בפני־עצמה עבודה היא הקטורת שהקטרת
יהודי, של נפשו עצם מאירה שבו ביוה"כ אבל הנרות.

ישראל. בנשמות הקטורת עניין גם ומאיר מתגלה
(dn oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הגזית 30) ללשכת להן "ובאו (לא:) ד פרק תמיד משנה
שיתפללו  הדבר נכון "והכי שם: וברש"י שמע", את לקרות
ניחוח". לריח קרבנם ויעלה הקטר שום שיקטירו קודם

וראשיתו".31) הדת עיקר שהם "ולפי במשנה. שם
שמע 32) קריאת זמן הגיע שלא פי על ואף במשנה. שם

לא  משמר אנשי עם שמע הקורא לז: ביומא שאמרו (כמו
הכהנים, מקדימים משכימין), משמר שאנשי מפני יצא,
תימשך  שמא היום, קודם לקרותה עליהם, מוטלת שהעבודה

לקרות. ויימנעו העבודה הציצית.33)עליהן פרשת כלומר
ויציב 34) אמת ברכות שלוש העם את "ברכו במשנה: שם

כי  שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כהנים", וברכת ועבודה
שכולן  ולפי שלום", "שים לברכת הכוונה כהנים ברכת
ועליהם  ישראל על תפלה שלום) ושים רצה ויציב, (=אמת
והוא  הידועה כהנים ברכת אבל העם, את וברכו אמרו
מעלות  על אלא הגזית, בלשכת הייתה לא ה'", "יברכך

העבודה. גמר אחר המשמרות.35)האולם מתחלפין שאז
למשמר 36) אחת ברכה מוסיפין "ובשבת במשנה: שם
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רבי  אמר אחת? ברכה "מאי אמרו: יב. ובברכות היוצא",
שמו  את ששיכן מי הנכנס למשמר אומר היוצא משמר חלבו
וריעות". ושלום ואחווה אהבה ביניכם ישכין הוא הזה בבית

הקטורת.37) מקטיר הכבש 38)מי מן אברים מעלה מי
כך 39)למזבח. ואחר קטורת שמקטיר יד:) (יומא כרבנן

שתי  שהטבת לג.) (שם שאול כאבא ולא נרות, שתי מטיב
לקטורת. קודמת "באו 40)נרות ב: משנה ז פרק תמיד

אחיהם  לדרום הראשונים עמדו האולם מעלות על ועמדו
הכהנים".

.‰ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa ÚÈbiLk41„Á‡ ÏË , ¿∆«ƒ«≈»»¿«ƒ¿≈«»«∆»
ÁaÊnÏ ÌÏe‡‰ ÔÈa d˜¯Êe ‰Ù¯‚n‰42ÏB˜ dÏ ‰È‰Â , ««¿≈»¿»»≈»»«ƒ¿≈«¿»»»

ÏB„b43ÚÓBM‰ :Ô‰a ˙LnLÓ ‰˙È‰ ÌÈ¯·„ ‰LÏLe . »¿»¿»ƒ»¿»¿«∆∆»∆«≈«
ÔÈÒÎ ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜ ˙‡∆»»»≈«∆∆»«…¬ƒƒ¿»ƒ

‡·e ı¯ ‡e‰Â ˙BÂÁzL‰Ï44˙‡ ÚÓBM‰ ÈÂÏ Ô·e . ¿ƒ¿«¬¿»»∆≈ƒ«≈«∆
¯ÈLa ¯a„Ï ÔÈÒÎ ÌiÂÏ‰ ÂÈÁ‡L Ú„BÈ ‰È‰ dÏB˜»»»≈«∆∆»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ

‡·e ı¯ ‡e‰Â45˙‡ ÚÓBL ‰È‰Lk ,„ÓÚn‰ L‡¯Â . ¿»»¿…««¬»¿∆»»≈«∆
ÌÈ‡Óh‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ‰È‰ ,dÏB˜46¯ÚL ÏÚ »»»«¬ƒ∆«¿≈ƒ«««

Á¯Ên‰47‡Ï ÔÈ„ÚL Ïk‰ eÚ„iL ,„LÁ‰ ÈtÓ , «ƒ¿»ƒ¿≈«¬»∆≈¿«…∆¬«ƒ…
Ô˙¯tÎ e‡È·‰48ÌÈ¯·È‡a ‰ÎfL ‰Ê ‰ÏÚÓ Ck ¯Á‡Â . ≈ƒ«»»»¿««»«¬∆∆∆»»»≈»ƒ

ÁaÊnÏ L·k‰ ÔÓ ÌÈ¯·È‡‰ ˙‡49˙‡ ÔÈÏÚnL ¯Á‡Â . ∆»≈»ƒƒ«∆∆«ƒ¿≈«¿««∆«¬ƒ∆
ÌÏe‡‰ ˙BÏÚÓ ÏÚL el‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ¯·È‡‰50 »≈»ƒ«¿ƒƒ≈∆««¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Óe51,L¯ÙÓ‰ ÌMa ˙Á‡ ‰Î¯a ¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ¿»»«««≈«¿…»
dÓB˜Óa e¯‡aL BÓk52˙ÏÒ ÔÈÏÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿»¿««»«¬ƒ…∆

ÌÈÎÒp‰53‰ ¯Á‡Â .¯Á‡Â .ÔÈz·Á‰ ¯ÈË˜Ó ˙Ïq «¿»ƒ¿«««…∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿««
Ceqp‰ ˙ÚL·e .CeqÏ ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈz·Á‰«¬ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ¿ƒƒ¿««ƒ
Ôeb ÈÈÓa ÔÈ¯¯BLÓ‰ ÔÈkÓe ,¯ÈM‰ ÌiÂÏ‰ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ
.¯ÈM‰ È˜¯t ÏÚ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÔÈÚ˜B˙Â ,Lc˜naL∆«ƒ¿»¿¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ

כמבואר 41) הקטורת, להקטיר שנכנסו בשעה היה זה
על  שעמדו לפני היה זה כן ואם ו. משנה ה פרק בתמיד
הסדר  לפי נכתבו לא אלו שדברים באופן האולם. מעלות

משנה). בתוספות 42)(כסף וראה במשנה. שם תמיד
בה  שגורפים אחת מגרפות, שלוש שהיו שכתב שם יוםֿטוב
(שם  שיר כלי שהיא השנייה א), משנה ב פרק (שם הדשן
בשעה  קול שמשמיעה זו מגריפה ושלישית, ח) משנה ג פרק

אותה.ש  שומע 43)זורקין אדם "אין כי במשנה שם ראה
המגריפה. מקול בירושלים חבירו הכוונה 44)קול ואין

התמיד. עבודת גמר לאחר אלא השתחוו, שם.45)שמיד
לשיר, עצמם מכינים אלא מיד, שרים שהיו הכוונה ואין
היין. ניסוך בשעת העבודות, כל גמר אחר היה השיר שהרי

עוד 46) שצריך אלא מצרעתם, טהרו שכבר המצורעים
האשם. דם עליהם ניקנור.47)לזרוק פסחים 48)שער

נכנסים  שאינם יחשדום שלא לומר ורוצה רבא. כדעת פב.
עומדים  אלא המקודש. המקום בעיניהם נכבד שאין לפי

ההזאות. את ולקבל זה בשער להיכנס ביומא 49)ומחכים
קודם  נרות שתי "הטבת שאול אבא שלדעת אמרו לג.
יד:) (שם רבנן ולדעת לאברים". קודם וקטורת לקטורת
קודמת  נרות שתי והטבת נרות שתי להטבת קודמת קטורת

למעלה 50)לאברים. רבינו שכתב שמה מוכח מכאן
לפי  נכתב לא וכו', האולם בין "כשיגיע ההלכה) (בתחילת

ממעלות  ירדו כבר הרי כן אם הסדר, לפי זהו שאם הסדר,
למדנו 51)האולם. הסדר, סתמה שהמשנה פי על "אף

העומדים  שאלו יומא, שבמסכת וההלכות המקראות מתוך
שהעלה, עד כפיהן את נושאין היו לא האולם מעלות על
שנאמר  למזבח הכבש מן האברים את באברים, שזכה מי

וכו'". ידיו את אהרן וישא וכו' מעשות בפרק 52)וירד
י. הלכה תפילה מהלכות "אביי 53)י"ד שם יומא ראה

וחביתין  לחביתין ומנחה למנחה ואברים וכו', מסדר
תמיד, של נסכו מנחת "למנחה, רש"י: ומפרש לנסכים".

ועשי  ה) כח, (במדבר וכו'.דכתיב למנחה סולת האיפה רית
תמיד". של יינו לנסך לנסכין,

.ÂCqÓÏ ÔÈi‰ ÔÈ˙B eÈ‰Lk54ÌÈ‰k ÈL eÈ‰ , ¿∆»¿ƒ««ƒ«¿«≈»¿≈…¬ƒ
ÌÈ·ÏÁ‰ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ55,Ô„Èa ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe ¿ƒ«À¿««¬»ƒ¿≈¬¿¿»»

Ô‚q‰Â56ÁaÊn‰ Ô¯˜ ÏÚ „ÓBÚ57ÔÈ¯„eq‰Â58,B„Èa ¿«¿»≈«∆∆«ƒ¿≈«¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ‰ ‰Ê Ïˆ‡ e„ÓÚÂ e‡·e .eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜˙Â¿»¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿≈∆∆«¿À∆

ÏˆÏv‰ ÏÚ59BÏ‡ÓOÓ „Á‡Â BÈÓÈÓ „Á‡ ,60. ««ƒ¿≈∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

רבינו 54) של לשונו מסתימות ונראה ג. משנה ז פרק תמיד
וכן  גדול. בכהן דווקא ולאו הכהנים, בכל היא זו משנה כי
להקיף  לו "בא המשנה דברי על שם המשנה בפירוש הוא
הוא  כי מזרחית", דרומית מקרן מתחיל מהיכן המזבח את
מעשה  מהלכות ז בפרק למעלה גם דעתו וכן הכהנים, בכל
שם  הרא"ש אבל בסמוך. להלן וראה יב. הלכה הקרבנות
רש"י  דעת (וכן גדול בכהן דווקא היא זו משנה כי כתב

סד.). בששי 55)בזבחים נתבאר "כבר שם. משנה
בית  מהלכות ב פרק למעלה וראה ד. (משנה משקלים
שולחנות  שתי כבש של במערבו שהיו טו) הלכה הבחירה
נותנין  שיש של ואחד שרת כלי עליו נותנין כסף של אחד

כאן". הנזכר החלבים שולחן והוא האברים ראה 56)עליו
אחד  כהן "ממנין כי טז הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק
והוא  סגן הנקרא והוא למלך המשנה כמו גדול לכהן יהיה
עם  אלא מופיע אינו הסגן כי הדבר וברור ממונה". הנקרא
כהן  עומד - המנסך הוא הדיוט כהן אם אבל הגדול הכהן
(סוף  הראב"ד בפירוש וראה הסגן. ולא הקרן על הדיוט
אחר  כהן אם שהסתפק אלא כנ"ל, דעתו שגם תמיד) מסכת
ומנסך. מניף היה עצמו שהמנסך או הסודרים, את מחזיק

אמה.57) על אמה דגלים".58)שהיא שם 59)"הם
ארזא  בן והקיש וכו' ארזא בן אצל ועמדו "באו במשנה:
בזה" זה שמכין נחושת קערות שתי הן "והצלצל בצלצל".

לתקוע.60)(ערוך). כדי

.ÊCqÏ CqÓ‰ ‰‰L61ÔÈ¯„eqa Ô‚q‰ ÛÈÓ ,62, »»«¿«≈¿«≈≈ƒ«¿»«»ƒ
ÏˆÏva ‰Ê LÈw‰63˙B¯ˆBˆÁa el‡ eÚ˜˙Â ,64e¯a„Â , ƒƒ∆«ƒ¿≈¿»¿≈«¬¿¿ƒ¿

eÚ˜z - ˜¯tÏ eÚÈb‰ .¯ÈMa ÌiÂÏ‰65Ïk eÂÁzL‰Â , «¿ƒƒ«ƒƒƒ«∆∆»¿¿ƒ¿«¬»
‰ÚÈ˜z Ïk ÏÚÂ ,‰ÚÈ˜z ˜¯t Ïk ÏÚ .‰¯ÊÚaL ÌÚ‰»»∆»¬»»«»∆∆¿ƒ»¿«»¿ƒ»
BÓk ,ÚLz „ÈÓz‰ ÏÚL ˙BÚÈ˜z‰ ÏÎÂ .‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿»«¿ƒ∆««»ƒ≈«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

(מלאכת 61) מניף" היה לנסך לו שהיה מה "כל כלומר
שוהה  היה המנסך לומר: [רוצה ראב"ד). בשם שלמה
ש"אין  מפני אחת, בבת ולא לאט לאט מנסך והיה בניסוכו
"בעת  היינו, לה.). (ברכות היין" על אלא שירה אומרים
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ב). הלכה המקדש כלי מהלכות ג פרק (למעלה היין" ניסוך
בכדי  הניסוך, פעולת בעת יניף שהמניף דקדקו ולפיכך
אחריו]. ולא ממש, הניסוך בעת תתחיל היא אף שהשירה

להתחיל 62) שידעו הדוכן, על שעומדים ללויים לסימן
הניסוך. בשעת כי 63)בשיר ה הלכה למעלה ראה

זמר  כלי היה שהצלצל "אלא ניגון, במיני מכים המשוררים
והוא  לו היה גדול וקול הוא אלא שם שאין מיוחד

הנפת 64)המתחיל". יראה שלא ללוי שאפשר לפי
בתוך  שהיו אפשר וגם לדבר, לבו כשיפנה הסודרים
בעת  רואים (שאינם בעזרה לא הבית, בהר או הלשכות
שלא  אפשר אי התקיעות קול אבל הסודרים), שמניף
הסודרים  בהנפת לראות שיפנו כדי תקעו ולפיכך ישמעו,

היא. הסודרים הנפת התקנה ועיקר "פרקים 65)הואיל
היו  הפיסוק אותו ובתוך שם, מפסיקין שהיו בשיר להם היה
שהן  בשיר היה פרקים "ושלושה (הראב"ד). תוקעין"
וכו' ותקיעה תרועה תקיעה, ופרק פרק כל ועל מפסיקין,
תקיעות  ואחת מעשרים פוחתין אין נג:) (סוכה דתנן והיינו
וכו' שחר של לתמיד ותשע שערים לפתיחת שלוש במקדש,
פרק" כל על ותקיעה, ותרועה תקיעה תקיעות, שלוש והיינו

שם). (הרא"ש

.ÁÈÁ·ÊÂ ¯eav‰ ˙BÏBÚ ÏÚ ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»««ƒ¿ƒ¿≈
‰·„ ˙BÏBÚ Ï·‡ ;‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ Ì‰ÈÓÏL«¿≈∆»¬ƒ«»¬»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BnÓ ÔÈ·È¯˜nL∆«¿ƒƒƒ«¿««ƒ¿»««ƒ∆≈
ÌÈÎÒ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯eaˆ ÏL∆ƒ≈¿ƒƒ»¬≈∆¿≈¿»ƒ

‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰.‰¯ÈL Ô «»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆ƒ»

.ËeÈ‰ ÔBL‡¯‰ ÌBia :ÔÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰ eÈ‰L ¯ÈM‰«ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ»
d‡BÏÓe ı¯‡‰ '‰Ï :ÔÈ¯ÓB‡66:ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈMa . ¿ƒ«»»∆¿»«≈ƒ»¿ƒ

BL„˜ ¯‰ eÈ‰Ï‡ ¯ÈÚa „‡Ó Ïl‰Óe '‰ ÏB„b»¿À»¿…¿ƒ¡…≈«»¿
¯ÓB‚Â67˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈLÈÏMa . ¿≈«¿ƒƒ»¿ƒ¡…ƒƒ»«¬«

ËtLÈ ÌÈ‰Ï‡ ·¯˜a ,Ï‡68Ï‡ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈÚÈ·¯a . ≈¿∆∆¡…ƒƒ¿…»¿ƒƒ»¿ƒ≈
ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜ Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜69eÈ‰ ÈLÈÓÁa . ¿»≈¿»ƒ««¬ƒƒ»

È‰Ï‡Ï eÚÈ¯‰ ,efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈»ƒ≈…≈
·˜ÚÈ70,L·Ï ˙e‡b CÏÓ '‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÈMMa . «¬…«ƒƒ»¿ƒ»»≈»≈

¯ÓB‚Â ¯f‡˙‰ ÊÚ ,'‰ L·Ï71:ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ˙aLa . »≈…ƒ¿«»¿≈¿«»»¿ƒ
˙aM‰ ÌBÈÏ ¯ÈL ¯BÓÊÓ72ÌÈ¯ÓB‡ ˙aL ÈÙÒeÓa . ƒ¿ƒ¿««»¿¿≈«»¿ƒ

Â"Èf‰ ,ÌÈ˜¯t ‰MLÏ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ .eÈÊ‡‰ ˙¯ÈLƒ««¬ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ«ƒ
C"Ï73,˙Òk‰ ˙È·a ‰ML d˙B‡ ÔÈ‡¯BwL C¯„k , »¿∆∆∆¿ƒ»ƒ»¿≈«¿∆∆

‰MLa ‰¯ÈM‰ e¯Ób .˙aL ÏÎa ˜¯t ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆∆¿»«»»¿«ƒ»¿ƒ»
Ê‡ ¯ÓB‡ ˙aL ÏL ‰ÁÓa .L‡¯Ï ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B˙aL«»¿ƒ»…¿ƒ¿»∆«»≈»

‰LÓ ¯ÈLÈ74‰ÎÓÎ ÈÓe75¯ÓB‚Â76L‡¯ ÏL ÛÒeÓa . »ƒ∆ƒ»…»¿≈¿»∆…
efeÚ ÌÈ‰Ï‡Ï eÈ¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰77ÏÁ Ì‡Â . «»»»¿ƒ«¿ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»

ÈLÈÓÁa ˙BÈ‰Ï78¯ÓB‡ -79BÓÎL Ï·qÓ È˙B¯ÈÒ‰ : ƒ¿«¬ƒƒ≈¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿
¯ÓB‚Â80ÏB˜ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰M‰ L‡¯ ÏL ‰ÁÓa . ¿≈¿ƒ¿»∆…«»»»¿ƒ

¯ÓB‚Â ¯a„Ó ÏÈÁÈ '‰81. »ƒƒ¿»¿≈

שיום 66) משום הוא ראשון ביום זה פרק לאמירת וטעם
(ראש  הגמרא ולשון בראשית. מעשה תחילת הוא ראשון
בעולמו". ושליט והקנה שקנה שם "על לא.) השנה

תחתיהם 67) השמים והיו המים נחלקו שני שביום "משום
שם  "על שם ראשֿהשנה הגמרא ולשון ה'. גדול אומר

עליהן". ומלך מעשיו שלישי 68)שחילק שביום משום
ניצב  א' אומר והדיינין, הדין יהיה שעליה הארץ נראתה
שגילה  שם "על שם: הגמרא ולשון שם). (רבינו אֿל בעדת

לעדתו". תבל והכין בחכמתו נבראו 69)ארץ שבו משום
התועים  מן נוקם שהוא ה' נקמות אֿל אומר והירח, השמש

(רב  עבודתם שברא אחר שם "על שם הגמרא ולשון שם). ינו
מעובדיהן". ליפרע ועתיד ולבנה שבו 70)חמה משום

החילוק  מפני פלאים בזה ויש חיים, בעלי מיני נבראו
בבעלי  שיש אחרים ופלאים מעצמם ותנועתם שבמיניהם
אותן  שרואים שבשעה לפי עוזינו, לא' הרנינו אומר חיים,
שם  "על שם הגמרא ולשון אותו, ומגדלים הבורא משבחים

שמו". לשבח ודגים עופות נשלמו 71)שברא שבו משום
הבורא  גדולת שמבין כן, גם האדם ונברא בראשית, מעשי
"על  שם הגמרא ולשון לבש. גאות מלך ה' אומר יתעלה,

עליהן". ומלך מלאכתו שגמר ששבת".72)שם שם "על
ו'ירא 73) ארץ, במתי על י'רכבהו עולם, ימות ז'כור ה'אזינו,

י"ג  בפרק (ראה שמים אל אשא כ'י חכמו, ל'ו וינאץ, ה'
ה). הלכה תפילה "מי 74)מהלכות עד הים שירת

השירה.75)כמוכה". כל סוף עד יא בגמרא 76)שם,
באר  עלי [ישראל ישיר ואז כמוכה, ומי ישיר, אז אמרו: שם
ישיר  "אז אלא שם גרס לא שרבינו וכנראה יז] כא, במדבר -

כמוכה". ומי שופר".77)משה בחודש "תקעו נאמר שבו
כנ"ל.78) הרנינו, תמיד בשחרית בו שאומרים
את 80)במוסף.79) ולכפול לחזור שלא כדי בזה והטעם

הפרק. תורה 81)כל מתן של שופר קול זכות להזכיר כדי
(רש"י).

.ÈÏL ‰¯ÈL - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»ƒ»∆
ÌÒ¯ÙÏ È„k ,˙aL ÏL ‰¯ÈL ˙‡ ‰ÁBc L„Á L‡…̄…∆»∆ƒ»∆«»¿≈¿«¿≈

.L„Á L‡¯ ÌBi‰L∆«……∆

.‡ÈÌÚ ‰B·Ï ÈÎÈÊa ÈL ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó ˙aLa¿«»«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ
ÔÈÙÒen‰82¯„qÎÂ .ÔÈÙÒeÓ ÏL ÔÈi‰ Ceq Ì„˜ , «»ƒ…∆ƒ««ƒ∆»ƒ¿«≈∆

;ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÔÈOBÚ Ck ,¯˜aa ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL∆ƒ¿»«…∆»ƒ≈»«¿«ƒ
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÓ ÔLc‰ ˙Ó¯‰Ó ıeÁ83¯ecÒÂ ≈¬»««∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿ƒ

˙BÒÈt‰Â ˙BÎ¯Ún‰84‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡L , ««¬»¿«¿»∆≈ƒ¿»ƒ≈∆»
e¯‡aL BÓk ,„·Ï ¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa85. ¿»«««¿«¿∆≈«¿

המוספין.82) הקרבת אחר אלא 83)כלומר, שאינה
גם  היו המנורה ודישון הפנימי המזבח דישון אבל בבוקר.

של 84)בערב. שלישי פיס אבל ורביעי, ושני ראשון פיס
בערב. גם מפיסין - לעניין 85)קטורת שם ד פרק למעלה

מערכות. סידור לעניין ב הלכה ב פרק ולמעלה פייסות,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו

פסח. של

.‡L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈL„Á ÈL‡¯a2¯Á‡ ¿»≈√»ƒ«¿ƒƒ«……∆««
¯ÁL ÏL „ÈÓz3ÌÈ¯t ?L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . »ƒ∆««¿«»«……∆»ƒ
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ÌÈL·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL4˙BÏBÚ Ïk‰ ,5, ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙‡hÁ ÌÈfÚ ¯ÈÚOe6. ¿ƒƒƒ«»

וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי יא) כח, (במדבר שנאמר
פט.3) זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי

למוסף, שחר של תמיד בין קרב דבר שום אין כן וכמו
קודמין  "תמידין לג.) (יומא אביי של המערכה וכסדר

ואיל 4)למוספין". שנים בקר בני "פרים (שם) שנאמר
תמימים". שבעה שנה בני כבשים (שם 5)אחד, שנאמר

בחדשו". חודש עולת "זאת יד) שם,6)שם, (שם שנאמר
התמיד". עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו)

.·„ÈÓz‰ ‰OÚÓk ‡e‰ „Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ïk ‰OÚÓ7, «¬≈»»∆»¿«¬≈«»ƒ
- ˙B„ÚBÓ ÏLÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ˙B‡hÁ‰ ‰OÚÓe«¬≈««»∆»≈√»ƒ¿∆¬

˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ ‰OÚÓk8e¯‡aL9. ¿«¬≈««»«∆¡∆∆∆≈«¿

"כבשים 7) ג) שם, (שם שנאמר כמו עולה, הוא אף שהרי
למעלה  וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני

הקרבנות. מעשה מהלכות –8)פ"ו חטאת שהן שכיון
בתוספתא  וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן
וכל  נאכלות, החיצונות החטאות שכל פ"א, שבועות
הקרבנות  ממעשה פ"ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות

זֿיא. מעשה 9)הלכות כיצד א, הלכה פ"ז שם למעלה
הנאכלת. החטאת

.‚ÌBiÓ ,ÌBÈ ÏÎa ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÁÒÙa¿∆««¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ
ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ „Ú ÔBL‡¯‰10ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓk ,11: »ƒ««¿ƒƒ¿«»≈√»ƒ

Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL ÌÈ¯t»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙BÏBÚ12˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,13˙ÏÎ‡p‰14L ÌBÈa .ÏL È ¿ƒ«»«∆¡∆∆¿≈ƒ∆

ÏÚ ¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰ML ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÒt∆«∆ƒ»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»≈«
‰Ùez‰ ¯ÓÚ ÌÚ ‰ÏBÚÏ O·k ÌBÈ Ïk ÏL ÛÒeÓ15. »∆»∆∆¿»ƒ…∆«¿»

e¯‡aL BÓk ,¯eaˆ ÏL ‰ÁÓ ‡È‰Â16. ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿∆≈«¿

עולה 10) אשה "והקרבתם יטֿכד) שם, (שם שנאמר כמו
ימים". שבעת ליום תעשו כאלה למעלה 11)וגו' ראה

לה',12)ה"א. עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן
שנה". בני כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני פרים

אחד".13) חטאת "ושעיר כב) שם, (שם ראה 14)שנאמר
ב. הלכה את 15)למעלה "והניף יא) כג, (ויקרא שנאמר

הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני העומר
שנתו  בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם

) במנחות וראה לה'". =לעולה השבת ממחרת סז.) סו:
עשירית  הוא ו"עומר" פסח). של (ראשון יו"ט ממחרת
"וימודו  יח) טז, (שמות שנאמר כמו שמה, היה וכך האיפה,

שם). ויקרא (רש"י ממעשה 16)בעומר" פי"ב למעלה
ג. הלכה הקרבנות

.„BpÓÊe17˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc CÎÈÙÏe ,Úe·˜ ¿«»«¿ƒ»∆∆««»¿∆
‰‡Óh‰18. «À¿»

למעלה.17) ראה השבת, בתוספתא 18)ממחרת ראה
התורה, מן קבוע זמן להן שיש המנחות כל כי פי"א, מנחות
ממה  כן למדו עב. ובמנחות הטומאה. ואת השבת את דוחות
(=עומר) ביכורים מנחת תקריב "ואם יד) ב, (ויקרא שנאמר

וראה  בטומאה". ואפי' תקריב בשבת, ואפי' "תקריב – לה'"
השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי כי עב: שם
משה  וידבר אומר, "רבי שם: הברייתא וכן להקרבה, הוא
שלא  לפי תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי את
במועדו  במועדו, בהן שנאמר ופסח, לתמיד אלא למדנו
והקרב  עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו
מועד  קבע הכתוב ה', מועדי את משה וידבר ת"ל וכו' עמו

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן

.‰Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡l‡ BÊ ‰ÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡19, ≈¿ƒƒƒ¿»∆»≈∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯ ¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈∆∆…∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆

Ô‰k‰20·B¯w‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ .21·B¯w‰ ÔÓ ‡a ‡Ï . «…≈ƒ¿»»ƒ«»…»ƒ«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó ÏkÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó -22. ¿ƒƒ»ƒ»»≈∆∆ƒ¿»≈

משנה 19) פ"ב ופרה ו, משנה פ"א כלים פג: במנחות משנה
הלכות  פ"א שביעית בירושלמי וראה פ"ט. שם ותוספתא א,

א. הלכה פ"ד ושקלים הפסוק:20)אֿב, לתחילת הכוונה
וכן  (לחםֿמשנה). בסמ"ג מבואר וכן הארץ", אל תבואו "כי
שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי הוא

עמא,21) "מאי שם: ובגמרא סד: במנחות משנה לירושלים.
יביאוהו  ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי
אימא  בעית ואי שם). רש"י – מלא יהיה ולא יתייבש מרחוק
האחרון  הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום

שם. המשנה בפירוש רבינו "לא 22)הביא במשנה: שם
– לירושלים הקרוב רש"י) – צרכו כל בישל (=לא ביכר

מקום". מכל אותו מביאין

.Â¯OÚ ‰ML ÏÈÏa ,‰ÏÈla ¯ˆw‰Ï B˙ÂˆÓ23ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ»≈««¿»¿≈ƒ»»»≈
˙aLa ÔÈa ÏÁa24. ¿…≈¿«»

בגמרא 23) ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא. שם משנה
לומר  תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם
שאתה  בזמן וכו'. תהיינה" תמימות שבתות "שבע טו) (שם,
לילו, מתחילת היום שתחילת לפי : מבערב" לימנות מתחיל
ראיה  וזו וכו', בקמה חרמש מהחל ט) טז, (דברים ונאמר
סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת

ד,24) הלכה למעלה וראה ספר). (קרית קבוע" שזמנו "כיון
בגמרא  כי ואף השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן
פסק  – בקצירה ולא בהקרבה, זו משנה פירשו עב:) (שם
ומגילה  ח, הלכה פ"א השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו

ז. הלכה להלן המובאים ז, הלכה פ"ב

.Ê¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ25e‰e¯ˆ˜ Ì‡Â . ¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿»
ÌBia26¯Lk -27. «»≈

וכו'25) העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
שמצוותו  דבר היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה

הלילה". כל כשר - או 26)בלילה יוםֿטוב מערב
אף). ד"ה עב. מנחות תוספות (עיין הוא 27)ביוםֿטוב כן

(שם  בגמרא כי ואף כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי אמרו עב.)
השנה  ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – כאן) לחםֿמשנה
מהו  העומר קצירת בעי, "רשב"ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי, רבי התיב טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
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השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב"ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט"ז ביום קצירה הסובר שאף
קרבן  ושירי קסו, סימן צבי וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡È·È - ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈ¯ÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע.28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י  הקמח". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב.) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי  תלמודֿלומר, מה יד) ב, (ויקרא ביכורים מנחת תקריב
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡È·È - ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
L·i‰33. «»≈

ופירש"י 31) הלח", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף לחה, תהיה המחוברת
העומד  "מצות פ"י שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא
לו  אין הלח, מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא

שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם
מן  יביא הלח, מן מצא לא שאם "ומנין עב. שם ובברייתא
תקריב". "ואם יד) ב, (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌB¯caL ˙B„OÓ ‡È·‰Ï ‰È‰ Ôk¯c34ÈˆÁ ¯ ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ Ú¯BÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ ¯ ˙¯Á‡ ‰L·e , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡È·Óe ¯pL ÈˆÁ‰ Ú¯BÊÂ Ú¯fL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע.34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע פה: שם
עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ז למעלה וראה שם. רש"י

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ¯ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea¯ ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈ¯k B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙B¯ÈÚ‰ Ïk .¯ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ¯ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ¯ˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈ¯BÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏL·e ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏL·e ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44¯ˆBw‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ?¯ˆ˜‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â ?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
¯·c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯·„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙È·a Ï‡¯OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙¯ÁnÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡¯a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ¯„‰q‰Â ÌÈ‡È·p‰ „ÈÓz e‡¯ ÔÎÂ .·BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
¯OÚ ‰MLa ¯ÓÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ eÈ‰L ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»∆»¿ƒƒ∆»…∆¿ƒ»»»
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÔÒÈa¿ƒ»≈¿…≈¿«»«¬≈∆¡««»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ ı¯‡‰ ¯e·ÚÓ eÏÎ‡iÂ :¯Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú¯‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,¯Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55¯z‰ ·e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰ - ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈

‰aq‰ ‡ÏÂ ¯wÚ‰ BÈ‡L ¯·„a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
¯·c‰ ‰ÏzL ¯Á‡Ó ‡l‡ ?‰¯˜ ‰¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»
‡È‰ ÁÒt‰ ˙¯ÁnL ¯e¯a ¯·c‰ ,ÁÒt‰ ˙¯ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ

L„Á‰ ˙‡ ˙¯zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«
.Úe·M‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב.36) הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני, למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח: ובמנחות
אליעזר  רבי החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב ונאמר במצרים, אביב נאמר אומר,
האמור  אביב אף שעורין, לא), ט, (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י 39) אגרוף" מלוא שבלים ראשי וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי הדבר לפרסם גדולה המולה
כי  שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
ראה  שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס שרגילים

קכו. מפני 43)שבת הדבר לפרסם כדי במשנה, שם
להלן. ראה יוםֿטוב.44)הבייתוסין, היינו 45)מוצאי
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שנתקבצו. העיירות לבני אומר הקוצרים, משלושת אחת כל
אומר.46) הקוצרים משלושת אחד כל כלומר,
והבייתוסים.47) המשנה 48)הצדוקים בפירוש ראה

ב. משנה פ"א למה,49)לאבות כך "כל במשנה סה. שם
שהיו  והבייתוסים) הצדוקים גרס: (והרע"ב הבייתוסין מפני
במוצאי  (אלא יוםֿטוב במוצאי העומר קצירת אין אומרים

רש"י)". – בגמרא כדמפרש סו.50)שבת, סה: שם
מפי 51) איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה כלומר

העומר.52)איש. הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו
בניסן. טז שהוא פסח, של את 54)ראשון שהביאו הרי

טז. יום שהוא הפסח למחרת הצדוקים 55)העומר
של  א' יו"ט אז היה שלנו, מסורת לפי אבל והבייתוסים.
שנחלקו  הדעות שתי כפי שני. ביום או ראשון ביום פסח
אם  משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע מימי יום באיזה
מכאן, ד"ה ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב או בשבת

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ"י זו 56)ורא"ש ראיה
גם  כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ"ג, גם הביא
עזרא  בן אברהם והר"ר שם. יהושע לספר הרלב"ג בפירוש
והשיג  מרומי, אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא

(יהושע  הרד"ק בפירוש גם וראה המוריה עליו. ובהר שם),
כאן.

.·È‰¯ÊÚÏ e‰e‡È·‰Â ,˙Btwa e‰e˙e e‰e¯ˆ˜57 ¿»¿»«À∆¡ƒ»¬»»
e‰eË·ÁÂ58ÔÈ¯¯B·e ÔÈ¯BÊÂ ,59ÔÈ¯BÚO‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ . «¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆«¿ƒ

¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰Óe60·ea‡a61‰È‰iL È„k ,·wÓ ¿«¿¬ƒ»¿«¿À»¿≈∆ƒ¿∆
ÔlÎa ËÏBL L‡‰62O¯b L‡a ÈeÏ˜ ·È·‡ :¯Ó‡pL . »≈≈¿À»∆∆¡«»ƒ»»≈∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÏÓ¯k63‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , «¿∆ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
ÔÈÁËBL B˙B‡ ÔÈÏBwL ¯Á‡Â .„·Ïa ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓa¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿ƒ

Ba ˙·MÓ Áe¯‰Â ‰¯ÊÚa B˙B‡64B˙B‡ ÔÈ˙BÂ . »¬»»¿»«¿«∆∆¿¿ƒ
ÔÈÁBËÂ ,˙BÒB¯b ÏL ÌÈÁÈ¯Ï65ÔÈ‡Ò LÏM‰ ˙‡66, ¿≈«ƒ∆»¿¬ƒ∆«»¿ƒ

ÔB¯OÚ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe67LÏLa ‰tÓ ‡e‰L ƒƒƒ«…ƒ»∆¿À∆ƒ¿
‰Ù ‰¯OÚ68‰cÙ ¯‡M‰Â .69·iÁÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡Â ∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»»»¿«»

‰lÁa70˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe71e¯‡aL BÓk ,72. ¿«»»ƒ«««¿¿∆≈«¿
ÌÈ¯BÚO‰ ˙ÏÒ ÏL ÔB¯OÚ‰ ‰Ê ÔÈÁ˜BÏÂ73ÔÈÏÏB·e , ¿¿ƒ∆»ƒ»∆…∆«¿ƒ¿ƒ

ÔÓL ‚Ïa B˙B‡74ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa75ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÂ , ¿…∆∆¿ƒ»»»¿ƒ»¿¿ƒ»»
‰·Ï ıÓ˜76˙BÁn‰ ¯‡Lk77BÙÈÓe .78Á¯ÊÓa79, …∆¿…»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ80BLÈbÓe ,81dcÁ „‚k ƒ≈ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿∆∆À»
˙BÁn‰ ¯‡Lk ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏL82ıÓB˜Â . ∆∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿≈

¯ÈË˜Óe83ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,84Ïk È¯ÈLk «¿ƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈»
˙BÁn‰85ÔÈ·È¯˜nL ¯Á‡Ï ?B˙B‡ ÔÈˆÓB˜ È˙ÓÈ‡Â . «¿»¿≈»«¿ƒ¿««∆«¿ƒƒ

ÌBi‰ ÛÒeÓ86‰ÏBÚ‰ O·ÎÂ87ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„˜ , ««¿∆∆»»…∆»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰88. »«¿«ƒ

י)57) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
אל  קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה את "וקצרתם
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי הכהן",

היו 58) כי הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה כחכמים
והסביר  החביטה. לפני שבלים בעודם באש אותם מהבהבין
קודם  באש אותן יגישו "שלא שם המשנה בפירוש רבינו
יתפרד  הדישה ובשעת מתלחלח, שהוא לפי אותן, שידוש

בלא 59)ויפסד". איֿאפשר הרי אבל במשנה, נזכר לא זה

המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י וראה זה,
במשנה).60) שם (ראה קלי מצות בו לקיים כלי 61)כדי

דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד
ו. הלכה יג, פרשה מנחות 62)דנדבה וגמרא שם סיפרא

ד.63)סו: הלכה שם כדי 64)סיפרא במשנה. שם
ישראל  (תפארת באבוב שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש

גרוסות,65)שם). "של שם רש"י ופירש במשנה. שם
ואין  הסולת, דרך שכן עבה, אלא דק טחונות היו שלא
יטחנו  שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה
נקראת  כך שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה
ויגרס  כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש
– יט קיט, (תהלים נפשי" גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ

יד). ב, בויקרא יא.66)רש"י הלכה למעלה ראה
במשנה 67) הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם

את  "והבאתם י) כג, (ויקרא שנאמר משום והיינו עו: שם
לעשירית  הכוונה כי שם רש"י וראה קצירכם", ראשית עומר
יח) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת, היתה שכך האיפה,
מעשה  מהלכות פי"ב למעלה גם וראה בעומר", "וימודו
יצא  לא משעורים, בא שהעומר ולפי ה. הלכה הקרבנות
הלחם, משתי אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה
שם  (גמרא סאין משלושה עשרונים שני יצאו מחיטים, שהן

כל 68)עו:). היתה נפות, הי"ג "ואילו במשנה. ושם שם
בניפוי  הפליגו לא שאם ודע הסדר, על מחבירתה דקה אחת
מב' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או
למצוה" אלא אלו כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים

עו:). שם בפיה"מ על 69)(רבינו יותר שנשאר מה כלומר,
במשנה). סו. (שם לחולין ויוצא נפדה שם 70)העשרון,

זו  של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב לפי במשנה.
(רש"י). שנפדה" לאחר הוא, הדיוט כחכמים 71)ביד

חל  מעשר שחיוב הסוברים במשנה, שם ר"ע) על (החולקים
הקדש  ומירוח הקדש, ביד היה זה של ומירוח מירוח, בשעת

המעשרות. מן כה,72)פוטר הלכה מעשר מהלכות בפ"ג
ג. הלכה ביכורים מהלכות יד.73)ופ"ו סוטה משנה ראה

היא  השעורים, מן באה שהיא אףֿעלֿפי העומר "מנחת
שבו  מובחר "בשעורין רש"י ומפרש גרש", באה היתה

חיטים". סולת כעין נפה, עשרה בשלוש ראה 74)מנופה
עליה  "ונתת טו) ב, (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה שמן",

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח, הלכה ופ"ב כלומר 75)ז,
שם). המשנה (פירוש במשנה.76)ביום שם מנחות ראה

היא". מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום
כל 77) כי שם, הקרבנות מעשה מהלכות בפי"ב ראה

לבונה. קומץ טעונות סז:78)המנחות שם במשנה ראה
לפני  העומר את "והניף יא) כג, (שם שנאמר משום וסא.
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה ה'",

למעלה 79) ראה במזרח, שהוא ה'" "לפני (שם) שנאמר
הלכה  פ"ח ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ט

סא.80)יא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ"ט למעלה ראה
מעשה 81)במשנה. מהלכות ופי"ב שם, מנחות ראה

ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב, (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ. זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
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ט.85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסףֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי שלמעלה, למה מוסב זה ואין חדש, ענין
באופן  ט), הלכה פ"ט (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני העומר אחרי והכבש המוסף, אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי ג, הלכה פ"א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚È¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡89Ï‡¯OÈ ı¯‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡e·z91¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈ¯ˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL - ÌÎ¯Èˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
;¯ÓÚ epnÓ ‡È·‰Ï Èe‡¯L ¯Èˆ˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆»¿»ƒƒ∆…∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ï·‡94ÌÈ˜ÓÚaL95Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¬»≈«¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈»
epnÓ ‡È·‰Ï96¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ B˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜ -97Ï·‡ , ¿»ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿≈»…∆¬»

Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ"א ובחלה ע. במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי מותר, לארץ בחוץ
שבעמקים, השלחין בבית גם כי להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אףֿעלֿפי

אסורות  מאכלות מהלכות (פ"י רבינו כתב חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב עד שאסור ב) הלכה
ולחםֿמשנה  כסףֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי אלא

שם. בחלה טוב' יום י 93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא
ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ

בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ להיותה נוסף כלומר,
משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק, גם

פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,
הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע"פ יב.
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף ומשמע
אפילו  מותר התורה מן כי יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח. "קוצרים עא. שם משנה
אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב עומר, את
מביא  אתה שאי ממקום קוצר, אתה אי מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה
ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע"ב (ראה התירו לא – הפסח אחר עד

ח). משנה פ"י מנחות

.„È‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z99¯ÓÚ‰ Ì„˜100¯ÓÚ‰ - ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
d¯ÈzÓ101Â‡Ï Ì‡Â ;102k d¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡ -¯eÒ‡L C¯„ «ƒ»¿ƒ»»¿»¿»¿∆∆∆»

‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú dÏÎ‡Ï103. ¿»¿»«∆»»…∆«»

סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי שם, ובמפרשים ג סעיף רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ"י במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע"ב העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע: במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע"א
מותרת  – העומר קצירת לפני השרישה אם [היינו ע. שם
– ההבאה ולפני הקצירה אחרי השרישה ואם בקצירה, אף

להלן]. וראה באכילה. רק השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה", תזרע "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח וראה ספר) ובקרית ברע"ב וראה עא.
לפני  נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,

.ÂËLÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z104¯ˆ˜Ï ¯zÓ - ¿»∆…≈ƒ»¿ƒÀ»ƒ¿…
‰pnÓ105‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï106ÔÈ¯ˆB˜Â .107ÈtÓ ƒ∆»¿«¬ƒƒ¿≈»¿¿ƒƒ¿≈

e„ÒtÈ ‡lL ˙BÚÈËp‰108˙È·Ï ÌB˜Ó ˙BpÙÏ ÔÈ¯ˆB˜Â . «¿ƒ∆…ƒ»¿¿¿ƒ¿«»¿≈
Ï·‡‰109L¯„n‰ ˙È·Ï B‡110- ÌÎ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ; »≈∆¿≈«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆

Èˆ˜ ‡ÏÂ‰ÂˆÓ ¯111. ¿…¿ƒƒ¿»

בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו

העומר.105) ר'106)לפני דברי לפי עא. שם משנה
קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.

(רע"ב). העומר.107)הוא משנה 108)לפני האילנות.
בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק) שלא כדי מהאילנות להתרחק קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי  שם ברש"י ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ"א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח שם
רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב פנוי מקום לעשות והיינו
(רש"י  וכו' המיוגעים אחינו (ח:) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י). התלמידים" לישב מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב. שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊË¯ˆ˜Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï - ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
˙BÎÈ¯k113ÌÈ˙·ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

ÌÈ˙·ˆ114. ¿»ƒ

טו.112) הלכה למעלה גדולות.113)כמבואר אלומות
אותן 114) יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות
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המשנה  בפירוש רבינו וכתב צבתים", מניחן אבל כריכות,
לקצתם  קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
זה  ולפי כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין
כי  שם רש"י דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות
לא  דאפשר דכמה טעמא, "מאי עב. שם ובגמרא קשורות,

טרחינן".

.ÊÈe¯‡a ¯·k115˙ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ¿»¿…ƒ¿«
ÌÈÎÒ116ÌÈ¯eka ‡ÏÂ117˙‡·‰ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ ¿»ƒ¿…ƒƒƒ∆»»…∆¬»«

‡È·È ‡ÏÂ .ÏeÒt - ‡È·‰ Ì‡Â ,¯ÓÚ‰118˙‡·‰Ï Ì„˜ »…∆¿ƒ≈ƒ»¿…»ƒ…∆«¬»«
¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÈzL119. ¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ»≈

ט.115) הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה
מעשה 116) מהלכות פ"ב למעלה (ראה הסולת [היינו

אינו  הרי היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות
שם.117)אסור]. מזבח איסורי בהלכות נזכרו לא ביכורים

שם). רוקח (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי ויתכן

חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, ביכורי היינו וביכורים

הרש"ש. וחידושי ובהגהות וברש"י שם בגמרא ראה
החדש.118) מן מזבח 119)כלומר, איסורי בהלכות ראה

"אין  סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י. הלכה שם
ואם  לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין
כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי קודם פסול. הביא

.ÁÈC¯·Ó - ‰lÁz L„Á‰ ÔÓ ‰ÁÓ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒƒ¿»ƒ∆»»¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L120. ∆∆¡»

ומקריב 120) עומד "היה לז: ובברכות עה: במנחות ברייתא
ומפרש  וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות
מנחות  עדיין זה כהן הקריב שלא "כגון שם מנחות רש"י
אומר  העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב או מימיו,

שהחיינו". כהן

.ËÈ¯Á‡ d¯ˆ˜e ¯ÓÚ‰ ·¯wL ¯Á‡ dÚ¯fL ‰‡e·z¿»∆¿»»««∆»«»…∆¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰‡a‰ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯wL121Ì‡ ∆»«»…∆∆»»«»»¬≈»≈ƒ

ÈzL ˙‡·‰ Ì¯Ë ‰lÁzÎÏ ˙BÁÓ ‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒƒ∆»¿»¿«¿ƒ»∆∆¬»«¿≈
ÈzL ˙‡·‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú BÊ ‰‡e·˙e ÏÈ‡B‰ ,ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»»«»∆»¬»«¿≈
e‡È·iL „Ú ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ B‡ ,¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜e ÌÁl‰«∆∆¿ƒ«»…∆≈¿ƒƒ«∆»ƒ

.˙Á‡ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ ¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆««¬»«»…∆∆»»««

(121. סח: במנחות נפשטה שלא בעיא זוהי

.ÎÔÎÂ122‰‡e·z123Ú˜¯wa ‰˙È‰L124‰ÈÏÚ eËÁÂ ¿≈¿»∆»¿»««¿«¿»¿»∆»
‰Ê È¯‰ - ÌÁl‰ ÈzL e‡È·‰Lk dlL ÌÈÏÚ eˆ‰ B‡≈≈»ƒ∆»¿∆≈ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

‰L¯L‰ BÓk Ô˙ËÁ B‡ ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ‰ Ì‡ ,˜ÙÒ125 »≈ƒ¬ƒ«∆»ƒ¬»»»¿«¿»»
‰·eLÁ dÈ‡ B‡ ,˙BÁÓ ‰pnÓ ‡È·‰Ï ‰¯z‰Â¿À¿»¿»ƒƒ∆»¿»≈»¬»

‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ .‰L¯L‰126‰ˆ¯‰ - ‡È·‰ Ì‡Â ,127. «¿»»¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒÀ¿»

נפשטה,122) ולא סט. במנחות חמא בר רמי של בעיא
במה  בגמרא שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה
שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט, הלכה שלמעלה

ולענין 123) האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י
ולענין  דגן, מיני בחמשת מפרשה רבינו אבל ביכורים.

להלן. וראה בלי 124)מנחות, בקרקע מונחת [כלומר,
ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה השרשה,
והשרישה  העומר לפני כשזרעה והמדובר שם. ובכסףֿמשנה
שרשיה  עם הארץ מן יצאה ושוב התירה, שהעומר אז,
ראה  שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני נראו בשכבר

הקרקע,125)להלן]. מן שיציאתה נאמר אם [כלומר,
ביטלה  – מניצה או חונטת להיות ממשיכה כשהיא
היא  הרי ולהניץ, לחנוט ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה,

להלן]. וראה מושרשת. להיות גם [לענין 126)כממשיכה
יציאתה  שאם ספק, כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור
עד  מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי השרשתה, ביטלה
אסורות  מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא
ועקרה  העומר, לפני שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא שם,
לפני  לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה
מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה – העומר
מעמידים  – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק שכיון אלא
הבאת  עם היתר שם עליה היה שהרי היתר, בחזקת אותה
בהלכות  צ"ע (אבל מספק לאסרה יכול אתה ואין העומר,
עליה  היה שלא מנחות לענין אבל שם). אסורות מאכלות
הלחם  שתי הבאת לפני נתעורר הספק שהרי היתר, שם עוד

מספק]. להתירה אין מנחות 127)– שלענין [אףֿעלֿפי
לענין  מספק לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא
זאת  ובכל למעלה), (ראה העומר שלפני חדש מטעם גם זה,
בדיני  הספקות בכל רבינו פסק שכן בדיעבד, הורצה
מהלכות  פ"ד ולמעלה ג, הלכה פ"ח להלן ראה הקרבנות,
במרכבת  וראה יג. הלכה שם ופ"ו יב, הלכה מזבח איסורי
שאול  חנניה להרב שאול ובגן האזל, באבן המשנה,
שהאריכו  מה ע"ב, ט דף שאלוניקי דפוס הרמב"ם בלשונות

בזה].

.‡Î¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜ Ì„˜ ¯ˆBw‰Â128‰˜BÏ BÈ‡ -129, ¿«≈…∆¿ƒ«»…∆≈∆
¯Lk ¯Èˆw‰Â130. ¿«»ƒ»≈

קודם 128) וכו' לקצור ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לאו 129)לקצירת אלא מפורש, לאו בזה שאין

המוריה). (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא
ר"ש 130) שאמר ממה מוכח כן העומר. שיקריב אחר לאכלו

לשמה, שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן
עד  רש"י), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הנקצר  שדבר הרי – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא
זה  שעומר נתברר שהרי באכילה, אסור אינו – העומר לפני
הכשר  העומר קצירת לפני נקצר הרי כן ואם עומר, היה לא

שמח). (אור

.·ÎÌBiÓ ˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L ¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆««»¿ƒƒ
¯ÓÚ‰ ˙‡·‰131˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe :¯Ó‡pL , ¬»«»…∆∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«

ÌÚ ÌÈÓi‰ ˙BÓÏ ‰ÂˆÓe .˙B˙aL Ú·L ˙aM‰««»∆««»ƒ¿»ƒ¿«»ƒƒ
˙BÚe·M‰132˙lÁzÓe .ÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒz :¯Ó‡pL , «»∆∆¡«ƒ¿¿¬ƒƒƒ¿ƒ«

¯OÚ ‰ML ÏÈlÓ ‰ÏÈla ‰BÓ CÎÈÙÏ ,ÔÈBÓ ÌBi‰«ƒ¿ƒ»∆««¿»ƒ≈ƒ»»»
ÔÒÈa133. ¿ƒ»

קסא.131) עשה המצוות, בספר סו.132)ראה מנחות
ומצוה  יומא, למימני "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה ראש
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כי  רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי", למימני
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב פרק אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ - ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ - ·LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח ושו"ע הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח ובאור ז, שזה 135)סעיף גיאת בן הר"י כתב
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט)
צריך  למה הדבר, סוד כתב תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ"י פסחים ברא"ש וראה (כסףֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב לקח בספר הדבר ומקור שם. הגרי"ב ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי פשוט, זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎ·e , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e139‰pnÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
ויובל  שמיטה מהלכות בפ"י ראה ביתֿדין, על אלא שאינה

א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר
ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו

תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף
סו. שם נשמע וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה

לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק אר
כאן). המוריה והר כסףֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה

ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום
ב'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים

קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa C¯·Ï CÈ¯ˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
,‡ˆÈ - C¯a ‡ÏÂ ‰Ó .¯tÒiL Ì„˜ - ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט
(כסףֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט
(כסףֿמשנה). מעכבות"

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי וסדר

.‡˙BÚe·M‰ ‚Á ‡e‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»
˙¯ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ‰f‰ ÌBi·e . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«

L„Á L‡¯4Ìlk ,ÌÈO·Î ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»
˙BÏBÚ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ
ÈzL - ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈

ÌÁl‰8‰Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ¯t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈ·È¯˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k9ÌÈO·k ÈLe ,˙‡hÁ ¯ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ

ÌÈÓÏL Á·Ê10LnÁa ˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«
‡¯˜iÂ11ÈL ÏÚ ¯˙È ‰Ê ÌBÈa ·¯w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈

‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈ¯t ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈ¯OÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ È¯ÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈO·k ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה טֿי) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח, בבמדבר אונקלוס תרגם וכן א. יט, קטן ומועד ב. ל,

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ"ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח, (במדבר שנאמר

בני  כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני פרים לה', ניחוח
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר

שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח)9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני  לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט) שם, (שם

שלמים". לזבח שנה בני ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב. פ"ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי בחי

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ"א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט ציבור שלמי מעשה "כיצד ה"ד: פ"ט שם

כהונה". לזכרי נאכל והשאר

.·ÔÓe ı¯‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ :¯Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»

¯ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡È·È - L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב: פג, מנחות משנה,
מן  חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ מן
הארץ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי העומר
ה"ה. פ"ז למעלה וראה פ"ט, שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח, (במדבר גם ונאמר חדשה",
טז), כג, (שמות עוד ונאמר לה'", חדשה מנחה בהקריבכם

מעשיך". בכורי הקציר ישנות 17)וחג מחיטים כלומר,
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שם) (ויקרא קרא "אמר בברייתא: שם הגג. בעליית לו שיש
וראה  העלייה". מן ואפילו תביאו) ממושבותיכם =) תביאו
הלחם  שתי אמרו, עקיבא ורבי נתן "רבי אחרת: ברייתא שם
=) חדשה מקיים אני ומה כשרות, הישן מן הבאות
המנחות", לכל חדשה שתהא חדשה) מנחה והקרבתם
מן  מנחה שום שיביאו קודם הלחם שתי שיביאו כלומר
בהשגת  וראה הישן. מן אפילו באות הן אבל החדש,

ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה הראב"ד,

.‚ÌÈ·Úa e„¯iL ÌÈhÁ18È‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - ƒƒ∆»¿∆»ƒ≈»∆»≈ƒ¬ƒ
'ÌÎÈ˙·LBnÓ' ÌÈ‡ B‡ 'ÌÎÈ˙·LBnÓ' Ì‰a ‡¯B˜19; ≈»∆ƒ¿…≈∆≈»ƒ¿…≈∆

¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ20eÈ‰ „ˆÈÎÂ . ¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈¿≈«»
˙BL„Á ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ21ÔÈÙLÂ , ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒƒ¬»¿»ƒ
˙BÁn‰ Ïk C¯„k Ì‰a ÔÈËÚB·e Ô˙B‡22ÔÈÁBËÂ , »¬ƒ»∆¿∆∆»«¿»¿¬ƒ

˙BB¯OÚ ÈL Ô‰Ó ÔÈtÓe ,˙ÏÒ Ô˙B‡23‰tÓ »…∆¿«ƒ≈∆¿≈∆¿¿À∆
‰Ù ‰¯OÚ ÌÈzLa24ÏÎÏ ÏÎ‡Â ‰cÙ ¯‡M‰Â . ƒ¿≈∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»

BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe ‰lÁa ·iÁÂ ,Ì„‡»»¿«»¿«»»ƒ«««¿¿
e¯‡aL25. ∆≈«¿

('תוספות'18) בעבים ירדו נס עלֿידי כלומר ב. סט, מנחות
חיטין). ד"ה חיטין 19)שם זירא, רבי "בעי שם: במנחות

אמר  ממושבותיכם מאי. הלחם לשתי וכו' בעבים שירדו
דמי  שפיר דעבים אבל דלא, לארץ דחוץ לאפוקי רחמנא,
אינם), לארץ חוצה גם – ארץֿישראל שאינם (שאףֿעלֿפי
ולא  לא". נמי דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או

הבעיא. רבינו 20)נפשטה דעת כי ה"כ, פ"ז למעלה ראה
כשר. הביא ואם יביא, שלא נפשטה, שלא בעיא בכל

ב.21) עו, מנחות מזבח 22)משנה, איסורי מהל' פ"ז ראה
ה"ו. פ"ה ולמעלה "שני 23)ה"ה, יז) שם (ויקרא שנאמר

הי"ב. פ"ז למעלה וראה תהיינה". סולת שם 24)עשרונים
פ"ח. ובתוספתא הי"ב.25)במשנה פ"ז למעלה

.„L„Á‰ ÔÓ Ô‰L ,ÌÁl‰ ÈzL26‡B·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈«∆∆∆≈ƒ∆»»¿ƒƒ»
ÌÈzLa Ô˙B‡ ÔÈtÓe ,‰ˆÁÓe ‰‡Ò ÏkÓ ÔB¯OÚƒ»ƒ»¿»∆¡»¿«ƒ»ƒ¿≈

‰Ù ‰¯OÚ27ÔLi‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .28- ∆¿≈»»¿∆∆«»ƒ∆»ƒ«»»
ÏkÓ ÔB¯OÚ ‡a ‡e‰Â ,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a BÏ Èc«¿««∆¿≈»»¿»ƒ»ƒ»

‰‡Ò29˙BL„Á ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,¯ÓÚ‰ Ï·‡ . ¿»¬»»…∆∆»ƒ«¿ƒ¬»
LÏL·e ÔÈ‡Ò LÏMÓ ‡l‡ ,¯Á·n‰ ÔÓ ‡a BÈ‡ -≈»ƒ«À¿»∆»ƒ»¿ƒƒ¿

‰Ù ‰¯OÚ30. ∆¿≈»»

בישן.26) מאשר סובין יותר בחדש במשנה:27)ויש שם
שתי  שם: ובגמרא סאין". משלש עשרונים שני הלחם, "שתי
כיון  טעמא מאי סאין, משלש עשרונות שתי הלחם,
עשרונות  שתי אתיין, דמחדש אףֿעלֿגב אתיין דמחיטין
משעורים, שהוא לעומר (בניגוד סאין משלש אתו מובחרים,

סאין). משלש אחד עשרון מן 28)שבא בא כן וכמו
"לחם 29)החיטים. שם: ובמשנה ה"ו. פ"ה למעלה ראה

סאין". וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים,
אתו, ומישן אתו, דמחיטין כיון טעמא, "מאי שם ובגמרא

מסאה". אתי מובחר הי"ב,30)עשרון פ"ז למעלה ראה
שם. וגמרא ובמשנה

.‰B‡ Ô‰Ó ÔÈ‡aL ÔÈ‡q‰ ˙cÓa ‰a¯ Ì‡ ,ÔlÎÂ¿À»ƒƒ»¿ƒ««¿ƒ∆»ƒ≈∆
ËÚÓ31¯Lk -32. ƒ≈»≈

סאין.31) מפחות או מיותר, עשרון הוציא כלומר
ושם 32) ה"ו, פ"ה למעלה וראה שם. במנחות ברייתא

בנפות. מיעט אם גם רבינו מזכיר

.Â˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ ˙BB¯OÚ‰ ÈL ÔÈÁ˜BÏÂ33, ¿¿ƒ¿≈»∆¿¿»ƒ»««««
.˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â¿ƒ»««««

אחת 33) אחת נילושות הלחם "שתי א: צד, מנחות משנה,
ונאפות  אחת אחת נילושות הפנים לחם אחת, אחת ונאפות
שני  רבנן: דתנו מילי, הני מנא שם, ובגמרא שתים". שתים
לחם  לענין ה. כד, (ויקרא האחת החלה יהיה עשרונים
הלחם  שתי שאף מנין אחת, אחת שנילושות מלמד הפנים)
הפנים) לחם (של שאפייתן ומנין יהיה, תלמודֿלומר כך,
יכול  אותם", "ושמת ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים
ולא  הפנים (לחם אותם תלמודֿלומר כן, הלחם שתי אף
פ"ה  למעלה וראה אחת). אחת נילושות שאלו הלחם, שתי

ה"ז.

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ34ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â ,35ÏÎk , ¿ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
˙BÁn‰36. «¿»

המנחות,34) לבישול המיועד לעזרה מחוץ היה בית לעזרה.
צה:). מנחות לרבינו, המשנה בפירוש (ראה שמו פגי ובית

ואחת 35) הלחם שתי "אחת שם: מנחות משנה, בעזרה.
וראה  בפנים". ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן הפנים, לחם
ו"הסיבה  ה"ז. פ"ה ולמעלה ה"י, פי"ח אמור ב'סיפרא'
מותר  יהא ולא לעזרה חוץ אותן ללוש מותר שמחמתה
בפירוש  (רבינו בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות

שם. פ"ה למעלה וראה שם). אפייתן 36)המשנה, כלומר
כשאר  אינן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל בפנים
ראה  בפנים, ועריכתן לישתן המנחות כל שהרי המנחות,

הכ"ג. הקרבנות מעשה מהל' פי"ב למעלה

.Á·BË ÌBÈ ‰ÁBc Ô˙iOÚ ÔÈ‡Â37¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»»»¿≈»ƒ«
˙aL38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ ‡l‡ ,39:¯Ó‡pL . «»∆»ƒ»≈∆∆∆∆¡«

dB·bÏ ‡ÏÂ - 'ÌÎÏ' ;ÌÎÏ ‰OÚÈ Bc·Ï ‡e‰40. ¿«≈»∆»∆»∆¿…«»«

ב.37) ק, מנחות ב.38)משנה, וצה, שם, משנה
ה"י.39) פ"ה למעלה וראה ב. ק, פסחים 40)שם ראה

א. מז,

.Ë·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ - ˙aL ·BË ÌBÈ ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»ƒ»≈∆∆
·BË ÌBÈ ‡e‰L ,Ô˙iÙ‡Ï ÈLÈÏMa ˙BÏÎ‡Â ;˙aL41. «»¿∆¡»«¿ƒƒ«¬ƒ»»∆

È¯‰Â42ıÓÁ Ì‰L ‰¯Bza L¯ÙÓ43?‰OBÚ „ˆÈÎÂ , «¬≈¿…»«»∆≈»≈¿≈«∆
,ÔB¯OÚ‰ CB˙Ï B˙BÂ ¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯B‡O ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»«≈¿¿¿»ƒ»

¯B‡O‰ B˙B‡a BˆnÁÓe ˙ÏÒ ÔB¯OÚ‰ ‡lÓÓe44. ¿«≈»ƒ»…∆¿«¿¿«¿

שם.41) כן,42)מנחות, לפני שכתב מה על מוסב זה אין
עצמו. בפני דיבור הוא יז)43)אלא כג, (ויקרא שנאמר

המנחות  "כל במשנה: - ב נב, ובמנחות תאפינה", "חמץ
באות  שהן הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה באות

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



oitqeneקפב oicinz 'ld - dcear xtq - elqk b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פ"ט 44)חמץ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי
הי"ח. הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚa¯Óe45,ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‰lÁ Ïk C¯‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ daÁ¯Â46˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ d‰·‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי ה"ט. פ"ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח, מערב, (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף וכתב שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב'כסף שם למעלה וראה רש"י, כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈO·k ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈO·k‰ ÈL ‡È·Ó49:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ -52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58Á¯Êna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ - „Á‡ „Á‡61ÈL È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Ó Ck ¯Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈO·k‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB -65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯O·k ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ

לחם 48) על אותם הכהן "והניף כ) שם, (ויקרא שנאמר
כבשים". שני על ה' לפני תנופה שתי 49)הביכורים ומניף

(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם
להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד

טעונים  עצרת) כבשי =) ציבור שלמי "זבחי במשנה שם
ושחוטין". חיים בפני 51)תנופה וכבש כבש כל כלומר

להלן. וראה עצמו, בפני ולחם לחם כל וגם  עצמו,
יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא

ואת  לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח יב)
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן לוג
זה  הניף שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי לשני משם ללמוד שיש "ונראה והניף",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סב:) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי זבחי למעט

מעשה 53)ספר'). מהל' פ"ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ"ט הי"ח, וכחכמים.54)הקרבנות - א סב, שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי, כדברי

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואףֿעלֿפי א. סב,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם
ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה

שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה

כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר
אחד  הניפן "ואם שכתב ספר' ב'קרית וראה (כסףֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק כדכתיב יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני אחת חלה עם שוק שהניף
ושתי  עצמו, בפני ושוק חזה מניף אם אבל עצמו, בפני
המוריה'. ב'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב את ה', לפני אשי תנופה אותו להניף '

ואחרֿ שמניף הרי המזבחה", החלב את הכהן והקטיר ה',
הי"א. הקרבנות מעשה מהל' פ"ט למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח'). גדול 65)('אור כהן כי הי"ד, פ"ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי מהל' פ"ד וראה במשנה. – ב נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ"ו סוף זבחים תוספתא

.(5 589 עמ'

.·ÈËÁL68˙BlÁ Úa¯‡ ÏÚ ÌÈO·k ÈL69¯Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ - Úa¯‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70¯‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï - ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב.68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
שתים". תנופה רבי 70)"לחם לדעת מח.) (שם אמרו כן

הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי 72)שתי שם, מנחות
צריך  לרבי כי שם בגמ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
הרי  יפדם, ושם לעזרה לחוץ יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי לחולין
זה  בעזרה, חולין אח"כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב
על  לה' שלמים זבח יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי וכי הלחם, שתי מקדש דזביחתן עצרת לכבשי
בשתי  נמי הכי וניכר, ידוע שהוא המצות סל על כתיב נזיר
(ראה  ארבע מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈO·k ‰Úa¯‡ ËÁL74CLBÓ - ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜¯BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ¯‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈ¯Lk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆

כבשים".74) שני "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף

א. מח, מנחות עצרת. לכבשי הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק היה
הראשונים  ששחט שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב לשמן,
זורק  כך ומשום לשמן, שלא גם כשרים אינם לשמן, ראויים
בגמ'). (שם לשמה הנשארים את ואח"כ לשמה שלא תחילה
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.„ÈBÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ˙BlÁ‰ ÈzL77ÌÈO·k‰ ÈLe , ¿≈««¿«¿∆¿≈«¿»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ78B‡ Á¯a B‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙Ó . ¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»ƒ¿≈∆»«

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ‰OÚ79BÓLÏ „Á‡ ËÁL .80 «¬»¿≈»ƒ««≈ƒ»«∆»ƒ¿
‚eÊ BÏ ÁwÈ -81. ƒ«

יביא,77) לא אחת אלא לו אין שאם א. כז, מנחות משנה,
שנאמר  מקום וכל יז) (שם תהיינה" "סולת בהם שנאמר

בגמרא). (שם לעיכובא הוא - שם,78)"הויה" משנה
"הויה" נאמרה בהם שגם ומשום פ"ה, תחילת שם ותוספתא
(שם  הוא ולעיכובא כ) שם, שם, – יהיו" "קודש =)

שם.79)בגמרא). מת 80)תוספתא, ואחרֿכך כלומר,
להלן  וראה (כסףֿמשנה). טריפה נעשה או ברח או השני,

הסמוכה. ב'אור 81)בהערה ראה אבל בתוספתא. שם
לשמו  (שלא) אחד "שחט ובתוספתא כאן שמגיה כאן שמח'

שם. דוד' ב'חסדי הוא וכן (לשני), זוג לו יקח

.ÂËÌÁl‰ ÈzL82ÌÈO·k‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ83ÈLe , ¿≈«∆∆¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈
ÌÁl‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈO·k‰84ÌÚ eÙe‰ Ì‡Â . «¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - ÌÈO·k‰85- ÌÁl‰ „·‡ Ì‡Â ; «¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ»««∆∆
,ÌÁl‰ „·‡È - ÌÈO·k‰ e„·‡ Ì‡Â ,ÌÈO·k‰ e„·‡È…¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ…««∆∆

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈO·Îe ¯Á‡ ÌÁÏ e‡È·ÈÂ¿»ƒ∆∆«≈¿»ƒ¬≈ƒ

בן 82) שמעון כרבי ולא עקיבא, רבי כדברי - ב מה, מנחות
הס  שסוף לפי שמעון, כרבי ולא עקיבא ננס כרבי וגיא

לא 83)(כסףֿמשנה). – הלחם שתי לו היו לא שאם
הכבשים. שני את גם עקיבא.84)יקריב כרבי שם משנה

(ראה  הלחם שתי מביאין כבשים, שני היו שלא שאף והיינו
עקיבא  שרבי בגמרא) (שם ואמרו שם). המשנה, פירוש
ולא  ללחם, הכוונה יהיו", "קודש (שם) שנאמר שמה סובר,
יז) שם, (שם שנאמר ממה שוה', ב'גזירה כן ולמד לכבשים,
"הויה" כן כמו בלחם, זו ש"הויה" כשם תהיינה", "סולת
הלחם  ולפיכך בכבשים, ולא בלחם, היא יהיו" "קודש של

כנ"ל. מעכבים, אינם והכבשים אף 85)מעכב כלומר,
"בעו  מו.) (שם בגמרא כי ואף הלחם. מעכבים הכבשים
עושה  אינו או יחד), חיבור =) זיקה עושה תנופה במערבא
שהוא  לכתוב לרבינו לו והיה בתיקו, הדבר ונשאר זיקה",
עושה  שתנופה רבינו פוסק – הראב"ד) השגת (ראה ספק
"מ"ש  לרבא אביי שאמר ממה - ב מו, שם נשמע שכך זיקה,
דלא  וכו' כבשים שבעה שנא ומאי לחם, דמעכבי כבשים ב'
לזה  זה והוזקקו הואיל ליה, אמר לחם. מעכבי ולא מקדשי

(כסףֿמשנה). זיקה עושה שתנופה הרי בתנופה",

.ÊËÌÈO·k ‡Ïa ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B‡a‰ ÌÁl‰ ÈzL86 ¿≈«∆∆«»ƒ¿≈«¿»¿…¿»ƒ
?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk -87Ô˙¯eˆ ¯aÚ˙e eÙeÈ88e‡ˆÈÂ ≈«ƒ»∆¿¿À«»»¿≈¿

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï89‰MÏ ÌÈO·k e‡ˆÓÈ ‡nL ‰¯Êb . ¿≈«¿≈»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»ƒ«»»
ÌÈO·k ‡Ïa ÌÁÏ e‡È·ÈÂ ‰‡a‰90ÈLe ¯t‰ . «»»¿»ƒ∆∆¿…¿»ƒ«»¿≈

ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡‰91¯ÈÚO‰Â92ÌBÈa ÌÈ‡a‰ »≈ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»ƒ«»ƒ¿
‰Ê93‡ÏÂ ,ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÏÏ‚a ∆ƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿…

Ô·kÚÓ ÌÁl‰94. «∆∆¿«¿»

את 86) מעכבים אינם הכבשים שני כי (הט"ו) למעלה ראה
ב.87)הלחם. מו, שם בלינה"88)ברייתא "יפסלו

שם.89)(רש"י). לא 90)ברייתא אשתקד "ויאמרו:

ידעי, לא ואינהו ניכול. נמי עכשיו כבשים, בלא לחם אכלנו
השתא  נפשייהו, שריין אינהו כבשים, הוו לא דאשתקד
ורבא  רבה דברי להו". דשרו הוא כבשים כבשים, דאיכא
כי  שם, המשנה בפירוש שכתב ממה רבינו בה וחזר שם.

אותם. שיאכלו הלחם שתי של עולות.91)דינן שהם
ה"א.93)לחטאת.92) למעלה מה,94)ראה שם משנה,

ב.

.ÊÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈ¯t ÈL95ÏÏ‚a ‡a‰ ¯Ùe ¿≈»ƒ∆««««»ƒ¿«
ÌÁl‰96‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -97. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

כז):95) כח, (במדבר הפקודים בחומש המפורשים
איל  שנים בקר בני פרים לה', ניחוח לריח עולה "והקרבתם

שנה". בני כבשים שבעה (כג,96)אחד, בויקרא המפורש
שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם יח):
למעלה  ראה עולה". יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר

את 97)ה"א. מעכבים המוסף של הפרים שני לא כלומר,
הפרים  שני את מעכב הלחם של הפר ולא הלחם, של הפר
"הפרים  ב: מד, מנחות במשנה הוא זה ודבר המוספין. של
שם  ואמרו זה", את זה מעכבים אינם והכבשים והאילים
שתי  של את מעכבים מוסף של הפרים אין כי בגמרא,
כן  וכמו מוספין, של את הלחם שתי של ולא הלחם,

ה"כ. להלן וראה זה, את זה מעכבין אין בעצמן המוספין

.ÁÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÏÈ‡98ÏÏ‚a ÔÈ‡a‰ ÌÈÏÈ‡ ÈLe «ƒ∆««¿≈≈ƒ«»ƒƒ¿«
ÌÁl‰99ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -100(‰Ê ˙‡ ‰Ê)101. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

(שם).98) למעלה 99)שבמדבר ראה (שם). שבויקרא
שם.100)ה"א. מנחות האיל 101)משנה, לא כלומר,

שני  ולא הלחם, של האילים שני את מעכב המוסף של
שני  אבל המוסף, של האיל את מעכבים הלחם של האילים
שם) (ויקרא שנאמר זה, את זה מעכבים הלחם של האילים
"יהיו" מה.) (שם בגמרא ואמרו יהיו". שנים "אילים

הוא. לעיכובא

.ËÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·L102‰Ú·LÂ ƒ¿»¿»ƒ∆««¿ƒ¿»
ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ‡a‰ ÌÈO·k103˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«»ƒƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆

‰Ê104‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - Ôlk eËÁL Ì‡Â .105. ∆¿ƒƒ¿¬À»¿«¿ƒ∆∆∆

שם.102) למעלה 103)שבבמדבר, ראה שם. שבויקרא,
הכבשים 104)ה"א. שבעת כן וכמו ובגמרא. במשנה שם

אבל  ה"כ. להלן ראה עצמן, את מעכבין אינם המוספין של
זה  מעכבים שהם אומרים יש הלחם, של הכבשים שבעת
למעלה  (ראה זה את זה מעכבים האילים ששני כשם זה, את
שני  על לעיכובא שלמדו "יהיו", הפסוק שמאותו הי"ח),
שם: נאמר שכן הכבשים, לשבעת גם ללמוד יש האילים,
וגו' בקר בן ופר וגו' כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם
מנחות  יוםֿטוב' ('תוספות וגו'" עולה יהיו שנים, ואילים

ככסףֿמשנה). ודלא מ"ב, ששבעת 105)פ"ב כלומר
ז' לו היו לא אם רק זה אין עצמן מעכבים אינם הכבשים
ושחטם, כבשים שבעה לו היו אבל פחות, אלא כבשים
א: מו, ב. מה, שם ראה עצמן. הם מעכבין נאבדו, ואחרֿכך
שמעכבין  לזה זה הוזקקו שאם מודים הכל יוחנן, רבי "אמר
"שאם  רש"י: ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה , את זה
כבשים  או לחם אבד ואח"כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
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דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף הראב"ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ107.·kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
- ÌÈO·k ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈ·È¯˜Ó108- „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110¯‡M‰ ·È¯˜‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
¯·ÚL ¯eaˆ Ôa¯˜ Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ¯ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba¯˜ ÏËa - BpÓÊ111,ÌÈO·k ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ e·È¯˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ Ìe·È¯˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L ¯·c‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
- ÔÈ„ÈÓ˙Ï ¯ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ¯ Ì‡Â ,e·È¯˜‰ - ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט, שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או
אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר

כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה

קודם  שבמוסף העולות הקריב דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע"פ כשר, – שבמוסף לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק זהו ה"ו), פ"ט להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב מוספין, מיני שני

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ"ט להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו  עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח (לענין בתורה שנאמר לפני תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח, במדבר
לפי  תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה  שכתב

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ"א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי בעיית א. מט, מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב, שהם מקודשין הם שהרי קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk b"kÎf"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä åìñë æ"é ïåùàø íåé

-dcearxtq
zFkldoitqEnE oicinY

'ld-dcearxtqoitqEnEoicinY
¦§§¦¦¨¦

¦§¦¦̈¦

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) ביום העומר מנחת הקרבת של מצותֿעשה תבואר בו

פסח. של

.‡L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈL„Á ÈL‡¯a2¯Á‡ ¿»≈√»ƒ«¿ƒƒ«……∆««
¯ÁL ÏL „ÈÓz3ÌÈ¯t ?L„Á L‡¯ ÛÒeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . »ƒ∆««¿«»«……∆»ƒ

ÌÈL·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL4˙BÏBÚ Ïk‰ ,5, ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙‡hÁ ÌÈfÚ ¯ÈÚOe6. ¿ƒƒƒ«»

וגו'".2) תקריבו חדשיכם "ובראשי יא) כח, (במדבר שנאמר
פט.3) זבחים ראה חבירו, את קודם מחבירו התדיר כל כי

למוסף, שחר של תמיד בין קרב דבר שום אין כן וכמו
קודמין  "תמידין לג.) (יומא אביי של המערכה וכסדר

ואיל 4)למוספין". שנים בקר בני "פרים (שם) שנאמר

תמימים". שבעה שנה בני כבשים (שם 5)אחד, שנאמר
בחדשו". חודש עולת "זאת יד) שם,6)שם, (שם שנאמר

התמיד". עולת על לה', לחטאת אחד עזים "ושעיר טו)

.·„ÈÓz‰ ‰OÚÓk ‡e‰ „Á‡ ˙BÏBÚ‰ Ïk ‰OÚÓ7, «¬≈»»∆»¿«¬≈«»ƒ
- ˙B„ÚBÓ ÏLÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ˙B‡hÁ‰ ‰OÚÓe«¬≈««»∆»≈√»ƒ¿∆¬

˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ ‰OÚÓk8e¯‡aL9. ¿«¬≈««»«∆¡∆∆∆≈«¿

"כבשים 7) ג) שם, (שם שנאמר כמו עולה, הוא אף שהרי
למעלה  וראה תמיד". עולה ליום שנים תמימים, שנה בני

הקרבנות. מעשה מהלכות –8)פ"ו חטאת שהן שכיון
בתוספתא  וראה ספר). (קרית הנאכלת חטאת כסתם דינן
וכל  נאכלות, החיצונות החטאות שכל פ"א, שבועות
הקרבנות  ממעשה פ"ה למעלה ראה נשרפות. הפנימיות

זֿיא. מעשה 9)הלכות כיצד א, הלכה פ"ז שם למעלה
הנאכלת. החטאת

.‚ÌBiÓ ,ÌBÈ ÏÎa ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÁÒÙa¿∆««¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ
ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ „Ú ÔBL‡¯‰10ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓk ,11: »ƒ««¿ƒƒ¿«»≈√»ƒ
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Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ „Á‡ ÏÈ‡Â ÌÈL ÌÈ¯t»ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿»¿»ƒ«…
˙BÏBÚ12˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,13˙ÏÎ‡p‰14L ÌBÈa .ÏL È ¿ƒ«»«∆¡∆∆¿≈ƒ∆

ÏÚ ¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰ML ÌBÈ ‡e‰L ,ÁÒt∆«∆ƒ»»»¿ƒ»«¿ƒƒ»≈«
‰Ùez‰ ¯ÓÚ ÌÚ ‰ÏBÚÏ O·k ÌBÈ Ïk ÏL ÛÒeÓ15. »∆»∆∆¿»ƒ…∆«¿»

e¯‡aL BÓk ,¯eaˆ ÏL ‰ÁÓ ‡È‰Â16. ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿∆≈«¿

עולה 10) אשה "והקרבתם יטֿכד) שם, (שם שנאמר כמו
ימים". שבעת ליום תעשו כאלה למעלה 11)וגו' ראה

לה',12)ה"א. עולה אשה "והקרבתם (שם) נאמר שכן
שנה". בני כבשים ושבעה אחד, ואיל שנים בקר בני פרים

אחד".13) חטאת "ושעיר כב) שם, (שם ראה 14)שנאמר
ב. הלכה את 15)למעלה "והניף יא) כג, (ויקרא שנאמר

הכהן. יניפנו השבת ממחרת לרצונכם, ה' לפני העומר
שנתו  בן תמים כבש העומר את הניפכם ביום ועשיתם

) במנחות וראה לה'". =לעולה השבת ממחרת סז.) סו:
עשירית  הוא ו"עומר" פסח). של (ראשון יו"ט ממחרת
"וימודו  יח) טז, (שמות שנאמר כמו שמה, היה וכך האיפה,

שם). ויקרא (רש"י ממעשה 16)בעומר" פי"ב למעלה
ג. הלכה הקרבנות

.„BpÓÊe17˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc CÎÈÙÏe ,Úe·˜ ¿«»«¿ƒ»∆∆««»¿∆
‰‡Óh‰18. «À¿»

למעלה.17) ראה השבת, בתוספתא 18)ממחרת ראה
התורה, מן קבוע זמן להן שיש המנחות כל כי פי"א, מנחות
ממה  כן למדו עב. ובמנחות הטומאה. ואת השבת את דוחות
(=עומר) ביכורים מנחת תקריב "ואם יד) ב, (ויקרא שנאמר
וראה  בטומאה". ואפי' תקריב בשבת, ואפי' "תקריב – לה'"
השבת" את "ודוחה עא.) (שם המשנה דברי כי עב: שם
משה  וידבר אומר, "רבי שם: הברייתא וכן להקרבה, הוא
שלא  לפי תלמודֿלומר, מה מד), כג, (שם ה' מועדי את
במועדו  במועדו, בהן שנאמר ופסח, לתמיד אלא למדנו
והקרב  עומר וכו' בטומאה ואפילו במועדו בשבת, ואפילו
מועד  קבע הכתוב ה', מועדי את משה וידבר ת"ל וכו' עמו

וכו'". להקרבה עומר וכו' לכולן

.‰Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡l‡ BÊ ‰ÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡19, ≈¿ƒƒƒ¿»∆»≈∆∆ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯ ¯ÓÚ ˙‡ Ì˙‡·‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈∆∆…∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆

Ô‰k‰20·B¯w‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ .21·B¯w‰ ÔÓ ‡a ‡Ï . «…≈ƒ¿»»ƒ«»…»ƒ«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó ÏkÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó -22. ¿ƒƒ»ƒ»»≈∆∆ƒ¿»≈

משנה 19) פ"ב ופרה ו, משנה פ"א כלים פג: במנחות משנה
הלכות  פ"א שביעית בירושלמי וראה פ"ט. שם ותוספתא א,

א. הלכה פ"ד ושקלים הפסוק:20)אֿב, לתחילת הכוונה
וכן  (לחםֿמשנה). בסמ"ג מבואר וכן הארץ", אל תבואו "כי
שם. במנחות המשנה בפירוש רבינו בדברי הוא

עמא,21) "מאי שם: ובגמרא סד: במנחות משנה לירושלים.
יביאוהו  ואם ומלא, רך (=שיהא כרמל משום אימא בעית אי
אימא  בעית ואי שם). רש"י – מלא יהיה ולא יתייבש מרחוק
האחרון  הזה והטעם המצוות". על מעבירין דאין משום

שם. המשנה בפירוש רבינו "לא 22)הביא במשנה: שם
– לירושלים הקרוב רש"י) – צרכו כל בישל (=לא ביכר

מקום". מכל אותו מביאין

.Â¯OÚ ‰ML ÏÈÏa ,‰ÏÈla ¯ˆw‰Ï B˙ÂˆÓ23ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ»≈««¿»¿≈ƒ»»»≈
˙aLa ÔÈa ÏÁa24. ¿…≈¿«»

בגמרא 23) ואמרו בלילה". לקצור "מצוותו עא. שם משנה
לומר  תלמוד ביום, ויביא ויספור יקצור "יכול סו.) (שם
שאתה  בזמן וכו'. תהיינה" תמימות שבתות "שבע טו) (שם,
לילו, מתחילת היום שתחילת לפי : מבערב" לימנות מתחיל
ראיה  וזו וכו', בקמה חרמש מהחל ט) טז, (דברים ונאמר
סה.). מנחות המשנה בפירוש (ראה בלילה" העומר שקצירת

ד,24) הלכה למעלה וראה ספר). (קרית קבוע" שזמנו "כיון
בגמרא  כי ואף השבת". את "ודוחה שם: במשנה הוא כן
פסק  – בקצירה ולא בהקרבה, זו משנה פירשו עב:) (שם
ומגילה  ח, הלכה פ"א השנה ראש הירושלמי כדברי רבינו

ז. הלכה להלן המובאים ז, הלכה פ"ב

.Ê¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ25e‰e¯ˆ˜ Ì‡Â . ¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿»
ÌBia26¯Lk -27. «»≈

וכו'25) העומר לקצירת כשר הלילה "כל כ: במגילה משנה
שמצוותו  דבר היום, כל כשר ביום שמצוותו דבר הכלל זה

הלילה". כל כשר - או 26)בלילה יוםֿטוב מערב
אף). ד"ה עב. מנחות תוספות (עיין הוא 27)ביוםֿטוב כן

(שם  בגמרא כי ואף כשר", ביום "נקצר עא. מנחות במשנה
(ראה  שבת דוחה אינו כשר, ביום נקצר הסובר כי אמרו עב.)
השנה  ראש הירושלמי כדברי רבינו פסק – כאן) לחםֿמשנה
מהו  העומר קצירת בעי, "רשב"ל שאמרו: שם, ומגילה
והא  אביי, רבי התיב טז). (=ביום ביום השבת את שתדחה
השבת, ודוחה כשר ביום, נקצר בלילה. לקצור מצוותו תנינן
כיון  הדא, מן רשב"ל חזר אחא, ר' אמר קיבלה. ולא
השמש, בא הין. אומר השמש, בא להן: אמר שחשיכה
אלא  אומר, הוא כבר ללילה אם קיימין, אנן מה הין. אומר
מזה  מבואר הרי ליום", עניין תניהו ללילה, ענין אינו אם
השבת  את דוחה היא כשרה, ט"ז ביום קצירה הסובר שאף
קרבן  ושירי קסו, סימן צבי וחכם כאן, המוריה הר (ראה

שם). השנה בראש

.Á‰Ów‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ28e‡ˆÓ ‡Ï .29e‡È·È - ƒ¿»»ƒ«»»…»¿»ƒ
ÌÈ¯ÓÚ‰ ÔÓ30. ƒ»√»ƒ

לקרקע.28) המחוברת התבואה מן העומר שיקצור כלומר,
וברש"י  הקמח". מן לבוא העומר "מצות במשנה עא. שם
(דברים  כדכתיב לשמה, קצירה שתהא הקמה, מן ד"ה שם

בקמה". חרמש "מהחל ט) כל 29)טז, נקצרה שכבר
מצא,30)התבואה. "לא במשנה שם התלוש, מן כלומר

ואם  רבנן, "תנו עב.) (שם ובגמרא העמרים". מן יביא
לפי  תלמודֿלומר, מה יד) ב, (ויקרא ביכורים מנחת תקריב
מן  מצא לא שאם מנין הקמה, מן לבוא העומר שמצות

תקריב". תלמודֿלומר העומרים, מן יביא - הקמה

.ËÁl‰ ÔÓ ‡B·Ï B˙ÂˆÓ31e‡ˆÓ ‡Ï .32ÔÓ e‡È·È - ƒ¿»»ƒ««…»¿»ƒƒ
L·i‰33. «»≈

ופירש"י 31) הלח", מן לבוא "מצוותו שם: במנחות משנה
שהקמה  היינו ומל". רך – "כרמל יד) כג, (שם דכתיב
ישתדל  העומרים, מן מביא אם ואף לחה, תהיה המחוברת
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העומד  "מצות פ"י שם בתוספתא הוא וכן לחים, שיהיו
– לו אין העומרים, מן יביא – לו אין הקמה, מן להביא
לו  אין הלח, מן יביא – לו אין הקצור, ומן האצור מן יביא

שם. ישראל בתפארת וראה במשנה.32)וכו'", שם
מן  יביא הלח, מן מצא לא שאם "ומנין עב. שם ובברייתא
תקריב". "ואם יד) ב, (שם תלמודֿלומר היבש,

מן 33) אלא העומר את מביאין "אין פה: פה. מנחות
שאז  דרום, לצד "מושפעות כלומר המודרמות", השדות

מודרמות). ד"ה פה. שם (תוספות יותר" בהן זורחת חמה

.ÈÌB¯caL ˙B„OÓ ‡È·‰Ï ‰È‰ Ôk¯c34ÈˆÁ ¯ ‰È‰ . «¿»»»¿»ƒƒ»∆«»»»»¬ƒ
BÊ ‰La dÈˆÁ Ú¯BÊÂ ‰„O‰35ÈˆÁ ¯ ˙¯Á‡ ‰L·e , «»∆¿≈«∆¿»¿»»¿»»«∆∆»¬ƒ

.epnÓ ‡È·Óe ¯pL ÈˆÁ‰ Ú¯BÊÂ Ú¯fL ‰„O‰«»∆∆»«¿≈««¬ƒ∆»≈ƒƒ∆

זרע.34) ולא נחרשת 35)חרש שכשהקרקע פה: שם
עיין  יפה, תבואה להוציא בכוחה אין שנה, בכל ונזרעת
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ז למעלה וראה שם. רש"י

כאן. ובלחםֿמשנה ד,

.‡ÈÊ ¯ÓÚ‡a ‰È‰ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰36‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . …∆∆ƒ«¿ƒ»»»¿»»∆¬»»
ea¯ ‰LnÓ37?‰OÚ ‰È‰ „ˆÈÎÂ .38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ ƒ∆«≈¿≈«»»«¬∆≈∆∆

˙BÎÈ¯k B˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ‡ˆBÈ39 ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
˙B¯ÈÚ‰ Ïk .¯ˆ˜Ï ÁB ‰È‰iL È„k ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓaƒ¿À»««¿«¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿…»»¬»
˜ÒÚa ¯ˆ˜ ‰È‰iL È„k ,˙BÒpk˙Ó ÌLÏ ˙BÎeÓq‰«¿¿»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»¿≈∆

ÏB„b40ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ¯ˆB˜Â .41‰LÏLa ÔÈ¯BÚO »¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙Bt˜ LÏL·e ,ÌÈL‡42˙BÏbÓ ‰LÏL·e ,43ÔÂÈk . ¬»ƒ¿»Àƒ¿»«»≈»

‰ÎLÁL44¯ˆBw‰ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ,45:ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ ÏÎÏ ∆»¿»≈»∆«≈¿»»¿ƒ»
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a46ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ : »«∆∆¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ

?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?LÓM‰ ‡a !Ô‰ :BÏ≈»«∆∆¿ƒ≈«»∆
?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?‰Ê ÏbÓ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈«»∆¿ƒ≈«»∆
?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈À»
‰È‰ Ì‡Â !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?BÊ ‰t˜ !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈À»¿ƒ≈¿ƒ»»
!Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL :Ô‰Ï ¯ÓB‡ - ˙aL«»≈»∆«»«¿ƒ≈
ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL !Ô‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÌBi‰ ˙aL«»«¿ƒ≈«»«¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ?¯ˆ˜‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â !Ô‰ :BÏ≈¿««»≈»∆∆¿…¿≈¿ƒ
?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â ?¯ˆ˜‡ !¯ˆ˜ :BÏ¿…∆¿…¿≈¿ƒ¿…∆¿…
¯·c Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !¯ˆ˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿…»¿»ƒ«»»»

ÌÈÚBh‰ el‡ ÈtÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .¯·„Â47e‡ˆiL ¿»»¿»»»»ƒ¿≈≈«ƒ∆»¿
ÈL ˙È·a Ï‡¯OÈ ÏÏkÓ48‰fL ,ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L . ƒ¿«ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆

˙aL ‡e‰ '˙aM‰ ˙¯ÁnÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒ»√«««»««
˙ÈL‡¯a49e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;50,˙aL dÈ‡L ¿≈ƒƒƒ«¿»»¿∆≈»«»

ÔÈ¯„‰q‰Â ÌÈ‡È·p‰ „ÈÓz e‡¯ ÔÎÂ .·BË ÌBÈ ‡l‡51 ∆»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ¿««¿∆¿ƒ
¯OÚ ‰MLa ¯ÓÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ eÈ‰L ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa¿»»∆»¿ƒƒ∆»…∆¿ƒ»»»
:‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .˙aLa ÔÈa ÏÁa ÔÈa ,ÔÒÈa¿ƒ»≈¿…≈¿«»«¬≈∆¡««»

‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚ „Ú eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ52; ¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆……¿«∆∆««∆
ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ ı¯‡‰ ¯e·ÚÓ eÏÎ‡iÂ :¯Ó‡Â53˙BvÓ ¿∆¡««…¿≈¬»»∆ƒ»√««∆««

ÈeÏ˜Â54Ì‡Â .,Ú¯‡ ˙aLa ÁÒt‰ B˙B‡L ,¯Ó‡z ¿»¿ƒ…«∆«∆«¿«»≈«
ÌÈLth‰ encL BÓk55¯z‰ ·e˙k‰ ‰Ïz C‡È‰ - ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ≈«»»«»∆≈

‰aq‰ ‡ÏÂ ¯wÚ‰ BÈ‡L ¯·„a L„ÁÏ Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆»»¿»»∆≈»ƒ»¿…«ƒ»
¯·c‰ ‰ÏzL ¯Á‡Ó ‡l‡ ?‰¯˜ ‰¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿…ƒ¿»∆»≈««∆»»«»»

‡È‰ ÁÒt‰ ˙¯ÁnL ¯e¯a ¯·c‰ ,ÁÒt‰ ˙¯ÁÓa¿»√««∆««»»»∆»√««∆«ƒ
L„Á‰ ˙‡ ˙¯zn‰ ‰lÚ‰56ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , »ƒ»««∆∆∆∆»»¿≈«¿ƒƒ«

.Úe·M‰ ÈÓÈÓ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆ƒ≈«»«

ה"ב.36) הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה ראה
בתורה.37) מפורש ואינו מסיני, למשה הלכה כלומר,

אתה  השעורין, מן באה "מהיכן אמרו: ופד. סח: ובמנחות
אליעזר  רבי החיטין. מן אלא אינו או השעורין מן אומר
אביב  מה לדורות. אביב ונאמר במצרים, אביב נאמר אומר,
האמור  אביב אף שעורין, לא), ט, (שמות במצרים האמור
שמביא  יחיד מצינו אומר, עקיבא ורבי שעורין. לדורות
שמביאין  וציבור השעורין, מן וחובתו החיטין מן חובתו
אתה  ואם השעורים. מן חובתן מביאין החיטין, מן חובתן
חובתו  שמביא ציבור מצינו לא החיטין, מן בא (עומר) אומר
אין  החיטין, מן בא עומר אומר אתה אם ד"א, השעורין. מן
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה ביכורים". הלחם שתי

דֿה. הלכות יג, פרשה סה.38)דנדבה במנחות משנה
(רש"י 39) אגרוף" מלוא שבלים ראשי וקושרים "כורכים

יוםֿטוב 40)שם). שבמוצאי הדבר לפרסם גדולה המולה
כי  שאומרים בייתוסין של מלבם להוציא אותו, קוצרים
רבינו. בדברי להלן ראה קוצרין, בראשית שבת ממחרת

סג:).41) (שם במשנה סלים 42)כחכמים שלשה
ראה  שקוצרים, בשעה ושבלים תבן בהן להכניס שרגילים

קכו. מפני 43)שבת הדבר לפרסם כדי במשנה, שם
להלן. ראה יוםֿטוב.44)הבייתוסין, היינו 45)מוצאי

שנתקבצו. העיירות לבני אומר הקוצרים, משלושת אחת כל
אומר.46) הקוצרים משלושת אחד כל כלומר,
והבייתוסים.47) המשנה 48)הצדוקים בפירוש ראה

ב. משנה פ"א למה,49)לאבות כך "כל במשנה סה. שם
שהיו  והבייתוסים) הצדוקים גרס: (והרע"ב הבייתוסין מפני
במוצאי  (אלא יוםֿטוב במוצאי העומר קצירת אין אומרים

רש"י)". – בגמרא כדמפרש סו.50)שבת, סה: שם
מפי 51) איש והסנהדרין מהנביאים בידינו קבלה כלומר

העומר.52)איש. הבאת יום יום 53)הוא ממחרת היינו
בניסן. טז שהוא פסח, של את 54)ראשון שהביאו הרי

טז. יום שהוא הפסח למחרת הצדוקים 55)העומר
של  א' יו"ט אז היה שלנו, מסורת לפי אבל והבייתוסים.
שנחלקו  הדעות שתי כפי שני. ביום או ראשון ביום פסח
אם  משה, בו שמת אדר ז' יום חל השבוע מימי יום באיזה
מכאן, ד"ה ל. מנחות תוספות ראה שבת. בערב או בשבת

המוריה). (הר יג סימן דפסחים פ"י זו 56)ורא"ש ראיה
גם  כתובה והיא כאן, לחםֿמשנה ראה הסמ"ג, גם הביא
עזרא  בן אברהם והר"ר שם. יהושע לספר הרלב"ג בפירוש
והשיג  מרומי, אחד חכם בשם זו ראיה הביא שם) (ויקרא

(יהושע  הרד"ק בפירוש גם וראה המוריה עליו. ובהר שם),
כאן.

.·È‰¯ÊÚÏ e‰e‡È·‰Â ,˙Btwa e‰e˙e e‰e¯ˆ˜57 ¿»¿»«À∆¡ƒ»¬»»
e‰eË·ÁÂ58ÔÈ¯¯B·e ÔÈ¯BÊÂ ,59ÔÈ¯BÚO‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ . «¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆«¿ƒ

¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰Óe60·ea‡a61‰È‰iL È„k ,·wÓ ¿«¿¬ƒ»¿«¿À»¿≈∆ƒ¿∆
ÔlÎa ËÏBL L‡‰62O¯b L‡a ÈeÏ˜ ·È·‡ :¯Ó‡pL . »≈≈¿À»∆∆¡«»ƒ»»≈∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÏÓ¯k63‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L , «¿∆ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
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ÔÈÁËBL B˙B‡ ÔÈÏBwL ¯Á‡Â .„·Ïa ¯ÓÚ‰ ˙ÁÓa¿ƒ¿«»…∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿ƒ
Ba ˙·MÓ Áe¯‰Â ‰¯ÊÚa B˙B‡64B˙B‡ ÔÈ˙BÂ . »¬»»¿»«¿«∆∆¿¿ƒ

ÔÈÁBËÂ ,˙BÒB¯b ÏL ÌÈÁÈ¯Ï65ÔÈ‡Ò LÏM‰ ˙‡66, ¿≈«ƒ∆»¿¬ƒ∆«»¿ƒ
ÔB¯OÚ Ïk‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe67LÏLa ‰tÓ ‡e‰L ƒƒƒ«…ƒ»∆¿À∆ƒ¿

‰Ù ‰¯OÚ68‰cÙ ¯‡M‰Â .69·iÁÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡Â ∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»»»¿«»
‰lÁa70˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe71e¯‡aL BÓk ,72. ¿«»»ƒ«««¿¿∆≈«¿

ÌÈ¯BÚO‰ ˙ÏÒ ÏL ÔB¯OÚ‰ ‰Ê ÔÈÁ˜BÏÂ73ÔÈÏÏB·e , ¿¿ƒ∆»ƒ»∆…∆«¿ƒ¿ƒ
ÔÓL ‚Ïa B˙B‡74ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa75ÂÈÏÚ ÔÈ˙BÂ , ¿…∆∆¿ƒ»»»¿ƒ»¿¿ƒ»»

‰·Ï ıÓ˜76˙BÁn‰ ¯‡Lk77BÙÈÓe .78Á¯ÊÓa79, …∆¿…»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ¿»
„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ80BLÈbÓe ,81dcÁ „‚k ƒ≈ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿∆∆À»

˙BÁn‰ ¯‡Lk ˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓ Ô¯˜ ÏL82ıÓB˜Â . ∆∆∆«¬»ƒ¿ƒƒ¿»«¿»¿≈
¯ÈË˜Óe83ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,84Ïk È¯ÈLk «¿ƒ¿«¿»∆¡»«…¬ƒƒ¿»≈»
˙BÁn‰85ÔÈ·È¯˜nL ¯Á‡Ï ?B˙B‡ ÔÈˆÓB˜ È˙ÓÈ‡Â . «¿»¿≈»«¿ƒ¿««∆«¿ƒƒ

ÌBi‰ ÛÒeÓ86‰ÏBÚ‰ O·ÎÂ87ÔÈa ÏL „ÈÓz Ì„˜ , ««¿∆∆»»…∆»ƒ∆≈
ÌÈa¯Ú‰88. »«¿«ƒ

י)57) כג, (ויקרא שנאמר משום סו. במנחות משנה
אל  קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה את "וקצרתם
ספר). (קרית לעזרה יביאוהו קצירה שמשעת הרי הכהן",

היו 58) כי הסובר מאיר כר' ולא שם, במשנה כחכמים
והסביר  החביטה. לפני שבלים בעודם באש אותם מהבהבין
קודם  באש אותן יגישו "שלא שם המשנה בפירוש רבינו
יתפרד  הדישה ובשעת מתלחלח, שהוא לפי אותן, שידוש

בלא 59)ויפסד". איֿאפשר הרי אבל במשנה, נזכר לא זה
המוריה). (הר וכו' ירבה ואל ד"ה סג: שם רש"י וראה זה,

במשנה).60) שם (ראה קלי מצות בו לקיים כלי 61)כדי
דבורא  ויקרא בסיפרא גם וראה שם. כחכמים לקליה. מיוחד

ו. הלכה יג, פרשה מנחות 62)דנדבה וגמרא שם סיפרא
ד.63)סו: הלכה שם כדי 64)סיפרא במשנה. שם

ישראל  (תפארת באבוב שהזיעו מהגרעינין הזיעה שתתייבש
גרוסות,65)שם). "של שם רש"י ופירש במשנה. שם

ואין  הסולת, דרך שכן עבה, אלא דק טחונות היו שלא
יטחנו  שאם בעצמן, מהגרעינין בנפה הקליפה אלא מוציאה
נקראת  כך שם ועל הסולת, עם בנפה הקליפה כל יעבור יפה
ויגרס  כמו – וטחינה שבירה לשון ו"גרש כרמל". גרש
– יט קיט, (תהלים נפשי" גרסה וכן, טז). ג, (איכה בחצץ

יד). ב, בויקרא יא.66)רש"י הלכה למעלה ראה
במשנה 67) הוא וכן עשרון", ממנו "והוציאו במשנה: שם

את  "והבאתם י) כג, (ויקרא שנאמר משום והיינו עו: שם
לעשירית  הכוונה כי שם רש"י וראה קצירכם", ראשית עומר
יח) טז, (שמות שנאמר כמו נקראת, היתה שכך האיפה,
מעשה  מהלכות פי"ב למעלה גם וראה בעומר", "וימודו
יצא  לא משעורים, בא שהעומר ולפי ה. הלכה הקרבנות
הלחם, משתי אבל בלבד. אחד עשרון אלא סאין משלשה
שם  (גמרא סאין משלושה עשרונים שני יצאו מחיטים, שהן

כל 68)עו:). היתה נפות, הי"ג "ואילו במשנה. ושם שם
בניפוי  הפליגו לא שאם ודע הסדר, על מחבירתה דקה אחת
מב' עשרון הוציא (אלא סאין משלושה הוציא שלא או
למצוה" אלא אלו כל ואין פסל, לא סאין) מד' או סאים

עו:). שם בפיה"מ על 69)(רבינו יותר שנשאר מה כלומר,

במשנה). סו. (שם לחולין ויוצא נפדה שם 70)העשרון,
זו  של וגלגול דעיסה, גלגול היינו חלה שחיוב לפי במשנה.

(רש"י). שנפדה" לאחר הוא, הדיוט כחכמים 71)ביד
חל  מעשר שחיוב הסוברים במשנה, שם ר"ע) על (החולקים
הקדש  ומירוח הקדש, ביד היה זה של ומירוח מירוח, בשעת

המעשרות. מן כה,72)פוטר הלכה מעשר מהלכות בפ"ג
ג. הלכה ביכורים מהלכות יד.73)ופ"ו סוטה משנה ראה

היא  השעורים, מן באה שהיא אףֿעלֿפי העומר "מנחת
שבו  מובחר "בשעורין רש"י ומפרש גרש", באה היתה

חיטים". סולת כעין נפה, עשרה בשלוש ראה 74)מנופה
עליה  "ונתת טו) ב, (ויקרא שנאמר משום סז: מנחות משנה
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה שמן",

אחד. לוג צריך עשרון לכל ח, הלכה ופ"ב כלומר 75)ז,
שם). המשנה (פירוש במשנה.76)ביום שם מנחות ראה

היא". מנחה לבונה עליה "ושמת (שם) שנאמר משום
כל 77) כי שם, הקרבנות מעשה מהלכות בפי"ב ראה

לבונה. קומץ טעונות סז:78)המנחות שם במשנה ראה
לפני  העומר את "והניף יא) כג, (שם שנאמר משום וסא.
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ב למעלה וראה ה'",

למעלה 79) ראה במזרח, שהוא ה'" "לפני (שם) שנאמר
הלכה  פ"ח ולהלן ו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ט

סא.80)יא. מנחות וראה ז. הלכה שם פ"ט למעלה ראה
מעשה 81)במשנה. מהלכות ופי"ב שם, מנחות ראה

ו. הלכה שם.82)הקרבנות קרבנות מעשה בהלכות ראה
"והקטיר 83) טז) ב, (שם שנאמר משום במשנה, סז: שם

קומץ. זו ואזכרה אזכרתה", את במשנה.84)הכהן שם
ט.85) הלכה שם הקרבנות מעשה בהלכות ראה
(כסףֿמשנה).86) קודם דתדיר מתחיל 87)משום כאן

"העומר  שהרי שלמעלה, למה מוסב זה ואין חדש, ענין
באופן  ט), הלכה פ"ט (להלן עמו" הבא לכבש קודם
התמיד  ולפני העומר אחרי והכבש המוסף, אחר שהעומר
ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה וראה הערבים. בין של

אחר 88) קרבן שוחטין אין כי ג, הלכה פ"א למעלה ראה
בין  של תמיד אצל שנאמר לפי הערביים, בין של תמיד
ודרשו  השלמים, חלבי עליה והקטיר ה) ו, (ויקרא הערביים

כולם". הקרבנות כל השלם "עליה חכמים:

.‚È¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡89Ï‡¯OÈ ı¯‡a90ÈÈÓ ˙LÓÁÓ ÔÈÓ »ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬≈∆ƒ≈
‰‡e·z91¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï Ì„˜92˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL , ¿»…∆ƒ¿ƒ«»…∆∆∆¡«≈ƒ

ÌÈ¯ˆ˜p‰ ÏÎÏ ‰lÁz ‰È‰iL - ÌÎ¯Èˆ˜93‰na . ¿ƒ¿∆∆ƒ¿∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ«∆
;¯ÓÚ epnÓ ‡È·‰Ï Èe‡¯L ¯Èˆ˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆»¿»ƒƒ∆…∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ï·‡94ÌÈ˜ÓÚaL95Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ¬»≈«¿»ƒ∆»¬»ƒƒ¿≈»
epnÓ ‡È·‰Ï96¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ B˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜ -97Ï·‡ , ¿»ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿≈»…∆¬»

Lc‚È ‡Ï98. …ƒ¿

א.89) משנה פ"א ובחלה ע. במנחות אבל 90)משנה
למעלה  (ראה משם מביאין שאין לפי מותר, לארץ בחוץ
שבעמקים, השלחין בבית גם כי להלן, וראה ה). הלכה

המוריה). (הר לקצור שעורים,91)מותר חיטים, שהם
ושיפון. שועל שיבולת שבענין 92)כוסמין, אףֿעלֿפי

אסורות  מאכלות מהלכות (פ"י רבינו כתב חדש, אכילת
אסורה  אינה קצירה – העומר שיקרב עד שאסור ב) הלכה
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ולחםֿמשנה  כסףֿמשנה וראה העומר, קצירת לפי אלא
שם. בחלה טוב' יום י 93)ו'תוספות פרשה אמור סיפרא

ג. גדלה 94)הלכה והתבואה למים, שצמאה יבשה ארץ
בהשקאה. היא 95)בה צמאה, ארץ להיותה נוסף כלומר,

משובחת. אינה בה הגדלה שהתבואה בעמק, גם
פה.96) מנחות ראה ממנו, מביאין אין לכתחלה כלומר,

הביא  ואם – השלחין מבית ולא וכו' מביאין "אין במשנה
הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו למעלה גם וראה כשר".
השלחין", מבית – מביאין "אין שנינו ששם ואע"פ יב.
אלא  התירו לא כאן ואילו בעמקים, שאינם אלה אף ומשמע
אפילו  מותר התורה מן כי יתכן – שבעמקים השלחין בית
ממנו, מביאין שאין מאחר בעמקים, שאינו השלחין בבית
מנחות  תוספות ראה בעמקים, אינו אם גם אסרו חכמים אבל

קוצרים. ד"ה בית 97)סח. "קוצרים עא. שם משנה
אומר, בנימין ר' "תניא, שם ובגמרא שבעמקים". השלחין
והבאתם  קצירה את וקצרתם שם) (ויקרא אומר אחד כתוב
כיצד, הא הכהן. אל קצירכם ראשית (שם) וכתיב עומר, את
מביא  אתה שאי ממקום קוצר, אתה אי מביא שאתה ממקום
ג  הלכה י פרשה אמור בסיפרא גם וראה קוצר", אתה
ממה  הוא שבעמקים השלחין מבית מביאים שאין שהטעם
ספר  קרית וראה כולכם", של "קצירכם – "קצירכם" שנאמר

(פירוש 98)כאן. דישה לצורך גדיש יעשה לא כלומר
מיד  יקצרוה לא שאם התירו קצירה שדווקא שם). המשנה
ימתין  אם הפסד שום שאין להגדיש, אבל שתיפסד. אפשר
ישראל  ותפארת רע"ב (ראה התירו לא – הפסח אחר עד

ח). משנה פ"י מנחות

.„È‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z99¯ÓÚ‰ Ì„˜100¯ÓÚ‰ - ¿»∆ƒ¿ƒ»…∆»…∆»…∆
d¯ÈzÓ101Â‡Ï Ì‡Â ;102k d¯ˆ˜Ï ¯eÒ‡ -¯eÒ‡L C¯„ «ƒ»¿ƒ»»¿»¿»¿∆∆∆»

‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú dÏÎ‡Ï103. ¿»¿»«∆»»…∆«»

סימן 99) יורהֿדעה בשו"ע וראה נשרשה. וגם נזרעה כלומר
ארבעה  הוא השרשה זמן כי שם, ובמפרשים ג סעיף רצג

יום. בבבא 100)עשר (רש"י העומר הבאת קודם היינו
ויש  ז). משנה פ"י במנחות ישראל ותפארת נו: מציעא
בתוספות  וראה שם. (רע"ב העומר קצירת קודם מפרשים

להלן. וראה ע: במנחות ועיין שם). משנה 101)הגרע"א
מותרת  – העומר קצירת לפני השרישה אם [היינו ע. שם
– ההבאה ולפני הקצירה אחרי השרישה ואם בקצירה, אף

להלן]. וראה באכילה. רק השרישו 102)מותרת שלא
העומר. לאחר כג,103)אלא (שמות שנאמר משום שם.

(שם  בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה", תזרע "אשר טז)
שפירש  באורֿשמח וראה ספר) ובקרית ברע"ב וראה עא.
לפני  נשרשה ואם אכילה, באיסור תלוי שהכל רבינו דעת
גם  מותרת – באכילה שמותרת – הקצירה ואחר ההקרבה

למעלה. וראה הקצירה,

.ÂËLÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z104¯ˆ˜Ï ¯zÓ - ¿»∆…≈ƒ»¿ƒÀ»ƒ¿…
‰pnÓ105‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï106ÔÈ¯ˆB˜Â .107ÈtÓ ƒ∆»¿«¬ƒƒ¿≈»¿¿ƒƒ¿≈

e„ÒtÈ ‡lL ˙BÚÈËp‰108˙È·Ï ÌB˜Ó ˙BpÙÏ ÔÈ¯ˆB˜Â . «¿ƒ∆…ƒ»¿¿¿ƒ¿«»¿≈
Ï·‡‰109L¯„n‰ ˙È·Ï B‡110- ÌÎ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ; »≈∆¿≈«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆

Èˆ˜ ‡ÏÂ‰ÂˆÓ ¯111. ¿…¿ƒƒ¿»

בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
שם). ישראל בתפארת וראה שם, המשנה בפירוש (רבינו

העומר.105) ר'106)לפני דברי לפי עא. שם משנה
קציר  לאו בהמה) (=לאכילת לשחת שכל ומשום יהודה.

(רע"ב). העומר.107)הוא משנה 108)לפני האילנות.
בשעת  שיכוון והוא הנטיעות", מפני "וקוצרין עא. שם
[יפסידו] (יפסיק) שלא כדי מהאילנות להתרחק קצירה
אינה  זו שתבואה משום כן והתירו שם). המשנה (פירוש
לא  מביאין שאין פה. מנחות במשנה ראה לעומר. ראויה
מביא  אתה שאי וממקום אילן, משדה ולא השלחין מבית
לפי  שם ברש"י ועיין יג. הלכה למעלה (ראה קוצר אתה –
כלאים. איסור יהא שלא הנטיעות מפני שקוצר אחד, פירוש
איסור, זה שאין ו הלכה כלאים מהלכות פ"א רבינו ולדעת

כנ"ל). אחר, פירוש לפרש במשנה.109)הוכרח שם
רחבה  ברכת לברך ברחבה לישב פנוי מקום לעשות והיינו
(רש"י  וכו' המיוגעים אחינו (ח:) כתובות במסכת הנזכרת

בית 110)שם). ביטול מפני וכו' "וקוצרין במשנה: שם
(רש"י). התלמידים" לישב מקום להם "לעשות המדרש",

האבל 111) בית לטובת לקצור התירו ולכן בגמרא, עב. שם
מצוה. קציר שהוא המדרש, ובית

.ÊË¯ˆ˜Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â112Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï - ¿««ƒ∆À»ƒ¿……«¬∆»
˙BÎÈ¯k113ÌÈ˙·ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

ÌÈ˙·ˆ114. ¿»ƒ

טו.112) הלכה למעלה גדולות.113)כמבואר אלומות
אותן 114) יעשה "לא במשנה עא. שם קטנות. אגודות

המשנה  בפירוש רבינו וכתב צבתים", מניחן אבל כריכות,
לקצתם  קצתם ומקבצין הקטנות, האגודות הן "וצבתים שם:
זה  ולפי כריכות". נקראין והן גדולות, אלומות מהן ועושין
כי  שם רש"י דעת אבל קשורות, היו כריכות וגם צבתים גם
שאינן  אלומות הם וצבתים קשורות, אלומות הם כריכות
לא  דאפשר דכמה טעמא, "מאי עב. שם ובגמרא קשורות,

טרחינן".

.ÊÈe¯‡a ¯·k115˙ÁÓ ‡ÏÂ ˙BÁÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒƒ¿»¿…ƒ¿«
ÌÈÎÒ116ÌÈ¯eka ‡ÏÂ117˙‡·‰ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ ¿»ƒ¿…ƒƒƒ∆»»…∆¬»«

‡È·È ‡ÏÂ .ÏeÒt - ‡È·‰ Ì‡Â ,¯ÓÚ‰118˙‡·‰Ï Ì„˜ »…∆¿ƒ≈ƒ»¿…»ƒ…∆«¬»«
¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,ÌÁl‰ ÈzL119. ¿≈«∆∆¿ƒ≈ƒ»≈

ט.115) הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ה למעלה
מעשה 116) מהלכות פ"ב למעלה (ראה הסולת [היינו

אינו  הרי היין אבל חדש. מחמת האסורה א) הלכה הקרבנות
שם.117)אסור]. מזבח איסורי בהלכות נזכרו לא ביכורים

שם). רוקח (מעשה מנחות בכלל רבינו כללם כי ויתכן

חדש. איסור מחמת שאסורים דגן, ביכורי היינו וביכורים

הרש"ש. וחידושי ובהגהות וברש"י שם בגמרא ראה
החדש.118) מן מזבח 119)כלומר, איסורי בהלכות ראה

"אין  סה: מנחות במשנה היא זו הלכה וכל י. הלכה שם
ואם  לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין
כשר". הביא ואם יביא, לא הלחם לשתי קודם פסול. הביא

.ÁÈC¯·Ó - ‰lÁz L„Á‰ ÔÓ ‰ÁÓ ·È¯˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒƒ¿»ƒ∆»»¿ƒ»¿»≈
eÈÁ‰L120. ∆∆¡»
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ומקריב 120) עומד "היה לז: ובברכות עה: במנחות ברייתא
ומפרש  וקיימנו", שהחיינו ברוך אומר בירושלים, מנחות
מנחות  עדיין זה כהן הקריב שלא "כגון שם מנחות רש"י
אומר  העומר, מנחת כגון חדשה מנחה שהקריב או מימיו,

שהחיינו". כהן

.ËÈ¯Á‡ d¯ˆ˜e ¯ÓÚ‰ ·¯wL ¯Á‡ dÚ¯fL ‰‡e·z¿»∆¿»»««∆»«»…∆¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰‡a‰ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯wL121Ì‡ ∆»«»…∆∆»»«»»¬≈»≈ƒ

ÈzL ˙‡·‰ Ì¯Ë ‰lÁzÎÏ ˙BÁÓ ‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒƒ∆»¿»¿«¿ƒ»∆∆¬»«¿≈
ÈzL ˙‡·‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú BÊ ‰‡e·˙e ÏÈ‡B‰ ,ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»»«»∆»¬»«¿≈
e‡È·iL „Ú ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ B‡ ,¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜e ÌÁl‰«∆∆¿ƒ«»…∆≈¿ƒƒ«∆»ƒ

.˙Á‡ ‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ ¯Á‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆««¬»«»…∆∆»»««

(121. סח: במנחות נפשטה שלא בעיא זוהי

.ÎÔÎÂ122‰‡e·z123Ú˜¯wa ‰˙È‰L124‰ÈÏÚ eËÁÂ ¿≈¿»∆»¿»««¿«¿»¿»∆»
‰Ê È¯‰ - ÌÁl‰ ÈzL e‡È·‰Lk dlL ÌÈÏÚ eˆ‰ B‡≈≈»ƒ∆»¿∆≈ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

‰L¯L‰ BÓk Ô˙ËÁ B‡ ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ‰ Ì‡ ,˜ÙÒ125 »≈ƒ¬ƒ«∆»ƒ¬»»»¿«¿»»
‰·eLÁ dÈ‡ B‡ ,˙BÁÓ ‰pnÓ ‡È·‰Ï ‰¯z‰Â¿À¿»¿»ƒƒ∆»¿»≈»¬»

‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ .‰L¯L‰126‰ˆ¯‰ - ‡È·‰ Ì‡Â ,127. «¿»»¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒÀ¿»

נפשטה,122) ולא סט. במנחות חמא בר רמי של בעיא
במה  בגמרא שנסתפקו כשם לומר, ורוצה בתיקו. ועלתה
שלפנינו. במה נסתפקו כן כמו יט, הלכה שלמעלה

ולענין 123) האילן, בפירות שהמדובר פירש שם רש"י
ולענין  דגן, מיני בחמשת מפרשה רבינו אבל ביכורים.

להלן. וראה בלי 124)מנחות, בקרקע מונחת [כלומר,
ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה השרשה,
והשרישה  העומר לפני כשזרעה והמדובר שם. ובכסףֿמשנה
שרשיה  עם הארץ מן יצאה ושוב התירה, שהעומר אז,
ראה  שלה, בעלים הנצה או חניטה סימני נראו בשכבר

הקרקע,125)להלן]. מן שיציאתה נאמר אם [כלומר,
ביטלה  – מניצה או חונטת להיות ממשיכה כשהיא
היא  הרי ולהניץ, לחנוט ממשיכה שהיא מכיון או ההשרשה,

להלן]. וראה מושרשת. להיות גם [לענין 126)כממשיכה
יציאתה  שאם ספק, כאן יש כן גם במדינה, חדש איסור
עד  מותרת ואינה נאסרה, שהיא בוודאי השרשתה, ביטלה
אסורות  מאכלות בהלכות נראה (וכן הבא העומר שיבוא
ועקרה  העומר, לפני שליש בהביאה אלא נסתפקו שלא שם,
לפני  לבד בהשרשה אבל העומר, לאחר מחדש ושתלה
מחדש), ושתלה העומר אחר נעקרה אם נאסרה – העומר
מעמידים  – ההשרשה בטלה אם בידינו שספק שכיון אלא
הבאת  עם היתר שם עליה היה שהרי היתר, בחזקת אותה
בהלכות  צ"ע (אבל מספק לאסרה יכול אתה ואין העומר,
עליה  היה שלא מנחות לענין אבל שם). אסורות מאכלות
הלחם  שתי הבאת לפני נתעורר הספק שהרי היתר, שם עוד

מספק]. להתירה אין מנחות 127)– שלענין [אףֿעלֿפי
לענין  מספק לאסרה לנו היה כן ואם היתר, עוד לה היה לא
זאת  ובכל למעלה), (ראה העומר שלפני חדש מטעם גם זה,
בדיני  הספקות בכל רבינו פסק שכן בדיעבד, הורצה
מהלכות  פ"ד ולמעלה ג, הלכה פ"ח להלן ראה הקרבנות,
במרכבת  וראה יג. הלכה שם ופ"ו יב, הלכה מזבח איסורי
שאול  חנניה להרב שאול ובגן האזל, באבן המשנה,

שהאריכו  מה ע"ב, ט דף שאלוניקי דפוס הרמב"ם בלשונות
בזה].

.‡Î¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜ Ì„˜ ¯ˆBw‰Â128‰˜BÏ BÈ‡ -129, ¿«≈…∆¿ƒ«»…∆≈∆
¯Lk ¯Èˆw‰Â130. ¿«»ƒ»≈

קודם 128) וכו' לקצור ש"אסור יג הלכה למעלה ראה
העומר". לאו 129)לקצירת אלא מפורש, לאו בזה שאין

המוריה). (הר קצירכם" "ראשית בלבד: עשה מכלל הבא
ר"ש 130) שאמר ממה מוכח כן העומר. שיקריב אחר לאכלו

לשמה, שלא שקמצה העומר "מנחת ה.) (מנחות לקיש בן
עד  רש"י), חדש. איסור (משום נאכלין אין ושיריה כשרה,
הנקצר  שדבר הרי – ותתירנה" אחרת, העומר מנחת שתביא
זה  שעומר נתברר שהרי באכילה, אסור אינו – העומר לפני
הכשר  העומר קצירת לפני נקצר הרי כן ואם עומר, היה לא

שמח). (אור

.·ÎÌBiÓ ˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L ¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…∆««»¿ƒƒ
¯ÓÚ‰ ˙‡·‰131˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe :¯Ó‡pL , ¬»«»…∆∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«

ÌÚ ÌÈÓi‰ ˙BÓÏ ‰ÂˆÓe .˙B˙aL Ú·L ˙aM‰««»∆««»ƒ¿»ƒ¿«»ƒƒ
˙BÚe·M‰132˙lÁzÓe .ÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒz :¯Ó‡pL , «»∆∆¡«ƒ¿¿¬ƒƒƒ¿ƒ«

¯OÚ ‰ML ÏÈlÓ ‰ÏÈla ‰BÓ CÎÈÙÏ ,ÔÈBÓ ÌBi‰«ƒ¿ƒ»∆««¿»ƒ≈ƒ»»»
ÔÒÈa133. ¿ƒ»

קסא.131) עשה המצוות, בספר סו.132)ראה מנחות
ומצוה  יומא, למימני "מצוה יז: וחגיגה ה. השנה ראש
כי  רבינו שמבאר שם המצוות בספר וראה שבועי", למימני
ומצוה  ימים, למנות אחת (=מצוה נפרדות מצוות שתי אינן

שבועות), למנות הימים אחרת למנות אחת, מצוה הן אלא
השבועות. "תמימות 133)עם טו) כג, (ויקרא שנאמר

שבע  מוצא אתה "אימתי שם: מנחות וראה תהיינה",
וכן  מבערב". לימנות מתחיל שאתה בזמן תמימות, שבתות

כא. במגילה וראה ו, הלכה יב פרק אמור בסיפרא הוא

.‚ÎÌBia ‰BÓ - ‰ÏÈla ‰Ó ‡ÏÂ ÁÎL134ÔÈ‡Â . »«¿…»»««¿»∆«¿≈
„ÓÚÓ ‡l‡ ÔÈBÓ135‡ˆÈ - ·LiÓ ‰Ó Ì‡Â ,136. ƒ∆»≈…∆¿ƒ»»ƒ∆»»

"מצוותו 134) עא. במנחות המשנה מן ללמוד שיש נראה
סו. שם ובגמרא כשר", ביום נקצר ואם בלילה, לקצור
פסק  וכן רוקח). (מעשה לקצירה" ספירה "איתקש אמרו:
גם  וראה למקדש, זכר ד"ה סו. שם תוספות ראה בה"ג,
תפט  סימן או"ח ושו"ע הלילה, כל ד"ה כ: מגילה תוספות

כאן. שמח ובאור ז, שזה 135)סעיף גיאת בן הר"י כתב
טז, (דברים שנאמר מה על והסמיכוהו רבותינו, מפי קבלת
אלא  "בקמה" תקרא אל בקמה", חרמש "מהחל ט)
צריך  למה הדבר, סוד כתב תצוה פרשת ובזוהר "בקומה".
סימן  פ"י פסחים ברא"ש וראה (כסףֿמשנה). מעומד למנות
שם. טוב לקח בספר הדבר ומקור שם. הגרי"ב ובהגהות מא,

סמך 136) למצוא כרכרו כרכורים כמה שהרי פשוט, זה
המוריה). (הר מעומד לכתחילה שצריך

.„ÎBÊ ‰ÂˆÓ137Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÏÚ138ÌB˜Ó ÏÎ·e , ƒ¿»«»ƒƒƒ¿»≈¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e139‰pnÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ .140. ¿»¿»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ∆»

ויובלות,137) שמיטין לספירת בניגוד העומר, ספירת של
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ויובל  שמיטה מהלכות בפ"י ראה ביתֿדין, על אלא שאינה
א. לכם",138)הלכה "וספרתם טו) כג, (ויקרא שנאמר

ואחד". אחד לכל ספירה "שתהא סה:) (שם בברייתא ואמרו
תלה 139) "שלא התורה מן מצוה היא הזה בזמן ואף

סו. שם נשמע וכן ספר). (קרית העומר" בהקרבת הספירה
לש  אבל למקדש, זכר שהיא סובר אמימר החכמים שרק אר

כאן). המוריה והר כסףֿמשנה (ראה מדאורייתא שהיא נראה
ועבדים 140) ונשים גרמא, שהזמן מצותֿעשה שהיא משום

ב'ספר  (וראה גרמא שהזמן מצותֿעשה מכל פטורים
קג). ובהערה שם, לעם' המצוות

.‰Î‰ÏÈÏ ÏÎa C¯·Ï CÈ¯ˆÂ141ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ¿»ƒ¿»≈¿»«¿»»«»¿»
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«
,‡ˆÈ - C¯a ‡ÏÂ ‰Ó .¯tÒiL Ì„˜ - ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»…∆…∆∆ƒ¿…»»¿…≈≈»»

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡Â142. ¿≈≈¿»≈

כל 141) על שמברכין כדרך עליה, שמברכין הוא "פשוט
(כסףֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט
(כסףֿמשנה). מעכבות"

á"ôùú'ä åìñë ç"é éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השבועות,1) בחג מקריבים קרבנות כמה רבינו בו ביאר

הלחם. שתי וסדר

.‡˙BÚe·M‰ ‚Á ‡e‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓ ÌÈMÓÁ ÌBÈa2, ¿¬ƒƒƒ¿ƒ«»…∆««»
˙¯ˆÚ ‡e‰Â3ÛÒeÓ BÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ‰f‰ ÌBi·e . ¿¬∆∆««∆«¿ƒƒ»¿«
L„Á L‡¯4Ìlk ,ÌÈO·Î ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÈL : ……∆¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»

˙BÏBÚ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ¿ƒ«»¿≈≈«»¿»»¬
ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa7ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌBi‰ ÛÒeÓ Ì‰Â , ¿««¿ƒ¿≈««¿¿ƒƒ

ÈzL - ‰L„Á ‰ÁÓ ‰f‰ ÌBia ÛÒen‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»««∆ƒ¿»¬»»¿≈
ÌÁl‰8‰Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ¯t ÌÁl‰ ÌÚ ÔÈ·È¯˜Óe ; «∆∆«¿ƒƒƒ«∆∆«¿≈≈ƒ¿ƒ¿»

˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k9ÌÈO·k ÈLe ,˙‡hÁ ¯ÈÚOe , ¿»ƒ«…¿ƒ«»¿≈¿»ƒ
ÌÈÓÏL Á·Ê10LnÁa ˙B¯eÓ‡‰ ˙Ba¯w‰ Ô‰ el‡Â . ∆«¿»ƒ¿≈≈«»¿»»¬¿À«

‡¯˜iÂ11ÈL ÏÚ ¯˙È ‰Ê ÌBÈa ·¯w‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ¿»«»≈¿∆»≈«¿≈
‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ‰LÏLe ÌÈ¯t ‰LÏL :ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»»
ÈLe ,˙BÏBÚ ‰Ó‰a ÌÈ¯OÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ«…∆¿ƒ¿≈»¿≈

ÌÈÏÎ‡ ˙B‡hÁ È¯ÈÚO12ÌÈÓÏL ÌÈO·k ÈLe ,13 ¿ƒ≈«»∆¡»ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÎ‡14. ∆¡»ƒ

השבת 2) ממחרת לכם "וספרתם טוֿכא) כג, (ויקרא שנאמר
תמימות  שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום
יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד תהיינה,
הזה  היום בעצם וקראתם וגו' לה' חדשה מנחה והקרבתם
ונאמר  תעשו", לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא
חרמש  מהחל לך תספר שבועות "שבעה טֿי) טז, ָ(דברים
לה' שבועות חג ועשית שבועות, שבעה לספור תחל בקמה

מגילה 3)וגו'". כגון במשנה, פעמים כמה נקרא הוא כן
כח, בבמדבר אונקלוס תרגם וכן א. יט, קטן ומועד ב. ל,

"בעצרתיכון". – "בשבועותיכם" - פ"ז 4)כו למעלה ראה
לריח 5)ה"א. עולה "והקרבתם כז) כח, (במדבר שנאמר

בני  כבשים שבעה אחד איל שנים בקר בני פרים לה', ניחוח
לכפר 6)שנה". אחד עזים "שעיר ל) שם, (שם, שנאמר

שם.7)עליכם". במדבר, שם 8)ספר (ויקרא שנאמר
לה', חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים "תספרו טזֿיז)
סולת  עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו ממושבותיכם

לה'". ביכורים וגו' יח)9)תהיינה שם, (שם שנאמר
ופר  שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם

לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר שנאמר 10)בן
ושני  לחטאת, אחד עזים שעיר "ועשיתם יט) שם, (שם

שלמים". לזבח שנה בני ראה 12)שם.11)כבשים
ה"ב. פ"ז ז 13)למעלה ראה שהם ציבור, שלמי בחי

ה"ד. הקרבנות מעשה מהל' פ"א למעלה 14)למעלה ראה
וכו' שוחט ציבור שלמי מעשה "כיצד ה"ד: פ"ט שם

כהונה". לזכרי נאכל והשאר

.·ÔÓe ı¯‡‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÈzL¿≈«∆∆≈»»ƒ∆»ƒ»»∆ƒ
L„Á‰15‰Ùez ÌÁÏ e‡È·z ÌÎÈ˙·LBnÓ :¯Ó‡pL , ∆»»∆∆¡«ƒ¿…≈∆»ƒ∆∆¿»

¯ÓB‚Â16‰iÏÚ‰ ÔÓ e‡È·È - L„Á e‡ˆÓ ‡Ï .17. ¿≈…»¿»»»ƒƒ»¬ƒ»

באין 15) והיחיד הציבור קרבנות "כל ב: פג, מנחות משנה,
מן  חוץ הישן, ומן החדש מן לארץ, ומחוצה הארץ מן
הארץ". ומן החדש מן אלא באין שאינן הלחם, ושתי העומר
ה"ה. פ"ז למעלה וראה פ"ט, שם תוספתא גם וראה

מן 16) ולא תביאו, "ממושבותיכם בברייתא שם מנחות
מנחה  "והקרבתם טז) כג, (ויקרא ונאמר לארץ". חוצה
הביכורים  "וביום כו) כח, (במדבר גם ונאמר חדשה",
טז), כג, (שמות עוד ונאמר לה'", חדשה מנחה בהקריבכם

מעשיך". בכורי הקציר ישנות 17)וחג מחיטים כלומר,
שם) (ויקרא קרא "אמר בברייתא: שם הגג. בעליית לו שיש
וראה  העלייה". מן ואפילו תביאו) ממושבותיכם =) תביאו
הלחם  שתי אמרו, עקיבא ורבי נתן "רבי אחרת: ברייתא שם
=) חדשה מקיים אני ומה כשרות, הישן מן הבאות
המנחות", לכל חדשה שתהא חדשה) מנחה והקרבתם
מן  מנחה שום שיביאו קודם הלחם שתי שיביאו כלומר
בהשגת  וראה הישן. מן אפילו באות הן אבל החדש,

ולחםֿמשנה. בכסףֿמשנה הראב"ד,

.‚ÌÈ·Úa e„¯iL ÌÈhÁ18È‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - ƒƒ∆»¿∆»ƒ≈»∆»≈ƒ¬ƒ
'ÌÎÈ˙·LBnÓ' ÌÈ‡ B‡ 'ÌÎÈ˙·LBnÓ' Ì‰a ‡¯B˜19; ≈»∆ƒ¿…≈∆≈»ƒ¿…≈∆

¯Lk - ‡È·‰ Ì‡Â ,‡È·È ‡Ï CÎÈÙÏ20eÈ‰ „ˆÈÎÂ . ¿ƒ»…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈¿≈«»
˙BL„Á ÔÈhÁ ÔÈ‡Ò LÏL ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ21ÔÈÙLÂ , ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒƒ¬»¿»ƒ
˙BÁn‰ Ïk C¯„k Ì‰a ÔÈËÚB·e Ô˙B‡22ÔÈÁBËÂ , »¬ƒ»∆¿∆∆»«¿»¿¬ƒ

˙BB¯OÚ ÈL Ô‰Ó ÔÈtÓe ,˙ÏÒ Ô˙B‡23‰tÓ »…∆¿«ƒ≈∆¿≈∆¿¿À∆
‰Ù ‰¯OÚ ÌÈzLa24ÏÎÏ ÏÎ‡Â ‰cÙ ¯‡M‰Â . ƒ¿≈∆¿≈»»¿«¿»ƒ¿∆¿∆¡»¿»

BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËÙe ‰lÁa ·iÁÂ ,Ì„‡»»¿«»¿«»»ƒ«««¿¿
e¯‡aL25. ∆≈«¿

('תוספות'18) בעבים ירדו נס עלֿידי כלומר ב. סט, מנחות
חיטין). ד"ה חיטין 19)שם זירא, רבי "בעי שם: במנחות

אמר  ממושבותיכם מאי. הלחם לשתי וכו' בעבים שירדו
דמי  שפיר דעבים אבל דלא, לארץ דחוץ לאפוקי רחמנא,
אינם), לארץ חוצה גם – ארץֿישראל שאינם (שאףֿעלֿפי
ולא  לא". נמי דעבים ואפילו דוקא, ממושבותיכם דילמא או
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הבעיא. רבינו 20)נפשטה דעת כי ה"כ, פ"ז למעלה ראה
כשר. הביא ואם יביא, שלא נפשטה, שלא בעיא בכל

ב.21) עו, מנחות מזבח 22)משנה, איסורי מהל' פ"ז ראה
ה"ו. פ"ה ולמעלה "שני 23)ה"ה, יז) שם (ויקרא שנאמר

הי"ב. פ"ז למעלה וראה תהיינה". סולת שם 24)עשרונים
פ"ח. ובתוספתא הי"ב.25)במשנה פ"ז למעלה

.„L„Á‰ ÔÓ Ô‰L ,ÌÁl‰ ÈzL26‡B·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ¿≈«∆∆∆≈ƒ∆»»¿ƒƒ»
ÌÈzLa Ô˙B‡ ÔÈtÓe ,‰ˆÁÓe ‰‡Ò ÏkÓ ÔB¯OÚƒ»ƒ»¿»∆¡»¿«ƒ»ƒ¿≈

‰Ù ‰¯OÚ27ÔLi‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .28- ∆¿≈»»¿∆∆«»ƒ∆»ƒ«»»
ÏkÓ ÔB¯OÚ ‡a ‡e‰Â ,‰Ù ‰¯OÚ ˙Á‡a BÏ Èc«¿««∆¿≈»»¿»ƒ»ƒ»

‰‡Ò29˙BL„Á ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‡a ‡e‰L ,¯ÓÚ‰ Ï·‡ . ¿»¬»»…∆∆»ƒ«¿ƒ¬»
LÏL·e ÔÈ‡Ò LÏMÓ ‡l‡ ,¯Á·n‰ ÔÓ ‡a BÈ‡ -≈»ƒ«À¿»∆»ƒ»¿ƒƒ¿

‰Ù ‰¯OÚ30. ∆¿≈»»

בישן.26) מאשר סובין יותר בחדש במשנה:27)ויש שם
שתי  שם: ובגמרא סאין". משלש עשרונים שני הלחם, "שתי
כיון  טעמא מאי סאין, משלש עשרונות שתי הלחם,
עשרונות  שתי אתיין, דמחדש אףֿעלֿגב אתיין דמחיטין
משעורים, שהוא לעומר (בניגוד סאין משלש אתו מובחרים,

סאין). משלש אחד עשרון מן 28)שבא בא כן וכמו
"לחם 29)החיטים. שם: ובמשנה ה"ו. פ"ה למעלה ראה

סאין". וארבע מעשרים עשרונים וארבע עשרים הפנים,
אתו, ומישן אתו, דמחיטין כיון טעמא, "מאי שם ובגמרא

מסאה". אתי מובחר הי"ב,30)עשרון פ"ז למעלה ראה
שם. וגמרא ובמשנה

.‰B‡ Ô‰Ó ÔÈ‡aL ÔÈ‡q‰ ˙cÓa ‰a¯ Ì‡ ,ÔlÎÂ¿À»ƒƒ»¿ƒ««¿ƒ∆»ƒ≈∆
ËÚÓ31¯Lk -32. ƒ≈»≈

סאין.31) מפחות או מיותר, עשרון הוציא כלומר
ושם 32) ה"ו, פ"ה למעלה וראה שם. במנחות ברייתא

בנפות. מיעט אם גם רבינו מזכיר

.Â˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈLÏÂ ˙BB¯OÚ‰ ÈL ÔÈÁ˜BÏÂ33, ¿¿ƒ¿≈»∆¿¿»ƒ»««««
.˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â¿ƒ»««««

אחת 33) אחת נילושות הלחם "שתי א: צד, מנחות משנה,
ונאפות  אחת אחת נילושות הפנים לחם אחת, אחת ונאפות
שני  רבנן: דתנו מילי, הני מנא שם, ובגמרא שתים". שתים
לחם  לענין ה. כד, (ויקרא האחת החלה יהיה עשרונים
הלחם  שתי שאף מנין אחת, אחת שנילושות מלמד הפנים)
הפנים) לחם (של שאפייתן ומנין יהיה, תלמודֿלומר כך,
יכול  אותם", "ושמת ו) שם, (שם תלמודֿלומר שתים, שתים
ולא  הפנים (לחם אותם תלמודֿלומר כן, הלחם שתי אף
פ"ה  למעלה וראה אחת). אחת נילושות שאלו הלחם, שתי

ה"ז.

.ÊıeÁa - Ô˙ÎÈ¯ÚÂ Ô˙LÈÏÂ34ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â ,35ÏÎk , ¿ƒ»»«¬ƒ»»««¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
˙BÁn‰36. «¿»

המנחות,34) לבישול המיועד לעזרה מחוץ היה בית לעזרה.
צה:). מנחות לרבינו, המשנה בפירוש (ראה שמו פגי ובית

ואחת 35) הלחם שתי "אחת שם: מנחות משנה, בעזרה.
וראה  בפנים". ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן הפנים, לחם

ו"הסיבה  ה"ז. פ"ה ולמעלה ה"י, פי"ח אמור ב'סיפרא'
מותר  יהא ולא לעזרה חוץ אותן ללוש מותר שמחמתה
בפירוש  (רבינו בגמרא" נתבארה לא בעזרה, אלא לאפות

שם. פ"ה למעלה וראה שם). אפייתן 36)המשנה, כלומר
כשאר  אינן ועריכתן לישתן אבל המנחות. ככל בפנים
ראה  בפנים, ועריכתן לישתן המנחות כל שהרי המנחות,

הכ"ג. הקרבנות מעשה מהל' פי"ב למעלה

.Á·BË ÌBÈ ‰ÁBc Ô˙iOÚ ÔÈ‡Â37¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»»»¿≈»ƒ«
˙aL38·BË ÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ ‡l‡ ,39:¯Ó‡pL . «»∆»ƒ»≈∆∆∆∆¡«

dB·bÏ ‡ÏÂ - 'ÌÎÏ' ;ÌÎÏ ‰OÚÈ Bc·Ï ‡e‰40. ¿«≈»∆»∆»∆¿…«»«

ב.37) ק, מנחות ב.38)משנה, וצה, שם, משנה
ה"י.39) פ"ה למעלה וראה ב. ק, פסחים 40)שם ראה

א. מז,

.Ë·¯ÚÓ Ô˙B‡ ÔÈÙB‡ - ˙aL ·BË ÌBÈ ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»ƒ»≈∆∆
·BË ÌBÈ ‡e‰L ,Ô˙iÙ‡Ï ÈLÈÏMa ˙BÏÎ‡Â ;˙aL41. «»¿∆¡»«¿ƒƒ«¬ƒ»»∆

È¯‰Â42ıÓÁ Ì‰L ‰¯Bza L¯ÙÓ43?‰OBÚ „ˆÈÎÂ , «¬≈¿…»«»∆≈»≈¿≈«∆
,ÔB¯OÚ‰ CB˙Ï B˙BÂ ¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯B‡O ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»«≈¿¿¿»ƒ»

¯B‡O‰ B˙B‡a BˆnÁÓe ˙ÏÒ ÔB¯OÚ‰ ‡lÓÓe44. ¿«≈»ƒ»…∆¿«¿¿«¿

שם.41) כן,42)מנחות, לפני שכתב מה על מוסב זה אין
עצמו. בפני דיבור הוא יז)43)אלא כג, (ויקרא שנאמר

המנחות  "כל במשנה: - ב נב, ובמנחות תאפינה", "חמץ
באות  שהן הלחם, ושתי שבתודה מחמץ חוץ מצה באות

פ"ט 44)חמץ". למעלה וראה שם, במשנה יהודה כרבי
הי"ח. הקרבנות מעשה מהל'

.ÈÔ‰ ˙BÚa¯Óe45,ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‰lÁ Ïk C¯‡ . ¿À»≈…∆»«»ƒ¿»¿»ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ daÁ¯Â46˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ d‰·‚Â ,47. ¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿»¿»«¿«∆¿»

היה 45) זה, ולפי ה"ט. פ"ה למעלה ראה עגולות. ולא
צפון, דרום, מזרח, מערב, (=פנים) שטחים ששה לחלה
משנה' ה'כסף וכתב שם. המשנה בפירוש ראה ומטה, מעלה

הפנים. מלחם הלחם שתי למד שרבינו שם 46)שאפשר
אצבעות".47)במשנה. ד' "וקרנותיהם במשנה שם

ולא  אצבעות, ארבע גובהם כלומר, קרנותיהם, רבינו ומפרש
שם. משנה' וב'כסף שם למעלה וראה רש"י, כפירוש

.‡È?ÌÈÓÏM‰ ÈO·k ÈL ÌÚ ÌÁl‰ ˙Ù‰ „ˆÈk48 ≈«¬»««∆∆ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ÌÈiÁ Ô„BÚa ÌÙÈÓe ÌÈO·k‰ ÈL ‡È·Ó49:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ∆∆¡«

‰Ùez Ì˙‡ ÛÈ‰Â50‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÛÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ…»¿»¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆
BÓˆÚ ÈÙa51‡ˆÈ -52Ô˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â . ƒ¿≈«¿»»¿««»¬ƒ»

ËÈLÙÓe53Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏkÓ ˜BLÂ ‰ÊÁ Á˜BÏÂ ,54 «¿ƒ¿≈«»∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆
ÔÁÈpÓe55ÌÁl‰ ÈzL „ˆa56ÁÈpÓe ,57ÂÈ„È ÈzL «ƒ»¿«¿≈«∆∆«ƒ«¿≈»»
ÔhÓlÓ58Á¯Êna „Á‡k Ïk‰ ÛÈÓe59Ïk ÌB˜Óa ƒ¿«»≈ƒ«…¿∆»«ƒ¿»ƒ¿»

„È¯BÓe ‰ÏÚÓ ‡È·Óe CÈÏBÓ ,˙BÙez‰60ÔÙÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¡ƒ»
‡ˆÈ - „Á‡ „Á‡61ÈL È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Ó Ck ¯Á‡Â . ∆»∆»»»¿««»«¿ƒ≈≈¿≈

ÌÈO·k‰62ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le ,63Â .ÈzL ÔÎ «¿»ƒ¿»«»»∆¡»«…¬ƒ¿≈¿≈
˙BlÁ‰64Ô‰Ó ˙Á‡ ÏB„b Ô‰k ÏËB -65‰iM‰Â , ««≈…≈»««≈∆¿«¿ƒ»

˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˙˜lÁ˙Ó66B˙B‡ ˙BÏÎ‡ Ô‰ÈzLe . ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿≈∆∆¡»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯O·k ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁÂ ÌBi‰67. ««¬ƒ««¿»ƒ¿«»¿≈»»ƒ
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לחם 48) על אותם הכהן "והניף כ) שם, (ויקרא שנאמר
כבשים". שני על ה' לפני תנופה שתי 49)הביכורים ומניף

(לחםֿמשנה), א סא, שם במשנה כמפורש עמהם, הלחם
להלן. מנחות 50)וראה ראה חיים. תנופה שטעונין מלמד

טעונים  עצרת) כבשי =) ציבור שלמי "זבחי במשנה שם
ושחוטין". חיים בפני 51)תנופה וכבש כבש כל כלומר

להלן. וראה עצמו, בפני ולחם לחם כל וגם  עצמו,
יד,52) (שם שנאמר שמן, ולוג באשם כן אמרו שם בגמרא

ואת  לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח יב)
השמן  ולוג שהאשם ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן לוג
זה  הניף שאם "ומנין אמרו: זה ועל כאחד. תנופה טעונים
לאשם  אותו והקריב תלמודֿלומר יצא, – בעצמו וזה בעצמו
עצרת" כבשי לשני משם ללמוד שיש "ונראה והניף",
רבים  בלשון נאמר עצרת שבכבשי ואףֿעלֿפי (כסףֿמשנה).
סב:) (שם אחרת לדרשה בא הנ"ל "אותם" – אותם" "והניף
('קרית  חיים תנופה טעונין שאין יחיד, שלמי זבחי למעט

מעשה 53)ספר'). מהל' פ"ה למעלה ראה עורן, את
ה"ד. ופ"ט הי"ח, וכחכמים.54)הקרבנות - א סב, שם

תנופה 55) על וגם שחיטה, שלאחר תנופה על גם מוסב זה
למעלה). וראה (לחםֿמשנה, שם 56)שמחיים רבי, כדברי

רבינו  סובר מחיים, בתנופה מדובר ששם ואףֿעלֿפי א. סב,
(לחםֿמשנה). שחיטה שלאחר לתנופה הואֿהדין כי

א.58)הכהן.57) סא, שם משנה, במשנה.59)ראה שם
ה"ו. הקרבנות מעשה מהל' ופ"ט ה"י, פ"ז למעלה וראה

שם.60) הקרבנות, מעשה ובהל' שם, למעלה ראה
כבסמוך"61) השמן ולוג מאשם נלמד שהוא "אפשר

אחד  הניפן "ואם שכתב ספר' ב'קרית וראה (כסףֿמשנה).
כלומר, התנופה", וחזה התרומה שוק כדכתיב יצא, אחד
אחת  חלה עם וחזה עצמו, בפני אחת חלה עם שוק שהניף
ושתי  עצמו, בפני ושוק חזה מניף אם אבל עצמו, בפני
המוריה'. ב'הר וראה יצא. שלא אפשר עצמם, בפני הלחם

את 62) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
וגו  החזה על החלב את ה', לפני אשי תנופה אותו להניף '

ואחרֿ שמניף הרי המזבחה", החלב את הכהן והקטיר ה',
הי"א. הקרבנות מעשה מהל' פ"ט למעלה וראה מקטיר. כך

ה"ד.63) שם למעלה שגם 64)ראה נראה זה מלשון
האימורין  הקטרת לאחר אלא לאכילה מותרות אינן החלות

שמח'). גדול 65)('אור כהן כי הי"ד, פ"ד למעלה ראה
בהן. שזכה החלות חצי משמר מכל לעולם נוטל

המקדש 66) כלי מהל' פ"ד וראה במשנה. – ב נה, סוכה
צוקרמנדל 67)ה"דֿה. (הוצאת פ"ו סוף זבחים תוספתא

.(5 589 עמ'

.·ÈËÁL68˙BlÁ Úa¯‡ ÏÚ ÌÈO·k ÈL69¯Ó‡ Ì‡ : »«¿≈¿»ƒ««¿««ƒ»«
Ô‰Ó ÌÈzL CLBÓ - Úa¯‡ CBzÓ ÌÈzL eLc˜Èƒ¿¿¿«ƒƒ«¿«≈¿«ƒ≈∆

ÔÙÈÓe70¯‡M‰Â ,71ÌÈÙa Ô˙B‡ ÔÈ„Bt72ÔÈÏÎ‡Â ¿ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ
L„˜ ‡Ï - ‰˙‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ıeÁa«ƒ¿»«Àƒ¿ƒ…ƒ¿»…»«

ÌÁl‰73. «∆∆

ב.68) מז, יז)69)מנחות כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
שתים". תנופה רבי 70)"לחם לדעת מח.) (שם אמרו כן

הנשארות.71)יוחנן. החלות כרבי 72)שתי שם, מנחות

צריך  לרבי כי שם בגמ' ואמרו ללחם, מקדשת ששחיטה -
הרי  יפדם, ושם לעזרה לחוץ יוציאן שאם בפנים, לפדותן
ויצאו  בפנים יפדם שאם לחשוש ואין ביוצא. נפסל זה
שהכניסם  שבשעה משום בעזרה, חולין יהיו הרי לחולין
זה  בעזרה, חולין אח"כ נהיים שהם ומה קודש, היו בפנים
מה  לחםֿמשנה וראה לכך. לחשוש ואין ממילא, הוא

קושיות. וכמה כמה רבינו על באיל 73)שמקשה דכתיב
על  לה' שלמים זבח יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר נזיר
אמרינן  ומיניה לסל, מקדשא איל זביחת אלמא המצות". סל
דבאיל  היכי וכי הלחם, שתי מקדש דזביחתן עצרת לכבשי
בשתי  נמי הכי וניכר, ידוע שהוא המצות סל על כתיב נזיר
(ראה  ארבע מתוך שתים שיתנה מיהא בעינן דעצרת הלחם

ספר'). 'קרית

.‚ÈÌÈO·k ‰Úa¯‡ ËÁL74CLBÓ - ˙BlÁ ÈzL ÏÚ »««¿»»¿»ƒ«¿≈«≈
ÔÓLÏ ‡lL ÔÓc ˜¯BÊÂ Ì‰Ó ÌÈL75ÌÈM‰ ÛÈÓe , ¿«ƒ≈∆¿≈»»∆…ƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ

ÌÈ¯‡Lp‰76.ÌÁl‰ ÈzL ÌÚ ÌÈ¯Lk‰ «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«∆∆

כבשים".74) שני "על כ) כג, (ויקרא אמרה התורה והרי
השנים 75) וממילא לחובתן, עולין לא נפסלו שלא אף

א. מח, מנחות עצרת. לכבשי הם אם 76)הנשארים אבל
שלא  לזרוק אחרֿכך יכול אינו תחילה, לשמה דמן זורק היה
הראשונים  ששחט שמכיון הנשארים, השנים את לשמן
שאינם  ומכיון לשמן. האחרונים ראויים לא שוב לשמן,
זורק  כך ומשום לשמן, שלא גם כשרים אינם לשמן, ראויים
בגמ'). (שם לשמה הנשארים את ואח"כ לשמה שלא תחילה

.„ÈBÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ˙BlÁ‰ ÈzL77ÌÈO·k‰ ÈLe , ¿≈««¿«¿∆¿≈«¿»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ78B‡ Á¯a B‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙Ó . ¿«¿ƒ∆∆∆≈∆»ƒ¿≈∆»«

ÈMÏ ‚eÊ ÁwÈ - ‰Ù¯Ë ‰OÚ79BÓLÏ „Á‡ ËÁL .80 «¬»¿≈»ƒ««≈ƒ»«∆»ƒ¿
‚eÊ BÏ ÁwÈ -81. ƒ«

יביא,77) לא אחת אלא לו אין שאם א. כז, מנחות משנה,
שנאמר  מקום וכל יז) (שם תהיינה" "סולת בהם שנאמר

בגמרא). (שם לעיכובא הוא - שם,78)"הויה" משנה
"הויה" נאמרה בהם שגם ומשום פ"ה, תחילת שם ותוספתא
(שם  הוא ולעיכובא כ) שם, שם, – יהיו" "קודש =)

שם.79)בגמרא). מת 80)תוספתא, ואחרֿכך כלומר,
להלן  וראה (כסףֿמשנה). טריפה נעשה או ברח או השני,

הסמוכה. ב'אור 81)בהערה ראה אבל בתוספתא. שם
לשמו  (שלא) אחד "שחט ובתוספתא כאן שמגיה כאן שמח'

שם. דוד' ב'חסדי הוא וכן (לשני), זוג לו יקח

.ÂËÌÁl‰ ÈzL82ÌÈO·k‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ83ÈLe , ¿≈«∆∆¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈
ÌÁl‰ ˙‡ ÌÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÈO·k‰84ÌÚ eÙe‰ Ì‡Â . «¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - ÌÈO·k‰85- ÌÁl‰ „·‡ Ì‡Â ; «¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ»««∆∆
,ÌÁl‰ „·‡È - ÌÈO·k‰ e„·‡ Ì‡Â ,ÌÈO·k‰ e„·‡È…¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ…««∆∆

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈO·Îe ¯Á‡ ÌÁÏ e‡È·ÈÂ¿»ƒ∆∆«≈¿»ƒ¬≈ƒ

בן 82) שמעון כרבי ולא עקיבא, רבי כדברי - ב מה, מנחות
הס  שסוף לפי שמעון, כרבי ולא עקיבא ננס כרבי וגיא

לא 83)(כסףֿמשנה). – הלחם שתי לו היו לא שאם
הכבשים. שני את גם עקיבא.84)יקריב כרבי שם משנה

(ראה  הלחם שתי מביאין כבשים, שני היו שלא שאף והיינו
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עקיבא  שרבי בגמרא) (שם ואמרו שם). המשנה, פירוש
ולא  ללחם, הכוונה יהיו", "קודש (שם) שנאמר שמה סובר,
יז) שם, (שם שנאמר ממה שוה', ב'גזירה כן ולמד לכבשים,
"הויה" כן כמו בלחם, זו ש"הויה" כשם תהיינה", "סולת
הלחם  ולפיכך בכבשים, ולא בלחם, היא יהיו" "קודש של

כנ"ל. מעכבים, אינם והכבשים אף 85)מעכב כלומר,
"בעו  מו.) (שם בגמרא כי ואף הלחם. מעכבים הכבשים
עושה  אינו או יחד), חיבור =) זיקה עושה תנופה במערבא
שהוא  לכתוב לרבינו לו והיה בתיקו, הדבר ונשאר זיקה",
עושה  שתנופה רבינו פוסק – הראב"ד) השגת (ראה ספק
"מ"ש  לרבא אביי שאמר ממה - ב מו, שם נשמע שכך זיקה,
דלא  וכו' כבשים שבעה שנא ומאי לחם, דמעכבי כבשים ב'
לזה  זה והוזקקו הואיל ליה, אמר לחם. מעכבי ולא מקדשי

(כסףֿמשנה). זיקה עושה שתנופה הרי בתנופה",

.ÊËÌÈO·k ‡Ïa ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B‡a‰ ÌÁl‰ ÈzL86 ¿≈«∆∆«»ƒ¿≈«¿»¿…¿»ƒ
?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk -87Ô˙¯eˆ ¯aÚ˙e eÙeÈ88e‡ˆÈÂ ≈«ƒ»∆¿¿À«»»¿≈¿

‰Ù¯O‰ ˙È·Ï89‰MÏ ÌÈO·k e‡ˆÓÈ ‡nL ‰¯Êb . ¿≈«¿≈»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»ƒ«»»
ÌÈO·k ‡Ïa ÌÁÏ e‡È·ÈÂ ‰‡a‰90ÈLe ¯t‰ . «»»¿»ƒ∆∆¿…¿»ƒ«»¿≈

ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ÌÈÏÈ‡‰91¯ÈÚO‰Â92ÌBÈa ÌÈ‡a‰ »≈ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»ƒ«»ƒ¿
‰Ê93‡ÏÂ ,ÌÁl‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ÌÁl‰ ÏÏ‚a ∆ƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆«∆∆¿…

Ô·kÚÓ ÌÁl‰94. «∆∆¿«¿»

את 86) מעכבים אינם הכבשים שני כי (הט"ו) למעלה ראה
ב.87)הלחם. מו, שם בלינה"88)ברייתא "יפסלו

שם.89)(רש"י). לא 90)ברייתא אשתקד "ויאמרו:
ידעי, לא ואינהו ניכול. נמי עכשיו כבשים, בלא לחם אכלנו
השתא  נפשייהו, שריין אינהו כבשים, הוו לא דאשתקד
ורבא  רבה דברי להו". דשרו הוא כבשים כבשים, דאיכא
כי  שם, המשנה בפירוש שכתב ממה רבינו בה וחזר שם.

אותם. שיאכלו הלחם שתי של עולות.91)דינן שהם
ה"א.93)לחטאת.92) למעלה מה,94)ראה שם משנה,

ב.

.ÊÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈ¯t ÈL95ÏÏ‚a ‡a‰ ¯Ùe ¿≈»ƒ∆««««»ƒ¿«
ÌÁl‰96‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -97. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

כז):95) כח, (במדבר הפקודים בחומש המפורשים
איל  שנים בקר בני פרים לה', ניחוח לריח עולה "והקרבתם

שנה". בני כבשים שבעה (כג,96)אחד, בויקרא המפורש
שנה, בני תמימים כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם יח):
למעלה  ראה עולה". יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר

את 97)ה"א. מעכבים המוסף של הפרים שני לא כלומר,
הפרים  שני את מעכב הלחם של הפר ולא הלחם, של הפר
"הפרים  ב: מד, מנחות במשנה הוא זה ודבר המוספין. של
שם  ואמרו זה", את זה מעכבים אינם והכבשים והאילים
שתי  של את מעכבים מוסף של הפרים אין כי בגמרא,
כן  וכמו מוספין, של את הלחם שתי של ולא הלחם,

ה"כ. להלן וראה זה, את זה מעכבין אין בעצמן המוספין

.ÁÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÏÈ‡98ÏÏ‚a ÔÈ‡a‰ ÌÈÏÈ‡ ÈLe «ƒ∆««¿≈≈ƒ«»ƒƒ¿«
ÌÁl‰99ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ -100(‰Ê ˙‡ ‰Ê)101. «∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆∆

(שם).98) למעלה 99)שבמדבר ראה (שם). שבויקרא

שם.100)ה"א. מנחות האיל 101)משנה, לא כלומר,
שני  ולא הלחם, של האילים שני את מעכב המוסף של
שני  אבל המוסף, של האיל את מעכבים הלחם של האילים
שם) (ויקרא שנאמר זה, את זה מעכבים הלחם של האילים
"יהיו" מה.) (שם בגמרא ואמרו יהיו". שנים "אילים

הוא. לעיכובא

.ËÈÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·L102‰Ú·LÂ ƒ¿»¿»ƒ∆««¿ƒ¿»
ÌÁl‰ ÏÏ‚a ÌÈ‡a‰ ÌÈO·k103˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«»ƒƒ¿««∆∆≈»¿«¿ƒ∆∆

‰Ê104‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ - Ôlk eËÁL Ì‡Â .105. ∆¿ƒƒ¿¬À»¿«¿ƒ∆∆∆

שם.102) למעלה 103)שבבמדבר, ראה שם. שבויקרא,
הכבשים 104)ה"א. שבעת כן וכמו ובגמרא. במשנה שם

אבל  ה"כ. להלן ראה עצמן, את מעכבין אינם המוספין של
זה  מעכבים שהם אומרים יש הלחם, של הכבשים שבעת
למעלה  (ראה זה את זה מעכבים האילים ששני כשם זה, את
שני  על לעיכובא שלמדו "יהיו", הפסוק שמאותו הי"ח),
שם: נאמר שכן הכבשים, לשבעת גם ללמוד יש האילים,
וגו' בקר בן ופר וגו' כבשים שבעת הלחם על "והקרבתם
מנחות  יוםֿטוב' ('תוספות וגו'" עולה יהיו שנים, ואילים

ככסףֿמשנה). ודלא מ"ב, ששבעת 105)פ"ב כלומר
ז' לו היו לא אם רק זה אין עצמן מעכבים אינם הכבשים
ושחטם, כבשים שבעה לו היו אבל פחות, אלא כבשים
א: מו, ב. מה, שם ראה עצמן. הם מעכבין נאבדו, ואחרֿכך
שמעכבין  לזה זה הוזקקו שאם מודים הכל יוחנן, רבי "אמר
"שאם  רש"י: ופירש שחיטה", שלהם זיקה ואיזו זה , את זה
כבשים  או לחם אבד ואח"כ ביחד שהיו לזה זה הוזקקו
דנדחה  השריפה לבית יצא לפנינו, והנותר לזה, זה שמעכבין
שחיטה, יחד, הקובעתן שלהן זיקה ואיזו חבירו, באיבוד
או  לחם או אבד ואחרֿכך שחיטה בשעת לחם היה שאם
משנה' ו'כסף הראב"ד השגת וראה הכל". אבד – כבשים

כאן. המוריה' ו'הר

.Î‡ÏÂ ,ÔÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ‡ ÔÈ„ÈÓz‰«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…
ÔÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÙÒen‰106ÔÈÙÒen‰ ‡ÏÂ ; «»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿…«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ107.·kÚÓ Ôlk ˙BÏBÚ‰ ÔÈÓ ‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆∆∆¿…ƒ¿«»À»¿«≈
- ÌÈO·k ‰ML ‡l‡ e‡ˆÓ ‡lL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆…»¿∆»ƒ»¿»ƒ

‰ML ÔÈ·È¯˜Ó108- „Á‡ ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ . «¿ƒƒƒ»¬ƒ…»¿∆»∆»
B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó109ÈÓÈa ÔÈa ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈa . «¿ƒƒ≈¿»≈√»ƒ≈ƒ≈

˙B˙aM‰Â ˙B„ÚBn‰110¯‡M‰ ·È¯˜‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . «¬¿««»¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ«¿»
¯·ÚL ¯eaˆ Ôa¯˜ Ïk ‡l‡ ,¯Á‡ „ÚBÓÏ B‡ ¯ÁÓÏ¿»»¿≈«≈∆»»»¿«ƒ∆»«

Ba¯˜ ÏËa - BpÓÊ111,ÌÈO·k ÈL ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ¿«»«»¿»…»¿∆»¿≈¿»ƒ
ÔÈ„ÈÓz Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌBi‰ ÛÒeÓÏ Ô˙B‡ e·È¯˜È Ì‡ƒ«¿ƒ»¿««≈»∆¿ƒƒ
ÛÒeÓÏ Ìe·È¯˜‰ Ì‡ ;Ïe˜L ¯·c‰ È¯‰ - ¯ÁÓÏ¿»»¬≈«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
- ÔÈ„ÈÓ˙Ï ¯ÁÓÏ ÌÁÈp‰Ï eˆ¯ Ì‡Â ,e·È¯˜‰ - ÌBi‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ

eÁÈpÈ112. «ƒ

קדימה,106) לענין פירשוה שם ובגמרא א. מט, שם משנה,
למוספין  קודם הערביים בין של תמיד הקריב אם כלומר:
שמה  כשרים, הקרבנות שחר, של לתמיד קודם המוספין או
אלא  זה אין קודם, תדיר תדיר, ושאינו תדיר שאמרו
של  לתמיד קודם נקרב דבר אין שאמרו מה וכן לכתחילה,
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רק  זה אין הערביים, בין של לתמיד מאוחר או שחר
כשר. הכל – בדיעבד אבל ולמצוה, שם 107)לכתחילה

קודם  שבמוסף העולות הקריב דאפילו כלומר, במשנה.
לעולה  קודמת שחטאת שאע"פ כשר, – שבמוסף לחטאות
בו  שיש ביום או לכתחילה. רק זהו ה"ו), פ"ט להלן (ראה
בדיעבד, כשר – קודם תדיר שאינו והקריב מוספין, מיני שני

ישראל'). ('תפארת ה"ד פ"ט להלן ב 108)ראה מד, שם
זה  מעכבים והאילים והכבשים הפרים שאין אמרו במשנה -
והאיל  והכבשים הפרים כי אמרו מה.) (שם ובגמרא זה, את
והכבשים  והאילים, הפר את מעכבים אינם שבבמדבר,
את  מעכבים אינם שבבמדבר הפרים כן וכמו שבויקרא,
את  מעכבים אינם עצמן הכבשים שבעת כן וכמו  עצמן,
בקר  בן פר החודש "וביום ו) מו, (יחזקאל שנאמר עצמן,
מה  "פר, יהיו", תמימים ואיל כבשים וששת תמימים
עצרת, ולענין ר"ח (לענין בתורה שנאמר לפני תלמודֿלומר,
מביא  שנים מצא לא שאם ומנין פרים, יאֿכז) כח, במדבר
לפי  תלמודֿלומר, מה כבשים ששה פר, תלמודֿלומר אחד,
שבעה, מצא לא שאם ומנין שבעה, (שם) בתורה  שכתב

ששה". תלמודֿלומר ששה, שאם 109)יביא "ומנין שם:
ארבעה, יביא – חמשה חמשה, יביא – ששה מצא לא
– שנים שנים, יביא – שלשה שלשה, יביא – ארבעה
כאשר  ולכבשים ז) שם, (יחזקאל תלמודֿלומר אחד, ואפילו

ידו". ראש 110)תשיג לענין שמדובר שם, יחזקאל ראה
ומועדות. שבתות לענין וגם א.111)חודש, יד, תמורה

הקרבנות  מעשה מהל' פ"א למעלה וראה א. כו, וברכות
א 112)ה"ז. בר חייא רבי בעיית א. מט, מרב מנחות בין

דילמא  או תדיר, הם שהרי קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב, שהם מקודשין הם שהרי קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה

á"ôùú'ä åìñë è"é éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) בתשרי, באחד שמקריבים הקרבנות רבינו ביאר בו

תדיר  ודין תדיר, ושאינו תדיר ודין דינו, מה בשבת חל
ומקודש.

.‡È¯L˙a „Á‡a2ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó3ÏÈ‡Â ¯t ¿∆»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«««¿«ƒ
˙BÏBÚ Ïk‰ ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ4˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,5 ¿ƒ¿»¿»ƒ«…¿ƒ«»

p‰L‡¯ ÛÒeÓ ÏÚ ¯˙È ÌBi‰ ÛÒeÓ ‰ÊÂ .˙ÏÎ‡ «∆¡∆∆¿∆««»≈««…
L„Á L‡¯ ÏÎa ·¯w‰ L„Á6ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . …∆«»≈¿»……∆¿ƒ»ƒ»

ÛÒeÓ :ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL eÈ‰ - ˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»»»¿»»ƒ«
.ÌBi‰ ÛÒeÓe ,L„Á L‡¯ ÛÒeÓe ,˙aL«»«……∆««

השנה.2) ראש גם 3)שהוא עושים היו שלפעמים ואף
אחד. יום אם כי מוסף מקריבין היו לא - ימים שני במקדש

לחודש 4) באחד השביעי "ובחודש אֿב) (במדבר, שנאמר
בקר  בן פר לה' ניחוח לריח עולה ועשיתם וגו' קודש מקרא
תמימים". שבעה שנה בני כבשים אחד איל אחד

לכפר 5) חטאת אחד עזים "ושעיר ה) שם, (שם שנאמר
החודש 6)עליכם. עולת "מלבד ו) שם, (שם שנאמר

וגו'". ומנחתה

.·,‰lÁz ˙aL ÛÒeÓ ?Ô˙·¯˜‰ ¯ecÒ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»««»¿ƒ»
·BË ÌBÈ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â ,L„Á‰ ÛÒeÓ ÂÈ¯Á‡Â7ÏkL ; ¿«¬»««…∆¿«¬»«∆»

B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ ¯È„z‰8Lc˜Ó‰ Ïk ÔÎÂ . «»ƒ≈¬≈≈∆¬≈¿≈»«¿À»
B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - B¯·ÁÓ9¯È„z ÂÈÙÏ ‰È‰ . ≈¬≈≈∆¬≈»»¿»»»ƒ

Lc˜Óe10.‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈc˜È - ¿À»«¿ƒ≈∆≈∆∆ƒ¿∆

מוספי 7) לכהן יביאו שלא והיינו במשנה שם ראשֿהשנה.
יביאו  לא כן וכמו שבת, מוספי שהקריבו לפני חודש ראש
שאם  חודש ראש מוספי שהקריבו לפני טוב יום מוספי לכהן
גם  ישנן חודש, וראש טוב יום במוספי הרי תחילה, הביאום
טוב  ויום חודש ראש של חטאת להקריב ויצטרך חטאות
חטאות  שהרי חודש, ראש ושל שבת של העולות לפני

לעולות. עולת 8)קודמות "מלבד שנאמר ממה כן ולמדו
קרא  לימא אלה" את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר
התמיד" לעולת ו"אשר ולשתוק, הבקר" עולת "מלבד
יותר  תדירה ושבת קודם. שהוא תדיר כל על ללמד מיותר,
השנה. מראש יותר תדיר חודש וראש חודש, מראש

לעניין 9) חדש, דין הוא אלא שלמעלה, ממה המשך זה אין
לאימורי  קודמים עולה ואברי עולה לדם קודם חטאת שדם

וכו'. ודם 10)חטאת תדיר, שהוא תמיד, עולת דם כגון
מקודש. שהוא חטאת,

.‚¯È„z BÈ‡L ˙‡ ËÁLÂ ÁÎL B‡ ¯·Ú11˙eÁt‰ B‡ »«»«¿»«∆∆≈»ƒ«»
‰lÁz ‰M„˜a12˙‡ ËÁBL Ck ¯Á‡Â ,B·È¯˜Ó - ƒ¿À»¿ƒ»«¿ƒ¿««»≈∆

Lc˜Ó‰ ˙‡ B‡ ¯È„z‰13. «»ƒ∆«¿À»

תדיר.11) שהוא זה יותר.12)לפני המקודש לפני כלומר,
או 13) התדיר את ישחוט אלא דמו, יזרוק ולא ימתין שאם

הדם  יקרוש שמא חשש יש דמו, יזרק וגם המקודש את
בינתיים.

.„„Á‡k Ì‰ÈL eËÁL Ì‡Â14Ò¯ÓÓ ‰Ê ‰È‰È - ¿ƒƒ¿¬¿≈∆¿∆»ƒ¿∆∆¿»≈
Ìca15.Lc˜Ó‰ Ì„ B‡ ¯È„z‰ Ìc ˜¯fiL „Ú «»«∆ƒ»≈««»ƒ««¿À»

או 14) התדיר ושחט עבר אם אפילו אלא כאחד, דווקא לאו
לפני  מקודש, ושאינו תדיר שאינו ששחט אחר המקודש

הדם. את שלא 15)שזרק כדי ומניעו בו ממשמש "פירוש
יקרוש".

.‰‰ÏBÚ‰ Ì„Ï Ì„B˜ ˙‡hÁ‰ Ìc16ÌcL ÈtÓ , «««»≈¿«»»ƒ¿≈∆«
¯tÎÓ ˙‡hÁ‰17È¯eÓ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ‰ÏBÚ È¯·È‡ . ««»¿«≈≈¿≈»¿ƒ¿≈≈

˙‡hÁ18ÌÈM‡Ï dlk ‰ÏBÚ‰L ÈtÓ ,19˙‡hÁ Ìc . «»ƒ¿≈∆»»À»»ƒƒ««»
ÌÈc˜È ‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ - ‰ÏBÚ È¯·È‡Â20Ìc ÔÎÂ . ¿≈¿≈»≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ¿≈«

˙‡hÁ È¯eÓ‡Â ‰ÏBÚ21ÌL‡ Ì„Â ‰ÏBÚ Ì„ B‡ ,22- »¿≈≈«»«»¿«»»
.ÌÈc˜È ‰ˆ¯iL ‰Ê È‡≈∆∆ƒ¿∆«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."xtkn z`hgd mcy iptn ,dlerd mcl mcew z`hgd mc"

כפי  הוא הטעם כי השנה, כל בקרבנות הוא זה כל והנה
לאחר  שהוא עולה קרבן של בעניינו אדמוה"ז שכותב
ומנחה  דורון שולח העונש... לו ונמחל תשובה שעשה
שייך  שלא ומובן המלך, פני לראות לו שיתרצה לפניו

לחטאת. עולה קרבן להקדים
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וקדמו  חטאת שהשעירים כן, אינו החג בקרבנות אבל
הוא  שאז יוה"כ לאחר מיד בא הסוכות חג כי לעולה,
מיד  מתחילים זה ומטעם והסליחה, המחילה שלימות

עולה. בקרבן
(gn oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

קודם 16) שחט ואפילו ליזרק. ועומדין שחוטין שניהם אם
לזריקה. קודם החטאת דם אינה 17)העולה, העולה ואילו

לה'. דורון זבחים 18)אלא שניהם. דם נזרקו אם כלומר
דם  חברו. את קודם מחברו המקודש כל במשנה: פט.
כלומר, מרצה", שהוא מפני העולה לדם קודם החטאת

ריצוי הצריך כריתות חייבי על שם)."מכפר (רש"י גדול"
המזבח 19) על נקטרים האימורים רק בחטאת ואילו

ומצד  קדושה. ריבוי צד בעולה יש ולפיכך נאכל והבשר
ולא  בדם אלא כפרה אין שהרי קודמת, החטאת אין כפרה

אימורים. מעלה 20)בהקטרת לו יש חטאת שדם
לאישים. כליל שהם מעלה להם יש עולה ואיברי שמכפר,

מכח 21) באים הם אלא עצמית, מעלה בהם אין ששניהם
כליל, מכח בא הוא אבל מכפר אינו העולה דם מעלה:
הם  אלא כליל ואינם מכפרים אינם הם אף חטאת ואימורי

נפשטה. ולא שם בעיא זו ואף מכפר מכח גם 22)באים
שבא  קודם, עולה דם שמא נפשטה, שלא שם בעיא זו
וגם  כליל מכח בא אינו אשם דם זה ולעומת כליל, מכח
נזרק  דמו אין שהרי חטאת, דם ככפרת אינה שלו הכפרה

מת  דם ארבע אולי או חטאת, כדם קרנות ארבע על נות
עולה. מבדם יותר כפרה בו יש סוף שסוף קודם, האשם

.Â‰ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ23ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡ , «»∆∆¿»¬ƒ««»
˙‡hÁÏ ¯L‡ ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜∆∆¿«¿≈»∆∆¡«∆¬∆««»
˙Ó„B˜ ‡È‰L ˙‡hÁ ÏÎÏ ·‡ ÔÈa - ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿«»¿»«»∆ƒ∆∆

‰ÏBÚÏ24LÈ¯ÙÓ - ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ÔÎÂ .dnÚ ‡a‰ ¿»«»ƒ»¿≈ƒ¿««¿»»«¿ƒ
‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ˙‡hÁ‰25. ««»¿ƒ»¿««»»»

עולה.23) לשחיטת קודמת חטאת שחיטת כלומר,
מה 24) ראשונה לחטאת אשר את "והקריב אמרו: צ. שם

ראשונה  שתקרב ללמד לומר תלמוד שאין לומר תלמוד
עולה, יעשה השני ואת י) שם, (שם, נאמר כבר שהרי
הבאות  לעולות שיקדמו חטאות לכל אב בנה זה אלא
בהמה  חטאת בין העוף לעולת העוף חטאת בין עמהן
בהמה". לעולת העוף חטאת בין ואפילו בהמה לעולת

העוף,25) לעולת קודמת העוף "חטאת במשנה פט. שם
קרבנותיו  שיפריש בשעה כי לומר "רוצה בהקדשה", וכן
וכן  עולה". זו הרי אומר כך ואחר חטאת זו הרי אומר

העוף הוא לעולת קודמת העוף "חטאת י פרק שם בתוספתא
לחטאתי, וזה לעולתי זה יאמר לא בהפרשה אף בהקרבה,

לעולתי". וזה לחטאתי זה אומר אלא

.Ê‚Á‰ ˙Ba¯˜a26¯„Ò ÏÚ ÔÈ·¯˜ ‡l‡ ,Ôk BÈ‡ ¿»¿¿∆»≈≈∆»¿≈ƒ«≈∆
ÌËtLÓk :¯Ó‡pL ,·e˙k‰27,ÌÈ¯t ‰lÁza ?„ˆÈk . «»∆∆¡«¿ƒ¿»»≈««¿ƒ»»ƒ

Ì‰È¯Á‡Â ,ÌÈO·k Ì‰È¯Á‡Â ,ÌÈÏÈ‡ Ì‰È¯Á‡Â¿«¬≈∆≈ƒ¿«¬≈∆¿»ƒ¿«¬≈∆
el‡ ÏÎÂ ˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÈÚO¿ƒƒ««ƒ∆«¿ƒƒ«»¿»≈
‰„B·Úa ¯eaˆ ˙‚‚La ÔÎÂ .˙BÏBÚ Ô˙B‡ eÓ„wL∆»¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ«¬»

˙‡hÁ ¯ÈÚOe ‰ÏBÚ ¯t ÔÈ‡È·Ó Ô‰L ,‰¯Ê28¯t‰ - »»∆≈¿ƒƒ«»¿ƒ«»«»
ÁÈLÓ Ô‰k ¯Ùe .ËtLnk :Ba ¯Ó‡pL ,Ì„B˜29Ì„B˜ ≈∆∆¡««ƒ¿»«…≈»ƒ«≈

¯eaˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯ÙÏ30ÌÏÚ‰ ¯Ùe .31¯ÙÏ Ì„B˜ ¿«∆¿≈»»∆ƒ«∆¿≈≈¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú32,dlL ¯ÈÚOÏ Ì„B˜ ‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Ùe . ¬»»»«¬»»»≈«»ƒ∆»

‡e‰ CkL ,˙‡hÁ ¯ÈÚO‰Â ‰ÏBÚ ¯t‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»»¿«»ƒ«»∆»
‰¯Ê ‰„B·Ú ¯ÈÚO .‰¯Bza ·e˙k‰ ¯„Ò33Ì„B˜ ≈∆«»«»¿ƒ¬»»»≈

‡ÈO ¯ÈÚOÏ34„ÈÁÈ ‡ÈOp‰L ,35Ì„B˜ ‡ÈO ¯ÈÚOe . ƒ¿ƒ»ƒ∆«»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ≈
„ÈÁÈ ˙¯ÈÚOÏ36‰O·ÎÏ ˙Ó„B˜ „ÈÁÈ ˙¯ÈÚOe .37, ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«»ƒ∆∆¿ƒ¿»

‡B·Ï ‰Èe‡¯ ‰¯ÈÚO‰L ;˙‡hÁ Ì‰ÈML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿≈∆«»∆«¿ƒ»¿»»
˙B˙È¯k‰ ÏÚ38‰O·k‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL ««¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆«»¿«ƒ¿»

‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‚‚L ÏÚ ‰‡a dÈ‡39. ≈»»»«ƒ¿«¬»»»

הסוכות.26) לאילים 27)חג לפרים ונסכיהם "ומנחתם
כמשפטם". במספרם טו,28)ולכבשים (במדבר שנאמר

העדה  כל ועשו לשגגה נעשתה העדה מעיני אם "והיה כד)
ונסכו  ומנחתו לה' ניחוח לריח לעולה אחד בקר בן פר

לחטאת". אחד עזים ושעיר המשיח 29)כמשפט כהן כי
זרה) מעבודה (חוץ כריתות מחייבי אחת על בשגגה שעבר

לחטאת. פר מביא הלכה 30)- י"ב פרק שם להלן ראה
העם  ושגגו בהוראה, הגדול דין בית שגגו אם כי א,
מעבודה  (חוץ כריתות מחייבי אחת העם ועשו בהוראתן
לחטאת, פרים עשר שנים ביחד השבטים כל מביאין זרה),

ציבור. של דבר העלם פר נקרא מהן פר של 31)וכל דבר
חטאת. שהיא עולה.32)ציבור, כלומר 33)שהיא

ושעיר  לעולה פר שמביאים זרה, בעבודה ששגגו ציבור
לחטאת. ד,34)עזים הלכה שגגות מהלכות א בפרק ראה

מעבודה  (חוץ כריתות מחייבי באחת בשגגה שחטא נשיא כי
לחטאת. שעיר מביא של 35)זרה) הוא זרה עבודה ושעיר

ששגג 36)ציבור. הדיוט כי שם שגגות בהלכות ראה
בשאר  ובין זרה בעבודה בין כריתות חייבי מכל באחת
"שעיר  שם בהוריות וראה עזים. שעירת מביא - מצוות
והאי  מלך האי טעמא מאי יחיד לשעירת קודם נשיא

שעירה 37)הדיוט". הביא ואחד ששגגו שניים כלומר,
שגגות  בהלכות ראה קודמת. הכבשה - כבשה הביא ואחד
זרה) מעבודה (חוץ המצוות מכל באחת שגג אם כי שם

שעירה. או כבשה כל 38)מביא על לבוא ראוייה כלומר,
זרה, עבודה שגגת על גם ובכללם ששגגו, הכריתות חייבי
מביא  זרה עבודה שגגת על כי שם שגגות הלכות ראה

עזים. שעירת המצוות.39)היחיד כל שאר שגגת על אלא

.ÁdO·ÎÏ ˙Ó„B˜ ˙„ÏBÈ ÏL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ elÙ‡40. ¬ƒ««»∆∆∆∆∆¿ƒ¿»
Úa¯‡ ÏÚ Ôz dÓcL ÈtÓ ,ÌL‡Ï ˙Ó„B˜ ˙‡hÁ«»∆∆¿»»ƒ¿≈∆»»ƒ»««¿«

„BÒÈ‰ ÏÚÂ ˙B¯˜41ÔÈÓ„B˜ ‰¯BzaL ˙B‡hÁ ÏÎÂ . ¿»¿««¿¿»«»∆«»¿ƒ
Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ,˙BÓL‡‰ ÏÎÏ42‡a ‡e‰L ÈtÓ , ¿»»¬»≈¬«¿…»ƒ¿≈∆»

¯LÎ‰ È„È ÏÚ43,¯ÈÊ ÏÈ‡Ïe ‰„BzÏ Ì„B˜ ÌL‡‰ . «¿≈∆¿≈»»»≈«»¿≈»ƒ
¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„Bz .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡e‰L ÈtÓ44 ƒ¿≈∆»¿≈»»ƒ»¿≈»ƒ

ÌÈÓÏLÏ ÌÈÓ„B˜45„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿∆»
ÌÁÏ ÔÈeÚËe46ÈtÓ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰„Bz‰Â ; ¿ƒ∆∆¿«»∆∆¿≈»ƒƒ¿≈

‰ÁÓ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ da LiL47ÔÈÓ„B˜ ÌÈÓÏL . ∆≈»«¿»»ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
,Úa¯‡k Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈeÚË Ô‰L ÈtÓ ,¯BÎ·Ïƒ¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ««¿«ƒ∆≈¿«¿«
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ÌÈÎÒe ‰Ùe˙e ‰ÎÈÓÒ ÔÈeÚËe48Ì„B˜ ¯BÎa‰ . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ«¿≈
ÏÎ‡Â ,ÌÁ¯Ó B˙M„wL ÈtÓ ,‰Ó‰a ¯OÚÓÏ¿«¿«¿≈»ƒ¿≈∆¿À»≈∆∆¿∆¡»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ49¯OÚn‰ .50˙BÙBÚÏ Ì„B˜51ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ¿≈
Á·Ê ‡e‰L52BÓc - ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ba LÈÂ , ∆∆«¿≈»¿≈»»ƒ»

ÂÈ¯eÓ‡Â53Ô‰L ÈtÓ ,˙BÁÓÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÙBÚ‰Â . ¿≈»¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÓ„ ÈÈÓ54¯OÚÓe ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÂÈÙÏ eÈ‰L È¯‰ . ƒ≈»ƒ¬≈∆»¿»»««»«¬≈

˙‡hÁ ÌL eÈ‰ .Á·Ê ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯OÚn‰ -««¬≈≈ƒ¿≈∆∆«»»««
˙Ó„B˜ ‰ÏBÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ ¯OÚÓe ÛBÚ‰»«¬≈¿«¿≈»ƒ¿»∆∆

¯OÚÓÏ55- ‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙Ó„B˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ¿«¬≈¿««»∆∆¿«¿≈»
¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ·È¯˜Ó«¿ƒ««»¿ƒ»¿««»»»¿««

.¯OÚn‰ Ck»««¬≈

שלה.40) (זכר) לכבש דמה 41)כלומר, החטאת כלומר,
שהשיריים  בתורה בה ומפורש המזבח. קרנות ארבע על ניתן
מתנות  שתי ניתן דמו האשם ואילו המזבח יסוד על נשפכים
ליסוד, נשפכים ששייריו מפורש בו נאמר ולא ארבע, שהן

מדרשה. נלמד שני 42)אלא הם: המצורע קרבנות כי
לחטאת. וכבשה לאשם, ואחד לעולה אחד כבשים,

קודמות 43) שבתורה החטאות "כל צ: בזבחים משנה
הכשר", על בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות
והוא  טהרתו ומשלים האדם מתקן שהוא להכשיר "ועניין
תנוך". על ונתן האשם מדם הכהן ולקח שנאמר מה

מפני 44) נזיר ואיל לתודה קודם "אשם פט. שם משנה
קדשים, קדשי הוא האשם כלומר קדשים". קדשי שהוא
קדשים  וקדשי קלים. קדשים שניהם נזיר, ואיל התודה ואילו

קלים. מקדשים שלושה 45)עדיפים ישנם יחיד בשלמי כי
ושלמי  חגיגה שלמי כגון לחם בלא הבא הוא האחד מינים:
לחם  עם הבאים שלמים השני, שלמים. הנקרא וזהו שמחה
שלמים  והשלישי, תודה. הנקרא וזהו נדבה או בנדר
וזהו  לחם עם באים והם נזרו מלאת ביום הנזיר שמקריב

נזיר. איל עם 46)הנקרא באים אינם השלמים כלומר,
נזיר  ואיל התודה ואילו אחד, ולילה ימים שני ונאכלין לחם
הם  כן וכמו השלמים, על עדיפות בזה שיש לחם, טעונין
דומים  הם כי עדיפות בזה גם ויש ולילה, ליום רק נאכלין
קדשים  קדשי שהם צבור ושלמי ואשם לחטאת בכך

ולילה. ליום עשר 47)ונאכלים חלות, מיני ארבעה כלומר,
עשר  תנור, מאפה מהם עשר והם: מצה ושלושים חמץ,
מיני  שני רק מביא נזיר איל ואילו מורבכת, ועשר רקיקים
לותת  חלות ועשר בשמן משוחין רקיקין עשרה חלות,

בשמן. שלהן מעשה 48)הסולת מהלכות ה בפרק וראה
אחת  שפיכה אלא טעון אינו שהבכור יז הלכה הקרבנות
פרק  ושם סמיכה, בו שאין ו הלכה ג פרק ושם היסוד, כנגד
בלבד. ושלמים עולה אלא נסכים טעונים שאינם ב הלכה ב

מרחם.49) קדושתו ואין לבעלים נאכל בהמה מעשר ואילו
בהמה.50) קדשי 51)מעשר הוא העוף שקרבן פי על ואף

קודם  הבהמה מעשר - עולה או חטאת הוא שהרי קדשים,
זבח. שהוא עוף 52)מפני ואילו בסכין, שנזבח כלומר

נעשה  הוא שהרי יותר חשובה בסכין וזביחה בצפורן, נמלק
ב  אף הקרבנות מפני בכל חשובים וזבחים קדשים, קדשי

שם  (רש"י מהן באין הקרבנות שכל מרובה, שמצוותם
קדשי 53)במשנה). שהם דברים שני במעשר יש כלומר,

ממנה  למזבח אין העוף חטאת אבל ואימוריו. דמו קדשים:
דמה. שם)54)אלא (רש"י מרובה כפרתן דמים ומיני

ודמיון  החי נפש בו כי וגם הקרבנות, מכל שבאין "דהיינו
האדם". לנפש לגבוה.55)יתר כולה שהעולה

.Ë„Á‡ Ôa¯˜ ÔÈnÓ ‰a¯‰ ‰Ó‰a ÈÈÓ eÈ‰L È¯‰56 ¬≈∆»ƒ≈¿≈»«¿≈ƒƒ»¿»∆»
ÔkL ,ÌÈÏÈ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯t‰ ?ÔÈ·¯˜ Ô‰ „ˆÈk -≈«≈¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ»≈ƒ∆≈

ÌÈÎÒp· ea¯˙57ÔkL ,ÌÈO·ÎÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÈ‡Â . ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈
ÌÈÎÒp· ea¯˙58ÔkL ,ÌÈ¯ÈÚOÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈO·Îe . ƒ¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆≈

,‰ÈÏ‡‰ ÌÈO·k È¯eÓ‡ ÏÏÎaL ;ÌÈ¯eÓ‡a ea¯˙ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«≈≈¿»ƒ»«¿»
,BnÚ ‡a‰ O·kÏ Ì„B˜ ¯ÓÚ‰ .‰ÈÏ‡ ÌÈ¯ÈÚOa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿ƒƒ«¿»»…∆≈«∆∆«»ƒ
¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈO·Î ÈLÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÁl‰ ÈzLe¿≈«∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆«¿»»»

ÌBi‰ ÏÏ‚a ‡a‰59ÌÁl‰ ÏÏ‚a ‡a‰ ¯·„Ï Ì„B˜60. «»ƒ¿««≈¿»»«»ƒ¿««∆∆

וכו'.56) חטאות כולם או עולות, כולם שהרי 57)שהיו
שמן  ההין בחצי בלול סולת עשרונים שלושה מביא לפר
בלול  סלת עשרונים שני לאיל ואילו לנסך, יין ההין וחצי

ההין. שלישית לנסך ויין שמן ההין שהרי 58)בשלישית
שמן, ההין בשלישית בלול סולת עשרונים שני מביא לאיל
סולת  עשרון מביא לכבש ואילו ההין. שלישית לנסך ויין
ההין. רביעית לנסך ויין שמן ההין ברביעית בלול

הלחם.59) ושתי העומר עם 60)שהם הבא הכבש שהם
הלחם. שתי עם הבאים והכבשים העומר

.È‰M‡‰ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜ LÈ‡‰ ˙ÁÓ61˙ÁÓ . ƒ¿«»ƒ∆∆«ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«
ÌÈhÁ62ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜63‡ËBÁ ˙ÁÓ . ƒƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«≈

.‡ËÁ ÏÚ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,‰·„ ˙ÁÓÏ ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ¿≈∆ƒ»»«≈¿
Ì‰Ó ‰ˆ¯iL BÊ È‡ - ‰ËBÒ ˙ÁÓe ‰·„ ˙ÁÓƒ¿«¿»»ƒ¿«»≈∆ƒ¿∆≈∆

ÌÈc˜È64. «¿ƒ

משובח 61) האשה קרבן אם אבל שווים, שהקרבנות וכגון
קרבן  - איל מביא והאיש פר מביאה שהאשה כגון יותר

קודם. נדבה 62)האשה מנחת כי חוטא, מנחת כגון
יקדים. שירצה זו אי סוטה, מקור 63)ומנחת סוטה. מנחת

בכל  ישנן שחטים משום בזה והטעם שם, בתוספתא זה דבר
סוטה. ובמנחת בעומר אלא אינן שעורים ואילו המנחות,

קודמת 64) נדבה מנחת אם נפשטה, שלא בעייא צ. שם
קודמת, סוטה שמנחת או ולבונה, שמן טעונה שהיא מפני
ח  ובפרק בֿה, הלכה למעלה וראה עוון. לברר באה שהיא
שירצה  איזה כי נפשטה, שלא בבעייא רבינו שדעת כ הלכה

יקדים.

.‡ÈÔÈÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙BÁÓ65ÔÓMÏ Ì„B˜ ÔÈi‰Â ,66, ¿»¿ƒ¿«ƒ¿««ƒ≈«∆∆
‰B·lÏ Ì„B˜ ÔÓM‰Â67ÁÏnÏ ˙Ó„B˜ ‰B·Ïe ,68, ¿«∆∆≈«¿»¿»∆∆«∆«
ÌÈˆÚÏ Ì„B˜ ÁÏÓe69Ôlk e‡aL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ . ∆«≈»≈ƒ≈»«ƒ¿«∆»À»

‡a‰Â ,ÔBL‡¯ ·¯˜ - ÔBL‡¯ ‡a‰ Ï·‡ ;„Á‡k¿∆»¬»«»ƒ»≈ƒ¿«»
ÔB¯Á‡ ·¯˜ - ÔB¯Á‡70. «¬»≈«¬

עצמו.65) בפני לחוד יין אדם מתנדב אם 66)שהרי
גבי  על כולו מנסכו שיין משום עצמו. בפני שמן התנדב

כשמ  פסק שמן ואילו נאכל השיתין, והשאר דקומצו ואל
עצמה.67)לכהנים. בפני לבונה אדם שמתנדב

הבאים 68) ושמן שיין שכשם עצמו בפני מלח התנדב היינו,
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נדבה. בא בחובה הבא מלח כן כמו נדבה באים בחובה
תקריב 69) קרבנך כל (=על בתורה קרבן נקרא שמלח משום

אלא  קרבן נקראו לא עצים ואילו יג) ב, ויקרא מלח,
העצים". קרבן "על לה) י, (נחמיה דנאמר בכתובים

גם 70) זה ובכלל שלמעלה, מה כל על מוסב שזה ונראה
והאשה. האיש מנחת

.·È‰ÏÈÎ‡a Ì„B˜ - ‰·¯˜‰a Ì„Bw‰ Ïk71. »«≈¿«¿»»≈»¬ƒ»

חטאת 71) כגון אכילה, בני שהם אלה כל על מוסב וזה
לבכור. ושלמים לשלמים ותודה לתודה אשם לאשם,

.‚ÈLÓ‡ ÏL ÌÈÓÏL ÂÈÙÏ eÈ‰72ÌBÈ ÏL ÌÈÓÏLe73 »¿»»¿»ƒ∆∆∆¿»ƒ∆
ÔÈÓ„B˜ LÓ‡ ÏL -74ÔpÓÊ ·¯˜ È¯‰L ,75ÏL ÌÈÓÏL . ∆∆∆¿ƒ∆¬≈»≈¿«»¿»ƒ∆

ÌL‡Â ˙‡hÁ - ÌBÈ ÏL ÌL‡ B‡ ˙‡hÁÂ LÓ‡∆∆¿«»»»∆«»¿»»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ„B˜76.e¯‡aL BÓk , ¿ƒƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ¿∆≈«¿

אתמול.72) שנקרבו היום.73)כלומר, שנקרבו
לאכילה.74) שקודמין והיינו שם, כלומר,75)משנה

היום  של ואילו היום, אלא אינו באכילה, אמש של זמנם
המחרת. ביום וגם שלאחריו בלילה וגם היום גם נאכלין

קודמין. אמש של לזכרי 76)ולכך אלא נאכלים ואינם
לבוא  יותר עלולים הם ולפיכך הקלעים, מן ולפנים כהונה,
שלמים  אבל ולילה, ליום נאכלים שהם פי על אף נותר לידי
עלולים  אינם הלילה, עד מוגבל שזמנם פי על אף אמש, של
אדם. ולכל העיר בכל נאכלים שהם לפי נותר, לידי לבוא

á"ôùú'ä åìñë 'ë éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ובחג 1) הכיפורים ביום שמקריבין הקרבנות בו יבאר

המזבח. גבי על מים מנסכים הסוכות חג ימי ושכל הסוכות,

.‡L‡¯ ÛÒeÓk ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa¿«ƒƒ«¿ƒƒ»¿«…
‰M‰2ÏÈ‡Â ¯t :3ÌÚ‰ ÏÈ‡ ‡¯˜ ‰Ê ÏÈ‡Â ,4, «»»«»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ5˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,6‡e‰Â , ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿
ÏÎ‡7·¯ÚÏ8. ∆¡»»∆∆

א.2) הלכה פ"ט  למעלה כט,3)ראה  (במדבר שנאמר
לה' עולה והקרבתם וגו' הזה השביעי לחודש "ובעשור זֿח)
שנה  בני כבשים אחד, איל אחד בקר בן פר ניחוח, ריח

תמימים". עדת 4)שבעה "ומאת ה) טז, (ויקרא שנאמר
לעולה". אחד ואיל לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני
האמור  ציבור משל הבא שאיל ע:) (יומא רבי וכדעת
בחומש  האמור האיל הוא שם) (ויקרא אחריֿמות בפרשת
(שם) שמעון בר' אלעזר כר' ולא שם), (במדבר הפקודים
מהלכות  בפ"א להלן כתב וכן הם. אילים ששני הסובר
ציבור  משל הבא "ואיל א: הלכה יוםֿהכיפורים עבודת
בחומש  האמור האיל והוא אחריֿמות, בפרשת האמור

העם". איל הנקרא והוא המוסף. בכל במדבר 5)הפקודים
חטאת"6)שם. אחד עזים "שעיר יא) שם, (שם, שנאמר

שם. יוםֿהכיפורים עבודת בהלכות ראה בחוץ, נעשה והוא
ובהלכות 7) א, הלכה ופ"ח ב, הלכה פ"ז למעלה ראה

שם. יוםֿהכיפורים יוםֿכיפור.8)עבודת במוצאי כלומר
שם. יוה"כ עבודת בהלכות גם וראה . צט: במנחות משנה

.·˙‡hÁ ¯ÈÚO ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ9‡e‰Â , ¿«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«»¿
Û¯O10B‚eÊ ÔaL ,11ÁlzLn‰ ¯ÈÚO12. ƒ¿»∆∆»ƒ«ƒ¿«≈«

למעלה 9) המוזכר הנאכל, מוסף, של החטאת לשעיר נוסף
עדת  "ומאת הֿט) שם, (ויקרא שנאמר מה והוא א. הלכה
שני  על ונתן וגו' לחטאת עזים שעירי שני יקח ישראל בני
לעזאזאל". אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות, השעירים

שעיר 10) ואת החטאת פר "ואת כז) שם, (שם שנאמר
וראה  באש", ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת
ולהלן  טז. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"א למעלה

שם. יוםֿהכיפורים עבודת למה 11)הלכות טעם זה אין
מקריבין  "ועוד הדברים התחלת על מוסב הוא אלא נשרף,
הציבור  מקריבין "ועוד כתוב: היה וכאילו חטאת", שעיר
וראה  נשרף". והוא המשתלח, שעיר זוגו שבן חטאת, שעיר

שם. הקרבנות מעשה שנאמר 12)בהלכות כמו לעזאזל,
יעמד  לעזאזל, הגורל עליו עלה אשר "והשעיר י) שם, (שם

המדברה". לעזאזל אותו לשלח וגו' ה' לפני חי

.‚ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ÌBia«»ƒ∆««À«¿ƒƒ«
¯OÚ ‰Úa¯‡Â ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ ‰LÏL ÌBi‰«¿»»»»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿»»»»

˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k13˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,14˙ÏÎ‡15ÔÎÂ . ¿»ƒÀ»¿ƒ«»∆¡∆∆¿≈
ÌÈÏ‡ ÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk»»ƒƒ¿«¿≈∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ

˙‡hÁ ¯ÈÚOe ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡Â16. ¿«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ«»

לחודש 13) יום עשר "ובחמשה יבֿיג) כט, (במדבר שנאמר
ו  קודש מקרא ניחוח השביעי ריח אשה עולה והקרבתם גו'

בני  כבשים שנים, אילים עשר, שלשה בקר בני פרים לה',
יהיו". תמימים עשר ארבעה שם,14)שנה (שם שנאמר
חטאת". אחד עזים "ושעיר פ"ז 15)טז) למעלה ראה

א. הלכה ופ"ח ב, שם,16)הלכה (שם בתורה כמפורש
יזֿלד).

.„ÌBÈ ÏÎa „Á‡ „Á‡ ÔÈ˙ÁBt ÌÈ¯t‰ Ï·‡17ÈMa : ¬»«»ƒ¬ƒ∆»∆»¿»«≈ƒ
„Ú ,¯OÚ „Á‡ ÈLÈÏMa ,¯OÚ ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿≈»»«¿ƒƒ««»»«
ÌÈÏÈ‡ ,‰Ú·L ÌÈ¯t :ÈÚÈ·L ÌBÈ Ôa¯˜ ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿»≈ƒ
¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ïk‰ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÈO·k ,ÌÈL¿«ƒ¿»ƒ«¿»»»»«…¿ƒ

.˙‡hÁ«»

שם.17) בתורה כמפורש

.‰ÏÈ‡Â ¯t ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Ó ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ÌBÈa¿¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ«««»«ƒ
˙BÏBÚ Ôlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ18˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,19‰ÊÂ . ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»¿∆

BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓ20. »ƒ¿≈«¿

תהיה 18) עצרת השמיני "ביום להֿלו) שם, (שם שנאמר
ריח  אשה עולה והקרבתם תעשו לא עבודה מלאכת כל לכם,
שבעה  שנה בני כבשים אחד איל אחד פר לה', ניחוח

חטאת 19)תמימים". "ושעיר לח) שם, (שם שנאמר
(ראש 20)אחד". אמרו וכן הסוכות. מחג כהמשך ולא

"שמיני  כי יז.) וחגיגה מח. מז. סוכה ג. יומא ד: השנה
"פז"ר  לענין בפניֿעצמו (=חג) רגל עצרת) (=שמיני
קרבן, הוא קש"ב, של והקו"ף הסוכות. כחג ואינו קש"ב",

החג. קרבנות כשאר קרבנותיו אין כלומר

.ÂÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎqÓ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk21Èab ÏÚ »ƒ¿«¿≈∆»¿«¿ƒ∆««ƒ««≈
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ÁaÊn‰22ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .23Íeq ÌÚÂ . «ƒ¿≈«¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ¿
¯ÁL ÏL „ÈÓz ÏL ÔÈi‰24Bc·Ï ÌÈn‰ CqÓ ‰È‰25. ««ƒ∆»ƒ∆««»»¿«≈««ƒ¿«

מח:)21) (שם שאמר יהודה כר' ולא מב: סוכה משנה
עצרת. בשמיני גם סג.22)שמנסך זבחים משנה ראה

פ"ג. סוכה ועוד.23)ותוספתא לד. בסוכה יוחנן כרבי
מים 24) מנסכין "אין שאמר: כו: ביומא יוחנן ר' כדברי

נראה  מח: מח. סוכה ובמשנה שחר". של בתמיד אלא בחג
(לחםֿמשנה). היין מנסך שהוא בשעה המים מנסך שהיה
לא  אם אף יצא בדיעבד אבל לכתחילה, אלא אינו זה וכל
המים  ניסוך הקדים אם שהרי כאחת, והמים היין ניסך
של  היין ניסוך ואילו ז), הלכה להלן (ראה יצא בלילה

מהלכות  פ"ד למעלה ראה ביום, אלא אינו מעשה הקרבנות
רוקח. מעשה ועיין ה, הלכה לא 25)הקרבנות כלומר

ליין  אחד מיוחדים, ספלים בשני אלא ומים, יין אחד בספל
ז. הלכה להלן וראה למים. ואחד

.Ê‰¯Ú Ì‡Â26ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ B‡ ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ¿ƒ≈»««ƒ¿««ƒ««ƒ¿««ƒ
‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏkÓ Ì‰ÈL CqÂ27Ceq ÌÈc˜‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿ƒ∆»»»¿ƒƒ¿ƒƒ

‡ˆÈ - ‰ÏÈla ÔÎq elÙ‡ ,Á·fÏ ÌÈn‰28Ô¯˜·e . ««ƒ«∆«¬ƒƒ¿»««¿»»»¿∆∆
ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ CqÓ ‰È‰ ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c29, ¿ƒ«¬»ƒ»»¿«≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«

e¯‡aL BÓk ,ÔÈ˙ÈMÏ „¯BÈ Ïk‰Â30eÈ‰ „ˆÈk . ¿«…≈«ƒƒ¿∆≈«¿≈«»
?ÔÈOBÚ31‰È‰ ÔÈbÏ ‰LÏL ˙˜ÊÁÓ ·‰Ê ÏL ˙ÈÁBÏˆ ƒ¿ƒ∆»»«¬∆∆¿»Àƒ»»

ÁBÏÈM‰ ÔÓ d˙B‡ ‡lÓÓ32ÌÈn‰ ¯ÚLÏ eÚÈb‰ .33- ¿«≈»ƒ«ƒ«ƒƒ¿««««ƒ
eÚ˜˙Â eÚÈ¯‰Â eÚ˜z34L·kÏ ‰ÏÚ .35‰Ùe »¿¿≈ƒ¿»¿»»«∆∆»»

BÏ‡ÓOÏ36ÏÙq‰ CB˙Ï ˙ÈÁBÏv‰ ÔÓ ÌÈn‰ Ô˙BÂ ƒ¿…¿≈««ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆
ÌL ‰È‰L37È·¯ÚÓ ,ÌL eÈ‰ ÛÒk ÏL ÌÈÏÙÒ ÈLe . ∆»»»¿≈¿»ƒ∆∆∆»»«¬»ƒ

CÒ ÏL ÔÈi‰ Ba ‰È‰ ÈÁ¯ÊÓe ,ÌÈn‰ Ba ‰È‰38eÈ‰Â . »»««ƒƒ¿»ƒ»»««ƒ∆∆∆¿»
ÔÈwc ÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk ÔÈ·wÓ39·˜ ‰È‰ ÌÈÓ ÏLÂ . ¿À»ƒ¿ƒ¿≈√»ƒ«ƒ¿∆«ƒ»»∆∆

ÔÈi‰ ÌÚ ÌÈn‰ ‰ÏÎiL È„k ,ÔÈÈ ÏMÓ ˜„ BlL∆«ƒ∆«ƒ¿≈∆ƒ¿∆««ƒƒ««ƒ
„Á‡k40. ¿∆»

לתוך 27)ערבב.26) מים של "עירה מח: בסוכה משנה
שנתן  רבינו ומפרש יצא". מים, של לתוך יין ושל יין, של
ואף  אחד, מכלי ונסכן המים לתוך היין או היין לתוך מים
אבל  שם. עיין , צז: בתרא בבבא (כמפורש פסול מזוג יין כי
פסול  אינו בחיבורו), זה דבר הביא לא רבינו כי לציין יש
יין  ונסכו שכתוב יין רביעית דליכא מזוג, ההין רביעית אלא
הכא  אבל המזוג, את ולא מנסך אתה ההין רביעית רביעית,
אבל  ספר). (קרית ומים יין ניסוך ידי יצא יין, רביעית דאיכא
שמפרש  נראה לאשחורי) אתי (ד"ה שם רש"י של מלשונו
הקבוע  הספל לתוך שפך המים כלומר הספלים, שהחליף
שעירב  ולא המים, של הקבוע לספל שפך והיין היין, של
פ"ד  סוכה טוב' יום ב'תוספות וראה אחד, בכלי והמים היין

כאן. המוריה והר ט, ניסוך 28)משנה "מה ב: תענית גמ'
ספרים  "ויש שמביא שם רש"י וראה מאורתא", המים
אפילו  בלילה ונסכיהם ומנחתם מר דאמר בהו, דכתיב
להביא  יכולין ביום, הקרבנות מקריבין דאע"פ בלילה,
יכול  המים ניסוך נמי האי ואף בלילה, והנסכים המנחות
בחג  מים מנסכין אין כו: ביומא שאמרו ומה בלילה", לנסך
שאינו  היינו ו), הלכה למעלה (ראה שחר של בתמיד אלא

בלילה  כן עשה אם אבל שחר, של בתמיד אלא לנסך חייב
נסכים  שדווקא איבעיא). ד"ה שם (תוס' חובתו ידי יצא –
ולשלמיכם, ולנסכיכם שנאמר ממה נתרבו הזבח, עם הבאים
בשחיטת  מתקדשים שאינם עצמן, בפני הבאים נסכים אבל
מהלכות  בפ"ד וראה ספר). (קרית בלילה נקרבין – הזבח

ה. הלכה הקרבנות מהלכות 29)מעשה פ"ז למעלה ראה
ובתמיד  סג. זבחים במשנה וראה י, הלכה קרבנות מעשה

ג. משנה הקרבנות 30)פ"ז מעשה מהלכות פ"ב למעלה
א. מח.31)הלכה סוכה סמוך 32)משנה הוא "מעיין

"ושאבתם  ג) יב, (ישעיה שנאמר שם), (רש"י לירושלים"
פירוש  לפי מח: שם (גמרא הישועה" ממעייני בששון מים

מילי). הני מנא ד"ה העזרה 33)התוספות משערי "אחד
מים  של צלוחית (=דרכו) בו שמכניסין שם על כן, נקרא

שם). (רש"י בחג" ניסוך אמרו 34)של מח: שם הגמרא
רש"י  – המים בשאיבת ומריעין (שתוקעין מילי הני "מנא
השילוח) מי דבעי מנה"מ מפרשים שם התוספות אבל שם,
מים  ושאבתם שם) (ישעיה קרא דאמר עינא, רב אמר
שמחה). שתהיה כדי והריעו תקעו (לכך בששון"

של 35) מדרומו שהוא בכבש עלה הצלוחית נושא כלומר,
ימין 36)המזבח. דרך עולין למזבח העולין כל כי אף

היה  העוף) ועולת היין בניסוך (וכן המים בניסוך ומקיפין,
שאם  מערבית. דרומית בקרן מיד שיפגע כדי לשמאל, פונה
לקרן  שיגיע עד המזבח כל את ומקיף לימין פונה היה
(ראה  המים יתעשנו שמא חשש יש מערבית, דרומית
יא). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז למעלה

כי 37) האומר יהודה כר' ולא במשנה, שם כתנאֿקמא
סיד. של היו במשנה.38)הספלים במשנה.39)שם שם

בגמרא 40) ואמרו דק", ואחד מעובה "ואחד במשנה: שם
מאותו  יותר דק היה המים, של בספל שהיה החוטם כי שם
גם  (ראה המים מן יותר עב היין כי היין, בספל שהיה

שם). המשנה בפירוש

.ÁBÏ ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈn‰ CqnL ‰Ê41E„È da‚‰ :42. ∆∆¿«≈««ƒ»¿ƒ«¿«»¿
ÌÚ‰ Ïk e‰eÓ‚¯e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ „Á‡ Cq ˙Á‡ ÌÚtL∆««««ƒ≈∆»««¿»¿»»»»

Ô‰È‚B¯˙‡a43ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰L ,‡e‰ È˜B„ˆ e¯Ó‡L . ¿∆¿≈∆∆»¿¿ƒ∆≈¿ƒ≈
ÌÈÓ ÔÈÎqÓ44. ¿«¿ƒ«ƒ

שם.41) המים 42)משנה מנסך שהוא איך יראו שכולם
הספל. (ראה 43)לתוך בשחרית היה הניסוך שהרי

ישראל). (תפארת האתרוג נטילת בשעת ו) הלכה למעלה
וניסוך 44) שבעלֿפה, בתורה מאמינים אינם שהצדוקים

הוא  מסיני למשה הלכה אלא בתורה מפורש אינו המים
ו). הלכה למעלה (ראה

.Ë˙aLa e‰OÚÓ Ck ÏÁa e‰OÚÓk45‰È‰L ‡l‡ . ¿«¬≈¿…»«¬≈¿«»∆»∆»»
˙aL ·¯ÚÓ ‡lÓÓ46ÈÏkÓ dÈ‡Â ,·‰Ê ÏL ˙È·Á ¿«≈≈∆∆«»»ƒ∆»»¿≈»ƒ¿≈

˙¯M‰47ÁÓÏe ,‰kLla dÁÈpÓe ,.‰pnÓ ‡lÓÓ ¯ «»≈«ƒ»«ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ∆»

במשנה.45) שם זו הלכה השילוח.46)כל שאם 47)מן
לקידוש  יאמרו שמא גזירה שרת, מכלי שהיא בחבית ימלאו
נ. (סוכה בלינה ונפסלו קדשו כן ואם מלאום, ורגלים ידים

ינאי). ר' דברי
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.È‰ÎtL Ì‡48‰˙lb˙ B‡49¯Bik‰ ÔÓ ‡lÓÓ - ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿»¿«≈ƒ«ƒ
.CqÓe¿«≈

המים.48) נשפכו המגולים 49)כלומר, והמים והיין
מזבח  איסורי מהלכות ופ"ו שם, (משנה למזבח פסולים
בהם  והכניס נחש מהם שתה שמא חשש שיש לפי י), הלכה
נפסלו  – סכנה חשש משום בשתיה שאסורים ומכיון ארסו,
נא  הקריבהו ח) א, (מלאכי שנאמר משום למזבח, גם
בגמרא, (שם צבאות ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך

צז:). בתרא בבבא עוד וראה

.‡È‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‚Á‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈∆»»¿ƒƒ»
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa50BlÁ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a . ƒ¿≈«¿»«««»ƒƒ≈À

ÌÈÏ‡ Èa '‰Ï e·‰ :ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL51ÈMa .52 ∆≈»¿ƒ»«¿≈≈ƒ«≈ƒ
¯ÓB‚Â ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡ ÚL¯ÏÂ -53ÈLÈÏMa .Ìe˜È ÈÓ - ¿»»»»«¡…ƒ¿≈«¿ƒƒƒ»

ÌÈÚ¯Ó ÌÚ ÈÏ54¯ÓB‚Â ÌÚa ÌÈ¯Úa eÈa - ÈÚÈ·¯a .55. ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒƒƒ…¬ƒ»»¿≈
BÓÎL Ï·qÓ È˙B¯ÈÒ‰ - ÈLÈÓÁa56eËBnÈ - ÈMMa . «¬ƒƒ¬ƒƒƒ≈∆ƒ¿«ƒƒƒ

¯ÓB‚Â ı¯‡ È„ÒBÓ Ïk57„Á‡a ˙BÈ‰Ï ˙aL ÏÁ Ì‡Â . »¿≈»∆¿≈¿ƒ»«»ƒ¿¿∆»
‰ÁcÈ eËBnÈ - Ô‰Ó58. ≈∆ƒƒ»∆

ãycew zegiyn zecewpã

xn` ryxle ,ipya .mil` ipa 'dl ead mixne` eid oey`xa"
."'ek miwl`

פותח  דחוה"מ שני יום של ששירו גדול, פלא הוא ולכאורה
כבר  שנמצאים ובפרט כו'", אלקים אמר "ולרשע בפסוק
במילים  לפתוח ומדוע יוה"כ, של והסליחה הכפרה אחרי
הן  כיבושין דברי המזמור "כל מבאר שרש"י ומצינו אלו.
החג, שמחת ושמחים החג למצוות לעזרה לנאספים
לבית  לבוא לך למה כלומר, חוקי, לספר לך מה ומוכיחם
לדברי  מה מובן אינו ועדיין בתשובה". חוזר אינך אם זה

יוה"כ. אחרי ובפרט ביו"ט, כיבושין
לדייק  שאפשר לומר מסתבר שלא אף בזה: והביאור
פותחים  ולא המזמור כל שאומרים שכוונתו רש"י מלשון
עצמה  הגמרא אם־כן כי כו'", אלקים אמר "ולרשע במילים
הגמ' בהמשך אופן בכל בפירוש, זאת להזכיר צריכה היתה
ארץ", מוסדי כל "ימוטו אומרים הששי שביום איתא שם
א־ל, בעדת נצב אלקים "במזמור שם מפרש ורש"י
שאמר  מה שגם לומר, יש ועפ"ז המזמור". כל ואומרים
כל  לאמירת כוונתו השני, ליום בנוגע המזמור" "כל

המזמור.
(hn oniq ,dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב,50) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ג למעלה ראה
עולות  כל על היין ניסוך בשעת שירה אומרים היו שהלויים
אלו  מהלכות פ"ו למעלה גם וראה חובה, הבאים הציבור

הֿז. היא 51)הלכות ההלכה סוף עד מכאן כט. תהלים
שהיום  שם על המזמור "כל והיינו נה. בסוכה ברייתא
ובאותו  ועוז. כבוד דהיינו השואבה, בית שמחת תחילת
שם). (רש"י המים" ניסוך שם על המים, על ה' קול מזמור

המועד.52) חול דברי 53)של המזמור "כל נ. תהלים

בשמחת  ושמחים החג למצות לעזרה לנאספין הן כבושין
לבוא  לך למה כלומר חוקי, לספר לך מה ומוכיחם החג,
(רש"י  וכו'" בתשובה חוזר אינך אם עמי, שאר עם זה לבית

טז 54)שם) פסוק שהוא יקום, מי מהפסוק צד. תהלים
צרותן  על מדברת לי, יקום מי שפרשת "מפני הפרק. סוף עד
ומלכי  יון ומלכי פרס מלכי תחת שני בבית משועבדין שהיו
מלכם, שמחת מלשמח נמנעים אינם ואףֿעלֿפיֿכן רומי,
לולי  האלה, המריעים מן להצילנו לנו יקום מי ומתפללין
רגלי  מטה אמרתי אם נפשי, דומה שכנה כמעט לי עזרתה ה'
לפי  אף כלומר, ישעשעו, תנחומיך בקרבי שרעפי וגו'
וכו' בתנחומיך להשתעשע מלבוא נמנעים אנו אין צרותינו

שם). (רש"י המזמור" סוף פסוק 55)עד עד צד, תהלים
הוא  בוערים" "בינו כי ואף שם), (סוכה ספרא וכרב טז.
הוא  מרעים" עם לי יקום ו"מי המזמור, של הראשון החלק
את  ומאחרים השני החלק את מקדימים – השני החלק
זמן  שהוא עניים מתנות זמן שעכשיו "מפני הראשון, החלק
ימים  וכשמגיעין עני, ומעשר ופאה שכחה לקט זמן אסיף,
קורין  לבתיהם, ולשוב לפרוש קרובים שהן האחרונים
שהמעשרות  ואףֿעלֿפי כראוי, שיעשרו להוכיחם לפניהם
"בינו  אומר לכך יודיענו, ומי רואנו מי יאמרו ולא בצנעה,
אוזן  הנוטע מעשינו, יגיד מי בלבם שאומרים בעם", בוערים
יוכיח  הלא גוים היוסר יביט, הלא עין יוצר אם ישמע, הלא

שם). (רש"י לי" יקום מי עד "דברי 56)וגו' פא. תהלים
בסתר  אענך ואחלצך קראת בצרה תזכו, אם הן, תנחומים
עליהן  שנידונין המים על וגו' מריבה מי על אבחנך רעם,
שמתפללין  שם על לך, אפסוק בוחנך שאני מה לפי בחג,
אלקיך  ה' אנכי זה במזמור וכתיב להן, וצריכים הגשמים על
לכם  שאשלח ואמלאהו, פיך הרחב מצרים, מארץ המעלך
שם). (רש"י וגו'" חטה מחלב ויאכילהו המזמור וסוף ברכה,

ואומרים 57) אֿל, בעדת נצב אֿלקים במזמור, פב. תהלים
אלו  הצדיקו, ורש עני בו שכתוב שם על המזמור כל
בפ' לו, ותן משלך צדק בחולין, נדרש הוא שכך מעשרות,
לבו  נותן שאינו ומי יבינו. ולא ידעו לא קלד.) (חולין הזרוע
(פ"ה  באבות כדתנן מיתה, זו יתהלכו בחשכה לכך, להבין
החג  במוצאי כו' מתרבה הדבר פרקים בארבעה ט) משנה
לעולם  קללה וגורם עניים, מתנות גזל מפני שנה שבכל

שם). (רש"י ארץ" אפסי כל שימוטו כלומר,58)ורעבון
חל  המועד חול של הראשונים הימים מששת אחד אם
שבת, של שיר מפני נדחה יום אותו של שיר הרי בשבת,
מפני  נדחה האחרון, שהוא "ימוטו", כי יוצא וממילא
שאין  אתמול, לומר ראוי שהיה שיר בשבת באחד שאמרו
נמצא  בשבת אחד של שיר ובשני השיר, סדר מדלגין

שם). (רש"י נדחה האחרון

.·Èe¯‡a ¯·k59ÌÈ¯OÚ ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ¿¿¿À»∆¿ƒ
ÌÈÏ‚¯a ‰ÂLa ÔÈ„·BÚ ÔlÎÂ ,‰Úa¯‡Â60˙Bkq‰ ‚Á·e . ¿«¿»»¿À»¿ƒ¿»∆»¿»ƒ¿««À

B‡ „Á‡ ÏÈ‡ B‡ „Á‡ ¯t ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‰È‰»»»ƒ¿»«¿ƒ«∆»«ƒ∆»
·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈ - ÌÈO·k‰ Ï·‡ .˙‡hÁ‰ ¯ÈÚO¿ƒ««»¬»«¿»ƒ≈ƒ¿»∆«¿ƒ
.„Á‡ O·k ·È¯˜nL ¯ÓLÓ LÈÂ ,ÌÈO·k ÈL Ô‰Ó≈∆¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆«¿ƒ∆∆∆»

?„ˆÈk61‰LÏL ÌL eÈ‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ≈«¿»ƒ∆«»»¿»
¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ62·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk . »»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .Ì‰Ó ˙Á‡ ‰Ó‰a¿≈»««≈∆ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
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ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ‰ML .˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ
eÈ‰ ÈMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ ÈLe ,ÌÈL¿«ƒ¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«≈ƒ»

ÌÈ¯t ¯OÚ ÌÈL ÌL63Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe »¿≈»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒ
,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰MÓÁ .˙B¯ÓLÓ ‰ÚL˙Ï¿ƒ¿»ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌL eÈ‰ ÈLÈÏMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»««
·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ¯OÚ»»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ
.˙B¯ÓLÓ ‰¯OÚÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ e¯‡L .„Á‡∆»ƒ¿¬«¿»»»»¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰MLÂ ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ‰Úa¯‡«¿»»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆»
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰¯OÚ ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·¯a .„Á‡∆»»¿ƒƒ»»¬»»»ƒ¿≈≈ƒ
‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»
ÔÈ·È¯˜Ó ‰LÏL .¯ÓLÓ ¯OÚ „Á‡Ï ÌÈO·k ¯OÚ»»¿»ƒ¿««»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ
ÈLÈÓÁa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰BÓLe ,ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¬ƒƒ
¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t ‰ÚLz ÌL eÈ‰»»ƒ¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó«¿ƒ∆»ƒ¿¬»«¿»»»»¿»ƒƒ¿≈

L .¯ÓLÓ ¯OÚ,ÌÈL ÌÈL ÔÈ·È¯˜Ó ˙B¯ÓLÓ È »»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯t ‰BÓL eÈ‰ ÈMMa .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰¯OÚÂ«¬»»«¿ƒƒ∆»∆»«ƒƒ»¿»»ƒ
e¯‡L .„Á‡ ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe¿≈≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¬
.¯ÓLÓ ¯OÚ ‰LÏLÏ ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌL»«¿»»»»¿»ƒƒ¿»»»ƒ¿»
¯OÚ ÌÈLe ,ÌÈO·k ÈL ·È¯˜Ó Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓLÓƒ¿»∆»≈∆«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»»
‰Ú·L ÌL eÈ‰ ÈÚÈ·Ma .„Á‡ „Á‡ ÔÈ·È¯˜Ó ¯ÓLÓƒ¿»«¿ƒƒ∆»∆»«¿ƒƒ»»ƒ¿»
ÌÈO·k ¯OÚ ‰Úa¯‡Â .¯ÈÚOÂ ÌÈÏÈ‡ ÈLe ÌÈ¯t»ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»¿»ƒ
‰Ó‰a ·È¯˜Ó ¯ÓLÓ Ïk ‡ˆÓ .˙B¯ÓLn‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»

.˙Á‡««

ג.59) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"ד למעלה
עובד 60) לעבוד, ורצה ברגל הכהנים מן שיבוא "כל כלומר

(שם  משמרך" שיגיע עד לך לו אומרים ואין עמהם, וחולק
ד). בסוכה 61)הלכה משנה היא ההלכה סוף ועד מכאן

ג.62)נה: הלכה למעלה הלכה 63)ראה למעלה ראה
יום. בכל אחד אחד פוחתין הפרים כי ד,

.‚È·È¯˜Ó ‰È‰ ‡Ï - ÌBi‰ ¯t ·È¯˜Ó ‰È‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆»»«¿ƒ««…»»«¿ƒ
¯ÁÓÏ ¯t64‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ‡l‡ ,65ÈÈÓMa .66ÔÈ¯ÊBÁ «¿»»∆»¿ƒ¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ¯‡Lk „Á‡k Ôlk ÒiÙÏ67e¯‡aL BÓk ,68. ¿«≈À»¿∆»ƒ¿»»¿»ƒ¿∆≈«¿

אתמול 64) כבשים שהקריבו המשמרות "שאין במשנה. שם
שם). (רש"י אותם" המשמרות 65)מניחים שסדרו כסדר

וגו', ידעיה ואחריו ראשון יהויריב כד) (א, הימים בדברי
חוץ  פרים, בהקרבת ומשלשות שונות המשמרות כל ונמצאו
בגמרא). (שם משלשות ואין ששונות משמרות משני

כבשים 66) ושבעה ואיל פר אלא שם שאין עצרת. בשמיני
ה. הלכה למעלה ראה חטאת, מפיסין 67)ושעיר כלומר

שלשו  שלא המשמרות שתי בין רק ולא המשמרות, כל בן
ופסק  כברגלים", לפיס חזרו "בשמיני במשנה שם ראה בחג,
המשמרות, כל בין מפיסין היו כי הסובר (שם) כרבי רבינו
שתי  בין מפיסין בשמיני הבא פר כי האומרים כחכמים ולא
הוא  בפיס העולה ומשמר החג, בפרי שלשו שלא המשמרות
רבינו. של פסקו טעם לחםֿמשנה וראה הפר. העושה

המקדש 68) כלי מהלכות ופ"ד יב, הלכה התחלת למעלה
ברגלים. שוות המשמרות כל כי שם.

.„È˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa¿»ƒ∆«∆»ƒ¿¿«»
ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ÌL ‰È‰69ÔÈ„ÈÓz ÏLÂ ÔÈÙÒeÓ ÏL »»»ƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒƒ
ÔB¯OÚ „Á‡Â ÌÈML70ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,71B˙B‡72. ƒƒ¿∆»ƒ»¿…»¿»¿ƒ

הקרבנות 69) מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה הסולת, היא
טוֿיז. הלכות להלן וראה א, עשר 70)הלכה שלשה שהרי

היה  ג) הלכה למעלה (ראה הראשון ביום שמקריבים הפרים
היו  פר לכל שהרי סולת, עשרונים ותשע בשלשים צורך
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה עשרונים שלשה
ג) הלכה למעלה (ראה האילים ולשני ד). הלכה הקרבנות
שני  מביא איל לכל שהרי עשרונים, בארבעה צורך היה
(ראה  הכבשים עשרה ולארבע שם). (מעה"ק עשרונים
כבש  לכל עשרון עשרונים, עשר ארבעה מביא ה"ג) למעלה
עשרונים, ושבעה חמשים ביחד הרי שם), (מעה"ק וכבש
טעון  אין שהרי נסכים מביא אינו החטאת שעיר על ואילו
ה"ב), שם מעה"ק (ראה בלבד ושלמים עולות אלא נסכים
מוסף  של הכבשים שני על עשרונים שני מביא לזה ונוסף
שני  לזה נוסף ועוד כבש, לכל אחד עשרון שבת של
ואחד  ששים ביחד הרי התמידין, כבשי לשני עשרונים
פי"ב. שם ותוספתא קג: במנחות משנה ראה עשרונים,

מששים 71) שיותר משום הוא והטעם שם. ותוספתא משנה
מהלכות  בפי"ז למעלה ראה אחד, בכלי נבללים אינם עשרון
בפחות  שאפילו להלן עוד וראה ו. הלכה הקרבנות מעשה

כאן. לבלול אין ואחד אותם.72)מששים בכסףֿמשנה:

.ÂËÌÏBÚÏe73ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡74ÌÈÎÒ75ÈkÒ ‡l‡ , ¿»≈¿»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈
ÌÈO·k ÈkÒÂ ,Ìc·Ï ÌÈÏÈ‡‰ ÈkÒÂ ,Ìc·Ï ÌÈ¯t‰«»ƒ¿«»¿ƒ¿≈»≈ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿»ƒ

Ìc·Ï76„ÈÁÈ ˙Ba¯˜a ÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜a ÔÈa ,77. ¿«»≈¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ

עשרון.73) ואחד מששים בפחות אפילו כלומר,
פט:74) שם וגמרא קג: במנחות היין 75)משנה כולל

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פ"ב למעלה (ראה והסולת
אףֿעלֿפי 76)א). לערב, אסור – ביחד ואילים פרים אבל

סולת  עשרונים שלשה מביא הוא בפר שהרי שוה, שבלילתם
לוגין  שני הרי שמן, לוגין ששה היינו שמן, ההין חצי על
עליהם  מביא שהרי כן, באילים וגם סולת, עשרון על שמן
ארבעה  היינו שמן ההין שלישית על סולת עשרונים שני
שנאמר  ממה כן ולמדו – עשרון על לוגין שני הרי לוגין,
זה  של חלביו יערב שלא "והקטירו", יא) ג, (ויקרא בחלבים
לסולת  והואֿהדין טז). הלכה להלן וראה פט: (מנחות בזה
גבי  על נקטר שלהם הקומץ הם, שאף מנחה, של ושמן
או  אילים בשל כבשים נסכי יערב שלא וקלֿוחומר המזבח.
והאילים  שהפרים שוה, בלילתם אין שהרי פרים, בשל
בכבשים  ואילו סולת, עשרון כל על שמן לוגין שני נבללים
והן  שמן, לוגין שלשה על סולת עשרון יותר, רכה בלילתם
במנחות  (רש"י יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזו זו בולעות
אילים  בפרים, פרים שנסכי רבינו, מדברי [ונראה קג:).
מדברי  נראה וכן איסור, אין – בכבשים וכבשים באילים
רק  שהכוונה לפרש וצריך (שם), במנחות והגמרא המשנה
על  אינם שהרי התורה, מן בתערובת, נאסרו שלא יין, לנסכי
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הקרבנות  מעשה מהלכות (פ"ב שיתין גבי על אלא האש,
תערובת  אסרו חכמים ורק יד), הלכה פט"ז ושם א, הלכה
אלא  גזרו לא פט:) (מנחות ושמן סולת לערב יבוא שמא יין
בשני  יש שהרי וכו'), באילים (פרים מינו בשאינו במין
כבשים  כגון בדיעבד, אפילו פוסלת שתערובת אופן מינים
בפרים  גם גזרו ולפיכך במשנה), (שם יחד שבללם בפרים

גזרו,ו  לא – וכו' בפרים פרים כגון אחד במין אבל אילים,
סימן  ליורהֿדעה בט"ז וראה בדיעבד. פסול בו אין שלעולם
ששנינו  מה על פט:) (שם אביי שאמר ומה א, ס"ק צא
נסכי  אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין פט.) (שם במשנה
סלתן  נתערב אם יינו "מערבין – כבשים" בנסכי כבשים
התירו  לא שבהם באילים, פרים על מוסב לא זה ושמנן",
לעולם, מותר בכבשים בכבשים אבל נתערב, כבר אם אלא
ועיין  יט. הלכה להלן וראה כנ"ל. שנתערבו, לפני אפילו

המוריה]. נסכי 77)בהר "מערבין פט. שם במשנה ראה
בשל  יחיד כבשים, בנסכי כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים
דין  כי בגמרא פט: שם וראה אמש". בשל יום של ציבור,
והסולת  השמן נתערבו כבר אם ורק דוקא, יין לענין הוא זה
ולא  אסור, – אחר באופן אבל יח), הלכה להלן (ראה

לציבור. יחיד בין הבדילו

.ÊËÔÈa ¯eaˆ ˙Ba¯˜ ÔÈa ,˙Ba¯˜ ÏL ÌÈ·ÏÁ‰ ÏÎÂ¿»«¬»ƒ∆»¿»≈»¿¿ƒ≈
„ÈÁÈ ˙Ba¯˜78‡l‡ ,‰Êa ‰Ê Ô˙B‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - »¿¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆»∆∆»

BÓˆÚ ÈÙa Ôa¯˜Â Ôa¯˜ Ïk È¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó79Ì‡Â . «¿ƒƒ≈≈»»¿»¿»¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ
„Á‡k Ïk‰ ¯ÈË˜Ó - e·¯Ú˙80. ƒ¿»¿«¿ƒ«…¿∆»

טו.78) הלכה למעלה וראה שם, במנחות נראה כן
ויקרא 79) ובסיפרא פט: ובמנחות סד: בפסחים ברייתא

יא) ג, (ויקרא שנאמר י, הלכה יד פרשה דנדבה דבורא
להלן  גם וראה בזה. זה של חלביו יערב שלא "והקטירו",

ו. הלכה פסח קרבן מהלכות במנחות 80)פ"א מבואר כן
הרי  אמר". קא נתערבו "אם יוחנן ר' שמתרץ ממה שם,
– נדחה הזה התירוץ כי ואף ביחד. מקטירם נתערבו, שאם
אמת  דין הדין אבל אחר, מטעם אלא נדחה זה מטעם לא

המוריה). (הר

.ÊÈÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ81¯Á‡ BÊa BÊ e·¯Ú˙pL ¿»∆¿»ƒ∆ƒ¿»¿»««
˙B¯Lk - BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÏ·pL82. ∆ƒ¿«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿≈

הקרבנות 81) מעשה מהלכות פ"ב למעלה ראה סולת, היינו
א. כבשים 82)הלכה או ופרים כבשים היינו במינו, [מין

רכה  בלילתם שכבשים בבלילה, מינים שני שהם ואילים,
הלכה  למעלה ראה סולת. עשרון על שמן לוגים (=שלשה
על  לוגים (=שני עבה בלילתם ואילים פרים ואילו טו),
אחד  מין הם ואילים פרים אבל שם). למעלה ראה עשרון,
אין  ובהם שם), למעלה (ראה שווה בלילתם שהרי זה, לענין
כשרות, – ביחד נבללו אם אלא לחוד, תהא שבלילתם צורך
נסכי  מערבין "אין (פט:) שם במשנה הוא וכן להלן. וראה
וכו' עצמן בפני אלו בללם ואם ואילים, פרים בנסכי כבשים

להלן]. וראה פסול". בלל שלא עד אם כשירים, ונתערבו

.ÁÈeÏÏ·pL ÔÂÈÎÂ83˙BÁn‰84ÔzÏÒÂ ÔÓL ·¯Ú˙Â ¿≈»∆ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿»≈«¿»¿»¿»
¯‰ -‰lÁzÎÏ Ô‰lL ÔÈÈ ·¯ÚÏ ¯zÓ ‰Ê È85Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆À»¿»≈«ƒ∆»∆¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÌÈÎÒ ÏL ˙BÁÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒ¿»∆¿»ƒ»««¿««ƒ¿≈
dÓˆÚ86Ô‰lL ÔÈi‰ ·¯ÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -87. «¿»¬≈∆À»¿»≈««ƒ∆»∆

שם.83) המשנה בפירוש שם, במנחות היינו 84)כאבי
יט. הלכה להלן ראה באילים, לא 85)פרים אם אבל

היין  לערב אסור והאילים, הפרים של וסולתן שמנן נתערבו
כ). הלכה להלן (ראה נתערבו.86)לכתחילה שלא כלומר

יינן 87) מערבין קאמר הכי אביי, "אמר פט: במנחות שם
במה  והתניא לא, לכתחלה ויינן ושמנן. סלתן נתערב אם
אמר  אלא מערבין. יין אבל ושמן, בסולת אמורים דברים
יין  מערבין ושמנן סלתן דהוקטר היכא קאמר, הכי אביי,
ושמנן  סלתן נתערב אם הוקטר, דלא היכא לכתחילה.
אתי  דילמא מערבין, אין לאו ואם יינן, נמי מערבין

לכתחילה". ושמן סולת לאיערובי

.ËÈÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ ÌÈ·¯ÚnLk88ÔÈÈ ·¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿∆¿»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ≈¿»≈≈
¯eaˆ ÏLa „ÈÁÈ ÏLÂ ,ÌBÈ ÏLa LÓ‡ ÏL ÌÈÎÒ89. ¿»ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ¿∆ƒ

·¯ÚnLÎe90ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈ¯t ÈkÒ ÔÈÈ ·¯ÚÓ - ¿∆¿»≈¿»≈≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌÈÏ‡91ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈ ,92Ï·‡ ;ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈa ≈ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¬»

ÌÈ¯t ÈkÒ ÔÈÈa ÌÈO·k ÈkÒ ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÌÈÏÈ‡Â93. ¿≈ƒ

בפני 88) שהוקטרו או וסולתן, שמנן כשנתערב כלומר,
יח. הלכה למעלה ראה פט.89)עצמן, שם משנה

בנסכי  כבשים נסכי אילים, בנסכי פרים נסכי "מערבין
וכמו  אמש". בשל יום של ציבור, ושל יחיד של כבשים,
שכתב  ומה למעלה). דבריו הובאו פט: (שם אביי שפירשה
של  בקרבן נסכים הביא לא אם כלומר יום, בשל אמש של
מעשה  מהלכות פ"ב למעלה (ראה היום והביאן אמש
לאחר  ונסכיו היום, קרבנו אדם מביא כי יב, הלכה הקרבנות

שם). במנחות המשנה פירוש ראה ימים, היינו 90)עשרה
כנ"ל. הוקטרו, או ובהם 91)כשנתערבו שוה. שבלילתן

אותם  תפסול וסלתם שמנם שתערובת אופן שום אין עצמם
יש  שבהם וכבשים, פרים מחמת בהם שגזרו אלא בדיעבד,
כגון  בדיעבד, אפילו פוסלת וסולת שמן שתערובת אופן
ממש, אחד [ובמין יז). הלכה למעלה (ראה ביחד שנבללו
(וראה  בכבשים וכבשים באילים אילים בפרים, פרים כגון
וכבשים  ובפרים שנתערבו. לפני אפילו אסרו לא בסמוך),
לאחר  אפילו התירו לא בדיעבד, פסול יש עצמם שבהם

להלן]. ראה מה 92)שנתערבו, כל סותרים אלו [דברים
אחד  שבמין טו), הלכה ולמעלה (בסמוך למעלה שכתבנו

שנת  לפני אפילו אסרו לא רומ ממש בדפוסי אולם י ערבו.
נסכי  ביין אילים, נסכי ביין פרים נסכי "מערב וויניציאה
ביין  פרים נסכי (יין) "מערב תיקן: והכסףֿמשנה כבשים".
יש  אבל כבשים". נסכי ביין כבשים) נסכי (יין אילים נסכי
אילים  נסכי ביין פרים נסכי (יין) "מערב אחר: באופן לתקן
היינו  כבשים", נסכי ביין כבשים) נסכי יין לומר צורך (ואין
בלא  אף מותר כבשים, נסכי ביין כבשים נסכי שיין לפי

כנ"ל]. אפילו 93)נתערבו, שפסול אופן יש שבזה שכיון
מערבין, ד"ה שם בפירש"י הוא וכן יותר. גזרו – בדיעבד
מערבין  אין אבל דמתיניתן מציעתא דקתני "והא וז"ל:
להיות) צריך (כן אפילו היינו פרים], בנסכי כבשים [נסכי
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א' זה: בענין אופנים ששלשה נמצא ושמנן". סלתן נתערבו
לפני  אף יין לערב מותר בכבשים, וכבשים בפרים פרים
אפילו  בכבשים, ואילים פרים ב' וסולת. שמן שעירבו
אם  באילים, פרים ג' יין. לערב אסור וסולת שמן נתערבו

אסור. – לאו ואם יין, לערב מותר וסולת שמן נתערבו

.ÎÌÏBÚÏe94¯Á‡ ‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ÔÈi‰ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ¿»≈¿»¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ»∆»««
e¯‡aL BÓk ,e¯ÈË˜‰L ¯Á‡ B‡ ˙Ïq‰ ‰·¯Ú˙pL95. ∆ƒ¿»¿»«…∆««∆ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

כנ"ל.94) ואילים, בפרים יח,95)היינו הלכה למעלה
המוריה. בהר וראה

‡zÚiÒa ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

á"ôùú'ä åìñë à"ë éùéîç íåé

zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…
‡lL (· .ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„»̃»ƒ∆ƒ¿¿∆«»∆∆…
(„ .ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈ ‡lL (‚ .Ïebt ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆…ƒ»»ƒ¿««¿«»
.e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .¯˙B ÏÎ‡È ‡lL∆……«»∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿
Û¯OÏ (Ê .ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……«»»∆ƒ¿»«√»ƒƒ¿…

.‡Óh‰ Û¯OÏ (Á .¯˙Bp‰«»ƒ¿…«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
קדשים 1) לשחוט מותרין אם לעבודה הפסולין יבאר

שלא  והשוחטם קדשים, בשחיטת כוונה צריך אם לכתחילה,
במקומם.

.‡Ïk2ÔÈÏeÒt‰3‰„B·ÚÏ4ÌÈL„˜ ËÁLÏ ÔÈ¯zÓ »«¿ƒ»¬»À»ƒƒ¿…»»ƒ
‰lÁzÎÏ5ÌÈL„˜ ÈL„˜ elÙ‡Â ,6,‡Óh‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿«¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»»ƒƒ«»≈

ıeÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰lÁzÎÏ ËÁBL BÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ»¿««ƒ∆
‰¯ÊÚÏ7ÂÈ„È ËLÙe8ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰¯ÊÚa ËÁLÂ »¬»»»«»»¿»«»¬»»¿≈»∆»ƒ«

¯Oaa9. «»»

ב.2) לא, זבחים אהרן 3)משנה, מזרע (שאינו זר כגון
מקדש  ביאת מהל' בפ"ט טמא. ערל מום, בעל הכהן),
שם. ראה לעבודה, פסולים שמונהֿעשר רבינו מונה הט"ו,

אבל 4) בהמה, קרבנות המקדש. בבית קרבנות הקרבת
(ויקרא  שנאמר בצפון, נמלקים אלא נשחטים אינם עופות
(לקמן  כשר כהן טעונה ומליקה ראשו" את "ומלק טו): א,

ה"א). ומשמע 5)פ"ז "ששחטו", כתוב: אמנם במשנה,
בגמרא  אולם ישחוט, לא לכתחילה אבל כשר, בדיעבד שרק
לשון  המשנה נקטה טמאים, שמשום פירשו, לב.) (שם
יגעו  שמא לכתחילה לשחוט אסורים שטמאים דיעבד,

רבינו. כאן מסיים וכן ויטמאוהו, הקרבנות 6)בבשר
ושלמי  עולות, אשמות, חטאות, והם: ביותר, המקודשים
שתי  עם השבועות בחג שהקריבו כבשים שני היינו ציבור,

נשים,7)הלחם. עזרת המקדש: בבית היו עזרות שלש
עזרת  פירושה עזרה וסתם כהנים, ועזרת ישראל עזרת

וכל  שכינה", "מחנה נקרא מערב ולצד שממנה ישראל,
התורה. מן לה להכנס אסורים העזרה,8)הטמאים לפנים

ביאת  מהל' בפי"ג פסק רבינו אמנם קדשים, שחיטת מקום
הטמא  מגוף חלק הכנסת אסרו שחכמים הי"ח, המקדש
מדובר  ביאה), שמה במקצת ביאה התלמוד: (בלשון לעזרה
לשחוט  לו אסור ידו, והכניס דרבנן איסור על כשעבר כאן
לעזרה  ידו שהכניס לפני גם אגב, היד. הוצאת אגב אפילו
ביאת  הל' (ראה נשים לעזרת בכניסתו דרבנן איסור על עבר
שרץ  בנגיעת שנטמא באדם נאמר זה וכל ה"ו). פ"ג מקדש
הוא  הרי במת, נטמא אם אבל כלים מטמא שאינו וכדומה
הקרבן  ונפסל הבשר את מטמאה והיא הסכין את מטמא

במשנה). שם (רש"י בדיעבד לשאול:9)אפילו ויש
שנשחטים  ודומיהם) תודה (שלמים, קלים בקדשים בשלמא
יד  על נשחט כשהקרבן לנגוע, לו אפשר בעזרה, מקום בכל
המזבח  של בצפונו נשחטים קדשים קדשי אבל ממש, השער
צפונה") המזבח ירך על אותו "ושחט יא: א, (ויקרא
וכיצד  אמות, ושתים עשרים המזרח מכותל רחוק והמזבח
נגיעה  אבל ארוכה, בסכין אפשר לשחוט בבשר? יגע
בית  מהל' בפ"ה רבינו לשיטת אולם ממש. בידו רק מטמאה
שכל  שם, כתב רבינו זו. לקושיה מקום אין הט"ו הבחירה
בשטח  העזרה של הצפוני בחלק הנמצא העזרה חלק
המזבח, צפון נקרא הצפוני והכותל המזבח שבין המרחק

כ  שעד מזה לשחוט ויוצא ואפשר צפון, נקרא המזרח ותל
(אמנם  ובטמאים. ד"ה שם 'תוספות' ראה קדשים. קדשי שם
אמות  שתי במרחק נמצא שהשער יוצא רבינו לדעת גם
יכול  - קצת ארוכות שידיו אדם בן אבל מזבח, של מצפונו

להגיע).

.·ÏB„b Ô‰k ¯t ÔÎÂ .¯Lk Á·f‰ - ËÁLÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»««∆«»≈¿≈«…≈»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL10ËÁLÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»«

Ô¯‰‡11‰n„‡ ‰¯t Û‡ .¯Lk - ¯Ê BËÁL Ì‡ ,12 «¬…ƒ¿»»»≈«»»¬À»
‰ÏeÒt ‰ËÈÁL EÏ ÔÈ‡L .‰¯Lk - ¯Ê dËÁML∆¿»»»¿≈»∆≈¿¿ƒ»¿»

¯Êa13. ¿»

שהלכה 10) כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת א. מב, יומא
דעתו  (מג:) שם יוחנן רבי וגם והיתר, איסור בדיני כמותו

והקריב 11)כרב. למעלה: הכתוב על הסתמך רבינו
לו. אשר החטאת פר את יוחנן 12)"אהרן" ורבי כשמואל

כרבי  הלכה יוחנן, ורבי רב - בידינו כלל רב. דעת נגד שם,
"יכול 13)יוחנן. שנינו: ד, פרשתא ויקרא כהנים' ב'תורת

בן  את ושחט תלמודֿלומר: כשר)? כהן (צריך לשחיטה אף
– הדם את הכהנים אהרן בני והקריבו ה' לפני הבקר
כהונה". מצוות ואילך שרת) בכלי הדם (קבלת מקבלה
ובהקרבה  "ושחט", סתם נאמר שבשחיטה מפני כלומר,
וכל  בזר. גם כשרה ששחיטה משמע אהרן", "בני כתוב

לב.). שם בגמרא (מובא כזר דינם האחרים, הפסולים

.‚‡l‡ ,‰ËÈÁLÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÌÈL„w‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«√»ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆»
˜qÚ˙Ók14ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -15Ôek˙iL „Ú , ¿ƒ¿«≈¬≈≈¿ƒ«∆ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

(שם 14) אחר במשהו כעוסק אלא לזביחה מתכוון אינו
שם.15)מז.). ו'תוספות' רש"י ראה שם. שנפתרה בעיה
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.„ÌÈL‡¯ ÈL ËÁLÈ ‡ÏÂ16Ì‡Â .ÌÈL„˜a „Á‡k ¿…ƒ¿«¿≈»ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ËÁL17. »«¬≈≈¿≈ƒ

ארוכה.16) שני 17)בסכין "השוחט ב: ל, חולין משנה,
אסור. לכתחילה כלומר, כשרה" שחיטתו כאחד, ראשים
מותר  בחולין כי בקדשים, שמדובר אמרו - א כט, ושם

לכתחילה. אפילו

.‰ÔÈËÁBL ÌÈL Ï·‡18ÌÈL„˜a ˙Á‡ ‰Ó‰a ¬»¿«ƒ¬ƒ¿≈»««¿»»ƒ
.ÔÈlÁk¿Àƒ

אפילו 18) ומותר ושוחטים. אחת בסכין אוחזים שנים
ל.). שם (כחכמים לכתחילה

.ÂÏB„b‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈL„˜ ËÁBL BÈ‡ ÔËw‰«»»≈≈»»ƒ««ƒ∆«»
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ19ÔË˜Â ,‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈL„w‰L ; ≈««»∆«√»ƒ¿ƒƒ«¬»»¿»»

CBzÓ ˙¯k Bz·LÁÓ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰·LÁÓ BÏ ÔÈ‡≈«¬»»¬ƒ»¿»«¬«¿ƒ∆∆ƒ
¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï ‰·LÁÓ dÈ‡ - ÂÈOÚÓ20. «¬»≈»«¬»»¿»≈∆»¿«¿ƒ

ÌB¯„a ˙„ÓBÚ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk21ÔËw‰ dÎLÓe , ≈«»¿»»∆∆¿»¿»»«»»
¯k ÂÈOÚnÓ È¯‰L ,dËÁLe ÔBÙˆÏ d‡È·‰Â∆¡ƒ»¿»¿»»∆¬≈ƒ«¬»ƒ»
.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÌÈL„˜ ˙ËÈÁLÏ Bz·LÁnL∆«¬«¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¬≈¿»

אם 19) כשרה בחולין קטן ששחיטת אמרו, - ב יב, בחולין
כוונה. צריכה אינה ששחיטה משום גביו, על עומד גדול
שחיטת  בשחיטה, כוונה שצריכים שבקדשים מזה, ומשמע

גביו. על עומד כשגדול אפילו פסולה, שם 20)קטן
אין  מעשיו, מתוך ניכרת שמחשבתו שאפילו אמרו, במסקנה
שחכמים  כלומר מדרבנן, אלא התורה מן מחשבה לקטן
קולא, ולא חומרא תצא שעלֿידיֿזה במקרה בדבר, החמירו
למחר  הדם את לזרוק שכוונתו ויאמר ישחוט הקטן אם כגון

כך. שאמר גדול כמו מדרבנן, פסול הזבח בדרומו 21)–
ה"ז. לקמן בצפונו, רק נשחטת ועולה המזבח, של

.ÊÌB¯c· eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ »¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬«»∆ƒ¿«≈»»
ÔÈÏeÒt - ÌB¯ca22. «»¿ƒ

בכלי 22) דמן וקיבול בצפון "שחיטתן א: מז, זבחים משנה,
שגם  המקרא מן דרשו - א מח, שם ובגמרא בצפון". שרת

בצפון. נשחטו לא אם פסולים, בדיעבד

.Á- ËÁLÂ ÔBÙvÏ B„È ËÈLB‰Â ÌB¯c· „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»«»¿»«
‰¯Lk B˙ËÈÁL23. ¿ƒ»¿≈»

וגו'23) אותו "ושחט מהכתוב: זה דין למדו - ב מח, שם
ראה  בצפון. שוחט ולא בצפון אותו יא) א, (ויקרא צפונה"

אותו. ד"ה שם 'תוספות'

.ËÔBÙva Ìc‰ Ïa˜Â B„È ËÈLB‰Â ÌB¯ca „ÓBÚ ‰È‰»»≈«»¿ƒ»¿ƒ≈«»«»
‰ÏeÒt B˙Ïa˜ -24. «»»¿»

את 24) גם כלומר, יקח, לו – הכהן" "ולקח א: מח, שם
לצפון. יקח עצמו

.È„ÓBÚk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÙvÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À«»¬≈¿≈
ÔBÙva25. «»

ככולו.25) רובו א. כו, שם ברייתא,

.‡ÈÔBÙva dËÁL26ÌB¯cÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òk¯Ùe27elÙ‡ , ¿»»«»ƒ¿¿»¿»»«»¬ƒ
‰¯Lk - ÌB¯cÏ d‡ÈˆB‰28ÌB¯cÏ ˙‡ˆÈÂ ‰Òk¯t . ƒ»«»¿≈»ƒ¿¿»¿»»«»

‰¯Lk - ÔBÙva dÓc Ïa˜ Ck ¯Á‡Â ,ÔBÙvÏ ‰¯ÊÁÂ29. ¿»¿»«»¿««»ƒ≈»»«»¿≈»
ÔÎÂ30ÌÈl˜ ÌÈL„˜31ıeÁ „ÓÚÂ ÌÈÙa eÈ‰L ¿≈»»ƒ«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿»«

‰¯ÊÚÏ32B˙ËÈÁL - ËÁLÂ ÌÈÙÏ B„È ÒÈÎ‰Â »¬»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»
‰¯Lk33. ¿≈»

ב.27)שם.26) צב, לדרום 28)שם כשיצאה מדובר
כי  ביוצא, נפסל לא שהזבח ומשמיענו, הדם, קבלת אחר
קדשים, בקדשי העזרה לחומת מחוץ ביצא נאמר יוצא פסול

קלים. בקדשים ירושלים לחומת מחוץ רבינו 29)או
הכוונה  כשרה", "וחזרה א: כו, שם שאמרו שמה מפרש,
אע"פ  כשירה – לצפון שחזרה אחרי הדם את קיבל שאם
שם  ורש"י (כסףֿמשנה). בדרום היתה לקבלה שחיטה שבין

אחרת. בכ"מ,30)פירש הוא כן יב. הלכה מתחילה כאן
ר"מ. רומי בדפוס גם נראה יחיד,31)וכן שלמי תודה,

ופסח. בהמה מעשר (ראה 32)בכור ישראל לעזרת מחוץ
בלבד, העזרה בתוך נשחטים קלים וקדשים ו), אות למעלה
אהל  פתח "ושחטו ב) ג, (ויקרא שלמים בדין שנאמר
ולא  מועד אהל פתח היא ישראל עזרת ורק מועד",

לחומותיה. שמחוץ המקדש בבית לב,33)המקומות שם
שוחט  ולא ה) א, (שם ה'" לפני הבקר בן את "ושחט ב:

ה'. לפני

.·È‰ÏeÒt B˙Ïa˜ - Ïa˜Â B„È ÒÈÎ‰34ÒÈÎ‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«»»¿»¬ƒƒ¿ƒ
Ba¯Â BL‡¯35B˙ˆÈˆÂ ÌÈÙa Blk „·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ ,36 …¿À¬ƒ»»»≈Àƒ¿ƒ¿ƒ»

ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt B˙„B·Ú - ıeÁa37Ï‰‡ Ï‡ «¬»¿»∆∆¡«¿…¬∆∆…∆
.Ôlk e‡B·iL „Ú - „ÚBÓ≈«∆»À»

למדנו 34) לשרתו", ה' לפני "לעמוד ח) י, (דברים מהכתוב
העזרה, בפנים היינו ה', לפני להיות צריכה שירות שכל
קדשים  בקדשי כמו הדם קבלת במקום להיות צריך והמקבל

ה"ט). ורובו,35)(למעלה ראשו "הכניס בברייתא: שם
נכנס". לא (יחזקאל 36)כאילו הנביא מלשון ראשו, שער

ראשי. בציצת ויקחני ג): מובא 37)ח, שם בגמרא
ולפלא  מג). כח, (שמות מועד" אהל אל "בבואם הפסוק:

המאוחר. המקרא את להביא העדיף שרבינו

.‚È‰Ó‰a‰ ‰Òk¯t38ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ39˙Ïa˜ ¯Á‡ ƒ¿¿»«¿≈»¿»»««««»«
dÓc40‰¯Lk -41¯Oa‰Â ÔÈ¯eÓ‡‰ e‡ˆÈ elÙ‡L ; »»¿≈»∆¬ƒ»¿»≈ƒ¿«»»

BÓk ,¯Lk Á·f‰ - ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ‰˜È¯Ê Ì„…̃∆¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ«∆«»≈¿
¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈

קלים.38) בקדשים העזרה.39)מדובר לחומת חוץ
הנפש 40) דם נפסל – הדם קבלת לפני כולה יצאה אבל

ויצאה  "פירכסה הי"א למעלה מדבריו משמע וכן ביוצא.
כשירה". – בצפון דמה קיבל ואחרֿכך לצפון וחזרה לדרום
שהשחיטה  מפני פסולה, – לחוץ יצאה שאם ומשמע
שהסכין  דעתו, ג) (חולין (והריטב"א הבשר את מקדשת
כדי  גמור קידוש מקדשת אינה שרת, כלי שהיא אע"פ
בזר, וכשירה עבודה אינה שהשחיטה מפני ביוצא, ליפסול
לפני  לחוץ יצאה אפילו ולכן המקדשת, היא הדם וקבלת

כשירה). – והבשר 41)קבלה האימורים את מקטירים
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הזריקה  כי כשרה, ולפיכך זריקה לפני בחזרה מדובר נאכל.
קדשים  הם כן ולפני קדשים, קדשי האימורים את עושה
וראה  ספר'). ב'קרית (מבי"ט ביוצא נפסלים ואינם קלים
עושה  שזריקה שכתב: הדין", "הוא ד"ה פט: שם רש"י

קדשים. קדשי הל"בֿלג.42)אותן לקמן

.„ÈÂ ÌÈÙa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰dËÁLe ıeÁa ‰ÈÏ‚¯ »¿»«¿≈»À»ƒ¿ƒ¿«¿∆»«¿»»
ÏeÒt Á·f‰ -43„Ú - '‰Ï Ìe‡È·‰Â :¯Ó‡pL ; «∆«»∆∆¡«∆¡ƒ««

ÌÈÙa dlk ‰È‰zL44. ∆ƒ¿∆À»ƒ¿ƒ

שבדיעבד 43) חתך, ד"ה שם ה'תוספות' (דעת א. כו, שם
שבכל  שם, שמואל של מלשונו להוכיח יש וכדבריהם כשר,
"פסולה". בפירוש אמר שם, האיבעיות שבמכלול הדינים
שתהא  "עד וברש"י הפסוק. את הביא זה בדין מהֿשאיןֿכן
רבינו  פסק למה וצ"ע פסולה. אמר ולא בפנים", כולה

שהרי 44)פסולה). קלים, בקדשים מדבר זה פסוק שם.
ומובן, אותם", לה' שלמים זבחי "וזבחו מסתיים: הכתוב

כןֿשכן. לא קדשים שקדשי

.ÂËdËÁL45‰‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙa dlk ‡È‰Â ¿»»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»
ÌˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯Oa‰ C˙BÁ - ıeÁÏ dÏ‚¯46 «¿»«≈«»»«∆«ƒ«»∆∆

Ìc‰ Ïa˜Ó Ck ¯Á‡Â47- C˙Á Ck ¯Á‡Â Ïa˜ Ì‡Â . ¿««»¿«≈«»¿ƒƒ≈¿««»»«
˙ÈeÓL ÈtÓ ,ÏeÒt48ÌÈL„˜·e .ıeÁaL ¯Oa‰ »ƒ¿≈«¿ƒ«»»∆«¿»»ƒ

dÏ‚¯ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ ,CzÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈl˜49ÌÈÙÏ «ƒ≈»ƒ«¿…∆»«¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‰˜È¯Ê Ì„˜ ‡ˆiL [ÌÈl˜] ÌÈL„˜ ¯OaL ;Ïa˜Óe50 ¿«≈∆¿«»»ƒ«ƒ∆»»…∆¿ƒ»

.¯Lk -»≈

אבימי.45) לדעת אלעזר רבי של מימרא א. כו, ב. כה, שם
מום 46) בעלת תהיה יחתוך שאם העצם, את חותך ואינו

שחיטה  בין מום פוסל (שם) זירא ורבי הדם, קבלת בשעת
אינו 47)לקבלה. ואם ביוצא, נפסל לחוץ שיצא מה

שמנוניתו  מתערבת הרי שיצא, הבשר את קבלה לפני מפריד
בהערה  (ראה כולו את ופוסלת שרת בכלי המתקבל בדם

אינו 48)הבאה). האיברים מבשר שיוצא הדם פירוש,
על  כרת חייבים ואין המזבח, על זריקה לענין דם נקרא
ולפיכך  ה"ד), אסורות מאכלות מהל' פ"ו (רבינו אכילתו
שהרי  היוצא כבשר לפוסלו אין וגם כדם, ביוצא נפסל אינו
דינה  שמנונית אבל (כסףֿמשנה). כמים ודינו בשר אינו
גמרא  כולו. ונפסל בדם ומתערבת ביוצא ונפסלה כבשר,

שם. נאמר 49)ורש"י לה'" "והביאום שהכתוב אע"פ
לפני  הרגלים להחזיר צריך יד) הלכה (ראה בלבד בשחיטה

אינם זרי  קלים קדשים שהרי יוצא, פסול מפני ולא קה,
אינה  הדם שזריקת מפני אלא לעזרה, חוץ כשיוצא נפסלים
כמו  בפנים, שעה באותה שהוא מה אלא באכילה מתירה
לשרפו, ליוצא מועלת "והזריקה בהל"ב: לקמן רבינו שכתב
שהכוונה  לפרש נדחק אמנם (בכסףֿמשנה לאכלו". לא אבל
בכסףֿ הובא קורקוס, הר"י אבל לירושלים, חוץ ליוצא
חוץ  ביצא אפילו רבינו דברי מפרש ה"ג פי"ט לקמן משנה

ולג). לב בהלכות הערותינו וראה פירוש,50)לעזרה.
ולאחר  ב. פט, שם יוחנן כרבי כשר, זריקה קודם אפילו
כותב  הראב"ד העיר. בכל נאכל שהרי שכשר, פשוט זריקה
אם  אפילו לומר שהתכוון נראה זריקה". לאחר "אפילו כאן:
לשיטתו  מתאים וזה כשר, זריקה אחר עד בחוץ נשאר

בעל  של תמיהתו מסולקת ובזה בהל"ב, לקמן בהשגותיו
כמו  אלא כן, אינה רבינו דעת אבל עליו. משנה' 'לחם

שכתבנו.

.ÊË‰ÏeÒt - ‰¯ÊÚ‰ ¯ÈÂ‡a dËÁLe ‰Ó‰a‰ ‰Ïz51; »»«¿≈»¿»»«¬ƒ»¬»»¿»
.ı¯‡a ËBÁLiL „Ú - ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆«ƒ¿≈««∆ƒ¿»»∆

ונימוקו.51) דשמואל אבוה דעת א. כו, שם

.ÊÈÈeÏ˙ ‡e‰Â ËÁLÂ ‰Ï˙Â ı¯‡a ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»»»∆¿ƒ¿»¿»«¿»
¯ÈÂ‡a52- ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ,ÏeÒt - ÌÈL„˜ ÈL„˜a : »¬ƒ¿»¿≈»»ƒ»¿»»ƒ«ƒ

.¯Lk»≈

וגורס 52) מגיה משנה' וה'כסף כאן, נפלה טעותֿסופר
העזרה, באויר ושחטה הבהמה תלה כשירה, – "באויר
קלים  בקדשים הקודמת) הלכה (ראה פסול קדשים בקדשי
קדשים  בקדשי כתוב ירך" ש"על מפני והטעם, כשר".
נתלה  כמו בכך, שירות דרך שאין מפני לפוסלו ואין בלבד.
כשירה  שהרי שירות, אינה ששחיטה משום בהי"ט, וקיבל

בזר.

.ÁÈÌÈÙa Ô¯Ó‚e ıeÁa ÌÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁL53B‡ , »«ƒƒ»ƒ«¿»»ƒ¿ƒ
ÔBÙva Ô¯Ó‚e ÌB¯ca ÔËeÚÓ ËÁML54;ÔÈÏeÒt - ∆»«ƒ»«»¿»»«»¿ƒ

ÛBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ ‰ËÈÁMÏ dLiL55. ∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿«

קלים.53) קדשים.54)בקדשים אע"פ 55)בקדשי
אין  הסימנים, רוב שחיטת עם אלא ניתרת אינה שהבהמה
הוא  והרי השחיטה הוא האחרון המעשה שרק אומרים אנו
צריכה  סופה ועד מתחילתה השחיטה כל אלא בהכשר, היה

כט:). יוחנן (כרבי כדינה להיות

.ËÈÌc‰ Ïa˜Â ‰Ï˙56˙Ápn‰ ‰Ó‰a ¯‡evÓ ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ««¿≈»«À««
ÏeÒt - Ú˜¯wa57.CÎa ˙e¯L C¯c ÔÈ‡L ; ««¿«»∆≈∆∆≈¿»

באויר.56) בקדשים 57)כשהוא בין קדשים בקדשי בין
לפני  שירות דרך זו ואין שירות, היא שקבלה מפני קלים.

נ. הערה למעלה ראה ה'.

.Î˜¯Ên‰ ‰Ï˙Â ‰¯ÊÚa „ÓBÚ ‰È‰58Ìc‰ Ïa˜Â B„Èa »»≈»¬»»¿»»«ƒ¿»¿»¿ƒ≈«»
¯ÈÂ‡a59- ¯ÈÂ‡a Ìc‰ Ïa˜Â ‰Ó‰a‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿ƒ≈«»»¬ƒ

.ÌB˜nk ÌB˜n‰ ¯ÈÂ‡L ;¯Lk»≈∆¬ƒ«»«»

גדול.58) ספל שמניח 59)אגן: היא הרגילה הקבלה
לתוכו, מקלח והדם הבהמה לצואר סמוך הקרקע על המזרק
דומה  ואינו כשר, גםֿכן באויר קיבל שאם רבינו ומשמיענו
ירך" "על תורה אמרה לא בקבלה כי ט"ז, בהלכה לשחיטה

כו.). (זבחים

.‡ÎÏa˜Â ˜¯ÊÓ CB˙Ï ˜¯ÊÓ Ô˙60ÔÈÓ ;¯Lk - »«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa61·ÈÒ ÁÈp‰ .62Ïa˜Â ˜¯Ên‰ CB˙a ¿ƒ≈≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ≈

Lk -ÏeÏÁ ·Èq‰L ÈtÓ ;¯63CB˙Ï „¯BÈ Ìc‰ È¯‰Â , »≈ƒ¿≈∆«ƒ»«¬≈«»≈¿
˙ˆÈÓ˜a Ôk ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ Ô‡k ÔÈ‡Â ,˜¯Ên‰«ƒ¿»¿≈»¬ƒ»¬»ƒ»»≈ƒ¿ƒ«

‰Án‰64‰ÏeÒt - ·Èq‰ CBzÓ ıÓ˜Â65. «ƒ¿»¿»«ƒ«ƒ¿»

בו,60) שהדם למזרק הכהן יד בין חוצץ החיצון והמזרק
כהן. ביד קבלה שאין בר 61)ונמצא רמי של בעיה
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מסתמך  רבינו אבל נפתרה, לא ושם א. נח, יומא יחזקאל,
דקל  של בסיב לאוגדו שהתיר בלולב לא.) (סוכה רבא על

כסףֿמשנה. חוצץ. אינו במינו שמין חוט 62)מפני כעין
הדקל. סביב ונכרך ומתפצל בדקל כלומר,63)הגדל

שם, סופג. הוא ולפיכך דקים, חלולים הרבה בו יש נקבובי,
שנפשטה. נספגת.64)בעיה ואינה כ'יש 65)סולת, שם,

אומרים'.

.·ÎÔÎÂ ,B˙˜È¯Êe ÁaÊnÏ B˙ÎÏB‰Â Ìc‰ ˙Ïa«̃»««»¿»»«ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰66L·kÏ67dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk - »«≈»ƒ«∆∆»««≈≈≈»

‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰Îa ‡l‡ ‰¯Lk68e¯‡aL BÓk , ¿≈»∆»¿…≈«»≈»¬»¿∆≈«¿
‰Án‰ ˙ˆÈÓ˜a69.ÛBÚ‰ ˙˜ÈÏÓ·e ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

המזבח.66) על אותם שמקטירים הקרבן קרש 67)חלקי
מגיע  והשני הרצפה על אחד ראשו אמות, עשרה שש רחב
המזבח. לראש בו עולים והכהנים המזבח, לראש

ב.68) יד, הי"ב:69)זבחים הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג
מוליכה". "והכהן

.‚ÎÏ‚¯a ‡lL ‰ÎÏB‰Â70‰ÎÏB‰ dÈ‡ -71,CÎÈÙÏ . ¿»»∆…»∆∆≈»»»¿ƒ»
ÏB„b Ô‰k72B˜¯Êe BÓB˜Óa „ÓÚÂ Ìc‰ ˙‡ ÏawL …≈»∆ƒ≈∆«»¿»«ƒ¿¿»

.Á·f‰ ÏÒÙ - ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«ƒ¿««∆«

בכוח 70) שבמזרק הדם את שפך אלא ממקומו זז שלא
המזבח. לקיר א.71)והגיע טו, זו 72)שם מילה
למחקה. ויש מיותרת,

.„ÎBÈÓÈa Ïa˜73BÈÓÈÏ ¯ÈÊÁÈ - BÏ‡ÓOÏ Ô˙Â74. ƒ≈ƒƒ¿»«ƒ¿…«¬ƒƒƒ
Ô˙Â L„˜ ÈÏÎa Ïa˜ .Á·f‰ ÏÒÙ - ÏÁ ÈÏÎa Ïaƒ̃≈ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆«ƒ≈ƒ¿ƒ…∆¿»«

L„˜ ÈÏÎÏ ¯ÈÊÁÈ - ÏÁ ÈÏÎÏ75. ƒ¿ƒ…«¬ƒƒ¿ƒ…∆

תקנה 73) לו ואין הזבח נפסל בשמאלו קיבל אם אבל כדין,
שם). א.74)(משנה, לב, שם שם.75)משנה,

.‰Î¯Lk - BÙÒ‡Â ‰tˆ¯‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ CtL76. ƒ¿«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿»«¬»»≈
BÙÒ‡Â ‰tˆ¯‰ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ¯‡evÓ CtL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«ƒ«««¿≈»«»ƒ¿»«¬»

Á·f‰ ÏÒÙ - ˙¯M‰ ÈÏÎÏ B˙e77. ¿»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿««∆«

כהלכתה.76) בכלי קבלה מצוות כבר שנתקיימה מפני שם.
נלמד 77) זה שדין פירשו שם ובגמרא א. כה, שם משנה,

מהפר  דם הפר" מדם "ולקח... ה) ד, (ויקרא הכתוב מן
למילה  מדם מהמילה ה"מם" את מעבירים כלומר יקבלנו,

הפר.

.ÂÎ‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ‰Ó‰a ¯‡evÓ Ìc‰ ˙ˆ˜Ó CtLƒ¿«ƒ¿»«»ƒ««¿≈»«»»∆¿…
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a ¯‡evÓ B˙ˆ˜Ó Ïa˜Â ,BÙÒ‡78; ¬»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ««¿≈»¬≈∆»≈

LÙp‰ Ìc Ïa˜˙pL Ìc‰ ‰Ê ‰È‰iL „·Ï·e79Ìc ‡Ï , ƒ¿«∆ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿«≈««∆∆…«
˙ÈˆÓz‰80.¯BÚ‰ Ìc ‡ÏÂ ««¿ƒ¿…«»

זה 78) פר", של דמו כל שיקבל "צריך שם: שאמרו ומה
כולו. קיבל לא אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה, רק
הדם  "נשפך המשנה: לשון מדיוק זה דין הוציא רבינו
לא  שאם משמע, פסול", ואספו הרצפה על הבהמה) (מצואר
כשר. – הבהמה מצואר שנשאר מה קיבל אלא אספו

אדמימות"79) בו שיש זמן כל שחיטה, בשעת היוצא "דם

ה"ג). פ"ו אסורות מאכלות בהל' רבינו דם 80)(לשון
שם). (ברייתא, שונים מאיברים המתמצה

.ÊÎÁ·f‰ ÏkÌÈ81ÌÓc ÏawL82ÔÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ »«¿»ƒ∆ƒ≈»»∆»ƒ«¿ƒ
B˜¯fL B‡ ,ÁaÊnÏ Ìc‰ ˙‡ CÈÏB‰L B‡ ,‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ∆«»«ƒ¿≈«∆¿»

B˙ÎÏ‰k ÁaÊnÏ83Ô˙Â ¯Lk‰ Ïa˜ .Á·f‰ ÏÒÙ - «ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿««∆«ƒ≈«»≈¿»«
- BÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ ÏeÒt‰ Ba CÏ‰ ‡ÏÂ ,ÏeÒtÏ«»¿…»««»∆»»«ƒ¿

¯LkÏ ¯ÈÊÁÈ84‰„B·ÚÏ ÏeÒt‰ BÎÈÏB‰L Ìc Ï·‡ . «¬ƒ«»≈¬»»∆ƒ«»»¬»
BÎÈÏB‰Â ¯LkÏ B¯ÈÊÁ‰Â85‰lÁz Ô‰k‰ BÎÈÏB‰L B‡ , ¿∆¡ƒ«»≈¿ƒ∆ƒ«…≈¿ƒ»

BÎÈÏB‰Â ÏeÒtÏ B˙e B¯ÈÊÁ‰Â86BÎÈÏB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿∆¡ƒ¿»«»¿ƒƒ¿ƒ
È¯‰L ,Á·f‰ ÏÒÙ - ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ÏeÒt‰«»≈«¿ƒ»≈«ƒ¿««∆«∆¬≈

‰Ê ¯·c Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡87. ƒ∆¿»¿«≈»»∆

ב.81) יד, שיכול 82)שם הנפש דם בבהמה נשאר ולא
כח. הלכה ראה לקבלו. דם 83)כשר נשאר אם ואפילו

זריקה  שאחרי מפני המזבח, על לזרקו אסור במזרק,
לזרוק  ואסור שיריים, שבמזרק הדם שאר נעשה כהלכתה
אינם  לעבודה שפסולים ואע"פ המזבח. על הדם שיירי
שנשאר  בדם רק נאמר זה הכ"ח), לקמן (ראה שיריים עושים
הדם  אבל זריקה, מעשה בו נעשה שלא בהמה בצואר
(סברא  שיריים נעשה – הפסול זרק שממנו במזרק, שנשאר
דברים  במה ושיקבלו). ד"ה צב. שם ה'תוספות' כתבו זו
זה  הרי כהלכתו שלא זרק אם אבל כהלכתו, כשזרק אמורים
שנשאר  הדם גם ולפיכך הרצפה, על הדם מקצת שפך כאילו
וראה  בהערות, ה"ב פי"ד לקמן (ראה לזריקה כשר במזרק
התכוון  השני שבפירושו ומסתבר, כאן. כסףֿמשנה
דם  נשאר אם ממהֿנפשך: קשה כן לא שאם לביאורנו,
שיריים, עושה אינו שפסול מפני לזרקו, כשר יכול במזרק
זריקה). בלי כשר כהלכתו שלא למה – נשאר לא ואם

לא 84) הכ"ג) (למעלה הולכה אינה ברגל שהולכה מכיון
זו. הולכה ע"י הקרבן בני 85)נפסל מחלוקת א. טו, שם

לחומרא. ופסק ינאי, ורבי חמא שם.86)רבי רבא, דעת
הכשר. ע"י הולכה מצוות נתקיימה שכבר ואףֿעלֿפי
להוליכו, צריך המזבח מן רחוק שהדם מאחר והטעם,
כשר. כהן וטעונה עבודה ג"כ היא זו שניה והולכה

ומה 87) לתקנה, איֿאפשר בפסול שנעשתה ההולכה פירוש,
אחרת. עבודה היא הכשר הכהן שמוליך

.ÁÎÏa˜88¯ÊBÁ - LÙp‰ Ìc ¯‡L Ì‡ ,ÏeÒt‰ ƒ≈«»ƒƒ¿«««∆∆≈
˜¯BÊÂ CÈÏBÓe Ïa˜Óe ¯Lk‰89ÔÈÏeÒt‰ ÔÈ‡L ; «»≈¿«≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒ

ÌÈ¯ÈL ¯‡Lp‰ Ìc‰ ÔÈOBÚ ‰„B·ÚÏ90ÔÓ ıeÁ . »¬»ƒ«»«ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Óh‰91‡a‰ Ôa¯˜a ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , «»≈ƒ¿»»¬»¿»¿»«»

Ïa˜ ?„ˆÈk .ÌÈ¯ÈL ‰OBÚ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËa¿À¿»¿∆≈«¿∆ƒ«ƒ≈«ƒ≈
‡Óh‰92LÙp‰ Ìc ¯Lk‰ ÂÈ¯Á‡ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ , «»≈««ƒ∆ƒ≈«¬»«»≈««∆∆

‰B¯Á‡a ¯Lk‰ ÏawL ‰fL ;Á·f‰ ÏÒÙ - B˜¯Êe¿»ƒ¿««∆«∆∆∆ƒ≈«»≈»«¬»
.ÌeÏk BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ÈLƒ«ƒ¿≈¿

עושה 88) אינה בכשר לבדה קבלה כי וזרק, קיבל פירוש
(כסףֿמשנה). א.89)שיריים לב, שם הדם 90)משנה,

סתם  או הדם" "שיירי נקרא כשרה זריקה אחרי שנשאר
זריקה  אינה פסול זריקת אבל לזריקה, ראוי ואינו "שיריים"

לזריקה. ראוי שנשאר הדם ולהיפך ה,91)כלל, מעילה
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אפילו 92)א. שיריים עושים אינם אחרים פסולים אבל
פא. הערה למעלה ראה וזרקו. בקיבלו

.ËÎ‡e‰L Ïk ‰È¯·È‡Ó ¯ÒÁL ‰Ó‰a93¯Á‡ ¿≈»∆»«≈≈»∆»»∆««
Ì¯ˆ elÙ‡ .‰ÏÒÙ - Ìc‰ ˙Ïa˜ Ì„˜ ‰ËÈÁL¿ƒ»…∆«»««»ƒ¿¿»¬ƒ»«
:¯Ó‡pL .Ïa˜È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰Ïa˜ Ì„˜ dÊ‡a¿»¿»…∆«»»¬≈∆…¿«≈∆∆¡«
.‰Ïaw‰ ˙ÚLa Blk ÌÏL ‰È‰iL - ¯t‰ ÌcÓ Á˜ÏÂ¿»«ƒ««»∆ƒ¿∆»≈Àƒ¿«««»»

.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˜¯ÊÂ ‰¯ÒÁ‰ ÔÓ Ïa˜ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ«¬≈»¿»«¬≈∆»

ביאת 93) הל' (ראה מום בעלת הבהמה את שעושה במקום
ב. כה, שם זירא רבי המומים). דיני פרטי פ"ז המקדש

ב. לט, בכורות

.ÏelÙ‡ ,‰˜È¯Ê Ì„˜ ‰Ïa˜ ¯Á‡ ‰¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»«««»»…∆¿ƒ»¬ƒ
¯izL Ì‡ :Û¯O B‡ Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ „·‡»««»»…∆¿ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
˙‡ ˜¯BÊ - ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk B‡ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«»»¿«ƒƒ»≈ƒ≈∆

Ìc‰94˜¯BÊ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,95elÙ‡ - ‰ÏBÚ·e . «»¿ƒ»≈≈¿»¬ƒ
ÈtÓ ,ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒƒ«»»«¬ƒ«ƒƒ»≈ƒƒ¿≈

ÌÈM‡Ï dlkL96. ∆À»»ƒƒ

מהם 94) שנשתייר שבתורה הזבחים כל אומר: יהושע "רבי
פסחים  תוספתא הדם", את זורק – חלב כזית או בשר כזית
הגר"א). גירסת (לפי ה"ל פ"ד זבחים ותוספתא ה"ד, פ"ו
הכתוב  מן זה ולמד מקומות. ובכמה ב. נח, זבחים ובבבלי
בשר  אין אם והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב, (דברים

דם. אין זית 95)- וחצי בשר זית חצי נשאר אם ואפילו
אדם  לאכילת לא כזית כאן אין כי כזית, יש וביחד חלב,

למזבח. כזית 96)ולא יש כן ואם כליל, כולה שעולה
עט. פסחים וגמרא שם, (תוספתא מזבח לאכילת שלם

מקומות). ובכמה

.‡Ï˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈÊkÓ ˙eÁt ¯‡L97- ˜¯Ê Ì‡Â , ƒ¿«»ƒ¿«ƒ…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ¯‰ ‡Ï98¯Oa‰ ÏÒÙ .99Ê Ì„˜‡ˆiL B‡ ‰˜È¯ …À¿»ƒ¿««»»…∆¿ƒ»∆»»

‰ˆ¯‰ - ˜¯Ê Ì‡Â ,Ìc‰ ˜¯ÊÈ ‡Ï - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ100. »¬»»…ƒ¿…«»¿ƒ»«À¿»

הקודמת.97) הלכה עלה 98)ראה לא הקרבן כלומר,
או  "נפסל לד:) (פסחים בברייתא ופסול, ה' לפני לרצון
ובנשתייר  הורצה". זרק שאם יהושע רבי ומודה שיצא...
רבינו  למד ומזה מודה, יהושע שרבי אמרו לא מכזית פחות

א. עז, שם וראה הורצה, לא הנזכרת.99)שכאן ברייתא
אם  שהרי והאימורים, הבשר כל יצא או כשנפסל ומדובר,
לד. הלכה ראה לכתחילה. זורק נפסלו לא האימורים
(דברים  הכתוב על שמסתמכת משום בשר, כתבה והברייתא
הבדל  אין ובעולה והדם", הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
לכל  מתכוון שהוא אע"פ ורבינו, אימורים. ובין בשר בין
לשנות  שלא כדרכו הברייתא, לשון נקט קדשים, קדשי

הגמרא. רבי 100)מלשון צה. בהערה המובאה ברייתא
ליוצא  מועילה שזריקה תלמידו, עקיבא כרבי סובר יהושע
להרצאה  שמועילה והואֿהדין מעילה, מידי להוציא
ולחםֿ הל"ב, לקמן וראה שאם) ד"ה לד: שם ('תוספות'

כאן. משנה

.·ÏÌ„˜ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»…∆
ıeÁa ¯Oa‰Â Ìc‰ ˜¯ÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««»¿«»»«

¯Lk Á·f‰ -101˙‡ˆÏ ¯Oa‰ ÛBqL ÈtÓ ,102. «∆«»≈ƒ¿≈∆«»»»≈
˙ÏÚBÓ ‰˜È¯f‰Â103BÙ¯OÏ ‡ˆBiÏ104‡Ï Ï·‡ , ¿«¿ƒ»∆∆«≈¿»¿¬»…

BÏÎ‡Ï105. ¿»¿

מלהביא 101) פטורים והבעלים האימורים, את מקטירים
ב. פט, זבחים יוחנן, כרבי אחר. לעזרה 102)קרבן חוץ

ירושלים. בכל נאכלים קלים קדשים שהרי הזריקה, אחרי

הדם. זריקת בשעת בחוץ נמצא אם אפילו נפסל לא ולפיכך
מוגבלת.103) שריפה,104)תועלת דין לענין פירוש,

פסול  אירע הכלל: "זה ה"ו) פ"ו פסחים (תוספתא ששנינו
תעובר  בבעלים או בדם מיד, ישרף הקרבן) (בגוף בגופו

ויצא בלינה) שיפסל כדי אותו ילינו (פירוש, לבית צורתו
ישרף  שלא הועילה שהזריקה רבינו ומשמיענו השריפה".
מפני  והטעם, צורה. עיבור טעון אלא בגופו פסולו כדין מיד
שנתבאר  כמו באכילה, הותר שלא אלא נפסל לא שהבשר
עקיבא  רבי דעת זוהי הבאה. ובהערה טו בהלכה למעלה
ו'רבינו  רש"י (ראה ז: שם שנתפרשה כפי ז. ו: (מעילה
הגמרא. לשון נקט ורבינו כאן) וכסףֿמשנה שם, גרשום'

הדם,105) זריקת לפני באכילה אסור קלים קדשים בשר
זריקה  בשעת בעזרה היה שלא זה ובשר מתירתו, והזריקה
קורקוס  הר"י דעת על מסתמך זה (פירושנו הותר. לא
אחרת. פירש הכסףֿמשנה אולם בהט"ו. למעלה שהבאנו

שם). ראה

.‚Ï˙˜È¯Ê ÈÙÏ e‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ ÔÎÂ¿≈≈≈»»ƒ«ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ«
ÏÒÙ ‡Ï - ıeÁa Ì‰Â Ìc‰ ˜¯ÊÂ ÌÈÓc106Á·f‰107, »ƒ¿ƒ¿««»¿≈«…ƒ¿««∆«

Ô¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â108‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó - ¿ƒ∆¡ƒ»«¿ƒƒ»¿««ƒ∆…
‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô¯ÈÊÁ‰109. ∆¡ƒ»«»ƒ¬≈∆ƒƒ¿»¿»≈

קדשי 106) היינו למחיצתו, חוץ יוצא א. יוצא: סוגי שני יש
לחומת  מחוץ קלים וקדשים העזרה, לחומת מחוץ קדשים
ובין  אימורים בין למחיצתו, חוץ שיצא מה וכל ירושלים.
ב. נפסלו. – קלים קדשים ובין קדשים קדשי בין בשר,
יש  כאן הדם. זריקת לפני לעזרה חוץ שיצאו קלים קדשים
המזבח  על הקרבים האימורים כי לבשר, אימורים בין הבדל
חלה  זו קדושתם אבל קדשים, כקדשי חמורה קדושתם
על  להקטרה אותם המתירה הדם, זריקת אחרי רק עליהם
(מבי"ט  הבשר כקדושת קדושתם זריקה לפני אבל המזבח,
רש"י  דעת וכן המוקדשין, פסולי מהל' פ"א ספר' ב'קרית
אותן  עושה "שזריקה שכתב הואֿהדין, ד"ה פט. זבחים
אם  לדון יש אבל ביוצא, נפסלו לא ולפיכך קדשים") קדשי
להקטרה  להתירם מועילה בחוץ כשהאימורים הזריקה
אנו  בזה, רבינו ושיטת חמורה. קדושה עליהם ולהעלות
הקודמת  בהלכה מלשונו זו בהלכה לשונו משינוי למדים
לגמרי, כשר משמע כשר", "הזבח כתב שם בשר, ביצא
פטורים  והבעלים כלומר, הזבח", נפסל "לא כתב וכאן
(ראה  האיברים את מקטירים אין אבל אחר, קרבן מלהביא
הרי  כך, תפרש לא אם א). השגה סוף הט"ו למעלה ראב"ד

הבדל  כל ולמה אין אימורים, לדין שיצא בשר דין בין
מפני  נימק בשר דין ועוד, הלכות? לשתי רבינו חילקם
הזבח  ולמה לצאת, סופם אין אימורים והרי לצאת", "שסופו
זו. בהלכה רבינו דברי נבין זה בירור אחרי כשר?

את 107) להקטיר אסור אבל חובתם, ידי יצאו והבעלים
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הזריקה  הועילה אם ממהֿנפשך: לאימורים האימורים
חלה  הרי להקטרה, אותם והכשירה לעזרה מחוץ הנמצאים
ואם  להקטירם, ואסור ביוצא ונפסלו חמורה קדושה עליהם

להקטרה. הותרו לא הרי לקדשם, הועילה לפני 108)לא
ל'יד  שנספחו בהגהות איש' ו'חזון שמח' ('אור זריקה
כאן). כסףֿמשנה וראה המקורות". "אל הוצאת החזקה'

ונותר 109) פיגול איסורי קובעת הדם שזריקת הוא, הדין
בחוץ  היו שהאימורים שאע"פ כאן, רבינו ומלמדנו וטמא.
א  צ, זבחים פפא, כרב אלה, איסורים נקבעו זריקה, בשעת

עקיבא. רבי לדעת -

.„Ï·ÏÁ‰Â ¯Oa ‡ÓËpL ÔÈa ,„ÈÁÈ ÏL ÌÈÁ·f‰ Ïk»«¿»ƒ∆»ƒ≈∆ƒ¿»»»¿«≈∆
˙‡ ˜¯BÊ - Ìi˜ ¯Oa‰Â ·ÏÁ ‡ÓËpL ÔÈa Ìi«̃»≈∆ƒ¿»≈∆¿«»»«»≈∆

Ìc‰110˜¯ÊÈ ‡Ï - Ô‰ÈL e‡ÓË .111- ˜¯Ê Ì‡Â , «»ƒ¿¿¿≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‰ˆ¯‰112ıÈv‰L ;113‰v¯Ó114ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÏÚ À¿»∆«ƒ¿«∆««À¿»¿≈

ıÈv‰ - Ô¯ÈË˜‰Â e‡ÓËpL ‰ÏBÚ È¯·È‡ B‡ ÔÈ¯eÓ‡≈ƒ≈¿≈»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰v¯Ó115‡ÓËpL ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ . ¿«∆¿∆≈«¿¿»»¿¿«ƒ∆ƒ¿»

Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Blk ·ÏÁ‰Â ¯Oa‰116. «»»¿«≈∆À¬≈∆≈∆«»

ב.110) עז, פסחים יהושע כרבי גמרא,111)לכתחילה,
הגדול.113)שם.112)שם. הכהן מצח שעל הזהב ציץ

אהרן 114) מצח על "והיה לח) כח, (שמות בתורה כתוב
על  שמרצה חכמים ודרשו הקדשים", עוון את אהרן ונשא

הקדשים. ה"ז.115)טומאת פ"ד המקדש ביאת הל'
שביחיד 116) אמרו, יהושע רבי לדעת במסקנה א. עח, שם

זורקים  – ובציבור הורצה, זרק ואם לכתחילה אסור
על  מרצה אינו שהציץ כתב שם שרבינו ואע"פ לכתחילה,
יחיד, בקרבנות זה האימורים, על אלא הנאכלים הדברים
ההלכה  מסיום משמע וכן מרצה. – ציבור בקרבנות אבל
(לחםֿ בציבור הדחויה הטומאה היתה אלאֿאםֿכן שם:

משנה).

.‰ÏÏÒÙ - ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ Ìc117,Á·f‰ «»»ƒ∆»»»¬»»ƒ¿««∆«
‡Ï - ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯Êe BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿»««ƒ¿≈«…

‰ˆ¯118. ƒ¿»

לג 117) הלכה למעלה ראה אחר, קרבן להביא וצריך
(הציץ)118)בהערות. "שאינו ב: פב, זבחים משנה,

היוצא". (הדם) על מרצה

.ÂÏÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈL„w‰ Ìc ÏÎÂ119. ¿»««√»ƒ≈¿«≈À¿»¿»
ÌÈnk epÎtLz ı¯‡‰ ÏÚ :Ìca ¯Ó‡pL120Ìc - ∆∆¡««»«»»∆ƒ¿¿∆««ƒ»

;‰‡ÓË Ïa˜Óe ÌÈnk ·LÁp‰ ‡e‰ ÌÈnk CtLpL∆ƒ¿»««ƒ«∆¿»««ƒ¿«≈À¿»
Ïa˜Ó BÈ‡ ,ÌÈnk CtL BÈ‡L ,ÌÈL„˜ Ìc Ï·‡¬»«»»ƒ∆≈ƒ¿»««ƒ≈¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

איש 119) יועזר בן יוסי "העיד מ"ד: פ"ח עדיות משנה,
פירוש  דכן", דאינון מטבחייא בית משקה ועל צרידה...

כלל. טומאה מקבלים למדו 120)שאינם שם, בגמרא
טומאה  לקבל האוכלין את מכשיר אינו קדשים שדם מכאן
באחד  מעולם נרטבו לא אם טומאה מקבלים אינם (אוכלין
אינו  קדשים דם שאם סובר, ורבינו המשקין). משבעת
(ובהל' טומאה מקבל שאינו מכלֿשכן אוכלין מכשיר

הקבלה, מפי הוא זה שדין כתב הט"ז, פ"י אוכלין טומאת
היא  בעלמא" "אסמכתא כאן המובא שהלימוד ברור

לדעתו).

.ÊÏÏÒÙ - ˜¯Ê ‡ÏÂ ‰nÁ ÂÈÏÚ ‰Ú˜ML Ì„Â¿»∆»¿»»»«»¿…ƒ¿«ƒ¿«
‰ˆ¯‰ ‡Ï - B˜¯Ê Ì‡Â ,Á·f‰121. «∆«¿ƒ¿»…À¿»

א.121) נו, זבחים

á"ôùú'ä åìñë á"ë éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אחת 1) מתנה ונתן החיצון מזבח על הניתנין דמים יבאר

כיפר. אם

.‡ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk2Ô˙ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒƒ»«
˙‡hÁa elÙ‡Â .¯tk - „·Ïa ˙Á‡ ‰zÓ3‰zÓ - «»»««ƒ¿«ƒ≈«¬ƒ¿«»«»»

Úa¯‡‰ ¯‡Le ,¯wÚ‰ ‡È‰ ˙Á‡4.‰ÂˆÓÏ ˙BzÓ ««ƒ»ƒ»¿»»«¿««»¿ƒ¿»
- EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ÏÚ CÙMÈ EÈÁ·Ê Ì„Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈«ƒ¿«¡…∆

.¯wÚ‰ ‡È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Ìc‰ ˙ÎÈÙL¿ƒ««»««ƒ¿≈«ƒ»ƒ»

הקרבנות 2) את עליו שמקטירים הכהנים, שבעזרת המזבח
דמם. את שם 3)וזורקין ובגמרא שם זבחים הלל כבית

שתי  חטאת בדיני בתורה כתוב כי נימוקם, מבואר לז:
קרנות  אחת ופעם יחיד, לשון ומשמע ואו בלי קרנת פעמים
שלוש  ארבע, וביחד שתיים עוד הרי וא"ו], [=עם מלא
דבר  שכל בידינו, כלל הקרבנות (בדיני לעכב ואחת למצוה
בדיעבד  אבל למצוה, רק נאמר אחת פעם התורה שציוותה
שם  שכתובה או פעם עוד נצטוו כן אם אלא מעכב, אינו
זריקת  בלי לכפרה אפשר שאי מפני עיכוב), על המורה מלה

מחטאת. נלמדים הקרבנות ושאר כלל. מה 4)דם כלומר,
האחת. שנתן אחרי מהארבע שנשתייר

.·‰˜È¯Êa ÔÈzp‰ ÏÎÂ5;‡ˆÈ - ‰ÎÈÙLa Ô˙pL ¿»«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆¿»»ƒ¿ƒ»»»
.CÙMÈ EÈÁ·Ê Ì„Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»∆ƒ»≈

ãycew zegiyn zecewpã

mce xn`py ,`vi - dkitya opzpy dwixfa oipzipd lke"
."jtyi jigaf

רבי  בין מחלוקת את הגמ' תלתה פסחים, מסכת בסיום
של  את פוטרת הפסח ברכת האם עקיבא, ורבי ישמעאל
זו  את פוטרת זו ולא זו את פוטרת זו שלא או (ר"י) זבח
הזבח) (מעשה זריקה ישמעאל רבי שלדעת וקבעה (ר"ע),
זו  בכלל זו לא ר"ע ולדעת הפסח), (מעשה שפיכה בכלל
הרמב"ם  כאן שהרי משנה' ב'כסף והקשה זו. בכלל זו ולא
בהלכות  אבל זריקה, בכלל ששפיכה ישמעאל כרבי פסק
הפסח  ברכת שאין כר"ע פסק ה"ז) (פ"ח ומצה חמץ
ותירץ  פסח. של את פוטרת זבח של ולא זבח של פוטרת
שהביאו  כהן, חיים רבינו כפירוש סובר שהרמב"ם הצל"ח
טפל, והזבח עיקר שהפסח הוא ר"י של שטעמו התוספות,
להבין, צריך אבל זבח. של את פוטרת הפסח ברכת ולכן
אינה  הפסח שברכת והרמב"ם ר"ע סברת מהי לפי־זה
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שהזבח  כירושלמי לכו"ע פשוט והרי זבח, של את פוטרת
לפסח. טפל

במצוות  האם חלוקים ור"ע ישמעאל רבי בזה: הביאור וי"ל
או  הנותן בגדרי לפרשן יש גדרן, התפרש שלא התורה
בפירוש  במכילתא מחלוקתם ולדוגמא המקבל. בגדרי
ר"י  לאמר", האלה הדברים כל את אלקים "וידבר הפסוק
אומר  ר"ע לאו, לאו ועל הן הן על עונין שהיו מלמד אומר:
הבדל  ישנו המקבל גדרי מצד כי הן. לאו ועל הן הן על
ואת  עושה הוא אלה שאת ללא־תעשה, מצוות־עשה בין
לאו  ועל הן הן על אמרו לר"י ולכן עושה, אינו הוא אלה
ומצד  הנותן, בגדרי מתחשבים ר"ע לשיטת אבל לאו,
שהוא  או מצוות־עשה הוא בין ציווי כל הרי הקב"ה
על  ענו ולכן הקב"ה, של רצונו קיום הוא עניינו לא־תעשה,
מכוונת  תשובתם היתה בלאו שגם היינו הן, לאו ועל הן הן
מחלוקות  חמש בעוד (ועיין־שם הקב"ה. של רצונו לקיום

זו). בשיטה המתבארות שביניהם
ר"י  לדעת והזבח, הפסח בעניין מחלוקתם תובן ומעתה
ומתחשבים  המקבל, בגדרי מתחשבים אנו הרשות בענייני
בענייני  אבל טפל. ומה אצלו עיקר מה להחליט ברצונו
מחויב  שהוא כי־אם ברצונו תלויות שאינן המצוות
התורה  אותה שעשתה במה רק טפלה היא הרי לעשותן,
אינו  שלפעמים בזה רק טפל הזבח גם כך לא. ותו טפל
נעשה  כשקרב אבל ובמועט, בטהרה בחול רק ובא קרב
פסח, של על "בירך לר"י גם ולכן לפסח, טפל ואינו חשוב

בדיעבד. רק זבח" של את פטר
(hpz 'r t"ybd ,migqt zkqn lr oxcd itÎlr)

בכוח 5) וזורק מהמזבח רחוק עומד שהכהן פירושה, זריקה
בצד  שעומד היינו ושפיכה שבמזרק. הדם את למזבח

וש  עולה אשם, הדם. את עליו ושופך ניתנים המזבח למים
באצבע. ניתנת וחטאת בשפיכה ופסח מעשר בכור, בזריקה,

.‚ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ Ïk6¯qÁ Ì‡ , »«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««¿ƒƒƒƒ«
;‰¯tk‰ ¯wÚ Ô‰ Ôlk ‡l‡ ,¯tk ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆…ƒ≈∆»À»≈ƒ«««»»
Ú·L :¯Ó‡pL ,ÔÈÓ ÏÚ „Èt˜‰ ·e˙k‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¡«∆«

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

את 6) יום בכל מקטירים ועליו בהיכל שעמד הזהב מזבח
ושל  הכיפורים יום של ושעיר פר דם עליו ומזים הקטורת
אלא  נאכל ואינו מוקטר אינו שבשרם ושעירים פרים  שאר

נשרף.

.„- ÌÈÏÚa‰ e˙Óe ˙Á‡ ‰zÓ epnÓ Ô˙pL ˙‡hÁ«»∆»«ƒ∆«»»««≈«¿»ƒ
‰˙Èn‰ ¯Á‡Ï ˙BzÓ Úa¯‡ ÌÈÏLÈ7. «¿ƒ«¿««»¿«««ƒ»

רק 7) הן הנותרות והשלוש כיפרה שהראשונה מפני והטעם,
שמתו  חטאת דין לה אין לפיכך מעכבות, ואינן למצוה

המצוה. את וגומרים בעליה,

.‰LÏM‰ ÔzÈ ‡Ï - ÌBia ˙Á‡‰ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»«««…ƒ≈«»
‰ÏÈla8. ««¿»

החמה.8) בשקיעת נפסל שהדם מפני

.Â·iÁ - ıeÁa ÔÓÈÏL‰Â ÌÈÙa ˙Á‡ Ô˙ Ì‡Â9 ¿ƒ»«««ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»««»
ıeÁa ‰ÏÚÓ ÌeMÓ10. ƒ«¬∆«

בפנים,10)כרת.9) לעשותן מצוה אלו מתנות שהרי
מועד  אוהל פתח "ואל ט) יז, (ויקרא בה קוראים אנו לפיכך
שינה  רבינו שם. מעמיו". ההוא האיש ונכרת וגו' יביאנו לא
ורבינו  חוץ. מיתה, לילה, הסדר: שם שבגמרא, הסדר את
נותן  - מיתה דיניהם: חומרת לפי חוץ, לילה, מיתה, סידר:
כרת; חייב אינו נתן אם אבל יתן, לא - לילה לכתחילה;

כרת. ענוש - חוץ

.Ê‰fÓ ‰È‰11B„È ‰ÚË˜Â12ÚÈbiL Ì„˜ ‰fÓ ÏL »»«∆¿ƒ¿¿»»∆«∆…∆∆«ƒ«
‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÁaÊn‰ ¯ÈÂ‡Ï Ìc13. »«¬ƒ«ƒ¿≈«…»¿»«»»

ושעירים 11) (פרים הפנימיות ובחטאות העוף בחטאת
באצבע  מזה היינו הזאה, לשון בתורה כתוב הנשרפים)

לעבודה.12)מרחוק. ופסול מום בעל ונעשה
היה 13) המזה ואז במזבח נוגע כשהדם נגמרת שההזייה

מום. בעל

.Á˙Ba¯˜ ÔzÓ ‰pL14˙‡hÁa ÔÈa ,˙‡hÁa ƒ»««»¿»¿«»≈¿«»
ÌÈÙa ˙ÈOÚp‰15eÁa ˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁa ÔÈaı16- ««¬≈ƒ¿ƒ≈¿«»««¬≈«

ÔÈ¯Lk - ÌÈL„˜ ¯‡La Ï·‡ .ÏÒÙ17. ƒ¿»¬»ƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

דרומית 14) בקרן להתחיל הוא, בחטאות הנכון הסדר
ולבסוף  מערבית, צפונית צפונית, מזרחית ואחריה מזרחית
הקרבן. נפסל זה מסדר שינה ואם דרומית מערבית

שבהיכל.15) הזהב מזבח ועל הפרוכת על דמה את שמזים
להיכל.16) חוץ שהיא שבעזרה, המזבח על נזרק שדמה
קרבנות.17) לשאר חטאת בין ההבדל של טעמו נתבאר ולא

.ËÌÈÙÏÂ Ô¯w‰ ÔÓ Ìc‰ Ô˙18˙‡hÁa ÔÈa , »««»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿«»
ÔÈa ÈÓÈt‰ ÁaÊna ÔÈa ,ÌÈL„˜ ¯‡La ÔÈa≈ƒ¿»»»ƒ≈«ƒ¿≈««¿ƒƒ≈

.ÏeÒt - ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊna«ƒ¿≈««ƒ»

ורחבן 18) אמה ארכן החיצון, מזבח שבפינות הקרנות ארבע
של  העליון בחציו כנגדן הכהן נותן החטאות ודם אמה
נגד  ניתנות הקרבנות שאר של המתנות שתי וכן המזבח.
של  התחתון בחציו מכאן ואמה מכאן אמה היינו הקרנות
שהוא  בשטח הדם נתן שאם כאן, רבינו ומלמדנו המזבח.
במזבח  בין פסול, - הקרן כנגד שלא היינו הקרן, מן לפנים

בפנימי. ובין החיצון

.ÈÁaÊn‰ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ B˙B‡ ÔzÏ B˙ÂˆnL Ìc19 »∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»≈¬ƒ«ƒ¿≈«
‰hÓÏ BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰hÓÏ B˙pL20B˙e ∆¿»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿¿«»¿»
ÏÎÈ‰a ÌÈÙa BzÏ B˙ÂˆnL B‡ ,‰ÏÚÓÏ21B˙e ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈»¿»

ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ B‡ ,ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ«ƒ¿≈««ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿≈««ƒ
ıeÁa ÔÈzp‰ Ìc Ô˙pL B‡ ,ÏÎÈ‰a ÌÈÙÏ Ô˙pL∆¿»»ƒ¿ƒ«≈»∆»«««ƒ»ƒ«

L·k‰ ÏÚ22„BÒÈ‰ „‚k ‡lL23Á·f‰ ¯Oa È¯‰ - ««∆∆∆…¿∆∆«¿¬≈¿««∆«
ÏeÒt24ÌÈÏÚa‰ e¯tk˙ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .25;Ba »¿««ƒ≈ƒ¿«¿«¿»ƒ

‡lL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ Ìc ÚÈb‰L ÔÂÈk≈»∆ƒƒ«»«ƒ¿≈«««ƒ∆ƒƒ«∆…
.¯tÎÏ BÓB˜ÓÏ ÚÈb‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - BÓB˜ÓÏƒ¿¬≈¿∆ƒƒ«ƒ¿¿«≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26¯Lk ˜¯Bf‰ ‰Ê ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆«≈»≈
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‰„B·ÚÏ27¯Lk‰ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ;28ÏeÒtÏ Ô˙Â29, »¬»¬»ƒƒ≈«»≈¿»««»
˙‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏ ÔÈzp‰ ˙‡ ÏeÒt‰ Ô˙Â¿»««»∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿«»¿∆
B‡ ,ÌÈÙa ıeÁa ÔÈzp‰ ˙‡Â ,ıeÁa ÌÈÙa ÔÈzp‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿∆«ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÒÙ ‡Ï - „BÒÈ‰ „‚k ‡lL L·k‰ ÏÚ Ô˙pL∆»«««∆∆∆…¿∆∆«¿…ƒ¿«

LÙp‰ Ìc ¯‡L Ì‡ ,Á·f‰ ¯Oa30¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¿««∆«ƒƒ¿«««∆∆∆»«¬…
Ïa˜ÈÂ ¯Lk‰31Ìc‰ ˜¯ÊÈÂ LÙp‰ Ìc ¯‡L «»≈ƒ«≈¿»««∆∆¿ƒ¿…«»

.BÓB˜Óaƒ¿

העוף.19) ועולת בהמה הקרבנות 20)חטאת שאר
בחוץ. ופרים 21)הנעשים הכיפורים, יום של ושעיר פר

הקרבנות  מעשה בהלכות המבוארים הנשרפים ושעירים
ירושלים. לחומת שמחוץ הדשן בבית נשרף ובשרם

ממש.22) המזבח על כנגד 23)ולא שלא או פירוש,
"והיסוד  שנינו: א ג, פרק מדות במשנה ממש. במזבח היסוד
פני  ועל הצפון כל פני על מהלך היה החיצון) מזבח (של
אמה  ובמזרח אחת אמה בדרום (תופס) ואוכל המערב. כל
ואם  יסוד היה לא מזרחית דרומית שבקרן מזה ויוצא אחת".
הקרבן  המזבח מחצי למטה הניתנים דם את זו בקרן זרק
ז) ד, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו ונז: נו: בזבחים פסול.

העולה". מזבח יסוד פסולים.24)"אל האימורים וגם
אחר.25) קרבן להביא חייב נפסל 26)ואינו הזבח שבשר

תקנה. לו שנשאר 27)ואין הדם ולפיכך כיפר ובדיעבד
לזריקה. ופסול שיריים קיבל 28)נעשה אם אפילו כלומר,

שיריים  עושה אינה בוודאי פסול כהן קבלת שהרי הכשר,
משנה). שיריים.29)(לחם שעושה טמא פסול אפילו

הבהמה.30) פי 31)בצוואר על אף הראשונה הדם קבלת
מפני  הנשאר, הדם את שיריים עשתה לא כשר שקיבל
הייתה  והזריקה שיריים עושה אינה זריקה בלי שקבלה

פסולה.

.‡ÈÌ„a Ìc ÔÈa ,e·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÈÓc32˙BÒBk ÔÈa ¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿»≈
˙BÒBÎa33˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ Ì‡ :34ÔÈza ¿ƒƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ

ÔzÓ ÔÈzp‰ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ - ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ≈«…«»»««¿≈«ƒ»ƒ««
Úa¯‡35.Úa¯‡ ÔzÓ Ïk‰ ÔzÈ - Úa¯‡ ÔzÓ ÔÈza «¿«¿ƒ»ƒ«««¿«ƒ≈«…«««¿«

Ô‰L ÌÈzL ÔzÓ ÔÈza ˙Á‡ ‰zÓ ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒ«»»««¿ƒ»ƒ««¿«ƒ∆≈
˙Á‡ ‰zÓ Ïk‰ ÔzÈ - Úa¯‡36ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ . «¿«ƒ≈«…«»»««ƒ¿»¿«ƒ»ƒ

‰n‡Ï Ïk‰ CÙMÈ - ‰hÓÏ ÔÈza ‰ÏÚÓÏ37, ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈«…»«»
˙‡hÁ‰ È¯ÈL e·¯Ú˙ elÙ‡ .ÔÈÏeÒt ÌÈÁ·f‰Â38ÌÚ ¿«¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿»¿¿»≈««»ƒ

Ïk‰ CÙMÈ - ‰hÓÏ Ïk‰ ÌB˜nL ,‰ÏBÚ‰ Ìc«»»∆¿«…¿«»ƒ»≈«…
‰n‡Ï39. »«»

קרבנות.32) שני של דם נתקבל אחד כוס 33)בכלי בכל
הכוסות. שנתערבו אלא אחד מקרבן דם דם 34)יש כגון

מעשר. בדם ארבע,35)בכור מתן ניתן בלבד חטאות דם
חטאות. שתי של דמן בתערובת כאן "כל 36)והמדובר

בלבד  אחת מתנה נתן אם החיצון, מזבח על הניתנים הדמים
כדי  אחת ממתנה יותר התערובת מן ליתן ואסור כיפר".
פחות  נותן אם אבל תוסיף", "לא על במעשה יעבור שלא

מעשה. עושה אינו הרי תגרע" "בל על כעין 37)ועובר
ומים  לחוץ ופתוח העזרה רצפת כל פני על עובר היה מרזב

בו. וטעונין 38)עוברים במקומן, המתנות ארבע שנתן

למטה. שהוא המזבח יסוד על פי 39)שפיכה על אף
על  זריקה טעון העולה שדם מפני למטה. מקומם ששניהם
ואסור  היסוד על ישר נשפכים חטאת ושיירי המזבח קיר
יוחנן  כר' היסוד, על שיזובו כדי הקיר, על אותם לשפוך

פא. שם יהודה ורב

.·È‰ÏÚÓÏ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ Ô˙ ‡l‡ ,Ï‡L ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆»»«ƒ««¬¿«¿»
ÔzÈ - Ï‡LÂ ‰ÏÚÓÏ Ô˙ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰hÓÏe¿«»¬≈∆»≈»«¿«¿»¿»«ƒ≈

‰hÓÏ40.BÏ eÏÚ el‡Â el‡Â , ¿«»¿≈»≈»

(רבי 40) ואלו אלו נמלך, ולא למעלה "נתן פא: שם ברייתא
למטה". ויתן שיחזור מודים וחכמים) אליעזר

.‚ÈCtLÈ - ıeÁa ÔÈzpa ÌÈÙa ÔÈzp‰ e·¯Ú˙ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿…
˙·¯Úz‰ Ìc Á˜ÏÂ Ï‡L ‡Ï Ì‡Â .‰n‡Ï Ïk‰«…»«»¿ƒ…»«¿»««««¬…∆
¯ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙pL ÔÈa ,ıeÁ·e ÌÈÙa epnÓ Ô˙Â¿»«ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆»«ƒ¿ƒ¿»«
Ïk‰ - ÌÈÙa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa B‡ ıeÁa Ô˙Â¿»«««¿»«¿»«ƒ¿ƒ«…

¯Lk41ÌÈÓc ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ
˙‡hÁ Ìc Ï·‡ ;˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,ıeÁa ÌÈzp‰«ƒ»ƒ«ƒ««»¬»««»
˙ÈOÚp‰ ˙‡hÁ Ì„a ·¯Ú˙pL ıeÁa ˙ÈOÚp‰««¬≈«∆ƒ¿»≈¿««»««¬≈

¯Lk - ÌÈÙa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ıeÁa Ô˙ Ì‡ :ÌÈÙa42, ƒ¿ƒƒ»««¿»«¿»«ƒ¿ƒ»≈
ÌcL .‰ÏeÒt - ıeÁa Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÌÈÙa Ô˙»«ƒ¿ƒ¿»«¿»««¿»∆«
„ÈÁÈ ˙‡hÁ elÙ‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿««≈»¬ƒ««»ƒ

˙ÏÎ‡p‰43¯L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;‰¯eÒ‡ - «∆¡∆∆¬»∆∆¡«¿»«»¬∆
‡e‰Â .¯ÓB‚Â dÓcÓ ‡·eÈ44¯ÚL C¯„ ‡B·iL »ƒ»»¿≈¿∆»∆∆««

‰‡Èa C¯c - ‡·eÈ :¯Ó‡pL ,ÏÎÈ‰‰45Ì‡ Ï·‡ ; «≈»∆∆¡«»∆∆ƒ»¬»ƒ
LtLÙa BÒÈÎ‰46BÈ‡ - ‚‚ B‡ ÔBlÁ C¯„ B‡ ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆∆««≈

.ÏÒÙƒ¿»

המחלוקת 41) אליעזר, ור' עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים
יובא  אשר חטאת "וכל כג): ו, (ויקרא הכתוב בפירוש היא
תשרף". באש תאכל לא בקודש לכפר מועד אהל אל מדמה
אינם  קרבנות שאר אבל דווקא, חטאת סוברים חכמים
אות  כל לדרוש ששיטתו עקיבא, ורבי בכך, נפסלים
פב.). (שם הקרבנות כל את "וכל" מהמלה מרבה שבתורה,

הבעלים.42) נתכפרו בפנים נתן לא פשוטו 43)ואפילו כי
הזייה  טעון שדמן ציבור בחטאות לפרש אפשר מקרא של

בשריפה. ומצוותן נאמר.44)בפנים  רגילה.45)וזה
קטנה.46) צדדית דלת

.„ÈÌÏÚ‰ ¯t47ÒÎ ÌÓcL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯ÈÚOe «∆¿≈¿ƒ¬»»»∆»»ƒ¿»
ÏÎÈ‰Ï48;ÏÒÙ - ÌÈL„w‰ L„˜Ï BÒÈÎ‰ Ì‡ , «≈»ƒƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒƒ¿«

‰ÓÈt ‰Ê ÌB˜ÓaL49‡e‰ ÔÓB˜Ó ÏL50¯t ÔÎÂ . ∆¿»∆¿ƒ»∆¿»¿≈«
L„˜Ï ÒÎ ÌÓcL ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ∆»»ƒ¿»¿…∆
‰f‰Â ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÓc ÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÌÈL„w‰«√»ƒƒƒ¿ƒ»»¿…∆«√»ƒ¿ƒ»

epnÓ51L„˜Ï BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁÂ ,ÏÎÈ‰Ï B‡ÈˆB‰Â ƒ∆¿ƒ«≈»¿»«¿ƒ¿ƒ¿…∆
ÏÒÙ - ÌÈL„w‰52˙BÈf‰ epnÓ ¯ÓB‚ BÈ‡Â , «√»ƒƒ¿«¿≈≈ƒ∆«»

‡ˆiL ÔÂÈk ;ÌÈL„w‰ L„˜aL53‡ˆÈ54Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿…∆«√»ƒ≈»∆»»»»¿≈ƒ
,ÏÎÈ‰Ï Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BÈf‰ ¯Ób»««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ»«≈»

ÏÎÈ‰Ï ıeÁ Ô‡ÈˆB‰Â ˙BÈf‰ ˙ˆ˜Ó ‰f‰Â55¯ÊÁÂ , ¿ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»«≈»¿»«
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;ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ¯ÓB‚ BÈ‡ - ÏÎÈ‰Ï ÔÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«≈»≈≈«»∆«≈»
ÏÒÙ BÓB˜ÓÏ ıeÁ Ìc‰ ‡ˆiL ÔÂÈkL56. ∆≈»∆»»«»ƒ¿ƒ¿»

הציבור 47) ועשה מותר וכדומה שחלב והורו דין בית שגגו
בהיכל  הזייה טעון ודמו לחטאת פר מביאים הוראתם, פי על
מביאים  הציבור, ועשה זרה בעבודה טעו ואם הפרוכת. על

לחטאת. בכך.48)שעיר (שם 49)מצוותם בתורה כתוב
משמע  פנימה", הקודש אל דמה את הובא לא "הן יח),
הקדשים. קודש זה - ופנימה הקרבן, נפסל הובא שאם

ההיכל.50) מן לפני הוא הקדשים וקודש בהיכל, מקומם
הכל.51) גמר ולא הזיות על 52)מקצת אף יוצא, פסול

כמצוותו. בהיכל מקומו זה שדם לקדש 53)פי מחוץ
הזיותיו. גמר לפני פי 54)הקדשים על ואף ביוצא, נפסל

הקדשים. בקודש מקומו עכשיו - להיכל לצאת שסופו
וודאי.56)לעזרה.55) פסול

.ÂËÌ‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ˙BÒBk ÈLa dÓc ÏawL ˙‡hÁ«»∆ƒ≈»»ƒ¿≈¿»»∆»≈∆
¯Lk ÈÓÈt‰ - ıeÁÏ57Ì‰Ó „Á‡ ÒÎ .epnÓ ‰fÈÂ ««¿ƒƒ»≈¿«∆ƒ∆ƒ¿«∆»≈∆

ÏeÒt ÔBˆÈÁ‰ Û‡ - ÌL epnÓ ‰f‰Â ÏÎÈ‰Ï58. «≈»¿ƒ»ƒ∆»««ƒ»
Ì‡ dÓc ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ;dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¬ƒƒ¿»»»ƒ

.‰ÏÒÙ - L„wa ¯tÎÏ ÒÎƒ¿«¿«≈«…∆ƒ¿¿»

יובא 57) "אשר כג) ו, (שם מהכתוב זה דין למדו ובגמרא
ואין  נכנס) שלא מה (גם פוסל הנכנס תאכל"; לא וגומר

יצא. שלא החלק את פוסל שם 58)היוצא כחכמים
דמה, מקצת ואפילו "מדמה" יובא (שם) הכתוב את שדרשו

"דמה". התורה כתבה שלא מכיוון

.ÊË,¯tk ‡ÏÂ ÌÈÙa Ba ¯tÎÏ BÒÈÎ‰L ˙‡hÁ Ìc««»∆ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ≈
k ÌÈÙa epnÓ ‰f‰ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰ ‡l‡Ì‡ :ÌeÏ ∆»ƒ¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

,ıeÁa epnÓ ‰fÓe ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‚‚BLa BÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆»≈«∆ƒ∆«
ÏeÒt - „ÈÊÓa BÒÈÎ‰ Ì‡Â ;L„wa ¯tk ‡Ï È¯‰L59. ∆¬≈…ƒ≈«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ»

פסול.59) - בשוגג בין במזיד בין ובכיפר

.ÊÈÒÈÎ‰60;‰¯Lk - ÏÎÈ‰Ï dÓˆÚ ˙‡hÁ‰ ƒ¿ƒ««»«¿»«≈»¿≈»
.d¯Oa ‡ÏÂ - dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»ƒ»»¿…¿»»

כשרה.60) - הדם קבלת קודם הכניסה ואפילו צב: שם

.ÁÈ- ÏÎÈ‰Ï ‰ÒÎÂ ‰Òk¯tL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»«≈»
‰¯Lk61. ¿≈»

והתורה 61) מאליה, נכנסה אלא הובאה שלא מפני שם,
יובא. אשר אמרה:

.ËÈÈ¯‰ - d¯‡eˆa ÏÎÈ‰Ï ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«««»«≈»¿«»»¬≈
ÈÏÎk ·eLÁ ¯‡ev‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê62. ∆»≈ƒ««»»ƒ¿ƒ

הדם 62) שגם פי על אף שכשרה יז בהלכה אמרנו בבהמה
דמה  שאין מפני אבין, ר' שואל העוף בחטאת אבל נכנס,
לומר  אפשר מהצוואר ישר מזה הכהן אלא בכלי קבלה טעון

בכלי. הדם הכניס כאילו שזה

.ÎCtL63BÙÒ‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc64‰Ê È¯‰ - ƒ¿««««»«¬»¬≈∆
˜ÙÒ65CÎÈÙÏ ;ÏÒBt BÈ‡ B‡ dÓ„a ÏÒBt ÈÏk‰ Ì‡ »≈ƒ«¿ƒ≈¿»»≈≈¿ƒ»

Û¯Oz66.˜ÙÒ ‡e‰L ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÏÎk , ƒ»≈¿»««»∆»≈

הרצפה.63) על מהצוואר בעייא 65)לכלי.64)ישר
העוף  חטאת שגם היא התורה כוונת אם שם, נפתרה שלא
התורה  או מהצוואר, ישר להזותו ומותר כלי טעון אינו

בכלי. להשתמש שבהלכה 66)אוסרת הדין אל גם מוסב
שלא  כדי אחר, קרבן מלהביא פטורים הבעלים אבל יט.

בעזרה. חולין יקריב

.‡Î˙‡hÁ67Ô˙Â ,˙BÒBk ‰Úa¯‡a dÓc ÏawL «»∆ƒ≈»»¿«¿»»¿»«
CtL ÔzÚa¯‡ È¯ÈL - ÒBÎÂ ÒBk ÏkÓ ˙Á‡ ‰zÓ«»»««ƒ»»¿»≈«¿«¿»ƒ¿»
Úa¯‡ Ô˙ .CtLÈ dÓc Ïk ˙‡Â :¯Ó‡pL ,„BÒÈ‰ ÏÚ««¿∆∆¡«¿∆»»»ƒ¿…»««¿«
ÏÚ CtL ÒBk‰ B˙B‡ È¯ÈL - „Á‡ ÒBkÓ ˙Bzn‰««»ƒ∆»¿»≈«ƒ¿»«

‰n‡Ï ÔÈÎtL ˙BÒBk‰ ¯‡Le ,„BÒÈ‰68. «¿¿»«ƒ¿»ƒ»«»

מתנות.67) ארבע שיריים 68)שמצוותה דין זה לדם שאין
מהכתוב  זה ולמדו המזבח. ליסוד להישפך שמצוותם
וההיגיון  דמו. כל ולא ישפוך" דמו "ואת כו) ד, (ויקרא
כוסות  מד' בנתן דמו" "כל הכתוב את להעמיד מחייב

אחת. בכוס דמו" "ואת והכתוב

.·Î- ÔÈlÁ ÈÓc CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙpL Ìc»∆»«¿««ƒ¿¿≈Àƒ
ÏeÒt - ‰f‰ Ì‡Â ,epnÓ ‰fÈ ‡Ï69CB˙Ï ÌÈÓ ÏÙ . …«∆ƒ∆¿ƒƒ»»»««ƒ¿

ÏÙ .¯Lk - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ ,˜¯ÊnaL Ìc‰«»∆«ƒ¿»ƒ≈«¿≈»»≈»«
eÈ‰ el‡ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈlÁ Ì„ B‡ ÔÈÈ BÎB˙Ï¿«ƒ«Àƒ¿ƒƒ»
eÈ‰È ‡lL „Ú ˜¯ÊnaL Ìc Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ :ÌÈÓ«ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»«∆…ƒ¿
Ì‡Â ;epnÓ ‰fÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó«¿»«¿≈»¬≈∆…«∆ƒ∆¿ƒ

.epnÓ ‰fÈ - ÂÈ‡¯Ó Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡≈»¿ƒ¿«≈«¿»«∆ƒ∆

"דם 69) שנינו: במשנה דם. מראה בו יש אם אפילו
יוחנן  ר' ואמר כשר". דם מראית בו יש אם במים שנתערב
לתוך  דם נפל אבל דם, לתוך מים שנפלו אלא שנו "לא שם:
בטלה  שנפלה טיפה כל פירוש בטל", ראשון ראשון מים

"דיחוי". נקרא זה לכשרותה. חוזרת ואינה ונפסלה במים

.‚ÎÁaÊn‰ ÈÏeÒt Ì„a ·¯Ú˙pL ÌÈL„w‰ Ìc70B‡ ««√»ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿≈«ƒ¿≈«
‰ËÈÁMa eÏÒÙpL ÌÈL„w‰ Ì„a71Ïk‰ CÙMÈ - ¿««√»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»≈«…

CÙMÈ - „Á‡Ó ıeÁ ˙BÒBk‰ Ïk e·¯˜ elÙ‡Â .‰n‡Ï»«»«¬ƒ»¿»«≈∆»ƒ»≈
‰n‡Ï72Ì„a ·¯Ú˙ .ÌÈÏeÒt ÌÈÁ·f‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ . »«»¿»»«¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«

˙ÈˆÓz‰73‰n‡Ï CÙMÈ -74- Ô˙Â Ï‡L ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒƒ»≈»«»¿ƒ…»«¿»«
.¯Lk»≈

כאליל.70) ונעבד ונרבע רובע מומים, בעלי כגון
כהלכתה.71) נעשתה לא שאין 72)השחיטה פי על ואף

חכמים  שגזרו והטעם, הכשר, את לבטל כדי הפסול בדם
הכשרים. על הפסולים דמי כשרבו גם להתיר יבואו שמא
מפני  כב), הלכה (ראה חולין בדם תערובת על גזרו ולא
גזרו  לא וחכמים בעזרה חולין דם שימצא שכיח שלא
גזרו  לא שכיחא דלא "מילתא - שכיחים שאינם במקרים

רבנן". על 73)ביה לזריקה ופסול הנפש, דם שאינו דם
בו.74)המזבח. וגזרו שכיח כן גם התמצית דם

.„ÎÔÈ¯eÓ‡‰75˙BÏBÚ‰ È¯·È‡Â76ÌÈˆÓw‰Â ,77 »≈ƒ¿≈¿≈»¿«¿»ƒ
‰B·l‰Â78˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe79ÈÏÎa eLc˜˙pL ¯Á‡ ¿«¿»¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

˙¯L80ÔÈa ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ el‡ ÏkÓ „Á‡ ˜¯Ê Ì‡ , »≈ƒ»«∆»ƒ»≈««≈»ƒƒ≈
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„ia81el‡ È¯‰ - Ï‡ÓOa ÔÈa ÔÈÓÈa ÔÈa ,ÈÏÎa ÔÈa «»≈ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿…¬≈≈
Lk.ÌÈ¯ ¿≈ƒ

המזבח.75) על אותם שמקטירים הבהמה כל 76)חלקי
כול  שעולה המזבח.איבריהן, על נשרפת מנחה 77)ה

על  ומקטיר חפניו מלא ממנה קומץ והכהן הקמח מן באה
למנחת 78)המזבח. חוץ מנחה, כל רוחני. סממן מין

עם  נקטרת והיא לבונה עליה נותנים חוטא, ומנחת סוטה
שנאמר 79)הקומץ. נשרפת שכולה כהן מנחת כגון

תהיה. כליל כהן מנחת וכל טז): ו, אחר 80)(ויקרא
על 81)הקמיצה. ביד וזרקם השרת מכלי שהוציאם
המזבח.

.‰ÎÌÈn‰Â ÔÈi‰82ÔÈ‰a ÔÈa ‰¯Ú˜a ÔÈa ÔÎqpL83ÔÈa ««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»≈¿ƒ≈
˙¯M‰ ÈÏk ¯‡La84B‡ ÏÁ ÈÏÎa ÔÎq .ÌÈ¯Lk - ƒ¿»¿≈«»≈¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ…

.ÔÈÏeÒt - B„Èa¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ilk x`ya oia ,oida oia dxrwa oia okqipy minde oiid"
."oileqt ecia e` leg ilka okqip ,mixyk zxy

עניין  הוא היין ניסוך הרי להבין, צריך העניינים ובפנימיות
לניסוך  בשלמא החכמה. עניין הוא המים וניסוך הבינה,
השכל  המשכת - הבינה של עניינה הוא כי כלי, צריך המים
מה  חכמה, בחינת – המים לניסוך בנוגע אבל בכלים,
בידו  ש"ניסכן אלא עוד ולא דווקא, בכלי שתבוא ההכרח

פסולין".
שונים,והב  עניינים אמנם הם ובינה חכמה בזה: יאור

ביטול, עניינה חכמה כי מזה, זה הפכים גם ולפעמים
הנהר  (רחובות הרחבה עניינה ובינה (מיצר), בלבד נקודה
כי  ביניהם, ושייכות קשר ישנו זאת, עם יחד מרחב). –
ניסוך  ולכן בינה, ללא אמיתית להתגלות באה אינה החכמה
אור  המשכת כלומר דווקא, בכלי להיות צריך המים

הבינה. בכלי החכמה
(p oniq ,dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

המזבח.82) על שנתקדש.83)שמנסכים מדה כלי
להם.84) המיוחדים בכלים שלא

.ÂÎÌÈˆÚ‰ ¯cÒÂ ,B¯cqL ıÓ˜ ÔÎÂ ,Ô¯cqL ÌÈ¯·È‡≈»ƒ∆ƒ¿»¿≈…∆∆ƒ¿¿ƒ≈»≈ƒ
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰Î¯ÚÓ ÏL85ÌÈˆÚ‰ ÈcvÓ Ô¯cqL B‡ , ∆«¬»»¿«¿»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ≈»≈ƒ

CÎa ‰¯Ë˜‰ C¯c Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -86C¯c ÔÈ‡ B‡ ¬≈∆»≈ƒ∆∆«¿»»¿»≈∆∆
Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ Ôk ‰OÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ;CÎa ‰¯Ë˜‰«¿»»¿»¿ƒ»…«¬∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ

.‰ˆ¯‰ - ‰OÚ»»À¿»

עליהם.85) רק 86)כלומר, זה נימוק נאמר שם בגמרא
שנאמר  העצים" "על אם היא הבעייה באיברים אבל בקומץ,
שתאחז  כדי לעצים, סמוך או ממש "על" הכוונה בתורה

משנה). (לחם האש בהם

á"ôùú'ä åìñë â"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאם 1) הדברים העולה, לשחיטת ראוי המזבח כל אם יבאר

יעלו. לא ירדו ואם ירדו לא יעלו

.‡- ÁaÊn‰ L‡¯a ÔËÁML ÌÈL„˜ ÈL„»̃¿≈»»ƒ∆¿»»¿…«ƒ¿≈«
ÔBÙva ÔËÁL el‡k2˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ¿»»«»∆∆¡«¿»«¿»»»∆

Èe‡¯ ÁaÊn‰ ÏkL ,„nÏÓ - EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«≈∆»«ƒ¿≈«»
.ÌÈÓÏM‰ ˙ËÈÁLe ‰ÏBÚ‰ ˙ËÈÁLÏƒ¿ƒ«»»¿ƒ««¿»ƒ

יוסי.2) כר' ופסק נח. זבחים במשנה תנאים מחלוקת

.·‰ÏBÚ3dËÁML B‡ ,ÁaÊn‰ L‡¯a dËÁML »∆¿»»¿…«ƒ¿≈«∆¿»»
d˙B‡ ËÈLÙÈ - ÁaÊn‰ L‡¯Ï d˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ‰hÓÏ¿«»¿∆¡»»¿…«ƒ¿≈««¿ƒ»

dÓB˜Óa ‰pÁzÈÂ4‰hÓÏ ÔÁÈ„Óe ÌÈ·¯w‰ „È¯BÓe ,5 ƒ«¿∆»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»¿«»
ÌÈ‰kÏ B˙BÂ ¯BÚ‰ „È¯BÓe ,Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ¯ÊBÁÂ6. ¿≈«¬∆»ƒ»¿¿«…¬ƒ

פד.3) שם אם 4)משנה מחלוקת פה. שם ובגמרא שם
לא, או כשרים בקרבנות מזבח של בראשו וניתוח הפשט יש
ירדו, לא עלו שאם בפסולים, המשנה את מעמיד והאוסר
במקומם. ומנתח מפשיט לכן להעלותם, יוכל לא יוריד ואם
ומנתח  מפשיט כשרים שגם שסובר וברור סתם, ורבינו
הראוי  שכל המשנה, על בפירושו כתב וכן המזבח. בראש
לצורך. שלא אותו מורידים אין למזבח עלה אם למזבח

שם.5) מדיח אינו המזבח של כבודו משום שם. ברייתא
"עור 6) ח) ז, (ויקרא שנאמר לכהנים, ניתן עולה עור כי

קדשים  קדשי עורות וכן יהיה", לו לכהן הקריב אשר העולה
קג.). שם (משנה אחרים

.‚ÌÈÁ·Ê ÔÎÂ7ÌÈËeÁL8- ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÏÚL ¿≈¿»ƒ¿ƒ∆»¿«≈«ƒ¿≈«
ÔÁÈ„Óe ÌÈ·¯w‰ „È¯BÓe ,ÔÓB˜Óa ÔÁzÓe ÔËÈLÙÓ«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ¿ƒ»

Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe ¯ÊBÁÂ ÌÈna9˙‡Â ¯BÚ‰ ˙‡ „È¯BÓe , ««ƒ¿≈«¬∆»ƒ∆»¿∆
.¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÏÚaÏ B˙BÂ ¯Oa‰«»»¿¿«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆«¿»

È ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÁzÈÂ ËÈLÙÈ ‡l‡ ,Ïk‰ „È¯B ƒ¿≈»…ƒ«…∆»«¿ƒƒ««
ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ ÏkL ?ÁaÊn‰ L‡¯a10‰ÏÚ Ì‡ , ¿…«ƒ¿≈«∆»»»»ƒƒƒ»»

„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï11Ú‚p‰ Ïk :¯Ó‡pL ; ¿…«ƒ¿≈«…≈≈∆∆¡«»«…≈«
?Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÏBÎÈ .Lc˜È ÁaÊna12 «ƒ¿≈«ƒ¿»»««ƒ∆≈»

,‰ÏBÚ ‰Ó .‰„˜BÓ ÏÚ ‰ÏÚ‰ ‡È‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ»…»«¿»»»
ÌÈM‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L13Û‡ ;„¯z ‡Ï - ‰˙ÏÚ Ì‡ , ∆ƒ¿»»ƒƒƒ»¿»…≈≈«

.„¯È ‡Ï - ‰ÏÚ Ì‡ ,ÌÈM‡Ï Èe‡¯‰ Ïk»»»»ƒƒƒ»»…≈≈

המזבח.8)שלמים.7) בראש נשחטו אם וכלֿשכן
המזבח.9) על אותו שמקטירים שעליהם החלב את פירוש,

לה'".10) "אשה המזבח על שבשעה 11)להקטירו אע"פ
להקטרה. עדיין מוכן אינו העומד 12)שעלה קדשים בשר

ראוי". "אינו כן גם נקרא להקטרה, ולא לאכילה
גמליאל 13) כרבן ולא פג. שם במשנה יהושע ר' כדעת

ומחלוקתם  ירד". לא עלה אם למזבח הראוי "כל שאומר:
לאשים  לא אבל למזבח, ראויים שהם ונסכים, בדם

האש). על (להקטרה
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.„„¯z - ÁaÊn‰ L‡¯Ï ‰iÁ dÏÚ‰L ‰ÏBÚ14, »∆∆¡»«»¿…«ƒ¿≈«≈≈
‰Èe‡¯ dÈ‡ ÔÈ„ÚL15. ∆¬«ƒ≈»¿»

פד.14) שם ראויה,15)משנה נקראה כשנשחטה אבל
הכנה. שמחוסרת אלא

.‰ıÓ˜ ÔÎÂ16ÏÎÂ .˙¯L ÈÏÎa Lc˜˙ ‡lL ‰Án‰ ¿≈…∆«ƒ¿»∆…ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
ÁaÊn‰ È¯eq‡17ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,e„¯È - eÏÚL ƒ≈«ƒ¿≈«∆»≈¿¿ƒ∆≈»¿ƒ

Ô˙lÁzÓ18. ƒ¿ƒ»»

פג:16) נעבד 17)שם כגון להקרבה, האסורים חיים בעלי
ונרבע. רובע טריפה, שעה 18)כאליל, אף ראויים היו לא
המזבח. על להעלותם אחת

.ÂCtL B‡ ‰ÏÈla ‰ËÁLpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¬»««¿»ƒ¿«
˙‡ˆiL B‡ dÓc19‰¯ÊÚÏ ıeÁ20„¯z - ‰˙ÏÚ Ì‡ ,21. »»∆»»»¬»»ƒ»¿»≈≈

וצ"ל 19) כאן, שטעותֿסופר נראה דמה", "ויצא שם במשנה
לדברי  ירדו לא עלו אם אימורים יצאו אבל דם, היינו שיצא,
רבינו  כתב וכן מקומות), ובכמה סח: שם (ברייתא הכל

ירדו. לא לעזרה... חוץ שיצא וזבח ז: ונפסל 20)בהלכה
ופסק 21)ביוצא. שמעון, ור' יהודה ר' מחלוקת פה. שם

יהודה. כר'

.ÊÌÈL„˜ Ï·‡22B‡ elL23Ìc‰ ÔlL24¯Oa‰ B‡25 ¬»»»ƒ∆»∆»«»«»»
ÌÈ¯eÓ‡‰ B‡26‡ÓËpL B‡ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL Á·ÊÂ , »≈ƒ¿∆«∆»»»¬»»∆ƒ¿»

ÔÓf‰ ˙·LÁÓa ÏÒÙ B‡27ÌB˜Ó ˙·LÁÓa B‡28B‡ ƒ¿«¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆»
ÈepL ˙·LÁÓa29˙‡ e˜¯ÊÂ ÌÈ‡Óh‰ eÏawL B‡ , ¿«¬∆∆ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»¿∆

‰‡ÓËa ‡a‰ Ôa¯˜ ˙„B·Úa ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ ,BÓc30, »ƒ¿ƒ«¬«»¿»«»¿À¿»
eËÁLpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁ BÓc Ô˙pLÂ¿∆»«»ƒ¿»¿≈»»ƒ∆ƒ¿¬

ÌB¯ca31ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌB¯ca ÌÓc Ïa˜˙pL B‡ «»∆ƒ¿«≈»»«»««ƒ∆»
.e„¯È ‡Ï - ÁaÊn‰ L‡¯Ï eÏÚ Ì‡ ,ÌÈÏeÒt el‡≈¿ƒƒ»¿…«ƒ¿≈«…≈¿

פד.22) שם כגון.23)משנה נפסל 24)פירוש, דם
ה"א, הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ד החמה בשקיעת

הל"ה). פ"א עולה.25)ולמעלה נפסלים 26)בשר
ב). הלכה (שם השחר עמוד וחישב 27)בעליית שחט

זמנו. אחרי הדם את את 28)לזרוק לזרוק בשחיטה חישב
תורה. שקבעה במקום שלא קרבן 29)הדם לשם שחטו

שלא  שפסולים ב.) (שם ששנינו ופסח, חטאת ואפילו אחר,
ציבור.30)לשמם. מתפלא,31)בקרבן הכסףֿמשנה

נשחטה  האומר יהודה ר' שלדעת אמרו ב: במעילה שהרי
נשחטו  שגם מודים הכל ירדו, עלו אם דמה ונשפך בלילה
למה  ואםֿכן יהודה, כר' ו בהלכה פוסק ורבינו ירדו, בדרום
על  הסתמך שרבינו ונראה ירדו. לא עלו שאם כאן פסק
"קדשי  שם: התוספות כגירסת וגרס קכ. זבחים הגמרא
לא  עלו ואם בהם. מועלים אין בדרום, ששחטם קדשים

האזל). (אבן וכו'" שיעלו מהו ירדו להו, ואיבעיא ירדו.

.ÁL ÏkL„wa BÏeqt32BÏa˜Ó L„w‰ -33ÌLÎe . …∆ƒ«…∆«…∆¿«¿¿≈
eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡ Ck ,e„¯È ‡Ï - eÏÚ Ì‡L34 ∆ƒ»…≈¿»ƒ»¿…«¬

‰iL35.Ì‰ ÔÈÏeÒt È¯‰L , ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ≈

שנשחט 32) אחר או שם) (רש"י לעזרה שנכנס אחר שנפסל

כל). ד"ה שם (תוספות במשנה 33)ונתקדש שמעון ר'
מן  ולמדוהו הוא, הכל דברי זה שכלל סובר, רבינו שם.
ג), הלכה למעלה (ראה יקדש" במזבח הנוגע "כל הכתוב:
יצא  או דמה נשפך בלילה, בנשחטה רק חולק יהודה ור'
היא  "זאת... ב) ו, (ויקרא מהכתוב שנתמעטו מפני דמה,

שם). (ברייתא שם.34)העולה" שנית.35)משנה

.Ë‰ÏLÓ Ì‡Â36- e„¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,¯e‡‰ Ì‰a ¿ƒ»¿»»∆»««ƒ∆»¿
eÏÚÈ37.Ô˙¯Ë˜‰ ÌÈÏLÈÂ ‰iL «¬¿ƒ»¿«¿ƒ«¿»»»

ונותר 36) פיגול בדין כא הלכה יח בפרק לקמן אחזה.
שגם  ונראה ברובם", האור "משמשלה רבינו: כתב וטמא,
ראה  מקצתה, פירש כאן ורש"י כן, הדין לינה בפסול

כאן. המזבח.37)משנהֿלמלך אש של לחמו נעשו
פה: שם עולא של מימרה

.ÈıÓ˜38Ïbt˙pL39‰ÏLÓ B˙ˆ˜Óe ı¯‡a B˙ˆ˜Óe …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ¿»»¿»
Blk ‰ÏÚÈ - ¯e‡‰ Ba40. »«¬∆À

מג:38) לאכול 39)שם או להקטירו חישב קמיצה בשעת
למחר. לא 40)שיריים למטה שמונח החלק אם ואפילו

אחאי  רב שלם. כדבר חשוב הקומץ שכל והטעם, כלל. עלה
עולא. דעת לפי שם

.‡ÈÏL BL‡¯a elL ÌÈˆÓ˜e ÌÈ·ÏÁÂ ÌÈ¯·È‡≈»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ∆»¿…∆
‰¯ÊÚa eÏ el‡k - ÁaÊÓ41;eÏÚÈ ‡Ï - e„¯È Ì‡Â , ƒ¿≈«¿ƒ»»¬»»¿ƒ»¿…«¬

ÌÏBÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó - e„¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡42. ¬»ƒ…»¿«¿ƒƒ»¿»

בראשו 41) מועלת "לינה פז. שם כרבא פסק בלינה, ונפסלו
מזבח". והעלה 42)של הרצפה על מלן גרע לא שהרי

למזבח.

.·ÈÁaÊÓ ¯ÈÂ‡Â43ÁaÊnk -44ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡Â . «¬ƒƒ¿≈««ƒ¿≈«¿≈≈»»ƒ«ƒ
ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÔÏÚ‰L45e„¯È ‡Ï -46eOÚ È¯‰L , ∆∆¡»…∆¿ƒ«»ƒ…≈¿∆¬≈«¬

ÁaÊÓ ÏL BÓÁÏ47. «¿∆ƒ¿≈«

ופח.43) פז: ומפרש 44)שם שם. לקיש ריש של בעיא
את  בידו ואוחז המזבח על עומד אדם שאם אשי, רב
והבעיא  כמזבח. שהאויר הדבר, ברור הפסולים, הקדשים
באוירו  קנה בראש והפסול הרצפה, על עומד הכהן אם היא
אם  בספק שגם רבינו ודעת נפשטה, לא הבעיא המזבח. של

ירד. לא אימורי 45)עלה של קדושתם קובעת הזריקה
זריקה  לפני אבל להקטרה, ומתירתם קלים קדשים

להקטרה. פסולים שם 46)האימורים עולא של מימרא
בגופם.47)פג: מעשה כל בלי להקטרה שסופם מכיון

.‚ÈLÈ¯Ù‰48˙BÓL‡ ÈL49˙eÈ¯Á‡Ï50˙‡ ËÁLÂ , ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«¬»¿»«∆
Ì„˜ Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÌÈ¯eÓ‡ ‰ÏÚ‰Â Ì„˜Â ,Ì‰ÈL¿≈∆¿»«¿∆¡»≈ƒ∆∆»≈∆…∆

‰˜È¯Ê51e„¯È el‡ È¯‰ -52. ¿ƒ»¬≈≈≈¿

ז:48) (כ"מ).49)מעילה בחטאות שאם 50)הואֿהדין
בשני. יתכפר האחד של 51)יאבד דמו את זרק ואחרֿכך

כאן). ראב"ד וראה שם, (רש"י של 52)השני דמו שזריקת
השני. של אימוריו את מתירה אינה זה

.„ÈÌÈÎÒp‰Â ÏeÒt‰ Á·f‰53ÁaÊnÏ eÏÚL ÌÈÏeÒt‰ «∆««»¿«¿»ƒ«¿ƒ∆»«ƒ¿≈«
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Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯‡aL BÓk ,„¯È ‡Ï Á·f‰ -«∆«…≈≈¿∆≈«¿ƒ¿≈∆»
e„¯È ÌÈÎÒp‰Â ,ÌÈM‡Ï54ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒ ÔÎÂ . »ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿≈¿»ƒ«»ƒƒ¿≈

ÔÓˆÚ55e„¯È - eÏÚÂ eÏÒÙpL56. «¿»∆ƒ¿¿¿»≈¿

מפורטים 53) דיניהם קרבנות, כשמביאים שמנסכים היין
הקרבנות. מעשה מהל' שמעון 54)בפ"ב ור' יהושע כר'

פג.). נסכים.55)(שם להביא שהתנדב  שם 56)אדם
שמעון. ור' גמליאל רבן דעת נגד יהושע, כר' פסק פד.

.ÂËÛBÚ57„¯È ‡Ï - ‰ÏÚÂ ¯Ê B˜ÏnL58ıÓ˜Â ; ∆¿»»¿»»…≈≈¿…∆
„¯È - ‰ÏÚÂ ¯Ê BˆÓwL ‰Án‰59‰fL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»∆¿»»¿»»≈≈««ƒ∆∆

„Á‡Â .ÏÏk Lc˜˙ ‡Ï el‡k ‰Ê - ÏeÒt ‰ÊÂ ÏeÒt»¿∆»∆¿ƒ…ƒ¿«≈¿»¿∆»
ÌÈÏeÒt‰ ¯‡L „Á‡Â ¯f‰60. «»¿∆»¿»«¿ƒ

סט.57) (לפני 58)שם בבמה בזר כשרה שמליקה מפני
בית  שנבנה עד חורבנו אחר וכן בשילה, המשכן שנבנה
במה  לבנות אדם לכל היה מותר בירושלים, המקדש
לא  במקדש לפיכך לכתחילה, לה') קרבנות עליה ולהקריב

תרד.59)תרד. במקדש בזר, היא בבמה שקמיצה ואע"פ
היתה  לא שרת בכלי קמיצה כי למליקה, דומה זה ואין

שם. גמרא אין 60)בבמה. אבל בזר, המדובר בגמרא
מום, בעל כגון אחרים, פסולים ובין זר בין להבדיל נימוק

כסףֿמשנה. ראה אונן. או חלל

.ÊË.ÌÈM‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L Ïk :e„¯È - eÏÚÈ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ«¬≈¿…∆≈»»ƒƒ
¯˙BÓ ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ«

¯ÓÚ‰61ÌÁl‰ ÈzLe ˙BÁÓ È¯ÈLe62ÌÈt‰ ÌÁÏÂ63 »…∆¿»≈¿»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
Ô˜ÊaL ¯ÚOÂ ÌÈO·k ÈL‡¯aL ¯ÓˆÂ ,˙¯Ëw‰Â¿«¿…∆¿∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿«
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈLÈz‰«¿»ƒ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ

ÌÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa64.e„¯È - eÏÚ Ì‡ , ƒ¿«∆≈»¿À»ƒƒ»≈¿

שעורים 61) מסולת מנחה מקריבים בניסן, עשר ששה ביום
לאכילת  והמותר הקומץ, את מקטירים חדשה, מתבואה
ומוספין. תמידין בהלכות ז בפרק עומר דיני ראה כהנים.

שהם 62) שלמים, כבשי שני עם השבועות בחג שמביאים
אותם. אוכלים והכהנים ציבור עשרה 63)קרבנות שתים

שבת, יום בכל שבהיכל השולחן על שמניחים חלות
שלאחריו. שבת ביום לכהנים לכל 64)ונאכלות נמשך זה

כבשים. שבראשי מצמר החל למעלה, המפורטים הדברים

.ÊÈıÓ˜65BÓL ‰vnL66ÌˆÚ‰ ÏÚ67- ÌˆÚ‰ „¯ÈÂ …∆∆ƒ»«¿«»∆∆¿»«»∆∆
B¯ÈÊÁÈ68˜ÙÒ ¯·c‰L ;69ÔÈÏBÚ È¯eaÁ ‡nL , «¬ƒ∆«»»»≈∆»ƒ≈ƒ

ÔÈÏBÚk70.ÔÈ·eLÁ Ì‰ ¿ƒ≈¬ƒ

כג.65) המנחה.66)מנחות שבסולת השמן מן קצת
גורסים 67) וראב"ד (רש"י שם רבינו גירסת היא כך

(למעלה 68)"עצים"). תעלה לא שירדה לבדה עצם
מעלים  הקומץ, מן שמן עליה מזה אם אבל טז), הלכה

שעליה. השמן מפני שלא 69)אותה רבא של בעיא
השמן 70)נפשטה. גם ולפיכך יעלה, ירד אם הקומץ

עמו  ביחד עולה נשפך שעליה והעצם עולה, אליו המחובר
(לחםֿמשנה).

.ÁÈÔÈa BÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈa ÔÈÏeÒt Lc˜Ó ÈÓÈt‰ ÁaÊÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ≈¿ƒ≈

Lc˜Ó BÈ‡ ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ¬»ƒ¿≈««ƒ≈¿«≈
?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÏeÒt ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿∆≈«¿≈«
.e„¯È ‡Ï - eÏÒÙpL ÌÈÁ·Ê BÏ eÏÚL ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓƒ¿≈««ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿¿…≈¿

‰¯Ê ˙¯Ë˜ BÏ ‰˙ÏÚ71‰¯Ê ˙¯Ëw‰ ÔÈ‡L ,„¯z -72 »¿»¿…∆»»≈≈∆≈«¿…∆»»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊnÏ ‰Èe‡¯73‰ÏÚL ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ Ï·‡ . ¿»«ƒ¿≈««ƒ¬»ƒ¿≈««¿ƒƒ∆»»

„¯È ‡Ï - ÏeÒt ÔÈa ¯Lk ÔÈa ,‰ÁÓ ıÓ˜ BÏ74ÔÎÂ . …∆ƒ¿»≈»≈≈»…≈≈¿≈
,BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ Lc˜Ó ÁaÊn‰L ÌLk .‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆¿≈∆«ƒ¿≈«¿«≈∆»»

L·k‰ Ck75˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le76Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó »«∆∆¿»¿≈«»≈¿«¿ƒ∆»»
.Lc˜È Ì‰a Ú‚p‰ Ïk :ÌÈÏka ¯Ó‡ È¯‰L ,Ì‰Ï»∆∆¬≈∆¡««≈ƒ»«…≈«»∆ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ,„¯È ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·c L·kÏ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ««∆∆»»»»…≈≈¿««ƒ
BÏ Èe‡¯‰ ¯·c Ïk ˙¯L ÈÏÎÏ ÚÈbiLk ÔÎÂ .ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿≈¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ»≈»»»»»

ÌÏBÚÏ ‰„tÈ ‡ÏÂ ,Lc˜˙Ó -77,ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«≈¿…ƒ»∆¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÁaÊn‰ È¯eq‡a e¯‡aL BÓk78. ¿∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

קטורת 71) מקטירים אין שהרי החיצון, למזבח זרה שהיא
למחקה.72)לעולם. ויש מיותרת, זרה המלה

עלתה 73) אם ולכן החיצון, במזבח כלל קטורת אין כלומר,
בקרבנות  החיצון מזבח על קטורת מצאנו (אמנם תרד
מהוראת  ללמוד ואין היתה שעה הוראת זו אבל הנשיאים,
(ראה  תרד לא – הפנימי במזבח אבל נ:), מנחות שעה.
שאם  אלה בין סתם קטורת רבינו מנה טז בהלכה למעלה
על  שמקומה מפני ציבור, קטורת אפילו ומשמע ירדו, עלו
"זרה" כאן לפרש נדחקנו ולפיכך בלבד, הפנימי המזבח
יחיד, נדבת "זרה" פירש אמנם רש"י זה. למזבח זרה היינו
הפנימי. במזבח שהמדובר שם, שנדחה לפירוש והתכוון

הפנימי 74) שמזבח מפני שם, אמרו והטעם כג: זבחים
שרת  שכלי ואע"פ שרת. כלי בקדושת ונתקדש נמשח
זו), הלכה המשך (ראה בלבד להם הראוי את מקדשים
כלי  ושל מזבח של קדושות, שתי בו שיש מפני עדיף, מזבח

שם). (שיטהֿמקובצת "מוליכים 75)שרת פו. שם משנה
ו  פרק (רבינו שם" אותם ומולחים לכבש, האיברים כל את

ד). הלכה הקרבנות מעשה כתב 76)מהלכות למעלה
כאן  כתב ולפיכך שרת. כלי שהוא הפנימי, מזבח דין רבינו

השרת. כלי ק:77)ושאר מנחות ו 78)משנה פרק
ד. הלכה

.ËÈÔÈ‡79Ál‰ ÈÏk80ÈÏk ‡ÏÂ ,L·i‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó ≈¿≈««¿«¿∆«»≈¿…¿≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ál‰ ˙‡ ˙BLc˜Ó L·i‰«»≈¿«¿∆«««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BcÓa81‰Â Ál‰e¯‡aL BÓk ,Lc˜na eÈ‰L L·i ¿ƒ««¿«»≈∆»«ƒ¿»¿∆≈«¿
Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰a82˙B˜¯Ên‰ Ï·‡ ;83˙BLc˜Ó ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¬»«ƒ¿»¿«¿

L·i‰Â Ál‰84ÏeÒt‰ Ìc ÔÈLc˜Ó ˙¯L ÈÏÎe . ««¿«»≈¿≈»≈¿«¿ƒ»«»
·¯wÏ85. ƒ»≈

פח.79) זבחים בהם 80)משנה שנותנים שבמקדש כלים
נוזלים. היינו 81)דברים בהם, למדוד כדי שנעשו כלים

ליבש. מדות ושתי ללח מדות הלכה 82)שבע א פרק
רק  ונתקדשו נמשחו אלה שכלים מפני והטעם, טזֿיז.
ולפיכך  ליבש, אחרות ומדות ללח מיוחדות מדות למדידה,

למדידה. שלא בנתינה מקדשים גדולות,83)אין קערות
מפני 84)אגנים. והטעם, שם. שמואל, של מימרא

שהם  ומתוך – בלבד למדידה ולא – דם לקבל שנמשחו
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דברים  לקדש גם ראויים הם נוזלים, בהם לקבל ראויים
שם). (רש"י יוחנן 85)יבשים וכר' כח: בכריתות יוסי כר'

סותרים  כאן שדבריו מעיר, כאן (בלחםֿמשנה פז. זבחים
ישפך  הדם שפסק: יט הלכה רביעי בפרק עצמו דברי את

שם). ראה ישרף. והבשר

.ÎLc˜na ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk86ÔÈ‡Â , »¿≈«»≈≈¿«¿ƒ∆»«ƒ¿»¿≈
˙ÚcÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó87ÔÎBzÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,88, ¿«¿ƒ∆»ƒ««¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ»

ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ Ì‡ ,e·w .ÌÈÓÏL ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿ƒƒ≈≈
ÌÈÓÏL Ì‰Â ÔÈOBÚ eÈ‰L ÔzÎ‡ÏÓ89Ì‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ¿«¿»∆»ƒ¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡ÏÓ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï90. »≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»¿≈ƒ
BzÚc Ì‡ ‡l‡ ˙B¯ÒÁ ˙BLc˜Ó ÔÈ‡ ˙Bcn‰ Ï·‡¬»«ƒ≈¿«¿¬≈∆»ƒ«¿

Ô˙‡lÓÏ91˙BLc˜Ó - Ô˙‡lÓÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«…»¿ƒ≈«¿¿«…»¿«¿
ÏÒt‰Ï92·¯wÏ ‡Ï Ï·‡ ,93. ¿ƒ»≈¬»…ƒ»≈

פח.86) זבחים משנה לעזרה. חוץ לא שהכהן 87)אבל
יוחנן  כר' שרת. לכלי שנותן הדבר את לקדש מתכוון

ז. הסולת 88)במנחות מן שחלק עד הגדיש אם אבל
הגודש  נתקדש לא הכלי, מדפנות למעלה נמצא וכדומה
רבינו  חילק הי"ט המקדש כלי מהלכות בפ"א פח.). (זבחים
את  מקדשים הלח שכלי ופסק לח, לכלי יבש כלי בין
וכאן  מבחוץ, הכלי דופן על שנשפך (הגודש הבירוצים

לחםֿמשנה. ראה היבש), לכלי כשהם 89)הכוונה כלומר,
אז,90)שלמים. לו שצריכים המלא השיעור בהם כשיש

וכדומה. לאיל עשרונים שני או לכבש סולת עשרון כגון
שם.91) בברייתא יוסי אחרי 92)ר' רק חל שהוא פסול

נפסלו. לא נתקדשו ואילמלא ויוצא, לן כגון בכלי, קידוש
פסק 93) בדם לקמצים. דם בין מחלק רבינו ז. מנחות

וכאן  ליקרב, מקדשים שרת שכלי יט, בהלכה למעלה
כאן). (לחםֿמשנה בקמצים המדובר

.‡Î˙¯L ÈÏk94Ï·‡ ,ÏÒt‰Ï ÔpÓÊa ‡lL ÔÈLc˜Ó ¿≈»≈¿«¿ƒ∆…ƒ¿«»¿ƒ»≈¬»
Lc˜˙pL ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c ?„ˆÈk .·¯w‰Ï ‡Ï…¿ƒ»≈≈«»»∆ƒ¿»«∆ƒ¿«≈

ÏÒÙ - ‰ÏÈla ˙¯L ÈÏÎa95.·¯˜ BÈ‡ Ï·‡ ,Û¯OÈÂ ƒ¿ƒ»≈««¿»ƒ¿«¿ƒ»≈¬»≈»≈
- ˙¯L ÈÏÎÏ dˆÓ˜ Ô˙Â ‰ÏÈla ‰ÁÓ ıÓwL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿»««¿»¿»«À¿»ƒ¿ƒ»≈

˙Ù¯O BÊ È¯‰96. ¬≈ƒ¿∆∆

ק.94) ומועיל 95)מנחות נפסל, היה  לא נתקדש אלמלא
שייפסל. כדי בזמנו, שלא שנעשה במקום 96)הקידוש

ממעשה  פ"ו (ראה שנפסלו קדשים לשריפת המיוחד
ה"ג). הקרבנות

.·ÎÌbÙpL ÁaÊÓ97ÌL eÈ‰L ÌÈL„w‰ Ïk eÏÒÙ - ƒ¿≈«∆ƒ¿«ƒ¿¿»«√»ƒ∆»»
ÔÈËeÁL98ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÓc ˜¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL Lc˜na ¿ƒ«ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿«»»∆¬≈≈

˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ˜¯ÊÏ ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈«ƒ¿…»»¿∆¡«¿»«¿»»»∆
„ÓBÚ ‡e‰Â ÁaÊz ,¯ÓBÏk .EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙ÏÚ……∆¿∆¿»∆¿«ƒ¿«¿≈

Ìe‚t ‡Ï ,Bew˙a99. ¿ƒ…»

נט.97) והיה 98)זבחים המזבח, שנפגם לפני שנשחטו
מזריקה, הדם נדחה וכשנפגם עליו, להיזרק ראוי דמם
נשחטו  אם אבל ונראה. חוזר אינו אחד רגע שנדחה ומכיון
(ראה  מעיקרו" "דיחוי שזה מפני נפסלו, לא שנפגם אחר

כד). את 99)הלכה תיקנו אם אפילו דמם את זורקים ואין
יוסי  בר' ישמעאל ר' של מימרא החמה. שקיעת לפני הפגם

שם.

.‚ÎÌbÙpLk ‰¯ÊÚa ÌL eÈ‰L ÌÈiÁ ÌÈL„˜ Ï·‡¬»»»ƒ«ƒ∆»»»¬»»¿∆ƒ¿«
‰aiLk ‡l‡ ,eÏÒÙ ‡Ï -100;e·¯˜È ÁaÊn‰ …ƒ¿¿∆»¿∆ƒ»∆«ƒ¿≈«ƒ¿¿

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L101. ∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ycwna oihegy my eidy miycwd lk elqtp ,mbtpy gafn
dxfra my eidy miig miycw la` ...mnc wxfp `l oiicry
ilra oi`y ,eaxwi gafnd dpaiyk `l` elqtp `l mbtpyk

."oigcip miig

להקריב  אי־אפשר כי המזבח עם קשור שהקרבן כלומר,
תמים  להיות צריך שהקרבן וכשם מזבח, ללא קרבן
כך  מום, בעל שיהיה אסור המקריב שהכהן וכשם ומובחר,
שהיו  חיים קדשים אבל פגום. שיהיה אסור המזבח גם
חיים  בעלי "אין כי נפסלו, לא - המזבח כשנפגם בעזרה

נידחין".
קרבן  להיות היא עבודתו שכללות האדם, בעבודת ועניינו
חיסרון  איזה יש כאשר שגם נפלאה הוראה ישנה וכאן לה',
'בעלי  הוא מישראל אחד כל נידחין". חיים בעלי "אין
ומובן  ממש", ממעל אלקה "חלק היא נשמתו כי חיים',
עם  קשור היותו בתוקף החיים עניין מהות את בו שיש
נידחין", "אינם ומצב מעמד בכל ולכן החיים, מקור הקב"ה
במחשבה  אדם של מציאותו כל את גם חודר זה ועניין
ומקיים  תורה לומד מתפלל, יהודי כאשר ומעשה דיבור
ממעל" אלקה ה"חלק פעולת בפועל נראית אז מצוות,
ההלכה  של הפנימי התוכן וזהו ממשות. של באופן שבו,
"ואתם  נאמר ישראל על כי נידחין", אינן חיים "בעלי
גם  מצב ובכל היום", כולכם חיים אלקיכם, בה' הדבקים

נידחין". "אינן פגום כשהמזבח
(`p oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הפגם.100) כשיתוקן דעת 101)כלומר, נגד שם כרב פסק
מפני  יוחנן, כר' הלכה יוחנן ור' רב הכלל נגד יוחנן, ר'
לר' וברייתא לרב, מסייעת שהמשנה רבא אמר סח: שביומא

מברייתא. עדיפה ומשנה יוחנן,

.„Î- ÁaÊn‰ ‰· ‡lL „Ú ˙BÓ‰a LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿»«ƒ¿≈«
B¯wÚÓ ÈeÁc‰L ;Ô˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ‰aiLk102BÈ‡ ¿∆ƒ»∆«¿ƒƒ»∆«»≈ƒ»≈

ÈeÁ„103. »

ודיחוי 102) למזבח, מעולם ראוי היה לא הזה הקרבן
ראוי. פעם שהיה במה רק הוא רבינו 103)הפוסל שם.

בהלכה  שאמר הנימוק היה ומספיק זה, לטעם צריך היה לא
הנימוק  שנקט אלא נדחים, חיים בעלי שאין הקודמת
ראה  יוחנן. ר' לדעת גם שהוא בגמרא, שם שנאמר

לחםֿמשנה.
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רטו elqk g"iÎf"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‰ÎÔÎÂ104,Ìe‚t ÁaÊn‰Â ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ¿≈≈¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈«»
ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ˙BvÓ ‰eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL105ÔÈc‰ ‡e‰Â . ∆∆¡«¿ƒ¿»«≈∆«ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï106ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L , ¿»»ƒ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«ƒ
.‰aiL „Ú Ìe‚t ÁaÊn‰Â¿«ƒ¿≈«»«∆ƒ»∆

ס.104) בזמן 105)זבחים "המזבח", דורש: שם אלעזר ר'

חסר. שהוא בזמן ולא שלם, שנאכלים 106)שהוא אע"פ
שם. אביי המזבח". "אצל באכילתם נאמר ולא העיר, בכל



zeevnd xtq m"anx ixeriyelqk b"kÎf"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä åìñë æ"é ïåùàø íåé
.èô äùò úåöî

.çî÷ .äî÷ äùòú àì úåöî(hnw)*

(mipey miqetca*)

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, קדׁשּבׂשר ם ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻקדׁשים,
bl)ּבהם" ,hk zeny)ספרא ּולׁשֹון .(ipiny zyxt)מּנין" : ְְִִִֶַָָ

לֹומר: ּתלמּוד ּכלֿיׂשראל? על ּכּפרה קדׁשים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאכילת
לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון לׂשאת לכם נתן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"ואתּה

fi)ה'" ,i `xwie)ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָמתּכּפרין".

dxez)אינּה oicn)ואחריֿכן חצֹות. עד ולילה ליֹום אּלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּתאסר
מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמצוה
קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה הּכהנים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלזכרי
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ―ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים iciÎlrקדׁשים milw miycwd ly) ְֲִִִֵַַָָָָ
(mipdkdנגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר מהּֿׁשּלא ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. gxw)עׂשה zyxt)אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
f)אתּֿכהּנתכם" ,gi xacna)קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ycwnl)ּבּגבּולין uegn)מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מק ּבּמקּדׁש מקּדׁש ואחרּֿכ(ugex)ּדׁשעבֹודת ידיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ואחרּֿכ ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת אף ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹובד,
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".

ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק fi)ּכאן ,ai mixac):אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ

ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלאֿתּוכל
d`x)הּפרּוׁש zyxt ixtq)ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ

לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא (ilzkהּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ
(dxfrdאֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא

ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים
"לא(fi.)מּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים dnecke)קדׁשי ze`hg)ֿלא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ּכיֿקדׁש bl)יאכל ,hk zeny)עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

á"ôùú'ä åìñë ç"é éðù íåé
.åñ äùò úåöî
åìñëç"é-æ"ééðù-ïåùàøíåé

.æñ äùò úåöî .æî÷ äùòú àì úåöî
.çì÷ .â÷ .á÷ äùòú àì úåöî

― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
קרּבנֹו ׁשלמים "ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים

`)וגֹו'" ,b `xwie)וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם וגֹו' הּׁשלמים זבח f,ּתֹורת my) ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

(aiÎ`iהּמע ארּבעת מעׂשה. ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ
ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם והחּטאת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָהעֹולה
אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמןֿהאׁשם
אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפעמים.
לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה מן אליהן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּנסּפח

(zakrn oziiyre)עליהם ׁשחּיבים ּודברים ,xeq`y) ְֲִִֵֶֶַָָ
(ozeyrlּפסל עׂשה ׁשאם ּודברים ,(oaxwd z`)והּנעׂשה , ְְֲִִֶַַַָָָָָ

ְְִּכתּקנֹו.

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל d`xלא zyxt ixtq) ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

(myלפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת
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elqkרטז 'kÎh"i iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ואםֿמנחה וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ `.עלֿהּמחבת ,a my) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
(f ,dהּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
f)וגֹו'" ,e `xwie)הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
ע "לאֿיׂשים יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ליהּבמנחת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

i`)ׁשמן" ,d my).לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹון(my)לבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
hp)הּמׁשנה zegpn)ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .(my)ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה mipdkd)האזהרה mb) ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת 'zgpnמּלאכֹול ixiiy mipdkd milke`y s`) ְֱִִֵֶַֹ

('l`xyiּכליל ּכהן "וכלֿמנחת יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא fh)ּתהיה ,e my)ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם zagn'a')ּגדֹול ziyrpy itl jk z`xwpe). ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על my)והעֹובר ,ev zyxt): ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

á"ôùú'ä åìñë è"é éùéìù íåé
.çô äùò úåöî .ãë÷ äùòú àì úåöî

.äð÷ äùòú àì úåöî .âô
― הקכ"ד ׁשיריהּמצוה מּלאפֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

dvinwd)מנחֹות xg`l x`ypd)אמרֹו והּוא חמץ, ― ְְְֵָָָ
מאּׁשי" אתּה נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא (xwie`יתעּלה: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

(i ,eיאפה לא הּמנחה ׁשירי ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו ,ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב ― חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי ארהחמץ. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

a)הּמׁשנה dpyn d wxt zegpn)על וחּיבין ואמרה: , ְְְְִִַַַָָָָ
מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָאפּיתּה.

(.dp).

― הפ"ח ׁשיריהּמצוה לאכל הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
(dn unewd)מּמּנה "והּנֹותרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָמנחֹות,

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן h)יאכלּו ,e my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ
(ev zyxt)יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ― ּתאכל "מּצֹות :ְְִֵֵֵַַָָָָ
עליה d)יבֹוא ,dk mixac)ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ― ְְֲִִֶֶַַָָָָ

עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ּכמֹו היא מנחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשירי
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. רׁשּות ׁשל ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹלא

מנחֹות ּבמּסכת ׁשּמצוה(ar)ּבמקֹומם הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ּבבני "ּכלֿזכר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, מיחדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו

יאכלּנה" i`)אהרן ,e `xwie). ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ּכלֿהּמצוה ידי לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
עלינּו ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
רגלים, מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשלׁשה
והּוא עליו. הּמּטל ּכלֿקרּבן הקריב ּכבר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֻאּלאֿאםּֿכן
ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

eÎd)עלתיכם" ,ai mixac)ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ענין . ְִִֵֶֶֶַֹֹ
מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ― ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:

ycwnd)רגלים ziaa dii`x zaeg yiy)אּתה חּיב ― ְִַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּכלֿקרּבן d`x)להביא zyxt): ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ

לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה, ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ"ּובאת
נאמר: וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹובה
עליו ׁשּיעברּו עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ"אינֹו
רגלים ׁשלׁשה עליו עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻרגלי
עליו עבר אם אבל לאו; על עֹובר יהא אז הביא, ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה על עבר זה הרי ― אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרגל

עֹובר(e.)הּׁשנה אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון רבא: אמר : ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ּבּתלמּוד ואמרּו v:)ּבעׂשה. my)ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָ

la"aמאיר? xaer cg` lbx eilr xary oeik" :xne`d) ִֵ
("xg`zׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת `xnּדכתיב: eli`ke) ְֲִִֵֶַָָָָָָ
(:aezkdאתית ּכי ―(ycwnd zial `a jpdyk)איּתי`ad) ְִֵֵַָ

(zepaxwdנתּבאר הּנה ּדאתא, הּוא לעׂשה אמרי: ורּבנן .ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
עׂשה, מצות ― ׁשּמה" "והבאתם ׁשּנאמר ׁשּזה ,ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל
ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ּכלֿהחֹובֹות ׁשּיביא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוהּוא:
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ּבכלֿרגל, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחֹובתֹו

ּדמים ilr")ׁשהם inc" xne`d)וערכים("ilr ikxr" xne`d) ֲִִֵֶַָָ
"mxg")וחרמים `edy oenn lr xne`d)ולקט והקּדׁשֹות ְְְֲִֵֶֶֶַָ

ּופאה mgwle)וׁשכחה xar m`)לצאת היא עׂשה ּומצות . ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ראׁשֹון ּברגל הּללּו החֹובֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי

הּׁשנה. ראׁש ְִַָָָָֹּבגמרא

― הקנ"ה אתֿהּמצוה מּלאחר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבהם, חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּנדרים
תאחר לא אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוהּוא

ak)לׁשּלמֹו" ,bk my)ּבּקּבלה ּובא ,(:c dpyd y`x)ׁשאינֹו ְְֵֶַַַָָָ
ּוכבר רגלים. ׁשלׁשה עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹובר

הּׁשנה ראׁש ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

á"ôùú'ä åìñë 'ë éòéáø íåé
.äô .ãô äùò úåöî

åìñë'ë-è"ééòéáø-éùéìùíåé
.ö äùòú àì úåöî

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על אתֿהאזהרה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבכלֿמקֹום" עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ּבעׂשה? ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָאּלא

ּבמקֹומֹו ht)ׁשאבאר dyrz `l)וענין הּלאו. על ּכׁשּנדּבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
עֹולה ׁשהּמקריב הּוא: ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹאמרם
מצות על לאֿתעׂשה, ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹּבחּוץ
עׂשה, מצות ועל ;"עלֹותי "ּפןּֿתעלה ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹלאֿתעׂשה
לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא קדׁשים ּוׁשאר ׁשם. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו מהּֿׁשאמר על ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעבר

ׁשם ונתּבאר ּבלבד. הם(ixtqa)מצּוּך" קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה

אּלּו(hiw:)זבחים הרי ― ּבחּוץ ׁשהקריבם ׁשּכלֿהּקדׁשים , ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּכל נתּבאר הּנה ּכרת. עליהם וחּיבים ולאֿתעׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשה
אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמהּֿׁשאמרנּו,

ּגמּורה. עׂשה מצות ― ְְְֲִֵֶַַָָמצּוּך"

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
― ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
ּכלֹומר: לארץ, ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלביתֿהּבחירה,
נצטּוינּו הרי לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
רחּוק אף על להעלֹותם וחֹובה הּבחירה. לבית ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָלהביאם

הּדר(ozectl i`yx epi`e)רק" יתעּלה: אמרֹו והּוא , ְְְִֶֶֶַַַָ
אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ל אׁשרֿיהיּו ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

(ek ,my)ספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)― "קדׁשי "רק : ְְִֵֶַָָ
― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי אּלא מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאינֹו

ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול ׁשחּיב הּבחירה.מלּמד לבית ּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ועֹולה ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונתּבאר

האדם. ׁשּנתחּיב ְְִִֵֶַָָָָּוׁשלמים

― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהאזהרההּמצוה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ׁשֹוחט נקרא: וזה ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָמּלׁשחֹוט

ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו `)ּבחּוץ", dpyn ` wxt)ּכלֿמחּיבי ְְְְְֵֵֵֶַָָֻ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― והּמעלה הּׁשֹוחט מנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכרת,

העלה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּכרת aixwd)חּיב Ð gafnl)אּלא , ֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמּׁשּׁשחט
יׁשחט אׁשר אֹו ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַ"אׁשר
להקריב הביאֹו לא מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמחּוץ

ונכרת" ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' (xwie`קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָ
(cÎb ,fiׁשחיטת על האזהרה ּכלֹומר: ׁשּלֹו, והאזהרה .ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָ

ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ּבפרּוׁש, אינּה ּבחּוץ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹקדׁשים
ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", אּלאֿאםּֿכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ci)ּבהקּדמֹות llk)ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

הּׁשחיטה(ew.)זבחים על חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּוכתיב ענׁש ּכתיב 'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוחּיב
ונכרת" יבאּנּו לא מֹועד אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאזהרה;

(my)."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ― אזהרה ;mixac) ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
(bi ,ai:לּיא רב אמר אבין רּבי ּדאמר אבין, ְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָוכדרּבי

אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" "הּׁשמר", ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכלֿמקֹום
ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא לאֿתעׂשה; ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמצות
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ"ואלּֿפתח
זה, ּבלׁשֹון הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻמנא

weqta)אמרּו xn`p)וׁש ּתעלה "ׁשם מּקיׁש: ― ּתעׂשה" ם ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ
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― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן
עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר bi)ּבכלֿמקֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְֲִִֵֶֶָָ
(my d`x?מּנין קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִִִֵֶַָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: (my,ּתלמּוד ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
(ciׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

"וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹקדׁשים
"עלתי ּבּכלל(my)ּתעלה עלה .` lk" ly)("jevn .. xy ְֲֶֶַַָָֹֹֹ

יצאת ולּמה yxetna)היתה, aey dazkpe):אליה להּקׁש ? ְְְִֵֶַָָָָָָָ
ּכל ּכ ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻמה
ל אבאר ואני ּבלאֿתעׂשה". הּוא הרי ּבעׂשה ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשהּוא
ׁשּיתּבאר ּכדי ― ּפׁשּוט ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ― זה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפסּוק
על להזהיר ּפסּוק עליה נאמר ׁשהעֹולה והּוא: ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין.
,"עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחּוץ, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהקרבתּה
והּוא ּבפנים אתֿהעֹולה להקריב לצּוֹות אחר ּפסּוק ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובא
עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ּתעלה "ׁשם יתעּלה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאמרֹו
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קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ּבּמקֹום העֹולה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתקריב
"וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ּבלבד, ּבעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻּבאּו
"ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא מצּוּך"; אנכי אׁשר ּכל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתעׂשה
אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ׁשּבחּוץ מׁשמע ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּתעׂשה"

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא (ixtqaלאו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
(l"pdאּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

עֹובר ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",
"וׁשם אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָעל
קרּבנֹות ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּתעלה
ׁשאר ּכ ּבלאֿתעׂשה, ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּכעֹולה:
ענּוׁש ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹקרּבנֹות
הּכרת ּולׁשֹון קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְֵֵֵַַַָָָָָּכרת;
עלה "אׁשרֿיעלה ּבחּוץ: ּבמעלה אמר מֹות אחרי ְְֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו לא מֹועד אהל ואלּֿפתח ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאֹוֿזבח

מעּמיו" ההּוא האיׁש hÎg)ונכרת ,fi `xwie):ּובּספרא . ְְְִִִֵַַַַָָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― מעּמיו" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ"ונכרת
ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:

אזהרה;(ew.)זבחים ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, ענׁש: ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד אהל "ואלּֿפתח ּכתיב: ―ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר ּדכתיב: ―ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹ

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: b)אמרֹו ,gk xacna). ְְְִִִֶַַַָָָֹ
ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.(ek:)ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא e)עלֿהּמזּבח ,e `xwie)אּלא יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּובין ּבכלּֿבקר אתֿהעצים ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבּמה

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובמּסכת(ek:)הערּבים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
a)ּתמיד wxt)אמרּו ּובפרּוׁש .(:`k `nei)אףֿעלּֿפי" : ְְִִֵַַָָ

מןֿההדיֹוט". להביא מצוה מןֿהּׁשמים, יֹורדת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאׁש
מּכּפּורים ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו dk.)ּוכבר my) ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

האׁש מערכֹות מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּובפרק
ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום ְְֲִֵֵַַַַָהּנעׂשית

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספרא(my)הּמזּבח .(ev zyxt)תכּבה "לא : ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ
וכלֿהעֹובר ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ―ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָלֹוקה.

(:`v).

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ

אתֿהּדׁשן להסיר ּגּבי(xt`d)הּכהנים מעל ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח
והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

b)אתֿהּדׁשן" ,my)ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּתמיד ּבמּסכת c)מקֹומֹות dpyn ` wxt)וכּפּורים(.k). ְְְִִִֶֶַָ
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― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת
ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:
ּבין אתֿהּנרת אהרן ּובהעלת יקטירּנה אתֿהּנרת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" gÎf)הערּבים ,l zeny)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמיד(e.)ּכרתֹות ּבמּסכת cere)ּובמקֹומֹות g dpyn b wxt). ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה:(dxepnd)הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער עלֿהעדת אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל
ּובניו" k`)אהרן ,fk my).הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו (et.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
מּיֹומא א' ּתמיד.(ci:)ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ
ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא ziyrpהערּבים, ik) ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ
(zagnaאמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" אׁשרֿיקריבּו ּובניו אהרן קרּבן "זה e,יתעּלה: `xwie) ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
(biקרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'(cr:)ּבפרק ּביֹומא(ft:)ּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ
(.cl).ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
מּוסף וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶַַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת
ׁשניֿכבׂשים" הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּבת.

(h ,gk xacna)'ב ּבפרק הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּובתמיד.(ek:)מּיֹומא ְִִָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
("mipt mdl yiy" zelg dxyr mizy)והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

ּתמיד" לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאמרֹו
(l ,dk zeny)חדׁש לחם ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר .ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ

מהֿ הּכהנים וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכלֿׁשּבת,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּנעׂשה

מּמנחֹות י"א .(cv.)ּבפרק ְְִֶֶָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85



ריט elqk b"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף
i`)וגֹו'" ,gk xacna). ְ

á"ôùú'ä åìñë â"ë ÷"ù íåé
.ãî .âî äùò úåöî

.àð .ð .çî .æî .åî .äî
― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף
ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" el)אּׁשה ,bk `xwie). ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת jkeהיא Ð dcn my) ְְִִִֶַַַָָֹ
(ef dgpn zcn dzidלהקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת
אתֿעמר "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבןֿׁשנתֹו

אלֿהּכהן קצירכם i)ראׁשית ,my)היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:
ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואםּֿתקריב

ci)ּכרמל" ,a my)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt)ּכלֿאם" : ְְְְִִֶַַָָ
ואחד חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם
"חֹובה. אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָמהם
לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר ְְֵֵֶַַַָָָאּתה
ּוכבר רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ְְְְְִִִֵֶַַָָֹּתקריב
מּמנחֹות. י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻנתּבארּו

― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ח ּביֹום ּגם ט"זמּוסף יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום מּׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

עצרת מּוסף וזהּו zereayd)ּבניסן, bg)ּבספר הּנזּכר והּוא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבהקריבכם הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ"ּבמדּברֿסיני".
ניחח" לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמנחה

(fkÎek ,gk xacna).

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ
הּקבּוע עצרת ּביֹום xnerl)הּלחם miyingd meia), ְֲֶֶֶֶַַַָ

ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות (bk,ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
(hiÎgiעם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכבׂשי
עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה fi)לחם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

מּמנחֹות ד' ּבפרק ּבגלל(dn:)נתּבאר הּבא זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק n)הּלחם dpey oaxw).זה ְִֶֶֶֶֶַַַַָ

מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו cּוכבר wxt) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
(a dpynּופרק ד' ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ח' ּופרק מּמנחֹות.(h)ה' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
Ð)נֹוסף g"x sqen lre oicinzd lr)והּוא ּבתׁשרי, א' ּביֹום ְְְְִֵָ

הּׁשביעי "ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּוסף
לה'" ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש (xacnaּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

(.aÎ` ,hk.

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף
ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

gÎf)ניחח" ,my). ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ
יתעּל אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ה:להקריב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

לה'" ניחח ריח אּׁשה עלה bi)"והקרבּתם ,my)וזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
החג. ֶַָמּוסף

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף
עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.
עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני gn.)רגל dkeq)רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ
קרּבן עצמֹו, ראיה(sqen)ּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו
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"קורין את שמע בערבין", שבחושך הגלות – "ערבין" יכריזו "שמע ישראל הוי' אלוקינו הוי' אחד", ועל-ידי-זה באים למעמד ומצד 
ד"קורין את שמע בשחרית" כשיהיה אור הגאולה, "לילה כיום יאיר", בגאולה העתידה לבוא בקרוב ממש, על-ידי משיח צדקנו.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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âé-÷øô ìà÷æçébkÎhi

èéúBiçìe äðúeîú-àì øLà úBLôð úéîäì íçì éúBúôáe íéøòN éìòLa énò-ìà éúà äðìlçzå©§©¤§̧¨Ÿ¦¹¤©¦À§©£¥´§Ÿ¦»¦§´¥¤¤¼§¨¦³§¨Æ£¤´«Ÿ§¤½¨§©¬
(ñ) :áæë éòîL énòì íëáfëa äðééçú-àì øLà úBLôðëéððä ýåýé éðãà | øîà-äk ïëì §¨−£¤´Ÿ¦«§¤®¨§©̧¤§¤½§©¦−Ÿ§¥¬¨¨«¨¥ºŸ¨©´£Ÿ¨´§¦À¦§¦³

ézçlLå íëéúòBøæ ìòî íúà ézòø÷å úBçøôì úBLôpä-úà íL úBããöî äðzà øLà äðëéúBúqk-ìà¤¦§¥¤Æ¨Æ£¤´©Â¥¨§Ÿ§¸¨³¤©§¨Æ§´Ÿ§½§¨©§¦´Ÿ½̈¥©−§«Ÿ¥¤®§¦©§¦Æ
:úçøôì íéLôð-úà úBããöî ízà øLà úBLôpä-úààëénò-úà ézìväå íëéúçtñî-úà ézòø÷å ¤©§¨½£¤¬©¤²§Ÿ§¬¤§¨¦−§Ÿ§«Ÿ§¨©§¦º¤¦§§«Ÿ¥¤À§¦©§¦³¤©¦Æ

:ýåýé éðà-ék ïzòãéå äãeöîì ïëãéa ãBò eéäé-àìå ïëãiîáë÷écö-áì úBàëä ïòéàì éðàå ø÷L ¦¤§¤½§«Ÿ¦§¬²§¤§¤−¦§¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«©©́©§³¥©¦Æ¤½¤©£¦−´Ÿ
:Búéçäì òøä Bkøcî áeL-ézìáì òLø éãé ÷fçìe åézáàëäâëíñ÷å äðéæçú àì àåL ïëì ¦§©§¦®§©¥Æ§¥´¨½̈§¦§¦²¦©§¬¨−̈§©£Ÿ«¨¥À¨ µ§´Ÿ¤¡¤½¨§¤−¤

:ýåýé éðà-ék ïzòãéå ïëãiî énò-úà ézìväå ãBò äðîñ÷ú-àìŸ¦§©´§¨®§¦©§¦³¤©¦Æ¦¤§¤½¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«
ãé-÷øô ìà÷æçébÎ`

à(ô) :éðôì eáLiå ìàøNé éð÷fî íéLðà éìà àBáiåá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâíéLðàä íãà-ïa ©¨³¥©Æ£¨¦½¦¦§¥−¦§¨¥®©¥§−§¨¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¨£¨¦³
(ñ) :íäì Løcà Løcàä íäéðt çëð eðúð íðBò ìBLëîe íaì-ìò íäéìelâ eìòä älàä̈¥Æ¤Æ¤¡³¦«¥¤Æ©¦½̈¦§´£½̈¨§−´Ÿ©§¥¤®©¦¨¬Ÿ¦¨¥−¨¤«

i"yx
(ËÈ).íéøåòù éìòùáמים בשעלו מדד מי (ישעיהכמו

מדה:מ ) לשון אחר לשון בלע"ז, אונגיאלוניא"ש
.íçì éúåúôáå נוטלות שאתן בלע"ז איאנפיצא"ש

äðúåîú.בשכרכן: àì øùà úåùôð úéîäì כלומר
ולאמ' ימותו אלו תמותנה לא אשר נפשות על לאמר
מקבלים  ועמי שקר קסמיכם כי יחיו תחיינ' לא אשר על

שלכם : כזב קסמי על úåçøåôì.(Î)את פורחות להיות
לגיהנם: úåùôðä.ידיכן úà éúçìùå ואשזיב כתרגומו

לאבדותה': נפשיהן ית מחרשן דאתון נפשתא úàית
.íéùôð:פורחות הנפשות להיות אנשים ïòé(Î·)את

.ø÷ù ÷éãö áì úåàëä הוא רעה לו קוסמות כשאתן
נכאה: ולבו מצטער

(‡).íéùðà éìà àåáéå נאמר לכך לרעה אחד בלב כולם
אוזן  גלה שהקב"ה שם על אומר אגדה ומדרש ויבוא,

ופלוני: פלוני אליך יבואו הנה תחלה åìòä(·)הנביא
.íáì ìò íäéìåìâ:לעבוד גלוליהם אל çëðלבם åðúð

.íäéðô:ולאלוה למורא תמיד עכו"ם להם להיות
.ùøãà ùøãàä על ואשיב להם אדרוש אני כי התראה

מתקיימות: תמיהות הרבה דבריהם

cec zcevn
(ËÈ).‰ÏÏÁ˙Âמלבם להסיר עמי בפני אותי מחללים אתן 

אגרוף מלא בשכר תעשו זה  ואת הקסם אל  ולפנות  ה ' בטחון 
לחם: ובחתיכות Â˘Ù˙.שעורים ˙ÈÓ‰Ï לשפוט שוא  לקסום

על  החיים ולשפוט  תמותנה  לא באמת אשר נפשות  על מיתה
כדבריכן: א "כ  יהיה ולא תחיינה לא  באמת אשר  נפשות 

.ÌÎ·ÊÎ· אל תכזבו  בעת ותשפטו תאמרו  האלה  הדברים ר"ל 
לה : ומאמינים כזב השומעים  אפנה‰È.(Î)עמי  אני  הנה

הנפשות את עמהם  מצודדות אתן  אשר  שלכן הכסתות אל
נפשותם: מהם ולהפריח  להוציא אנשים כיÈ˙Ú¯˜Â.להחטיא 

כאילו והכזבים התחבולות כל  ותתבטל ירושלים  שתחרב  ר"ל  הכסתות אותם  עליהם שמתן אשר  הזרועות  מעל  אותם אקרע
היו: כלא  והיו  הזרועות  מעל לרמותÈ˙ÁÏ˘Â.יקרעו  עוד  תוכלו לא  אז ר "ל  מצודדות  אתם אשר הנפשות את חפשי אשלח  אז 

ÂÁ¯ÂÙÏ˙.ולהחטיא: ÌÈ˘Ù אבודות‡˙ להיות  הגוף מן ולהפריחן להוציאן בידכן הנצדות הנפשות  את  ביאור  לתוספת אמר
חפשי: אשלח  אותם  Â‚Â'.(Î‡)בעוונם È˙Ú¯˜Â:היו כלא  והיו אקרעם  כאילו תתבטל המטפחות של התחבולה גם  È˙Ïˆ‰Âר"ל 

.'Â‚Â:נצודים להיות  בידכן עוד  יהיו ולא  אמר  ביאור  ולתוספת הקסם, בעון להכשילם  בידכן נלכדים יהיו  ‰'.לבל È‡ ÈÎ
בידי: תמות:ÔÚÈ.(Î·)שהכל מות לו שאמרו שקר באמרי לצערו צדיק לב  משברות  שהיו הכאבתיÈ‡Â.בעבור  לא אני אבל 

המיתה: עליו גזרתי לא כי מדרכוÊÁÏÂ˜.לבו  ישוב  לבלתי סיבה זה והיה השלום  על להבטיחו רשע ידי לחזק עוסקות  והיו 
לרשע: גם  לצדיק גם  רעה עשו וא"כ  התשובה  ע"י החיים  להשיג ˙ÈÊÁ‰.(Î‚)הרע ‡Ï:שוא עוד  תנבאו Â‚Â'.לא  ÌÒ˜Â

תקסמנה: לא שוא וקסם לומר  שוא על  Â‚Â'.מוסב  È˙Ïˆ‰Â:בידכן נלכדים  יהיו ‰'.לבל È‡ ÈÎ:בידי שהכל 
(‡).ÈÏ‡ ‡Â·ÈÂ:ישראל מזקני אנשים קבוצת אלי ÈÙÏ.בא Â·˘ÈÂ: לפני Â‚Â'.(‚)התעכבו ÂÏÚ‰לעבודת לבם מחשבות ר "ל 

בפועל : גם  עושים  כי לבד במחשבה לא כאומר כוכבים  העבודת  עון  מכשול נתנו פניהם  ונגד  מהראוי‰‡„¯˘.כוכבים וכי 
בתמיה: משאלותם למלא  להם נדרש שאהיה 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰ÏÏÁ˙Â: ובזיון חילול  האגרוף·˘ÈÏÚ.מל ' יקרא  כן

מים  בשעלו מדד מי מ)וכן חתיכותÈ˙Â˙Ù·Â.:(ישעיה ענין
פתים אותה פתות  כמו ב)ופריסות בהם:˘Ì.(Î):(ויקרא ר"ל 

.˙ÂÁ¯ÂÙÏ:ועפיפה הפרחה דברÈ˙ÁÏ˘Â.מל ' על  יאמר  כן
משולח קן וכן עצמו  לרצון טז)הנעזב ÓÏˆ„‰.(Î‡):(ישעיה

ולכידה: צדיה לבב‰Â‡Î˙.(Î·)מל ' ונכאה כמו שבירה ענין
קט) וחלי:‰ÂÈ˙·‡Î.:(תהלים מכאוב מל '

(‚).ÁÎÂאשתו לנוכח  כמו כה)נגד , :(בראשית

f wxt dingp - miaezk

æ-÷øô äéîçðcqÎak

áëìL íLç éða(ñ) :äðîLe íéøNò úBàî LâëìL éöá éða(ñ) :äòaøàå íéøNò úBàî Lãëéða §¥´¨ª½§¬Ÿ¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´¥½̈§¬Ÿ¥−¤§¦¬§©§¨¨«§¥´
éøç(ñ) :øNò íéðL äàî óäë(ñ) :äMîçå íéòLz ïBòáâ éðaåëäàî äôèðe íçì-úéá éLðà ¨¦½¥−̈§¥¬¨¨«§¥¬¦§−¦§¦¬©£¦¨«©§¥³¥«¤Æ¤Æ§Ÿ½̈¥−̈

(ñ) :äðîLe íéðîLæë(ñ) :äðîLe íéøNò äàî úBúðò éLðàçë:íéðLe íéòaøà úåîæò-úéá éLðà §Ÿ¦¬§Ÿ¨«©§¥´£¨½¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«©§¥¬¥©§−̈¤©§¨¦¬§¨«¦
(ñ)èëìLe íéòaøà úBàî òáL úBøàáe äøéôk íéøòé úéø÷ éLðà(ñ) :äLìòáâå äîøä éLðà ©§¥̧¦§©³§¨¦Æ§¦¨´§¥½§©¬¥−©§¨¦¬§Ÿ¨«©§¥³¨«¨¨Æ¨½̈©

(ñ) :ãçàå íéøNò úBàî LLàì(ñ) :íéðLe íéøNòå äàî ñîëî éLðàáìéòäå ìà-úéá éLðà ¥¬¥−¤§¦¬§¤¨«©§¥´¦§½̈¥−̈§¤§¦¬§¨«¦©§¥³¥«¥Æ§¨½̈
ìLe íéøNò äàî(ñ) :äLâì(ñ) :íéðLe íéMîç øçà Báð éLðàãìíéúàî óìà øçà íìéò éða ¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«©§¥¬§²©¥−£¦¦¬§¨«¦§¥Æ¥¨´©¥½¤¾¤¨©−¦

(ñ) :äòaøàå íéMîçäììL íøç éða(ñ) :íéøNòå úBàî LåììL Bçøé éðaíéòaøà úBàî L £¦¦¬§©§¨¨«§¥´¨¦½§¬Ÿ¥−§¤§¦«§¥´§¥½§¬Ÿ¥−©§¨¦¬
(ñ) :äMîçåæì(ñ) :ãçàå íéøNòå úBàî òáL BðBàå ãéãç ãì-éðaçììL äàðñ éðaíéôìà úL ©£¦¨«§¥ŸÆ¨¦´§½§©¬¥−§¤§¦¬§¤¨«§¥´§¨½̈§´Ÿ¤£¨¦½

ìLe úBàî òLz(ô) :íéLèììLe íéòáL úBàî òLz òeLé úéáì äéòãé éða íéðäkä(ñ) :äLîéða §©¬¥−§Ÿ¦«©«Ÿ£¦®§¥³§©«§¨Æ§¥´¥½©§©¬¥−¦§¦¬§Ÿ¨«§¥´
(ñ) :íéðLe íéMîç óìà ønààî(ñ) :äòáLå íéòaøà íéúàî óìà øeçLô éðaáîóìà íøç éða ¦¥½¤−¤£¦¦¬§¨«¦§¥´©§½¤¾¤¨©−¦©§¨¦¬§¦§¨«§¥´¨¦½¤−¤

(ô) :øNò äòáLâî(ñ) :äòaøàå íéòáL äåãBäì éðáì ìàéîã÷ì òeLé-éða íiåìäãîíéøøLîä ¦§¨¬¨¨«©§¦¦®§¥«¥¯©§©§¦¥²¦§¥¬§§−̈¦§¦¬§©§¨¨«©«§Ÿ§¦®
(ñ) :äðîLe íéòaøà äàî óñà éðaäîàèéèç éða áewò-éða ïîìè-éða øèà-éða íelL-éða íéøòMä §¥´¨½̈¥−̈©§¨¦¬§Ÿ¨«©«Ÿ£¦À§¥«©³§¥«¨¥Æ§¥«©§´Ÿ§¥«©½§¥¬£¦−̈

ìL äàî éáL éða(ñ) :äðîLe íéLåî:úBòaè éða àôNç-éðá àçö-éða íéðéúpäæîñøé÷-éða §¥´Ÿ¨®¥−̈§Ÿ¦¬§Ÿ¨«©§¦¦®§¥¦¨¬§¥£ª−̈§¥¬©¨«§¥¥¬Ÿ
:ïBãô éða àòéñ-éðaçî:éîìL éða äáâç-éðá äðáì-éðaèî:øçâ-éða ìcâ-éða ïðç-éðaðäéàø-éða §¥¦−̈§¥¬¨«§¥§¨¨¬§¥£¨−̈§¥¬©§¨«§¥¨¨¬§¥¦¥−§¥¨«©§¥§¨¨¬
:àãB÷ð éða ïéöø-éðáàð:çñô éða àfò-éða ífâ-éðaáð:íéñLéôð (íéñùåôð) éða íéðeòî-éða éñá-éða §¥§¦−§¥¬§¨«§¥©¨¬§¥ª−̈§¥¬¨¥«©§¥¥©¬§¥§¦−§¥¬§¦«§¦«

âð(ñ) :øeçøç éða àôe÷ç-éða ÷ea÷á-éðaãð:àLøç éða àãéçî-éða úéìöá-éðaäð(ñ) ñB÷øá éða §¥©§¬§¥«£−̈§¥¬©§«§¥©§¦¬§¥«§¦−̈§¥¬©§¨«§¥©§¬
(ñ) :çîú éða (ñ) àøñéñ éðaåð(ñ) :àôéèç éða (ñ) çéöð éðaæðéèBñ éða (ñ) äîìL éãáò éða §«¥¦«§−̈§¥¨«©§¥¬§¦−©§¥¬£¦¨«§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¥©¬

(ñ) :àãéøô éða (ñ) úøôBñ éða (ñ)çð(ñ) :ìcâ éða (ñ) ïB÷øã éðá (ñ) àìòé éðaèðäéèôL éða §¥¤−¤§¥¬§¦¨«§¥©§¨¬§¥©§−§¥¬¦¥«§¥¯§©§¨´
(ñ) :ïBîà éða (ñ) íééávä úøët éða (ñ) ìéhç éðá (ñ)ñìL äîìL éãáò éðáe íéðéúpä-ìkL §¥«©¦À§¥²Ÿ¤¬¤©§¨¦−§¥¬¨«¨©̧§¦¦½§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¬Ÿ

(ô) :íéðLe íéòLz úBàîàñãébäì eìëé àìå ønàå ïBcà áeøk àLøç ìz çìî ìzî íéìBòä älàå ¥−¦§¦¬§¨«¦§¥À¤¨¦Æ¦¥¬¤Æ©Æ¥´©§½̈§¬©−§¦¥®§´Ÿ¨§À§©¦³
:íä ìàøNiî íà íòøæå íúBáà-úéaáñ:íéðLe íéòaøàå úBàî LL àãB÷ð éða äiáBè-éðá äéìã-éða ¥£¨Æ§©§½̈¦¬¦¦§¨¥−¥«§¥§¨¨¬§¥«¦−̈§¥´§¨®¥¬¥−§©§¨¦¬§¨«¦

(ñ)âñàøwiå äMà éãòìbä élæøa úBðaî ç÷ì øLà élæøá éða õBwä éða äiáç éða íéðäkä-ïîe¦©´Ÿ£¦½§¥¬¢©−̈§¥´©®§¥´©§¦©À£¤´Â̈©¦§º©§¦©³©¦§¨¦Æ¦½̈©¦¨¥−
:íîL-ìòãñìå íéNçéúnä íáúë eL÷a älà:äpäkä-ïî eìàâéå àöîð à ©§¨«¥À¤¦§¯§¨¨²©¦§©§¦−§´Ÿ¦§¨®©§«Ÿ£−¦©§ª¨«

cec zcevn
(‚Ï).¯Á‡ Â·שיש וכמו נבו רק  נאמר ובעזרא העיר שם  כן 

ובזה: בזה נקראות היו  כי על השמות בשאר גם חלוק
(„Ï).¯Á‡ ÌÏÈÚ:אנשיהן במספר  שוות והיו אחר  עילם שזהו אמר לזה  הזה , כחשבון והיו  עילם בני למעלה  שחשב לפי
(ËÏ).ÌÈ‰Î‰:הכהנים מספר וזהו ÚÂ˘È.ר"ל ˙È·Ï ‰ÈÚ„È È·ומזרעו ישוע  לבית מיוחס שהיה לומר ידעיה  על  סימן נתן
Ì¯Á.(Ó·)היה: È·:מחרם הכהנים חשב וכאן מחרם הישראלים חשב למעלה  אשר יתכן או  למעלה  הנזכר זהו  ·È(Ó‚)לא 

.Ï‡ÈÓ„˜Ï ÚÂ˘È:עם כמו הוא ואת את  במקום הוא  הלמ "ד כי קדמיאל  בני עם  ישוע בני Â„Â‰Ï‰.ר "ל  È·Ï על סימן נתן
להודוה: מבני שהיו לומר  וקדמיאל  וכו':‰˘ÌÈ¯ÚÂ.(Ó‰)ישוע שלום בני היו והם גלו לא עד  המקדש  שערי שומרים שהיו

(ÂÓ).ÌÈÈ˙‰:( ט (יהושע  וכו ' עצים חוטבי  יהושוע ויתנם בם שנאמר ע "ש נתינים ונקראו הגבעונים È„·Ú(Ê)הם  È·
.‰ÓÏ˘:'וכו סוטי בני היו הןÏ‡Â‰.(Ò‡)והם  מקומות ושמות וכו' מלח  מתל  העולים היו הם וכו' דליה  בני למטה  הנזכרים
È‚‰Ï„.בבבל: ÂÏÎÈ ‡ÏÂ: הם מי מבני ידעו לא ÌÚ¯ÊÂ.כי  Ì˙Â·‡ ˙È·ענין כפל והוא יצאו מי מזרע ר"ל  זרעם כי היא היא

יב ): (דניאל עפר  אדמת וכן  נרדפים ‰ÌÈ‰Î.(Ò‚)בשמות ÔÓÂ:'וכו חביה  בני Á˜Ï.הם  לומר‡˘¯ ברזלי בני על  חוזר הוא
ברזילי: בני  עליהם  לומר ברזלי שם עליהם  נקרא  היה  ולזה  לאשה ברזלי מבנות אחת  לקח האלה:‡Ï‰.(Ò„)שאביהם  הכהנים 

.Ì·˙Î:מהם כתוב  הדורות:‰ÌÈ˘ÁÈ˙Ó.דבר סדר בו  יסופר  Óˆ‡.אשר ‡ÏÂ:וזכורים כתובים אלה נמצאו  לא  היחוס  בספר
.ÂÏ‡‚ÈÂ:הכהונה מן נמאסו  ולכן

oeiv zcevn
(„Ò).ÂÏ‡‚ÈÂ מגואל לחם  וכן  ומיאוס  טינוף א')ענין  :(מלאכי



רכי ciÎbi wxt l`wfgi - mi`iap

âé-÷øô ìà÷æçébkÎhi

èéúBiçìe äðúeîú-àì øLà úBLôð úéîäì íçì éúBúôáe íéøòN éìòLa énò-ìà éúà äðìlçzå©§©¤§̧¨Ÿ¦¹¤©¦À§©£¥´§Ÿ¦»¦§´¥¤¤¼§¨¦³§¨Æ£¤´«Ÿ§¤½¨§©¬
(ñ) :áæë éòîL énòì íëáfëa äðééçú-àì øLà úBLôðëéððä ýåýé éðãà | øîà-äk ïëì §¨−£¤´Ÿ¦«§¤®¨§©̧¤§¤½§©¦−Ÿ§¥¬¨¨«¨¥ºŸ¨©´£Ÿ¨´§¦À¦§¦³

ézçlLå íëéúòBøæ ìòî íúà ézòø÷å úBçøôì úBLôpä-úà íL úBããöî äðzà øLà äðëéúBúqk-ìà¤¦§¥¤Æ¨Æ£¤´©Â¥¨§Ÿ§¸¨³¤©§¨Æ§´Ÿ§½§¨©§¦´Ÿ½̈¥©−§«Ÿ¥¤®§¦©§¦Æ
:úçøôì íéLôð-úà úBããöî ízà øLà úBLôpä-úààëénò-úà ézìväå íëéúçtñî-úà ézòø÷å ¤©§¨½£¤¬©¤²§Ÿ§¬¤§¨¦−§Ÿ§«Ÿ§¨©§¦º¤¦§§«Ÿ¥¤À§¦©§¦³¤©¦Æ

:ýåýé éðà-ék ïzòãéå äãeöîì ïëãéa ãBò eéäé-àìå ïëãiîáë÷écö-áì úBàëä ïòéàì éðàå ø÷L ¦¤§¤½§«Ÿ¦§¬²§¤§¤−¦§¨®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«©©́©§³¥©¦Æ¤½¤©£¦−´Ÿ
:Búéçäì òøä Bkøcî áeL-ézìáì òLø éãé ÷fçìe åézáàëäâëíñ÷å äðéæçú àì àåL ïëì ¦§©§¦®§©¥Æ§¥´¨½̈§¦§¦²¦©§¬¨−̈§©£Ÿ«¨¥À¨ µ§´Ÿ¤¡¤½¨§¤−¤

:ýåýé éðà-ék ïzòãéå ïëãiî énò-úà ézìväå ãBò äðîñ÷ú-àìŸ¦§©´§¨®§¦©§¦³¤©¦Æ¦¤§¤½¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«
ãé-÷øô ìà÷æçébÎ`

à(ô) :éðôì eáLiå ìàøNé éð÷fî íéLðà éìà àBáiåá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâíéLðàä íãà-ïa ©¨³¥©Æ£¨¦½¦¦§¥−¦§¨¥®©¥§−§¨¨«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈¨£¨¦³
(ñ) :íäì Løcà Løcàä íäéðt çëð eðúð íðBò ìBLëîe íaì-ìò íäéìelâ eìòä älàä̈¥Æ¤Æ¤¡³¦«¥¤Æ©¦½̈¦§´£½̈¨§−´Ÿ©§¥¤®©¦¨¬Ÿ¦¨¥−¨¤«

i"yx
(ËÈ).íéøåòù éìòùáמים בשעלו מדד מי (ישעיהכמו

מדה:מ ) לשון אחר לשון בלע"ז, אונגיאלוניא"ש
.íçì éúåúôáå נוטלות שאתן בלע"ז איאנפיצא"ש

äðúåîú.בשכרכן: àì øùà úåùôð úéîäì כלומר
ולאמ' ימותו אלו תמותנה לא אשר נפשות על לאמר
מקבלים  ועמי שקר קסמיכם כי יחיו תחיינ' לא אשר על

שלכם : כזב קסמי על úåçøåôì.(Î)את פורחות להיות
לגיהנם: úåùôðä.ידיכן úà éúçìùå ואשזיב כתרגומו

לאבדותה': נפשיהן ית מחרשן דאתון נפשתא úàית
.íéùôð:פורחות הנפשות להיות אנשים ïòé(Î·)את

.ø÷ù ÷éãö áì úåàëä הוא רעה לו קוסמות כשאתן
נכאה: ולבו מצטער

(‡).íéùðà éìà àåáéå נאמר לכך לרעה אחד בלב כולם
אוזן  גלה שהקב"ה שם על אומר אגדה ומדרש ויבוא,

ופלוני: פלוני אליך יבואו הנה תחלה åìòä(·)הנביא
.íáì ìò íäéìåìâ:לעבוד גלוליהם אל çëðלבם åðúð

.íäéðô:ולאלוה למורא תמיד עכו"ם להם להיות
.ùøãà ùøãàä על ואשיב להם אדרוש אני כי התראה

מתקיימות: תמיהות הרבה דבריהם

cec zcevn
(ËÈ).‰ÏÏÁ˙Âמלבם להסיר עמי בפני אותי מחללים אתן 

אגרוף מלא בשכר תעשו זה  ואת הקסם אל  ולפנות  ה ' בטחון 
לחם: ובחתיכות Â˘Ù˙.שעורים ˙ÈÓ‰Ï לשפוט שוא  לקסום

על  החיים ולשפוט  תמותנה  לא באמת אשר נפשות  על מיתה
כדבריכן: א "כ  יהיה ולא תחיינה לא  באמת אשר  נפשות 

.ÌÎ·ÊÎ· אל תכזבו  בעת ותשפטו תאמרו  האלה  הדברים ר"ל 
לה : ומאמינים כזב השומעים  אפנה‰È.(Î)עמי  אני  הנה

הנפשות את עמהם  מצודדות אתן  אשר  שלכן הכסתות אל
נפשותם: מהם ולהפריח  להוציא אנשים כיÈ˙Ú¯˜Â.להחטיא 

כאילו והכזבים התחבולות כל  ותתבטל ירושלים  שתחרב  ר"ל  הכסתות אותם  עליהם שמתן אשר  הזרועות  מעל  אותם אקרע
היו: כלא  והיו  הזרועות  מעל לרמותÈ˙ÁÏ˘Â.יקרעו  עוד  תוכלו לא  אז ר "ל  מצודדות  אתם אשר הנפשות את חפשי אשלח  אז 

ÂÁ¯ÂÙÏ˙.ולהחטיא: ÌÈ˘Ù אבודות‡˙ להיות  הגוף מן ולהפריחן להוציאן בידכן הנצדות הנפשות  את  ביאור  לתוספת אמר
חפשי: אשלח  אותם  Â‚Â'.(Î‡)בעוונם È˙Ú¯˜Â:היו כלא  והיו אקרעם  כאילו תתבטל המטפחות של התחבולה גם  È˙Ïˆ‰Âר"ל 

.'Â‚Â:נצודים להיות  בידכן עוד  יהיו ולא  אמר  ביאור  ולתוספת הקסם, בעון להכשילם  בידכן נלכדים יהיו  ‰'.לבל È‡ ÈÎ
בידי: תמות:ÔÚÈ.(Î·)שהכל מות לו שאמרו שקר באמרי לצערו צדיק לב  משברות  שהיו הכאבתיÈ‡Â.בעבור  לא אני אבל 

המיתה: עליו גזרתי לא כי מדרכוÊÁÏÂ˜.לבו  ישוב  לבלתי סיבה זה והיה השלום  על להבטיחו רשע ידי לחזק עוסקות  והיו 
לרשע: גם  לצדיק גם  רעה עשו וא"כ  התשובה  ע"י החיים  להשיג ˙ÈÊÁ‰.(Î‚)הרע ‡Ï:שוא עוד  תנבאו Â‚Â'.לא  ÌÒ˜Â

תקסמנה: לא שוא וקסם לומר  שוא על  Â‚Â'.מוסב  È˙Ïˆ‰Â:בידכן נלכדים  יהיו ‰'.לבל È‡ ÈÎ:בידי שהכל 
(‡).ÈÏ‡ ‡Â·ÈÂ:ישראל מזקני אנשים קבוצת אלי ÈÙÏ.בא Â·˘ÈÂ: לפני Â‚Â'.(‚)התעכבו ÂÏÚ‰לעבודת לבם מחשבות ר "ל 

בפועל : גם  עושים  כי לבד במחשבה לא כאומר כוכבים  העבודת  עון  מכשול נתנו פניהם  ונגד  מהראוי‰‡„¯˘.כוכבים וכי 
בתמיה: משאלותם למלא  להם נדרש שאהיה 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰ÏÏÁ˙Â: ובזיון חילול  האגרוף·˘ÈÏÚ.מל ' יקרא  כן

מים  בשעלו מדד מי מ)וכן חתיכותÈ˙Â˙Ù·Â.:(ישעיה ענין
פתים אותה פתות  כמו ב)ופריסות בהם:˘Ì.(Î):(ויקרא ר"ל 

.˙ÂÁ¯ÂÙÏ:ועפיפה הפרחה דברÈ˙ÁÏ˘Â.מל ' על  יאמר  כן
משולח קן וכן עצמו  לרצון טז)הנעזב ÓÏˆ„‰.(Î‡):(ישעיה

ולכידה: צדיה לבב‰Â‡Î˙.(Î·)מל ' ונכאה כמו שבירה ענין
קט) וחלי:‰ÂÈ˙·‡Î.:(תהלים מכאוב מל '

(‚).ÁÎÂאשתו לנוכח  כמו כה)נגד , :(בראשית

f wxt dingp - miaezk

æ-÷øô äéîçðcqÎak

áëìL íLç éða(ñ) :äðîLe íéøNò úBàî LâëìL éöá éða(ñ) :äòaøàå íéøNò úBàî Lãëéða §¥´¨ª½§¬Ÿ¥−¤§¦¬§Ÿ¨«§¥´¥½̈§¬Ÿ¥−¤§¦¬§©§¨¨«§¥´
éøç(ñ) :øNò íéðL äàî óäë(ñ) :äMîçå íéòLz ïBòáâ éðaåëäàî äôèðe íçì-úéá éLðà ¨¦½¥−̈§¥¬¨¨«§¥¬¦§−¦§¦¬©£¦¨«©§¥³¥«¤Æ¤Æ§Ÿ½̈¥−̈

(ñ) :äðîLe íéðîLæë(ñ) :äðîLe íéøNò äàî úBúðò éLðàçë:íéðLe íéòaøà úåîæò-úéá éLðà §Ÿ¦¬§Ÿ¨«©§¥´£¨½¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«©§¥¬¥©§−̈¤©§¨¦¬§¨«¦
(ñ)èëìLe íéòaøà úBàî òáL úBøàáe äøéôk íéøòé úéø÷ éLðà(ñ) :äLìòáâå äîøä éLðà ©§¥̧¦§©³§¨¦Æ§¦¨´§¥½§©¬¥−©§¨¦¬§Ÿ¨«©§¥³¨«¨¨Æ¨½̈©

(ñ) :ãçàå íéøNò úBàî LLàì(ñ) :íéðLe íéøNòå äàî ñîëî éLðàáìéòäå ìà-úéá éLðà ¥¬¥−¤§¦¬§¤¨«©§¥´¦§½̈¥−̈§¤§¦¬§¨«¦©§¥³¥«¥Æ§¨½̈
ìLe íéøNò äàî(ñ) :äLâì(ñ) :íéðLe íéMîç øçà Báð éLðàãìíéúàî óìà øçà íìéò éða ¥−̈¤§¦¬§Ÿ¨«©§¥¬§²©¥−£¦¦¬§¨«¦§¥Æ¥¨´©¥½¤¾¤¨©−¦

(ñ) :äòaøàå íéMîçäììL íøç éða(ñ) :íéøNòå úBàî LåììL Bçøé éðaíéòaøà úBàî L £¦¦¬§©§¨¨«§¥´¨¦½§¬Ÿ¥−§¤§¦«§¥´§¥½§¬Ÿ¥−©§¨¦¬
(ñ) :äMîçåæì(ñ) :ãçàå íéøNòå úBàî òáL BðBàå ãéãç ãì-éðaçììL äàðñ éðaíéôìà úL ©£¦¨«§¥ŸÆ¨¦´§½§©¬¥−§¤§¦¬§¤¨«§¥´§¨½̈§´Ÿ¤£¨¦½

ìLe úBàî òLz(ô) :íéLèììLe íéòáL úBàî òLz òeLé úéáì äéòãé éða íéðäkä(ñ) :äLîéða §©¬¥−§Ÿ¦«©«Ÿ£¦®§¥³§©«§¨Æ§¥´¥½©§©¬¥−¦§¦¬§Ÿ¨«§¥´
(ñ) :íéðLe íéMîç óìà ønààî(ñ) :äòáLå íéòaøà íéúàî óìà øeçLô éðaáîóìà íøç éða ¦¥½¤−¤£¦¦¬§¨«¦§¥´©§½¤¾¤¨©−¦©§¨¦¬§¦§¨«§¥´¨¦½¤−¤

(ô) :øNò äòáLâî(ñ) :äòaøàå íéòáL äåãBäì éðáì ìàéîã÷ì òeLé-éða íiåìäãîíéøøLîä ¦§¨¬¨¨«©§¦¦®§¥«¥¯©§©§¦¥²¦§¥¬§§−̈¦§¦¬§©§¨¨«©«§Ÿ§¦®
(ñ) :äðîLe íéòaøà äàî óñà éðaäîàèéèç éða áewò-éða ïîìè-éða øèà-éða íelL-éða íéøòMä §¥´¨½̈¥−̈©§¨¦¬§Ÿ¨«©«Ÿ£¦À§¥«©³§¥«¨¥Æ§¥«©§´Ÿ§¥«©½§¥¬£¦−̈

ìL äàî éáL éða(ñ) :äðîLe íéLåî:úBòaè éða àôNç-éðá àçö-éða íéðéúpäæîñøé÷-éða §¥´Ÿ¨®¥−̈§Ÿ¦¬§Ÿ¨«©§¦¦®§¥¦¨¬§¥£ª−̈§¥¬©¨«§¥¥¬Ÿ
:ïBãô éða àòéñ-éðaçî:éîìL éða äáâç-éðá äðáì-éðaèî:øçâ-éða ìcâ-éða ïðç-éðaðäéàø-éða §¥¦−̈§¥¬¨«§¥§¨¨¬§¥£¨−̈§¥¬©§¨«§¥¨¨¬§¥¦¥−§¥¨«©§¥§¨¨¬
:àãB÷ð éða ïéöø-éðáàð:çñô éða àfò-éða ífâ-éðaáð:íéñLéôð (íéñùåôð) éða íéðeòî-éða éñá-éða §¥§¦−§¥¬§¨«§¥©¨¬§¥ª−̈§¥¬¨¥«©§¥¥©¬§¥§¦−§¥¬§¦«§¦«

âð(ñ) :øeçøç éða àôe÷ç-éða ÷ea÷á-éðaãð:àLøç éða àãéçî-éða úéìöá-éðaäð(ñ) ñB÷øá éða §¥©§¬§¥«£−̈§¥¬©§«§¥©§¦¬§¥«§¦−̈§¥¬©§¨«§¥©§¬
(ñ) :çîú éða (ñ) àøñéñ éðaåð(ñ) :àôéèç éða (ñ) çéöð éðaæðéèBñ éða (ñ) äîìL éãáò éða §«¥¦«§−̈§¥¨«©§¥¬§¦−©§¥¬£¦¨«§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¥©¬

(ñ) :àãéøô éða (ñ) úøôBñ éða (ñ)çð(ñ) :ìcâ éða (ñ) ïB÷øã éðá (ñ) àìòé éðaèðäéèôL éða §¥¤−¤§¥¬§¦¨«§¥©§¨¬§¥©§−§¥¬¦¥«§¥¯§©§¨´
(ñ) :ïBîà éða (ñ) íééávä úøët éða (ñ) ìéhç éðá (ñ)ñìL äîìL éãáò éðáe íéðéúpä-ìkL §¥«©¦À§¥²Ÿ¤¬¤©§¨¦−§¥¬¨«¨©̧§¦¦½§¥−©§¥´§Ÿ®Ÿ§¬Ÿ

(ô) :íéðLe íéòLz úBàîàñãébäì eìëé àìå ønàå ïBcà áeøk àLøç ìz çìî ìzî íéìBòä älàå ¥−¦§¦¬§¨«¦§¥À¤¨¦Æ¦¥¬¤Æ©Æ¥´©§½̈§¬©−§¦¥®§´Ÿ¨§À§©¦³
:íä ìàøNiî íà íòøæå íúBáà-úéaáñ:íéðLe íéòaøàå úBàî LL àãB÷ð éða äiáBè-éðá äéìã-éða ¥£¨Æ§©§½̈¦¬¦¦§¨¥−¥«§¥§¨¨¬§¥«¦−̈§¥´§¨®¥¬¥−§©§¨¦¬§¨«¦

(ñ)âñàøwiå äMà éãòìbä élæøa úBðaî ç÷ì øLà élæøá éða õBwä éða äiáç éða íéðäkä-ïîe¦©´Ÿ£¦½§¥¬¢©−̈§¥´©®§¥´©§¦©À£¤´Â̈©¦§º©§¦©³©¦§¨¦Æ¦½̈©¦¨¥−
:íîL-ìòãñìå íéNçéúnä íáúë eL÷a älà:äpäkä-ïî eìàâéå àöîð à ©§¨«¥À¤¦§¯§¨¨²©¦§©§¦−§´Ÿ¦§¨®©§«Ÿ£−¦©§ª¨«

cec zcevn
(‚Ï).¯Á‡ Â·שיש וכמו נבו רק  נאמר ובעזרא העיר שם  כן 

ובזה: בזה נקראות היו  כי על השמות בשאר גם חלוק
(„Ï).¯Á‡ ÌÏÈÚ:אנשיהן במספר  שוות והיו אחר  עילם שזהו אמר לזה  הזה , כחשבון והיו  עילם בני למעלה  שחשב לפי
(ËÏ).ÌÈ‰Î‰:הכהנים מספר וזהו ÚÂ˘È.ר"ל ˙È·Ï ‰ÈÚ„È È·ומזרעו ישוע  לבית מיוחס שהיה לומר ידעיה  על  סימן נתן
Ì¯Á.(Ó·)היה: È·:מחרם הכהנים חשב וכאן מחרם הישראלים חשב למעלה  אשר יתכן או  למעלה  הנזכר זהו  ·È(Ó‚)לא 

.Ï‡ÈÓ„˜Ï ÚÂ˘È:עם כמו הוא ואת את  במקום הוא  הלמ "ד כי קדמיאל  בני עם  ישוע בני Â„Â‰Ï‰.ר "ל  È·Ï על סימן נתן
להודוה: מבני שהיו לומר  וקדמיאל  וכו':‰˘ÌÈ¯ÚÂ.(Ó‰)ישוע שלום בני היו והם גלו לא עד  המקדש  שערי שומרים שהיו

(ÂÓ).ÌÈÈ˙‰:( ט (יהושע  וכו ' עצים חוטבי  יהושוע ויתנם בם שנאמר ע "ש נתינים ונקראו הגבעונים È„·Ú(Ê)הם  È·
.‰ÓÏ˘:'וכו סוטי בני היו הןÏ‡Â‰.(Ò‡)והם  מקומות ושמות וכו' מלח  מתל  העולים היו הם וכו' דליה  בני למטה  הנזכרים
È‚‰Ï„.בבבל: ÂÏÎÈ ‡ÏÂ: הם מי מבני ידעו לא ÌÚ¯ÊÂ.כי  Ì˙Â·‡ ˙È·ענין כפל והוא יצאו מי מזרע ר"ל  זרעם כי היא היא

יב ): (דניאל עפר  אדמת וכן  נרדפים ‰ÌÈ‰Î.(Ò‚)בשמות ÔÓÂ:'וכו חביה  בני Á˜Ï.הם  לומר‡˘¯ ברזלי בני על  חוזר הוא
ברזילי: בני  עליהם  לומר ברזלי שם עליהם  נקרא  היה  ולזה  לאשה ברזלי מבנות אחת  לקח האלה:‡Ï‰.(Ò„)שאביהם  הכהנים 

.Ì·˙Î:מהם כתוב  הדורות:‰ÌÈ˘ÁÈ˙Ó.דבר סדר בו  יסופר  Óˆ‡.אשר ‡ÏÂ:וזכורים כתובים אלה נמצאו  לא  היחוס  בספר
.ÂÏ‡‚ÈÂ:הכהונה מן נמאסו  ולכן

oeiv zcevn
(„Ò).ÂÏ‡‚ÈÂ מגואל לחם  וכן  ומיאוס  טינוף א')ענין  :(מלאכי



eרכב dpyn ipy wxt mei leah zkqn

„ïélç ìL äèéîçäå ät÷nä,ïäéab ìò óö äîeøz ìL ïîMäå,ïîMa íBé ìeáè òâðå–ïîMä àlà ìñt àG. ©¦§¨§©£¦¨¤ª¦§©¤¤¤§¨¨©©¥¤§¨©§©¤¤¨©¤¨©¤¤
õaç íàå–ïîMä CläL íB÷î ìk–ìñt. §¦¦¥¨¨¤¦¥©¤¤¨©

‰ä åéìò íøwL Lãwä øNaäôéw,íBé ìeáè òâðäôéwa–úBøzî úBëéúç;äëéúça òâð–äëéúçìëå §©©Ÿ¤¤¨©¨¨©¦¨¨©§©¦¨£¦ª¨¨©©£¦¨£¦¨§¨
äæì äæ øeaç dnò íéìBòä;éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:äæì äæ øeaç íäéðL.úBñeøt éab ìò eîøwL úBiðè÷a ïëå. ¨¦¦¨¦¤¨¤©¦¨¨¤¦¥§¥¤¦¤¨¤§¥§¦§¦¤¨§©©¥§

úBiðèwa äøã÷ äNòî,íéãeøt ïäL ïîæa–øeaç ïðéà,Leb ïäL ïîæa–øeaç;äaøä ïéLeb eéä íà–éøä ©£¥§¥¨©¦§¦¦§©¤¥§¦¥¨¦¦§©¤¥¦¦¨¦©§¥£¥
eðné elà.ïéiä éab ìò óö àeäL ïîL,ïîMa íBé ìeáè òâðå–ïîMä àlà ìñt àG;éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà: ¥¦¨¤¤¤¨©©¥©©¦§¨©§©¤¤¨©¤¨©¤¤©¦¨¨¤¦¥

äæì äæ øeaç íäéðL. §¥¤¦¤¨¤
Âïéé ìL øBa CBúì äò÷ML úéáç,ìeáè Ba òâðåíBé,íéðôìå äôOä ïî–øeaç;õeçìå äôOä ïî–øeaç Bðéà. ¨¦¤¨§¨§¤©¦§¨©§¦©¨¨§¦§¦¦¦©¨¨§©¥¦

éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:äîB÷ íeø dab ìò elôà,äét ãâðk òâðå–øeaç. ©¦¨¨¤¦¥£¦©©¨¨§¨©§¤¤¦¨¦

c.dhingde dtwnd:äô÷îä êåúá ,÷é÷ø ïéîë ä÷ã äâåò àéäù ,äèéîçä çéðäì äéä ïëøã.uaigíå÷î ìëîå ,ïîùä íò äèéîçäå äô÷îä áøéòù åðééä
:äèéîçä ïîå äô÷îä ïî åãéøôäì ïéìåëé ïéàù éôì ,ïîùä êìåäù íå÷î ìëá ìéñôã àäå .øëéð ïîùä

d.dtiwd eilr mxwy ycewd xya:íåø÷ ïéîë ìåëä äùòðå çåîéðù ,øùáä ïîåùå ÷øîäå ïéìáúä åéìò åàô÷.zexzen zekizgd:øåáéç íåø÷ä éåä àìã
.dnir milerd lke:øåäè øàùäå ,äì øáåçî áéùç.xeaig mdipy'øë äëìä ïéàå .ìåëä ìñô ,úåëéúçá òâðù ïéá äôé÷á òâðù ïéáå:éøåð ïá ïðçåélr

,zeqext iab:úåéðè÷ä ìò ïéçéðîù íçì ìù.zeiphwa dxicw dyrnúåøáçúî äôé úåìùáúîùëå ,ò÷áúäì ïëøãå äøéã÷á åìùáúðù úåéðè÷ ,øîåìë
:úåéðè÷å äøéã÷ äùòî ïéñøåâù ùéå .ùåâ ïéîë úéùòðå.epni el` ixdêåîñä øçàäå ,éðù åì êåîñä ùåâäå ,ïåùàø àåä éøä ,ïäî úçàá õøù òâð íà

:äîåøúá éùéìù éðùì.dfl df xeaig odipy:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .åøéáç ìñôð ,ïäî ãçàá íåé ìåáè òâð íàå
e.drwyy ziagíà .'åëå òâðå .úéáçä éðô ìò äìòîì óöå ïéìåç øåááù ïééäå ,øåááù ïééä êåúá äò÷ùå øåáä êåúì äìôðù äîåøú ìù ïéé ìù úéáç

úéáçä éô êåúì åãé ìùìù.xeaig df ixd miptle dtyd on:äîåøú ìù ïééä ïî éøîâì äàìî äúìéçúî úéáçä äúéä àì åìéôàå ,úéáçáù ïééä ìë ìñôðå
.uegle dtyd on:øåáéç åðéà éëä åìéôà ,úéáçä éô ãâðëù øåá ìù ïééá òâðù ô"òà ,úéáçä éô êåúì åãé ñéðëä àìù.dnew mex iab lr elit`äìòù

:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .øåáéç éåä äéô ãâðë òâð íà ,íãà úîå÷ íåø úéáçä éðô ìò øåááù ïéé

`xephxa yexit
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äèéîçäå ät÷nä– המקפה לתוך שניתנה הדקה והעוגה –ìL ÇÄÀÈÀÇÂÄÈÆ
ïäéab ìò óö äîeøz ìL ïîMäå ,ïélç המקפה גבי על  – ËÄÀÇÆÆÆÀÈÈÇÇÅÆ

ïîMäוהחמיטה, àlà ìñt àG ,ïîMa íBé ìeáè òâðå– ÀÈÇÀÇÆÆÈÇÆÈÇÆÆ
חולין. של  שהן  והחמיטה המקפה ולא תרומה, של  õaçשהוא íàåÀÄÄÅ

ניכר , השמן  מקום ומכל  השמן, עם והחמיטה המקפה עירב –ìkÈ
ìñt ,ïîMä CläL íB÷î המקפה מן  להפרידו  יכולים שאין  לפי  – ÈÆÄÅÇÆÆÈÇ

והחמיטה.

היה  דרכם שכך  שבתוכה, וחמיטה במקפה כאן שמדובר הר "ש לפי בארנו 
כותב  הרמב"ם אבל המפרשים. בשאר  מבואר וכן  המקפה, בתוך חמיטה ליתן 

:(i ,g oilke` z`neh 'ld) תרומה של  ושמן חולין של רקיק או חולין  של  "מקפה
במשנתנו: לפרש יש הרמב"ם שלפי  והרי גביהם". על  dhingdeצף dtwnd–

החמיטה. או

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äôéwä åéìò íøwL Lãwä øNa והמרק התבלין  שנקרשו – ÀÇÇÙÆÆÈÇÈÈÇÄÈ
הבשר , על קרום כעין הכל  äôéwaונעשה íBé ìeáè òâð– ÈÇÀÇÄÈ

úBøzîהקרושה, úBëéúç;לקרום חיבור  הבשר  חתיכות שאין – ÂÄËÈ
äëéúça òâð, בשר בחתיכת יום טבול  נגע –íéìBòä ìëå äëéúç ÈÇÇÂÄÈÂÄÈÀÈÈÄ

dnò,בה כשאוחזים ממנה נופלים שאין  –äæì äæ øeaç, ונטמאו – ÄÈÄÆÈÆ
טהור ; השאר íäéðLאבל  :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø הקיפה – ÇÄÈÈÆÄÅÀÅÆ

äæìוהחתיכות, äæ øeaçבחתי שנגע בין בקיפה שנגע ובין  כות – ÄÆÈÆ
הכל. ixep.פסל  oa opgei iaxk dkld oi`eìò eîøwL úBiðè÷a ïëåÀÅÀÄÀÄÆÈÀÇ

úBñeøt éab. הבשר על שקרמה כקיפה דינן לחם, של –äNòî ÇÅÀÇÂÅ
úBiðèwa äøã÷ וכשמתבשלות בקדירה, שנתבשלו קטניות כלומר  – ÀÅÈÇÄÀÄ

גורסים: ויש גוש ; ונעשות מתחברות zeiphweהרבה dxicw dyrn–
שנתבשלו, קטניות או בקדירה המתבשלים דברים ïäLכלומר ïîæaÄÀÇÆÅ

øeaç ïðéà ,íéãeøt אלא נטמא לא יום, טבול  בהם נגע ואם – ÀÄÅÈÄ
שנגע; Lebמה ïäL ïîæa, אחד גוש בבישול שנעשו  –øeaç– ÄÀÇÆÅÄ

הכל; פסל יום, טבול  בהם נגע ואם חיבור, הם ïéLebהרי eéä íàÄÈÄ
äaøä,זה בצד  זה –eðné elà éøä מהם באחד שרץ נגע שאם – ÇÀÅÂÅÅÄÈ

לטומאה, שני  נעשה לו הסמוך  והגוש  לטומאה, ראשון  נעשה הוא הרי
תרומה. הם אם לטומאה, שלישי  נעשה לשני  àeäLוהסמוך ïîLÆÆÆ

ïîMa íBé ìeáè òâðå ,ïéiä éab ìò óö והיין שהשמן וכגון – ÈÇÇÅÇÇÄÀÈÇÀÇÆÆ
תרומה, של  ïîMäשניהם àlà ìñt àG למעלה צף שהוא לפי – ÈÇÆÈÇÆÆ

היין; עם מתערב øeaçואינו íäéðL :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÀÅÆÄ
äæì äæ.חברו גם נפסל  מהם באחד יום טבול  נגע ואם –dkld oi`e ÆÈÆ

.ixep oa opgei iaxk
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úéáç,תרומה של  יין ובה פתוחה, –ïéé ìL øBa CBúì äò÷ML ÈÄÆÈÀÈÀÆÇÄ
חולין, של –íBé ìeáè Ba òâðå: ביין –íéðôìå äôOä ïî– ÀÈÇÀÄÇÈÈÀÄÀÄ

פי לתוך  ידו ששלשל  ולפנים, השפה מן החבית שבתוך  ביין נגע אם

לבור,øeaçהחבית, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית פי על אף – Ä
שנתווסף, ביין  אלא יום טבול נגע ולא שבבור, היין מן  שנתמלאה אלא

לחבית שנכנס היין  מקום xeaמכל igשל ונפסלליין  שבה, תרומה
במגעו ; שבחבית היין  õeçìåכל äôOä ïî א ביין – נגע אם בל ÄÇÈÈÀÇ

החבית, פי כנגד שהוא פי  על  אף החבית, לשפת שמחוץ BðéàÅשבבור 
øeaç. טהור והכל  החבית, של ליין  –:øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ÄÇÄÈÈÆÄÅ

äîB÷ íeø dab ìò elôà קומת ברום יין  יש  החבית גבי  שעל – ÂÄÇÇÈÈ
יום,òâðåאדם, טבול  –äét ãâðk,החבית של –øeaçכל – ÀÈÇÀÆÆÄÈÄ

טבול במגע כולו  ונטמא שבתוכה, ליין חיבור  החבית פי שכנגד  היין
ixep.יום. oa opgei iaxk dkld oi`e

בפירושו הרמב"ם אבל המפרשים. רוב מבארים וכן הר "ש. לפי  משנתנו  בארנו 
ולחוץ, השפה מן נגע ואם תרומה, של  הוא שבבור היין  שאף מבאר, למשנה

ו שבבור , יין אלא פסל  מןלא נפרד היה וכאילו טהור, החבית שבתוך  מה כל
שבבור aeh").היין  mei zetqez" oiir)

תרומה  של יין  של  בור לתוך שנפלה ריקנית בחבית משנתנו מפרש והגר "א
.("l`xyi zx`tz" oiire "`ax edil`" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊäáwpL úéáç,äécvî ïéa äéìeMî ïéa äétî ïéa,íBé ìeáè da òâðå–äàîè.äãeäé éaøøîBà:äéìeMîe äétî ¨¦¤¦§¨¥¦¦¨¥¦¤¨¥¦¦¤¨§¨©¨§§¥¨©¦§¨¥¦¦¨¦¤¨
–äàîè;ïîïéããvä–äøBäè ïàkîe ïàkî.çelwa íBé ìeáè òâðå éìëì éìkî äøòîä,Ba Lé íà–äìòé §¥¨¦©§¨¦¦¨¦¨§¨©§¨¤¦§¦¦§¦§¨©§©¦©¦¤©£¤

äàîe ãçàa. §¤¨¥¨
Áïhîlî ïéa ïìòîìî ïéáe õeçaî ïéa íéðôaî ïéa áwpL úéáçaL òeaòa,äæ ãâðk äæ–äàîhä áàa àîè, ¦§©¤¤¨¦¤¦©¥¦¦§¦¥¦©¥¦§©§¨¥¦§©¨¤§¤¤¤¨¥§©©ª§¨

únä ìäàa àîèå.ähîlî éîéðtä,ïìòîìî ïBöéçäå–äàîhä áàa àîè,únä ìäàa àîèå.ïìòîìî éîéðtä, §¨¥§Ÿ¤©¥©§¦¦¦§©¨§©¦¦§©§¨¨¥§©©ª§¨§¨¥§Ÿ¤©¥©§¦¦¦§©§¨
ïhîlî ïBöéçäå–äàîhä áàa øBäè,únä ìäàa àîèå. §©¦¦§©¨¨§©©ª§¨§¨¥§Ÿ¤©¥

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéìëàä úBãé ìk,äàîhä áàa øeaç íäL–íBé ìeáèa øeaç.úö÷î äøòîe ñøôpL ìëà–øéàî éaø ¨§¨Ÿ¨¦¤¥¦§©©ª§¨¦¦§Ÿ¤¤¦§©§Ÿ¤¦§¨©¦¥¦

f.d`nh dileyne ditn:øåáéç éåä ,á÷ðä øçà êùîð ïééä ìëå ìéàåä ,éîð äéìåùîå .øåáç éåä ,ïåéìòì ñéñá äùòð äèîìù ïééä ìëå ìéàåä ,äàîè äéôî
.dxedh o`kne o`kn dcvn dawp la`:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äàîå ãçàá äìòéå ,òâðù äî àìà ìåñô ïéàå.geliwa mei leah rbpe,ìñôð ãáì çåìé÷ä

øåáéç áéùç àì çåìé÷ã åãåî ïðáø åìéôà àäáå .ïéìåçá äîåøúë ,äàîå ãçàá äìòúå ,äøåäèá äáøòúðù äàîè äîåøú äì àéåäå ,øåáéç åðéà ÷åöéðã
íä íéìèá ,ìåèéá íòèî ìáà ,íéîì åîë äå÷îá ä÷ùä åäì à÷ìñ àìã åðééä ,ïúàîåèî äøäè íäì ïéà ïé÷ùîã â"òàå .úéáçì äãöáù á÷ðä åîë ,íéìëì

íåé ìåáèã íåùî ,ïé÷ùîä íéìèá íåé ìåáè òâîá à÷åãå .äàîå ãçàáäî ìë àîèîå çåìé÷áù äî øãä à÷ ,úåàîåè øàùá ìáà .àîèî åðéàå ìñåô
:òâîá éìëáù

g.ziagay rearaìåìçå ,õåç ãöì ãçàå úéáç ìù íéðô ãöì ãçà úåðôã éúù ïäì ùéù ,úåòåáòáà ïéîë ïäéúåðôãá ïéàöåé ïùáëá ñøç éìë ïéôøöîùë
äàìî úéáçäùëå ,õåç ãö ìù ïôåãá úçàå ,úéáçä ììç ãöì àåäù íéðô ãö ìù òåáòáä ïôåãá úçà ,íéá÷ð éúù òåáòá åúåàá ùéù íéîòôå ,òöîàá
äæ íéùìåôîå íéðååëî ïä òåáòáä úåðôã éúùáù íéá÷ðä íàå .ïåöéçä ïôåãáù á÷ðä êøã àöåéå õáöáîå éîéðôä ïôåãáù á÷ðä êøã ä÷ùîä ñðëð íé÷ùî
úçðåî úéáç äúåà äúéä íà ,äìòîìî ïåöéçä ïôåãáù á÷ðäå éìëä éìåù ãöì äèîì éîéðôä ïôåãáù á÷ðä äéäù àìà íéðååëî ïðéà åìéôà åà ,äæ ãâðë
.úéáçáù íé÷ùîä ìë åàîèð ,ïåöéçä á÷ðáù ä÷ùîá äàîåèä áà òâðù åà ,òåáòáä ìù íéá÷ðá úô÷åî äðéàå äéôá ìéúô ãéîö úô÷åîå úîä ìäåàá
íàã ,øåäè àäéî äàîåèä áàá ,íéá÷ðä êøã úéáçä êåúì ñðëð äàîåèä ìäåàù ,àîèéî úîä ìäåàáã éäð ,ïèîìî ïåöéçäå ïìòîìî éîéðôä íà ìáà

:øåáéç éåä àìå ,ñøôè÷å ÷åöéðë äéì äåä ïìòîìî éîéðôäù øçàî ,ïèîìî òåáòááù ïåöéçä á÷ðáù ïé÷ùîá äàîåèä áà òâð
b`.milke`d zeci lk:éøôä ìåëàì äöåøùë åá æçåà íãàå ,åúåìúì ïéöåøùë ïäá äìúð ìëåàäù íéö÷åòä.d`nehd a`a xeaig mdyáà íàù

:åîöò éøôá òâð åìéàë ïäá òâð äàîåèä.mei leaha xeaig:äîåøú ìù úåøéôä åìñôð ,ãéä åúåàá íåé ìåáè òâðå äîåøú ìù úåøéôì ãé àåä íà.qxtpy

`xephxa yexit
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úéáç,תרומה של משקה ומלאה סתומה –äáwpL בה שנעשה – ÈÄÆÄÀÈ
äétîנקב, ïéa,פיה שעל במגופה שהנקב בין  –äéìeMî ïéa– ÅÄÄÈÅÄÆÈ

בתחתיתה, בשוליה, שהנקב äécvîבין  ïéaבצידי שהנקב בין  – ÅÄÄÆÈ
íBéהחבית, ìeáè da òâðå,הנקב כנגד  –äàîè התרומה כל – ÀÈÇÈÀÀÅÈ

חיבור. שכולה äéìeMîe,שבחבית, äétî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÄÈÄÆÈ
äàîèלפי טמאה, כולה יום, טבול  בה ונגע מפיה ניקבה אם – ÀÅÈ

ניקבה  ואם חיבור; וכולו לעליון , בסיס נעשה שלמטה המשקה שכל 

לנקב  נמשך  המשקה וכל  הואיל טמאה, כולה בה, ונגע משוליה
ïéããväשלמטה; ïî,הצדדים מן  ניקבה אם אבל  –ïàkîe ïàkî ÄÇÀÈÄÄÈÄÈ
äøBäè.ומאה באחד  בטל  והוא מגעו, מקום אלא פסול  ואין  – ÀÈ

éìëì éìkî äøòîä,תרומה של  משקה –íBé ìeáè òâðå ÇÀÈÆÄÀÄÄÀÄÀÈÇÀ
çelwaהכל לדברי  יום שבטבול בלבד מגעו מקום שנפסל והרי – ÇÄÇ

חיבור הקילוח אחרונה"),אין Ba("משנה Lé íàשבכלי במשקה – ÄÆ
שבקילוח, הפסול כנגד  מאה äàîeהתחתון  ãçàa äìòé כדין – ÇÂÆÀÆÈÅÈ

ומאה באחד  שבטלה בטהורה שנתערבה טמאה zenexzתרומה oiir)
.(c ,dשטבול משום ומאה, באחד המשקה בטל יום טבול  במגע ודווקא

כל ומטמא הקילוח חוזר  טומאות בשאר  אבל מטמא, ואינו פוסל יום
במגע שלמטה ברטנורא ).מה (הר "ש;
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úéáçaL òeaòa–reara דופן בתוך הנמצא חלול , מקום היינו  ÄÀÇÆÆÈÄ
חרס, של õeçaîהחבית ïéa íéðôaî ïéa áwpL:גורסים ויש  – ÆÄÇÅÄÄÀÄÅÄÇ

,uegane miptan awipyשל דפנותיו  בשתי  נקבים שני  שנעשו  כלומר
שלצד בדופן אחד ונקב החבית פנים שלצד בדופן  אחד  נקב הבעבוע,

גורסים:ïéáeחוץ, ויש  –oia–ïhîlî ïéa ïìòîìîששני בין – ÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ
למטה, שהם ובין  למעלה הם שבבעבוע äæהנקבים ãâðk äæ– ÆÀÆÆÆ

בחבית, מפולש  נקב עושים שנמצאו  זה, כנגד  זה מכוונים והנקבים
äàîhä áàa àîè, החיצון שבנקב במשקים הטומאה אב נגע אם – ÈÅÀÇÇËÀÈ

מחוברים  שבבעבוע שהמשקים לפי שבחבית, המשקים כל נטמאו 
שבחבית למשקים  המשקים שאם יום, בטבול  הדין  והוא שבחבית;

המשקים  כל  נפסלו  החיצון, הנקב כנגד  יום טבול ונגע תרומה של  היו 
כדי סיפא, משום אלא הטומאה אב המשנה נקטה ולא שבחבית;

טהור  הטומאה באב שאפילו רבותא, שם ישראל");להשמיענו  ("תפארת

únä ìäàa àîèåפי על  אף המת, באוהל  מונחת החבית אם – ÀÈÅÀÙÆÇÅ
שהטומאה  לפי  טמאים, שבתוכה המשקים פיה, על  פתיל שצמיד 

המפולש . הנקב דרך לתוכה ähîlîנכנסת éîéðtä הנקב אם וכן  – ÇÀÄÄÄÀÇÈ
למטה, הבעבוע של  הפנימי ïìòîìîשבדופן  ïBöéçäå והנקב – ÀÇÄÄÀÇÀÈ

מכוונים  הנקבים שאין  פי  על  אף למעלה, הבעבוע של החיצון שבדופן 
מקום מכל  מפולש , הנקב שאין  והרי  זה, כנגד  äàîhä,זה áàa àîèÈÅÀÇÇËÀÈ

únä ìäàa àîèå שבנקב שהמשקה לפי לעיל , שבארנו כמו  – ÀÈÅÀÙÆÇÅ
חיבור. והכל הפנימי , לנקב יורד  ïìòîìîהחיצון  éîéðtäאבל – ÇÀÄÄÄÀÇÀÈ

למעלה, בבעבוע הפנימי  הנקב ïhîlîאם ïBöéçäå והנקב – ÀÇÄÄÀÇÈ
למטה, äàîhäהחיצון áàa øBäè החיצון והנקב שהואיל – ÈÀÇÇËÀÈ

באב  חיבור אינו  הפנימי , לנקב עולה שבנקב המשקה ואין למטה,
יום, בטבול  לומר צורך ואין  únäהטומאה, ìäàa àîèåומכל – ÀÈÅÀÙÆÇÅ

פתיל צמיד  שמוקפת פי  על אף המת, באוהל  מונחת החבית אם מקום
החבית  לתוך נכנסת שהטומאה לפי טמאים, שבתוכה המשקים פיה, על 

הנקבים. דרך 
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íéìëàä úBãé ìk כגון האוכל , את כשנוטלים בהם שאוחזים – ÈÀÈÙÈÄ
באילן , הפירות בהם שתלויים הגבעולים היינו  הפירות, íäLÆÅעוקצי

øeaçäàîhä áàa נגע כאילו הטומאה, אב בהם נגע שאם – ÄÀÇÇËÀÈ
עצמו, íBéבפרי ìeáèa øeaçהפרי ביד נגע יום טבול  אם שאף – ÄÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn



רכג e dpyn ipy wxt mei leah zkqn

„ïélç ìL äèéîçäå ät÷nä,ïäéab ìò óö äîeøz ìL ïîMäå,ïîMa íBé ìeáè òâðå–ïîMä àlà ìñt àG. ©¦§¨§©£¦¨¤ª¦§©¤¤¤§¨¨©©¥¤§¨©§©¤¤¨©¤¨©¤¤
õaç íàå–ïîMä CläL íB÷î ìk–ìñt. §¦¦¥¨¨¤¦¥©¤¤¨©

‰ä åéìò íøwL Lãwä øNaäôéw,íBé ìeáè òâðäôéwa–úBøzî úBëéúç;äëéúça òâð–äëéúçìëå §©©Ÿ¤¤¨©¨¨©¦¨¨©§©¦¨£¦ª¨¨©©£¦¨£¦¨§¨
äæì äæ øeaç dnò íéìBòä;éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:äæì äæ øeaç íäéðL.úBñeøt éab ìò eîøwL úBiðè÷a ïëå. ¨¦¦¨¦¤¨¤©¦¨¨¤¦¥§¥¤¦¤¨¤§¥§¦§¦¤¨§©©¥§

úBiðèwa äøã÷ äNòî,íéãeøt ïäL ïîæa–øeaç ïðéà,Leb ïäL ïîæa–øeaç;äaøä ïéLeb eéä íà–éøä ©£¥§¥¨©¦§¦¦§©¤¥§¦¥¨¦¦§©¤¥¦¦¨¦©§¥£¥
eðné elà.ïéiä éab ìò óö àeäL ïîL,ïîMa íBé ìeáè òâðå–ïîMä àlà ìñt àG;éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà: ¥¦¨¤¤¤¨©©¥©©¦§¨©§©¤¤¨©¤¨©¤¤©¦¨¨¤¦¥

äæì äæ øeaç íäéðL. §¥¤¦¤¨¤
Âïéé ìL øBa CBúì äò÷ML úéáç,ìeáè Ba òâðåíBé,íéðôìå äôOä ïî–øeaç;õeçìå äôOä ïî–øeaç Bðéà. ¨¦¤¨§¨§¤©¦§¨©§¦©¨¨§¦§¦¦¦©¨¨§©¥¦

éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:äîB÷ íeø dab ìò elôà,äét ãâðk òâðå–øeaç. ©¦¨¨¤¦¥£¦©©¨¨§¨©§¤¤¦¨¦

c.dhingde dtwnd:äô÷îä êåúá ,÷é÷ø ïéîë ä÷ã äâåò àéäù ,äèéîçä çéðäì äéä ïëøã.uaigíå÷î ìëîå ,ïîùä íò äèéîçäå äô÷îä áøéòù åðééä
:äèéîçä ïîå äô÷îä ïî åãéøôäì ïéìåëé ïéàù éôì ,ïîùä êìåäù íå÷î ìëá ìéñôã àäå .øëéð ïîùä

d.dtiwd eilr mxwy ycewd xya:íåø÷ ïéîë ìåëä äùòðå çåîéðù ,øùáä ïîåùå ÷øîäå ïéìáúä åéìò åàô÷.zexzen zekizgd:øåáéç íåø÷ä éåä àìã
.dnir milerd lke:øåäè øàùäå ,äì øáåçî áéùç.xeaig mdipy'øë äëìä ïéàå .ìåëä ìñô ,úåëéúçá òâðù ïéá äôé÷á òâðù ïéáå:éøåð ïá ïðçåélr

,zeqext iab:úåéðè÷ä ìò ïéçéðîù íçì ìù.zeiphwa dxicw dyrnúåøáçúî äôé úåìùáúîùëå ,ò÷áúäì ïëøãå äøéã÷á åìùáúðù úåéðè÷ ,øîåìë
:úåéðè÷å äøéã÷ äùòî ïéñøåâù ùéå .ùåâ ïéîë úéùòðå.epni el` ixdêåîñä øçàäå ,éðù åì êåîñä ùåâäå ,ïåùàø àåä éøä ,ïäî úçàá õøù òâð íà

:äîåøúá éùéìù éðùì.dfl df xeaig odipy:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .åøéáç ìñôð ,ïäî ãçàá íåé ìåáè òâð íàå
e.drwyy ziagíà .'åëå òâðå .úéáçä éðô ìò äìòîì óöå ïéìåç øåááù ïééäå ,øåááù ïééä êåúá äò÷ùå øåáä êåúì äìôðù äîåøú ìù ïéé ìù úéáç

úéáçä éô êåúì åãé ìùìù.xeaig df ixd miptle dtyd on:äîåøú ìù ïééä ïî éøîâì äàìî äúìéçúî úéáçä äúéä àì åìéôàå ,úéáçáù ïééä ìë ìñôðå
.uegle dtyd on:øåáéç åðéà éëä åìéôà ,úéáçä éô ãâðëù øåá ìù ïééá òâðù ô"òà ,úéáçä éô êåúì åãé ñéðëä àìù.dnew mex iab lr elit`äìòù

:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .øåáéç éåä äéô ãâðë òâð íà ,íãà úîå÷ íåø úéáçä éðô ìò øåááù ïéé

`xephxa yexit
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äèéîçäå ät÷nä– המקפה לתוך שניתנה הדקה והעוגה –ìL ÇÄÀÈÀÇÂÄÈÆ
ïäéab ìò óö äîeøz ìL ïîMäå ,ïélç המקפה גבי על  – ËÄÀÇÆÆÆÀÈÈÇÇÅÆ

ïîMäוהחמיטה, àlà ìñt àG ,ïîMa íBé ìeáè òâðå– ÀÈÇÀÇÆÆÈÇÆÈÇÆÆ
חולין. של  שהן  והחמיטה המקפה ולא תרומה, של  õaçשהוא íàåÀÄÄÅ

ניכר , השמן  מקום ומכל  השמן, עם והחמיטה המקפה עירב –ìkÈ
ìñt ,ïîMä CläL íB÷î המקפה מן  להפרידו  יכולים שאין  לפי  – ÈÆÄÅÇÆÆÈÇ

והחמיטה.

היה  דרכם שכך  שבתוכה, וחמיטה במקפה כאן שמדובר הר "ש לפי בארנו 
כותב  הרמב"ם אבל המפרשים. בשאר  מבואר וכן  המקפה, בתוך חמיטה ליתן 

:(i ,g oilke` z`neh 'ld) תרומה של  ושמן חולין של רקיק או חולין  של  "מקפה
במשנתנו: לפרש יש הרמב"ם שלפי  והרי גביהם". על  dhingdeצף dtwnd–

החמיטה. או

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äôéwä åéìò íøwL Lãwä øNa והמרק התבלין  שנקרשו – ÀÇÇÙÆÆÈÇÈÈÇÄÈ
הבשר , על קרום כעין הכל  äôéwaונעשה íBé ìeáè òâð– ÈÇÀÇÄÈ

úBøzîהקרושה, úBëéúç;לקרום חיבור  הבשר  חתיכות שאין – ÂÄËÈ
äëéúça òâð, בשר בחתיכת יום טבול  נגע –íéìBòä ìëå äëéúç ÈÇÇÂÄÈÂÄÈÀÈÈÄ

dnò,בה כשאוחזים ממנה נופלים שאין  –äæì äæ øeaç, ונטמאו – ÄÈÄÆÈÆ
טהור ; השאר íäéðLאבל  :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø הקיפה – ÇÄÈÈÆÄÅÀÅÆ

äæìוהחתיכות, äæ øeaçבחתי שנגע בין בקיפה שנגע ובין  כות – ÄÆÈÆ
הכל. ixep.פסל  oa opgei iaxk dkld oi`eìò eîøwL úBiðè÷a ïëåÀÅÀÄÀÄÆÈÀÇ

úBñeøt éab. הבשר על שקרמה כקיפה דינן לחם, של –äNòî ÇÅÀÇÂÅ
úBiðèwa äøã÷ וכשמתבשלות בקדירה, שנתבשלו קטניות כלומר  – ÀÅÈÇÄÀÄ

גורסים: ויש גוש ; ונעשות מתחברות zeiphweהרבה dxicw dyrn–
שנתבשלו, קטניות או בקדירה המתבשלים דברים ïäLכלומר ïîæaÄÀÇÆÅ

øeaç ïðéà ,íéãeøt אלא נטמא לא יום, טבול  בהם נגע ואם – ÀÄÅÈÄ
שנגע; Lebמה ïäL ïîæa, אחד גוש בבישול שנעשו  –øeaç– ÄÀÇÆÅÄ

הכל; פסל יום, טבול  בהם נגע ואם חיבור, הם ïéLebהרי eéä íàÄÈÄ
äaøä,זה בצד  זה –eðné elà éøä מהם באחד שרץ נגע שאם – ÇÀÅÂÅÅÄÈ

לטומאה, שני  נעשה לו הסמוך  והגוש  לטומאה, ראשון  נעשה הוא הרי
תרומה. הם אם לטומאה, שלישי  נעשה לשני  àeäLוהסמוך ïîLÆÆÆ

ïîMa íBé ìeáè òâðå ,ïéiä éab ìò óö והיין שהשמן וכגון – ÈÇÇÅÇÇÄÀÈÇÀÇÆÆ
תרומה, של  ïîMäשניהם àlà ìñt àG למעלה צף שהוא לפי – ÈÇÆÈÇÆÆ

היין; עם מתערב øeaçואינו íäéðL :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅÀÅÆÄ
äæì äæ.חברו גם נפסל  מהם באחד יום טבול  נגע ואם –dkld oi`e ÆÈÆ

.ixep oa opgei iaxk

i p y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç,תרומה של  יין ובה פתוחה, –ïéé ìL øBa CBúì äò÷ML ÈÄÆÈÀÈÀÆÇÄ
חולין, של –íBé ìeáè Ba òâðå: ביין –íéðôìå äôOä ïî– ÀÈÇÀÄÇÈÈÀÄÀÄ

פי לתוך  ידו ששלשל  ולפנים, השפה מן החבית שבתוך  ביין נגע אם

לבור,øeaçהחבית, כשנפלה מלאה היתה לא שהחבית פי על אף – Ä
שנתווסף, ביין  אלא יום טבול נגע ולא שבבור, היין מן  שנתמלאה אלא

לחבית שנכנס היין  מקום xeaמכל igשל ונפסלליין  שבה, תרומה
במגעו ; שבחבית היין  õeçìåכל äôOä ïî א ביין – נגע אם בל ÄÇÈÈÀÇ

החבית, פי כנגד שהוא פי  על  אף החבית, לשפת שמחוץ BðéàÅשבבור 
øeaç. טהור והכל  החבית, של ליין  –:øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ÄÇÄÈÈÆÄÅ

äîB÷ íeø dab ìò elôà קומת ברום יין  יש  החבית גבי  שעל – ÂÄÇÇÈÈ
יום,òâðåאדם, טבול  –äét ãâðk,החבית של –øeaçכל – ÀÈÇÀÆÆÄÈÄ

טבול במגע כולו  ונטמא שבתוכה, ליין חיבור  החבית פי שכנגד  היין
ixep.יום. oa opgei iaxk dkld oi`e

בפירושו הרמב"ם אבל המפרשים. רוב מבארים וכן הר "ש. לפי  משנתנו  בארנו 
ולחוץ, השפה מן נגע ואם תרומה, של  הוא שבבור היין  שאף מבאר, למשנה

ו שבבור , יין אלא פסל  מןלא נפרד היה וכאילו טהור, החבית שבתוך  מה כל
שבבור aeh").היין  mei zetqez" oiir)

תרומה  של יין  של  בור לתוך שנפלה ריקנית בחבית משנתנו מפרש והגר "א
.("l`xyi zx`tz" oiire "`ax edil`" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊäáwpL úéáç,äécvî ïéa äéìeMî ïéa äétî ïéa,íBé ìeáè da òâðå–äàîè.äãeäé éaøøîBà:äéìeMîe äétî ¨¦¤¦§¨¥¦¦¨¥¦¤¨¥¦¦¤¨§¨©¨§§¥¨©¦§¨¥¦¦¨¦¤¨
–äàîè;ïîïéããvä–äøBäè ïàkîe ïàkî.çelwa íBé ìeáè òâðå éìëì éìkî äøòîä,Ba Lé íà–äìòé §¥¨¦©§¨¦¦¨¦¨§¨©§¨¤¦§¦¦§¦§¨©§©¦©¦¤©£¤

äàîe ãçàa. §¤¨¥¨
Áïhîlî ïéa ïìòîìî ïéáe õeçaî ïéa íéðôaî ïéa áwpL úéáçaL òeaòa,äæ ãâðk äæ–äàîhä áàa àîè, ¦§©¤¤¨¦¤¦©¥¦¦§¦¥¦©¥¦§©§¨¥¦§©¨¤§¤¤¤¨¥§©©ª§¨

únä ìäàa àîèå.ähîlî éîéðtä,ïìòîìî ïBöéçäå–äàîhä áàa àîè,únä ìäàa àîèå.ïìòîìî éîéðtä, §¨¥§Ÿ¤©¥©§¦¦¦§©¨§©¦¦§©§¨¨¥§©©ª§¨§¨¥§Ÿ¤©¥©§¦¦¦§©§¨
ïhîlî ïBöéçäå–äàîhä áàa øBäè,únä ìäàa àîèå. §©¦¦§©¨¨§©©ª§¨§¨¥§Ÿ¤©¥

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéìëàä úBãé ìk,äàîhä áàa øeaç íäL–íBé ìeáèa øeaç.úö÷î äøòîe ñøôpL ìëà–øéàî éaø ¨§¨Ÿ¨¦¤¥¦§©©ª§¨¦¦§Ÿ¤¤¦§©§Ÿ¤¦§¨©¦¥¦

f.d`nh dileyne ditn:øåáéç éåä ,á÷ðä øçà êùîð ïééä ìëå ìéàåä ,éîð äéìåùîå .øåáç éåä ,ïåéìòì ñéñá äùòð äèîìù ïééä ìëå ìéàåä ,äàîè äéôî
.dxedh o`kne o`kn dcvn dawp la`:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äàîå ãçàá äìòéå ,òâðù äî àìà ìåñô ïéàå.geliwa mei leah rbpe,ìñôð ãáì çåìé÷ä

øåáéç áéùç àì çåìé÷ã åãåî ïðáø åìéôà àäáå .ïéìåçá äîåøúë ,äàîå ãçàá äìòúå ,äøåäèá äáøòúðù äàîè äîåøú äì àéåäå ,øåáéç åðéà ÷åöéðã
íä íéìèá ,ìåèéá íòèî ìáà ,íéîì åîë äå÷îá ä÷ùä åäì à÷ìñ àìã åðééä ,ïúàîåèî äøäè íäì ïéà ïé÷ùîã â"òàå .úéáçì äãöáù á÷ðä åîë ,íéìëì

íåé ìåáèã íåùî ,ïé÷ùîä íéìèá íåé ìåáè òâîá à÷åãå .äàîå ãçàáäî ìë àîèîå çåìé÷áù äî øãä à÷ ,úåàîåè øàùá ìáà .àîèî åðéàå ìñåô
:òâîá éìëáù

g.ziagay rearaìåìçå ,õåç ãöì ãçàå úéáç ìù íéðô ãöì ãçà úåðôã éúù ïäì ùéù ,úåòåáòáà ïéîë ïäéúåðôãá ïéàöåé ïùáëá ñøç éìë ïéôøöîùë
äàìî úéáçäùëå ,õåç ãö ìù ïôåãá úçàå ,úéáçä ììç ãöì àåäù íéðô ãö ìù òåáòáä ïôåãá úçà ,íéá÷ð éúù òåáòá åúåàá ùéù íéîòôå ,òöîàá
äæ íéùìåôîå íéðååëî ïä òåáòáä úåðôã éúùáù íéá÷ðä íàå .ïåöéçä ïôåãáù á÷ðä êøã àöåéå õáöáîå éîéðôä ïôåãáù á÷ðä êøã ä÷ùîä ñðëð íé÷ùî
úçðåî úéáç äúåà äúéä íà ,äìòîìî ïåöéçä ïôåãáù á÷ðäå éìëä éìåù ãöì äèîì éîéðôä ïôåãáù á÷ðä äéäù àìà íéðååëî ïðéà åìéôà åà ,äæ ãâðë
.úéáçáù íé÷ùîä ìë åàîèð ,ïåöéçä á÷ðáù ä÷ùîá äàîåèä áà òâðù åà ,òåáòáä ìù íéá÷ðá úô÷åî äðéàå äéôá ìéúô ãéîö úô÷åîå úîä ìäåàá
íàã ,øåäè àäéî äàîåèä áàá ,íéá÷ðä êøã úéáçä êåúì ñðëð äàîåèä ìäåàù ,àîèéî úîä ìäåàáã éäð ,ïèîìî ïåöéçäå ïìòîìî éîéðôä íà ìáà

:øåáéç éåä àìå ,ñøôè÷å ÷åöéðë äéì äåä ïìòîìî éîéðôäù øçàî ,ïèîìî òåáòááù ïåöéçä á÷ðáù ïé÷ùîá äàîåèä áà òâð
b`.milke`d zeci lk:éøôä ìåëàì äöåøùë åá æçåà íãàå ,åúåìúì ïéöåøùë ïäá äìúð ìëåàäù íéö÷åòä.d`nehd a`a xeaig mdyáà íàù

:åîöò éøôá òâð åìéàë ïäá òâð äàîåèä.mei leaha xeaig:äîåøú ìù úåøéôä åìñôð ,ãéä åúåàá íåé ìåáè òâðå äîåøú ìù úåøéôì ãé àåä íà.qxtpy

`xephxa yexit
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úéáç,תרומה של משקה ומלאה סתומה –äáwpL בה שנעשה – ÈÄÆÄÀÈ
äétîנקב, ïéa,פיה שעל במגופה שהנקב בין  –äéìeMî ïéa– ÅÄÄÈÅÄÆÈ

בתחתיתה, בשוליה, שהנקב äécvîבין  ïéaבצידי שהנקב בין  – ÅÄÄÆÈ
íBéהחבית, ìeáè da òâðå,הנקב כנגד  –äàîè התרומה כל – ÀÈÇÈÀÀÅÈ

חיבור. שכולה äéìeMîe,שבחבית, äétî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÄÈÄÆÈ
äàîèלפי טמאה, כולה יום, טבול  בה ונגע מפיה ניקבה אם – ÀÅÈ

ניקבה  ואם חיבור; וכולו לעליון , בסיס נעשה שלמטה המשקה שכל 

לנקב  נמשך  המשקה וכל  הואיל טמאה, כולה בה, ונגע משוליה
ïéããväשלמטה; ïî,הצדדים מן  ניקבה אם אבל  –ïàkîe ïàkî ÄÇÀÈÄÄÈÄÈ
äøBäè.ומאה באחד  בטל  והוא מגעו, מקום אלא פסול  ואין  – ÀÈ

éìëì éìkî äøòîä,תרומה של  משקה –íBé ìeáè òâðå ÇÀÈÆÄÀÄÄÀÄÀÈÇÀ
çelwaהכל לדברי  יום שבטבול בלבד מגעו מקום שנפסל והרי – ÇÄÇ

חיבור הקילוח אחרונה"),אין Ba("משנה Lé íàשבכלי במשקה – ÄÆ
שבקילוח, הפסול כנגד  מאה äàîeהתחתון  ãçàa äìòé כדין – ÇÂÆÀÆÈÅÈ

ומאה באחד  שבטלה בטהורה שנתערבה טמאה zenexzתרומה oiir)
.(c ,dשטבול משום ומאה, באחד המשקה בטל יום טבול  במגע ודווקא

כל ומטמא הקילוח חוזר  טומאות בשאר  אבל מטמא, ואינו פוסל יום
במגע שלמטה ברטנורא ).מה (הר "ש;

i y i l y m e i
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úéáçaL òeaòa–reara דופן בתוך הנמצא חלול , מקום היינו  ÄÀÇÆÆÈÄ
חרס, של õeçaîהחבית ïéa íéðôaî ïéa áwpL:גורסים ויש  – ÆÄÇÅÄÄÀÄÅÄÇ

,uegane miptan awipyשל דפנותיו  בשתי  נקבים שני  שנעשו  כלומר
שלצד בדופן אחד ונקב החבית פנים שלצד בדופן  אחד  נקב הבעבוע,

גורסים:ïéáeחוץ, ויש  –oia–ïhîlî ïéa ïìòîìîששני בין – ÅÄÀÇÀÈÅÄÀÇÈ
למטה, שהם ובין  למעלה הם שבבעבוע äæהנקבים ãâðk äæ– ÆÀÆÆÆ

בחבית, מפולש  נקב עושים שנמצאו  זה, כנגד  זה מכוונים והנקבים
äàîhä áàa àîè, החיצון שבנקב במשקים הטומאה אב נגע אם – ÈÅÀÇÇËÀÈ

מחוברים  שבבעבוע שהמשקים לפי שבחבית, המשקים כל נטמאו 
שבחבית למשקים  המשקים שאם יום, בטבול  הדין  והוא שבחבית;

המשקים  כל  נפסלו  החיצון, הנקב כנגד  יום טבול ונגע תרומה של  היו 
כדי סיפא, משום אלא הטומאה אב המשנה נקטה ולא שבחבית;

טהור  הטומאה באב שאפילו רבותא, שם ישראל");להשמיענו  ("תפארת

únä ìäàa àîèåפי על  אף המת, באוהל  מונחת החבית אם – ÀÈÅÀÙÆÇÅ
שהטומאה  לפי  טמאים, שבתוכה המשקים פיה, על  פתיל שצמיד 

המפולש . הנקב דרך לתוכה ähîlîנכנסת éîéðtä הנקב אם וכן  – ÇÀÄÄÄÀÇÈ
למטה, הבעבוע של  הפנימי ïìòîìîשבדופן  ïBöéçäå והנקב – ÀÇÄÄÀÇÀÈ

מכוונים  הנקבים שאין  פי  על  אף למעלה, הבעבוע של החיצון שבדופן 
מקום מכל  מפולש , הנקב שאין  והרי  זה, כנגד  äàîhä,זה áàa àîèÈÅÀÇÇËÀÈ

únä ìäàa àîèå שבנקב שהמשקה לפי לעיל , שבארנו כמו  – ÀÈÅÀÙÆÇÅ
חיבור. והכל הפנימי , לנקב יורד  ïìòîìîהחיצון  éîéðtäאבל – ÇÀÄÄÄÀÇÀÈ

למעלה, בבעבוע הפנימי  הנקב ïhîlîאם ïBöéçäå והנקב – ÀÇÄÄÀÇÈ
למטה, äàîhäהחיצון áàa øBäè החיצון והנקב שהואיל – ÈÀÇÇËÀÈ

באב  חיבור אינו  הפנימי , לנקב עולה שבנקב המשקה ואין למטה,
יום, בטבול  לומר צורך ואין  únäהטומאה, ìäàa àîèåומכל – ÀÈÅÀÙÆÇÅ

פתיל צמיד  שמוקפת פי  על אף המת, באוהל  מונחת החבית אם מקום
החבית  לתוך נכנסת שהטומאה לפי טמאים, שבתוכה המשקים פיה, על 

הנקבים. דרך 

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéìëàä úBãé ìk כגון האוכל , את כשנוטלים בהם שאוחזים – ÈÀÈÙÈÄ
באילן , הפירות בהם שתלויים הגבעולים היינו  הפירות, íäLÆÅעוקצי

øeaçäàîhä áàa נגע כאילו הטומאה, אב בהם נגע שאם – ÄÀÇÇËÀÈ
עצמו, íBéבפרי ìeáèa øeaçהפרי ביד נגע יום טבול  אם שאף – ÄÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà:Bnò äìBò ïèwäå ìBãba æçBà íà–eäBîk àeä éøä;äãeäé éaøøîBà:äìBò ìBãbäå ïèwa æçBà íà ¥¦¥©¨§©¨¨¤¦£¥¨©¦§¨¥¦¥©¨¨§©¨¤
Bnò–eäBîk àeä éøä;äéîçð éaøøîBà:øBäha;íéîëçåíéøîBà:àîha.íéìëàä ìk øàLe,BkøcL úà ¦£¥¨©¦§¤§¨¥©¨©£¨¦§¦©¨¥§¨¨¨Ÿ¨¦¤¤©§

äìòa æçàì–äìòa BúBà æçBà;çìwáe–çìwa BúBà ïéæçBà. ¥¨¥¤¨¤¥¤¨¤©¤©£¦©¤©
·ìL ÷øéåéab ìò äðeúð äôeøè äöéáe äîeøz,äöéaa íBé ìeáè òâðå–BcâðkL çìwä àlà ìñt àG;éaø ¨¨¤§¨¥¨§¨§¨©©¨§¨©§©¥¨¨©¤¨©¤©¤§¤§©¦

éñBéøîBà:ïBéìòä øãqä ìk.òáBk ïéîk äúéä íà–øeaç dðéà. ¥¥¨©¥¤¨¤§¦¨§¨§¦©¥¨¦
‚ñôì ìL úBðôc ìò íøwL äöéa ìL èeç,íBé ìeáè Ba òâðå,íéðôìå äôOä ïî–øeaç;õeçìå äôOä ïî– ¤¥¨¤¨©©§¨¤§¨§¨©§¦©¨¨§¦§¦¦¦©¨¨§©

øeaç Bðéà.éñBé éaøøîBà:Bnò óì÷pL ìëå èeç.äøã÷ ìL dúôN ìò eîøwL úBiðè÷a ïëå. ¥¦©¦¥¥§¨¤¦§©¦§¥§¦§¦¤¨§©§¨¨¤§¥¨
„äîeøz ìL øBàNa äönçúpL Bà äòncpL äqò–íBé ìeáèa úìñôð dðéà.ïBòîL éaøå éñBé éaøïéìñBt.äqò ¦¨¤¦©§¨¤¦§©§¨¦§¤§¨¥¨¦§¤¤¦§©¦¥§©¦¦§§¦¦¨

íåøôé àì åéãâáå ïåùì ,íøôðù éñøâã úéàå .äñåøô ïåùì(à"ë àø÷éå):.dxern:øáåçî.lecba fge` m`äîò äìåò äðè÷ä äñåøôäå ,äìåãâä äñåøôá
:ìëå ìëî ú÷ñôð äðéàå.edenk `ed ixd:éðùä ìñôð ãçàá íåé ìåáè òâð íàå.xedha xne` dingp 'x,ïéøòùî íåé ìåáè åá òâð àìù åúåàá øîåìë

:íéàîè íäéðù ,åîò äìåò àîèäå åá æçåà íà ,ïè÷ àåäù ïéá ìåãâ àåäù ïéá.`nha mixne` minkge.åîò äìåò øåäèäå àîèá æçåà íà ,ïéøòùî
:íéîëçë äëìäå.milke`d lk x`ye:úå÷øé éðéî ïåâë.dlra feg`l ekxcy z`íéæçåàùë ìåôéå ÷øéä ÷ñôé àì íàå ,äìòá åúåà íéæçåà åìèìèì àáùë

:åîöò ÷øéá òâð ïéá äìòá íåé ìåáè òâð íà ïéá ,øåáéç éåä àì ,àì éàå ,øåáéç éåä ,äìòá åúåà
a:qtl`a e` dxrwa epzpy dnexz ly wxidtexh dviae:÷øéä éáâ ìò äðåúðå ãçé ïåîìçäå ïåáìçä áøòúðù ,äøò÷á.dviaa mei leah rbpeô"òà

ãâðëù çì÷ä àìà ìñô àì åäéîå .åá òâð åìàë ÷øéä ìñôðå ,øåáéç éåä éëä åìéôà .ïéìåçá ìñåô åðéà íåé ìåáèå ,äöéáá äîåøú êééù ïéàã ,ïéìåç àåäù
:íéøåäè íéçì÷ä øàùå ,åãé òâî.oeilrd xcqd lk:éñåé 'øë äëìä ïéàå .íäéðô ìò äöéáäù íéðåéìòä íéçì÷.raek oink did m`ìåùéáä úîçîù

:äéúçú äìåìçå ÷øéä ìò òáåë ïéîë úéùòðå äöéáä äçôðúð
b.qtl,ñôìéà åîë:íåé ìåáèá äìñôðù äîåøúä íò úìùáúî åæ äöéáå .ìéùáúä äá ïéùåòù úáçî ïéòë.dtyd onèåçä áåùç ,íéðôìå ñôìà ìù

:øåáéç éåä àì õåçìå ñôìàä úôùî àöåéä èåçä ìáà .àîè ìåëä íåé ìåáè íù òâð íàå ,øåáéç äöéá ìù.enr slwpy lke,èåçä íò äìåòù äî åðééä
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .àúôñåúá çëåî éëäå .àìå÷ì éñåé éáø .øúåé àìå øåáéç éåä.zeiphwa oke:äöéáä ïéãë íðéã

c.mei leaha zlqtp dpi`:íéøæì äøåñàã â"òà ,øåàù øúá àìå ïðéìæà äñéò øúáã.dwyna dxykedy:íéîá ïéèéçä úúìù.zexit ina dyelipe

`xephxa yexit

שהיד לפי היד , אף נפסל בפרי , נגע אם וכן הפרי; נפסל תרומה, של
לאוכל . ñøôpLחיבור ìëà,שנחלק –úö÷î äøòîeומחובר – ÙÆÆÄÀÇÀÙÆÄÀÈ

במקצת, ìBãbaעדיין  æçBà íà :øîBà øéàî éaø בחלק – ÇÄÅÄÅÄÅÇÈ
הגדולה, בפרוסה היינו  Bnòהגדול, äìBò ïèwäå הקטן והחלק – ÀÇÈÈÆÄ
ממנו , נופל  שאינו  עמו , eäBîkעולה àeä éøä ואם לו, חיבור – ÂÅÈ

חברו ; גם נפסל  באחד  יום טבול  æçBàנגע íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅ
eäBîk àeä éøä ,Bnò äìBò ìBãbäå ïèwa אוחז אם דווקא – ÇÈÈÀÇÈÆÄÂÅÈ

אבל חיבור , הן  הרי עמה, עולה הגדולה והפרוסה הקטנה בפרוסה

חיבור ; אינן עמה, עולה הקטנה והפרוסה הגדולה בפרוסה אוחז  אם
øBäha :øîBà äéîçð éaøטבול בו נגע שלא הטהור  בחלק – ÇÄÀÆÀÈÅÇÈ

בין  כמוהו, הוא הרי עמו, עולה והטמא בו  אוחז אם משערים, יום
טמאים; ושניהם קטן , שהוא בין גדול  íéøîBà:שהוא íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

àîha עולה הטהור  אם משערים, יום טבול  בו  שנגע הטמא בחלק – ÇÈÅ
לו. חיבור הריהו minkgk.עמו , dklde היא שהמחלוקת מבארים, יש

שאם  הגדולה, בפרוסה לאחוז  שדרך סובר , מאיר רבי בלבד : בסברא

בפרוסה  לארץ יאחז  הגדולה הפרוסה תפול שמא חשש יש הקטנה
לאחוז  שדרך סובר , יהודה רבי  הקטן. להפסיד לו נוח הלכך ותיפסד ,

וכן  היד . מזוהמת האוכל  נמאס היד  משמוש  שמתוך הקטנה, בפרוסה
לאחוז  הדרך נחמיה רבי שלדעת וחכמים, נחמיה רבי של טעמם גם

לזוהמת  חוששים וחכמים חושש , אינו לארץ הטמא יפול  שאם בטהור,
הטמא שיימאס לו ונוח אחרונה").הידים íéìëàä("משנה  ìk øàLeÀÈÈÈÙÈÄ

ירקות, כגון –äìòa BúBà æçBà ,äìòa æçàì BkøcL úà– ÆÆÇÀÅÈÅÆÈÆÅÆÈÆ
אבל לו, חיבור  הוא הרי  בעלה, אותו כשאוחזים נופל הירק אין ואם

לו; חיבור  אינו  נופל, בקלח,çìwáeאם ליאחז שדרכו  ואת –ïéæçBà ÇÆÇÂÄ
çìwa BúBà. לו חיבור  שהוא כמוהו, הוא הרי  עמו העולה וכל – ÇÆÇ

i r i a x m e i
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äîeøz ìL ÷øé,בקערה נתון שהיה –äôeøè äöéáe שהחלבון – ÈÈÆÀÈÅÈÀÈ
בזה, זה מעורבים åéabוהחלמון  ìò äðeúð,הירק גבי  על –òâðå ÀÈÇÇÈÀÈÇ

äöéaa íBé ìeáè,פוסלה ואינו חולין , שהיא –àlà ìñt àG ÀÇÅÈÈÇÆÈ
BcâðkL çìwä,לביצה חיבור  שהוא ידו, מגע שכנגד הירק קלח – ÇÆÇÆÀÆÀ

טהורים. הקלחים שאר  ïBéìòäאבל  øãqä ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÇÅÆÈÆÀ
פסולים. ומחברתם, גביהם על נתונה שהביצה העליונים הקלחים כל –

.iqei iaxk dkld oi`eäúéä íà,הביצה –ïéîkòáBk שנתנפחה – ÄÈÀÈÀÄÇ
תחתיה, וחלולה הירק, על  כובע כמין  ונעשתה הבישול dðéàÅÈמחמת

øeaç אינו בביצה הנוגע לפיכך הביצה, תחת חלל  ויש שהואיל – Ä
הירק. את פוסל 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íøwL äöéa ìL èeç– כקרום שהיה –ñôì ìL úBðôc ìò ÆÅÈÆÈÇÇÀÈÆÀÈ
תרומה, של  תבשיל  ובו גדולה, מחבת היינו  אילפס, של  –Ba òâðåÀÈÇ

íBé ìeáè:הביצה בחוט –íéðôìå äôOä ïî משפת נגע אם – ÀÄÇÈÈÀÄÀÄ
האילפס, שפת שבתוך  החוט בחלק היינו  ולפנים, –øeaçהאילפס Ä

התבשיל ; ונפסל  לתבשיל, חיבור  חשוב זה õeçìåהרי  äôOä ïîÄÇÈÈÀÇ
שמחוץ  החוט בחלק היינו ולחוץ, האילפס משפת נגע אם אבל  –

האילפס, øeaçלשפת Bðéà.התבשיל נפסל  ולא –:øîBà éñBé éaø ÅÄÇÄÅÅ
Bnò óì÷pL ìëå èeç מן שנקלף כל  ולפנים, השפה מן  אף – ÀÈÆÄÀÇÄ

חיבור ; אינו  עמו  נקלף שאינו  וכל  חיבור , זה הרי  החוט, עם התבשיל 
להקל בא יוסי התוספתא).רבי עפ"י המפרשים  הרמב"ם (רוב אבל

חוץ  שהוא בין  החוט עם שנקלף מה כל  יוסי רבי  שלדעת מפרש,
בין  לקולא בין ומשמע חיבור , זה הרי השפה מן  לפנים בין לשפה

חדשים ).לחומרא ìL(תוספות dúôN ìò eîøwL úBiðè÷a ïëåÀÅÀÄÀÄÆÈÀÇÀÈÈÆ
äøã÷.ביצה של כחוט דינן  – ÀÅÈ

i y i n g m e i
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äòncpL äqòכנגד מאה בחולין  ואין תרומה, בה שנתערבה – ÄÈÆÄÇÀÈ
לזרים, אסורה העיסה והרי  לבטלה, כדי  äönçúpLהתרומה, BàÆÄÀÇÀÈ

äîeøz ìL øBàNa,בעיסה מאלף אחד  הוא השאור  שאפילו  – ÄÀÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBøô éîa äLBlðå ä÷Lîa äøLëäL,íBé ìeáè da òâðå–àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøíeMî øîBàéaø ¤ª§§¨§©§¤§¦¨§¥¥§¨©¨§©¦¤§¨¨¤§¨¦©§¨¥¦©¦
òLBäé:dlk úà ìñt;àáé÷ò éaøBîMî øîBà:Bòbî íB÷î àlà ìñt àG. §ª©¨©¤ª¨©¦£¦¨¥¦§¨©¤¨§©¨
‰äîeøz ìL ïîLa BìMaL ïélç ìL ÷øé,íBé ìeáè Ba òâðå–àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøíeMî øîBà ¨¨¤ª¦¤¦§§¤¤¤§¨§¨©§©¦¤§¨¨¤§¨¦©§¨¥¦

òLBäé éaø:Blk ìñt.àáé÷ò éaøBîMî øîBà:Bòbî íB÷î àlà ìñt àG. ©¦§ª©¨©ª©¦£¦¨¥¦§¨©¤¨§©¨
Âìëàä ïî ñâpL øBäè,ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðåäîeøz–øBäè.íéòeöt íéúéæ ìëBà äéä,íéøîúe ¨¤¨©¦¨Ÿ¤§¨©©§¨¨§©¦¨¤§¨¨¨¨¥¥¦§¦§¨¦

úBaèø,Búðéòøb úà õBîì äöBø àeäL ìk,äîeøz ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðå–àîè.ïéáeâð íéúéæ ìëBà äéä, §ª¨¤¤¨¤©§¦¨§¨©©§¨¨§©¦¨¤§¨¨¥¨¨¥¥¦§¦
úBLáé íéøîúe,Búðéòøb úà õBîì äöBø BðéàL ìk,ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðåäîeøz–øBäè.øBäè ãçà §¨¦§¥¨¤¥¤¨¤©§¦¨§¨©©§¨¨§©¦¨¤§¨¨¤¨¨

elàk íBé ìeáè ãçàå.øéàî éaøøîBà:íBé ìeáèa ïéàîè elàå elà,BðBöøì ïéøéLëî àîè ìL ïé÷LnL §¤¨§¨¥©¦¥¦¥¥¨¥§¥¦¦§¤©§¦¤¨¥©§¦¦¦§
BðBöøì àHLå.íéîëçåíéøîBà:àîè íBé ìeáè ïéà. §¤¦§©£¨¦§¦¥§¨¥

:äàîåè úìá÷î äðéà ,äìéçú äøùëåä àì íà ïäá äùåìðù äñéòäå ,ïéøéùëî ïéà úåøéô éîå.dlek z` lqt:øåáéç äñéòä ïéùåò úåøéô éîãlqt `l
.erbn mewn `l`äëìäå .åòâî íå÷î àìà ìñô àìå ,ïðéà åìàë ïúåà íéàåø ,äàîåè éãéì åäì éúééî àìå ïéøéùëî ïéà úåøéô éîã ïåéëã ,àáé÷ò 'ø øáñ÷

:àáé÷ò 'øë
d.elek z` lqt:øáçîå øéùëî ïîù øáñ÷ù.erbn mewn `l` lqt `l:äéùôð éôàá çì÷å çì÷ ìë éà÷å ,øáçî åðéà ïîùã
e.qbpy:äøã÷á ñéâî ïåùì .åéôá ìëåàä êôäîù.ltpe.äîåøú ìù øëë ìòå åéãâá ìò ,åáù ÷åøä úéçåìçì íò ìëåàäxedhøëëäøùëåä àì øîåìë ,

:äéì àçéð àìã àèéùôå ,åéãâá ìò ìôð éøäù ,ïåöøì åðéàå ÷åøì äéáùçà àìã àëä éðàù ,øéùëî àîìòá ÷åøã â"òàå .äàîåè ìá÷ìdvex `edy lk
.ezpirxb z` uenl:äéáùçà àäã ,ïéòøâä éáâ ìòù ÷åøá øëëä øùëåä ,äîåøú ìù øëë ìò åáù ÷åø íò ïéòøâä ìôðå ïéòøâáù úåçìä õåöîì ïéåëúð íà

.ezpirxb uenl dvex epi`y lk zeyai mixnze miaebp mizif:øéùëî åðéàå àåää ä÷ùîä áùçåä àì.el`k mei leah cg`e xedh cg`íäéðù øîåìë
:äæ ïéãá ïéåù.el`e el` xne` xi`n 'x:úåùáé ïéá úåáåèø ïéá.mei leaha mi`nhàìù åìéôà ïéàîèîå íéøéùëî àîè ìù ïé÷ùîã ,àîòè ùøôîãë

:íéîëçë äëìäå .øåäèë íåé ìåáèì äéì éáùç ïðáøå .äæ ïéãì àîèë íåé ìåáèå ,ïåöøì

`xephxa yexit

לזרים, אסורה העיסה וכל  בטל , íBéאינו  ìeáèa úìñôð dðéà– ÅÈÄÀÆÆÄÀ
התרומה  תערובת אחר ולא חולין של  שהיא העיסה אחר שהולכים

ברטנורא);שבה אסורה (הר "ש; שהעיסה פי על שאף מוסיפים, ויש

התורה  מן אבל  מדרבנן , אלא דימוע איסור אין מקום מכל לזרים,
חולין  כדין יום טבול לגבי  העיסה דין הלכך  ברוב, התרומה בטלה

ישראל"). "תפארת אחרונה "; "משנה  שלמה"; éaøå("מלאכת éñBé éaøÇÄÅÀÇÄ
ïéìñBt ïBòîL.תרומה כדין העיסה, את –äqò,תרומה של – ÄÀÀÄÄÈ

ä÷Lîa äøLëäL,טומאה לקבל –úBøô éîa äLBlðå– ÆËÀÀÈÀÇÀÆÀÄÈÀÅÅ
מכשירים c),שאינם ,e oixiykn oiir)íBé ìeáè da òâðå,בעיסה – ÀÈÇÈÀ

:òLBäé éaø íeMî øîBà àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÀÈÄÇÀÈÅÄÇÄÀËÇ
dlk úà ìñt העיסה כל עושים הפירות שמי העיסה, כל  את – ÈÇÆËÈ

BîMîחיבור; øîBà àáé÷ò éaø:יהושע רבי  של –ìñt àG ÇÄÂÄÈÅÄÀÈÇ
Bòbî íB÷î àlà שמ לקבל– מכשירים ואינם הואיל פירות, י ÆÈÀÇÈ

אלא  יום טבול  פסל לא הלכך  העיסה, את מחברים אינם טומאה,

בלבד. מגעו מקום

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ìeáè Ba òâðå ,äîeøz ìL ïîLa BìMaL ïélç ìL ÷øéÈÈÆËÄÆÄÀÀÆÆÆÀÈÀÈÇÀ
íBé,בירק –íeMî øîBà àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÀÈÄÇÀÈÅÄ

Blk ìñt :òLBäé éaø; ומחבר מכשיר  שהשמן –àáé÷ò éaø ÇÄÀËÇÈÇËÇÄÂÄÈ
BîMî øîBà:יהושע רבי של –Bòbî íB÷î àlà ìñt àG– ÅÄÀÈÇÆÈÀÇÈ

הירק  כל את מחבר אינו  טומאה, לקבל  מכשיר ששמן פי  על  שאף
אלא  יום טבול פסל לא הלכך תרומה, הוא כאילו לעשותו חולין  של

בלבד. מגעו מקום

טעמו שהסבר  כותב, אחרונה" "משנה בעל  אבל הרא"ש. לפי משנתנו בארנו 
בכגון כאן שמדובר  לו, ונראה דחוק. הוא זה פירוש לפי  עקיבא רבי של 
כלל, טופח שמן בו  ואין  מבחוץ, נגוב והירק הירק, בתוך השמן כל  שנבלע
שבמבושל לפי שנפסל , פשוט מגעו  שמקום הנגוב, בירק יום טבול בו ונגע
תרומה, כעיקר דינו תרומה טעם בו שיש הירק והרי  התורה, מן כעיקר טעם
קלחים  בשאר  במשנתנו  שנחלקו  אלא טמאה, כתרומה באכילה ואסור ונפסל ,
פסל סובר : יהודה בן  אלעזר שרבי יום, טבול  בו שנגע קלח באותו  הנוגעים
(טהרות  שנינו וכבר  בעין , הוא כאילו  חשוב הבלוע שהשמן לפי כולו , את

אחד, כגוש הקלחים כל  חשובים הלכך האוכלין, את מחבר שמשקה ח), פרק
הוא  כאילו  חשוב אינו הבלוע שמשקה סובר, עקיבא ורבי  הירק. כל  ונפסל 
ברם, בלבד . מגעו מקום אלא פסל  לא הלכך  האוכלים, את מחבר ואינו  בעין
משום  הכל , את פסל  הכל לדברי מבחוץ, הירק על טופח השמן היה אילו 

מחבר. שמשקה

i y y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ñâpL øBäè–– ìôðåשנשך  ,ìëàä ïî הרוק עם האוכל – ÈÆÈÇÄÈÙÆÀÈÇ
äîeøzשבפיו, ìL økk ìòå åéãâa ìò אינו שהרוק והרי  – ÇÀÈÈÀÇÄÈÆÀÈ

לו, נוח ואינו בגדיו , על  שנפל מאחר  לא øBäèלרצון, כלומר  – È
טומאה לקבל הרוק ידי על  הכיכר ברטנורא ;הוכשר oiire(רמב"ם :

dpynd dhwp dnl ,df yexit itl midnzy miyxtnadnexz ly xkik,
ileya ep`ady dn oiire ?oilegl dnexz oia lcad oi` xykd oiprl `lde

.(dpynd xe`aíéòeöt íéúéæ ìëBà äéä,בקועים זיתים –íéøîúe ÈÈÅÅÄÀÄÀÈÄ
Búðéòøb úà õBîì äöBø àeäL ìk ,úBaèø למצוץ שברצונו  – ÀËÈÆÆÈÆÇÀÄÈ

הגרעין, לחלוחית –ìôðåאת שעליו  הרוק עם הגרעין  –åéãâa ìò ÀÈÇÇÀÈÈ
àîè ,äîeøz ìL økk ìòå,טומאה לקבל  הכיכר הוכשר – ÀÇÄÈÆÀÈÈÅ

שהיה  הרי  למצצו , כדי הגרעין  על  ונתנו  בפיו  הרוק את וכינס שהואיל

הכיכר . את מכשיר  הוא הלכך לרצונו , íéúéæתחילתו ìëBà äéäÈÈÅÅÄ
,Búðéòøb úà õBîì äöBø BðéàL ìk ,úBLáé íéøîúe ,ïéáeâðÀÄÀÈÄÀÅÈÆÅÆÈÆÇÀÄÈ

øBäè ,äîeøz ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðåהוכשר לא – ÀÈÇÇÀÈÈÀÇÄÈÆÀÈÈ
לרצונו . היה ולא הרוק את החשיב שלא לפי טומאה, לקבל הכיכר

íBé ìeáè ãçàå øBäè ãçà,יום טבול ובין טהור בין –elàk ÆÈÈÀÆÈÀÈÅ
זה. בדין  שווים שניהם כלומר  –elàå elà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÅ

íBé ìeáèa ïéàîè פירות שאוכל  ובין  רטובים פירות שאוכל בין – ÀÅÄÄÀ
על שנפל  שעליו הרוק עם הגרעין  הרי יום, טבול הוא אם נגובים,

טומאה, לקבל הכיכר  את מכשיר תרומה של  כיכר  ועל ïé÷LnLÆÇÀÄבגדיו 
BðBöøì àHLå BðBöøì ïéøéLëî àîè ìL בתחילת ששנינו  כמו – ÆÈÅÇÀÄÄÄÀÀÆÄÀ

תרומה. של  כיכר לענין כטמא נחשב הרי  יום וטבול  מכשירין , מסכת

àîè íBé ìeáè ïéà :íéøîBà íéîëçå,"טמא" נקרא הוא אין – ÇÂÈÄÀÄÅÀÈÅ
לרצונו . שלא מכשיר שלו  המשקה ואין 

izdw - zex`ean zeipyn



רכה c dpyn iyily wxt mei leah zkqn

øîBà:Bnò äìBò ïèwäå ìBãba æçBà íà–eäBîk àeä éøä;äãeäé éaøøîBà:äìBò ìBãbäå ïèwa æçBà íà ¥¦¥©¨§©¨¨¤¦£¥¨©¦§¨¥¦¥©¨¨§©¨¤
Bnò–eäBîk àeä éøä;äéîçð éaøøîBà:øBäha;íéîëçåíéøîBà:àîha.íéìëàä ìk øàLe,BkøcL úà ¦£¥¨©¦§¤§¨¥©¨©£¨¦§¦©¨¥§¨¨¨Ÿ¨¦¤¤©§

äìòa æçàì–äìòa BúBà æçBà;çìwáe–çìwa BúBà ïéæçBà. ¥¨¥¤¨¤¥¤¨¤©¤©£¦©¤©
·ìL ÷øéåéab ìò äðeúð äôeøè äöéáe äîeøz,äöéaa íBé ìeáè òâðå–BcâðkL çìwä àlà ìñt àG;éaø ¨¨¤§¨¥¨§¨§¨©©¨§¨©§©¥¨¨©¤¨©¤©¤§¤§©¦

éñBéøîBà:ïBéìòä øãqä ìk.òáBk ïéîk äúéä íà–øeaç dðéà. ¥¥¨©¥¤¨¤§¦¨§¨§¦©¥¨¦
‚ñôì ìL úBðôc ìò íøwL äöéa ìL èeç,íBé ìeáè Ba òâðå,íéðôìå äôOä ïî–øeaç;õeçìå äôOä ïî– ¤¥¨¤¨©©§¨¤§¨§¨©§¦©¨¨§¦§¦¦¦©¨¨§©

øeaç Bðéà.éñBé éaøøîBà:Bnò óì÷pL ìëå èeç.äøã÷ ìL dúôN ìò eîøwL úBiðè÷a ïëå. ¥¦©¦¥¥§¨¤¦§©¦§¥§¦§¦¤¨§©§¨¨¤§¥¨
„äîeøz ìL øBàNa äönçúpL Bà äòncpL äqò–íBé ìeáèa úìñôð dðéà.ïBòîL éaøå éñBé éaøïéìñBt.äqò ¦¨¤¦©§¨¤¦§©§¨¦§¤§¨¥¨¦§¤¤¦§©¦¥§©¦¦§§¦¦¨

íåøôé àì åéãâáå ïåùì ,íøôðù éñøâã úéàå .äñåøô ïåùì(à"ë àø÷éå):.dxern:øáåçî.lecba fge` m`äîò äìåò äðè÷ä äñåøôäå ,äìåãâä äñåøôá
:ìëå ìëî ú÷ñôð äðéàå.edenk `ed ixd:éðùä ìñôð ãçàá íåé ìåáè òâð íàå.xedha xne` dingp 'x,ïéøòùî íåé ìåáè åá òâð àìù åúåàá øîåìë

:íéàîè íäéðù ,åîò äìåò àîèäå åá æçåà íà ,ïè÷ àåäù ïéá ìåãâ àåäù ïéá.`nha mixne` minkge.åîò äìåò øåäèäå àîèá æçåà íà ,ïéøòùî
:íéîëçë äëìäå.milke`d lk x`ye:úå÷øé éðéî ïåâë.dlra feg`l ekxcy z`íéæçåàùë ìåôéå ÷øéä ÷ñôé àì íàå ,äìòá åúåà íéæçåà åìèìèì àáùë

:åîöò ÷øéá òâð ïéá äìòá íåé ìåáè òâð íà ïéá ,øåáéç éåä àì ,àì éàå ,øåáéç éåä ,äìòá åúåà
a:qtl`a e` dxrwa epzpy dnexz ly wxidtexh dviae:÷øéä éáâ ìò äðåúðå ãçé ïåîìçäå ïåáìçä áøòúðù ,äøò÷á.dviaa mei leah rbpeô"òà

ãâðëù çì÷ä àìà ìñô àì åäéîå .åá òâð åìàë ÷øéä ìñôðå ,øåáéç éåä éëä åìéôà .ïéìåçá ìñåô åðéà íåé ìåáèå ,äöéáá äîåøú êééù ïéàã ,ïéìåç àåäù
:íéøåäè íéçì÷ä øàùå ,åãé òâî.oeilrd xcqd lk:éñåé 'øë äëìä ïéàå .íäéðô ìò äöéáäù íéðåéìòä íéçì÷.raek oink did m`ìåùéáä úîçîù

:äéúçú äìåìçå ÷øéä ìò òáåë ïéîë úéùòðå äöéáä äçôðúð
b.qtl,ñôìéà åîë:íåé ìåáèá äìñôðù äîåøúä íò úìùáúî åæ äöéáå .ìéùáúä äá ïéùåòù úáçî ïéòë.dtyd onèåçä áåùç ,íéðôìå ñôìà ìù

:øåáéç éåä àì õåçìå ñôìàä úôùî àöåéä èåçä ìáà .àîè ìåëä íåé ìåáè íù òâð íàå ,øåáéç äöéá ìù.enr slwpy lke,èåçä íò äìåòù äî åðééä
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .àúôñåúá çëåî éëäå .àìå÷ì éñåé éáø .øúåé àìå øåáéç éåä.zeiphwa oke:äöéáä ïéãë íðéã

c.mei leaha zlqtp dpi`:íéøæì äøåñàã â"òà ,øåàù øúá àìå ïðéìæà äñéò øúáã.dwyna dxykedy:íéîá ïéèéçä úúìù.zexit ina dyelipe

`xephxa yexit

שהיד לפי היד , אף נפסל בפרי , נגע אם וכן הפרי; נפסל תרומה, של
לאוכל . ñøôpLחיבור ìëà,שנחלק –úö÷î äøòîeומחובר – ÙÆÆÄÀÇÀÙÆÄÀÈ

במקצת, ìBãbaעדיין  æçBà íà :øîBà øéàî éaø בחלק – ÇÄÅÄÅÄÅÇÈ
הגדולה, בפרוסה היינו  Bnòהגדול, äìBò ïèwäå הקטן והחלק – ÀÇÈÈÆÄ
ממנו , נופל  שאינו  עמו , eäBîkעולה àeä éøä ואם לו, חיבור – ÂÅÈ

חברו ; גם נפסל  באחד  יום טבול  æçBàנגע íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÅ
eäBîk àeä éøä ,Bnò äìBò ìBãbäå ïèwa אוחז אם דווקא – ÇÈÈÀÇÈÆÄÂÅÈ

אבל חיבור , הן  הרי עמה, עולה הגדולה והפרוסה הקטנה בפרוסה

חיבור ; אינן עמה, עולה הקטנה והפרוסה הגדולה בפרוסה אוחז  אם
øBäha :øîBà äéîçð éaøטבול בו נגע שלא הטהור  בחלק – ÇÄÀÆÀÈÅÇÈ

בין  כמוהו, הוא הרי עמו, עולה והטמא בו  אוחז אם משערים, יום
טמאים; ושניהם קטן , שהוא בין גדול  íéøîBà:שהוא íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

àîha עולה הטהור  אם משערים, יום טבול  בו  שנגע הטמא בחלק – ÇÈÅ
לו. חיבור הריהו minkgk.עמו , dklde היא שהמחלוקת מבארים, יש

שאם  הגדולה, בפרוסה לאחוז  שדרך סובר , מאיר רבי בלבד : בסברא

בפרוסה  לארץ יאחז  הגדולה הפרוסה תפול שמא חשש יש הקטנה
לאחוז  שדרך סובר , יהודה רבי  הקטן. להפסיד לו נוח הלכך ותיפסד ,

וכן  היד . מזוהמת האוכל  נמאס היד  משמוש  שמתוך הקטנה, בפרוסה
לאחוז  הדרך נחמיה רבי שלדעת וחכמים, נחמיה רבי של טעמם גם

לזוהמת  חוששים וחכמים חושש , אינו לארץ הטמא יפול  שאם בטהור,
הטמא שיימאס לו ונוח אחרונה").הידים íéìëàä("משנה  ìk øàLeÀÈÈÈÙÈÄ

ירקות, כגון –äìòa BúBà æçBà ,äìòa æçàì BkøcL úà– ÆÆÇÀÅÈÅÆÈÆÅÆÈÆ
אבל לו, חיבור  הוא הרי  בעלה, אותו כשאוחזים נופל הירק אין ואם

לו; חיבור  אינו  נופל, בקלח,çìwáeאם ליאחז שדרכו  ואת –ïéæçBà ÇÆÇÂÄ
çìwa BúBà. לו חיבור  שהוא כמוהו, הוא הרי  עמו העולה וכל – ÇÆÇ

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz ìL ÷øé,בקערה נתון שהיה –äôeøè äöéáe שהחלבון – ÈÈÆÀÈÅÈÀÈ
בזה, זה מעורבים åéabוהחלמון  ìò äðeúð,הירק גבי  על –òâðå ÀÈÇÇÈÀÈÇ

äöéaa íBé ìeáè,פוסלה ואינו חולין , שהיא –àlà ìñt àG ÀÇÅÈÈÇÆÈ
BcâðkL çìwä,לביצה חיבור  שהוא ידו, מגע שכנגד הירק קלח – ÇÆÇÆÀÆÀ

טהורים. הקלחים שאר  ïBéìòäאבל  øãqä ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÇÅÆÈÆÀ
פסולים. ומחברתם, גביהם על נתונה שהביצה העליונים הקלחים כל –

.iqei iaxk dkld oi`eäúéä íà,הביצה –ïéîkòáBk שנתנפחה – ÄÈÀÈÀÄÇ
תחתיה, וחלולה הירק, על  כובע כמין  ונעשתה הבישול dðéàÅÈמחמת

øeaç אינו בביצה הנוגע לפיכך הביצה, תחת חלל  ויש שהואיל – Ä
הירק. את פוסל 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íøwL äöéa ìL èeç– כקרום שהיה –ñôì ìL úBðôc ìò ÆÅÈÆÈÇÇÀÈÆÀÈ
תרומה, של  תבשיל  ובו גדולה, מחבת היינו  אילפס, של  –Ba òâðåÀÈÇ

íBé ìeáè:הביצה בחוט –íéðôìå äôOä ïî משפת נגע אם – ÀÄÇÈÈÀÄÀÄ
האילפס, שפת שבתוך  החוט בחלק היינו  ולפנים, –øeaçהאילפס Ä

התבשיל ; ונפסל  לתבשיל, חיבור  חשוב זה õeçìåהרי  äôOä ïîÄÇÈÈÀÇ
שמחוץ  החוט בחלק היינו ולחוץ, האילפס משפת נגע אם אבל  –

האילפס, øeaçלשפת Bðéà.התבשיל נפסל  ולא –:øîBà éñBé éaø ÅÄÇÄÅÅ
Bnò óì÷pL ìëå èeç מן שנקלף כל  ולפנים, השפה מן  אף – ÀÈÆÄÀÇÄ

חיבור ; אינו  עמו  נקלף שאינו  וכל  חיבור , זה הרי  החוט, עם התבשיל 
להקל בא יוסי התוספתא).רבי עפ"י המפרשים  הרמב"ם (רוב אבל

חוץ  שהוא בין  החוט עם שנקלף מה כל  יוסי רבי  שלדעת מפרש,
בין  לקולא בין ומשמע חיבור , זה הרי השפה מן  לפנים בין לשפה

חדשים ).לחומרא ìL(תוספות dúôN ìò eîøwL úBiðè÷a ïëåÀÅÀÄÀÄÆÈÀÇÀÈÈÆ
äøã÷.ביצה של כחוט דינן  – ÀÅÈ

i y i n g m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äòncpL äqòכנגד מאה בחולין  ואין תרומה, בה שנתערבה – ÄÈÆÄÇÀÈ
לזרים, אסורה העיסה והרי  לבטלה, כדי  äönçúpLהתרומה, BàÆÄÀÇÀÈ

äîeøz ìL øBàNa,בעיסה מאלף אחד  הוא השאור  שאפילו  – ÄÀÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyily wxt mei leah zkqn

úBøô éîa äLBlðå ä÷Lîa äøLëäL,íBé ìeáè da òâðå–àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøíeMî øîBàéaø ¤ª§§¨§©§¤§¦¨§¥¥§¨©¨§©¦¤§¨¨¤§¨¦©§¨¥¦©¦
òLBäé:dlk úà ìñt;àáé÷ò éaøBîMî øîBà:Bòbî íB÷î àlà ìñt àG. §ª©¨©¤ª¨©¦£¦¨¥¦§¨©¤¨§©¨
‰äîeøz ìL ïîLa BìMaL ïélç ìL ÷øé,íBé ìeáè Ba òâðå–àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøíeMî øîBà ¨¨¤ª¦¤¦§§¤¤¤§¨§¨©§©¦¤§¨¨¤§¨¦©§¨¥¦

òLBäé éaø:Blk ìñt.àáé÷ò éaøBîMî øîBà:Bòbî íB÷î àlà ìñt àG. ©¦§ª©¨©ª©¦£¦¨¥¦§¨©¤¨§©¨
Âìëàä ïî ñâpL øBäè,ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðåäîeøz–øBäè.íéòeöt íéúéæ ìëBà äéä,íéøîúe ¨¤¨©¦¨Ÿ¤§¨©©§¨¨§©¦¨¤§¨¨¨¨¥¥¦§¦§¨¦

úBaèø,Búðéòøb úà õBîì äöBø àeäL ìk,äîeøz ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðå–àîè.ïéáeâð íéúéæ ìëBà äéä, §ª¨¤¤¨¤©§¦¨§¨©©§¨¨§©¦¨¤§¨¨¥¨¨¥¥¦§¦
úBLáé íéøîúe,Búðéòøb úà õBîì äöBø BðéàL ìk,ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðåäîeøz–øBäè.øBäè ãçà §¨¦§¥¨¤¥¤¨¤©§¦¨§¨©©§¨¨§©¦¨¤§¨¨¤¨¨

elàk íBé ìeáè ãçàå.øéàî éaøøîBà:íBé ìeáèa ïéàîè elàå elà,BðBöøì ïéøéLëî àîè ìL ïé÷LnL §¤¨§¨¥©¦¥¦¥¥¨¥§¥¦¦§¤©§¦¤¨¥©§¦¦¦§
BðBöøì àHLå.íéîëçåíéøîBà:àîè íBé ìeáè ïéà. §¤¦§©£¨¦§¦¥§¨¥

:äàîåè úìá÷î äðéà ,äìéçú äøùëåä àì íà ïäá äùåìðù äñéòäå ,ïéøéùëî ïéà úåøéô éîå.dlek z` lqt:øåáéç äñéòä ïéùåò úåøéô éîãlqt `l
.erbn mewn `l`äëìäå .åòâî íå÷î àìà ìñô àìå ,ïðéà åìàë ïúåà íéàåø ,äàîåè éãéì åäì éúééî àìå ïéøéùëî ïéà úåøéô éîã ïåéëã ,àáé÷ò 'ø øáñ÷

:àáé÷ò 'øë
d.elek z` lqt:øáçîå øéùëî ïîù øáñ÷ù.erbn mewn `l` lqt `l:äéùôð éôàá çì÷å çì÷ ìë éà÷å ,øáçî åðéà ïîùã
e.qbpy:äøã÷á ñéâî ïåùì .åéôá ìëåàä êôäîù.ltpe.äîåøú ìù øëë ìòå åéãâá ìò ,åáù ÷åøä úéçåìçì íò ìëåàäxedhøëëäøùëåä àì øîåìë ,

:äéì àçéð àìã àèéùôå ,åéãâá ìò ìôð éøäù ,ïåöøì åðéàå ÷åøì äéáùçà àìã àëä éðàù ,øéùëî àîìòá ÷åøã â"òàå .äàîåè ìá÷ìdvex `edy lk
.ezpirxb z` uenl:äéáùçà àäã ,ïéòøâä éáâ ìòù ÷åøá øëëä øùëåä ,äîåøú ìù øëë ìò åáù ÷åø íò ïéòøâä ìôðå ïéòøâáù úåçìä õåöîì ïéåëúð íà

.ezpirxb uenl dvex epi`y lk zeyai mixnze miaebp mizif:øéùëî åðéàå àåää ä÷ùîä áùçåä àì.el`k mei leah cg`e xedh cg`íäéðù øîåìë
:äæ ïéãá ïéåù.el`e el` xne` xi`n 'x:úåùáé ïéá úåáåèø ïéá.mei leaha mi`nhàìù åìéôà ïéàîèîå íéøéùëî àîè ìù ïé÷ùîã ,àîòè ùøôîãë

:íéîëçë äëìäå .øåäèë íåé ìåáèì äéì éáùç ïðáøå .äæ ïéãì àîèë íåé ìåáèå ,ïåöøì

`xephxa yexit

לזרים, אסורה העיסה וכל  בטל , íBéאינו  ìeáèa úìñôð dðéà– ÅÈÄÀÆÆÄÀ
התרומה  תערובת אחר ולא חולין של  שהיא העיסה אחר שהולכים

ברטנורא);שבה אסורה (הר "ש; שהעיסה פי על שאף מוסיפים, ויש

התורה  מן אבל  מדרבנן , אלא דימוע איסור אין מקום מכל לזרים,
חולין  כדין יום טבול לגבי  העיסה דין הלכך  ברוב, התרומה בטלה

ישראל"). "תפארת אחרונה "; "משנה  שלמה"; éaøå("מלאכת éñBé éaøÇÄÅÀÇÄ
ïéìñBt ïBòîL.תרומה כדין העיסה, את –äqò,תרומה של – ÄÀÀÄÄÈ

ä÷Lîa äøLëäL,טומאה לקבל –úBøô éîa äLBlðå– ÆËÀÀÈÀÇÀÆÀÄÈÀÅÅ
מכשירים c),שאינם ,e oixiykn oiir)íBé ìeáè da òâðå,בעיסה – ÀÈÇÈÀ

:òLBäé éaø íeMî øîBà àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÀÈÄÇÀÈÅÄÇÄÀËÇ
dlk úà ìñt העיסה כל עושים הפירות שמי העיסה, כל  את – ÈÇÆËÈ

BîMîחיבור; øîBà àáé÷ò éaø:יהושע רבי  של –ìñt àG ÇÄÂÄÈÅÄÀÈÇ
Bòbî íB÷î àlà שמ לקבל– מכשירים ואינם הואיל פירות, י ÆÈÀÇÈ

אלא  יום טבול  פסל לא הלכך  העיסה, את מחברים אינם טומאה,

בלבד. מגעו מקום

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ìeáè Ba òâðå ,äîeøz ìL ïîLa BìMaL ïélç ìL ÷øéÈÈÆËÄÆÄÀÀÆÆÆÀÈÀÈÇÀ
íBé,בירק –íeMî øîBà àúBzøa Léà äãeäé ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÀÈÄÇÀÈÅÄ

Blk ìñt :òLBäé éaø; ומחבר מכשיר  שהשמן –àáé÷ò éaø ÇÄÀËÇÈÇËÇÄÂÄÈ
BîMî øîBà:יהושע רבי של –Bòbî íB÷î àlà ìñt àG– ÅÄÀÈÇÆÈÀÇÈ

הירק  כל את מחבר אינו  טומאה, לקבל  מכשיר ששמן פי  על  שאף
אלא  יום טבול פסל לא הלכך תרומה, הוא כאילו לעשותו חולין  של

בלבד. מגעו מקום

טעמו שהסבר  כותב, אחרונה" "משנה בעל  אבל הרא"ש. לפי משנתנו בארנו 
בכגון כאן שמדובר  לו, ונראה דחוק. הוא זה פירוש לפי  עקיבא רבי של 
כלל, טופח שמן בו  ואין  מבחוץ, נגוב והירק הירק, בתוך השמן כל  שנבלע
שבמבושל לפי שנפסל , פשוט מגעו  שמקום הנגוב, בירק יום טבול בו ונגע
תרומה, כעיקר דינו תרומה טעם בו שיש הירק והרי  התורה, מן כעיקר טעם
קלחים  בשאר  במשנתנו  שנחלקו  אלא טמאה, כתרומה באכילה ואסור ונפסל ,
פסל סובר : יהודה בן  אלעזר שרבי יום, טבול  בו שנגע קלח באותו  הנוגעים
(טהרות  שנינו וכבר  בעין , הוא כאילו  חשוב הבלוע שהשמן לפי כולו , את

אחד, כגוש הקלחים כל  חשובים הלכך האוכלין, את מחבר שמשקה ח), פרק
הוא  כאילו  חשוב אינו הבלוע שמשקה סובר, עקיבא ורבי  הירק. כל  ונפסל 
ברם, בלבד . מגעו מקום אלא פסל  לא הלכך  האוכלים, את מחבר ואינו  בעין
משום  הכל , את פסל  הכל לדברי מבחוץ, הירק על טופח השמן היה אילו 

מחבר. שמשקה

i y y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ñâpL øBäè–– ìôðåשנשך  ,ìëàä ïî הרוק עם האוכל – ÈÆÈÇÄÈÙÆÀÈÇ
äîeøzשבפיו, ìL økk ìòå åéãâa ìò אינו שהרוק והרי  – ÇÀÈÈÀÇÄÈÆÀÈ

לו, נוח ואינו בגדיו , על  שנפל מאחר  לא øBäèלרצון, כלומר  – È
טומאה לקבל הרוק ידי על  הכיכר ברטנורא ;הוכשר oiire(רמב"ם :

dpynd dhwp dnl ,df yexit itl midnzy miyxtnadnexz ly xkik,
ileya ep`ady dn oiire ?oilegl dnexz oia lcad oi` xykd oiprl `lde

.(dpynd xe`aíéòeöt íéúéæ ìëBà äéä,בקועים זיתים –íéøîúe ÈÈÅÅÄÀÄÀÈÄ
Búðéòøb úà õBîì äöBø àeäL ìk ,úBaèø למצוץ שברצונו  – ÀËÈÆÆÈÆÇÀÄÈ

הגרעין, לחלוחית –ìôðåאת שעליו  הרוק עם הגרעין  –åéãâa ìò ÀÈÇÇÀÈÈ
àîè ,äîeøz ìL økk ìòå,טומאה לקבל  הכיכר הוכשר – ÀÇÄÈÆÀÈÈÅ

שהיה  הרי  למצצו , כדי הגרעין  על  ונתנו  בפיו  הרוק את וכינס שהואיל

הכיכר . את מכשיר  הוא הלכך לרצונו , íéúéæתחילתו ìëBà äéäÈÈÅÅÄ
,Búðéòøb úà õBîì äöBø BðéàL ìk ,úBLáé íéøîúe ,ïéáeâðÀÄÀÈÄÀÅÈÆÅÆÈÆÇÀÄÈ

øBäè ,äîeøz ìL økk ìòå åéãâa ìò ìôðåהוכשר לא – ÀÈÇÇÀÈÈÀÇÄÈÆÀÈÈ
לרצונו . היה ולא הרוק את החשיב שלא לפי טומאה, לקבל הכיכר

íBé ìeáè ãçàå øBäè ãçà,יום טבול ובין טהור בין –elàk ÆÈÈÀÆÈÀÈÅ
זה. בדין  שווים שניהם כלומר  –elàå elà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÅ

íBé ìeáèa ïéàîè פירות שאוכל  ובין  רטובים פירות שאוכל בין – ÀÅÄÄÀ
על שנפל  שעליו הרוק עם הגרעין  הרי יום, טבול הוא אם נגובים,

טומאה, לקבל הכיכר  את מכשיר תרומה של  כיכר  ועל ïé÷LnLÆÇÀÄבגדיו 
BðBöøì àHLå BðBöøì ïéøéLëî àîè ìL בתחילת ששנינו  כמו – ÆÈÅÇÀÄÄÄÀÀÆÄÀ

תרומה. של  כיכר לענין כטמא נחשב הרי  יום וטבול  מכשירין , מסכת

àîè íBé ìeáè ïéà :íéøîBà íéîëçå,"טמא" נקרא הוא אין – ÇÂÈÄÀÄÅÀÈÅ
לרצונו . שלא מכשיר שלו  המשקה ואין 

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ä÷Lîa øLëäL øNòî ìëà,íBé ìeáè Ba òâðå,úBáàñî íéãé Bà–äøäèa øNòî úîeøz epnî ïéLéøôî, Ÿ¤©£¥¤ª§©§©§¤§¨©§¨©¦§Ÿ¨©§¦¦¦¤§©©£¥§©£¨

éLéìL àeäL éðtî,ì øBäè éLéìMäåïélç. ¦§¥¤§¦¦§©§¦¦¨©ª¦
·íBé úìeáè àéäL äMàä–ìäqòä úà äL,älç dì äöB÷å,äzLøôîe,úéøöî äLéôëa äzçpîe,Bà ¨¦¨¤¦§©¨¨¤¨¦¨§¨¨©¨©§§©¨©§©¨¦§¦¨¦§¦

àúeçða,íL dì àøB÷å úôwîe;éLéìL àéäL éðtî,ïélçì øBäè éLéìMäå. ¦§¨©¤¤§¨¨¥¦§¥¤¦§¦¦§©§¦¦¨©ª¦
‚íBé úìeáè àéäL äáøò–ìäqòä úà da ïéL,älç äpnî ïéöB÷å,íL dì ïéøB÷å úôwîe;éLéìL àéäL éðtî, £¥¨¤¦§©¨¦¨¤¨¦¨§¦¦¤¨©¨©¤¤§¦¨¥¦§¥¤¦§¦¦

ïélçì øBäè éLéìMäå. §©§¦¦¨©ª¦

c`.dxdha xyrn znexz epnn oiyixtn .xyrn lke`.ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàå ,áåùç àåä ïéìåçë ïåùàø øùòîå ,ïä úåéðù íéãéå íåé ìåáèã
:äøåäè àéåä êë øçà øùòî úîåøú åðîî ïéùéøôîùë êëìä ,ïéìåçë ìáèä éùéìùå éðù ïéðòì ,åáù øùòî úîåøúì ìåáè øùòî éàäã â"òà

a.dlg dl dvewe:ïéìåçë àéä éøä íù äì äàø÷ àìù ïîæ ìëã .íù äì äàøå÷ åðéàå.`zegpa e` dyitkaïðáø äåëøöàå .äàîåè íéìá÷î ïðéàù íéìë
äì äàø÷ù øçàî ,áåù äá òâú àìù àøéëä íåùî ,éëä:íù.ztwne:äìöà éìëì úáø÷î.my dl d`xeweïåùì ,ó÷åîå .ó÷åîä ïî íåøúì äåöîù

:íùä úàéø÷ úòùá êåîñ éåä ïë íà àìà ó÷åî áéùç àìå .äöéá úëñîá úåéáç éúù ïéôé÷î åîë .êåîñ.iyily `idy iptn:åì ùé éðù ïéã íåé ìåáèã
b.dqird z` da oiyl:äàîèá éôåìçàì éúà àîìã øåñà äáéøòá àîéú àìã ,éìëá íåé ìåáè ïðéòåîùà àëäå ,íãàá íåé ìåáè ïðéòåîùà ìéòì

`xephxa yexit

למה  הדבר , תמוה זה פירוש שלפי הזכרנו וכבר הרמב"ם, לפי משנתנו  בארנו 
תרומה  בין  הבדל  אין  הכשר  לענין  שהרי  תרומה, של כיכר  המשנה נקטה

לחולין.
וכן טומאה. לענין  אלא הכשר, לענין המשנה את מפרש אינו  הר "ש ואמנם

" לשונו: וזה הרא"ש, גם qbמפרש py xedhוהיפך שלעס, בערוך : פירש –
שבפיו האוכל את oey`xבידיו zeidl eitay miwyn exfge ,d`nehl zeipy micid)

,(d`nehlטהור תרומה, של כיכר על או  בגדיו  על  האוכל  מן לדעת שלא ונפל 
בידים  האוכל שעל  הרוק לחלוח שנטמא אומרים, אנו  ואין  הכיכר, או הבגד
ההוא  חישב שלא משום תרומה, של  הכיכר את או  בגדיו  את וטימא מסואבות
פרק  שבסוף יהודה וכרבי  מכשיר, ולא מטמא לא חשבו, שלא וכיון משקה,

כלים" במסכת dpyndח  z` x`ane ,df yexit lr s` dywny "l`xyi zx`tz" oiir)
.(zxg` jxca

א ה נ ש מ ר ו א ב

øNòî ìëà תרומת ממנו  הופרשה לא שעדיין ראשון, מעשר  של – ÙÆÇÂÅ
ä÷Lîaמעשר, øLëäL,טומאה לקבל –,íBé ìeáè Ba òâðå ÆËÀÇÀÇÀÆÀÈÇÀ

úBáàñî íéãé Bàשמר שלא מסואבות, בידים טהור  בו שנגע או  – ÈÇÄÀÙÈ
לטומאה שניות שהן יום, טבול  כדין דינן והרי  טהרתן, (zxifbnעל

,(minkgepnî ïéLéøôî, הראשון מהמעשר –øNòî úîeøz ÇÀÄÄÄÆÀÇÇÂÅ
äøäèa,טהורה היא ממנו שמפרישים המעשר שתרומת כלומר  – ÀÇÂÈ

éLéìL àeäL éðtî או יום טבול בו  שנגע מעשר של  האוכל  – ÄÀÅÆÀÄÄ
לטומאה, שלישי  נעשה מסואבות בידים טהור  בו éLéìMäåÀÇÀÄÄשנגע

ïélçì øBäè,מעשר לתרומת טבול  כשהוא אף ראשון, ומעשר  – ÈÇËÄ
כחולין . דינו 

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

älç dì äöB÷å ,äqòä úà äLì ,íBé úìeáè àéäL äMàäÈÄÈÆÄÀÇÈÈÆÈÄÈÀÈÈÇÈ
ו  עדיין – אבל חלה, להפרשת שתהא בצק חתיכת העיסה מן  חותכת

דינה  שחלה מאחר  תיטמא, שלא כדי  חלה, שם לה קוראת היא אין 

הרי שם לה קראה שלא זמן  שכל אלא פוסלה, יום שטבול  כתרומה,
בה, לנגוע היום טבולת מותרת ולפיכך  חולין, äzLøôîeÇÀÀÇÈ,היא

úéøöî äLéôëa äzçpîe,נצרים של  גדול  סל כמין  –àúeçða Bà ÇÀÇÈÄÀÄÈÄÀÄÄÀÈ
גורסים  שאין ויש  טומאה; מקבלים שאינם כלים שהם עץ, של לוח –

zegpa`,אלא:"zixvn",תיבת e` dyitkaפשוטי ששניהם ומבארים
עץ שלמה).כלי  מלאכת טוב"; יום  "תוספות שהצריכוה (עיין והטעם

הוא, היכר  משום טומאה, מקבל שאינו בכלי הבצק את להניח חכמים
חלה; שם לה שקראה לאחר בבצק, ליגע לה שאסור שתזכור כדי 

úôwîe,לעיסה שבכלי  הבצק חתיכת ומקרבת –íL dì àøB÷å ÇÆÆÀÈÈÅ
והסמוך הקרוב מן  היינו המוקף, מן חלה להפריש  שמצוה חלה, –

h);לעיסה ,` dlg oiir)והטעם,ok zeyrl mei zleah zxzenyéðtîÄÀÅ
éLéìL àéäLשלישי נעשית יום טבולת בה שנוגעת שהעיסה – ÆÄÀÄÄ

ïélçìלטומאה, øBäè éLéìMäå טבולה שהעיסה פי על  ואף – ÀÇÀÄÄÈÇËÄ
כחולין . דינה מקום מכל לחלה,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íBé úìeáè àéäL äáøò ועדיין מטומאתה, היום שהוטבלה – ÂÅÈÆÄÀÇ
השמש , עליה העריב äpnîלא ïéöB÷å ,äqòä úà da ïéLìÈÄÈÆÈÄÈÀÄÄÆÈ

älç,חלה הפרשת לשם בצק חתיכת העיסה מן וחותכים –úôwîe ÇÈÇÆÆ
לעיסה, הבצק חתיכת את ומקרבת –ïéøB÷å:גורסים ויש –d`xewe ÀÄ

–íL dì,חלה –éLéìL àéäL éðtî שבעריבה שהעיסה – ÈÅÄÀÅÆÄÀÄÄ
לטומאה, שלישי אלא ïélçìאינה øBäè éLéìMäå שבארנו כמו – ÀÇÀÄÄÈÇËÄ

הקודמת. במשנה

אל באה ולא הקודמת, במשנה שנשנתה הלכה אותה על חוזרת א משנתנו 
יום טבול  לכלי  יום טבול אדם בין הבדל  שאין (m"anx).להשמיענו ,

מותר יום, טבולת העריבה אם שאף ללמד, באה שמשנתנו מוסיפים, ויש
בעריבה  להחליף יבואו  שמא חוששים ואין חלה, ממנה ולקוץ בה ללוש

חלה (y"xd);טמאה שם לה ותקרא האשה תשכח שמא חוששים שאין  או 
העריבה טומאת מאשר יותר  לה זכורה עצמה שטומאת מאחר  (m"xdn).בעריבה,

צריך אין  יום טבולת העריבה שאם להשמיע, באה שמשנתנו כותבים, ויש
במשנה  כמו  בנחותא, או בכפישה לחלה, שקוצים הבצק, חתיכת את להניח
לסלק  צריכה הריהי  יום, טבולת היא עצמה כשהאשה שם, שכן  הקודמת,
שהאשה  כאן  אבל השם, קריאת לאחר בהן  תיטמא שלא כדי מידיה, החלה
קריאת  בשעת העיסה אל  בידיה החלה את להקיף יכולה היא הרי טהורה,

y"yxd).השם iyecig)

לשון על  תמהים לנקוט"ztwne"יש צריכה היתה שהרי "oitiwne",שבמשנתנו ,
וקורין " וקוצין ... "לשין... aeh").כמו  mei zetqez"):גורסים יש "ztwneברם

,"my dl d`xeweהמשנה בבאור  שהבאנו  megp").כמו oefg" ;"dnly zk`ln" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

חסידות חב"ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל 
באותה מדה שבלב המחויבת מהשכלה זו.

היום יום י"ז כסלו



רכז b dpyn iriax wxt mei leah zkqn

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ä÷Lîa øLëäL øNòî ìëà,íBé ìeáè Ba òâðå,úBáàñî íéãé Bà–äøäèa øNòî úîeøz epnî ïéLéøôî, Ÿ¤©£¥¤ª§©§©§¤§¨©§¨©¦§Ÿ¨©§¦¦¦¤§©©£¥§©£¨

éLéìL àeäL éðtî,ì øBäè éLéìMäåïélç. ¦§¥¤§¦¦§©§¦¦¨©ª¦
·íBé úìeáè àéäL äMàä–ìäqòä úà äL,älç dì äöB÷å,äzLøôîe,úéøöî äLéôëa äzçpîe,Bà ¨¦¨¤¦§©¨¨¤¨¦¨§¨¨©¨©§§©¨©§©¨¦§¦¨¦§¦

àúeçða,íL dì àøB÷å úôwîe;éLéìL àéäL éðtî,ïélçì øBäè éLéìMäå. ¦§¨©¤¤§¨¨¥¦§¥¤¦§¦¦§©§¦¦¨©ª¦
‚íBé úìeáè àéäL äáøò–ìäqòä úà da ïéL,älç äpnî ïéöB÷å,íL dì ïéøB÷å úôwîe;éLéìL àéäL éðtî, £¥¨¤¦§©¨¦¨¤¨¦¨§¦¦¤¨©¨©¤¤§¦¨¥¦§¥¤¦§¦¦

ïélçì øBäè éLéìMäå. §©§¦¦¨©ª¦

c`.dxdha xyrn znexz epnn oiyixtn .xyrn lke`.ïéìåçá éùéìù äùåò éðù ïéàå ,áåùç àåä ïéìåçë ïåùàø øùòîå ,ïä úåéðù íéãéå íåé ìåáèã
:äøåäè àéåä êë øçà øùòî úîåøú åðîî ïéùéøôîùë êëìä ,ïéìåçë ìáèä éùéìùå éðù ïéðòì ,åáù øùòî úîåøúì ìåáè øùòî éàäã â"òà

a.dlg dl dvewe:ïéìåçë àéä éøä íù äì äàø÷ àìù ïîæ ìëã .íù äì äàøå÷ åðéàå.`zegpa e` dyitkaïðáø äåëøöàå .äàîåè íéìá÷î ïðéàù íéìë
äì äàø÷ù øçàî ,áåù äá òâú àìù àøéëä íåùî ,éëä:íù.ztwne:äìöà éìëì úáø÷î.my dl d`xeweïåùì ,ó÷åîå .ó÷åîä ïî íåøúì äåöîù

:íùä úàéø÷ úòùá êåîñ éåä ïë íà àìà ó÷åî áéùç àìå .äöéá úëñîá úåéáç éúù ïéôé÷î åîë .êåîñ.iyily `idy iptn:åì ùé éðù ïéã íåé ìåáèã
b.dqird z` da oiyl:äàîèá éôåìçàì éúà àîìã øåñà äáéøòá àîéú àìã ,éìëá íåé ìåáè ïðéòåîùà àëäå ,íãàá íåé ìåáè ïðéòåîùà ìéòì

`xephxa yexit

למה  הדבר , תמוה זה פירוש שלפי הזכרנו וכבר הרמב"ם, לפי משנתנו  בארנו 
תרומה  בין  הבדל  אין  הכשר  לענין  שהרי  תרומה, של כיכר  המשנה נקטה

לחולין.
וכן טומאה. לענין  אלא הכשר, לענין המשנה את מפרש אינו  הר "ש ואמנם

" לשונו: וזה הרא"ש, גם qbמפרש py xedhוהיפך שלעס, בערוך : פירש –
שבפיו האוכל את oey`xבידיו zeidl eitay miwyn exfge ,d`nehl zeipy micid)

,(d`nehlטהור תרומה, של כיכר על או  בגדיו  על  האוכל  מן לדעת שלא ונפל 
בידים  האוכל שעל  הרוק לחלוח שנטמא אומרים, אנו  ואין  הכיכר, או הבגד
ההוא  חישב שלא משום תרומה, של  הכיכר את או  בגדיו  את וטימא מסואבות
פרק  שבסוף יהודה וכרבי  מכשיר, ולא מטמא לא חשבו, שלא וכיון משקה,

כלים" במסכת dpyndח  z` x`ane ,df yexit lr s` dywny "l`xyi zx`tz" oiir)
.(zxg` jxca

א ה נ ש מ ר ו א ב

øNòî ìëà תרומת ממנו  הופרשה לא שעדיין ראשון, מעשר  של – ÙÆÇÂÅ
ä÷Lîaמעשר, øLëäL,טומאה לקבל –,íBé ìeáè Ba òâðå ÆËÀÇÀÇÀÆÀÈÇÀ

úBáàñî íéãé Bàשמר שלא מסואבות, בידים טהור  בו שנגע או  – ÈÇÄÀÙÈ
לטומאה שניות שהן יום, טבול  כדין דינן והרי  טהרתן, (zxifbnעל

,(minkgepnî ïéLéøôî, הראשון מהמעשר –øNòî úîeøz ÇÀÄÄÄÆÀÇÇÂÅ
äøäèa,טהורה היא ממנו שמפרישים המעשר שתרומת כלומר  – ÀÇÂÈ

éLéìL àeäL éðtî או יום טבול בו  שנגע מעשר של  האוכל  – ÄÀÅÆÀÄÄ
לטומאה, שלישי  נעשה מסואבות בידים טהור  בו éLéìMäåÀÇÀÄÄשנגע

ïélçì øBäè,מעשר לתרומת טבול  כשהוא אף ראשון, ומעשר  – ÈÇËÄ
כחולין . דינו 

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

älç dì äöB÷å ,äqòä úà äLì ,íBé úìeáè àéäL äMàäÈÄÈÆÄÀÇÈÈÆÈÄÈÀÈÈÇÈ
ו  עדיין – אבל חלה, להפרשת שתהא בצק חתיכת העיסה מן  חותכת

דינה  שחלה מאחר  תיטמא, שלא כדי  חלה, שם לה קוראת היא אין 

הרי שם לה קראה שלא זמן  שכל אלא פוסלה, יום שטבול  כתרומה,
בה, לנגוע היום טבולת מותרת ולפיכך  חולין, äzLøôîeÇÀÀÇÈ,היא

úéøöî äLéôëa äzçpîe,נצרים של  גדול  סל כמין  –àúeçða Bà ÇÀÇÈÄÀÄÈÄÀÄÄÀÈ
גורסים  שאין ויש  טומאה; מקבלים שאינם כלים שהם עץ, של לוח –

zegpa`,אלא:"zixvn",תיבת e` dyitkaפשוטי ששניהם ומבארים
עץ שלמה).כלי  מלאכת טוב"; יום  "תוספות שהצריכוה (עיין והטעם

הוא, היכר  משום טומאה, מקבל שאינו בכלי הבצק את להניח חכמים
חלה; שם לה שקראה לאחר בבצק, ליגע לה שאסור שתזכור כדי 

úôwîe,לעיסה שבכלי  הבצק חתיכת ומקרבת –íL dì àøB÷å ÇÆÆÀÈÈÅ
והסמוך הקרוב מן  היינו המוקף, מן חלה להפריש  שמצוה חלה, –

h);לעיסה ,` dlg oiir)והטעם,ok zeyrl mei zleah zxzenyéðtîÄÀÅ
éLéìL àéäLשלישי נעשית יום טבולת בה שנוגעת שהעיסה – ÆÄÀÄÄ

ïélçìלטומאה, øBäè éLéìMäå טבולה שהעיסה פי על  ואף – ÀÇÀÄÄÈÇËÄ
כחולין . דינה מקום מכל לחלה,

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íBé úìeáè àéäL äáøò ועדיין מטומאתה, היום שהוטבלה – ÂÅÈÆÄÀÇ
השמש , עליה העריב äpnîלא ïéöB÷å ,äqòä úà da ïéLìÈÄÈÆÈÄÈÀÄÄÆÈ

älç,חלה הפרשת לשם בצק חתיכת העיסה מן וחותכים –úôwîe ÇÈÇÆÆ
לעיסה, הבצק חתיכת את ומקרבת –ïéøB÷å:גורסים ויש –d`xewe ÀÄ

–íL dì,חלה –éLéìL àéäL éðtî שבעריבה שהעיסה – ÈÅÄÀÅÆÄÀÄÄ
לטומאה, שלישי אלא ïélçìאינה øBäè éLéìMäå שבארנו כמו – ÀÇÀÄÄÈÇËÄ

הקודמת. במשנה

אל באה ולא הקודמת, במשנה שנשנתה הלכה אותה על חוזרת א משנתנו 
יום טבול  לכלי  יום טבול אדם בין הבדל  שאין (m"anx).להשמיענו ,

מותר יום, טבולת העריבה אם שאף ללמד, באה שמשנתנו מוסיפים, ויש
בעריבה  להחליף יבואו  שמא חוששים ואין חלה, ממנה ולקוץ בה ללוש

חלה (y"xd);טמאה שם לה ותקרא האשה תשכח שמא חוששים שאין  או 
העריבה טומאת מאשר יותר  לה זכורה עצמה שטומאת מאחר  (m"xdn).בעריבה,

צריך אין  יום טבולת העריבה שאם להשמיע, באה שמשנתנו כותבים, ויש
במשנה  כמו  בנחותא, או בכפישה לחלה, שקוצים הבצק, חתיכת את להניח
לסלק  צריכה הריהי  יום, טבולת היא עצמה כשהאשה שם, שכן  הקודמת,
שהאשה  כאן  אבל השם, קריאת לאחר בהן  תיטמא שלא כדי מידיה, החלה
קריאת  בשעת העיסה אל  בידיה החלה את להקיף יכולה היא הרי טהורה,

y"yxd).השם iyecig)

לשון על  תמהים לנקוט"ztwne"יש צריכה היתה שהרי "oitiwne",שבמשנתנו ,
וקורין " וקוצין ... "לשין... aeh").כמו  mei zetqez"):גורסים יש "ztwneברם

,"my dl d`xeweהמשנה בבאור  שהבאנו  megp").כמו oefg" ;"dnly zk`ln" oiir)

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: כג îדף ,àðéðç éaøa àîç éaø øîàתחילתìL ïäéîé ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¥¤¤
,eðéúBáà,תורה מתן קודם äLøtואף àì[פסקה-]eéä .íäî äáéLé £¥Ÿ¨§¨§¦¨¥¤¨

øîàpL ,íänò äáéLé íéøöîa לעשות למשה הקב"ה כשאמר §¦§©¦§¦¨¦¨¤¤¤¡©
במצרים טז)מופתים ג ìàøNé'(שמות éð÷æ úà zôñàå Cì', והיינו ¥§¨©§¨¤¦§¥¦§¨¥

ישראל. øîàpLחכמי ,íänò äáéLé øaãna eéä(טז יא (במדבר ¨©¦§¨§¦¨¦¨¤¤¤¡©
áLBéå ï÷æ eðéáà íäøáà .'ìàøNé éð÷fî Léà íéòáL éì äôñà'¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥©§¨¨¨¦¨¥§¥

øîàpL ,äéä äáéLéa(א כד ï÷æ(בראשית íäøáàå'[חכמה [-קנה  ¦¦¨¨¨¤¤¡©§©§¨¨¨¥
'íéîia àa.øîàpL ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷æ eðéáà ÷çöé כז (שם ¨©¨¦¦§¨¨¦¨¥§¥¦¦¨¨¨¤¤¡©

çöé÷',א) ï÷æ ék éäéå' בתורה חכם שהיה וכןוהיינו .ï÷æ eðéáà á÷òé ©§¦¦¨¥¦§¨©£Ÿ¨¦¨¥
øîàpL ,äéä äáéLéa áLBéåזקנה לשון י)אצלו מח 'éðéòå(שם §¥¦¦¨¨¨¤¤¡©§¥¥

.'ï÷fî eãák ìàøNé ואףøæòéìà שהיהáLBéå ï÷æ íäøáà ãáò ¦§¨¥¨§¦Ÿ¤¡¦¤¤¤¤©§¨¨¨¥§¥
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íéøçàì Baø. ©©£¥¦
אברהם: אצל מצוות קיום בענין ממשיכה øîàpLהגמרא dlek äøBzä ìk eðéáà íäøáà íéi÷ áø øîà̈©©¦¥©§¨¨¨¦¨©¨¨¤¤¡©

ה) כו åâå'(שם éì÷a íäøáà òîL øLà á÷ò' את שקיים ומכאן ותֹורתי'. חּקֹותי מצֹותי מׁשמרּתי וּיׁשמר ¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦ְְְְְִִִִַַַַָֹֹֻ
התורה. áøì,כל àéiç øa éîéL áø déì øîààîéàå רק שקיים נאמר אולי -úBöî òáL ובזה נח, בני ¨©¥©¦¦©¦¨§©§¥¨¤©¦§

קושייתו: לשון על הגמרא מקשה ה'. בקול  ששמע מצוות נחשב שבע רק שקיים לומר אפשר àkéàאיך àä̈¦¨
äìéî énð:הגמרא מבארת היא,שקיים . שימי רב רקàîéàåקושיית úBöîשקיים òáLנח äìéîe.בני ©¦¦¨§¥¨¤©¦§¦¨
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àáø] (áø) øîààîéúéàå שאמר] אומרים ויש -éáeøéò eléôà eðéáà íäøáà íéi÷ ,éMà áø ¨©¨¨§¦¥¨©©¦¦¥©§¨¨¨¦£¦¥¥
ïéìéLáz, בסיני,אף למשה נאמרה ולא חכמים 'éúøBz'שתיקנוה øîàpLשקיים ללמד רבים, úçàבלשון ©§¦¦¤¤¡©Ÿ¨©©

ät,[-בין] ìòaL äøBz úçàå áúëaL äøBz תבשילין עירוב כגון היינו פה שבעל .ותורה ¨¤¦§¨§©©¨¤§©¤

i"yx

'åë ï÷æ éë éäéå øîàðùowf oi`e -
.dnkg dpwy `l`'åë ìùåîä-

iqkpa leyni cardy okzi ji`
.eax zxeza lyend `l` eax

ä÷ùîå äìåãly oewixhep -
did wyncn e`l xfril`c wync
did `ede mx` ux`n did wyncc

.iprpk carúåöî 'æeehvpy -
.gp ipa lk x`yïéìéùáú éáåøéò-

`l` ipiqn dynl dkld epi`y
cere owzl oicizry mixteq zpwz
epi`e zifka ibqc ith liw `edy

.`nlra xkfl `l`

צריך שתהיה מסירת נפש על אהבת ישראל, גם ליהודי שאף פעם לא ראו.
היום יום ט"ו כסלו

בכללות – קשור י"ט כסלו עם העניין דחלוקת הש"ס . . כל מי שמשתתף בחלוקה, הרי זה נחשב כאילו למד וסיים את כל הש"ס; כיוון 
שלומדים כולם באותה חבורה, הנה אף-על-פי שכל אחד ללומד מסכתא בפני עצמה, יש לו גם את הזכות של לימוד כל הש"ס כולו.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח

כתוב בסיום הש"ס "לא מצא הקדוש-ברוך-הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום" – הנה יהי-רצון שיהיה שלום בישראל, בין 
איש לרעהו, מן הקצה אל הקצה, כיוון ש"הוי' עוז לעמו יתן", שזהו עניין נתינת התורה, ועל-ידי-זה "הוי' יברך את עמו בשלום", וכמו 

שכתב הרמב"ם ש"כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם".
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ח



רכח
izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtziprz

ùé÷ì ùéøã à÷åðéì.onwl gkenck ,yiwl yix ly ezzin xg`le .opgei 'x ly ezeg` oa Ð

øîà"xyrz xyr" i`n :opgei 'xl `wepi Ð?à÷åðé äéì øîà."eqpz `l" aizkde Ðåìáéù
erbiiy :xnelk Ð.f"rla h"p`xelec* Ðíúäì àðéèî äåä éàz` e`iad"c `xw i`dl Ð

.`linn dil zirci ded "xyrnd lkêáø àéòùåä 'øì.dinyn il zixn`c Ðíãà úìåà
åáì óòæé 'ä ìòå åëøã óìñú`heg mc`yk Ð

eilr oi`ay ,ekxc slqnmirbtsrfi myd lre Ð

df rbt il rxi` dn iptn :xne`e qreky ,eal?
äæîø àìå`ziixe`a dyn Ð?`ed ynegdy

on `evnl jnq yi olekae ,miaezke mi`iap ceqi

.dxezdäéðéò éìãeitrtr eidy ,opgei iax Ð

`aaa ,`tqkc iblfna odiabne ,eipir z` oiqkn

,eze`xl dvex didy .(`,fiw) oexg` wxta `nw

.sixg `edy iptnêåáàì ãáòãë êì ãéáòéì àìã
,ezinde jia`a ozpy enk ja eipir ozi `ly Ð

.(`,ct) `rivn `aaaãéçé ìéáùá øèîm`y Ð

xg` rxfy oebk ,cg` mc`l `l` xhn jixv oi`

mixkp dleky xira xcy e` ,mc` ipa zrixf onf

xhnl jixvedaeh rty dqpxte .ezekfa `a Ð

cg` zekfa mlerl `a epi` mlerd lkl digne

,raey oikixv miax m`y .miax liaya `l`

d`eaza dkxa glyzy`ed jexa yecwd Ð

ekxaziy jixvd cigi la` .ekf m` ,dyer

eize`eazexeara dpyn `ed jexa yecwd oi` Ð

`l` ,dpyd oiccixeny it lr s`e .dizekxa itk

edi `ly ,eize`eaz giaydl df xhn cigi liaya

mixg` lyn zerexbdcyk edcy zeyrl la` Ð

raey.`l Ðêöøà øèî.rnyn cg` ly Ð

íëì øéèîî.miax oeyl Ðíéøî ìù äøàáÐ

mr jlede lblbzn dide ,min epnn oiafe ,rlq

did `ly ,dyn dkd eay rlqd `ede .l`xyi

.mixn dzny itl ,eliaya einin lifdl dvex

ãåáë éððò å÷ìúñðå.oyr ippre riwx ippr Ð

.ceak ly opi` mippr x`yeïäéðù úåëæá äøæç
ozpe rlqd l` mkipy mzxace" aizk oky Ð

."eininàìà àîìã éà úåðåùì òáøà ùîùî éë
àäãoiprl oia ,'ik' yexcl jixvy mewn lk Ð

`xwnd zernynl oia dyxcezepyl lkez Ð

rnyn 'ik' oeylc .zepeyl rax` ipdn cg`a

rax` ipd llka 'ix`e' 'mxae' 'cke' oke .mleka

,`dc oeyla ynzyn "oxd` reb ik"c i`de .od

e`xzp mrh dnc :`xwc `nrh dpin opirnyeÐ

iz` `l yiwl yixe .oxd` zn ixdy ,zin `dc

ipdn `l` mlera ik mey oinbxzn `lc xninl

ix` `nlc mbxzn elit` `l` ,zepeylÐ

o`ne ."`dc" zernynk dizernyn opiyxc

"zin `dc `zyipk lk e`ifge" mbxzncdreh Ð

lk e`xie" .dil irain "e`ifgz`e" ok m`c ,`ed

etxie" "micad iy`x e`xie" lwyna "dcrd

."gxw okyn lrn elrie" "mindíäéðù åøæç
äùî úåëæázyly z` cigk`e" aizkcn Ð

epivn `ly ,irzyn edcicac ol `hiyt "mirexd

.md `l` cg`k dyly l`xyil miqpxtäúî
ïñéðál`xyi ipa e`eaie" (k xacna) xn`py Ð

mrd ayie oey`xd ycga oiv xacn dcrd lk

(dxta) "my xawze mixn my znze ycwa

.dnec`úî ïøäà.ycgl cg`a ÐàéðúñååîÐ

iccdl eeg` :mewn eze`ndf oihiane oi`xn Ð

.`axk `zrny edl `wlq `lc ,dfl
äéåø÷à

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

øùòdpy dcyd `veid jrxf z`eaz lk z` xyrz xyr" :ixtiqa `zi` ikd - xyrz

migeex x`y lke `ihnwxte ziax ,xyrna aiigy jrxf z`eaz `l` il oi` ."dpy

ziax zeaxl ?"lk" i`n ,"jz`eaz z`" xninl ivn dedc ."lk z`" xnel cenlz - oipn

,xnelk ."[dpy] dpy dcyd `veid" :dcbda `ki` inp ikde .ea giexny xac lke `ihnwxte

`l` jl didi `l - obedk jcy xyrz `l m`

itk `l` jcy dyri `l xnelk ,dcyd on `veid

on `veid" epiidc .okl mcew eidy zexyrn

xyrnl `ivedl libx ziidy dn :xnelk "dcyd

dide ,xiyr didy cg` mc`a dyrne .dcyd on

lhep xiyr eze` dide ,xek sl` dzyry dcy el

oke ,dpye dpy lk yixtne xyrnl oixek d`n

:el xn`e epal `xw zenl dlgyk .eini lk dyr

lka dyer jl yixen ip`y ef dcyy rc ,ipa

,oixek d`n yixtzy xdfd ,oixek sl` dpye dpy

oad cnre .yi`d eze` zne iziyr xy`k

did xy`k oixek sl` dcyd dyre ,enewna

.oixek d`n dpnn yixtde ,a`d iiga dyer

xac did xyrny oad d`xe lkzqp dipy dpya

hrnzp zxg` dpyl .yixti `ly xn`e ,lecb

,eilr xrhvp .oixek d`n m` ik dyr `le dcyd

- xyrn yixtd `le hrin jky eiaexw ernye

xn` .mignye mipal miyaeln elv` mlek e`a

exn` !izlwlwa migny mz`y il dnecnk :mdl

,z`fd drxd lk jl znxb ik jilr xrhvp :el

`a !ahid ie`xk xyrn zyxtd `l dn iptne

lra ziid jcil dcyd `ayk dlgzn ik d`xe

xyrnd didy ,odk `ed jexa yecwde ziad

ewlg zyxtd `ly eiykre .miiprl ozil ,ewlg

,odk dz`e ziad lra `ed jexa yecwd did - el

sl` ,dlgzn dyer didy dn dyer jcy oi`y

aizkc epiide .oixek d`n jl yixtde ,oixek

,xnelk "eidi el eiycw z` yi`e" (d xacna)

`l` el didi `l - obedk yixtn epi`yk

:minkg exn` df lre .xyrnd xnelk ,miycwd

`l` el didi `ly `a seql - eizexyrn akrnd

i) aizkck ,xyrn cg`xneg rxfe" (d diry

oi`q yly dti`c ,xyrnd epiidc "dti` dyri

ik" aizk oke .oi`q miyely (el) yi xnegae

ozp 'x axde "zg` za eyri mxk icnv zxyr

m`e :xnelk dcyd on `veid :yxit l"`ipte`d

eze`l didi xeyird - yixtn dz` oi`y ,e`l

xnelk ,ryxd eyr epiidc ,dcyl `veid

.miakek icaerd edegwiy
cenlz

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

éaø déçkLà .øMòúzL ìéáLa øOò ?"øOòz øOò"©¥§©¥©¥¦§¦¤¦§©¥©§©¥©¦
øîà .Lé÷ì Léøc à÷Bðéì ïðçBééì àîéà" :déì ¨¨§¨¨§¥¨¦£©¥¥¨¦

é÷eñt:déì øîà ."'øOòz øOò'" :déì øîà ."Céàîe" §¥£©¥©¥§©¥£©¥©
ìéáLa øOò" :déì øîà "?'øOòz øOò'."øMòúzL ©¥§©¥£©¥©¥¦§¦¤¦§©¥

."éqð ìéæ" :déì øîà ?"Cì àðî" :déì øîà:déì øîà £©¥§¨¨£©¥¦©¥£©¥
áéúëäå ?àeä Ceøa LBãwäì dééeqðì éøL éîe"àì' ¦¨¥§©¥§©¨¨§¨§¦Ÿ

:àéòLBä éaø øîà éëä" :déì øîà "!'ä úà eqðú§©¤£©¥¨¦£©©¦©£¨
úéa ìà øNònä ìk úà eàéáä' :øîàpL ,Bfî õeç¦¤¤¡©¨¦¤¨©£©¥¤¥
'ä øîà úàæa àð éðeðçáe ,éúéáa óøè éäéå ,øöBàä̈¨¦¦¤¤§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©
,íéîMä úBaøà úà íëì çzôà àì íà úBàáö§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥£ª©¨©¦

'éc éìa ãò äëøa íëì éú÷éøäå?"éc éìa ãò" :éàî ." ©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦¨©©§¦¨
íëéúBúôN eìáiL ãò :áø øîà àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨¨©©©¤¦§¦§¥¤

."éc" :øîBlîéàäì íúä éèî úåä éà" :déì øîà ¦©©£©¥¦£©¨¥¨¨§©
."Caø àéòLBäìe Cì àðëéøö úéåä àì ,à÷eñteúå §¨¨¨¥§¦§¨¨§©£¨©¨§

:øîàå áéúéc ,Lé÷ì Léøc dé÷Bðéì ïðçBé éaø déçkLà©§©¥©¦¨¨¦¥§¥¨¦§¨¥§¨©
áéúé ."'Baì óòæé 'ä ìòå ,Bkøc ólñz íãà úìeà'"¦¤¤¨¨§©¥©§§©¦§©¦¨¥
éáéúëc éãéî àkéà éî" :øîà .dnúî à÷å ïðçBé éaø©¦¨¨§¨©§©£©¦¦¨¦¦¦§¦¦
àä ehà" :déì øîà "?àúééøBàa éæéîø àìc éáeúëa¦§¥§¨§¦¦§©§¨£©¥©¨
ìà Léà ,eãøçiå íaì àöiå' :áéúëäå ?éæéîø àì éî¦¨§¦¦§¨§¦©¥¥¦¨©¤¤§¦¤
déðéò ìc ."!'?eðì íéäìà äNò úàf äî :øîàì åéçà̈¦¥Ÿ©Ÿ¨¨¡Ÿ¦¨©¥¥
àz" :déì äøîà .déz÷étà dénéà àéúà .déa àæçå©£¨¥¨§¨¦¥©¦§¥£¨¨¥¨
éaø øîà ."Ceáàì ãáòãk Cì ãáòéì àìc ,dénwî¦©¥§¨¦£©¨§©£©©£¨©©¦
øèî .íéaø ìéáLa äñðøt .ãéçé ìéáLa øèî :ïðçBé¨¨¨¨¦§¦¨¦©§¨¨¦§¦©¦¨¨
Bhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé" :áéúëc ,ãéçé ìéáLa¦§¦¨¦¦§¦¦§©§¤¨©
éððä" :áéúëc ,íéaø ìéáLa äñðøt ."Eöøà øèî úúì̈¥§©©§§©§¨¨¦§¦©¦¦§¦¦§¦
äãeäé éaøa éñBé éaø" :éáéúéî ."íçì íëì øéèîî©§¦¨¤¤¤¥¦¦©¦¥§©¦§¨
:ïä elà ,ìàøNéì eãîò íéáBè íéñðøô äùìL :øîBà¥§Ÿ¨©§¨¦¦¨§§¦§¨¥¥¥

àå ,äLîìLå .íéøîe ,ïøäìò eðzéð úBáBè úBðzî L ¤§©£Ÿ¦§¨§¨©¨¦§©
ãenò .íéøî úeëæa øàa .ïîe ,ïðòå ,øàa :ïä elàå ,íãé̈¨§¥¥§¥§¨¨¨§¥¦§¦§¨©
÷lzñð ,íéøî äúî .äLî úeëæa ïî .ïøäà úeëæa ïðò̈¨¦§©£Ÿ¨¦§¤¥¨¦§¨¦§©¥
:déøúa áéúëe ,'íéøî íL úîzå' :øîàpL .øàaä©§¥¤¤¡©©¨¨¨¦§¨§¦©§¥
,ïøäà úî .ïäéðL úeëæa äøæçå .'äãòì íéî äéä àìå'§Ÿ¨¨©¦¨¥¨§¨§¨¦§§¥¤¥©£Ÿ

ïøäà únL òîL ?òîL äòeîM äî .'ãøò Cìî ,éðòðkä òîLiå' :øîàpL ,ãBáë éððò e÷lzñð¦§©§©§¥¨¤¤¡©©¦§©©§©£¦¤¤£¨©§¨¨©¨©¤¥©£Ÿ
äãòä ìk eàøiå' áéúëc eðééäå .ìàøNéa íçläì úeLø Bì äðzéð øeáñëe ,ãBáë éððò e÷lzñðå§¦§©§©§¥¨§¨¦§¨§§¦¨¥§¦§¨¥§©§¦§¦©¦§¨¨¥¨

."ïøäà òåâ ékìà :eäaà éaø øîàøîàc .Lé÷ì Léø Léøããk ,"eàøéiå" :àlà ,"eàøiå" :éø÷z ¦¨©©£Ÿ£©©¦©¨©¦§¦©¦§¤¨©¥¨¦§¨¥¥¨¦§¨©
:Lé÷ì Léøì òaøàa LnLî "ék"."àäc" ,"àlà" ,"àîìc" ,"éà" :úBðBLúeëæa íäéðL eøæç ¥¨¦¦§©¥§©§©§¦¦§¨¤¨§¨¨§§¥¤¦§

ìL úà ãçëàå' :øîàpL ,ïlek e÷lzñð ,äLî úî .äLîçøéa éëå .'ãçà çøéa íéòøä úL ¤¥¤¦§©§¨¤¤¡©¨©§¦¤§Ÿ¤¨Ÿ¦§¤©¤¨§¦§¤©
ùìL eìhaúpL ãnìî ,àlà ?øãàa äLîe ,áàa ïøäàå ,ïñéða äúî íéøî àìäå ?eúî ãçà¤¨¥©£Ÿ¦§¨¥¨§¦¨§©£Ÿ§¨¤©£¨¤¨§©¥¤¦§©§¨Ÿ
!ãéçé ìéáLa äñðøt ïçkLà àîìà ."ãçà çøéa ïlek e÷lzñðå ,ïãé ìò eðzpL úBáBè úBðzî©¨¤¦§©¨¨§¦§©§¨§¤©¤¨©§¨©§©©©§¨¨¦§¦¨¦

.éîc íéaøk ,éòa àeä íéaøìc ïåék .äLî éðàLáøå éãéà øa ìàeîL áøå çBðî øa àðeä áø ¨¥¤¥¨¦§©¦¨¥§©¦¨¥©¨©¨©§©§¥©¦¦§©
úîéà ìk .àtt áøc dén÷ì eúà àáøc déLôð çð ék .àáøc dén÷ éçéëL eåä àéðzñåeî àéiç¦¨¦©§¨§¨¨§¦¦©¥§¨¨¦¨©§¥§¨¨¨§©¥§©©¨¨¥©

ìç .éããäà éænøî eåä ,eäì àøazñî äåä àìå àzòîL eäì øîà äåäc.dézòc L ©£¨£©§§©§¨§¨£¨¦§©§¨§¨§©§¦©£¨¥£©©§¥
äéåø÷à

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc ziprz(oey`x meil)

øNòz øùò'.'xyrz xyr' oeyld ltk edn ,'Lrxf z`EaY lM z` ©¥§©¥¥¨§©©§¤
,jk miyxec `l`,øMòúzL ìéáLa øNòzevn zekfa ,xnelk ©¥¦§¦¤¦§©¥

.xyrzdl dkfz xyrn
:`xnbd zxtqn .ef dyxc ea zxkfeny dyrn d`ian `xnbd

Lé÷ì Léøc à÷eðéì ïðçBé éaø déçkLàecli z` ybt opgei iax - ©§§¥©¦¨¨¦¨§¥¨¦
,ezeg` oa didy ,yiwl yix ly ohwddéì øîà,clil opgei iax ¨©¥

é÷eñt éì àîéàC.zcnly weqt il xen` -déì øîàizcnl ,clid ¥¨¦§¥¨©¥
weqtd z`.'øNòz øNò'e clid jiynddéì øîà,opgei iaxléàîe ©¥§©¥¨©¥©

'øNòz øNò'.df weqta zelitkd xyt dn -déì øîà,opgei iax ©¥§©¥¨©¥
xnel aezkd zpeeky ef oeyl zelitkn yexcl yiìéáLa øNò©¥¦§¦

déì øîà .øMòúzL,clidCì àðî.ok yexcldéì øîàopgei iax ¤¦§©¥¨©¥§¨¨¨©¥
éqð ìéæ.xyrzzy d`xe jizexit xyr ,dqpe jl -déì øîà,clid ¦©¥¨©¥

dééeqðì éøL éîezeqpl xzen m`d -áéúkäå ,àeä Ceøa LBãwäì ¦¨¥§©¥§©¨¨§©§¦
(fh e mixac)déì øîà .''ä úà eqðú àì',opgei iaxéaø øîà éëä Ÿ§©¤¨©¥¨¦¨©©¦

,àéòLBä,dxezd zeevn lk itlk xn`p df xeqi`î õeçdevnBf ©§¨¦
enke ,d"awd z` zeqpl dxezd dxizd da ,xyrn lyøîàpL¤¤¡©

(i b ik`ln),éúéáa óøè éäéå øöBàä úéa ìà øNònä ìk úà eàéáä'¨¦¤¨©©£¥¤¥¨¨¦¦¤¤§¥¦
úBaeøà úà íëì çzôà àì íà ,úBàáö 'ä øîà úàæa àð éðeðçáe§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥£

.'éc éìa ãò äëøa íëì éúB÷éøäå íéîMä©¨©¦©£¦¦¨¤§¨¨©§¦¨
:`xnbd zl`ey .xkfpd weqtd z` zx`an `xnbdéìa ãò' éàî©©§¦

,'éc.ic didi `ly dkxad idne ,jxevd ick ezernyn 'ic' ixd ¨
eìáiL ãò ,áø øîà àîç øa éîø øîàeylgie etiirzi ±íëéúBúôN ¨©¨¦©¨¨¨©©©¤¦§¦§¥¤

éc øîBlîaexn ,daehd zrtyd z` xevriy d"awdn ywal ± ¦©¨
.ea cenrl mkilr dywie mkilr rtyeiy dkxad rty

:zxtqne `xnbd dkiynndéì øîà,opgei iaxl clidéèî úåä éà ¨©¥¦£©¨¥
à÷eñt éàäì íúäxtqa df weqtl icenila ribn iziid m` - ¨¨§©§¨

,ik`lnCì àðëéøö úéåä àì,xyrzzy liaya xyr jzyxcl - Ÿ£¥§¦§¨¨
ìeiax ly ezyxc,Eaø àéòLBäitl ,zeqpl xzen xyrnay §©§¨©¨

.'z`fa `p ipepgae' weqtd zernynn invrn z`f rcei iziidy
ly epa mr opgei iax ly ezyibtn sqep dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqn .yiwl yixdéçkLà eúåe`vn aey -ïðçBé éaø §©§§¥©¦¨¨
dé÷eðéì[epal]áéúéc Lé÷ì Léøc[ayiy]øîàåweqtd z`ilyn) ¦¥§¥¨¦§¨¦§¨©

(b hi'Baì óòæé 'ä ìòå Bkøc ólñz íãà úìeà'`heg mc`yk - ¦¤¤¨¨§©¥©§§©¦§©¦
sref ,dxv el d`ae epnn mirxtpe ,ezle`e ezeytha ekxc slqne

.jkl el enxb ei`hgy eail l` miyn epi`e ,d"awd lr eailaáéúé̈¦
[ayi],dnúî à÷å ïðçBé éaøeøîà,jkéáéúëc éãéî àkéà éî ©¦¨¨§¨§©©¨©¦¦¨¦¦¦§¦¥

àúééøBàa éæéîø àìc éáeúëaaezkd oipr yiy okzi m`d - ¦§¥§Ÿ§¦¦§©§¨
lkl ceqid `id `elde ,dxeza fenx epi`e miaezkae mi`iapa
,mda aezkd lkl fnx da `evnl ozipe ,miaezkde mi`iapd ixtq

.df xac dxeza fnexn ok m` okidedéì øîà,opgei iaxl clideèà ¨©¥¨
éæéîø àì éî àä,fenx epi` df xac m`d -áéúkäåawri ipaa ¨¦Ÿ§¦¦§©§¦

ezgzn`a etqk mdn cg` `vne ,mixvnn mxay mr elryk
(gk an ziy`xa),äNò úàf äî øîàì åéçà ìà Léà eãøçiå íaì àöiå'©¥¥¦¨©¤¤§¦¤¨¦¥Ÿ©Ÿ¨¨
,'eðì íéäìàz` exkny m`hg zaiqa `a yperdy epiad `le ¡Ÿ¦¨

,clid ly ezetixgn lrtzd opgei iax .sqeidéa àæçå déðéò ìc- ©¥¥§¨¨¥
.ea hiade eipir z` diabddéz÷étà dénéà àéúàly en` d`a - ©§¨¦¥©¦§¥

,opgei iax ea hiai `ly dvegd ezkyne cliddéì äøîà,dpal - ¨§¨¥
Ceáàì ãáòãk Cì ãáòéì àìc dénwî àz`ly eiptln xeare `ea - ¨¦©¥§Ÿ¦£©¨¦§¨©©£

.ezinde eipir ea ozpy ,jia`l dyry myk jl dyri
:opgei iaxn ztqep `xninøèî ,ïðçBé éaø øîà[å]d"awd cixen §¨©©¦¨¨¨¨

s` mlerl,ãéçé ìéáLamc`l `l` xhnl jxev oi` m` s`y ¦§¦¨¦
dleky xira xby e` ,mlek mirxefy onfd xg` rxfy oebk ,cg`
drexb ez`eaz `dz `ly ,jkl ie`x m` xhn ezekfa cxi ,mixkp

j` .mixg` lynäñðøtepi` d`eaza zcgein dkxae rty - ©§¨¨
`l` mlerl rtypíéaø ìéáLami`kf md m` ,dl mikixvd ¦§¦©¦

yecwd oi` ,eize`eaz ekxaziy jixvd cigi la` .jkl miie`xe
xi`yn `l` ,cgein ote`a dpyd oic exeara dpyn `ed jexa

.dligzn xfbpd itk d`eazd

:eixacl xewn `ian opgei iaxãéçé ìéáLa øèîn ,cnlpáéúëc ¨¨¦§¦¨¦¦§¦
(ai gk mixac)áBhä BøöBà úà Eì 'ä çzôé',minXd z`øèî úúì ¦§©§¤¨©¤©¨©¦¨¥§©

.'Eöøàs`y rnyn ,cigi oeyla 'jvx` xhn' aezkd hwpy dnne ©§§
.xhn 'd cixen cigid liayaíéaø ìéáLa äñðøtn ,cnlpáéúëc ©§¨¨¦§¦©¦¦§¦

oefn ly cgein rty didy ond zcixi oiprl(c fh zeny)øéèîî éððä'¦§¦©§¦
íçì íëì`ian miax xear wxy zexedl ,miax oeyla 'minXd on ¨¤¤¤¦©¨¨¦

.daexn dkxae oefn rty d"awd
:opgei iax ixac lr dpnn dywne `ziixa d`ian `xnbdéáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipy ,opgei iax ixac lr daiyid ipa eywd -éñBé éaø©¦¥
ìL ,øîBà äãeäé éaøaíéñðøt äL[mibidpn],ìàøNéì eãîò íéáBè §©¦§¨¥§Ÿ¨©§¨¦¦¨§§¦§¨¥

ìLe .íéøîe ïøäàå äLî :ïä elàeðzéð úBáBè úBðzî äLl`xyil ¥¥Ÿ¤§©£Ÿ¦§¨§Ÿ¨©¨¦§
íãé ìò,mzekfa -øàa :ïä elàå,mindïðòåekldy ceak ippr - ©¨¨§¥¥§¥§¨¨

,jxcd mzegpdle mdilr obdl xacna mnrïîemdl cxiy ¨
,`ziixad zhxtne .mlk`nl minydnøàamdl ozipúeëæa §¥¦§

ãenò ,íéøîdïðòozip,ïøäà úeëæadea ïî.äLî úeëæ ¦§¨©¨¨¦§©£Ÿ¨¦§Ÿ¤
xy`k okle.øàaä ÷lzñð ,íéøî äúîdnn cnlp df xaceøîàpL ¥¨¦§¨¦§©¥©§¥¤¤¡©

(` k xacna)WcwA mrd aWIe'déøúa áéúëe ,'íéøî íL úîzå- ©¥¤¨¨§¨¥©¨¨¨¦§¨§¦©§¥
eixg`ly weqta(a k my),'äãòì íéî äéä àìå'miweqtd zekinqne §Ÿ¨¨©¦¨¥¨

.x`aa mind zwqtdl daiqd dzid dzziny cenll yiäøæçå§¨§¨
okn xg`l x`ad mdlïäéðL úeëæaeid oiicry oxd`e dyn - ¦§§¥¤

.mnr
xy`k okeãBák éððò e÷lzñð ,ïøäà úî,x`adeøîàpL(` `k my) ¥©£Ÿ¦§©§©§¥¨¤¤¡©

ãøò Cìî éðòðkä òîLiå',mixz`d KxC l`xUi `A iM abPd aWi ©¦§©©§©£¦¤¤£¨Ÿ¥©¤¤¦¨¦§¨¥¤¤¨£¨¦
e ,'l`xUiA mgNIeòîL äòeîM äîz`vl hilgd dzngny ©¦¨¤§¦§¨¥©§¨¨©

,l`xyi mr dnglnlzñðå ïøäà únL òîLøeáñëe ,ãBák éððò e÷l ¨©¤¥©£Ÿ§¦§©§©§¥¨§¨
e mdilrn ezxiny z` d"awd xiqdy ok zeawra didBì äðzéð¦§¨

áéúëc eðééäå .ìàøNéa íçläì úeLøeiptly weqta(hk k my)eàøiå' §§¦¨¥§¦§¨¥§©§¦§¦©¦§
.'ïøäà òåb ék äãòä ìkxkfpd weqta mi`ex okid zx`an `xnbd ¨¨¥¨¦¨©©£Ÿ
:ceakd ippr ewlzqpy'eàøiå' éø÷z ìà ,eäaà éaø øîààlà ¨©©¦©¨©¦§¥©¦§¤¨

,'eàøéiå'ceakd ippr zewlzqd zngn lk ipirl elbzpe e`xzpy ©¥¨
zyxtzn 'ik' zaize ,mdiaie`n mexizqdy,Lé÷ì Léø Léøããk¦§¨¦¥¨¦

ì òaøàa LnLî 'ék' ,Lé÷ì Léø øîàc,úBðBL:mdeéà,[m`]àîìc §¨©¥¨¦¦§©¥§©§©§¦¦§¨
,[ile`]àäc ,àlàelbzpy ,'`dc' oeyln yxtzn o`ke .[ixdy] ¤¨§¨

.ceakd ippr ewlzqpe oxd` zn ixdy ,lk ipirl l`xyi
okn xg`l :`ziixad dkiynn .`ziixad ixacl zxfeg `xnbd

íäéðL eøæçx`ade mipprd -äLî úeëæa.ig did oiicryúî ¨§§¥¤¦§Ÿ¤¥
ïlek e÷lzñð ,äLîweqta fnexn df xace ,one x`a mippr ± Ÿ¤¦§©§¨

øîàpL(g `i dixkf)ìL úà ãéçëàå'íéòBøä úL[mixne oxd` dyn] ¤¤¡©¨©§¦¤§Ÿ¤¨¦
.'ãçà çøéa,dywe,ïñéða äúî íéøî àìäå ,eúî ãçà çøéa éëå §¤©¤¨§¦§¤©¤¨¥©£Ÿ¦§¨¥¨§¦¨

ìL eìhaúpL ãnìî àlà .øãàa äLîe ,áàa ïøäàåúBðzî äL §©£Ÿ§¨Ÿ¤©£¨¤¨§©¥¤¦§©§§Ÿ¨©¨
,ãçà çøéa ïlek e÷lzñðå ,ïãé ìò eðzpL úBáBèxc` yceg `edy ¤¦§©¨¨§¦§©§¨§¤©¤¨

.zg`k zepznd dylyd lk elhazpe ,dyn zn ea
:opgei iax ixac lr dziiyew z` zniiqn `xnbdïçkLà àîìà©§¨©§§¨

[ep`vn ixd],ãéçé ìéáLa äñðøtxcba `edy] ond zcixi ixdy ©§¨¨¦§¦¨¦
daiyn .cala dyn ly ezekfa dzid [lirl x`eank 'dqpxt'

:`xnbdéîc íéaøk éòa àeä íéaøìc ïåék ,äLî éðàLoeik - ©¦Ÿ¤¥¨¦§©¦¨¥§©¦¨¥
jxevl df ixd ezekfa cxiy s` ,l`xyi lk xear z`f ywiay

.miax
d`ian `xnbd ,'mirexd zyly z` cigk`e' weqtd xkfedy ab`

:df weqt ea xkfeny dyrnéãéà øa ìàeîL áøå çBðî øa àðeä áø©¨©¨©§©§¥©¦¦
àéðúñååî àéiç áøå,[mewn my]àáøc dén÷ éçéëL eåäeid - §©¦¨¦¨§©§¨£§¦¦©¥§¨¨

,dxez epnn cenll `ax iptl miievneúà ,àáøc déùôð çð ék¦¨©§¥§¨¨¨
àtt áøc dén÷ì.`tt ax iptl cenll e`a `ax xhtpyk -ìk §©¥§©¨¨¨

eäì àøazñî äåä àìå àzòîL eäì øîà äåäc úîéàdid xy`k - ¥©©£¨¨©§§©§¨§Ÿ£¨¦§©§¨§
,mdl dxazqd `ly dreny xne`éããäà éænøî eåämifnxn eid - £§©§¦©£¨¥

.mcewd max didy `axk x`ia `ly itl ,dfl dfìçdézòc Lly ¨©©§¥
,ecenil jxcn mivexn mpi`y oigady ,`tt ax
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רכט
izni`n` cenr h sc ± oey`x wxtziprz

ùé÷ì ùéøã à÷åðéì.onwl gkenck ,yiwl yix ly ezzin xg`le .opgei 'x ly ezeg` oa Ð

øîà"xyrz xyr" i`n :opgei 'xl `wepi Ð?à÷åðé äéì øîà."eqpz `l" aizkde Ðåìáéù
erbiiy :xnelk Ð.f"rla h"p`xelec* Ðíúäì àðéèî äåä éàz` e`iad"c `xw i`dl Ð

.`linn dil zirci ded "xyrnd lkêáø àéòùåä 'øì.dinyn il zixn`c Ðíãà úìåà
åáì óòæé 'ä ìòå åëøã óìñú`heg mc`yk Ð

eilr oi`ay ,ekxc slqnmirbtsrfi myd lre Ð

df rbt il rxi` dn iptn :xne`e qreky ,eal?
äæîø àìå`ziixe`a dyn Ð?`ed ynegdy

on `evnl jnq yi olekae ,miaezke mi`iap ceqi

.dxezdäéðéò éìãeitrtr eidy ,opgei iax Ð

`aaa ,`tqkc iblfna odiabne ,eipir z` oiqkn

,eze`xl dvex didy .(`,fiw) oexg` wxta `nw

.sixg `edy iptnêåáàì ãáòãë êì ãéáòéì àìã
,ezinde jia`a ozpy enk ja eipir ozi `ly Ð

.(`,ct) `rivn `aaaãéçé ìéáùá øèîm`y Ð

xg` rxfy oebk ,cg` mc`l `l` xhn jixv oi`

mixkp dleky xira xcy e` ,mc` ipa zrixf onf

xhnl jixvedaeh rty dqpxte .ezekfa `a Ð

cg` zekfa mlerl `a epi` mlerd lkl digne

,raey oikixv miax m`y .miax liaya `l`

d`eaza dkxa glyzy`ed jexa yecwd Ð

ekxaziy jixvd cigi la` .ekf m` ,dyer

eize`eazexeara dpyn `ed jexa yecwd oi` Ð

`l` ,dpyd oiccixeny it lr s`e .dizekxa itk

edi `ly ,eize`eaz giaydl df xhn cigi liaya

mixg` lyn zerexbdcyk edcy zeyrl la` Ð

raey.`l Ðêöøà øèî.rnyn cg` ly Ð

íëì øéèîî.miax oeyl Ðíéøî ìù äøàáÐ

mr jlede lblbzn dide ,min epnn oiafe ,rlq

did `ly ,dyn dkd eay rlqd `ede .l`xyi

.mixn dzny itl ,eliaya einin lifdl dvex

ãåáë éððò å÷ìúñðå.oyr ippre riwx ippr Ð

.ceak ly opi` mippr x`yeïäéðù úåëæá äøæç
ozpe rlqd l` mkipy mzxace" aizk oky Ð

."eininàìà àîìã éà úåðåùì òáøà ùîùî éë
àäãoiprl oia ,'ik' yexcl jixvy mewn lk Ð

`xwnd zernynl oia dyxcezepyl lkez Ð

rnyn 'ik' oeylc .zepeyl rax` ipdn cg`a

rax` ipd llka 'ix`e' 'mxae' 'cke' oke .mleka

,`dc oeyla ynzyn "oxd` reb ik"c i`de .od

e`xzp mrh dnc :`xwc `nrh dpin opirnyeÐ

iz` `l yiwl yixe .oxd` zn ixdy ,zin `dc

ipdn `l` mlera ik mey oinbxzn `lc xninl

ix` `nlc mbxzn elit` `l` ,zepeylÐ

o`ne ."`dc" zernynk dizernyn opiyxc

"zin `dc `zyipk lk e`ifge" mbxzncdreh Ð

lk e`xie" .dil irain "e`ifgz`e" ok m`c ,`ed

etxie" "micad iy`x e`xie" lwyna "dcrd

."gxw okyn lrn elrie" "mindíäéðù åøæç
äùî úåëæázyly z` cigk`e" aizkcn Ð

epivn `ly ,irzyn edcicac ol `hiyt "mirexd

.md `l` cg`k dyly l`xyil miqpxtäúî
ïñéðál`xyi ipa e`eaie" (k xacna) xn`py Ð

mrd ayie oey`xd ycga oiv xacn dcrd lk

(dxta) "my xawze mixn my znze ycwa

.dnec`úî ïøäà.ycgl cg`a ÐàéðúñååîÐ

iccdl eeg` :mewn eze`ndf oihiane oi`xn Ð

.`axk `zrny edl `wlq `lc ,dfl
äéåø÷à
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øùòdpy dcyd `veid jrxf z`eaz lk z` xyrz xyr" :ixtiqa `zi` ikd - xyrz

migeex x`y lke `ihnwxte ziax ,xyrna aiigy jrxf z`eaz `l` il oi` ."dpy

ziax zeaxl ?"lk" i`n ,"jz`eaz z`" xninl ivn dedc ."lk z`" xnel cenlz - oipn

,xnelk ."[dpy] dpy dcyd `veid" :dcbda `ki` inp ikde .ea giexny xac lke `ihnwxte

`l` jl didi `l - obedk jcy xyrz `l m`

itk `l` jcy dyri `l xnelk ,dcyd on `veid

on `veid" epiidc .okl mcew eidy zexyrn

xyrnl `ivedl libx ziidy dn :xnelk "dcyd

dide ,xiyr didy cg` mc`a dyrne .dcyd on

lhep xiyr eze` dide ,xek sl` dzyry dcy el

oke ,dpye dpy lk yixtne xyrnl oixek d`n

:el xn`e epal `xw zenl dlgyk .eini lk dyr

lka dyer jl yixen ip`y ef dcyy rc ,ipa

,oixek d`n yixtzy xdfd ,oixek sl` dpye dpy

oad cnre .yi`d eze` zne iziyr xy`k

did xy`k oixek sl` dcyd dyre ,enewna

.oixek d`n dpnn yixtde ,a`d iiga dyer

xac did xyrny oad d`xe lkzqp dipy dpya

hrnzp zxg` dpyl .yixti `ly xn`e ,lecb

,eilr xrhvp .oixek d`n m` ik dyr `le dcyd

- xyrn yixtd `le hrin jky eiaexw ernye

xn` .mignye mipal miyaeln elv` mlek e`a

exn` !izlwlwa migny mz`y il dnecnk :mdl

,z`fd drxd lk jl znxb ik jilr xrhvp :el

`a !ahid ie`xk xyrn zyxtd `l dn iptne

lra ziid jcil dcyd `ayk dlgzn ik d`xe

xyrnd didy ,odk `ed jexa yecwde ziad

ewlg zyxtd `ly eiykre .miiprl ozil ,ewlg

,odk dz`e ziad lra `ed jexa yecwd did - el

sl` ,dlgzn dyer didy dn dyer jcy oi`y

aizkc epiide .oixek d`n jl yixtde ,oixek

,xnelk "eidi el eiycw z` yi`e" (d xacna)

`l` el didi `l - obedk yixtn epi`yk

:minkg exn` df lre .xyrnd xnelk ,miycwd

`l` el didi `ly `a seql - eizexyrn akrnd

i) aizkck ,xyrn cg`xneg rxfe" (d diry

oi`q yly dti`c ,xyrnd epiidc "dti` dyri

ik" aizk oke .oi`q miyely (el) yi xnegae
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oileki eid `le ,jli`e myn `ed minyb onfy

.xria mivr aehglàáùéøenk ,zeter ciiv Ð

zeah .(a,hr `nw `aa) "mipeil miayx oiyxet oi`".mc` my Ðíéùù éðôìë.opixkcn `le Ðíéùù øçàìë.opixkcne Ðíéî åòá éàìéòoikixv mixda micnerd Ðiptn ,min xzei

.dhnl oicxeie milblbzn minybdyíéî åòá àì éàúú,laal ax `z` ikn (`,e oihib) `nlra opixn`ck ,l`xyi ux`n didy ax ,inp ikd .drwal mixdd inin lk oiqpkzny Ð

minybl oikixv opi`y jezn dleba ,laaae .miyy xg`lk xn` ikd meyn ,zevx`d lkn ddeab l`xyi ux`eepibdpn lky ,mibdep ep` oke ,ixyz ztewzl miyy cr oil`ey oi` Ð

.laa ipa xg`äðùî'åëå øùò äòáù òéâä.a`a dryze mixetkd meik mei ceran oilke` oi`y ,dkiygyn oizeye oilke` Ðàøîâïì òîùî à÷ éàîipy xn`wc i`d Ð

.ipye iyingeàðéðú,zelecb zecerq izy ziprzd i`venl oipew eid iyinga zeprzdl oiligzn eid m`y ,mixryd z` riwtdl `ly 'ek ziprz oixfeb oi` :(a,eh) onwlc oiwxita Ð

.mixry irewt`l iz`e mlerl `a arxy xkend xeaqke ,zayl cg`e ziprzl cg`éòå÷ôà.dhrnne ,dpey`xd dcn xeriy lhan Ðàì íéãéçé ìáàoicigidy zeiprz yly Ð

xeavl mcew oiyer`wc rcz ,xeavc zeiprz dxyr yly llka opi` micigic zeiprz yly ellde .ediicegl micigi meyn mixry zriwt` `kilc ,ipya ligzdl oiwewf opi` Ð

.raye ylye yly oizipzna aiygíéùãç éùàøá ïé÷éñôîåzeprzdl eligzdy xg`l iyingae ipya ycg y`x lg m`y Ð.mziprz oiwqet Ð
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äléçz,óBqáì àøáð Blek íìBòä ìëå §¦¨§¨¨¨¦§¨§©

ìàøNé õøà .'úBöeçå õøà äNò àì ãò' :øîàpL¤¤¡©©Ÿ¨¨¤¤§¤¤¦§¨¥
dúBà ä÷LîíìBòä ìëå ,Bîöòa àeä Ceøa LBãwä ©§¤¨©¨¨§©§§¨¨¨
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."úìBñtä úà çépîe ìëBàä úà ìèBð .äðéábä úà ìaânL íãàìïä ïé÷znî :øî øîà §¨¨¤§©¥¤©§¦¨¥¤¨¤©¦©¤©§¤¨©¨¦©§¦¥
,"íé÷çL éáò ,íéî úëLç :áéúk :ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîàc ?déìðî ."íéáòa¤¨¦§¨¥©£©©¦§¨©¥£©©¦¨¨§¦¤§©©¦¨¥§¨¦

."úøLëç" déa éø÷e ,Léøà éãLe ók ìB÷L ".íé÷çL éáò ,íéî úøLç :áéúëe,òLBäé éaøå §¦©§©©¦¨¥§¨¦§©§¥©¥§¦¥©§¨©§©¦§ª©
øBäð :àáøòîa éøîà :øîà ,éîéc áø àúà éëc :àä ék dì øáñ ?eäa Léøc éàî éàø÷ éðäa§¨¥§¨¥©¨¥§¨©¨¦¨§¦£¨©¦¦£©¨§¦§©©§¨§
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éNòî éøtî' :øîàpL ,íéîLâ éî ïäéúBøéôe ,íéeìz íä.òLBäé éaøk ?ïàîk ".'õøàä òaNz E ¥§¦¥¥¤¥§¨¦¤¤¡©¦§¦©£¤¦§©¨¨¤§©§©¦§ª©
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.àeä àøeòéL ãç éãéàå éãéà àîìéc .àaLéøøçàìk Bà íéML éðôìk íéML íBé :eäì àéòaéà ¦§¨¦§¨¦¦§¦¦©¦¨¦©£¨§¦¦§¦§¥¦¦¦§©©
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ähnä LéîLúáe ,ìcðqä úìéòðáe ,äëéñáe.àøîâ.ïðaø :àðeä áø øîà ?"íéãéçé" ïàî §¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨©§¦¦£©©¨©¨©
.éðLå éLéîçå éðL ,úBiðòz ùìL ïépòúî íéãéçé :àðeä áø øîàå:àðéðz ?ïì òîLî÷ éàî §¨©©¨§¦¦¦§©¦¨Ÿ©£¦¥¦©£¦¦§¥¦©¨©§©¨¨¥¨

úBiðòz ùìL àlà .íéøòMä úà òé÷ôäì àlL ,éLéîça äléçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà"¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦¤Ÿ§©§¦©¤©§¨¦¤¨¨Ÿ©£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc ziprz(ipy meil)

íìBò ìL Búéiøáacg` mewnl mind z` d"awd qpky ,xn`p ¦§¦¨¤¨
on elri `lye dyail mid on ehytzi `ly dnegk mcinrde

.rwxwd iab lr medzd
,óBqáì àøáð Blek íìBòä ìëå äìéçz úàøáð ìàøNé õøà ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤¦§¨¥¦§¥§¦¨§¨¨¨¦§¨§©

øîàpLdligz d`xapy dnkgd oipra(ek g ilyn)õøà äNò àì ãò' ¤¤¡©©Ÿ¨¨¤¤
,'úBöeçåzxgaend ux`d z` `xa dligz m`xayky rnyne §

`xwpd mlerd x`y z` `xa dixg`le ,l`xyi ux` `idy
.dl lthe l`xyi ux`l ueg `edy 'zeveg'

:l`xyi ux`l sqep gayãwä dúBà ä÷Lî ìàøNé õøàCeøa LB ¤¤¦§¨¥©§¤¨©¨¨
Bîöòa àeä,minybaåeli`Blek íìBòä ìëeinyb lawnéãé ìò §©§§¨¨¨©§¥

j`lnøîàpL ,çéìL(i d aei`)íéî çìBLå ,õøà éðt ìò øèî ïúBpä' ¨¦©¤¤¡©©¥¨¨©§¥¨¤§¥©©¦
.'úBöeç éðt ìò'ux`' oeyla z`xwpd] l`xyi ux` iably ixd ©§¥

['zeveg' z`xwpd] ux`l ueg iabl eli`e ,dpizp oeyl xn`p [mzq
.dgily oeyla xn`p

:ztqep dlrnäúBL ìàøNé õøàxwir z` dinyba zlawn -éî ¤¤¦§¨¥¨¥
díéîLb.mipprayåeli`Blek íìBòä ìëeinyb lawnúéöîzî- §¨¦§¨¨¨¦©§¦

.epwexzpy xg`l mippra x`ypdnøîàpL(my)éðt ìò øèî ïúBpä' ¤¤¡©©¥¨¨©§¥
'Bâå õøàezlawn l`xyi ux`y ixd ,'zFvEg ipR lr min glW ¨¤§§Ÿ¥©©¦©§¥

mdy 'min' wx glyp ux`l uega eli`e ,mybd xwir `edy 'xhn'
.minybd zeix`y

:l`xyi ux` ly dzlrna ceräúBL ìàøNé õøàzlawn] ¤¤¦§¨¥¨
[dinybøîàpL ,óBqáì Blek íìBòä ìëå äìéçz(my)øèî ïúBpä' §¦¨§¨¨¨§©¤¤¡©©¥¨¨

'Bâå õøà éðt ìòozep' dligzy rnyn .'zFvEg ipR lr min glWe ©§¥¨¤§§Ÿ¥©©¦©§¥
lr min gley' jk xg`e ,[l`xyi ux` `idy] 'ux` ipt lr xhn

.'zeveg iptìaânL íãàì ìLîoabne axrn -,äðéábä úàseqaly ¨¨§¨¨¤§©¥¤©§¦¨
ìëBàä úà ìèBð,zlaebnd dpiabd -úà çéðîemdy algd in ¥¤¨¤¥¦©¤

,úìBñtädligz ,minybd zcxeda `ed jexa yecwd mb bdep jk ©§¤
gley zleqtde zix`yd z`e l`xyi ux`l mybd xwir z` ozep

.mlerd x`yl
:ryedi iaxe xfril` iax zwelgna oecl day `xnbdøî øîà- ¨©©

lirl(:h)minybd in xewn ezrcly s` lry xfril` iax aiyd
mewn lkn ,migelnd qepiiwe`d ininnïä [ïé÷zîúî] (ïé÷úîî)¦§©§¦¥

.íéáòa:`xnbd zl`eydéìðî.mind z` miwznn mipprdy ¤¨¦§¨¥
ke ,aezka xewn jkl yi :`xnbd daiynóñBé øa ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨©¥

,ïðçBé éaø øîàmiinrt eiaie`n ezlvd lr cec zxiy dxkfp ¨©©¦¨¨
mildz xtqa ,oeyl iepiya aezka(ai gi)éáò íéî úëLç' áéúk§¦¤§©©¦¨¥

å ,'íé÷çLl`eny xtqa eli`(ai ak 'a)éáò íéî úøLç' áéúk §¨¦§§¦©§©©¦¨¥
,'íé÷çLdaizl zepeyd milind ipy z` xagl ep` miyxece,zg` §¨¦

ìB÷Lze`d z` leh -'ók','zkyg' zaizn'Léø'à éãLedlihde - §©§¥©¥
,'zxyg' zaizay y"ix ze`d mrúøùëç déa éø÷eeicgi e`xwie - §¥¥©§¨©

eli`k df ixd zetlgzn z"ige `"d zeize`y oeike ,'zxykg'
miwgyd ippry eyexite ,'miwgy iar min zxykd' xn`p
ly eixacl xewn epl ixd .maxway mind z` mipwzne mixiykn

.miara miwznzn qepiiwe`d iny xfril` iax
:`xnbd zl`eyòLBäé éaøå,riwxdn minybd in xewny xaeqd §©¦§ª©

,dxykde oewiz mikixv mpi`eeäa Léøc éàî éàø÷ éðäa`ed dn - §¨¥§¨¥©¨¦§
:`xnbd daiyn .el` miweqtn yxecáø àúà éëc àä ék dì øáñ̈©¨¦¨§¦¨¨©

øîà ,éîécl`xyi ux`n `ayk inic ax xn`y itk xaeq `ed - ¦¦¨©
,laalàáøòîa éøîà,l`xyi ux`ay minkg exn` -éððò øeäð ¨§¦§©£¨¨¨£¨¥

,mixida mipprdyk -éäBî ïéøéòæ.mihren mdinin -éððò CeLç- §¦¦¦¨£¨¥
,midke mikeyg mipprdykéäBî ïééâñdf xace .miaexn mdinin - ©§¨¦

oeyla fnxpyi mikeyg mipprd xy`ky ,'min zkyg' aezkd
.mihren mdinin mixida md m`y miwiicn jkne ,miax min mda

lirl ryedi iax yxc xak 'min zxyg' weqtd z` eli`e(:h)

.ux`l mdinin mixiyn mipprdy cnll
:`xnbd zxxanàìæà ïàîkjled in zrck -íéî ,àéðúc àä §©¨§¨¨§©§¨©¦

íéðBéìòä`l` ,xac lr miknqp mpi`øîàîad"awd lyíä ¨¤§¦§©£¨¥
íéeìz.xie`a micnere miqpekn -ïäéúBøéôely mzegle mzrif - §¦¥¥¤

md min mze`íéîLb éîmnvr mdn xqgiy `la ,mlerl micxeid ¥§¨¦
,melkøîàpL(bi cw mildz)éNòî éøtî''õøàä òaNz E- ¤¤¡©¦§¦©£¤¦§©¨¨¤

mifnexne] 'd xn`na micnerd mipeilrd min ly mdizexitn
ef `ziixae .ux`d rayz ,['jiyrn' zaiza,ïàîki`ceéaøk §©§©¦

òLBäé.mipeilrd minn minybd xewny xaeqdøæòéìà éaøå §ª©§©¦¡¦¤¤
,jl xn`i dhn ly minn mxewny xaeqdàeäädf weqt -äNòîa ©§©£¥

,áéúëc àeä àeä Ceøa LBãwä ìL åéãéz` `xa d"awdy xnel `ae ¨¨¤©¨¨¦§¦
.ux`d zriay jxevl mind

úéöîzî Blek íìBòä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàmind ixeiyn - ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¨¦©§¦
lyøîàpL ,äúBL àeä ïãò ïb(i a ziy`xa)'Bâå ïãòî àöBé øäðå' ©¥¤¤¤¤¡©§¨¨¥¥¥¤§

dzey ocrn miyiyn cg` `edy obdy myke ,'oBd z` zFwWdl§©§¤©¨
z`wyda xzepdnoba miyiyn cg` `edy mlerd jk ,ocrd

.obd z`wyd zivnzn dzey [oldl x`eank]
:zivnz xeriy edn da x`eany `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨

øBk úéa úéöîzîz`wyd ick mda yiy ,min ly ilk ixeiyn - ¦©§¦¥
,d`q miyely `edy mihg xek da erxfy dcyá÷øz äúBL- ¤©§©

cg` `idy ,d`q ivg zrixf mewn ef zivnzn zewydl xyt`
.miyiy iwlg cg` `id zivnzy epl ixd .xeka miyiyn

:ocr obl qgia mlerd zcina `ziixa `xnbd d`iane,ïðaø eðz̈©¨¨
å ,äñøt úBàî òaøà ìò äñøt úBàî òaøà àéåä íéøöî õøàxeriy ¤¤¦§©¦©§¨©§©¥©§¨©©§©¥©§¨§

dfa íéMMî ãçà àeäux` zcin xeriyLeëå .Leë`idãçà ¤¨¦¦¦§§¤¨
íìBòa íéMMî,elekåd lkíìBò`ed elekïâa íéMMî ãçà,ocr ¦¦¦¨¨§¨¤¨¦¦¦§©

ïâå`ed ocrïãòì íéMMî ãçà,envrïãòå`edíéMMî ãçà §©¤¨¦¦¦§¥¤§¥¤¤¨¦¦¦
àöîð ,ípäébìoi`yBlek íìBòä ìk`l`Léå .ípäébì äøã÷ éeqéëk §¥¦Ÿ¦§¨¨¨¨§¦§¥¨§¥¦Ÿ§¥
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íìåò ìù åúééøááoqpek `ed jexa yecwde ,mina sehy mlerd lk didy ,aizk Ð

my ,"zenedz zexve`a ozep" aizkc ,zexve`a mpzpy ,c`pa min qipknk cg` mewna
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.l`xyi ux` Ðäúåù äìéçúá.izrny jk ,dligz minybd oicxei my Ðíéî úøùç

íéî úëùçåmildza cg ,od ze`xwn ipy Ð

:opiqxb ikd ."cec xacie"a ,l`enya cgeìå÷ù
ùéøà éãùå óëzlnay sk gw :xnelk Ð

dia ixwe ,zxyg zln mr etxve ,zkyg

zxykg.miara oixiykne oiwznny Ðêåùç
éäåîéî ïéàéâñ éððò.min zkyg aizkc epiide Ð

éððò øåäð,idenin oxirf yilw oprdyk Ð

xedp la` :cnl dz` ,oi`ibq jeyg llkne

zxyge .oixirfoixey oi`" enk ,dxyd oeyl Ð

ryedi iax dil yixcck 'ek (a,fi zay) "eic

.ikdle ikdl dil irain zkyg la` ,lirl

ïéåìú ïä øîàîá,xac mey lr zegp opi` Ð
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."ux`d rayz jiyrn ixtn" aizkc
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in odizexite ,zniiw oxwde ,dry lk "min
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ïãòîminybd on dzey ocr oby xacl oniq Ð
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.'ebe "obdøåë úéá úéöîúî àðúilk Ð
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ïéàå ,êåîð íå÷î àåäù éôì ,äôå÷úá íéùù

.êë ìë øèî íéëéøöúåáè éáì éáéö éìééòî éëî
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.úéðòú úìéâîá íéáåúëä íéáåè íéîéá ïëåéðà ãéîìú,micigik jk lk aeyg ipi`e Ð

.micigid mr ziprz ligzdl ie`x ipi` :xnelkãéçé åîöò úåùòì äöåøä ìë àìÐ

.ziprz oiprläùåòzeixad gexy lk :(i dpyn b wxt zea`) opze ,gexd iqbn d`xpc Ð

:opiqxb ikd .'ek epnid dgepïîöò ïéùåò íéãéîìúämicinlzd lky ,lirl opixn`ck Ð

.gexd zeqb meyn mda oi`e ,jkl oiie`xéáø
íãà ìë øîåà éñåé,cinlz epi`y elit`e Ð

xrvc ,aehl xekfe ,zeprzdl cigi envr dyer

`l :opiqxb `pixg` `pyil .zeqb `le el `ed

cinlz ,dyer cigi envr zeyrl dvexd lk

envr zeyrl inp dvexd lk `le :xnelk .dyer

ewelga cinlz zcna envr bdpzdl ,cinlz

minkg icinlz ly xceqa ze`pzdle ,ezhnae

z` el lehil dvexd lkc ,dyer mixac x`ye

ik xazqne .`yix` iqei iaxe .lehi `l myd

oa oerny oax xcdn `wcn ,`pyil i`d

gay ly xac :l`ilnbllkn ,dyer epi` Ð

.gaya ixii`càôøúðå äìåçä ìòoicd `ed Ð

.excp ineiwl ira ,dlegd zn m`äøöä ìò
äøáòåe`l m`e .milyne dprzn Ðd`xp Ð

e`l m`e ,(dprz`) xearz m` :epew mr dpznk

.dprz` (`l) Ðäæ éøä ïéðòúî ïéàù íå÷îì
íéìùîå äðòúîodilr elawy zeiprzd lk Ð

`viy mewnd ixneg eilr oipzepc ,exir ipa

.mynäúùå ìëà.caric Ðïäéðôá äàøúé ìà
.ea e`pwzie ,mila` oia ozgk d`xpy Ðìàå

åîöòá íéðåãò âéäðéli`ed :xn`i `ly Ð

`edy lk izlk`e.daxd lke` Ðåàøú ìà
íëîöòekld `le .daxd mihg mkl yiy Ð

ipa ipta ze`xzdl `ly ,df xac liaya `l`

.miarxe mixerv eidy ,eyrêøãä íëéìò åæâøú
.erzz Ðùàá óøùéìiqeq dpde" aizkc Ð

ikd`e ,"xace jeld" `piipr `edda aizke ,"y`

oikled eidy e`l i`c opireny`l ,diazk

dkld ly dwnera.[oilevip eid] `l Ðàä
ìñøâî`zlna la` ,`gxe`a dil iran Ð

ipeirl dil iranc.`l Ðàðú àúéðúîái`n Ð

"jxca efbxz l`"driqta mknvr ewifz l` Ð

.dqbøéòì äîç åñéðëäåoipl mz`yk Ð

cera xirl eqipkd ,zexiira jxca oiakeye

.zgxef dngdyáåè éëá íãà àöéoizniy Ð

"aeh ik xe`d z` midl` `xie" enk ,xe`iy cr

.(` ziy`xa)áåè éëá ñðëéåcera axra Ð

:inp i` .oiievn oihqil oi`y ,zgxef dngdy

elilri `ly ,xiray mirwae zexeaa leti `ly

.apb e` dz` lbxn zelilr eilrøåà ø÷åáä
íäéøåîçå äîä åçìåù íéùðàäåe`viy okin Ð

mixtq yi .aeh ika qpkil oicd `ede .aeh ika

axc `zlin `l` ,`xw i`d eda aizk `lc

.`xw opira `le ,`ed `xaq dcediìëàé àì
ïåáòø éðùá ìëåàù äîî øúåéonwl xn`c Ð

) .oearx ipya envr airxdl jixvy (`,`i)àëä
laaa irzyn ike ,`ed ilaa df [cenlz] Ð

.(xn`w laaa edl `de ol `d lke ,`kd xn`w

àðééòî íåùîmc` ly eirn elglgzi `ly Ð

eidi :mixne` yi .jxcd gxeh iptn ezlik` aexa

.oiirn oirk dfl df oiktey mc` ly eirníåùî
éðåæî.jk xg`l el oi` `ny Ð
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åäæéàoil`eyy lk cinlz edfi`e qpxt zeidl xeavd lr qpxt ezepnl ie`xy 'ek cigi

ewn lka dkld xacaiydl rceiy eze` cigi ixwc rnyn `kdc :dywe .'eke m

"mixyw el`e" wxt zay zkqna opixn` mzde dxne`e mewn lka dkld xac el oil`eyyk

xac oil`eyy lk aiydl rceiyk ,xeavd lr qpxt ezepnl ie`xd - cinlz edfi` :(`,ciw)

ie`xd :`nl` .dlk zkqna elit`e ,dkld

,aiydl rceiyk ied xeavd lr qpxt ezepnl

ied - qpxt ezepnl ie`xd eze`c rnyn `kde

,sicr cigic rnyn `kdc :cere .izixg` `zlin

envr zeyrl dvexd lk `l :jenqa xn`wcn

- cinlz envr zeyrl dvexd la` ,dyer cigi

`wecc ,cinlza welig yic :xnel yie !dyer

,elv` micinlzd lke cg` mewn l` `a axdyk

l`ey dfe cnel `edy dnn axd l` l`ey df

lkl aiydl rcei axd eze`e ,xg` mewnn

elit`e ,ezli`y itk cg`e cg` lkl ,micinlzd

,`kdc cinlzn sicrc cigi edf - dlk zkqna

eze` - "mixyw el`" wxta mzd cinlz `xwpe

epi` m` la` .xeavd lr qpxt ezepnl ie`x i`ce

ok mb `xwp - ely zkqna `l` aiydl rcei

.`kd ixiin dfne ,cinlz

êìåääoiprzn oi`y mewnl oiprzny mewnn

ezrc `py `l - milyne dprzn ixd

eilr lawe li`ed ,xefgl ezrc oi` `py `l xefgl

.ziprzdäîìe`xz l` :yxtny enk - e`xzz

dnl :yxcna yie .'eke eyr ipa ipta mknvr

.oiyegk eidz dnl :yexit ,e`xzz

ìàxacn ewiqtz l` :yxcn yie - jxca efbxz

.dkld

ïéàåaizkc sxyil mie`x dxez ixac mdipia

`nrh 'ebe xace jeld mikled dnd idie

mixacn eid mdy :yxcn yie - 'eke xeac `ki`c

.sxyil oie`x ikd meyne ,milha mixac

äòéñôxe`nn ze`n yngn zg` zlhep dqb

ynga ok m` :zeywdl oi`e - mc` ly eipir

ly eipir xe`n lk lhip didi zeqb zeriqt ze`n

:yxtl d`xpe !ded ikd e`lc opifg `w `de ,mc`

,ze`n yngn zg` lhep dpey`x driqtdc

dipyy ,dpey`xd on zegt lhep dipy driqtde

,mix`ypd ze`n yngn cg` `l` zlhep dpi`

dvex - (`,gq zeaezk) iax iac `ziixeyira enk

,dyw oiicr la` .x`ypy dnn xeyird :xnel

on xzei zlhepc dpey`x driqt `py dnc

driqt `l` zlhep `lc :xnel yi `l` ?dipyd

i` ,yc ycc oeik - jli`e o`kne ,`wec dpey`x

lkc meyn ,ith zlhep dpey`x driqt :inp

.zeyw zelgzd

íìåòìwxta izyxit - aeh ika mc` `vi

.(`,a) migqtc `nw

íåùîied oiirn ipady meyn :yexit - `piirn

.edl dyw
xeq`
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."úéðòz úléâîa ïéáeúkä íéáBè íéîéáe:ïðaø eðz §¨¦¦©§¦¦§¦©©£¦¨©¨©
úBéäì éeàø éðéà ;éðà ãéîìz' :íãà øîàé ìà"©Ÿ©¨¨©§¦£¦¥¦¨¦§
eäæ éà .íéãéçé íéîëç éãéîìz ìk ,àlà .'ãéçé̈¦¤¨¨©§¦¥£¨¦§¦¦¥¤
ñðøt BúBpîì éeàøL ìk ãéçé ?ãéîìz eäæéàå ãéçé̈¦§¥¤©§¦¨¦¨¤¨§©©§¨
äëìä øác BúBà ïéìàBML ìk ãéîìz .øeavä ìò©©¦©§¦¨¤£¦§©£¨¨

."älëc úëqîa eléôàå ,øîBàå Bãeîìúa:ïðaø eðz §©§§¥©£¦§©¤¤§©¨¨©¨©
,ãéîìz ;äNBò ãéçé Bîöò úBNòì äöBøä ìk àì"Ÿ¨¨¤©£©§¨¦¤©§¦
øeëæå ,äNBò :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác .äNBò¤¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¤§¨
."Bì àeä øòö àlà ,Bì àeä çáL ïéàL éôì .áBèì§§¦¤¥¤©¤¨©©
ãéçé Bîöò úBNòì äöBøä ìk àì" :Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ¨¨¤©£©§¨¦
.øæòìà ïa ïBòîL éaø éøác .äNBò ,ãéîìz ;äNBò¤©§¦¤¦§¥©¦¦§¤¤§¨¨
?íéøeîà íéøác äna :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©¤§¨¦£¦
øeëæå ,äNBò øòö ìL øáãa ìáà ,çáL ìL øáãa§¨¨¤¤©£¨§¨¨¤©©¤§¨
."Bì àeä øòö àlà ,Bì àeä çáL ïéàL ,áBèì§¤¥¤©¤¨©©
ìò ,äøáòå äøvä ìò äpòúî äéäL éî" :ïðaø eðz̈©¨©¦¤¨¨¦§©¤©©¨¨§¨§¨©

.íéìLîe äpòúî äæ éøä ,àtøúðå äìBçäCìBää ©¤§¦§©¥£¥¤¦§©¤©§¦©¥
äpòúî äæ éøä ïépòúnL íB÷îì ïépòúî ïéàL íB÷nî¦¨¤¥¦§©¦§¨¤¦§©¦£¥¤¦§©¤
äæ éøä ïépòúî ïéàL íB÷îì ïépòúnL íB÷nî .ïänò¦¨¤¦¨¤¦§©¦§¨¤¥¦§©¦£¥¤
éðôa äàøúé ìà ,äúLå ìëàå çëL .íéìLîe äpòúî¦§©¤©§¦¨©§¨©§¨¨©¦§¨¤¦§¥
øîàiå' :øîàpL ,Bîöòa ïéðecéò âéäðé ìàå ,øeavä©¦§©©§¦¦¦§©§¤¤¡©©Ÿ¤
:åéðáì á÷òé íäì øîà '?eàøúz änì :åéðáì á÷òé©£Ÿ§¨¨¨¨¦§¨¨©¨¤©£Ÿ§¨¨
àìå ,åNò éðôa àì ,ïéòáN ízàLk íëîöò eàøz ìà©©§©§§¤§¤©¤§¥¦Ÿ¦§¥¥¨§Ÿ

" ."íëa eàp÷úé àlL éãk ,ìàòîLé éðôaeæbøz ìà ¦§¥¦§¨¥§¥¤Ÿ¦§©§¨¤©¦§§
:åéçàì óñBé íäì øîà :øæòìà éaø øîà ."Cøca©¨¤¨©©¦¤§¨¨¨©¨¤¥§¤¨
.Cøcä íëéìò eæbøz ànL ,äëìä øáãa e÷qòúz ìà©¦§©§¦§©£¨¨¤¨¦§§£¥¤©¤¤
éãéîìú éðL :äéëøa øa éàòìà éaø øîàäå ?éðéà¦¦§¨¨©©¦¦§©©¤¤§¨§¥©§¦¥
,äøBú éøác ïäéðéa ïéàå ,Cøca íéëlänL íéîëç£¨¦¤§©§¦©¤¤§¥¥¥¤¦§¥¨
CBìä ,íéëìä änä éäéå" :øîàpL ,óøOéì ïééeàø§¦¦¨¥¤¤¡©©§¦¥¨Ÿ§¦¨
."íäéðL ïéa eãøôiå Là éñeñå Là áëø äpäå ,øaãå§©¥§¦¥¤¤¥§¥¥©©§¦¥§¥¤
!óøOéì ïééeàø ,øeaéc àkéì àä ,øeaéc àkéàc àîòè©£¨§¦¨¦¨¥¨¦§¦¦¨¥

.éðeiòì àä ;ñøâéîì àä .àéL÷ àì:àðz àúéðúîa ¨©§¨¨§¦§©¨§¦¥§©§¦¨¨¨
ìà" ."øéòì änç eñéðëäå ,äqb äòéñt eòéñôz ìà"©©§¦§¦¨©¨§©§¦©¨¨¦©
úìèBð äqb äòéñt :øî øîàc ",äqb äòéñt eòéñôz©§¦§¦¨©¨§¨©¨§¦¨©¨¤¤
eñéðëäå" .íãà ìL åéðéò øBànî úBàî Lîçî ãçà¤¨¥¨¥¥¦§¥¨¤¨¨§©§¦
äãeäé áø øîàc .áø øîà äãeäé áøãk ,"øéòì änç©¨¨¦¦§©§¨¨©©§¨©©§¨
éë"a ñðkéå "áBè éë"a íãà àöé íìBòì :áø øîà̈©©§¨¥¥¨¨§¦§¦¨¥§¦

."eçlL íéLðàäå ,øBà ø÷aä" :øîàpL ,"áBèøîà ¤¤¡©©Ÿ¤§¨£¨¦ª§¨©
?àîòè éàî .ïBáòø éðMî øúBé ìëàé ìà Cøca Cläîä :àéiç éaø øîà äãeäé áø©§¨¨©©¦¦¨©§©¥©¤¤©Ÿ©¥¦§¥§¨©©£¨
eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .éðBæî íeMî :éøîà àáøòîa .àðééòî íeMî :eîébøz àëä̈¨©§¦¦©£¨¨§©©§¨¨§¦¦§¥©¥©§¦¨¥©§
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

כך היה נשמע הלשון ממורי ורבי נשמתו עדן )רבנו הזקן( בדבקותו, שהיה אומר בזה הלשון: איני חפץ מאומה; איני רוצה את גן-העדן 
שלך, איני רוצה את העולם-הבא שלך כו', רצוני לא יותר מאשר אותך בלבד.

היום יום י"ח כסלו



רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc ziprz(ipy meil)

úéðòz úléâîa ïéáeúkä íéáBè íéîéáee` yceg y`x lg m` - §¨¦¦©§¦¦§¦©©£¦
cg`a ,mda zeprzdl `ly minkg erawy miaeh minidn cg`

.df meia miprzn mpi` ,el` mini dylyn
:cigi zxcbda llkp in zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

íãà øîàé ìà ,ïðaøwx `ld,éðà ãéîìzeúBéäì éeàø éðéàaeyg ©¨¨©Ÿ©¨¨©§¦£¦¥¦¨¦§
kãéçé,micigid mr zeprzdleíéîëç éãéîìz ìk àlàmicigi oia ¨¦¤¨¨©§¦¥£¨¦

k df oiprl miaygp ,micinlz oiaeíéãéçézyxtn .mdnr miprzne §¦¦
:`ziixadãéçé ,ãéîìz eäæéàå ãéçé eäæ éà`edìkmc`éeàøL ¥¤¨¦§¥¤©§¦¨¦¨¤¨

BúBpîìlñðøt[bidpn],øeavä ìòeãéîìz`edBúBà ïéìàBML ìk §©©§¨©©¦©§¦¨¤£¦
Bãenìa äëìä øác,dzr cnlyøîBàå,dkldk aiyne -eléôàå §©£¨¨§¦§¥©£¦

`l` ecenl oi` m`älëc àzëqîaoeik ,dlwe dxvw `idy §©¤§¨§©¨
.dprzne cinlz `ed ixd ahid drceiy

i`yx m` cinlz epi`y mc`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:cigik zeprzdle envr lr xingdläöBøä ìk àì ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ¨¨¤

úBNòìz` aiygdl -ãéçé Bîöò,zeprzdleäNBò,dprzne ok ©£©§¨¦¤
gex oi` epnid dgep zeixad gex oi`y lke ,gex qbk d`xpy itl

k `l ok enk .epnid dgep mewndzcna envr bidpdl dvexd l
,ãéîìz,ezenk yalzdleäNBòz` lehil dvexd lk `ly ,ok ©§¦¤

,lehi myd,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøáccinlz epi` m` s` ¦§¥©¦¥¦©¦¥¥
,mkgäNBò,dprzne cigik envràeä çáL ïéàL éôì ,áBhì øeëæå ¤§¨©§¦¤¥¤©

Bì àeä øòö àlà Bìjkle ,xrv `l` el znxeb dpi` ziprzd ± ¤¨©©
.gexd zeqb meyn da oi`

:oipr eze`a ztqep `ziixaBîöò úBNòì äöBøä ìk àì ,Cãéà àéðz©§¨¦¨Ÿ¨¨¤©£©§
ãéçé,zeprzdleäNBòdvexd lk `l oke .gex zeqb jka yiy ,ok ¨¦¤

k envr zeyrlãéîìz,ezbdpde eyealaäNBòlk `ly ,z`f ©§¦¤
,lehi myd z` lehil dvexdïBòîL ïaø .øæòìà ïa ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§¤¤§¨¨©¨¦§

íéøeîà íéøác äna ,øîBà ìàéìîb ïazxg` bdpzdl i`yx epi`y ¤©§¦¥¥©¤§¨¦£¦
,ezbxcnn,çáL ìL øáãazcgeind dbdpd zxeve yeal oebk §¨¨¤¤©

.minkgløòö ìL øáãa ìáà,ziprzkäNBòr,dprzne cigik env £¨§¨¨¤©©¤
øeëæå`edBì àeä çáL ïéàL ,áBhìd`pd epi` ziprzd xac - §¨©¤¥¤©

,eliaya,Bì àeä øòö àlà.de`b yyg dfa oi` okle ¤¨©©
:ziprz ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdäéäL éî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¤¨¨

äøáòå ,äøvä ìò äpòúîdprzd m` oke ,eziprz jeza dxvdìò ¦§©¤©©¨¨§¨§¨©
àtøúðå ,äìBçä,eziprz jezaíéìLîe äpòúî äæ éøäxcq lk z` ©¤§¦§©¥£¥¤¦§©¤©§¦

eli`k d`xp milyi `l m`y ,envr lr laiwy zeiprzd ini
.ezxv xearz `l m` `l` dprzn epi`y epew mr `ed dpzn

mc` :sqep oicïépòúî ïéàL íB÷nî CìBää,mieqn onfaíB÷îì ©¥¦¨¤¥¦§©¦§¨
ïépòúnL,onf eze`a,ïänò äpòúî äæ éøäzwelgn repnl ick ¤¦§©¦£¥¤¦§©¤¦¨¤

jledd oke .mxrva szzydleïéàL íB÷îì ïépòúnL íB÷nî¦¨¤¦§©¦§¨¤¥
íéìLîe äpòúî äæ éøä ,ïépòúîipa odilr elawy zeiprzd lk z` ¦§©¦£¥¤¦§©¤©§¦

.myn `viy mewnd ixneg eilr mipzepy ,exir
,da miprzny xirl ribdy mc` eze` m` :`ziixad dkiynn

çëL,xird ipa mr mevl eilr lhenyäàøúé ìà ,äúLå ìëàå ¨©§¨©§¨¨©¦§¨¤
,øeavä éðôa.ea e`pwzie ,mila` oia ozgk d`xpy itlåokìà ¦§¥©¦§©

Bîöòa ïéðecéò âéäðécin `l` ,izcerq xenb` izlk`e li`ed xnel ©§¦¦¦§©§
.wiqti xkfpykøîàpL(aÎ` an ziy`xa)xaW Wi iM awri `xIe' ¤¤¡©©©§©£Ÿ¦¤¤¤

,mixvnAeàøúz änì åéðáì á÷òé øîàiåEpl ExaWe dOW Ecx 'ebe §¦§¨¦©Ÿ¤©£Ÿ§¨¨¨¨¦§¨§¨¨§¦§¨
:`xnbd zx`ane .'mXn,åéðáì á÷òé íäì øîàoiicr mkl yiy s` ¦¨¨©¨¤©£Ÿ§¨¨

,daxd mihigk íëîöò eàøz ìàmkavn itïéòáN ízàLmkpi`e ©©§©§§¤§¤©¤§¥¦
,oefn xg` xfgl miwewfàlL éãk ,ìàòîLé éðôa àìå åNò éðôa àìŸ¦§¥¥¨§Ÿ¦§¥¦§¨¥§¥¤Ÿ

,íëa eàp÷úé.mixvnl mz` s` ecx `l` ¦§©§¨¤
zx`an `xnbd ,mixvnl mglyyk eipal awri ieeiv xkfedy ab`
:eneiw lr mdia`l xyal mglyyk eig`l sqei ixac z` s`

weqta xn`p(ck dn my)mdl` xn`Ie ,EklIe eig` z` gNWie'ìà ©§©©¤¤¨©¥¥©Ÿ¤£¥¤©
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וכן מהנכון אשר בכל שבוע ושבוע ילמוד איזה דרושים פון דער חסידישער סדרה, היינו בימות 
החורף בתורה אור ובימות הקיץ בלקוטי תורה מדרושי פרשת השבוע. וידוע בכ"מ מרז"ל אשר התורה 

היא כלי להמשכת וקבלת כל הברכות בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

רמשך מעמוד הנב
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc ziprz(iyily meil)

àaøàa áéúécs` `axrn ipa zrcly ,dpitqa rqepe ayeiyk - §¨¦§©§¨
mrhy laa ipa zrcl j` .oefn el xqgiy yeygl yi df ote`a
ayeiyk ,dkildd gxeha eirn elwlwziy meyn `ed xeqi`d

:sqep welig .epevxk lek`l lekie jkl yeygl oi` dpitqa,énð éà¦©¦
àðåeàì àðåeàî ìéæà÷cze`lnl lekie ,wcpetl wcpetn jledyk - §¨¨¦¥©¨¨§©¨¨

el xqgiy jkl yeygl oi`e ,mitqep zepefna ciihvdle eilk my
zngn eirn elwlwzi `ny `ed yygdy laa ipa zrcl wxe ,oefn
ipyn xzei lek`l el oi`e ,yygd miiw df ote`a s` ,dkildd

.oearx
:`xnbd zxtqnàtt áøxg`y bdep didäñøôe äñøt ìkdidy ©¨¨¨©§¨©§¨

,jldnàzôéø àãç ìéëàmeyn z`fe ,cg` mgl xkk lke` did ± ¨¦£¨¦§¨
yøáñ÷`ed dkild onfa daxd lek`l xeqi`d mrhyíeMî ¨¨©¦

,àðééòîdkilddy yyg `l ,dagx eqixke xya lra didy itle ©§¨¨
.eirn ipa lr drxl rityz

,ïBáòø éðLa Bîöò áéòønä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàyiy s`e ¨©©§¨¨©©¨©©§¦©§¦§¥§¨
,eic lke` epi`e xeaivd xrva szzyn ,oefn ezeyxaäúénî ìvéð¦¨¦¦¨

,äpeLî.mc` lk jxck ezhn lr ezr `eaa zenl dkfieøîàpL §¨¤¤¡©
mixeqii lawnd zekfa(k d aei`)cg`e ,zexv yyn 'd elivny

mdn,'úånî Eãt áòøa'ezpeek m`y ,aezkd oeyla wiicl yie §¨¨¨§¦¨¤
jct' ,ezra arxdn dlvdd z` wx rinydldéì éòaéî 'áòøî± ¥¨¨¦¨¥¥

mxbpd zeendn diictd z` wx xikfd recne ,aezkl el did
.arxdnàlài`ce,øîà÷ éëä- 'arxa'éðLa Bîöò áéòønL øëNa ¤¨¨¦¨¨©¦§©¤©§¦©§¦§¥

,ïBáòø- 'zenn jct'.äpeLî äúénî ìBvéð §¨¦¦¦¨§¨
ì íãàì øeñà ,Lé÷ì Léø øîà,ïBáòø éðLa Búhî LnLmeyn ¨©¥¨¦¨§¨¨§©¥¦¨¦§¥§¨

.envra xrv f` bedpl jixvyøîàpL(p `n ziy`xa)éðL ãlé óñBéìe' ¤¤¡©§¥ª¨§¥
,'áòøä úðL àBáz íøèa íéðázpy d`a dzid eli`y rnyne ¨¦§¤¤¨§©¨¨¨

.miclep eid `l ,eclep mxh arxdéëeñç ,àðz[ixqg],íéðaoi`y ¨¨£¥¨¦
,diaxe dixt oiicr eniiw `le zae oa mdlïäéúBhî ïéLnLîs` §©§¦¦¥¤

.ïBáòø éðLa¦§¥§¨
:xeaivd xrva zetzzydd zaega `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïäî ãçà Løéôe øòöa ïééeøL ìàøNiL ïîæa ,ïðaømewnl jlde ©¨¨¦§©¤¦§¨¥§¦§©©¥©¤¨¥¤
,xg`Bì ïéçépîe ,íãàì Bì ïéeìnL úøMä éëàìî éðL ïéàaz`ïäéãé ¨¦§¥©§£¥©¨¥¤§©¦¨¨¨©¦¦§¥¤

úîçða äàøé ìà øeavä ïî LøétL äæ éðBìt íéøîBàå ,BLàø ìò©Ÿ§§¦§¦¤¤¥©¦©¦©¦§¤§¤¨©
.øeaö¦

:oipr eze`a ztqep `ziixa,øòöa éeøL øeaväL ïîæa ,Cãéà àéðz©§¨¦¨¦§©¤©¦¨§©©
øîàé ìàenvrlíãàmnr szzy` `l ,dxvd d`a `l eil`y ©Ÿ©¨¨

`l` ,ziprzae zelitzaéìò íBìLå ,äzLàå ìëBàå éúéáì CìàC ¥¥§¥¦§©§¤§¤§¨¨©¦
øîBà áeúkä åéìò ,ïk äNBò íàå .éLôðia`iapd ediry(bi ak), ©§¦§¦¤¥¨¨©¨¥

xefgle xrhvdl mrd z` xidfdl d"awd eglyy xg`l
`l oiicry dl`e ,drxd mdil` `eaz mxh mirxd mdiyrnn
cirn daeyza exfgie exrhviy mewna ,drxd mdil` dribd

aezkdúBúLå øNa ìBëà ïàö èBçLå ø÷a âBøä äçîNå ïBNN äpäå'§¦¥¨§¦§¨¨¨¨§¨Ÿ¨¨¨§¨
'úeîð øçî ék BúLå ìBëà ,ïéédzype lk`p edrxl cg` exn` - ¨¦¨§¨¦¨¨¨

e ,mdig` zxva exrhvd `ly ixd ,drxd epil` `eaz mxhäî©
déøúa áéúkmypera wqerd eixg`ly weqta ±(ci weqt my),äìâðå' §¦©§¥§¦§¨

'ïeúeîz ãò íëì äfä ïBòä øteëé íà ,úBàáö 'ä éðæàáxteki `l ± §¨§¨§¨¦§©¤¨©¤¨¤©§
.ezenz xy` cr mkpeerïàk ãòdyxtzpíéðBðéa úcîmi`xid ©¨¦©¥¦

mpeer xtkzn jkle ,drxa eybti xy`k aeyl miayege ,dzindn
.dzinaúcîa ìáàly m`hg,áéúk äî íéòLømd mixne`y £¨§¦©§¨¦©§¦

mdirxl(ai ep diryi)íBé äæë äéäå ,øëL äàañðå ïéé äçwà eéúà'¥¨¤§¨©¦§¦§§¨¥¨§¨¨¨¤
'øçîmpi`y ,ok dyrp xgn s`e ,xkzype oii gw`e inr e`a - ¨¨

mpi` dxvd mdil` ribda s`e ,llk zeprxetd on miyyeg
.daeyza mixfegäéøúa áéúk äî(` fp my)Léà ïéàå ãáà ÷éãvä' ©§¦©§¥©©¦¨¨§¥¦

áì ìò íN'ebe'÷écvä óñàð äòøä éðtî ékmirxd mdiyrn oiba - ¨©¥¦¦§¥¨¨¨¤¡©©©¦
.mingx mdilr ywai `ly ick ,miryxd ly

:`ziixad dkiynníãà øòöé àlàenvrøeavä íòepi` m` s` ¤¨§©¥¨¨¦©¦
,mxrvn laeq,øeavä íò Bîöò øòévL eðéaø äLîa eðéöî ïkL¤¥¨¦§Ÿ¤©¥¤¦¥©§¦©¦

øîàpLdlitza mexnl eici dyn yxtyk wlnr znglnazeny) ¤¤¡©
(ai fi,'äéìò áLiå åézçú eîéNiå ïáà eç÷iå íéãák äLî éãéå',dywe ¦¥Ÿ¤§¥¦©¦§¤¤©¨¦©§¨©¥¤¨¤

,äéìò áLéì úçà úñk Bà úçà øk äLîì Bì äéä àì éëårecne §¦Ÿ¨¨§Ÿ¤©©©¤¤©©¥¥¨¤¨
.oa` lr daiyia xrhvdl el didìéàBä ,äLî øîà Ck àlà¤¨¨¨©Ÿ¤¦

Bîöò øòönä ìëå .øòöa íänò äéäà éðà óà ,øòöa ïééeøL ìàøNéå§¦§¨¥§¦§©©©£¦¤¡¤¦¨¤§©©§¨©§©¥©§
.øeaö úîçða äàBøå äëBæ øeavä íò¦©¦¤§¤§¤¨©¦

éa ãéòî éî ,íãà øîàé ànLå.xeaivd xrva szzyn ipi` m`éðáà §¤¨Ÿ©¨¨¦¥¦¦©§¥
øîàpL ,Ba íéãéòî íãà ìL Búéa úBøB÷å íãà ìL Búéa(`i a wewag) ¥¤¨¨§¥¤¨¨§¦¦¤¤¡©

,'äpðòé õòî ñéôëå ÷òæz øéwî ïáà ék'xiwd on wrfz oa`d xnelk ¦¤¤¦¦¦§¨§¨¦¥¥©£¤¨
s`y dl dpri qitkde ziad lra ly mirxd eiyrn lr cirze

.ok cirn `edéøîà àìéL éaø éác`liy iax ly eyxcn ziaa ± §¥©¦¦¨¨§¦
ik ,exn`,åéìò ïéãéòî ïä ,íãàì Bì ïéeìnä úøMä éëàìî éðL§¥©§£¥©¨¥©§©¦§¨¨¥§¦¦¨¨

øîàpL(`i `v mildz)Cl äeöé åéëàìî ék'.'LikxC lkA LxnWléaø ¤¤¡©¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤©¦
øîàpL ,åéìò äãéòî àéä íãà ìL BúîLð ,øîBà à÷ãéç(d f dkin) ¦§¨¥¦§¨¤¨¨¦§¦¨¨¨¤¤¡©

éô éçút øBîL E÷éç úáëBMî','Ejtebe jit xeny ,xnelk ¦¤¤¥¤§¦§¥¦
.jwiga zakeyd jznyp jk lr cirz `ly zexiarn,íéøîBà Léå§¥§¦

øîàpL ,Ba íéãéòî íãà ìL åéøáà(i bn diryi)''ä íàð éãò ízà' ¥¨¨¤¨¨§¦¦¤¤¡©©¤¥©§ª
.mc` ly eixa` cbpk ,miax oeyla

:mc`d iyrn lr zecr oipra ztqep dyxc d`ian `ziixad
xn`p epif`d zxiya(c al mixac)ìåò ïéàå äðeîà ìà'xWie wiCv ¥¡¨§¥¨¤©¦§¨¨

`xwpy dn ,el` mix`z exn`p dn cbpk `ziixad zx`ane .'`Ed
'äðeîà ìà'y `id d`ixad zbdpdy meyn `edïî ïéòøôpL íLk ¥¡¨§¥¤¦§¨¦¦

ïî ïéòøôð Ck ,ïéNBòL äl÷ äøéáò ìò eléôà ,àaä íìBòì íéòLøä̈§¨¦¨¨©¨£¦©£¥¨©¨¤¦¨¦§¨¦¦
äfä íìBòa íé÷écväs`,ïéNBòL äl÷ äøéáò ìòzxkip dfae ©©¦¦¨¨©¤©£¥¨©¨¤¦

xn`py dne .deya mlek yiprdl `xead ly ezepn`p'ìåò ïéàå'§¥¨¤
y ,`ed xkyd cbpk,àaä íìBòì íé÷écvì øëN ïéîlLnL íLk§¥¤§©§¦¨¨©©¦¦¨¨©¨

äfä íìBòa íéòLøì øëN ïéîlLî Ck ,ïéNBòL äl÷ äåöî ìò eléôà£¦©¦§¨©¨¤¦¨§©§¦¨¨¨§¨¦¨¨©¤
ïéNBòL äl÷ äåöî ìò eléôàryxl mlyl `ly oica leer oi`e £¦©¦§¨©¨¤¦

meiqa xn`py edfe .wcve zn`a mlekl mlyn `l` ,eizeiekf
weqtd,'àeä øLéå ÷écö'rextl miwicvd lr oicd z` wicvny ©¦§¨¨

.miaehd eiyrn lk lr ryxl mlyny xyie ,mdizepeer mdn
eøîà),minkgåéNòî ìk ,BîìBò úéáì íãà ìL Búøéèt (úòLa ¨§¦§©§¦¨¤¨¨§¥¨¨©£¨

éðBìt íB÷îa úéNò Cëå Ck Bì íéøîBàå ,åéðôì [ïéèøôð] (ïéøèôð)¦§¨¦§¨¨§§¦¨§¨¨¦¨§¨§¦
,íúBçå ,íBúç Bì íéøîBàå ,[ïä] (ïéä) øîBà àeäå ,éðBìt íBéa§§¦§¥¥§§¦£§¥

øîàpL(f fl aei`)L àlà ,ãBò àìå .'íBzçé íãà ìk ãéa'xfbp xy`k ¤¤¡©§©¨¨¨©§§Ÿ¤¨¤
`ed oicd xfb eilríäì øîBàå ïécä úà åéìò ÷écönoic zial - ©§¦¨¨¤©¦§¥¨¤

,dlrn lyøîàpL äî íéi÷ì .éðezðc äôé(e `p mildz)÷cöz ïòîì' ¨¤©§¦§©¥©¤¤¡©§©©¦§©
,'Eøáãa.'d ixac z` epica wicvn mc`dy epiide §¨§¤

:ziprz oipra weqrl zxfeg `xnbdáLBiä ìk ,ìàeîL øîà̈©§¥¨©¥
úéðòúadaeg dpi`y.àèBç àø÷ðy meyn enrheàpz éàä ék øáñ §©£¦¦§¨¥¨©¦©©¨

,df `pzk ±éaøa øtwä øæòìà éaø ,àéðúc[lecbd]äî ,øîBà §©§¨©¦¤§¨¨©©¨§©¦¥©
øîBì ãeîìz`nh xifp zepaxwa(`i e xacna)àèç øLàî åéìò øtëå' ©§©§¦¤¨¨¥£¤¨¨

äæ àèç Lôð äæéàa éëå ,'Lôpä ìò`heg' `xwpy bxd in z` - ©©¨¤§¦§¥¤¤¤¨¨¤
,'ytpaàlàitl xedh xifp s`y epcnll df weqt `aøòévLz` ¤¨¤¦¥

Bîöòxfpzdy jka,ïéiä ïî:`xnbd zniiqn .eytpa `hegk aygp ©§¦©©¦
äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäåxifpïéiä ïî àlà Bîöò øòéö àlL äf ©£Ÿ§¨¦©¨¤©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦©©¦

ä ,àèBç àø÷ðy dprznøòönz`úçà ìò ,øáãå øác ìkî Bîöò ¦§¨¥©§©¥©§¦¨¨¨§¨¨©©©
,änëå änk.`heg `xwp dprzndy l`eny xn` jkle ©¨§©¨

,øîBà øæòìà éaøziprza ayeidø÷ð,LBã÷ àeziprz xrv jezny ©¦¤§¨¨¥¦§¨¨
.miwxnzn eizepeerøîàpLxifp ipica(d e my)òøt ìcb äéäé LBã÷' ¤¤¡©¨¦§¤©¥¤©

äîe ,'BLàø øòNxifpãçà øácî àlà Bîöò øòéö àlL äf- §©Ÿ©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦¨¨¤¨
,oii ziizynBîöò øòönä ,LBã÷ àø÷ðeziprzaúçà ìò øác ìkî ¦§¨¨©§©¥©§¦¨¨¨©©©
änëå änk.yecw `xwpy ©¨§©¨

:`xnbd dywnìeéø÷éà àä ,ìàeîLxifp `xwp ixd ±,'LBã÷'enke ¦§¥¨¦§¥¨
`xwpy xifpn cnl cvike ,xfrl` iax `iady weqta ep`vny

:`xnbd zvxzn .`heg dprzndéà÷ òøt ìecébà àeääezrcl - ©©¦¤©¨¥
xeq`y ey`x xry lr `l` dler epi` df weqta xn`pd 'yecw'

.d`pda
:`xnbd dywnàèBç àø÷ð àä ,øæòìà éaøìeiax zyxca x`eank §©¦¤§¨¨¨¦§¨¥

:`xnbd zvxzn .yecw `xwpy xn` cvike ,xtwd xfrl`àeää©
déùôð áéàñclr dxtk `iany ,`nh xifpa wqer df weqt - §¨¦©§¥

.znd ytpa `nhpe `hgy
:`xnbd dywnéëä øæòìà éaø øîà éîeiax xn` jk m`d - ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦

,yecw `xwp dprzndy ,xfrl`øîàäå[xn` ixde],øæòìà éaø §¨¨©©¦¤§¨¨
ãBîé íìBòì[aiygi]íãàz`Bîöò §¨¨¨¨©§
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רלז
izni`n` cenr `i sc ± oey`x wxtziprz

àáøàá áéúéãipefn meyn .dpitqa jledy =`piirn meyn ,`ki` Ð.`kil Ðàðååàî
àðååàì.ipefnl yginl `kile ,ipefn igkzync ,xtkl xtkn mixbzd oeln mewn Ð

.yginl `ki` `piirnleàúôéø ìëà äñøôå äñøô ìëxen`c `d :`tt ax xaqw Ð

ith lekil `l opaxoipr .ded oha lrac ,`piirnn itzqin `l edi`e ,`piirn meyn Ð

`rivn `aaa `zi`ck ,dagx eqixk :xg`

yi`ke ,`tt axc dixa` aiyg `wc (`,ct)

wifn epi`e daxd lek`l leki jkitle ,ezxeab

.eläðåùî äúéîdzin lke .arxae axga zn Ð

lr mc` lk jxck zend j`ln icia dpi`y

.ezhnåîöò øòöîù øëùál`xyiyk Ð

.xrvaïåáòø éðùá åúèî ùîùì øåñàjixvc Ð

.envra xrv bedpl mc`íéðá éëåñçixiqg Ð

ine :dxepn iabl (`,hk) zegpna opiqxbc .mipa

.diaxe dixt eniiw `ly .i`d ilek ikiqgéðù
íãàì åì ïéåìî úøù éëàìîepinin cg` Ð

eik`ln ik" (`v mildz) aizkc ,el`nyn cg`e

."jl devièåçùå ø÷á âåøä äçîùå ïåùù äðä
äìâðå úåîð øçî éë ïéé úåúùå øùá ìåëà ïàö
ãò íëì äæä ïåòä øôåëé íà úåàáö 'ä éðæàá

íéðåðéá úãî åæ :ïåúåîú,dzind on oi`xiy Ð

."zenp xgn ik" eda aizkckïéé äç÷à åéúà
øçî íåé äæë äéäå øëù äàáñðåxzei lecb Ð

.c`náì ìò íù ùéà ïéàå ãáà ÷éãöäiptn Ð

zn `ed dniptn ,wicvd sq`p drxd iptn Ð

dxfb `idy xg`e .drxa `ed xrhvi `ly

:xg` oeyl .wicvd sq`p drxd iptn ik ,eiptln

yecwd oi`y ,sq`p `ed el` ly zerx iptn

.mingx mdilr ywaiy dvex `ed jexañéôëÐ

ikacp izy oia dzzl oilibxe ,dpial ivg

.mivrdïéãéòî ïä íãà ìù åéøáà :ïðéñøâ éëä
'ä íàð íéáø ïåùì éãò íúàå øîàðù ,åá.éàî

'åë íìùîù íùë ìåò ïéàå äðåîà ìà áéúëãÐ

on ocxehl ick ,dfd mlera miryxl mlyn jk

mlyne" (f mixac) aizkcke ,`ad mlerd

."ecia`dl eipt l` ei`peylìåò ïéàåoi`y Ð

.wcve zn` oic `la oic dyerøùéå ÷éãöÐ

dyere ,mdn rextl miwicvd lr oicd wicvn

mzekf lk rextl miryxd mr zexyie daeh

.ocxehl ick ,dfd mleraíåúçé íãà ìë ãéáÐ

lk lr ci mizgne ,mc` lk dyrn azek

.eiyrnêøáãá ÷ãöú ïòîìwicvn `edy Ð

.el d`xn dz`y ,jixaca eilrùåã÷ ìàåîùì
éà÷ òøô ìãâà äéäé,d`pda xeq` exryy Ð

xfrl` 'xle .yecw `xwp `l envr `ed la`

."ytpd lr `hg xy`n" enebxzk ai`qc ,`heg

`xwnd hyt.zna `nhpy lr Ðäæéàá éëå
äæ àèç ùôð`heg `xwpy bxd in Ð?oi`y

ilk` (in) iwicv :opixn`ck ,envr xrvl devn

zeixed zkqna ,edl ipq in (ji`de) `nlr i`d

.(a,i iyily wxt)ùåã÷ àø÷ð`xwc diyix Ð

eizeper oiwxnzn jk jezny liaya ,yixc `w

.dprzny
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øåñàoia dclep cakei ixd :xn`z m`e - oearx ipya ezhn ynyl mc`leze`e ,zenegd

ileklc :xnel yie !oearx ipya odizehn eyniy jgxk lre ,did arx zr zrd

x`y la` ,yniy `l sqeie ,zeciqga envr bedpl dvexy inl `l` ,xeq` ied `l `nlr

.eyniy mc` ipaøîàwxta opixn`c :`iywe - `heg `xwp ziprza ayeid lk l`eny

- envra laegd :(a,`v `nw `aa) "laegd"

yxtne .miaiig - ea elagy mixg` la` ,i`yx

xn` - i`yx envra laegd xn`wc `d :mzd

l`enyc rnyn `nl` .ziprza ayeia :l`eny

:xnel yie !`heg `xwp `l ziprza ayeic xn`w

xnege lwn ,`kd opixn`ck ,`heg ied i`cec
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liaya ,yixcw `xwc diyix yecw jaxwa .zeprzdl xeq`c :xnelk ,yecw jaxwa

xrva iexy yecwy`finxe .dhn ly milyexi dpa`y cr ,dlrn ly xira `ea` `l Ð

.`ed `nlraäéùôð øòöî éöîã àäziprzd leaql lekiy Ðjexa yecwd egayn Ð

.`heg `xwp zeprzdl leki epi`y in la` ,`ed

ãéñç àø÷ðeytp lneb" aizkc ,dprznd Ð

"cqg yi`,dzyne lk`nn envr yixtn Ð

(`k ziy`xa) "wgvi z` lnbd meia" enkÐ

lneb :inp i` .ixen itn .f"rla x"ixay*oeyl Ð

.epewl eytp milyny ,lenbzåøàù øëåòåÐ

.xfk` `xwp exya yigkne dprzndèòîîù
íéîù úëàìîáylg Ð.cenll leki epi`e ,`ed

äéúåøéù.ezcerq lekil `alk .ezcerq Ð

ink `l` ,el liren epi` dprznd jkle

.lk`i dn el oi`y iptn dprznyúéðòú ïéà
ìááá øåáöxn` ziprz ixneg ixeqi` oiprl Ð

oirk ea oibdep eidy ,dizlinl dinxi 'x

oixeq`e mei ceran oilke` eidy ,zelia`

.cala a`a dryz `l` ,lcpqd zlirpaãéçé
úéðòú åéìò ìáé÷ùayei ip` ixd :lenz`n Ð

dlild lk dzye lk` elit` ,xgnl ziprza

xgyd cenr crziprz zltz lltzn xgnl Ð
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úéðòú úìôú ììôúîlltzdl leki epi` Ð

zaeg ici z`vl ick ,lk`iy mcew "eppr"

cg` mei `edy it lr s` ,dlil ly ziprz

mei xwea idie axr idie" (` ziy`xa) aizkck

,`ped ax xaqw i`n lif`e yxtn onwle ."cg`

:opiqxb ikde .eppr xgnl lltzn oi` `nrh i`n

ïéðòúî ïéà øáñ÷ øáñéî àðåä áø øáñ÷ éàî
úåòùì ïéðòúî øáñ÷ àîìã åà úåòùì
úéðòú úìôú ììôúî åðéà úåòùì äðòúîäå
úåòùì ïéðòúî øáñ÷ íìåòì ééáà øîà
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i`d ,xnelk .zeryl oiprzn oi` `ped ax xaqw

ziprz zltz lltzn oi` xgnl xn`wcjkl Ð

,dlaw epi` df ziprz zlawc ,lltzn epi`
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ziprza ligzdy."eppr" eilr lltzdl jixv `diy jk lk xenge aeyg zery ly ziprz oi` :xaqc ,ziprz zltz lltzn epi` ikdl `l` ,leki epi` Ðøáñ÷ íìåòì`nlra Ð

,dielir dlaiw `lc eziprza ol dlilae lenz` dprzdc `kid `kd ip`yc ,ziprz zltz lltzn oi` `nrh i`n `kde .ziprz zltz lltzn zeryl dprznde ,zeryl oiprznc
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åìéàëayeidy :xnelk yecw `xwpy lirl xn` `de :yexit .`ed jexa yecwd - yecw

.`iyw `l :ipyne !yecw `xwp ziprza

ìîåâ.ciqg `xwp ,dprzn epi`y ,eytpl cqg lneby :yexit - eytp

ïéà.minyb daxd mdl didy :yexit - cala a`a dryz `l` laaa xeav ziprz

ãéçélk`y it lr s` ziprz eilr laiwy

- ziprz zltz lltzn dlild lk dzye

opixn`c ,inp xeavc ?cigi hwp i`n` :dniz

zeiprz dyly oiyerc (`,i ziprz) oizipzna

.oeir jixve !dkiygyn milke`e

ïì`l dlilae ,meid dprzdy :yexit - eziprza

did dpildy ab lr s` .eziprza ole ,lk`

zltz lltzn epi` - eilr laiwy ziprz gkn

lltzne lke` :yi zelecb zekldae .ziprz

xne` zixgyac ,`kd enk yxtne .ziprz zltz

s` ,ziprz zltzyie .dlild lk lk`y it lr

it lr s` ziaxra enk ,lltzn epi`y dprzn

oixne` oi`c :zelecb zeklda yxtne .lk` `ly

oxwy `vnp `ny ,zixgy zltza "eppr"

d`xp ile .ziprzd miiqi `l `nyc .ezltza

.zeprzdl ezrca didy oeik ,oxwy `xwp `lc

diytp xrvl ivn `le jk xg` qpe` ixw` elit`

opzc `dn rnyn oke .zeryl oiprznn rxb `l -

opi` - zevg mcew minyb mdl ecxi :(`,hi onwl)

.ziprz zltz exn`y rnyn `nzqne .oinilyn

`l `nyc ,dxenb di`x df oi` mewn lkn

dixa `ped ax iab (a,ai) onwlc `dne .dexn`

`ziprza aizic ici` axc dixa ryedi axc

ziprz :edl xn`e ,rxtile xn sefil dil exn`cn

zltz xn`y iptn xn` `l i`n` .`ed melg

`lc ,zelecb zekld ixacl di`x df oi` ?ziprz

.eilr law `le ,mei ceran zeprzdl ezrc did

oi`c mei ceran eilr law `ly in :n"xd azke

mibdepe .`ed melg ziprzc e`l i` ,eppr xne`

mlerl ricedl ick zixgya exne` xeav gilyy

cr xne` epi` cigi la` ,ziprzd xikfdle

:xne` (dqwz oniq) miig gxe` xehae] .dgpnd

`ly xyt` i`y ,mrt lka xne` xeav gily

.[epeyl o`k cr ,ldwn zvw eprzi
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.úéðòzàøéáñ ?àðeä áø øáñ÷ éàî :óñBé áø øîà ©£¦£©©¥©¨¨©©¨§¦¨

ì ïépòúî ïéà déìì ïépòúî ,àîìc Bà ?úBòL,úBòL ¥¥¦§©¦§¨¦§¨¦§©¦§¨
ì äpòúnäåøîà ?úéðòz úlôz ìltúî Bðéà úBòL §©¦§©¤§¨¥¦§©¥§¦©©£¦£©

ì ïépòúî àðeä áø øáñ÷ íìBòì :ééaà déì,úBòL ¥©©¥§¨¨¨©©¨¦§©¦§¨
ì äpòúnäå,àëä éðàLå .úéðòz úlôz ìltúî úBòL §©¦§©¤§¨¦§©¥§¦©©£¦§¨¥¨¨

øî .àøwéòî déìò ìéa÷ àìc àéìéìc úBòL àkéàc§¦¨¨§¥§¨§¨©¥£¥¥¦¨¨¨
ì ïépòúî" :dépéî eòa .÷æðéâì òì÷éà àá÷eò,úBòL §¨¦§©§¦§©¨¦¥¦§©¦§¨

ì ïépòúî ïéà BàìL ïép÷ð÷" .déãéa äåä àì ?"úBòL ¥¦§©¦§¨¨£¨¦¥©§©¦¤
LnéL äna" .déãéa äåä àì ?"ïéøzeî Bà ïéøeñà íéåâ£¦¨¦¨£¨¦¥©¤¦¥
ìæà .déãéa äåä àì ?"íéàelnä éîé úòáL ìk äLî¤¨¦§©§¥©¦¦¨£¨¦¥£©
ïépòúî :àúëìä :déì eøîà .àLøãî éa ìéàLe§¥¥¦§¨¨£©¥¦§§¨¦§©¦

ììL ïép÷ð÷ :àúëìäå .úéðòz úlôz ïéìltúîe ,úBòL §¨¦§©§¦§¦©©£¦§¦§§¨©§©¦¤
LnéL äna .ïéøzeî Lãç øNò íéðL øçàì íéBâ¦§©©§¥¨¨Ÿ¤¨¦©¤¦¥
àðäk áø .ïáì ÷eìça ?íéàelnä éîé úòáL ìk äLî¤¨¦§©§¥©¦¦§¨¨¨©¨£¨

."àøîéà Bì ïéàL ïáì ÷eìça" :éðúî:àcñç áø øîà ©§¥§¨¨¨¤¥¦§¨£©©¦§¨
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

חסידים צריכים ללמוד חסידות: חסידים סתם – יום שני, יום חמישי ויום השבת. תמימים – שעה אחת בכל יום.
היום יום כ"א כסלו



רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc ziprz(iyily meil)

åéòî CBúa éeøL LBã÷ eléàkel xeq`e ,miyecw eirn eli`k - §¦¨¨§¥¨
,myigkdle zeprzdløîàpL(h `i ryed)àBáà àìå LBã÷ Eaø÷a' ¤¤¡©§¦§§¨§Ÿ¨

'øéòa,mc` iaxwy cnll ,miiaxw oeyln 'jaxwa' miyxece §¦
:`xnbd daiyn .zeprzdl mc`l oi` ezrcly ixd .miyecwàìŸ

déùôð éøeòöì éöîc àä ,àéL÷`xwp dprzndy xn`y dn - ©§¨¨§¨¥§©¥©§¥
e ,ziprzd xrv leaql lekie wfg eteby ote`a `ed yecwàìc àä̈§Ÿ

déùôð éøeòöì éöîepi`y ylg mc`a `ed zeprzdl xq`y dn - ¨¥§©¥©§¥
.jka cenrl leki

,øîà Lé÷ì Léøziprza ayeid mc`øîàpL ,ãéñç àø÷ð`i ilyn) ¥¨¦¨©¦§¨¨¦¤¤¡©
(fi'Bâå BøàL øëBòå [ãñç] (ãéñç) Léà BLôð ìîBb'- 'ixfk` ¥©§¦¨¤§¥§¥§©§¨¦

leki epi` m` j` ,ciqg `xwp dzyne lk`nn envr yixtnd
.xfk` `xwp exya z` dci lr yigkne ziprza cenrl

àúéðòúa áéúéc áø éa øa éàä ,úLL áø øîàdaiyi oa eze` - ¨©©¥¤©©¥©§¨¦§©£¦¨
,dprzne dxez cneldì àaìk ìeëéìdéúeøéLz` alk lk`i - ¥©§¨§¥¥

`l` dprzd `l eli`ke ,dliren eziprz oi` ,xnelk .ezcerq
.lek`l dn el did `le ezcerq alk lk`y iptn

ïéà ,àaà øa äéîøé éaø øîàzexnegøeaö úéðòzzebdepìááa ¨©©¦¦§§¨©©¨¥©£¦¦§¨¤
àlàa,ãáìa áàa äòLzda miprzn oi`e ,mina zrteyny itl ¤¨¦§¨§¨¦§¨

.minyb lr
éàMø íëç ãéîìz ïéà ,Lé÷ì Léø øîà àaà øa äéîøé éaø øîà[å]§¨©©¦¦§§¨©©¨¨©¥¨¦¥©§¦¨¨©©

úéðòúa áLéì,zeprzdl gk ea yi m` s` ,da aiig epi`yéðtî ¥¥§©£¦¦§¥
L`vnpe ,ie`xk da cenll leki epi`.íéîL úëàìîa èòîn ¤§©¥¦§¤¤¨©¦

,minybd lr miprzny zepey`xd zeiprzd iabl dpyna epipy
,'åë äëéLçMî ïéúBLå ïéìëBà.meia `l` oda miprzn oi`y §¦§¦¦¤£¥¨

:ziprz dny m` zery ziprza dpc `xnbdøîà àøéòæ éaø øîà̈©©¦§¥¨¨©
,úéðòz åéìò ìaéwL ãéçé ,àðeä áøziprza ayei ipixd xn`e ©¨¨¦¤¦¥¨¨©£¦

,xgnläìélä ìk äúLå ìëà eléôà,xgyd cenr cràeä øçîì £¦¨©§¨¨¨©©§¨§¨¨
úéðòz úlôz ìltúîdlila m` mle` .'epziprz mev meia eppr' - ¦§©¥§¦©©£¦

e jiynd ziprzd xg`yBúéðòúa ïì,zixgya zxgnl ,xwead cr ¨§©£¦
eziprza oiicr `ed m` s`ìltúî Bðéàdltzúéðòz ìLlr ¥¦§©¥¤©£¦

dlild ziprz.
àðeä áø øáñ÷ éàî ,óñBé áø øîàeziprza oldy enrh edn - ¨©©¥©¨¨©©¨

m`d .zixgya eppr xikfn epi`ì ïépòúî ïéà déì àøéáñ,úBòL §¦¨¥¥¦§©¦§¨
dpi` zery dnkl `l` mly meil dpi`y ziprz zlaw xnelk
.ecia zeyxd laiwy onfd jeza cerqle lek`l dvex m`e ,dlaw

àîìc Bày xaeq `ped axì ïépòúî,úBòLea xefgl dvex m`e ¦§¨¦§©¦§¨
,da zeprzdl ligzde efk ziprz envr lr laiwy xg` lek`le

,leki epi`å`ed eppr xikfn epi` eziprza oldy xn`y mrhd §
y meynì äpòúnä,úéðòz úlôz ìltúî Bðéà úBòLdpi` xnelk ©¦§©¤§¨¥¦§©¥§¦©©£¦

.eppr da lltzdl icka dxenge daeyg ziprz
éiaà déì øîà,sqei axlì ïépòúî àðeä áø øáñ÷ íìBòìúBòL ¨©¥©©¥§¨¨¨©©¨¦§©¦§¨

,zxqe`e zaiign efk ziprz zlaweåokì äpòúnäìltúî úBòL §©¦§©¤§¨¦§©¥
å ,úéðòz úlôz,eppr xne` epi` o`ky mrhdàkéàc àëä éðàN §¦©©£¦§©¦¨¨§¦¨

àøwéòî déìò ìéa÷ àìc àéìéìc úBòLmc`a xaecn o`k - ¨§¥§¨§Ÿ©¦£¥¥¦¨¨
ziprz laiw `le ,eziprz xg`y dlila zeprzdl jiyndy

.llk el` zeryl
:`xnbd zxtqnàá÷eò øîì òìwéàiexwd mewndépéî eòa ,÷æðéâ ©§¨¦§©§¦§©¨¦¥

m`d ,mewnd ipa edel`y -ì ïépòúîBà úBòLyïépòúî ïéà ¦§©¦§¨¥¦§©¦
ìúBòLe .ef ziprz zlawl swez oi`edéãéa äåä àìdzid `l ± §¨Ÿ£¨¦§¥

,edel`y ztqep dl`y .maiydl daeyz eciaïép÷ð÷qxg lyìL ©§©¦¤
íéøëð'mpii mzq' oicn xeq`d ,mpii mda exnyy(:el f"r)md m`d , ¨§¦
ïéøeñà,xeq`d oiid mrh z` hlet ilkdy meyn yeniylBà £¦

yïéøzeîdf s`e .yeniyadéãéa äåä àìcer .maiydl dn ¨¦Ÿ£¨¦§¥
,edel`yänamicba eli`a -íéàelnä éîé úòáL ìk äLî LnéM ©¤¦¥Ÿ¤¨¦§©§¥©¦¦

dpedk icba `xwna ep`vn `l ixdy ,ezkepge okynd znwda
did mnr ,milibxd eicbaa caer didy xazqn `le ,dyn iabl

ef dl`yl s`e .weyl `veidéãéa äåä àì.maiydl dn Ÿ£¨¦§¥
àLøãî éa ìéàLå ìæàel` zel`y yly l`ye `awer xn jld ± ¨©§¨¦¥¦§¨¨

.yxcnd ziaaì ïépòúî àúëìä ,déì eøîàïéìltúîe ,úBòLda ¨§¥¦§§¨¦§©¦§¨§¦§©§¦
ìL ïép÷ð÷ àúëìäå .úéðòz úlôzLãç øNò íéðL øçàì ,íéøëð §¦©©£¦§¦§§¨©§©¦¤¨§¦§©©§¥¨¨Ÿ¤

miwix eidyïéøzeîlre .mda rlapy xeqi`d mrh bty ,l`xyil ¨¦
dl`yd,íéàelnä éîé úòáL ìk äLî LnéM änaedeaiyd ©¤¦¥Ÿ¤¨¦§©§¥©¦¦
yniyyïáì ÷eìça.jk myl cgeina ieyrd ,ozyt lyàðäk áø §¨¨¨©©£¨

éðúîyniy dyny siqede cnl ±àøîéà Bì ïéàL ïáì ÷eìça- ©§¥§¨¨¨¤¥¦§¨
miltk `ll zg` ca zkizgn ieyr did cbad lk ,xnelk .dty
gwle `ived miltk mze`a `ny edecygi `ly ick ,mixtze

xn`py dn miiwl ,ycwd zern(ak al xacna)'dn miIwp mziide'¦§¦¤§¦¦¥
.cyg lkn wgxzdl mc` lry ,'l`xUInE¦¦§¨¥

,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' כסלו, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתו מכתבו, בו שואל עצה בדבר החלומות המצערים את זוגתו שתחי':

לא  אם  תחי',  זוגתו  את  לשאול  וכן  בדירתם,  המזוזות  את  לבדוק  צריך  לכל  ראשית  הנה 
פגעה בכבוד בן או בת בישראל, בימים ההם, ואם הי' איזה פגיעה בכבוד בהנ"ל, אזי תבקש מחילה 
ובת ישראל בשוגג או במזיד,  בן  סתמית בפני שלשה מישראל, היינו שתאמר, שבאם פגמתי בכבוד 
הנני מתחרטת בלב שלם ומבקשת מחילה, וכמדומה לי שכבר אמרתי לו, שקודם הדלקת נרות בעש"ק 
- שלא להכביד על עצמה  יכולתה  )רמבעה"ן( כפי  ובעריו"ט תתן צדקה לצדקת רבי מאיר בעל הנס 
ובטחוני אשר אחר כל הנ"ל יקל מעלי' ולאט לאט יסורו ממנ]ה[ כל החלומות, ומהנכון שקודם השינה 
וקודם ק"ש שעל המטה תקרא איזה שורות בזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אם באידיש או באנגלית 

מה שנקל לפני' יותר.

בברכה לפרנסה במנוחה.



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc ziprz(iriax meil)

zøîàc àäy ,`ped ax zrca x`an dz`y dn ±ïépòúîs` ¨§¨§©§¦§©¦
ì,úBòL,xaca yi dlabde i`pzL àeäådprzndíeìk íòè àl §¨§¤Ÿ¨©§

.áøòä ãòj` ,zery xtqnl `l` ziprz laiw `l mpn` ,xnelk ©¨¤¤
oi` ,meid ly ipyd eivga lk` m` la` .meid lk dprzd lreta

ziprz df,zeprzdl laiwy zery mze`a lk` m` s` jkle .llk
.llk daeyg ef dlaw oi`y ,xeqi` jka oi`

éiaà déì øîàzery ziprz lawndy `vnp jixacl ,`cqg axl ¨©¥©©¥
zery ziprz zlaw s`y x`azd ixdy] mly mei zeprzdl aiig
zaiign ezlaw oi` ,mly mei ziprza aiigzi `l m`e ,zaiign

e ,[llkàúéélòî úéðòz àä[dnly]àéä,yecig lk jka oi`e ¨©£¦§©§§¨¦
.meid zery x`ya lke` m` s` `id zery ziprz i`ce `l`
mei dprznyk `l` dpi` zery ziprz mlerl :`xnbd daiyn

e ,mlyàëéøö àì,zery ziprz ly zcgeind dkldd zkxvp ± Ÿ§¦¨
ote`a `l`éëeìnéà Cìnéàc,llk zeprzdl ezrca did `ly - §¦§©¦§¥

cr zeprzdl jlnp f`e ,zery dnk lk` `l ezcxh zngn `l`
xg`n ,meidn wlg lr `l` dpi` ziprzd zlawy s`e .meid seq
aiige zery ziprz xcba `id ixd ,meid zligzn lk` `le

.dnilydl
:sqep oicänç åéìò äò÷L àlL úéðòz ìk ,àcñç áø øîàå`ly - §¨©©¦§¨¨©£¦¤Ÿ¨§¨¨¨©¨

,meid seq cr eziprz milyddéîL åàìdny oi` ±.úéðòz ©§¥©£¦
:dpynn `cqg ax lr dywn `xnbdéáéúéî,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

dpyna epipy(:eh oldl)miprzny zeipyd zeiprzd zyly iabl
,minyb lrøîLî éLðàreay eze`a micaerd miiele mipdk - ©§¥¦§¨

,ycwnaïéîéìLî àìå ïépòúîcr mziprzs`y ixd .meid seq ¦§©¦§Ÿ©§¦¦
:`xnbd zvxzn .ziprz dny mly meil dpi`y ziprzíúädn ¨¨

,meidn wlg mipdkd miprznyàeä àîìòa déùôð éøeòöìepi` - §©¥©§¥§¨§¨
.ziprz oic mziprzl oi` j` ,xeavd xrva szzydl ick `l`

:`cqg ax ly epic lr ztqep `iyewøæòéìà) éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦
ïéîéða ïa [äàðñ] (áàðñ) ìL åéða éðaî éðà ,÷Bãö [éaøa øæòìà] (ïá¤§¨¨§©¦¨£¦¦§¥¨¨¤§¨¨¤¦§¨¦

.oinipa hayn -eäeðéçãe ,úaLa úBéäì áàa äòLz ìç úçà íòôe©©©©¨¦§¨§¨¦§§©¨§¦
[mevd z`]úaMä øçàì,a` 'i didy oey`x meil -Ba eðépòúäå §©©©©¨§¦§©¥

eäeðîìLä àìå,meid seq cr,àeä eðlL áBè íBiL éðtîdf meiay §Ÿ¦§©§¦§¥¤¤¨
dpyiy ixd .ycwnl mivr oaxw mi`ian eid d`pq zgtyn [a` 'i]

:`xnbd zvxzn .meid zvwnl s` ziprzénð íúädid `l ¨¨©¦
e ,ziprz oic mziprzlàeä àîìòa déùôð éøeòöìick eprzde - §©¥©§¥§¨§¨

.ziad oaxeg lr mei eze`a miprznd ,xeaivd xrva szzydl
:`cqg ax ixac lr ztqep `iyewïðçBé éaø øîàc ,òîL àziax - ¨§©§¨©©¦¨¨

,xnel minrtl bdep did opgei,éúéáì àBáàL ãò úéðòúa àäà¡¥§©£¦©¤¨§¥¦
s`y ixd ,ezial `ay xg`l lke` didy s` ziprz jkl `xwe

:`xnbd zvxzn .ziprz dny efk ziprzì ,íúädéùôð déèenL ¨¨§©¥©§¥
ãáòc àeä äàéNð éaîziaa lek`ln envr xehtl ick z`f dyr - ¦¥§¦¨§¨©

dvex did m`e ,ziprz oic dfl did `l j` ,epnn ywiayk `iypd
.cin lek`l leki did

:ziprz zlaw onfa oecl zxaer `xnbdúéðòz ìk ,ìàeîL øîà̈©§¥¨©£¦
cigiåéìò ìaé÷ àlLmcew mei ,ziprzddéîL åàì ,íBé ãBòaî± ¤Ÿ¦¥¨¨¦§©§¥

z`xwp dpi`,úéðòz:`xnbd zxxan .epevxk lek`l lekieéàå ©£¦§¦
éàî ,áéúé.ziprzl el dler m`d ,eziprz milyd z`f lka m` - ¨¦©

à÷éæ àéìîc àçetîì éîc ,àìéL øa äaø øîàdnec df mc` - ¨©©¨©¦¨¨¥§©¨§©§¨¦¨
xnelk ,gexa `lnzne y`d z` migtpd ea migtepy getnl

:`xnbd zxxan .gexa `lnzp eli`ke lk` `l mpgayúîéà¥©
déì ìéa÷î.eziprz lawl jixv izn -a ,øîà áøonf,äçðîs` §©¥¥©¨©¦¦§¨

.eice ziprza xgn ipixd xne` weya dry dze` `vnp m`

,øîà ìàeîLe`weec eziprz lawl jixv.äçðnä úlôúa §¥¨©¦§¦©©¦§¨
àøazñî ìàeîLc déúååk ,óñBé áø øîàzrck xnel xazqn ± ¨©©¥§¨¥¦§¥¦§©§¨

,dlitza ziprzd z` lawl jixvy ,l`enyúéðòz úléâîa áéúëc¦§¦¦§¦©©£¦
(ai wxt),mda zeprzdl xeq`y minid zniyx meiqaLéðéà ìk ïäì̈¥¨¦¦

øñéé àðc úîãwî éäBìò éúééczaeg eilr `eazy mc` lk caln - §¥¥£¦¦©§©§¨¥©
,mda zeprzdl `ly minkg exfby iptl mini mze`a ziprz

:sqei ax miiqn .mda dprznyåàì éàîzpeek oi` m`d - ©©
,`ziixadBìöa Bîöò øñéédgpn zlitza aey envr xeq`iy - ¥©©§¦§

eaiigl ick dpey`xd ezlawa oi`y meyne ,ziprzd iptly
dgec .l`eny zrck ,[miaeh minid z` zegcle] zeprzdl

:`xnbdàì`ziixaa qexbl yie ,l`eny ly ezhiyl di`x oi` - Ÿ
Bîöò øñàédzid `ly s` ,dpey`xd ezlaw gkn ,eili`n ¥¨¥©§

.ziprzd iptly dgpn zlitza
:`xnbd zxne`àäa éâéìt,`ziixaay df htyn gqepa ewlgp ± §¦¦§¨

ãç .éaøa ïBòîL éaøå àéiç éaø[cg`],øîà`ziixaa `qxibdy ©¦¦¨§©¦¦§§©¦©¨©
`id,'øñéé'.ziprzd iptly meia aey envr lr xeq`ie lawiyãçå ¥©§©

,øîà`id dpekpd `qxibdy,'øñàé'eil`n ziprzd meia xq`py ¨©¥¨¥
l :`xnbd zx`ane .dpey`xd dlawd gknøîàc ïàî`qxibdy ©§¨©

`id,øñéédf oica dyecige `ziixad zpeek zpaenïðéøîàãkenk ± ¥©¦§©§¦¨
jixv ,el` zeiprz envr lr laiw xaky elit`y ,x`azdy

j` ,dgpnd zltza ziprzl jenq aey envr xeq`løîàc ïàîì§©§¨©
àéä éàî ,'øñàé'ixd ,xq`py jka xnel `ziixad d`a dn - ¥¨¥©¦

eziprz zlaw zngn mini mze`a zeprzdl el xzen m`y heyt
`ziixad d`a ezrcl :`xnbd daiyn .zeprzdl eilry ,dligza
iptl laiw mc`y ziprz riwtdl minkg gka oi`y ycgl

ke ,mzxifbúîãwî éäBìò éúééc Léðéà ìk ,úéðòz úléâîa àéðúc§©§¨¦§¦©©£¦¨¦¦§¥¥£¦¦©§©
.øñàé ,àðc:`ziixad zx`aneåéìò ìaéwL ãéçé ,ãöékzeprzdl §¨¥¨¥¥©¨¦¤¦¥¨¨

iniaíéáBè íéîé ía eòøéàå ,dlek äðMä ìk ìL (éðLå) éLéîçå éðL¥¦©£¦¦§¥¦¤¨©¨¨¨§¥§¨¨¦¦
Bøãð íà ,úéðòz úléâîa ïéáeúkäenvr lr laiwyeðúøæâì íãB÷ ©§¦¦§¦©©£¦¦¦§¤¦§¥¨¥

,mda zeprzdl `lyeðúøæb úà Bøãð ìéháé,zeprzdl eilreíàå §©¥¦§¤§¥¨¥§¦
,Bøãðì úîãB÷ eðúøæbmze` eribdy iptl ziprzd laiw m` s` §¥¨¥¤¤§¦§

,miniBøãð úà eðúøæb ìház.dprzi `le §©¥§¥¨¥¤¦§
d`ian `xnbd:ziprzd zligz onfa zwqerd `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨

,meia `l` oda miprzn oi`y zeiprzaéúî ãòdprzndìëBà ©¨©¥
äúBLå,ziprzd iptly dlila.éaø éøác ,øçMä ãenò äìòiL ãò §¤©¤©£¤©©©©¦§¥©¦

,øîBà ïBòîL øa øæòéìà éaø`l` lke` epi`øábä úBø÷ ãò- ©¦¡¦¤¤©¦§¥©§©¤¤
dlry mcew s` dlik`a xeq` okn xg`le ,lebpxzd z`ixw

.xgyd
eðL àì ,éiaà øîàel` mipnf `ziixaaàlàote`aøîb àlL ¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨©

ìáà ,Búãeòñm`,Búãeòñ øîbaeydéáéúéà .ìëBà Bðéàdywd ± §¨£¨¨©§¨¥¥¥¦¥
el,àáø,`ziixaa minkg epyøîbezcerq z`äæ éøä ,ãîòåxfeg ¨¨¨©§¨©£¥¤

e.ìëBà:`xnbd zvxzníúäxaecn my ±÷léñ àlLkepgley ¥¨¨§¤Ÿ¦¥
epi` aey ,ezrc giqd m` j` ,dlik`dn ezrc giqd `le ,oiicr

.lek`l xfeg
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ±àì ,àáø øîà ¦¨§¨§¦¨©¨¨Ÿ

eðLel` mipnf `ziixaaïLé àlLk àlà,df dlilaìáàm`ïLé ¨¤¨§¤Ÿ¨©£¨¨©
aeydéáéúéà .ìëBà Bðéàel dywd ±,éiaà,`ziixaa minkg epy ¥¥¥¦¥©©¥
ïLédlila.ìëBà äæ éøä ,ãîòå:`xnbd daiyn,íðîðúîa íúä ¨©§¨©£¥¤¥¨¨§¦§©§¥

:`xnbd zxxan .lek`l xfeg epi` aey ,raw zpiy oyi m` mle`
íðîðúî éîc éëéädpiy oyin dpey `ed dnae mpnpzn xcb edn - ¥¦¨¥¦§©§¥

.dxenb,éMà áø øîà̈©©©¦
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הילולא ]=יום הסתלקותו[ של הרב המגיד – ממעזריטש – ג' וישב, תקל"ג, ומנוחתו-כבוד באנפאלי.
היום יום י"ט כסלו



רמי izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxtziprz
íåéä åúåà ìë íåìë íòè àìù àåäå úåòùì ïéðòúî úøîàã àäexn` `l ,xnelk Ð

lk` jk xg`e meid ivg cr zeprzdl ligzdy oebk meia ea lk`y dprznadf oi`c Ð

zevg mcew lk` m`e .iepirmilydyk `l` ,melk ly ziprz epi`c ,melk jka oi` Ð

ivg cr zeprzdl eilr lawc i` :jixte .lenz`n eilr elaiw `ly it lr s` ,meid lk

meid lk dprzn xcde ,mei`ziprz i`d Ð

,`ed xenb ziprzc `hiyte ,`ed `ziilrn

`le .eilr lltzn inp ziprz zltz elit`e

ziprz edfc ,ikda dkld inewe`l jixhvi`

oiprzn dkld i`dc ,xaq dywn i`de .xenb

zerylivg cr zeprzdl lekic ,ernynk Ð

meid.dia `pixw dprzn Ðêéìîîã àðëéøö àì
éëåìîéàllk ezrca did `l ,xnelk Ð

cr lk` `le `cxh dil `z` `l` ,zeprzdl

li`ed :xn` ,jilnn mei ivg `hn ike ,meid ivg

meid ivg cr iziprzde.meid lk dprz` Ð

äîç åéìò äò÷ù àìùcr dprzd `ly Ð

.dry dze`øîùî éùðàmiele mipdk Ð

."zeiprz xcq" wxta onwlck ,oiprzn oicaerd

ïéîéìùî àìåoi`e ,dceara oiweqr ody itl Ð

epi`c ab lr s` ,`nl` .milydl mileki

milyn.dil ixw dprzn Ðåäééùôð éøåòöìÐ

lltzdl `l ziprz epi` la` ,xeavd mr

lke ,llk daeg eilr eraewl `le "eppr" zltz

lek`l dvex `edy dry.lke` Ð(áàðñ) éðáî
ïéîéðá ïá.oinipa hayn Ðäéä åðìù áåè íåéù

ivr onf (`,ek) miwxt dylya :onwlck Ð

yerxt ipa a`a dynga cr ,'ek mrde mipdkoa

lry .oinipa oa (a`pq) ipa ea dxyra ,dcedi

mivr acpzdl minkg odl eraw dyrn ici

oze` oi`ian epnf ribnyke ,dkxrnl `iadle

eidy it lr s` ,gafnd iab lr oze` oiwilcne

x`ya ok oi`y dn .daxd mivr x`y my

yiy onfa oze` oixran oi`c ,mivr iacpzn

:opixn` (a,ew) zegpn zkqna .mixg` mivr

mivre ,oixifb ipyn zegti `l mivr acpznd

.'ek dybd miperh ,dvinw oiperhéáø øîàã
ïðçåécr ziprza `d` xne` didy minrt Ð

e` mizya dizial ihn i`e ,izial `ea`y

meia zery ylyadil ixwe ,lik` ded Ð

.dprznäàéùð éáî äéùôð äéèåîùì`lc Ð

epnid ywan didy ,ediicda lkinl edegxhil

dvex did m`y ,ziprz ied `l edine .enr lek`l epgixhi `ly ,ok xne` did ,enr lk`iy.melk excpa oi`e ,cin lke` did Ðéàî áéúé éàå.`l i` ziprzl wilq in Ðàçåôîì
gex `lnzp df s` ,gexa `lnznd ,xe`d z` oigtpd ea oigtepy getnd `ed Ð.mpga lk` `ly Ðäçðîá.ziprza xgn ipixd :xne` weya elit`e .dgpnd onfa Ðäçðîä úìôúá

axc` bilte l`eny wiqtcn ,inp `wice .xvei zltz iwet`l .eziprz mei zlgzl jenqc meyn ,dgpn hwp `wece .ziprza xgn ipixd :xne`y cr ,mipepgze ievix ztqez ,dteqa Ð

.`xizi `xeriy ,dgpnd onfa xn`cúéðòú úìéâîá áéúëãëd`przdl `l ic `inei oili` ,ipz dpin lirl .xqii `pc zncwn :da aizk ziprz zlibna miaezkd miaeh mini seql Ð

.mda minid el` eqpkpe ,mixyr e` zeiprz dxyr eilr laiwy oebk .miaeh mini el` iptl ,`pc zncw on ziprz delr iziic yipi` lk odl ,oedaåìöá øñéédilaw `l i`e .dltza Ð

dgpnd zltza dilr,dielir dgpnd zltza ileawl ira ziprz xwirc :`nl` .miaeh mini jpdl igc `l Ðdgpnd zltza dielir dilaw `l i`e.melk dyr `l Ðøñééoeyl Ð

.(l xacna) "xq` dxq`e"åìöái`d .dcen iax oi`e .elva ici dinix` :opinbxznc (ci ziy`xa) "'d l` ici izenixd" enk ,zeprzdl eilr lawy ,xcp oeyl :ixn`c `ki` .`zelv Ð

"aizkc" ipzwc.miqp oexkfl ,cal zazkp dzid ziprz zlibnc meyn Ðøñàé øîà ãçådgpnd zltza lawn i` opixn`ck `wec rnync ,elva xqii ipz ied `lc Ði`e ,oi` Ð

`l.dltza `ly oia dltza oia .`pc zncw on ziprz dilr iz` i` lek`l xeq` `di :rnync ,xq`i `l` .`l Ðàéä éàîxaqw i`n Ð?ziprz eilr lawy cigi ,`ipzck :ipyne

`py `le 'ek epzxfbl mcew excp m` `icda yxtnck ,xnelk .dlek dpyd lk ly iyinge ipy.dltza `ly oia dltza oiaåðúøæâ íãå÷.elld miaeh mini minkg exfby mcew Ð

elld mipnfd mcew eizeiprz ligzdy it lr s` ,exfbyn la`.egc `l Ðäúåùå ìëåà éúî ãòziprza elit`e ,jygzyn lke` `edy zeiprz lka ,xgnl dprznyk ,dlila Ð

.ixiin `w cigiøáâä úåø÷ ãò.ylyiy cr :(`,`k) `nei xcqa dlila icigi `vei iab xn`wcn ,xn`w dpey`x mrt elit` Ðåúãåòñ øîâ àìù.lke` epi` lkd ixac xnb la` Ð

ãîòå ìëàepgleyn cnre jxiay it lr s` Ð.melk jka oi`e ,lke`e xfeg Ð÷ìéñ àìù.`inc `zkix` dcerqke ,dlik`n dizrc gq` `le ,`id dxiwr e`lc ,`lahd z` Ð

'åë àáø øîà éøîàã àëéà.iaxk ,xgyd cenr dlriy cre ,raw oyiiy cr dzeye lke` :ixn`c `ki`k dklde Ðïùé ìáà.lke` epi` aeye ,`id dwqtd Ðíúä,ynn oyi e`l Ð

mpnpzn `l`.f"rla x"iiliney* Ð
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ìëoi`" wxt dxf dcear zkqna yxit - ziprz diny `l dng eilr drwy `ly ziprz

zeryl oiprznc wqtd lke mzd yxit ,`xni` el oi`y welga oke (`,cl) "oicinrn

idl`"a - zay `ed m`e ,"dltz rney"a dgpnd zltza axran elawl jixv ziprz lkc

.xeav ziprza irhnl `kilc ikid ik ,cigi ziprza did` xgnl xn`iy jixve ."xevp

íúäab lr s`e - `nlra diytp ixervl

ycwnd zia axgyn (a,gi dpyd y`x) opixn`c

xfril` iaxc `caer i`de ,ziprz zlibn dlha

oaxegd mcew i`c ,oaxeg xg`l did wecv xa

zexifb my oi` - mely yiy oeik (my) :opixn`

.dlha `lc xaq `pz i`d ,zeklnd

øñàé,xeq` oeyl ied s"l`a xq`i :yexit

,dxqd oeyl ied - xqiie .envr xq`y

,xgnl lek`l xzen didi ,xcpd on xeqi :xnelk

.zeprzdl oi`e aeh mei didiy

íàåepzxfb iptn excp dgci excpl mcew epzxfb

,lke lkn excp dgci :i"yx xne` -`le

yie .xaca wteqn i"xde .ziprz eze` milyi

milyi la` ,dprzi `l mei eze` `wecc ,xingdl

zeprzdl `ly xdfil yi oke .xgn meil eze`

`l i`ce el`nc ,mixetae dkepgae ycg y`xa

.ziprz zlibn dlha
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ì ïépòúî zøîàc àäúBòL¯íeìk íòè àlL àeäå ¨§¨§©§¦§©¦§¨§¤Ÿ¨©§
!àéä àúééìòî úéðòz àä :ééaà déì øîà .áøòä ãò©¨¤¤£©¥©©¥¨©£¦©©§§¨¦

.éëeìîéà Cìîéàc àëéøö ,àììk :àcñç áø øîàå ¨§¦¨§¦§©¦§¥§¨©©¦§¨¨
.úéðòz déîL åàì änç åéìò äò÷L àlL úéðòz©£¦¤Ÿ¨§¨¨¨©¨¨§¥©£¦
íúä ."ïéîéìLî àìå ,ïépòúî øîLî éLðà" :éáéúéî¥¦¦©§¥¦§¨¦§©¦§Ÿ©§¦¦¨¨

.àeä àîìòa déLôð éøeòöìéaø øîàc" :òîL àz §©¥©§¥§¨§¨¨§©§¨©©¦
åéðá éðaî éðà :÷Bãö ïa øæòéìà.ïéîéða ïa áàðñ ìL ¤¦¤¤¤¨£¦¦§¥¨¨¤§¨¨¤¦§¨¦

eäeðéçãe ,úaLa úBéäì áàa äòLz ìç úçà íòôe©©©©¨¦§¨§¨¦§§©¨§¦
éðtî ,eäeðîìLä àìå ,Ba eðépòúäå ,úaMä øçàì§©©©©¨§¦§©¥§Ÿ¦§©§¦§¥
déLôð éøeòöì éîð íúä ."àeä eðlL áBè íBiL¤¤¨¨¨©¦§©¥©§¥

.àeä àîìòaàäà :ïðçBé éaø øîàc ,òîL àz §¨§¨¨§©©£©©¦¨¨¡¥
ì íúä .éúéáì àBáàL ãò úéðòúadéLôð déèenL §©£¦©¤¨§¥¦¨¨§©¥©§¥

.ãáòc àeä äàéNð éaîúéðòz ìk :ìàeîL øîà ¦¥§¦¨©£©¨©§¥¨©£¦
éàå .úéðòz déîL åàì íBé ãBòaî åéìò ìaé÷ àlL¤Ÿ¦¥¨¨¦§¨§¥©£¦§¦

.à÷éæ àéìîc àçetîì éîc :àìéL øa äaø øîà ?éàî ,áéúé:øîà áø ?déì ìéa÷î úîéà ¨¥©£©©¨©¥¨¨¥§©¨§©§¨¦¨¥©§©¥¥©¨©
.äçðnä úlôúa :øîà ìàeîLe .äçðîaáéúëc ,àøazñî ìàeîLc déúååk :óñBé áø øîà §¦§¨§¥¨©¦§¦©©¦§¨£©©¥§¨¥¦§¥¦§©§¨¦§¦

Bîöò øñéé åàì éàî ."øñéé àðc úîãwî éäBìò éúééc Léðéà ìk ,ïäì" :úéðòz úléâîa¦§¦©©£¦¨¥¨¦¦§¥¦£¦¦©§©§¨¥©©¨¥©©§
.Bîöò øñàé .àì ?eìöaãçå ,"øñéé" :øîà ãç :éaøa ïBòîL éaøå àéiç éaø àäa éâéìt ¦§¨¥¨¥©§§¦¦¨©¦¦¨§©¦¦§§©¦©£©¥©§©

àéðúc ?àéä éàî ,"øñàé" :øîàc ïàîì .ïðéøîàãk ,"øñéé" øîàc ïàî ."øñàé" :øîà£©¥¨¥©©£©¥©¦§¨§¦©§©©£©¥¨¥©¦§©§¨
åéìò ìaéwL ãéçé ?ãöék .øñàé àðc úîãwî éäBìò éúééc Léðéà ìk" :úéðòz úléâîa¦§¦©©£¦¨¦¦§¥¦£¦¦©§©§¨¥¨¥¥©¨¦¤¦¥¨¨
,úéðòz úléâîa ïéáeúkä íéáBè íéîé ía eòøéàå ,dlek äðMä ìk ìL éðLå éLéîçå éðL¥¦©£¦¦§¥¦¤¨©¨¨¨§¥§¨¨¦¦©§¦¦§¦©©£¦

eðúøæb úà Bøãð ìéháé ,eðúøæâì íãB÷ Bøãð íà;eðúøæb ìház ,Bøãðì úîãB÷ eðúøæb íàå ¦¦§¤¦§¥¨¥§©¥¦§¤§¥¨¥§¦§¥¨¥¤¤§¦§§©¥§¥¨¥
."Bøãð úàéaø .éaø éøác .øçMä ãenò äìòiL ãò ?"äúBLå ìëBà éúî ãò" :ïðaø eðz ¤¦§¨©¨©©¨©¥§¤©¤©£¤©©©©¦§¥©¦©¦

.Búãeòñ øîb àlL àlà eðL àì :ééaà øîà ."øábä úBø÷ ãò :øîBà ïBòîL øa øæòéìà¤¦¤¤©¦§¥©§©¤¤¨©©©¥Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨©§¨
.ìëBà Bðéà Búãeòñ øîb ìáààlLk íúä ."ìëBà äæ éøä ,ãîòå øîb" :àáø déáéúéà £¨¨©§¨¥¥¥¦¥¨¨¨©§¨©£¥¤¥¨¨§¤Ÿ

.÷léñdéáéúéà .ìëBà Bðéà ,ïLé ìáà .ïLé àlLk àlà eðL àì :àáø øîà éøîàc àkéà ¦¥¦¨§¨§¦¨©¨¨Ÿ¨¤¨§¤Ÿ¨¥£¨¨¥¥¥¥¦¥
:éLà áø øîà ?íðîðúî éîc éëéä .íðîðúîa íúä ."ìëBà äæ éøä ,ãîòå ïLé" :ééaà©©¥¨¥§¨©£¥¤¥¨¨§¦§©§¥¥¦¨¥¦§©§¥£©©©¦
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אדמו"ר הזקן יצא לחרות ממאסרו הראשון – י"ט כסלו, ג' וישב, תקנ"ט, לפנות ערב.
היום יום י"ט כסלו



רמב
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxtziprz

øéúuwie (`n ziy`xa) opinbxznck ,xr Ð.xrzi`e Ðàøáñ éøåãäàepnn jixv m` Ð

xedxd jixvy xac.mpnpzny cera xnel rcei epi` Ðøëãî äéì åøëãî éëådfk Ð

zrny.xkcn Ðúéðòú åéìò ìá÷ù ãéçém` ,eilr law ziprz dfi` rcei epi`e ,mzq Ð

.xeav ly m` cigi ly'åë úìéòðá øåñàåe` zepey`x ylyk ,xeav ziprz `ny Ð

.eilr laiw ,zepexg` raykïðáø åúà÷
'åë àúéðòúìdl ixaqe .xeav ziprza Ð

wxta ,laaa xeav ziprz oi` :xn`c ,l`enyk

zlirpa xeq`c ,(a,cp migqt) "ebdpy mewn"

.ipd lkae lcpqdìëéî àîìã úùù áø ãô÷éà
éìëà éîðdil zile ,xeav ikxcn miyxete Ð

.l`enyk opibdp `pci`d op`e .l`enycàúðôà
.h"itixwyi`* Ðéôìçî.`ziprzc `neia Ð

àîìòá éøåòöì`l i`e ,diytp xrvn ivn i` Ð

.`pixg` (`neil) `l` `di `l Ðúáùá åìéôàå
.eteb xrv lhaziy ick ,zeprzdl leki Ð

íéð÷æ åôñà äøöò åàø÷ íåö åùã÷"lk Ð

."'d l` ewrfe mkidl` 'd zia ux`d iayeiäî
úøöò.zxvr ipinye zereay Ðúøöò äî éà

`zxe`n ezk`ln xeqi` Ð.úôéñàã àéîåã
íåéá íéð÷æopi`e ,eziaa cg` lk dlilac Ð

.oitq`pàðåä áøì äéì òééñî`hiytc `d Ð

.meia mipwf ztiq`c jlàéôåðéë àøôöî øîàã
zial oi`ae oivawzn xeav ziprz meia Ð

.xwad on zqpkdàúîã éìéîá ïéðééòîÐ

ipa iwqra mdiyrna wecal ,dxiwge dyixc

.oze` oiqiitne ,odipia qnge lfb m` ,xirdéëéä
éãáòdilekae `xtvnc `itepika icar i`n Ð

.`ziprzc `neiàîåéã àòáéøjli`e zevgn Ð

.miwlg ipy oiyeràâìôá`raix epiidc Ð

'd z` eyxc" oixihtne "dyn lgie" exw ,`neic

."e`vnda
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íéðxiz ,ezpyn xeripyk ,dpiyd jeza - mip `le mip :iax xne` - xiz `le xiz mip `le

- enpnpzp :xn`wc (a,kw) "migqt iaxr"a d`xp `l j` .dpiyd zligza - xiz `le

ixiin mzde ,'eke mip `le mip ?enpnpzp inc ikid :iy` ax xn`e .elk`i `l - encxp ,elk`i
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כיוון שהתורה היא שעבוד הבעל זה הקדוש-ברוך-הוא לאשתו זו כנסת ישראל – יש בזה שלושת העניינים: שארה, נגלה דתורה, 
שמשיג ונכנס בפנים ותורתך בתוך מעי. כסותה, רזין, שזהו בחינת לבוש כיוון שאינו נכנס ונתפס כל צרכו, ואדרבה המושכל מקיף את 

השכל. ועונתה רזא דרזין . . שאין דורשין כו' אלא ביחיד.
ממכתב ח"י כסלו, תשט"ו



רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc ziprz(iriax meil)
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ici lr xaca oigadle xikdl ozipe ,ipxr epi` mb jci`nedéì eø÷c§¨¥
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,aiydl rcei epi` `xaqk daygn yxecd xac eze` mil`eyéëå§¦

déì éøkãîm` eze` mil`eye `xaqd z` el mixikfn xy`ke - ©§§¥¥
,rny jkøkãî.xkfp `ed - ¦§©

,úéðòz åéìò ìaéwL ãéçé ,áø øîà àðäk áø øîàefi` hxit `le ¨©©©£¨¨©©¨¦¤¦¥¨¨©£¦
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éáì eúàå eäééðñî éîéiñîc ïðaø ïðéæç à÷ àä ,úLL áøì ïðaø déì¥©¨¨§©¥¤¨¨£¦¨©¨¨¦§©§¥§¨©§§¨§¥

àúéðòzmilrpn xeaiv ziprza miyaeld minkg ep` mi`ex - ©£¦¨
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oday zepey`xdïéúBLå ïéìëBàwxíBé ãBòaî,jygzyn miwqete §¦§¦¦§
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eøáòs`äòéèðáe ïéðáa ,ïzîe àNîa ïéèòîî ,eðòð àìå elàly ¨§¥§Ÿ©£§©£¦§©¨©¨§¦§¨¦§¦¨

,dgnyïéñeøéàa[oiyeciw]íãà ïéa íBìL úìéàLáe ,ïéàeNéðáe §¥¦§¦¦¦§¥©¨¥¨¨
íB÷nì ïéôeæpä íãà éðák ,Bøéáçìoi` j` ,miprp mpi`e milltzny ©£¥¦§¥¨¨©§¦©¨

mle` ,xeaivd lr zetqep zeiprz mixfebíéãéçiäicinlz - ©§¦¦
minkgàöiL ãò ïépòúîe ïéøæBçyceg,ïñéðmpi` aey okn xg`l §¦¦§©¦©¤¥¥¦¨

m`y ,miprzne ïñéð àöéokn xg`líéîLb eãøédpey`xlmpi` , ¨¨¦¨¨§§¨¦
`l`øîàpL ,äìì÷ ïîéñzepnl eywayk mrl l`eny zgkeza ¦¨§¨¨¤¤¡©

jln mdilr(fi ai '` l`eny),,'Bâå íBiä íéhç øéö÷ àìä'l` `xw` £Ÿ§¦¦¦©§¤§¨¤
ipirA mziUr xW` dAx mkzrx iM E`xE ErcE ,xhnE zFlw oYie 'd§¦¥Ÿ¨¨§§¦¨©§¤©¨£¤£¦¤§¥¥

.'Kln mkl lF`Wl 'd¦§¨¤¤¤

àøîâ
s` minkg exq` zepexg`d zeiprzd zxyray ,dpyna epipy
dpc `xnbd .dk`lne lcpqd zlirp ,yinyz ,dkiq ,dvigx

:`xnbd zl`ey .xeqi`d mrhaâeðòz eäa úéà eälek àîìLa± ¦§¨¨§¦§©£
itl ziprza mzeyrl xeq` mibeprzd x`y lky df xac oaen

oebk ,beprz mda yiyLéîLúå [ìãðñä úìéòð] äëéñå äöéçø§¦¨§¦¨§¦©©©§¨§©§¦
ìáà .ähnäziiyr,äëàìî,daxc`,àeä øòö.dxq`p recneøîà ©¦¨£¨§¨¨©©¨©

àø÷ øîà ,àaà øa äéîøé áø øîà àcñç áøxn`yk l`ei z`eapa ©¦§¨¨©©¦§§¨©©¨¨©§¨
daeyza xefgle zeprzdl mrl(ci ` l`ei)eLc÷'[epinfd]íBö ©§

íéð÷æ eôñà äøöò eàø÷oicy yexcl yi aezkd oeylne ,'ebe ¦§£¨¨¦§§¥¦
ziprzúøöòk,zxvr ipinye zereayd bg -øeñà úøöò äî §£¤¤©£¤¤¨

.äëàìî úéiNòa øeñà úéðòz óà ,äëàìî úéiNòa:`xnbd dywn ©£¦©§¨¨©©£¦¨©£¦©§¨¨
úøöò äî éàdk`lna dxeq`àúøeàî,[axrdn]énð úéðòz óà ¦©£¤¤¥§¨©©£¦©¦

dk`lna xq`izéì àLøtéî éãéãì ,àøéæ éaø øîà .àúøeàî- ¥§¨¨©©¦¥¨§¦¦¦©§¨¦
xacd yexit izrnyàø÷ øîà ,àaà øa äéîøé éaøc dépéîeze`a ¦¥§©¦¦§§¨©©¨¨©§¨

weqt,'íéð÷æ eôñà'`ed ziprza dk`lnd xeqi`y cnllàéîec ¦§§¥¦§¨
íéð÷æ úôéñàcitk] ziprzd meia mipwfd qepikl dneca ± ©£¦©§¥¦

,[oldl x`aziy,íBia íéð÷æ úôéñà äîsq`idl jxc oi` ixdy ©£¦©§¥¦©
,dlilaóàa dk`ln xeqi`énð ,íBöwx ok mb -.íBiazl`ey ©©¦©

:`xnbdàøäéhî àîéàå`l` ligzn dk`ln xeqi` oi`y xen` ± §¥¨¦¦©¨
.mipwfd ztiq`k meid ixdvn,éãéà áøc déøa àLéL áø øîàdf ¨©©¥¨§¥§©¦¦

ztiq`n cnlpy dk`lnd xeqi`y zehyta hwp dinxi iaxy
,xweadn xak ligzn mipwfdàøôvî øîàc ,àðeä áøì déì òéiñî§©©¥§©¨§¨©¦©§¨

àéôepék.xweadn ligzn ziprzd meia mipwfd qepiky - ¦§¨
:`xnbd zxxan .mipwfd qepika meid xcq z` zx`an `xnbd

éãáò éëéä.ziprzd meia miqpkznd eyr dn -øîààøôvî ,éiaà ¥¦¨§¦¨©©©¥¦©§¨
àîBéc àbìt ãò,meid zevg cr xweadn -àúîc éléîa ïðéðéiòî ©©§¨§¨§©§¦¨§¦¥§¨¨

miyixtne zeleyknd mipwzne xird ipiipra miwceae miayei -
.zexiarn xird ipaCìéàå ïàkîonfd z` miwlgn ,zevg xg`l - ¦¨§¥¨

,miwlg ipyl xzepdàîBéc àòáéø[mei rax]àøôña ïðéø÷ ¦§¨§¨¨¦©§¦§¨
àzøèôàå'd eyxc' mixihtne 'lgie' zyxt dxeza mi`xew - §©§©§¨
,'e`vndaéîçø ïðéòa ,Cìéàå ïàkîzywaae zelitza miaxn - ¦¨§¥¨§¦¨©£¥

,mingxøîàpLmi`hgd lr eprzde dlebdn l`xyi elry zra ¤¤¡©
mcia eidy(b h dingp),'ä úøBz øôña eàø÷iå íãîò ìò eîe÷iå'©¨©¨§¨©¦§§§¥¤©

.'íäéäìà 'äì íéåçzLîe íécåúî úéòéáøe ,íBiä úéòéáø íäéäìà¡Ÿ¥¤§¦¦©§¦¦¦§©¦¦§©£¦©¡Ÿ¥¤
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc ziprz(iying meil)

e :`xnbd dywnàðà Cetéàivgay ,jtidl `ed meid xcq `ny - ¥£¨
meid ivgae ,mingx eywaie dxhtdae dxeza e`xwi oey`xd meid

:`xnbd daiyn .xird iyrna epiiri ipydCzòc à÷ìñ àì`l ± Ÿ¨§¨©§¨
,ok xnel okziáéúëczradlebd on l`xyi elry(c h `xfr), ¦§¦

`xfr xne`yìòî ìò ìàøNé éäìà éøáãa ãøç ìk eôñàé éìàå'§¥©¥¨§¨¨¥§¦§¥¡Ÿ¥¦§¨¥©©©
'åâå äìBbäil` mi`a eid - 'axrd zgpnl cr mnFWn aWi ip`e ©¨©£¦Ÿ¥§¥©§¦§©¨¨¤

ip`e ,jkn myixtdl ,dlebd iyp` i`hg lr xtql mday miaehd
,axrd zgpnl cr mdixac rneye ldean ayeiáéúëeokn xg`l §¦

(d weqt),éúéðòzî ézî÷ áøòä úçðîáe'icba irxwaE [ixrvn] §¦§©¨¤¤©§¦¦©£¦¦§¨§¦¦§¦
'ebe ilirnE.''ä ìà étë äNøôàåmeid ivgay micnel o`kne §¦¦¨¤§§¨©©¤

[zevg xg`] axrd zgpnae ,xird iyrna oiirl yi oey`xd
.mingxa zeaxdl

:dvigx xeqi` xcba dpc `xnbdáø øîà àtt øa íøôø øîà̈©©§¨©¨¨¨©©
ìk ,àcñçmewnLxeqi`d mrhe dvigx minkg exq`íeMî àeä ¦§¨¨¤¦

áàa äòLz ïBâk ,ìáà,ziad oaxeg lr ea mila`znyìáàåzny ¥¤§¦§¨§¨§¨¥
,eiaexwn cg`øeñàuegxl.ïðBöa ïéa ïénça ïéaeìkmewnLxeqi` ¨¥§©¦¥§¥¨¤

dvigxdíeMî àeäzripnïBâk ,âeðòzøeaö úéðòzmixfeby ¦©£§©£¦¦
,eiyrn lr xrhvie daeyza xeaivd aeyiy ick minkgïénça§©¦

,øeñàeøzeî ïðBöa. ¨§¥¨
àðéðz énð ïðà óà ,ïéáà øa éãéà áø øîàok epipy ep` s` ± ¨©©¦¦©¨¦©£¨©¦¨¦¨

,xeaiv ziprz iabl epizpynaúBàöçønä úà ïéìòBðåmeyn §£¦¤©¤§£¨
rnyn ,ming min ly md ze`vgxn mzqe ,mda ugxzdl xeq`y

.ycgl `cqg ax `a dne ,xzen opevay,éiaà déì øîàjl oipn ¨©¥©©¥
,df weicåikéàs`déì éòaî úBøäpä úà ïéøëBñ ,øeñà ïðBöa §¦§¥¨§¦¤©§¨¦¨¥¥

éðúéîìick myaile zexdpd z` xevrl aezkl dpynl did - §¦§¥
`ed xeqi`dy okzi mlerl ok m`e ,`ly i`ce ,mda evgxi `ly
dpynd dazk mlrepl xyt`y ze`vgxn iabl wxe ,opeva s`

.ok zeyrlàaà ,éãéà áøc déøa àLéL áø øîàepzpynn dywdy ¨©©¥¨§¥§©¦¦©¨
déì àéL÷ éëä,el dywed jk ±ïðz éãkîepipy xak `eld -øeñà ¨¦©§¨¥¦§¦§©¨

,äöéçøaok m` ,opeva oiae oinga oia `id dvigx mzqeúà ïéìòBð ¦§¦¨£¦¤
éì änì úBàöçønäoicd z` letkl jxev `pzd d`x recn - ©¤§£¨¨¨¦

.df htynadpéî òîL åàì àlàwxy yibcdl ezpeekyïénça ¤¨©§©¦¨§©¦
øeñàj` ,uegxl.øzeî ïðBöa ¨§¥¨

dxq`p a`a dryzay ,`cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbd
:opeva s` dvigx,déì òéiñî àîéì,`ziixaa epipyéáéiç ìk ¥¨§©©¥¨©¨¥

úBìéáè,ozliah onf ribdyïéa áàa äòLúa ïéa ,ïkøãk ïéìáBè §¦§¦§©§¨¥§¦§¨§¨¥
,íéøetkä íBéa:`xnbd zxxane .devn dpnfa dliahyéàîa- §©¦¦§©

,milaeh md dewn dfi`aàîéìéàxn`p m` ±ïénça äìéáè ,ïénça ¦¥¨§©¦§¦¨§©¦
àkéà éîmilka mpzepe xg`n `ld ,dewn in mngl jiiy m`d - ¦¦¨

min ,mnngleäðéð ïéáeàL.dliahl milqtpe ,[md]åàì àlài`ce §¦¦§¤¨©
milaehye ,ïðBöawx mewn lknïéà ,úBìéáè éáéiçleahl exzed - §¥©¨¥§¦¦

eli`e ,devnd zngnàðéøçà Léðéàmixg` miyp` ±,àìgkene ¦¦©£¦¨Ÿ
.opeva s` dvigx dxeq` a`a dryzay

:`xnbd dgecäëøöð àì ,àðéè÷ øa àðç áø øîàef `ziixa ¨©©¨¨©§¦¨Ÿ¦§§¨
da miaiiegnl dliah xizdl,àéøáè énçì àlàzepiirn mdy ¤¨§©¥§¤§¨

miaiigd mi`nhl wx exizd mdae ,dliahl mixykd ming
.uegxl mc` lkl xzeny okzi opeva j` ,leahl

:`xnbd zl`ey,éëä éàmc` lkl xzen ef `ziixa zrcly ¦¨¦
,a`a dryza opeva uegxlàôéñ àîéàly `tiqd z` xen` - ¥¨¥¨

,dze` x`ae `ziixad,íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîàmi`nh s` ¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦

y itl ,ea elahi `l a`a dryza mzliah onf ribdyéãki`ck] §¥
[ie`xeeðéäìà úéa àeä[ycwnd zia]åéìò ãaàìepaxeg zngn - ¥¡Ÿ¥§©¥¨¨

zøîà éàå .äðMa úçà íòt äìéáèdvigxyøzeî ïðBöa,mc` lkl §¦¨©©©©©¨¨§¦¨§©§§¥¨
`nhd s`,ïðBöa õçøéi`ce `l` .ezliah ca`l jixv epi`e ¦§©§¥

yi m` `pipg iaxe w"z ewlgpe ,mc` lkl dxeq` opeva dvigxy
.mi`nhl dxizdl

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàlkl zxzen opeva dvigx mlerl ¨©©¨¨
ca`ny xn`y dne ,oinga dliah `l` `pipg iax xq` `le ,mc`

`ed ,a`a dryza ezliahïðBö çéëL àìc àøúàa`ly mewna - §©§¨§Ÿ§¦©¥
.zppev dewn dievn

:xeaiv ziprza opeva dvigx xizdy `cqg ax lr dywn `xnbd
,òîL àz,`ziixaa minkg epyeøîàLkxeaiv ziprz iabl ¨§©§¤¨§

yøzeî äìéla ìáà ,íBia àlà eøîà àì ,äëàìîa øeñàitk] ¨¦§¨¨Ÿ¨§¤¨©£¨©©§¨¨
lirl x`azdy(:ai).[eøîàLëeyeøîà àì ,ìcðqä úìéòða øeñà §¤¨§¨¦§¦©©©§¨Ÿ¨§
ìáà ,øéòa àlàjldnykCøca,xirl uegãöék àä .øzeî,dyri ¤¨¨¦£¨©¤¤¨¨¥©

xy`k,ìòBð Cøcì àöBéxy`keå .õìBç øéòì ñðëðokeøîàLë ¥©¤¤¥¦§¨¨¦¥§§¤¨§
yàlà eøîà àì ,äöéçøa øeñàzvigxaìáà ,Bôeb ìkzvigxåéðt ¨¦§¦¨Ÿ¨§¤¨¨£¨¨¨

.øzeî åéìâøå åéãé:`ziixad zniiqnäceðna àöBî äzà ïëå ¨¨§©§¨¨§¥©¨¥¦§¤
[oic zia edecipy].ìáàáe:`xnbd zwiicnåàì éàîoi` m`d - §¨¥©©

xeaiv ziprzl la`e dcepn ly mpic zeeydl `ziixad zpeek
eälekà,`ziixaa mixkfend miweligd lk iabl -edvigx iabl ©§

eilbxe eici eiptl eteb lk oia ewligyïðé÷ñò éàîádvigx efi`a - §©©§¦¨
,xaecnàîéìéàxn`p m` -eøL éî åéìâøå åéãé åéðt ,ïénçam`d - ¦¥¨§©¦¨¨¨¨§©§¨¦¨

,ming mina mvgxl la`l xzenøeñà ìáà ,úLL áø øîàäå§¨¨©©¥¤¨¥¨
elit`åàì àlà .ïénça Bòaöà èéLBäìdvigxa `ziixad zpeek §¦¤§¨§©¦¤¨©
,ïðBöa`lye ,eteb lk z` xeaiv ziprza uegxl dxq` dfae §¥

lk z` uegxl xeaiv ziprza xizdy `cqg ax ixack.opeva eteb
:`xnbd daiyníìBòì ,àìdvigxa `ziixad zwqer,ïénçadfae Ÿ§¨§©¦

xzen opeva la` ,eilbxe eici eiptl sebd lk zvigx oia dwlig
,eteb lk uegxlCì àéL÷ à÷cez` yxtp cvik jl dywy dne - §¨©§¨¨
`ziixad meiq,ìáàáe äceðna àöBî äzà ïëåxeq` la` ixd §¥©¨¥¦§¤§¨¥

ef d`eeyd ,cg` xa` elit` oinga uegxléà÷ àøàMàdler - ©§¨¨¨¥
mpic oi` dvigx itlk la` ,`ziixaa exkfedy mipicd x`y lr

.eilbxe eici eipta s` da xeq` la`e ,dey
:opeva uegxl la`l xq`y `cqg ax lr dywn `xnbd,òîL àz̈§©

ìL åéða eúîe äNòî ,ïäkä éñBé éaø íeMî ïäkä àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨©Ÿ¥¦©¦¥©Ÿ¥©£¤¥¨¨¤
äòáL ìk ïðBöa õçøå ,àðéðç éaø ïa éñBé éaødaiyn .ezela` ini ©¦¥¤©¦£¦¨§¨©§¥¨¦§¨

:`xnbdäåä åéìáà eäeôëzLk íúämcewe df xg` df eipa ezn - ¨¨§¤§¨£¨¨£¨
okle ,ipyd lr la`zdl lgd oey`xd zela` inin mewl witqdy
.opeva s` dvigx dxeq` la` lkl j` ,opeva uegxl el exizd

,eila` edetkzy la` ly epica eliwdy ep`vneeäeôëz ,àéðúc§©§¨§¨
,äæ øçà äæ åéìáàm`BøòN ãéaëä,eilr dywne daxd lcb - £¨¨¤©©¤¦§¦§¨

ì÷éîepnn hrn jzeg -å ,øòúaokñaëîz`øîà .íéna Búeñk ¥¥§©©§§©¥§©©¦¨©
,àcñç áø`ed xfebøòúa,iepiy jxcàì ìáàelbxdk,íéøtñna ©¦§¨§©©£¨Ÿ§¦§¨©¦

wx ezeqk z` qakn ok enkeøúða àìå ,íéîa[xib],ìBça àìå §©¦§Ÿ§¤¤§Ÿ§
.micbad z` mipalny iptn mda qakl jxcdy

:`cqg ax lr zwlegd drcìk ïðBöa õBçøì øzeî ìáà ,àáø øîà̈©¨¨¨¥¨¦§§¥¨
äòáL,zela`d iniàøîçå àøNaà äåäc éãéîel xzeny myk - ¦§¨¦¦©£¨©¦§¨§©§¨

.oii ziizye xya zlik`a bprzdl
:`ziixan `ax lr dywn `xnbdéáéúéî,daiyid ipa eywd - ¥¦¥
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כדאי היה שיתלמד לדבר בשפת המדינה כיוון שעל-ידי-זה תהיה לו האפשרות להשפיע ולקרב ליהדות גם את אלו מהנוער שאין 
מבינים שפה אחרת, ומובן שאין כוונתי להתלמד בכל הפרטים אלא בהנוגע להנ"ל ובמילא תקוותי שלא יקח זמן רב.
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רמה izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxtziprz
àðà êåôéà.ipiirn `blt jci`ae ,ingx erae ixhtne exw eed `nw `neic `bltc Ðìò
äìåâä ìòîirxwae iziprzn iznw axrd zgpnae axrd zgpn cr mneyn ayei ip`e" Ð

."idl` 'd l` itk dyxt`e ikxa lr drxk`e ilirne icbaéúî÷ áøòä úçðîáå`nl` Ð

`nw `bltc llkn ,`ipt cr ingx era `blt jci`a.`znc ilina ipiirn Ðïá äéîçðá
åôñàé éìàå àøæòá áéúë äéìëçeid il Ð

lr iptl cibdl ,oday miaeh oi`ae oitq`zn

.myixtdl ,dlebd `hge lrníîåùîÐ

cr oiceezny mlrn lr .f"rla o"icxezyi`*

,dhep lvdy ,jli`e zevgn axrd zgpn

mdxa`c dizelv :(a,gk) `nei 'qna opixn`ck

.ilzek ixgyn iknéúéðòúî éúî÷`l Ð

`l` ,lke` jk xg`e dgpnd cr dprzny

"irxwae" .diytp xrvn xnelkip`y m`e Ð

.dvxz`y ick ,lltzn iziid ilirne icba rxew

ìáà íåùî àåäù ìëexq`y ziprz lk Ð

a`a dryz oebk ,la` meyn dvigx minkg

ynn la` oky lke ,oaxeg zelia` meyn `edy

`aeh `xrv dil zi`c ,eiptl eznyoia xeq` Ð

.'eke oingaâåðòú íåùîoixqe`e ,oixrhvny Ð

:opiqxb ikd .beprza onvrøá éãéà áø øîà
úåàöçøîä úà ïéìòåðå àðéðú éîð ïðà óà ïéáà
úà ïéøëåñ ,øåñà ïðåöá éàå :ééáà äéì øîàå

éðúéîì äéì éòáéî úåøäðäop` s` .dinza Ð

:xeav ziprz iab ipzwc ,oizipzna `pipz inp

ze`vgxnd z` oilrepela` ,oing epiidc Ð

ded i`e ,xnelk :iia` dil xn` .xzen opev

xeq` opevac ocic `pzl dil `xiaqikid Ð

zexdpd z` oixkeq ipzinl ira ded?ivn ikid

edpixkqinl?àáà`iyw `w ikd ,ici` ax Ð

xq` `lc dpin rny xn`wc ,oizipzna dil

,dvigxa oixeq` oizipzn ipzw ickn .oing `l`

opev oia oing oia dvigx mzqeez il dnl Ð

oilrepe `pzine xcdinl?`wecc `xninl `l`

.'eke oingäéì òééñî àîéì,`cqg axl Ð

la` meyn `edy lk xn`celit` xeq` Ð

.opevaúåìéáè éáééç ìëmilaeh zcleie dcp Ð

.okxckàëéà éî ïéîçá äìéáè,xe`d ing Ð

.edpip oiae`y `dïðåöá åàì àìàiaiige Ð

zeliah,devn dpnfa dliahc meyn oi` Ð

:opiqxb ikd :envr xdhl xdnnyàîìò éìåë
.ïðåöá àìå ïéîçá àìéîçì àìà äëøöð àì

àéøáèzeliah iaiig :jklde Ðilek ,oi` Ð

`nlr.exy opeva la` .`l Ðéãë`ed ie`x Ð

.'ek epidl` ziaàúéà íàådl znwenck Ð

`pipg iax dil xcdn `w i`n ,ixy opevac

dliah ceai`n `nw `pzl?ilah `lc idp

ilah evn `d ,epidl` zia ceak meyn oinga

e`l `l` !opevaepiide ,ixiq` inp opeva Ð

ca`l xn`c.àôô áø øîàing mlerl Ð
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la`e dcepna `ven.`tt xa mxtxl `zaeize ,opeva elit`e ,eteb lk uegxl xeq` xeav ziprzac dpin rnye .dvigx` elit`e ,i`w ipd lk` Ðéà÷ àøàùà àì,dkiqe dlirp` Ð

dvigx jd mlerleopeva la` ,`id oinga Ðiniiw dvigx` e`l ,la`e dcepna zxn`c `zyde .eteb lk uegxl ixy Ð.ixy in oinga `nili` :lirl zkxtck iieyw`l `kil Ð

äòáù êåúá ïðåöá õçøå.ixy opeva :`nl` .opiqxb Ðåéìáà åäåôëúù.xriy iab ogky`ck ,el exizd jkitle ,mdipy ,eipa ezny :ipzwck .df xg` dfa Ðøòúá ì÷éîliwyc Ð

.ediipin `zxetøòúáå.iepiy jxc Ðøúð.f"rla `"ixw** oixewy oirk ,oa` e` ,`ed rwxw Ðìåçå øúðá.oalziy qakl jxc Ðàøîçå àøùáà äåäã éãéî.opevk od beprzc Ð
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.jzrc `wlq `l ipyne ,`znc ilina

øîàoia xeq` la`e opeva elit` xeq` a`a dryz oebk la` meyn `edy lk `cqg ax

meiae a`a dryza iel oa ryedi iaxc dixa sqei :inlyexi .'eke opeva oia oinga

lr dxiarne dtna gpwne eici uigxn mixetkd

izez aidie ihehxnq ixz dpei iax .eipir iab

ick xkd zgz hehxnq gipn did :yexit ,dirxk

.eipir iab lr exiarne .eglgll

ìëåoi`y eiykre - 'eke beprz meyn `edy

- a`a dryz `l` laaa xeav ziprz

fenza xyr dray elit` oinga elit` oixzen

.ield l`ei oa xfril` iax wqt jk ,dilcb meve

.oinga uegxl xq` :eia` l`ei 'xe

ïéìòåðå.oing ody :yexit - ze`vgxnd

åèài` :xnelk - 'ek zexdp oixkeq

?zexdp mixkeq ipzinl `ki` in opeva xeq` ded

`l ok enk ,xnelk .xkqnl ivn `lc `hiyt

."ze`vgxnd oilrepe" ipzwc `dn weciz

äìéáè.edpip miae`y `d - `ki` in oinga

(oinga) dliah dl zgkyn xn`w `lcn

,dkixal ekynede engedy oebk oinga dxiykc

elekc gikedl yi - `ixah inga xn`y `l`

.dliah `ipdn `l ,dkynd ici lr elit` ,ae`y

xnel dvex - dxiyk dlek dkyndc xn`c `de

min x`yk dewnd z` zlqet dpi`y oiprl

.mda dler epi` i`ce dliah la` ,miae`y

ïëåedlek` e`l i`n la`e dcepna `ven dz`

,xzen opevae opixn`wc `d` :yexit -

xn`c ,`cqg axl `iywe .opeva xzen inp la`cª

.`x`y` :ipyne .opeva oia oinga oia xeq` la`

`l la` .dkiqe dlirp` ,oipic x`y` ,xnelk

.opevac `d` i`w

ãéáëäjxc :yexit - xrza lwin exry

,gelib jxc ekxck `l la` .dkizg

.glbn xn`w `le ,lwin xn`wcn
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

מבואר דעת כמה מהאחרונים שבאמת יכלו להדליק המנורה גם בשאר השמנים שבהיכל, כיוון שטומאה דחוייה בציבור, אלא שרצה 
הקדוש-ברוך-הוא להראות חיבתן של ישראל שתתקיים המצווה מן המובחר והוא-הדין בטהרה בכללותה שיש להדר בזה.

ממכתב ח"י כסלו, תשט"ו



izni`naרמו cenr bi sc ± oey`x wxtziprz
úøâåáä ïéàick zhywzn `l` ,dnvr z` leepl d`yx ,zexry izy d`iady Ð

xbazy cr oiicr `ypidl die`x dpi`y ,dxrp `d .dilr evtwiyaeig zac ,d`yx Ð

.melk `le zaiig dpi` dphwe .`id zelia`äéáà ìáà éîéázelia` rxi` elit` Ð

zelia` aeig za `idy it lr s` ,ynn dia` zny :inp i` .epa zny ,dia`ldpi` Ð

.leepl d`yxïðåöá åàì àìàikd elit`e Ð

s` la`c :`nl` ,opeva zvgex dpi` dxrp

.xeq` opevañåëøéôàå ìåçéëàixiin `w `le Ð

qekxit .llk dvigxaqeak ,xriya ÐÐ

dvigx ,micbaa.seba Ðúøîåà úàæÐ

oicd `ed ,qekxite legika dl opinwencn

.zqeakzlúéðòú úìôú.eppr Ðìàåâ ïéá
àôåøì.dnvr ipta dkxa Ðãéçé éëåaeyg Ð

,dnvr ipta dkxa el oipwzn ediy jk lk

ezltza siqedl?!äìôú òîåùádlleky Ð

dze`c ,"dltz rney"a mzege ,dkxad jeza

lk` oia ziprz` oia rnyn dznizge dkxa

.ilinøåáöì ãéçé ïéá ïéà.ziprz iab ÐäæùÐ

lleke ,dxyr dpeny eziprz meia lltzn cigi

.dltz rneya ziprz zltzäøùò òùúÐ

ixw dltz mzq .`texl l`eb oia dil rawc

dpaia "mipiylnle" zkxac ,dxyr dpeny

.(a,gk) zekxaa opixn`ck ,depwzíéøùò
ïééåä òáøàåmixyrc ,(`,eh) onwlc oiwxita Ð

ipzw `kde ,`ziprzc `neia eed zekxa rax`e

!`l eze dxyr ryzøåáöåeilr laiwy cigi Ð

envrl dkxa raew cigi :`nl` .xeav ziprz

.xeav ziprz laiwykàúééî÷áylya Ð

zepey`x zeiprz,rax`e mixyr `kilc

`xnba "cvik zeiprz xcq" wxta opixn`ck

.(ziy`xa)'åëå äëàìî úééùòá ïéøúåî åìàã
mixyrl `d .i`d ilek ixing `lc zepey`x Ð

zekxa rax`ejzrc `wlq `we .oiey dfe df Ð

,zeirvn`a rax`e mixyrl edpzi`c

rax`e mixyr `kilc `ziinw uixznwcnÐ

edpzilc ,`id `le .edpzi` `zirvn`ac llkn

`dc meyne .mzd ipzwck ,zepexg`a `l`

mixyrn dil jixt ikd meyn ,`ziinw `zlin

.zeirvn`a edpzilc rax`eøééùå àðú`pz Ð

.xiiye ,zepey`xl zeirvn` oia edpzi`c ilin

iab onwl gkenck ,`ed `wec e`l "oia oi`"

:opiqxb ikd .jci`àìà ,øééù éàäã øééù éàî
éøééî à÷ àì úåìôúá éøééî à÷ éøåñéàáÐ

'ek daizd z` oi`iven daiz xiiy qixbc o`ne

,zepexg`a `l` dpi`c ,`ed yeaiy Ð

`l` dpi`c dil `hiyt hytine .jenqack

.zepexg`aøééù éàäã øééù éàî`gxe` `lc Ð

`l` .`cg ixeiyle ilin lk ipznl `pzc

ikdle ,edpzil `ziinwa rax`e mixyr mlerl

.ixiinw `l dltzac ,"oia oi`"a edl aiyg `l

òáøàå íéøùò àëéì éîð úåéòöîàá`l` Ð

.mzd opixn`ck ,zepexg`aåìàáùÐ

inp opzck ,oilrepe mirixzn zepexg`d

rax`e mixyrl `d .oizipzna,oiey dfe df Ð

.edpzi` ediiexzac
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ïéàikd `l` .`wec e`l - d`yx `dc :wgvi epiax xne` - dnvr lehl d`yx zxbead

.zaiig - dxrp `d ,zaiig zxbead oi` :xn`w

àìàdywe .xzen opevac zxn` z`e dxeq`c xnelk ,d`yx dxrp xn`we .opeva e`l

."qekxit`e legik`" ipzw ik :ipyne !xzen opevac xn`c ,`axl

àìàwqt ikde - dltz rneya wgvi ax xn`

,dltz rneya :ziprz zltzc `zrnya

xne`yk jixv jkl .envrl dkxa raew cigi oi`e

mcew exne`l (jixvc) dlitz rneya "eppr"

ligziy mcew epprl ribnyk ,dkxad xne`y

l`xyi jnr dlitz rney dz` ik" xnel

ik" xn`i `l` ,mezgi `le eppr xn`i "mingxa

ik" jk xg`e "riyene dxv zra dper 'd dz`

jexa mingxa l`xyi jnr dlitz rney dz`

xne` xeav gily la` ."dltz rney 'd dz`

.mzege ,dkxa raewe "l`xyi l`eb"

àðúxiiye ,dk`ln ziiyr `pz :yexit - xiiye

mixyr :yexit .zekxa rax`e mixyr

yy oitiqen eid `ziprzay :zekxa rax`e

.(`,eh) ipy wxt y`xa onwl yxtnck ,zekxa

éàî`cg meync :yexit - 'ek xiiy i`dc xiiy

:xn`z m`e .xiiyl `pzl ied `l `zlin

,xn`w oia oi` `dc ,xiiye `pz `lc xn`w `kd

:dywe ,cala el` `l` dfl df oia oi`c :rnync

zeacpl mixcp oia oi` ipzw (`,g) dlibna `dc

aiig epi` zeacpe ozeixg`a aiig mixcpdy `l`

mixcpc :xg` welig yic oircei ep`e ,ozeixg`a

daegay xac lkc ,oilegd on `l` mi`a opi`

on ze`a zeacpe ,oilegd on `l` `a epi`

minly zgafe" (fk mixac) xn`ck ,xyrnd

inp mzdc :xnel yie xyrn iab aizkc zlk`e

,welig yi minly iab ilin ipde ,dey dfe dfc

oia oi`c ,zelera ixiin - oia oi` ipzwc `de

mixcpdy `l` dacpc zelerl mixcpc zeler

`y dn ,ozeixg`a aiigoia oi` `dc .dacpa ok oi

,df welig `l` zeacpc zelerl mixcpc zeler

.oilegd on `l` oi`a opi` zeler lk `dc

àøáñúåonwl yxtn :'it - daiz xiiy `de

aegxa daizd oi`iveny (a,eh)

xiiy `dc `xaqze .zepexg`a (zeirvn`a) xird

,ixiinw `xeqi`ac xninl `kile :yexit !daiz

?`ki` xeqi` i`n - oilrepe oirixznc `dc
e`l

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

ìáà éîéa dîöò úà ìåeðì äàMø úøâBaä ïéà"¥©¤¤©¨¨§©¥¤©§¨¦¥¥¤
?éàîáe ?äöéçøa åàì éàî .äàMø äøòð àä ."äéáà̈¦¨¨©£¨©¨¨©¨¦§¦¨§©
áø øîàäå ?äàMø úøâBaä ïéà ,ïénça àîéìéà¦¥¨§©¦¥©¤¤©¨¨§¨¨©©
àlà !ïénça Bòaöà èéLBäì øeñà ìáà :àcñç¦§¨¨¥¨§¦¤§¨§©¦¤¨

?ïðBöa åàì.ñekøéôe ìeçékà .àì:déì òéiñî àîéì ¨§¥¨©¦¦§¥¨§©©¥
äNòî :ïäkä éñBé éaø íeMî ïäkä àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨©Ÿ¥¦©¦¥©Ÿ¥©£¤
ïðBöa õçøå ,àðéðç øa éñBé éaø ìL åéða eúîe¥¨¨¤©¦¥©£¦¨§¨©§¥

!äòáL ìkøçà äæ åéìáà eäeôëzLa íúä :éøîà ¨¦§¨¨§¦¨¨§¤§¨£¨¨¤©©
ãéaëä ,äæ øçà äæa åéìáà eäeôëz" :àéðúc .äæ¤§©§¨§¨£¨¨¨¤©©¤¦§¦
áø øîà ."íéîa Búeñk ñaëîe ,øòúa ì÷éî ,BøòN§¨¥¥§©©§©¥§§©¦£©©
àìå ,"íéîa" .íéøtñîa àì ìáà ,"øòúa" :àcñç¦§¨§©©£¨Ÿ§¦§¨©¦§©¦§Ÿ

.ìäàa àìå ìBça àìå øúða:àáø øîà éøîàc àkéà §¤¤§Ÿ§§Ÿ§¨¨¦¨§¨§¦¨©¨¨
?ïééå øNaî àðL éàî .äòáL ìk ïðBöa øeñà ìáà̈¥¨§¥¨¦§¨©§¨¦¨¨§©¦

.ãéáòc àeä décçt éçekôì íúä:déì òéiñî àîéì ¨¨§©¥©§¥§¨¥¥¨§©©¥
.äàMø äøòð àä ."dîöò ìåeðì äàMø úøâBaä ïéà"¥©¤¤©¨¨§©¥©§¨¨©£¨©¨¨
øîàäå ?äàMø úøâBaä ïéà ,ïénça àîéìéà ?éàîa§©¦¥¨§©¦¥©¤¤©¨¨§¨£©
àlà !ïénça Bòaöà èéLBäì øeñà ìáà :àcñç áø©¦§¨¨¥¨§¦¤§¨§©¦¤¨

?ïðBöa åàì.ñekøéôe ìeçékà .àì:àcñç áø øîà ¨§¥¨©¦¦§¨©©¦§¨
.äòáL ìk úñBaëúa øeñà ìáà :úøîBà úàæŸ¤¤¨¥¨§¦§¤¨¦§¨
ïéáe ïénça ïéa Bôeb ìk õBçøì øeñà ìáà :àúëìäå§¦§§¨¨¥¨¦§¨¥§©¦¥
,øeñà ïénça åéìâøå ,åéãé ,åéðt ìáà .äòáL ìk ïðBöa§¥¨¦§¨£¨¨¨¨¨§©§¨§©¦¨
.øeñà àeäL ìk eléôà ,Ceñì ìáà .øzeî ïðBöa§¥¨£¨¨£¦¨¤¨

.øzeî ,àîäefä úà øaòì íàåàúéðòúc àúBìö §¦§©¥¤©£¨¨§¨§©£¦¨
,déøa ÷çöé áøì äãeäé áø déøaãà ?ïðéøkãî éëéä¥¦©§©¦©©§§¥©§¨§©¦§¨§¥

ìltúî úéðòz åéìò ìaéwL ãéçé :Løãå.úéðòz ìL §¨©¨¦¤¦¥¨¨©£¦¦§©¥¤©£¦
é÷úî ."àôBø"ì "ìàBb" ïéa ?døîBà ïëéäåáø dì ó §¥¨§¨¥¥§¥©§¦¨©

áø øîà àlà ?Bîöòì äëøa òáB÷ ãéçé éëå :÷çöé¦§¨§¦¨¦¥©§¨¨§©§¤¨¨©©
òîBL"a :úLL áø øîà ïëå ."älôz òîBL"a :÷çöé¦§¨§¥§¦¨§¥¨©©¥¤§¥

."älôzøeaöì ãéçé ïéa ïéà" :éáéúéîäfL àlà §¦¨¥¦¦¥¥¨¦§¦¤¨¤¤
."äøNò òLz ìltúî äæå äøNò äðBîL ìltúî¦§©¥§¤¤§¥§¤¦§©¥§©¤§¥
?äøNò òLz éðä ,øeaö çéìL "øeaö"å ,Lnî "ãéçé" :àîéìéà ?"øeaö" éàîe "ãéçé" éàî©¨¦©¦¦¥¨¨¦©¨§¦§¦©¦¨¥§©¤§¥
ãéçéì ãéçé úéðòz åéìò ìa÷c ãéçé ïéa ïéà :øîà÷ éëä åàì àlà !eåä òaøàå ïéøNò¤§¦§©§©¨¤¨¨¨¦¨¨©¥¥¨¦§¦¥¨¨©£¦¨¦§¨¦
òîL .äøNò òLz ìltúî äæå äøNò äðBîL ìltúî äfL àlà ,øeaö úéðòz åéìò ìawL¤¦¥¨¨©£¦¦¤¨¤¤¦§©¥§¤¤§¥§¤¦§©¥§©¤§¥§©

!Bîöòì äëøa òáB÷ ãéçé dpéîçéìL Cì àéL÷ à÷ãe .øeaö çéìL Cì àîéà íìBòì .àì ¦¨¨¦¥©§¨¨§©§¨§¨¥¨¨§¦©¦§¨©§¨¨§¦©
ìLa ,éìöî òaøàå ïéøNò øeaö.òaøàå íéøNò àkéìc úBðBLàø úBiðòz Lïéà" àäå ?àìå ¦¤§¦§©§©©§¥§¨©£¦¦§¥¨¤§¦§©§©§¨§¨¥

ì úBðBLàø ùìL ïéa ïéà" :éðú÷ "ïéaìLäëàìî úéiNòa ïéøzeî elàaL àlà ,úBiòöîà L ¥¨¨¥¥¥¨Ÿ¦§¨¤§¨¦¤¨¤§¥¨¦©£¦©§¨¨
øéiL éàî .øéiLå àðz !ïéåL äæå äæ ,òaøàå íéøNòì àä ."äëàìî úéiNòa ïéøeñà elàáe§¥£¦©£¦©§¨¨¨§¤§¦§©§©¤§¤¨¦¨¨§¦¥©¦¥

!éðú÷ "ïéa ïéà" àäå ,eúå ?øéiL éàäc.éøééî àì úBlôúa ,éøééîà÷ éøeqéàa àpz ,àlà §©¦¥§§¨¥¥¨¨¥¤¨©¨§¦¥¨©§¥¦§¦Ÿ©§¥
.òaøàå íéøNò élöî àì éîð àúééòöîàa :àîéà úéòa éàåìL ïéa ïéà" :àéðúäå ?àìåL §¦¨¥¥¨§¤§¨¦¨¨©¦¨§©¥¤§¦§©§©§¨§¨©§¨¥¥¨

ì úBiðLäæ ,ïäéøác ìëì àä ."úBieðçä úà ïéìòBðå ïéòéøúî elàaL àlà ,úBðBøçà òáL §¦§¤©©£¤¨¤§¥©§¦¦§£¦¤©£¨§¨¦§¥¤¤
!éðú÷ "ïéa ïéà" àäå ,øéiLå àðz éîð àëä àîéz éëå !ïéåL äæåà÷åã "ïéa ïéà" àøañúå §¤¨¦§¦¥¨¨¨©¦¨¨§¦¥§¨¥¥¨¨¥§¦§§¨¥¥©§¨

àäå

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

תענית. פרק ראשון - מאימתי דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

ידוע שבמקווה משתדלים לצאת רובא דרובא של הדיעות בזה, בוודאי ידוע לו, אשר בשנים האחרונות נתפשט המנהג לעשות שני 
בורות – נוסף על המקום שבו טובלים.

ממכתב ח"י כסלו, תשט"ו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc ziprz(iying meil)

:`ziixaa epipyäàMø úøâBaä ïéà[zaiig]éîéa dîöò úà ìåeðì ¥©¤¤©¨¨§©¥¤©§¨¦¥
,äéáà ìáàwxy rnyne .dycwl dilr evtwie ,dpbzz `ly ¥¤¨¦¨

,zaiig dpi` zxbea,äøòð àä,`ypidl oiicr zcner dpi`y ¨©£¨
äàMøzela` ipic bedpl zaiig -:`xnbd zwiicn .åàì éàî- ©¨¨©©

zxbea xizdl `ziixad zpeek oi` m`däöéçøa,leepzz `ly ick ¦§¦¨
éàîáe,dvigx efi`a -àîéìéàdvigx xn`p m` -,ïénçam`d §©¦¥¨§©¦

dfa xnel jiiyäàMø úøâBaä ïéàxeqi` bedpl zaiig dpi`y - ¥©¤¤©¨¨
,jkaøeñà ìáà ,àcñç áø øîàäås`,ïénça Bòaöà èéLBäìoeike §¨¨©©¦§¨¨¥¨§¦¤§¨§©¦

dleeip repnl dlekiy zxbeal xizp recn ,jk lk xacd xengy
.oinga dteb lk uegxl ,opeva dvigx ici lråàì àlài`ce - ¤¨©

dvigxa xaecn,ïðBöa`l` dxzed `l `id s`y x`eane §¥
.`ax ixack `ly ,da mixeq` mila` x`ye dxrp j` ,zxbeal

:`xnbd daiyn,àìoingae la` lkl zxzen opeva dvigx mlerl Ÿ
`l` mixen` `ziixad ixac oi`e ,zxbeal s` dxeq`ìeçékà©¦

ñekøéôedla` lkly ,dxry z` relwle dipir aiaq legkl - ¦§
.exizd zxbeale xeq`

:opeva dvigxa xzen la`y `ax zhiyl di`xàîéì,déì òéiñî ¥¨§©©¥
ìL åéða eúîe äNòî ,ïäkä éñBé éaø íeMî ïäkä àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨©Ÿ¥¦©¦¥©Ÿ¥©£¤¥¨¨¤

äòáL ìk ïðBöa õçøå ,àðéðç øa éñBé éaøla`y ixd .ezela` ini ©¦¥©£¦¨§¨©§¥¨¦§¨
:`xnbd dgec .opeva dvigxa xzenåéìáà eäeôëzLa íúä ,éøîà̈§¦¨¨§¤§¨£¨¨

,äæ øçà äæla`a lgd oey`xd epa zela`n mewl witqdy iptle ¤©©¤
xeq`y okzi la` mzq j` .opeva uegxl el exizd okle ,ipyd

,df ote`a minkg eliwdy ep`vne .opeva s` uegxl,àéðúc§©§¨
,äæ øçà äæ åéìáà eäeôëzm`BøòN ãéaëä,eilr ciakne lcb - §¨£¨¨¤©©¤¦§¦§¨

ì÷éîhrn epnn xfeb -å ,øòúaokñaëîz`íéna Búeñk`ly ¥¥§©©§§©¥§©©¦
.jka xeq` la` mzqy s` ,gixqz,àcñç áø øîàel exizd `l ¨©©¦§¨

`l` exry xefbløòúa,iepiy jxc `edyàì ìáàelbxdk §©©£¨Ÿ
,íéøtñîa`l` qakn epi` ok enkeøúða àìå ,íéna[xib]àìå §¦§¨©¦§©¦§Ÿ§¤¤§Ÿ

ìäàá àìå ìBçamilibxe ,micbad z` oall mkxcy ,[ayr oin] §§Ÿ§¨¨
.mda qakl

:`ax zhiya ztqep drcøeñà ìáà ,àáø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©¨¨¨¥¨
uegxläòáL ìk ïðBöa:`xnbd zl`ey .zela` iniàðL éàî- §¥¨¦§¨©§¨

opeva dvigx dpey dnaïééå øNaîdaiyn .mda xzen la`dy ¦¨¨§©¦
:`xnbdcçt éçekôì íúäãéáòc àeä déoiid ziizy zxhn - ¨¨§©¥©§¥§¨¦

dpi` dvigx j` ,exrv gekyle bitdl ick `id xyad zlik`e
.beprzl `l`

:ef dhiyl di`x d`ian `xnbd,déì òéiñî àîéì,`ziixaa epipy ¥¨§©©¥
äàMø úøâBaä ïéà[zaiig]dîöò ìåeðìrnyne ,dia` la` inia ¥©¤¤©¨¨§©¥©§¨

eliwd zxbeaa `weecyäøòð àä,`ypidl zcner dpi` oiicry ¨©£¨
äàMøxeqi`l `ziixad zpeek dxe`kle ,dnvr leepl zaiig - ©¨¨

e ,dvigx,ïénça àîéìéà ,éàîay dfa xnel xyt` m`dïéà §©¦¥¨§©¦¥
äàMø úøâBaä,xeqi` jka bedpl zaiig dpi`y -áø øîàäå ©¤¤©¨¨§¨¨©©

øeñà ìáà ,àcñçs`,ïénça Bòaöà èéLBäìzxbeal xizp recne ¦§¨¨¥¨§¦¤§¨§©¦
.oinga uegxl ,opeva dleeip repnl dlekiyåàì àlàzpeek ¤¨©

dvigx zxbeal xizdl `ziixad.ïðBöaxeq` la` lky x`eane §¥
:`xnbd dgec .`ax ixack opeva s`,àìi mlerldvigxy okz Ÿ

`l` mixen` `ziixad ixac oi`e ,la` lkl s` zxzen opeva
ñekøéôe ìeçékàmixeq`d xryd zrilwe mipir zlgk itlk - ©¦¦§

.dycwl dilr evtwiy ick zxbeal mexizde ,dla` lkláø øîà̈©©
úøîBà úàæ ,àcñçcenll ozip ,mixeq` qekxite legiky jkn - ¦§¨Ÿ¤¤

yøeñà ìáàs`úñBaëúaeicba.äòáL ìk ¨¥¨§¦§¤¨¦§¨
:oecipa dkldd wqt z` d`ian `xnbdõBçøì øeñà ìáà ,àúëìäå§¦§§¨¨¥¨¦§

z`äòáL ìk ïðBöa ïéa ïénça ïéa Bôeb ìk,zela` iniìáàzvigx ¨¥§©¦¥§¥¨¦§¨£¨
øeñà ïénça ,åéìâøå åéãé åéðteCeñì ìáà .øzeî ïðBöa,etebeléôà ¨¨¨¨§©§¨§©¦¨§¥¨£¨¨£¦

íàå .øeñà àeäL ìkwx dfa ezxhnøaòì[xiardl],àîäeæä úà ¨¤¨§¦§©¥¤©£¨
.øzeî¨

zxn`p okid [eppr] ziprz zlitz oipra oecl zxaer `xnbd
:`xnbd zl`ey .dlitzaïðéøkãî éëéä àúéðòúc àúBìöcvik - §¨§©£¦¨¥¦©§§¦¨

.dlitza ziprz zlitz mixikfn okidedéøaãà[bidpd]äãeäé áø ©§§¥©§¨

déøa ÷çöé áøì,[epa]ìltúî úéðòz åéìò ìaéwL ãéçé ,Løãå §©¦§¨§¥§¨©¨¦¤¦¥¨¨©£¦¦§©¥
dlitz,døîBà ïëéäå ,úéðòz ìLzcxtp dkxaaïéazkxaìàBb ¤©£¦§¥¨§¨¥¥
l`xyiàôBøì.l`xyi enr ilegé÷úîdì ódywd -éëå ,÷çöé áø §¥©§¦¨©¦§¨§¦

ãéçédidiy jk lk aeygBîöòì äëøa òáB÷dkxa el epwziy - ¨¦¥©§¨¨§©§
.ezlitza siqedl zcgein,÷çöé áø øîà àlàdxikfnazkxa ¤¨¨©©¦§¨§

,älôz òîBL.dlitz lk lr dznizg zernynyáø øîà ïëå ¥©§¦¨§¥¨©©
.älôz òîBLa ,úLL¥¤§¥©§¦¨

siqedl aeyg cigid oi`y ,wgvi ax ixac lr dywn `xnbd
:envrl dkxaéáéúéî,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd -ïéà ¥¦¥¥

weligïéazlitzøeaöì ãéçé,ziprzaäfL àlà[cigi]ìltúî ¥¨¦§¦¤¨¤¤¦§©¥
äøNò äðBîL,dlitz rney zkxaa ziprzd zlitz lleke ,zekxa §¤¤§¥

äæå[xeaiv]äøNò òLz ìltúîzcgein dkxa siqene ,zekxa §¤¦§©¥§©¤§¥
:`xnbd zxxan .ziprz zlitzlàîéìéà .øeaö éàîe ,ãéçé éàî- ©¨¦©¦¦¥¨

`ed cigiy xn`p m`Lnî ãéçé,lltznd cigi -øeaöå`edçéìL ¨¦©¨§¦§¦©
øeaöike ,dlitzd zxfgaéðägily xikfny zekxa mze` - ¦¨¥

md ziprza xeaiväøNò òLz`ld ,calaeåä òaøàå ïéøNò §©¤§¥¤§¦§©§©£
oldl x`eank ,[md](.eh).zekxa yy siqenyøîà÷ éëä åàì àlà¤¨©¨¦¨¨©

,`ziixad zpeek jk i`ce -,ãéçé úéðòz åéìò ìa÷c ãéçé ïéa ïéà¥¥¨¦§¦¥¨¨©£¦¨¦
åéìò ìawL ãéçéìk eziprza xingdläfL àlà ,øeaö úéðòz §¨¦¤¦¥¨¨©£¦¦¤¨¤¤

cigi ziprz laiwyäøNò äðBîL ìltúîzlitz xikfne ,zekxa ¦§©¥§¤¤§¥
,dlitz rneya ziprzäæådxikfn xeaiv ziprz zexneg laiwy §¤

e zcxtp dkxaaäøNò òLz ìltúî:`xnbd zniiqn .zekxaòîL ¦§©¥§©¤§¥§©
,Bîöòì äëøa òáB÷ ãéçé ,dpéî.wgvi axk `ly ¦¨¨¦¥©§¨¨§©§

:`xnbd daiynCì àîéà íìBòì ,àìraew epi` cigiy jl xne` - Ÿ§¨¥¨¨
`ed `ziixaa xkfpd xeaive ,envrl dkxaà÷ce ,øeaö çéìL§¦©¦§¨

Cì àéL÷y jl dywy dne -élöî òaøàå ïéøNò øeaö çéìL`ed - ©§¨¨§¦©¦¤§¦§©§©§©¥
zwqer `ziixady ayiil xyt` ,lltznìLaúBðBLàø úBiðòz L §¨Ÿ©£¦¦

,xeaivd miprznyòaøàå íéøNò àkéìcxeaiv gilyd mda - §¥¨¤§¦§©§©
.ezlitza zekxa siqen epi` oiicr

:`xnbd dywnàìågilyd zepey`xd zeiprza ok` m`d - §Ÿ
,zekxa rax`e mixyr xne` epi` xeaiv,éðz÷ 'ïéa ïéà' àäå§¨¥¥¨¨¥

,`ziixaa epipyyïéàweligìL ïéaLzeiprzì úBðBLàøìLL ¥¥¨Ÿ¦§¨Ÿ
elàaL àlà ,úBiòöîàzepey`xa -elàáe ,äëàìî úéiNòa ïéøzeî ¤§¨¦¤¨¤§¥¨¦©£¦©§¨¨§¥

zeirvn`a -,äëàìî úéiNòa ïéøeñà`l` mdipia oi`y rnyne £¦©£¦©§¨¨
,df weligì àäzxin` iabòaøàå íéøNòdlitza zekxaäæå äæ ¨§¤§¦§©§©¤§¤

,ïéåL.zepey`xa zexn`p jk zeirvn`a zexn`py myke ¨¦
oi` zepey`xd zeiprzay xnel xyt` mlerl :`xnbd daiyn
`l `ziixaa `pzde ,zekxa rax`e mixyr lltzn xeaiv gilyd

`l` ,zeiprzd oia miniiwd miweligd lk z` xikfdøéiLå àðz- ¨¨§©¥
:`xnbd zl`ey .ipyd z` xi`yde cg` welig dpyøéiL éàî©©¥

éàäcøéiLwelig s` xiiyy xnel lkepy ,cer xiiy welig dfi` - §©©¥
.dfeúå,zeywdl yi cer -,éðz÷ 'ïéa ïéà' àäåef oeyl zernyne §§¨¥¥¨¨¥

:`xnbd zvxzn .melk xiiy `lyéøeqéàa àpz àlàziprzdà÷ ¤¨©¨§¦¥¨
éøééîeli`e ,wqer `ed -éøééî àì úBlôúa`l okle ,xacn epi` - ©§¥¦§¦Ÿ©§¥

.dlitza zekxad oipn ly df welig xikfd
:sqep uexizíéøNò élöî àì énð àúéiòöîàa ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¤§¨¦¨¨©¦Ÿ§©¥¤§¦

òaøàå,zekxa c"k milltzn oi` zeirvn`d zeiprza s` - §©§©
dywn .df oiprl zeirvn`l zepey`x oia welig oi` mlerle

:`xnbdàìåmixyr lltzn epi` zeirvn`a s` ok` m`d - §Ÿ
,zekxa rax`eìL ïéa ïéà ,àéðúäåLzeiprzúBiðL[zeirvn`] §¨©§¨¥¥¨Ÿ§¦

ìelàaL àlà ,úBðBøçà òáL[zepexg`d]ïéòéøúîzexteya §¤©©£¤¨¤§¥©§¦¦
,úBéeðçä úà ïéìòBðåmdipia oi`y rnyne .zeirvn`a ok oi`y dn §£¦¤©£
,el` miwelig `l`ïäéøác ìëì àäziprzd ipic x`ya -äæå äæ ¨§¨¦§¥¤¤§¤

,ïéåLjk zekxa yy xeaiv gilyd siqen zepexg`ay myke ¨¦
.zeirvn`a siqenøéiLå àðz énð àëä àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨¨¨©¦¨¨§©¥

.miniiwd miweligd lk z` dpn `l o`k s`y,éðz÷ 'ïéa ïéà' àäå§¨¥¥¨¨¥
:`xnbd daiyn .sqep welig oi`y ef oeyl zernyneàøañúå- §¦§§¨

oeyly dz` xeaq m`dà÷åc 'ïéa ïéà',sqep welig oi`e ,`ed ¥¥©§¨
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc ziprz(iyiy meil)

äáéz øéiL àäå,`pzd exikfd `ly sqep welig miiw ixd - §¨©¥¥¨
x`eank xird aegxl daizd z` mi`iven zepexg` rayay

oldl(.eh)epi` 'oia oi`' oeyly ixd ,mi`iven `l zeipya eli`e ,
.mitqep miwelig mpyiy okzie `weec

:`xnbd dgecíeMî éàd z`ved iabl weligd xeiyäáézdz` ¦¦¥¨
,gikedl `aàeä àøeiL åàì,`ziixaa `pzdy itl ,xeiy epi` - ©¦¨

àòðéöc éléîzqpkd ziaa drxzd] `rpva miyrpd mixac - ¦¥§¦§¨
[zeiepgd zxibqeéðz÷eli`e ,dpy `ed -àéñäøôác éléîmixac - ¨¨¥¦¥¦§©§¤§¨

daizd z`vedk meqxta miyrpd,éðz÷ àìxnel xyt` mlerle Ÿ¨¨¥
iabl mdipia welig oi`y wiicl ozipe ,`ed `weec 'oia oi`' oeyly

.zekxad oipn
à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîàwiicl ozip dpyndn s` - ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
,zekxa yy mitiqen zeirvn`ayéðz÷clirl dpyna(:ai),äî §¨¨¥©

elàzepexg`d raydúBðBLàøä ìò úBøéúé,[zeirvn`d]àlà ¥§¥©¨¦¤¨
elàaLzepexg`d,úBéeðçä úà ïéìòBðå ïéòéøúîok oi`y dn ¤§¥©§¦¦§£¦¤©£

,el` miwelig `l` mdipia oi`y rnyne ,zeirvn`aìëa ìáà£¨§¨
,ïäéøácdlitza zekxad ztqez oebk,ïéåL äæå äæzeirvn`a s`e ¦§¥¤¤§¤¨¦

.mitiqenøéiLå àðz énð àëä àîéz éëåo`k s`y xn`z m`e - §¦¥¨¨¨©¦¨¨§©¥
,miniiwd miweligd lk z` xikfd `le `pzd xiiy'elà äî' àäå§¨©¥

,éðz÷:`xnbd dgec .sqep welig `vn `ly rnyneàøañúå- ¨¨¥§¦§§¨
oeyly dz` xeaq ok` m`ddì øéiL àäå ,àeä à÷ååc 'elà äî'- ©¥©§¨§¨©¥¨

d z`ved z` `pzd xiiy ixd,äáézzeiprza wx ziyrpy ¥¨
miwelig mpyiy okzie zwiecn dpi` ef oeyly gkene ,zepexg`d

:`xnbd daiyn .mxi`ydy mitqepíeMî éàd z`ved xeiyäáéz ¦¦¥¨
,gikedl `a dz`àeä àøeiL åàì,xeiy epi` -áéLç à÷c íeMî ©¦¨¦§¨¨¦
à÷øt Cãéàa dì`ad wxta zxkfpy -(.eh oldl)zeiprzd xcqa ¨§¦¨¦§¨

dn' oeyl mlerle ,zbdep dpi` zeirvn`ay rnyne zepexg`d
.`ed `weec 'el`

:`xnbd dgecéëäì úéúàc àzLä,ef dpadl z`ay dzr - ©§¨§¨¦§¨¦
mpi`e oldl zeipyna mix`eand miwelig `pzd xi`yny

zxin`y xnel xyt` ,xeiy miaygpäòaøàå íéøNòzekxaénð ¤§¦§©§¨¨©¦
àeä àøeiL åàì,xeiy aygp epi` ok mb -à÷øét Cãéàa dì éðz÷c ©¦¨§¨¨¥¨§¦¨¦§¨

oi`e ,zbdep dpi` zeirvn`ay rnyne zepexg`d zeiprzd xcqa
.miiw epi`y epzpyna df welig zhnydn gikedl

zl`ey .ziprz zlitz cigi xikfn okid xxal zxfeg `xnbd
:`xnbddìò éåä éàî.df oipra dkldl x`yp dn -áø øîà ©¨¥£¨¨©©

,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà ïëå ,éàèøññ øa ìàeîLdxikfn §¥©§©§©§¥¨©©¦¨©©¦¨©©
zcxtp dkxaaïéazkxaìàBbl`xyiìzkxaàôBøenr ileg ¥¥§¥

.l`xyi,ìàòîLé éaøc déøa éàpé éaøc déîMî øîà éMà áøåcigi §©©¦¨©¦§¥§©¦©©§¥§©¦¦§¨¥
dxikfnazkxa.älôz òîBL:`xnbd dwiqnàúëìäådkldd - §¥©§¦¨§¦§§¨

dxikfny `idazkxa.älôz òîBL §¥©§¦¨
el`a ,zewipine zexaern ly mpica zeziixa d`ian `xnbd

:zeprzdl zeaiig zeiprzàãç éðz,zg` `ziixaa minkg epy - ¨¥£¨
a úBpòúî úB÷éðéîe úBøaeòzeiprzúBpòúî ïéàå ,úBðBLàø ¨¥¦¦§©§¦§¥¦§©

azeiprzCãéà àéðúå .úBðBøçày epy zxg` `ziixaae -úBpòúî §©£§©§¨¦¨¦§©
azeiprza úBpòúî ïéàå ,úBðBøçàzeiprzCãéà àéðúå .úBðBLàø §©£§¥¦§©§¦§©§¨¦¨

y ,ziyily `ziixaa.úBðBøçàa àìå ,úBðBLàøa àì úBpòúî ïéà¥¦§©Ÿ©¦§Ÿ©©£
.zewelg zeziixa yly epl ixdàúéiòöîà èB÷ð ,éMà áø øîà̈©©©¦§¤§¨¦¨¨

eälek ïeöøzéîc Cãéawxy zeirvn`d zeiprzd z` jcia feg` - ¦¨§¦¨§§
dpey`xd `ziixady ,zeziixad lk evxezi jkae ,zeprzn oda
d`xw dipyde ,zepexg`d itlk 'zepey`x' zeirvn`l d`xw
wx dwqr ziyilyd `ziixade ,zepey`xl qgia 'zepexg`' mdl

.zeprzn ok` zeirvn`a j` zepexg`de zepey`xd zeiprza
:dpyna epipyelà äîzepexg`d rayd -úBøéúézexengeìò ©¥§¥©

zeiprzd zyyúà ïéìòBðå ïéòéøúî elàaL àlà ,úBðBLàøä̈¦¤¨¤§¥©§¦¦§£¦¤
.úBéeðçä©£

:`xnbd zxxan .ef drxzd idn zx`an `xnbdáø .ïéòéøúî éàîa§©©§¦¦©
,øîà äãeäémirwezúBøôBLazekxad zyyn zg` lka §¨¨©§¨

.`id 'drexz' oeylne ,mal z` ripkdl ick dlitza mitiqeny
,øîà áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áøådrxzd §©§¨§¥§©§¥©¦©¦§¥§©¨©

`id efazlitz,'eðpò'.mx lewa miwrevy ¦£¥
:`xnbd zxne` .mzwelgn z` zx`an `xnbdCzòc à÷ìñ à÷- ¨¨§¨©§¨

y ,xnel jzrca dler didøîàc ïàîmirixzny xaeqy in - ©§¨©
øîà àì ,eðpòamirixznyøîàc ïàîå ,úBøôBLamirixzny ©£¥Ÿ¨©§¨§©§¨©

øîà àì ,úBøôBLamirixzny,eðpòalr zwleg drc lke §¨Ÿ¨©©£¥
:`xnbd dywn .dzxagìò úBiðòz òáMî ïéúçBt ïéà ,àéðúäå§¨©§¨¥£¦¦¤©©£¦©
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ממכתב רבנו הזקן: "ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ה' לנו יום יט כסלו, יום ג' שהוכפל בו כי טוב, יום הלולא רבא של 
רבנו הקדוש נשמתו-עדן, וכשקריתי בספר תהלים בפסוק 'פדה בשלום נפשי', קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו – יצאתי בשלום מד' 

שלום.
היום יום י"ט כסלו



רמט
izni`n` cenr ci sc ± oey`x wxtziprz

äáéú øééù àäåzeiprz xcq :(`,eh) onwl ipzwck ,`zil `kde `zi` zepexg`ac Ð

cvik?!zepexg`a `l` `zilc daizn `icda `xnba opiazene .'ek daizd z` oi`iven

oizipzn inp ipzw ik :ipyne.`ziinwa Ðàòðéöã éìéîmixyre ,zqpkd ziaa oirixzn Ð

.zqpkd ziaa inp rax`eàéñäøôá.xir ly daegxa daiz Ðéîð à÷éãmixyrlc Ð

el` dn :oizipzn ipzwc ,oiey dfe df rax`e

rax`e mixyr el`e ,'ek zepey`xd lr zexizi

.zepexg` iab aiyg `w `léðú÷ åìà äî àäå
.`weec rnync Ðïé÷øéô êãéàá äì éðú÷ àäã

,mzdc inp `pz `kdc oizipzn dpyy inc Ð

i`da `pz `lc i`de:ipzwc ,mzd` jinq Ð

ok oi`y dn ,daizd oi`iven zepexg`a

.zeirvn`aéëäì úéúàã àúùämeync Ð

,xeiy ied `lc zxn`c oiwxit jci`a dl ipzwc

edpip oieyc zxn`c inp rax`e mixyr`ki` Ð

`l inp `xeiy elit` `dc .oiey ied `lc xninl

zepexg`ac oiwxit jci`a dl ipzw `icdac ,ied

ivexzl `ki`e ,`l zeirvn`a ,edpzi`

.rax`e mixyr `kilc `ziinwa :`nw `vexizk

äìò éåä éàî.cigi dxne` okid Ðèå÷ð
êãéá àúéòéöîylyac uixz :xnelk Ð

jpd edlekl zvxzne ,oiprzn eid zeirvn`

zepexg`a `le zepey`xa ipzwc `d .`ziipzn

`l` ,edpip ynn zepey`x e`l zepey`x jpd Ð

.zepexg`l zepey`x eed edpi`c ,zeirvn`

zepexg` raya la`Ðoeikc ,eprzin `l

mwinl zewipine zexaer evn `l edpip rayc

zepey`xa `le zepexg`a ipzwc `de .edaÐ

zepey`xde ,edpip zeirvn` zepexg` jpd

oda oiprzn oi`e .ynn zepey`xsiwz `lc Ð

ixwinl `pzl `ed oeyl zegve .i`d ilek `fbex

zepexg`e ,zepexg`l zepey`x zeirvn`l

.zepey`xlúåøôåùá.zerxzdd oiyer eid Ð

drexz mzqe ,drexz enk drxzd oeyle

dpyd y`x zkqna ,dixg`le diptl dheyt

aizkck ,zexteya oirixzn ikd`e .(`,cl)

oirwez .'ebe "zexvevga mzrwze" (i xacna)

eidie ,xteyd lewl mal eripkiy ick zexteya

oitiqen eidy zekxa yy`e .mz`hgn mirzxp

`aai dkxa lk lr oirwez eid ziprzd meia

.zerxzd dxyr dpeny ody ,zg`äãåäé áø
øîà:miwrev eid mx lewa "eppr" oirixzn Ð

eppr ,eppr mdxa` idl` eppr ,eppr epia` eppr

itk lkd .eppr awri idl` eppr ,eppr wgvi idl`

zltzc eppr la` .zegilqd seqa mixne`y

ziprzcigi elit`e ,zepey`xa elit` xne` Ð

ixw dltze ."dltz rney"a dxne`c `pniwe`

zexteya i`c ,drxzd dilirain oirixn Ð

ziprz zltz ly "eppr" yxtnc o`ne .dilÐ

dxyr dpeny ody jenqa ipzw `dc ,yazyn

`zi` m`e ,egixi xacl oniqe on jixt `we ,zerxzdzeiprz raya `ki` in zekxa dxyr dpeny ly zeltz dxyr dpeny :`icda jixtil Ð?úåéðòú òáùî ïéúçåô ïéàÐ

.zepexg`aúåòøúä äøùò äðåîù.zerexz yly zg` lkle ,rax`e mixyr cr dxyr dpenyn zekxa yy oitiqen ody Ðøáãì ïîéñåe` drexz efd drxzd m` drhz `ly Ð

.dltzåçéøéoirixzn jkl xnelk ,xacl oniq :`pixg` `pyil .zextey da aizkc Ð,'ebe "zexteya erwzie" (e ryedi) aizkc ,zextey ici lr egixia eprpy jxck epriy ick Ð

izgz dnegd letze" (ziy`xa) aizke."d'åëå àîìò éìåë úåøôåùá àìà.zexteya zeiprza opicarc ,oizipzna `kd ipzwc oirixzn `dc Ðåððòá éâéìô éëoirixzna ibilt ik Ð

oirixzn `nlra ipzwc i`de ,drxzd inp "eppr" xaq xn ,zeieprxet x`y lr `nlra opixn`czexteya xn`c o`ne ."eppr"a Ð.`l "eppr"a la` Ðáâç.enebxzk ,dax` Ðäòøéö
.mc`d z` zvwer Ðïéùåúé.enhegae eipira oiqpkp Ðêåëéç.lzeka jkgzp enk Ðàéä äôá ä÷òö àä.drxzd dil ixw `l dt zwrvc `nl` Ðàéä éàðúx`yc `pz i`d Ð

.'ek xaq jci`e ,drxzd dny e`l dt zwrv :xaq zeiprxet ipinñééâ.dilr oixve Ðøäð.mizad z`e dcyd z` sehyl uegl `veie hytznd Ðúôøåèîäzetexh mivia enk Ð

(`,cq oileg).mina rahidl dcizre ,dcpe zkledy Ðäøæòì.mxfrl e`eaiy mc` ipal oiwrev Ðä÷òöì àìåodilr wervl epzltz lirezy jk lk oigeha ep` oi`y ,dltz Ð

dxfrl :iqei iax dil xn`e .mx lewa rnync ,oirixzn `nw `pz xn`wc dxfrl :xg` oeyl .ixen itn ,drxzd ixw dt zwrv :`nl` .zayadxfrl eziaa cg` lk oilltzn ediy Ð

.`nlra
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åàì:lirlck ivexzl ivn dedc oicd `ede - `wxit jci`a dl ipzw `dc `ed `xeiy

.ipzw `l `iqdxtac ilin

éðúzepey`xa `le zepexg`a oiprzn jci` `pze zepexg`a `le zepey`xa zeprzn `cg

yxit .jcia `zrivn hewp zepexg`a `le zepey`xa `l oiprzn `l jci` ipze

,jcia zeirvn` zeiprz ylyd :qxhpewd

ikde .zeprzn zewipine zexaer zeiprz oze`ac

'zepey`xa' yexit ,zepey`xa zeprzn :xn`w

zepexg`l zepey`x mdc ,zeirvn` xnel dvex

`le iyitpc ,zepexg`a `l la` - zexeng eidy

`le zepexg`a ipzwc `de .edl icar evn

ixwe ,zeirvn` epiid 'epexg` i`d - zepey`xa

.zepey`xd on zepexg` mdy - zepexg` edl

,yly dipya oke ,zeiprz yly oixfeb dlgza

`de .zelw mdy zepey`xa zeprzn oi` la`

`l xnelk ,zepexg`a `le zepey`xa `l ipzwc

raya `le ,ynn zepey`xd zepey`xd ylya

`weec `l` ,ynn zepexg`d zepexg`d

.zeirvn`a

áøådinyn zliy xa l`eny axc dixa dcedi

:wgvi epax axd xne` - eppr xn` axc

,ziprz zltzay eppr xnel dvex `l "eppr" i`de

:mixetkd meiae zegilqa mixne`y epipr `l`

,xn`w `l - dltzc eppr la` .eppr epia` eppr

.dl xn` inp zepey`x ylya `dc

ïäáåe zerexz dxyr dpenyegixi xacl oniq

detiwdy ,ok eyr egixiay :yexit -

epwz ok enk - mei lka oirwez eide mini dray

lre ,zekxa yy oitiqen ziprz lkae .zeiprza

epiid ok m` ,oirweze oirixn oirwez dkxa lk

.zerexz dxyr dpeny

ïéòéøúîxefrl e`eaiy :yexit - dxfrl

:yexit - dta oirixzne .'eke xird

oi`c ,dta oirixzn xnel dvex drexz i`de

.zaya xteya drexz xizdl
iax
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izni`naרנ cenr ci sc ± oey`x wxtziprz
àúéðòú øñéìú øæâraye zeirvn` ylye zepey`x yly :(a,eh) oizipzna opixn`ck Ð

.minybl `le edl ciar zeiprxet x`yle .zepexg`äéîøâìxn` `ly ,yxc envrl Ð

.zeprzdl dvex did `l `edy itl `l`åðù àì.dxyr ylyn xzei mixfeb oi`c Ð
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'eåçzLéå íéøN'dniwl sqepa z`f miyery rnyn ,e"`e ze`d mr ¨¦§¦§©£
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו משלהי תשרי, ונהניתי לקרות בו אשר משתתף הוא בשיעורי תורה ברבים 
בבית הכנסת שלהם, והם לימוד משניות ופרק תניא,

בטח שמע מפתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, אשר כמה פעמים חזר עליו כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוא "צי אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער" ולכן באתי בהצעתי אשר 
יקח עליו שיעור בלימוד הגמרא, ובודאי ידוע לו מאמרו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, שכל אחד ואחד 
צריך ללמוד בכל יום תורה שבכתב עם פרש"י, שהוא תרומות מדרשי רז"ל ונאום ה' תורה שבע"פ 
כמ"ש בהלכות תלמוד תורה ובאגרת הקדש שלכל הפחות צריך כל אחד ללמוד מס' גמרא בשנה, ובטח 

ישנה במחנו החוברת שנדפסה לכ"ד טבת ה'תשי"א, יעיין שם בסוף החוברת.

רמשך בעמוד הלר
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:opiqxbäçîù áì éøùéìå ÷éãöì òåøæ øåà áéúëã äçîùì ìëä àìå äøåàì ìëä àìÐ

.miwicvn iticr mixyic ,dgnyl mixyi

éúîéàî êìò ïøãä

'éðúî.dlwn xt` :'ek cvik zeiprz xcq

`ed mzq xt` xtr `le ynn xt`

(hi xacna) aizkc xtr iexw xt`y mykc xtr

mzq xt` iexw xtr jk z`hgd ztxy xtrn

ded i` dtixy xt` dlwn xt` ipzwc epiide

i`pb dlwn xt`e xtr rnyn ded mzq xt` ipz

`nrh i`n yxtn `xnbae mzq xtrn xzei

:eze` oipzepïéùåáëyakn enk dxivr oeyl .

mxifgdl zeaald z` oiyaeky `''yixt f''rla

:'ek epig` oiyeak ixac od el`e ahenläìá÷áå.

dywde (dltza ecnr) l`xyil devn `iapdy

aizkc `xw i`da `py i`n edc o`n zetqez

ixw `le 'ebe mdiyrn z` midl`d `xie dpeia

ixw mkaal erxwec `xw i`dae dlaw ixac dil

devn `iapdy mewn lk edi` wixte dlaw dil

lkae dlaw dil ixw l`xyi z` xidfne ricene

`xie i`d ik `iap cwtzi` `lc `zkec

ab` dipin silic jlede xtqnk `edy midl`d

:dlaw dil opixw `l `zlin digxe`äáåçøá
øéò ìùdlibn zkqna opixn`c jd ike ielba .

mzde xir ly daegx exkny xird ipa (:dk sc)

mrde li`ed `xif 'x xn` `icda yxtn

:zecnrnae zeiprza ea milltznìéâøålibx .

lky drhi `le eita dxeby ezltze lltzdl

:eigleyl rx oniq drehy ofgí÷éø åúéáå.

`xnbae eziaa dign el oi`e ipr `edc rnyn

`ly zexiarn iwp etebe `pixg` `nrh yxtn

dxiar meya rx my mey eilr `vi `le `hg

:'ekúåøôåùå úåðåøëæmixne`y miweqtd lk .

:dpyd y`xa'åë éì äúøöá 'ä ìàod olek .

:mixenfnïäéîúåç øîåàådyxte dyxt lk lr .

zextey xg`e zepexkf znizg zepexkf xg`

dyxtd oirn mlek xg` oke zextey znizg

:lif`e yxtnckäðåùàøä ìòdpey`x mrta .

l`xyi l`eba 'ek mdxa`l dpry in xne` `ed

yy olekl xne`e jlede jix`dl ligzn did

:zekxaäéðùä ìòly dpey`x dkxa `id ef .

l`ebc j`ide `xnba opixn`ck zekxa yy

dxyr dpeny ly dnvr dkxa `id ef l`xyi

ligzn did day `l` yy oze`n dpi`e

xkef xne` `ed zepexkfd lr jix`dle siqedl

:olek oke ziyily dwrv rney yy oipnl ziyily `ide il dzxva 'd l` lre dpipnl dipy `ide drexz rney zexteyd lre zegkypdóåñ íé ìò åðéúåáà úà äðòù éîåjkitl .

:izixa z` xekf`e (e zeny) aizkc ml`be mewnd mxkfe dle`bd on ey`iizpe mipy dnk mixvna migkyp l`xyi eidy itl zepexkfa dxne`úà äðòù éî øîåà äéä úåøôåùáå
ìâìâá òùåäé:lblba l`xyi eidy cera edfe egixia zexteya dprpy itl .ìîøëä øäá åäéìàåoirn lnxkd xda dprp edil` mixenfnd oipr itl olek oke mixdd l` ipir `y` cbpk .

:il dzxva 'd l` oirne i`xw iaizkc dtvna l`enye mixdd l` ipir `y`äâãä éòîî(a dpei) il dxvn iz`xw dpeia aizk oky dxv zra dpere 'd jiz`xw miwnrnn oirn .

:dltz ef ippr (gi ` mikln) aizk edil`ae (e ` l`eny) 'd l` wrfie aizk l`enyaeúéòéáùä ìòådpy mipy yly cec inia drx idie cec dpry in ziriay i`n `xnba yxtn .

:(`k a l`eny) dpy xg`äîìùål`xyi ux` lr elltzd ody ux`d lr mgxn mzeg jkitle (g ` mikln) 'ebe ux`a didi ik arx inp i` miycwd ycw zial oex`d qipkdyk .

minyb wgec lr sehri ik iprl dltze:miny xvrda (my) dia aizke ltepéøåôöá àúôìç éáø éîéáiax xg`] ixetva iqei iax xg` (:al sc) oixcdpqa opixn`c iqei iax ly eia` .
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øåàdgny i`de i`d mixyile lirlck xnel oi`e :yexit - dgny al ixyile wicvl rexf

i`w miwicvc opixn` ok enk - lirlc `d` i`w al ixyilc opixn`c ok m` ,dxe`e

- ok `l m`c .dfl df oia yxtd yi i`ceae ,al ixyil wicv jenqc oeik ,dixza`c `d`

mikln eed `l lirlc `idd la` ."dgnye dxe` al ixyile miwicvl" aezkle edpiaxrl

enke ,ediipia enwe e`xi `l` ,iccd ik mixye

mikln lr i`w ,mixy mcew iedc ,enwe e`xi

la` .dixza` aizkc mixy` inp i`w - lirlc

ixyile miwicvl rexf xe` `l` yxtl oi` `kd

.dgny al

éúîéàî êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

eàøé íéëìî ,íéìLî ãáòì ,éBb áòúîì ,Lôð äæáì¦§Ÿ¤¤¦§¨¥§¤¤Ÿ§¦§¨¦¦§
."eåçzLéå íéøN" :áéúëc ,äéåçzLäa íéøNå ."eî÷å̈¨§¨¦§¦§©£¨¨¦§¦¨¦§¦§©£

é÷úî:éðîçð øa ìàeîL éaø àîézéàå ,àøéæ éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨§¦¥¨©¦§¥©©§¨¦
àzLä .zøîà÷ãk ,"eåçzLé íéøNå" ,áéúk äåä éà¦£¨§¦§¨¦¦§©£¦§¨¨§©§¨§¨

.ãeáò àäå àä ,"eåçzLéå íéøN" ,áéúëcáø øîà ¦§¦¨¦§¦§©£¨§¨££©©
àìå ,äøBàì ìkä àì :øîBà éðà óà :÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨©£¦¥Ÿ©Ÿ§¨§Ÿ

,"÷écvì òøæ øBà" :áéúëc ,äøBàì íé÷écö .äçîNì íéøLéå ,äøBàì íé÷écö ,äçîNì ìkä©Ÿ§¦§¨©¦¦§¨¦¨¦§¦§¨©¦¦§¨¦§¦¨ª©©©¦
."äçîN áì éøLéìe" :áéúëc ,äçîN íéøLéìå§¦¨¦¦§¨¦§¦§¦§¥¥¦§¨

ïøãäéúîéàî êìò

äðùîìò äì÷î øôà ïéðúBðå ,øéò ìL dáBçøì äáézä úà ïéàéöBî ,ãöék úBiðòz øãñ¥¤©£¦¥©¦¦¤©¥¨¦§¨¤¦§§¦¥¤¦§¤©
ï÷fä .BLàøa ïúBð ãçàå ãçà ìëå ,ïéc úéa áà Làøáe àéNpä Làøáe äáézä éab©¥©¥¨§Ÿ©¨¦§Ÿ©¥¦§¨¤¨§¤¨¥§Ÿ©¨¥
úàå íwN úà íéäìà àøiå' äåðéð éLðàa øîàð àì ,eðéçà :ïéLeak éøác ïäéðôì øîBà ïäaL¤¨¤¥¦§¥¤¦§¥¦¦©¥Ÿ¤¡©§©§¥¦§¥©©§¡Ÿ¦¤©¨§¤
àeä äìawáe ,'äòøä íkøcî eáL ék íäéNòî úà íéäìà àøiå' (é â äðåé) àlà ,'íúéðòz©£¦¨¤¨©©§¡Ÿ¦¤©£¥¤¦¨¦©§¨¨¨¨©©¨¨
ìéâøå ï÷æ äáézä éðôì ïéãéøBî ,älôúa eãîò .'íëéãâa ìàå íëááì eòø÷å' (âé á ìàåé) øîBà¥§¦§§©§¤§©¦§¥¤¨§¦§¦¨¦¦¦§¥©¥¨¨¥§¨¦
.úBëøa äòaøàå íéøNò ïäéðôì øîBàå ,älôza íìL Baì àäiL éãk í÷éø Búéáe íéða Bì Léå§¥¨¦¥¥¨§¥¤§¥¦¨¥©§¦¨§¥¦§¥¤¤§¦§©§¨¨§¨

éñBîe ,íBé ìëaL äøNò äðBîL(ë÷ íéìäú) .úBøôBLå úBðBøëæ ,ïä elàå ,LL ãBò ïäéìò ó §¤¤§¥¤§¨¦£¥¤¥§¥¥¦§§¨
íéwîònî' (ì÷ íù) .'íéøää ìà éðéò àNà' (àë÷ íù) .'éððòiå éúàø÷ éì äúøva 'ä ìà'¤©¨¨¨¦¨¨¦©©£¥¦¤¨¥©¤¤¨¦¦©£©¦

éúàø÷éøö äéä àì ,øîBà äãeäé éaø .'óèòé éë éðòì älôz' (á÷ íù) .''ä EúBðBøëæ øîBì C §¨¦§¦¨§¨¦¦©£Ÿ©¦§¨¥Ÿ¨¨¨¦©¦§
øLà' (âð-æì ç 'à íéëìî) 'äéäé ék øác õøàá äéäé ék áòø' ïäézçz øîBà àlà ,úBøôBLå§¨¤¨¥©§¥¤¨¨¦¦§¤¨¨¤¤¤¦¦§¤£¤
äðBLàøä ìò .ïäéîúBç øîBàå ,(è-à ãé åäéîøé) 'úBøvaä éøác ìò eäéîøé ìà 'ä øáã äéä̈¨§©¤¦§§¨©¦§¥©©¨§¥§¥¤©¨¦¨
íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä äiøBnä øäa íäøáà úà äðòL éî :øîBà àeä¥¦¤¨¨¤©§¨¨§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©
,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî :øîBà àeä äiðMä ìò .ìàøNé ìàBb 'ä äzà Ceøa ,äfä©¤¨©¨¥¦§¨¥©©§¦¨¥¦¤¨¨¤£¥©©
ìò .úBçkLpä øëBæ 'ä äzà Ceøa ,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷ òîLéå íëúà äðòé àeä©£¤¤§¤§¦§©©£©§¤©©¤¨©¨¥©¦§¨©
íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ìbìba òLBäé úà äðòL éî :øîBà àeä úéLéìMä©§¦¦¥¦¤¨¨¤§ª©©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤
ìàeîL úà äðòL éî :øîBà àeä úéòéáøä ìò .äòeøz òîBL 'ä äzà Ceøa ,äfä íBiä©©¤¨©¨¥©§¨©¨§¦¦¥¦¤¨¨¤§¥
ìò .ä÷òö òîBL 'ä äzà Ceøa ,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ätöna©¦§¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¨¨©
ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä ìîøkä øäa eäiìà úà äðòL éî :øîBà àeä úéLéîçä©£¦¦¥¦¤¨¨¤¥¦¨§©©©§¤©£¤¤§¤§¦§©§
äðBé úà äðòL éî :øîBà àeä úéMMä ìò .älôz òîBL 'ä äzà Ceøa ,äfä íBiä íëú÷òö©£©§¤©©¤¨©¨¥©§¦¨©©¦¦¥¦¤¨¨¤¨
úòa äðBòä 'ä äzà Ceøa ,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà äðòé àeä äâcä éònî¦§¥©¨¨©£¤¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨¨¤§¥
äðòé àeä ,íéìLeøéa Bða äîìL úàå ãåc úà äðòL éî :øîBà àeä úéòéáMä ìò .äøö̈¨©©§¦¦¥¦¤¨¨¤¨¦§¤§ŸŸ§¦¨©¦©£¤
äNòî .õøàä ìò íçønä 'ä äzà Ceøa ,äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå íëúà¤§¤§¦§©§©£©§¤©©¤¨©¨©§©¥©¨¨¤©£¤
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תענית. פרק ראשון - מאימתי דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

י"ט כסלו . . יום התוועדות וקבלת החלטות טובות בקביעות עתים לתורה הנגלית ודא"ח ]דברי אלוקים חיים – חסידות[ ברבים, וחיזוק 
דרכי החסידים באהבת רעים.

היום יום י"ט כסלו



cvikרנד zeiprz xcqa cenr eh sc ± ipy wxtziprz
äëøáä ìë øîåâå:opiqxb ikd .dnvr dkxa dze` lk Ðéðá åò÷ú ïîà åéøçà åðò àìå

åò÷ú ïøäà.xeav gily `le ,ynyd `ede ,dkxae dkxa lk lr odl xne` zqpkd ofg Ð

ïéâäåð åðééä àì.on` zeprl `ly Ðúéáä øäáå çøæî øòùá àìàziay onfa ,xnelk Ð

on` oiper eid `ly itl .gxfnd xry jxca oiqpkp ziad xda oilltznyk miw ycwnd

`l xnel oi`e .(a,fh) `xnba opixn`ck ,ycwna

ycwna `l` rewzl ok oibdep eidi`cec Ð

zkqn jd dleka gkenck ,mileaba oirwez

.(`,fk .a,ek) dpyd y`x zkqneøîùî éùðàÐ

.zay dze` lyïéîéìùî àìåopi` oiicry Ð

cakz `ny yxtn (`,fi) `xnbae .jk lk oixeng

eze` oicaer eidy ,a` zia iyp` lr dceard

miprzn eid m`e .mriiql od mi`ae ,meid`l Ð

.dceara cenrl gk mdl didáà úéá éùðàÐ

cbpk ,zea` iza drayl zwlgzn dxnynd

.meil a` zia ,reayd ini zray[ãîòî] éùðà
mireawd mil`xyie miele mipdk cg` Ð

lawiy mdig` oaxw lr oilltzne oicnere

j`idc .dcear zrya myl micnere ,oevxl

eiab lr cner epi` `ede axw mc` ly epaxw?
.(`,ek) oexg` wxta yxtn edlekeïéøúåî

ïéé úåúùìab` `l` ,xnzi` ziprz iab e`l Ð

.dl iziin xnyn ipaa ixiincúåìéìáoi` Ð

axran e`x ixdy ,dceard cakz `ny yegl

e`iaiy .dceard dcak `le zepaxwd ewqty

eze` ly a` zia ipa ewitqi `le zepaxw aex

oiie`x opi` ixde ,oriiql el` oikixve ,meid

.zexky meyn dcearlïéøåñà áà úéá éùðà
äìéìá ïéáå íåéá ïéálk oilrn eidy itl Ð

i` .gafnd lrn erwty mixcte mixa` dlild

`l :inpmeia exnbiyp` la` .dlila mixneb Ð

,blfna jtdl dlila riiql oikixv opi` xnyn

.dkxrnd jetid cal witqdl leki a` ziac

ñáëìå øôñì íéøåñà,mzxnynl eqpkpyn Ð

.okl mcew oixtzqn `l` ,zay dze` lk

.`xnba yxtn `nrheéùéîçáåozxnyn ly Ð

,iyinga xtzqdl mc` ipa aex jxc .mixzen

.gxehd iptn ,zay axra `leáåúëä ìë
ãôñéîì àìã úéðòú úìéâîá`inei zi`c Ð

`lc ith ixingc oedzvwne ,d`przdl `lc

ctqda mixeq`e mixeng ody oze`e .ctqinlÐ

meia carinl iz` `nlic ,ctqda xeq` eiptl

.diteb aehøúåî åéøçàìåmei xary oeikc Ð

,ctqda xq`il oixeng opi`y oze`e .opiyiig `l

.'ek eiptl oia d`przdl `lc `l`àìù
íéøòùä úà òé÷ôäìzeipg ilra oi`exyk Ð

,zelecb zecerq izy iying mei i`venl oipewy

`ay mixeaq ,zayl zg`e iying lill zg`

la` .xryd miriwtne mixwiine mlerl arx

zeprzdl eligzdyn`l` epi`y oircei Ð

.ziprzd iptníéùãç éùàøá.cren ixwi`c Ð

åìéçúä íàå,okl mcewn ziprz elaiwy Ð

ycg y`x oda qpkpelr s`c .oiwiqtn oi` Ð

cren ixw`c ab.dgnye dzyn mei dia aizk `l Ðïéîéìùî ïéàùoiazek eid `ly it lr s` ,minkg inia dazkp ziprz zlibn :axrl jenq oilke` `l` ,meid lk zeprzdl Ð

.`xwn did eli`k ,"ziprz zlibna aezkd lk" ipzwc epiide .zekldàøîâàúééî÷á åìéôàdaizd z` oi`iven Ð?.dinza !ïéúéðúî éîð éðú÷ éëcvik zeiprz xcq Ðxcqa Ð

:`xnba opiqxb ikd :ixiin `w zepexg` zeiprz.äáéúä éáâ ìò øôà ïéðúåðå.onwlck ,wgvi ly ext` meyn ,sicr dtixy xt` .dlwn xt` opiqxb `leäìåãâá`ly `nlra devn Ð

.'ek ith eziaiyg oez` edl ixn`c ,`ed `zeaiyg `yixa oic zia a`e `iypc ediiy`xa opiadic inp `d .'ebe "xfrl` l`e oxd` l` dyn xacie" zeprxetlàðéøçà ùéðéà ìé÷ùã
'åë'ek `iypd y`x lre 'ek daizd iab lr oipzepe :ipzwc Ð.'ek (lhep) cg`e cg` lk `l` ,oipzep ipz `l mc` lk x`y iabe .xg` ici lr rnync Ð
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åìéôàåxn`w zeipy ylyae zepey`xd zeiprz ylya elit`e xnelk - `ziinwa

zekxa rax`e mixyr xne`e xir ly daegxl daizd z` oi`ivenc oizipzna

dpyd lk jxck da oilltzne :yexit ,'ek oiqpkp zeipye zepey`x :`ipzde ,edpinxe .'ek

r dpeny xn`iy :xnelk ,dleklirl `dc :dywe .dpyd lk oilltzny jxck zekxa dxy

zeiprz yly oia oi` opixn`w (a,bi) `nw wxta

oilltzn el`ay `l` zepey`x ylyl zeipy

ziiyra oixeq` el`ae .dk`ln ziiyra oixzene

,oiey dfe df - drax`e mixyr oiprl `d .dk`ln

mixne` eid zeirvn`a oia zepey`xa oiac

:lirl opixn`c ,dyw cere !rax`e mixyr

mixyr elvn `l inp zeirvn`a `ni` zirai`e

?`kdc `dn `reiq dl iziin `l i`n`e ,rax`e

lk jxck oilltzne `kd xn`wc `dc :xnel yie

`l` ,xn`w zekxa rax`e mixyra e`l dpyd

eid `ly ,dpyd lk jxck oilltzny xn`w

.xir ly daegxl daizd z` oi`iven

ïéðúåðåied xt` eze`e - 'ek iab lr xt`

ied xt`d `ed ixdy ,mc` mvrn

.zenvr did dciwrae ,dciwrd oexkfl
mewna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ãçà øáòL ,ïBéãøz ïa àéððç éaøå àzôìç éaø éîéa¦¥©¦£©§¨§©¦£©§¨¤§©§¤¨©¤¨
åéøçà eðò àìå ,dlek äëøaä úà øîâå äáézä éðôì¦§¥©¥¨§¨©¤©§¨¨¨§Ÿ¨©£¨
úà äðòL éî" ."eò÷z ,íéðäkä ,eò÷z" ."ïîà"¨¥¦§©Ÿ£¦§¨¦¤¨¨¤
òîLéå íëúà äðòé àeä ,äiøBnä øäa eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦§©©¦¨©£¤¤§¤§¦§©
."eòéøä ,ïøäà éða ,eòéøä" ."äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a§©£©§¤©©¤¨¦§¥©£Ÿ¨¦
íëúà äðòé àeä ,óeñ íé ìò eðéúBáà úà äðòL éî"¦¤¨¨¤£¥©©©£¤¤§¤
ìöà øác àaLëe ."äfä íBiä íëú÷òö ìB÷a òîLéå§¦§©§©£©§¤©©¤§¤¨¨¨¥¤
çøæî øòLa àlà ïk ïéâäBð eðééä àì :eøîà ,íéîëç£¨¦¨§Ÿ¨¦£¦¥¤¨§©©¦§¨
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רנה cvik zeiprz xcqa cenr eh sc ± ipy wxtziprz
äëøáä ìë øîåâå:opiqxb ikd .dnvr dkxa dze` lk Ðéðá åò÷ú ïîà åéøçà åðò àìå

åò÷ú ïøäà.xeav gily `le ,ynyd `ede ,dkxae dkxa lk lr odl xne` zqpkd ofg Ð

ïéâäåð åðééä àì.on` zeprl `ly Ðúéáä øäáå çøæî øòùá àìàziay onfa ,xnelk Ð

on` oiper eid `ly itl .gxfnd xry jxca oiqpkp ziad xda oilltznyk miw ycwnd

`l xnel oi`e .(a,fh) `xnba opixn`ck ,ycwna

ycwna `l` rewzl ok oibdep eidi`cec Ð

zkqn jd dleka gkenck ,mileaba oirwez

.(`,fk .a,ek) dpyd y`x zkqneøîùî éùðàÐ

.zay dze` lyïéîéìùî àìåopi` oiicry Ð

cakz `ny yxtn (`,fi) `xnbae .jk lk oixeng

eze` oicaer eidy ,a` zia iyp` lr dceard

miprzn eid m`e .mriiql od mi`ae ,meid`l Ð

.dceara cenrl gk mdl didáà úéá éùðàÐ

cbpk ,zea` iza drayl zwlgzn dxnynd

.meil a` zia ,reayd ini zray[ãîòî] éùðà
mireawd mil`xyie miele mipdk cg` Ð

lawiy mdig` oaxw lr oilltzne oicnere

j`idc .dcear zrya myl micnere ,oevxl

eiab lr cner epi` `ede axw mc` ly epaxw?
.(`,ek) oexg` wxta yxtn edlekeïéøúåî

ïéé úåúùìab` `l` ,xnzi` ziprz iab e`l Ð

.dl iziin xnyn ipaa ixiincúåìéìáoi` Ð

axran e`x ixdy ,dceard cakz `ny yegl

e`iaiy .dceard dcak `le zepaxwd ewqty

eze` ly a` zia ipa ewitqi `le zepaxw aex

oiie`x opi` ixde ,oriiql el` oikixve ,meid

.zexky meyn dcearlïéøåñà áà úéá éùðà
äìéìá ïéáå íåéá ïéálk oilrn eidy itl Ð

i` .gafnd lrn erwty mixcte mixa` dlild

`l :inpmeia exnbiyp` la` .dlila mixneb Ð

,blfna jtdl dlila riiql oikixv opi` xnyn

.dkxrnd jetid cal witqdl leki a` ziac

ñáëìå øôñì íéøåñà,mzxnynl eqpkpyn Ð

.okl mcew oixtzqn `l` ,zay dze` lk

.`xnba yxtn `nrheéùéîçáåozxnyn ly Ð

,iyinga xtzqdl mc` ipa aex jxc .mixzen

.gxehd iptn ,zay axra `leáåúëä ìë
ãôñéîì àìã úéðòú úìéâîá`inei zi`c Ð

`lc ith ixingc oedzvwne ,d`przdl `lc

ctqda mixeq`e mixeng ody oze`e .ctqinlÐ

meia carinl iz` `nlic ,ctqda xeq` eiptl

.diteb aehøúåî åéøçàìåmei xary oeikc Ð

,ctqda xq`il oixeng opi`y oze`e .opiyiig `l

.'ek eiptl oia d`przdl `lc `l`àìù
íéøòùä úà òé÷ôäìzeipg ilra oi`exyk Ð

,zelecb zecerq izy iying mei i`venl oipewy

`ay mixeaq ,zayl zg`e iying lill zg`

la` .xryd miriwtne mixwiine mlerl arx

zeprzdl eligzdyn`l` epi`y oircei Ð

.ziprzd iptníéùãç éùàøá.cren ixwi`c Ð

åìéçúä íàå,okl mcewn ziprz elaiwy Ð

ycg y`x oda qpkpelr s`c .oiwiqtn oi` Ð

cren ixw`c ab.dgnye dzyn mei dia aizk `l Ðïéîéìùî ïéàùoiazek eid `ly it lr s` ,minkg inia dazkp ziprz zlibn :axrl jenq oilke` `l` ,meid lk zeprzdl Ð

.`xwn did eli`k ,"ziprz zlibna aezkd lk" ipzwc epiide .zekldàøîâàúééî÷á åìéôàdaizd z` oi`iven Ð?.dinza !ïéúéðúî éîð éðú÷ éëcvik zeiprz xcq Ðxcqa Ð

:`xnba opiqxb ikd :ixiin `w zepexg` zeiprz.äáéúä éáâ ìò øôà ïéðúåðå.onwlck ,wgvi ly ext` meyn ,sicr dtixy xt` .dlwn xt` opiqxb `leäìåãâá`ly `nlra devn Ð

.'ek ith eziaiyg oez` edl ixn`c ,`ed `zeaiyg `yixa oic zia a`e `iypc ediiy`xa opiadic inp `d .'ebe "xfrl` l`e oxd` l` dyn xacie" zeprxetlàðéøçà ùéðéà ìé÷ùã
'åë'ek `iypd y`x lre 'ek daizd iab lr oipzepe :ipzwc Ð.'ek (lhep) cg`e cg` lk `l` ,oipzep ipz `l mc` lk x`y iabe .xg` ici lr rnync Ð
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י"ט כסלו . . נוהגים לסדר חלוקת הש"ס, ועל-פי הסדר המבואר באגרת-הקודש דיבור-המתחיל הוכח תוכיח.
היום יום י"ט כסלו



אגרות קודשרנו
 ב"ה,  ח' כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתעכב  וכו'  תשרי  וחדש  תשרי  חדש  דערב  הטרדות,  רוב  שמפני  ר"ה,  מקודם  מכתבו  על  במענה 
המענה שלי עד עתה.

א( בנוגע להערה שלו שבענין הטעמים שבתורה אם נכון לקרות הפסוקים מתאים לפשט המקרא, 
או כפי הטעמים, לא הי' בזה ספק אצלו, וכללות הספק הוא רק בנוגע למקרה אחד מסוים בלבד. ודוקא 
בזה הוא הספק כיון שעפ"י כללי הטעמים במקרא צריכים היו להיות הטעמים בפסוקים אלו באופן אחר 

מכמו שהם בפועל, מפני שכלל אחד נדחה מפני כלל השני.

מענה: כללי הטעמים, הנה כפי שכתבתי לו במכ' הקודם אינם, ברובא, אלא מעשה ידי אדם שכללם 
ע"י החיפוש בהטעמים שבכתובים אשר כדי לתרץ הסתירות שיש בזה ממקום למקום, הוציאו כללים אלו 
ובמילא אם יתענין איש אחר בזה ויכול למצוא כלל שיתרץ כל הקושיות באופן אחר הרי אז אפשר שיבוטל 
הכלל הקודם, ויחזיקו בהכלל שימציא איש זה, )כמובן הנה כ"ז הוא רק ברוב כללי הטעמים, כי אחדים 
משא"כ  הקבלה(.  בחכמת  שיסודם  והנגינה  הדקדוק  מכללי  איזה  יש  וכידוע  קדש,  בהררי  יסודם  מהם 

בתושבע"פ שנמסרה לשיקול דעת חכמי התורה.

היוצא מהנ"ל שגם במקרה מסוים שעמד עליו הנה, לפ"ד, ברור הדבר שצריך לקרותו כפי הטעמים.

ב( יותר על כל הנ"ל, גם אם היו הכללים הנ"ל מקובלים הלכה למשה מסיני, הנה כיון שגם הפרט 
להיות  צריכים  זה  מסוים  מקרה  שבמקום  הוא  הלמ"ס  זה  גם  הרי  השני  הכלל  מפני  נדחה  פלוני  שכלל 
הקודם  במכ'  שהצעתי  וכמו  כזה,  באופן  ג"כ  הכתוב  את  לנגן  צריכים  במילא  השני,  הכלל  כפי  הטעמים 

מהזהר שהטעמים ניתנו לנגן בהם את הכתובים והם כנפש ונשמה לגוף.

בסוף  לעולם  שהם  ת"ק  זרקא  )בפשטא  ככתוב  דלא  שינגנו  מפורש  במק"א  להנ"ל:   ]...[ סניף  ג( 
תיבה. בת"ג שהיא לעולם בראש תיבה. עייג"כ שמיני יו"ד, ב'( מכלל דליכא אחריתי.

ד( שאלתו במה אלים כלל א מחבירו שבשבילו נדחה הוא ולא יהי' להיפך, הנה כנ"ל הכללים נוסדו 
על יסוד המציאות שראו בכתובים וזה הכריח את המדקדקים ובעלי הטעמים לכלול כלל שבמקרה ששני 
כללים הם בסתירה א' לחבירו הרי רואים אנו בכתוב איזה מהם עדיף ודוחה את חבירו. הטעם על הדחוי, 

בפשטות, י"ל, שזהו תלוי ביופי הנגינה ונעימות הקול.

ה( מ"ש מפני מה לא הזכרתי את הסוגיא בנדרים המדברת ע"ד הטעמים, הנה התירוץ ע"ז במכ' 
שציינתי להספרי' המובאים בפקועות שדה, ובהם מתבארת סוגיא דנדרים ג"כ כדי צרכה.

ו( נבהלתי לקרוא בשולי מכתבו, שזה למעלה משנה שפסק מעסקנות בעניני החינוך, מלבד בדרך 
עראי ובאופן שלא יטריד אותו וכמ"ש רק לעתים רחוקות. ותמה אני איך בזמן הזה ובמקום שנמצא בו 
שכמה וכמה ילדי ישראל בסכנה של שמד רוחני ח"ו היל"ת איך אפשר לעמוד מן הצד, ולא להתעסק בזה 
בכל תוקף ועוז. והגע בעצמך אם עומד על שפת נהר ולומד סוגיא עמוקה במקום שלבו חפץ ורואה אחד 
ג"כ בעזר הקב"ה שעושה את  ויהי' בטוח  נפשות,  ויעסוק בהצלת  יפסיק ממשנתו  טובע בנהר, הרי בטח 
הטוב והישר בעיניו - )ולא נעלם ממני משרז"ל בענין מרדכי על הפסוק ורצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו וכו'( 
- ובפרט שמובטחים אנו ע"י רבינו הזקן, שהוא הי' גאון לא רק בחסידות אלא ג"כ בנגלה והבטיח בספרו 
- ריש תורה אור - שע"י העסק בצדקה הנה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה. ומובן אשר הס' תו"א 
אינו ספר של מליצות, ומשמעו כפשוטו אשר אז מצליח בלימוד אלף פעמים ככה. וע"כ פשוט שאין זה הפסד 
בלימוד אלא אדרבה משתכרים ע"י עבודת הצלת נפשות זו, אשר לימודו בזמן מועט תהי' בסייעתא דשמיא 
ויצליח בת"ת אלף פעמים ככה. ואחשוב למותר להאריך בזה כי הענינים בכל הנ"ל ידועים המה, ובטח יתקן 

אחרי התבוננו בזה עוד הפעם והשי"ת ינחנו בדרך האמת שזה ג"כ דרך תורתנו תורת אמת ותורת חיים.

... בקשר עם בואו של חג החגים י"ט כסלו הבע"ל, הנה מוסג"פ החוברת והקונטרס לי"ט כסלו עם 
העתק מכ' הכללי השייך לזה.

בברכה.
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יח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
ïéëñì íù [æø.הסעודה מקום שאינו כיון -

êøåöì ìåèìè [çø לו המיוחד תשמישו לצורך הסכין טלטול ונחשב -204.

zetqede mipeiv
לסעודה 204) הקשור שכל קפז הערה לעיל המבואר פי על

תשמישו  לצורך הכלי כטלטול נחשב ואחריה לפניה ואפילו
ולכך  לסעודה, ממשי צורך בזה אין אם גם לו המיוחד
חפץ  "שהוא הסעודה צורך משום הותר שהטלטול מדגיש
נמצא  שהסכין מכך גרידא הנאה אבל לו", מוכן שיהיה בכך

לצורך  כטלטול נחשבת אינה הסעודה צורך ללא אצלו
שאין  כיון הרבים לרשות ביו"ט הסכין להוציא אסור (ולכך
אם  אלא ס"א)) תקיח סי' (כדלהלן ממשי צורך זו בהוצאה
צורך  זה והרי בסכין להחזיק הכלל מן יוצא צורך לו יש כן

לאיסור. שמלאכתו בכלי גם המותר גופו

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  דליקה דיני שלד סימן ב חלק

פת ‚ ויציל יחזיר לא סעודות לשלש נקיה פת הציל
ולהציל  לחזור יכול הדראה פת הציל אם אבל הדראה
וכן  חפץ אני נקיה בפת ולומר להערים יכול כי נקיה פת
בשר  הציל שאם מין מכל סעודות שלש להציל להערים יכול
בדגים  לומר שיכול דגים כך אחר להציל יכול סעודות שלש
יאכל  מה לו יש ואפילו המינים כל שאר וכן חפץ אני
מהדליקה  סעודות ג' להציל רשאי השבת כל אחר במקום
להציל  ביתו בני רשאים הרבה הוא הציל אם אפילו לפיכך
שהציל  ממה יאכלו מה להם שיש אע"פ סעודות ג' אחד כל

הוא:

הכיפורים „ יום חל אם כגון לשבת הכיפורים מיום מצילין
אי  שבידינו הקביעות לפי שעכשיו ואף שבת בערב
אם  גם מכלֿמקום שבת בערב הכיפורים יום שיהיה אפשר
ג' בו מצילין שבת בערב לקנות ימצא שלא ויודע בה' חל
ויו"ט  הכיפורים ליום משבת מצילין אין אבל לשבת סעודות
יום  למוצאי הכיפורים ביום אבל הבאה לשבת ולא

נפש: עגמת מפני אחת סעודה מזון מצילין הכיפורים

כבינוני:‰ ולרעבתן ולזקן לחולה מצילין

Â וחוזר כשמוציא אלא סעודות מג' יותר להציל אסרו לא
שלא  והוא מותר אחת בפעם הכל כשמוציא אבל ומוציא
מלא  סל מצילין לפיכך אחד בכלי אלא הרבה בכלים יהיו
וחבית  דבילה של ועיגול סעודות מאה בו שיש אע"פ ככרות

לתוכו  והניח אוכלין והביא טליתו פירש אם ואפילו יין של
הרבה  ולכנוס לאסוף שטורח אע"פ מותר והניח והביא וחזר
אחת  בפעם הכל שמוציא שכיון כלום בכך אין פעמים
אותם  ומערה בכלים האוכלין היו ואפילו היא אחת הצלה
אוכלים  מלאים כלים הרבה להניח אבל מותר הטלית לתוך

כי  אסור אחת בבת ולהוציאם הטלית בכלים תוך שהם ון
אחד: בכלי אלא להציל התירו ולא מחולקים

* * *
Ê כך סעודות מג' יותר להציל רשאי אינו שהוא כשם

להם  לומר לו מותר אבל לו להציל רשאים אינם אחרים
ובלבד  לו שיחזירו בהם שיודע אע"פ לכם והצילו בואו
ואע"פ  אחד בכלי סעודות מג' יותר אחד כל יצילו שלא
אעפ"כ  לכבותה שיבאו הדליקה על כך כל בהולים שאינם

בגזרתם. חכמים חלקו לא

כיון  שהצילו במה לעצמן לזכות יכולים רוצים הם ואם
מן  וזכו להם הפקיר הרי לכם הצילו להם אמר שהוא
כיון  לזכות רוצים ואינן שמים יראי הם ואם ההפקר
ולקבל  לו להחזיר רוצים אלא הפקיר מרצונו שלא שיודעים
שכר  משום בזה ואין בידם הרשות הצלתם טורח על שכר
שהם  אלא ההפקר מן בו שזכו שלהם הכל שהרי שבת
אינן  שכרם כדי עד אבל שכרם כדי על המותר לו מוחלים
שכר  נקרא ואינו ההפקר מן בו שזכו הוא ושלהם לו מוחלין
הצלה  טורח על שכר ליטול שלא חסידות ומדת  כלל שבת
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לוותר  לו יש החסיד כי שבת שכר שאינו אע"פ שבשבת
עבירה. נדנוד בו שיש דבר בכל משלו

לזכות  יכולים אינם לכם הצילו להם אמר לא אם אבל
כי  יותר להציל רשאי אינו שהוא אע"פ רצו אם כלל לעצמן
כי  עדיין ממנו נתייאש שלא מפני כך בשביל הפקר אינו
לעצמן  מצילין שהיו אנשים לי ממציא הייתי אני לומר יכול
שכר  ליטול רשאים שהצילו הללו אין ולפיכך לי ומחזירים

ההפקר: מן בו זכו שלא כיון שבת שכר שהוא מפני

Á'לג) היום לו הצריכים תשמישו כלי להציל לו מותר
משאר  בה (וכיוצא וקיתוניות כוסות  כגון הללו) סעודות

סעודה): כלי

* * *
Ë עם המעורבת אחרת לחצר אלא אינה שאמרנו הצלה כל

לומר  צריך ואין מעורבת לשאינה לא אבל זו חצר
סעודות  ג' בשביל סופרים דברי איסור התירו שלא לכרמלית

בלבדה: ההצלה אלא שבת של

È בגדים אבל ביד הניטלים תשמישו וכלי במזונות זה וכל
שיכול  מה כל ולעטוף ללבוש לו מותר ללבשם שיכול
היום  כל אפילו ומוציא ולובש וחוזר ופושט ומוציא לעטוף
הוא  זכור לבישה בדרך אלא להציל התירו שלא שכיון כולו
להוציא  לו מותר הרבים לרשות ואפילו לכבות יבא ולא
כן  ללבוש דרך שאין בענין בו לובש (אפילו לבישה בדרך
אומרים  שיש ואע"פ זו גבי על זו חגורות ב' כגון בחול
מכלֿמקום  ש"א בסי' שנתבאר כמו כמשוי הוא שהשני
והם  לי והצילו בואו לאחרים לומר ויכול הקילו) בדליקה
שיכולים  מה כל ועוטפים ללבוש שיכולים מה כל לובשים

ומוציאים: ולובשים וחוזרים ופושטים ומוציאים לעטוף

‡È וכלי סעודות מג' יותר להציל אסרו שלא אומרים יש
לחצר  כשמציל אלא היום לו הצריכים תשמישו
הרבים  לרשות סמוכים שהן המעורב למבוי או המעורבת
אחר  לבית אבל הרבים לרשות קצת ודומה מקורין אינן וגם
אסרו  לא לחצר ואף שירצה מה כל להוציא יכול עמו שעירב
שעירב  אע"פ עמו לערב צריכה שהיא חבירו לחצר אלא
להוציא  יכול כלל עירוב צריך שאין שלו לחצר אבל עמו

שירצה. מה כל

האיסור  שטעם שכיון זה בכל כלל חילוק שאין אומרים ויש
לי  מה לבית לי מה [ל]חצר לי מה כיבוי חשש משום הוא

לדבריהם: לחוש ויש לחצרו לי מה חבירו לחצר

* * *
·È ובימי הדליקה מפני אותם מצילין הקדש כתבי כל

אבל  ספרים כ"ד אלא ליכתב ניתנו לא התלמוד חכמי
שתיקנו  והתפלות הברכות כל ולא שבעלֿפה תורה לא
ליכתב  ניתנו לא ספרים כ"ד ואף בעלֿפה היו אלא חכמים
הקודש  ולשון אשורי ובכתב טהורה בהמה עור על אלא
אפילו  אחר לשון או בכתב ולא הנייר על לא אבל ובדיו
צבעונים  במיני ולא בעלֿפה מתרגמין היו אלא תרגום

אחר  לשון או בכתב נכתבו ואם תפילין גבי ל"ב בסי' כמ"ש
התורפה  במקום מניחם אלא בהם לקרות אסור בחול אפילו
ג"כ  הכתובות שבהם האזכרות עם מאליהם מתאבדים והם
מפני  בשבת אותם מצילים אין ולפיכך לשון או כתב באותו
שהם  מפני המאבדם דבר שאר או (ממים) ולא הדליקה
יניחם  אלא להצילם אין בחול (וגם בטלטול אסורים
על  אשורי וכתב הקודש בלשון כתובים אם אבל שיאבדו)
אפילו  בהם לקרות שאסור אע"פ צבעונים במיני או נייר
מפני  בשבת הדליקה מפני אותם מצילין אעפ"כ בחול
מפני  אזכרות בה שאין אסתר ממגילת חוץ שבהם האזכרות
קדושה  בה אין ולפיכך ומדי פרס בדתי ליכתב שנשתלחה

כהלכתה. כתובה כן אם אלא

הפרו  לה' לעשות עת משום עכשיו אבל בימיהם זה וכל
שבעלֿפה  תורה של אפילו הספרים כל לכתוב התירו תורתך
השכחה  ונתרבה הלב שנתמעט מפני והתפילות הברכות וכל
התורפה  מקום ומכל הדליקה מפני אותם מצילין ולכן

בשבת.

כ"ד  אפילו לכתוב וגו' לה' לעשות עת משום התירו וכן
כל  שאין מפני הנייר על כתב ובכל לשון וכל תרגום ספרים

מבינים הכל אין וגם אשורית לכתוב יכול הקודש אדם לשון
ג"כ  אותם מצילים ולכן הקלף לקנות הכל ביד ספק אין וגם

התורפה. מקום ומכל הדליקה מפני

בזמן  אפילו צבעונים במיני לכתבם אסור מכלֿמקום אבל
ואם  צבעונים מיני כמו דיו לקנות יוכל שבקל מפני הזה
אותן  מצילין ואעפ"כ בחול אפילו בהם לקרות אסור נכתבו
שבהם  האזכרות מפני התורפה מקום ומכל הדליקה מפני

אזכרות. בה שאין אסתר ממגילת חוץ

הקודש  ולשון אשורית בכתב כשנכתבו אמורים דברים במה
במיני  אפילו לכתבם מותר אחר לשון או בכתב אבל

אותם. ומצילין בהם וקורין צבעונים

ספרים  שאר אבל שבכתב תורה של ספרים בכ"ד זה וכל
ומצילין  בהם וקורין ענין בכל צבעונים במיני לכתוב מותר

אותם:

* * *
‚È אלא לשונות בשאר לכתוב הזה בזמן התירו לא

מבינים  אינן אם אבל לשון באותו בקיאין העם כשאותו
(בין  אותו מצילים ואין בו קורין ואין לכתוב אסור אותו
שהרי  שבעלֿפה) תורה של ספרים בשאר בין ספרים בכ"ד
מבינים  העם וכשאין לה' לעשות עת משום אלא התירו לא

לה'. לעשות עת שייך לא

בקמיעות  פסוקים או נמחקין שאינן שמות לכתוב אסור (וכן
ואפילו  לה') לעשות עת בהם שייך שלא מקומות בשאר או
ניתנה  לא הרי הקלף על ובדיו הקודש ולשון אשורית כותב
אלא  פרשיות פרשיות ולא שלם ספר אלא ליכתב תורה
אין  ולפיכך רפ"[ג] סי' בי"ד כמ"ש לה' לעשות עת משום
שהרי  הדליקה מפני בשבת אותם מצילין ואין בהם קורין
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לוותר  לו יש החסיד כי שבת שכר שאינו אע"פ שבשבת
עבירה. נדנוד בו שיש דבר בכל משלו

לזכות  יכולים אינם לכם הצילו להם אמר לא אם אבל
כי  יותר להציל רשאי אינו שהוא אע"פ רצו אם כלל לעצמן
כי  עדיין ממנו נתייאש שלא מפני כך בשביל הפקר אינו
לעצמן  מצילין שהיו אנשים לי ממציא הייתי אני לומר יכול
שכר  ליטול רשאים שהצילו הללו אין ולפיכך לי ומחזירים

ההפקר: מן בו זכו שלא כיון שבת שכר שהוא מפני

Á'לג) היום לו הצריכים תשמישו כלי להציל לו מותר
משאר  בה (וכיוצא וקיתוניות כוסות  כגון הללו) סעודות

סעודה): כלי

* * *
Ë עם המעורבת אחרת לחצר אלא אינה שאמרנו הצלה כל

לומר  צריך ואין מעורבת לשאינה לא אבל זו חצר
סעודות  ג' בשביל סופרים דברי איסור התירו שלא לכרמלית

בלבדה: ההצלה אלא שבת של

È בגדים אבל ביד הניטלים תשמישו וכלי במזונות זה וכל
שיכול  מה כל ולעטוף ללבוש לו מותר ללבשם שיכול
היום  כל אפילו ומוציא ולובש וחוזר ופושט ומוציא לעטוף
הוא  זכור לבישה בדרך אלא להציל התירו שלא שכיון כולו
להוציא  לו מותר הרבים לרשות ואפילו לכבות יבא ולא
כן  ללבוש דרך שאין בענין בו לובש (אפילו לבישה בדרך
אומרים  שיש ואע"פ זו גבי על זו חגורות ב' כגון בחול
מכלֿמקום  ש"א בסי' שנתבאר כמו כמשוי הוא שהשני
והם  לי והצילו בואו לאחרים לומר ויכול הקילו) בדליקה
שיכולים  מה כל ועוטפים ללבוש שיכולים מה כל לובשים

ומוציאים: ולובשים וחוזרים ופושטים ומוציאים לעטוף

‡È וכלי סעודות מג' יותר להציל אסרו שלא אומרים יש
לחצר  כשמציל אלא היום לו הצריכים תשמישו
הרבים  לרשות סמוכים שהן המעורב למבוי או המעורבת
אחר  לבית אבל הרבים לרשות קצת ודומה מקורין אינן וגם
אסרו  לא לחצר ואף שירצה מה כל להוציא יכול עמו שעירב
שעירב  אע"פ עמו לערב צריכה שהיא חבירו לחצר אלא
להוציא  יכול כלל עירוב צריך שאין שלו לחצר אבל עמו

שירצה. מה כל

האיסור  שטעם שכיון זה בכל כלל חילוק שאין אומרים ויש
לי  מה לבית לי מה [ל]חצר לי מה כיבוי חשש משום הוא

לדבריהם: לחוש ויש לחצרו לי מה חבירו לחצר

* * *
·È ובימי הדליקה מפני אותם מצילין הקדש כתבי כל

אבל  ספרים כ"ד אלא ליכתב ניתנו לא התלמוד חכמי
שתיקנו  והתפלות הברכות כל ולא שבעלֿפה תורה לא
ליכתב  ניתנו לא ספרים כ"ד ואף בעלֿפה היו אלא חכמים
הקודש  ולשון אשורי ובכתב טהורה בהמה עור על אלא
אפילו  אחר לשון או בכתב ולא הנייר על לא אבל ובדיו
צבעונים  במיני ולא בעלֿפה מתרגמין היו אלא תרגום

אחר  לשון או בכתב נכתבו ואם תפילין גבי ל"ב בסי' כמ"ש
התורפה  במקום מניחם אלא בהם לקרות אסור בחול אפילו
ג"כ  הכתובות שבהם האזכרות עם מאליהם מתאבדים והם
מפני  בשבת אותם מצילים אין ולפיכך לשון או כתב באותו
שהם  מפני המאבדם דבר שאר או (ממים) ולא הדליקה
יניחם  אלא להצילם אין בחול (וגם בטלטול אסורים
על  אשורי וכתב הקודש בלשון כתובים אם אבל שיאבדו)
אפילו  בהם לקרות שאסור אע"פ צבעונים במיני או נייר
מפני  בשבת הדליקה מפני אותם מצילין אעפ"כ בחול
מפני  אזכרות בה שאין אסתר ממגילת חוץ שבהם האזכרות
קדושה  בה אין ולפיכך ומדי פרס בדתי ליכתב שנשתלחה

כהלכתה. כתובה כן אם אלא

הפרו  לה' לעשות עת משום עכשיו אבל בימיהם זה וכל
שבעלֿפה  תורה של אפילו הספרים כל לכתוב התירו תורתך
השכחה  ונתרבה הלב שנתמעט מפני והתפילות הברכות וכל
התורפה  מקום ומכל הדליקה מפני אותם מצילין ולכן

בשבת.

כ"ד  אפילו לכתוב וגו' לה' לעשות עת משום התירו וכן
כל  שאין מפני הנייר על כתב ובכל לשון וכל תרגום ספרים

מבינים הכל אין וגם אשורית לכתוב יכול הקודש אדם לשון
ג"כ  אותם מצילים ולכן הקלף לקנות הכל ביד ספק אין וגם

התורפה. מקום ומכל הדליקה מפני

בזמן  אפילו צבעונים במיני לכתבם אסור מכלֿמקום אבל
ואם  צבעונים מיני כמו דיו לקנות יוכל שבקל מפני הזה
אותן  מצילין ואעפ"כ בחול אפילו בהם לקרות אסור נכתבו
שבהם  האזכרות מפני התורפה מקום ומכל הדליקה מפני

אזכרות. בה שאין אסתר ממגילת חוץ

הקודש  ולשון אשורית בכתב כשנכתבו אמורים דברים במה
במיני  אפילו לכתבם מותר אחר לשון או בכתב אבל

אותם. ומצילין בהם וקורין צבעונים

ספרים  שאר אבל שבכתב תורה של ספרים בכ"ד זה וכל
ומצילין  בהם וקורין ענין בכל צבעונים במיני לכתוב מותר

אותם:

* * *
‚È אלא לשונות בשאר לכתוב הזה בזמן התירו לא

מבינים  אינן אם אבל לשון באותו בקיאין העם כשאותו
(בין  אותו מצילים ואין בו קורין ואין לכתוב אסור אותו
שהרי  שבעלֿפה) תורה של ספרים בשאר בין ספרים בכ"ד
מבינים  העם וכשאין לה' לעשות עת משום אלא התירו לא

לה'. לעשות עת שייך לא

בקמיעות  פסוקים או נמחקין שאינן שמות לכתוב אסור (וכן
ואפילו  לה') לעשות עת בהם שייך שלא מקומות בשאר או
ניתנה  לא הרי הקלף על ובדיו הקודש ולשון אשורית כותב
אלא  פרשיות פרשיות ולא שלם ספר אלא ליכתב תורה
אין  ולפיכך רפ"[ג] סי' בי"ד כמ"ש לה' לעשות עת משום
שהרי  הדליקה מפני בשבת אותם מצילין ואין בהם קורין
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שאר  או ממים אותם מצילים (אבל הקדש כתבי בכלל אינן
בסי' כמ"ש בטלטול אסורים אינם שהרי המאבדם דברים
ומכאן  לטלטלו) מותר מומחה שאינו קמיע שאפילו ש"ח
שלא  מדברים בהם כיוצא וכל קמיעין כותבי חכמים אמרו
תורה  כשורפי הם הרי לה' לעשות עת בהם לומר שייך
לישרף. ויניחום בשבת הדליקה מפני אותם יצילו לא שהרי

רשות  שניתן שכיון ולהציל לכתוב שמותר אומרים ויש
תפלות  שבסידורי פסוקים וכן בברכות אזכרות לכתוב
רשות  שניתן הדין הוא לה' לעשות עת משום ותחנונים
בהם  שייך שלא אע"פ מקומות שאר או בקמיעות לכתבם
לבא  שיוכלו במקום יכתבם שלא ובלבד לה' לעשות עת

ב  כמ"ש באגרות כגון בזיון והעיקר לידי רע"ו סי' י"ד
הראשונה: כסברא

* * *
„È:שבעלֿפה לתורה להציל קודמת שבכתב תורה

ÂË אותיות פ"ה ללקט בו ויש  נמחק או שבלה תורה ספר
בקדושתו  עומד הוא הרי אזכרה בהם שאין אע"פ
בו  שאין בתורה שלם ספר מצינו שכן לפי אותו ומצילין
שנחשבה  הארון בנסוע ויהי פרשת דהיינו אותיות פ"ה אלא
שלמות  תיבות הן אלו אותיות שפ"ה והוא עצמו בפני לספר
אין  אחת אות ממנה שנחסר תיבה אבל מפוזרות שהן אע"פ
בספר  יש ואם פ"ה לחשבון לעלות מצטרף ממנה הנשאר
לבדה  בשבילה אותה מצילין שלימה אחת אזכרה זו תורה

ובלה: נמחק כולה שהשאר אע"פ

ÊË וכדנא שהדותא יגר כגון שבמקרא תרגום של תיבות
הן  אעפ"כ הקודש בלשון שכתבו להום תימרון

פ"ה: לחשבון ועולות מצטרפות

ÊÈ אותו מצילין קדושתו מפני אותו שמצילים דבר כל
שיתוף  בו שאין למבוי או מעורבת שאינה לחצר אפילו
או  ולחי מחיצות ג' דהיינו קיימים תיקוניו כל שיהיו ובלבד
תיקון  חסרון לענין אלא הקדש בכתבי הקילו שלא קורה
אחר  תיקון חסרון לענין לא אבל בלבד השיתוף או העירוב

בחצר: בין במבוי בין

* * *
ÁÈ עם התפילין ותיק הספר עם הספר תיק מצילין

שיש  אע"פ מעורבת שאינה לחצר אפילו התפילין
שמא  כי מהם המעות לנער הצריכוהו ולא מעות בתוכם

אם  וכן כלל להצילם יוכל ולא הדליקה תתחזק כך בתוך
מפני  להצילה יכול מעות מלאה בארנקי תפילין הניח
להציל  שיכול למקום והגזלנים הגנבים מפני או הדליקה
אפילו  ממנה התפילין להוציא אותו מחייבים ואין התפילין
להצניע  אסור ישראל שע"י נכרי) (ע"י בשבת בתוכה הניחן
בסיס  והיא קצת יטלטלנה שלא אפשר שאי בתוכה תפילין
לתוכה  תפילין להניח אסור לכתחלה אבל שבתוכה להמעות
התירו  לא שהרי התפילין אגב שיציל כדי הדליקה בשעת
אם  כלל התפילין להציל יוכל לא שמא חשש מחמת אלא
מותר  אבל לכתחלה שם יניחן ואיך ממנה להוציאם יצטרך
עמהן  להצילה שיוכל כדי שבת מערב תפילין בתוכה להניח
מפני  או דליקה תפול אם מעורבת שאינה לחצר בשבת
למזוזה  הדין והוא היתר בשעת שמניחן כיון והגזלנים גנבים

ספר. או

מועילין  אינן ארנקי לתוך אוכלין או) (טבעת מניח אם אבל
לחצר  אפילו בו שהדליקה מבית כך ידי על להצילה שיוכל
לגבי  חשובים האוכלין או) (הטבעת אין כי המעורבת
לנערן  אפשר אי אם אף ולפיכך אצלה בטלין והן הארנקי
יניחן  אלא בשבילן הארנקי את ליטול רשאי אינו ממנה

הארנקי. עם לישרף

הדליקה  בשעת לכתחלה אפילו עליה להניח מתירין ויש
המ  לחצר להצילו שמותר דבר שאר או תינוק או עורבת ככר

ידי  על ומצילה ונוטלה הרבה ממנו חשובה שהארנקי אע"פ
ככר  אמרו שלא ואף המעורבת לחצר בו שהדליקה מבית כך
מכלֿמקום  שי"א בסי' כמ"ש בלבד למת אלא תינוק או
הארנקי  שתהא במת כמו כן גם הקילו הדליקה הפסד מפני
המותר  דבר כמציל זה והרי שעליה המותר לדבר טפלה
הפסד  במקום סופרים בדברי להקל זה על לסמוך ויש בלבדו

מרובה.

מתירין  יש הקרובים בבתים אבל בו שהדליקה בבית זה וכל
והוא  מרובה הפסד בו יש אם בלבד מוקצה אפילו לטלטל

למעלה: כמ"ש הלסטים מפני הדין

ËÈ רשות דרך אפילו ספרים להציל לנכרי לומר מתירין יש
בזיון  במקום לנכרי אמירה שבות על גזרו שלא הרבים
שאין  אע"פ לכרמלית להצילן התירו שלא ואף הקודש כתבי
דומה  אינו מכלֿמקום סופרים מדברי שבות אלא איסורה

לנכרי: אמירה לשבות ישראל ע"י הנעשה שבות
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אמירת מאמר חסידות שיש בו מתורתם של רבותינו נשיאינו, מהווה הזמנה לנשמות שלהם.
משיחת ט"ז כסלו, ה'תשכ"ט
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dNBzIWM66"dxF`M dkWgM" ,"oinlr lM aaFq" zpigA §¤¦§©¤§¦©¥¨¨§¦©£¥¨¨¨
(ai ,hlw miNdY)zpigA lMd didi ± dHnE dlrn FA oi`e , §¦¦§¥©§¨©¨¦§¤©Ÿ§¦©

`Fvxd FnM dkild zpigA aFXd mb didIW ,dkild67'כּו. £¦¨¤¦§¤©©§¦©£¦¨§¨¨

Edfe ,l"PM "oicY" zpigA zFidl Kixv mcFTOW wx©¤¦¤¨¦¦§§¦©¨¦©©§¤
dMEpgA didW qPd oipr,(mixEtA oke)dNgY didW ¦§©©¥¤¨¨©£¨§¥§¦¤¨¨§¦¨

qPd KM xg`e dngln68dgEpn mFiA69: . ¦§¨¨§©©¨©¥§§¨
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(67):`Fvxd FnM . . aFXd mb didIW± wcv gnSd Wcw ci azM sEbA sqFp ¤¦§¤©©§¨¨¨§§©©Ÿ¤©¤©¤¤

,"zFkld dpFXd lM" l"fg xn`n xE`iA mW dxFYd xF` d`xE .h cEOr `"rwz©§¥©¨¨¥©£©£©¨©¤£¨

.(KENid iPin 'al dkld zEkiIW©¨£¨¨§¦¥¦

(68.` ,fh ev dxFY ihETl d`x :dgEpn mFiA qPd KM xg`e dngln dNgY)§¦¨¦§¨¨§©©¨©¥§§¨§¥¦¥¨©

oM :mWe .3 dxrd mW d`xE .h"nyz ;e"nyz aWIe zWxR zAW zgiU mb d`xE§¥©¦©©¨¨¨©©¥¤§¥¨¤¨¨§¨¥

dxF` ixrW .fp cEOr b"qwz mixn`Od xtqA `Ed oke .a ,`k zAW ixi`Od zrC©©©§¦¦©¨§¥§¥¤©©£¨¦©©£¥¨

dMEpg xp zevn wcv gnSdl zFvOd xtq .bp wxR "elqkA d"kA" ligzOd xEAC¦©©§¦§§¦§¥¤¤¥¤©¦§§©¤©¤¤¦§©¥£¨

.(cFre .(` ,`r)§

(69iYzpe" zpigAW ,'Ek "'d xF`A dklpe Ekl" KxC lr zFxp zwlcdA qPde)§©¥§©§¨©¥©¤¤§§¥§¨§¤§¦©§¨©¦

dxFYd xF` ± ."oEkNdi LipR xF`A" oiprM 'ied xF`A KENidd `Ed "mikldn Kl¤©§§¦©¦§©©¨§¦§©§¨¤§©¥©¨

.("zF`av 'd xn` dM" oipr df lM iR lr x`an mWe .mẄ§¨§¨¥©¦¨¤¦§©Ÿ¨©§¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הדומם ‰Â‰(לד) שבחי' מזה מובן הרי עכ"פ
עם  כלל מתיחס אינו הדבור באותיות
הדומם  ריחוק כערך בערך מזה זה שרחוקים לפי השכל
שגוף  במה הטעם יובן ובזה ממש. החי ערך מן הגשמי
בו  נתלבש שלא ממש עפר דומם בחי' שהיה האדם
עם  לצאת וחיות בהמות כשאר החי נפש מבחי' בתחלה
נפח  אלא הבע"ח ביציאת שהי' כמו כאחד חי הנפש
שא"א  לפי דוקא מדבר בחי' שהוא דוקא נ"ח באפיו
שהדומם  מפני החי מבחי' בדומם ויתחבר שישתתף
מאוד  רחוק והוא מאוד גשמי וסוג בערך מאד שפל
שא"א  עד החי בחי' לגבי ביותר הערך בריחוק
כלל  לחומר צורה בחי' בו להיות בו ויתלבש שיתחבר
וחיות  הבהמות דגוף צומח בחי' משא"כ כנ"ל.
יצאו  ע"כ החי נפש בחי' אל יותר בערך שקרובים
בצביונן  כמאמר חיה נפש הארץ דתוצא ממא' כאחד

וד"ל: כנ"ל כו' נבראו
האדם Î"ÚÂ(לה) גוף יצא שלא מה הטעם ג"כ יובן

בע"ח  בשאר כמו כאחד נפשו עם הדומם
אך  כלל נפש בלא דומם גולם גופו נעשה תחלה אלא
א"א  כי האלקית. הנשמה בו ונזרקה נתלבשה אח"כ
ואע"פ  הנ"ל. מטעם כא' הדומם עם החי נפש שיתחבר
מדבר  בחי' שהוא אדם נפש האדם בגוף שנתלבש

כמ" החי מבחי' היה שלמעלה זה נ"ח באפיו ויפח ש
לצאת  בריאה דרך באה לא שהרי והתלבשו' זריקה דרך
באמת  הנה אך וד"ל. בע"ח כשאר וצורה בחומר כא'
דרך  הי' אם דגם ביותר פלא דבר זהו לכאורה

יכול  איך נ"ח באפיו ויפח כמ"ש וזריקה התלבשות
בו  להיות בדומם להתלבש מדבר בחי' אדם נפש
לנפש  האדם ויהי אח"כ א' שהרי ממש לחומר כצורה
חיה  נפש הארץ תוצא בו שנא' בע"ח כשאר ממש חיה
בדומם  ולהתחבר להתלבש יכלה לא החי נפש ואם כו'.
דנפש  מדבר בחי' בו יתחבר ואיך הערך ריחוק מפני
הוא  הענין אך כו'. החי נפש מבחי' שלמעלה אדם
דנפש  מדבר שבחי' לפי הנותנת היא דאדרב' משום
גם  להתלבש ביכולתו ע"כ החי מנפש למעל' האדם
א"א  ממנה שלמטה החי נפש משא"כ הגשמי בדומ'
והתלבשות  וזריק' השפל' בדרך גם בדומם לבא לה
וכידוע  הדומם מן יותר רוחני שהוא בצומח דוקא אלא
יכולתו  יותר יותר. גבוה הגבוה שכל בכ"מ הכלל
יוכל  לא כ"כ גבוה שאינו וכל בנמוך. א"ע להשפיל
דוקא  וסב"ת שנתב"ס (ומטעם כ"כ. א"ע להשפיל
יכול  אדם שנפש מובן ממילא ולזה באריכות). וכנ"ל
א"א  ע"כ ביותר למטה להיותו בדומם בהתלבשות לבא
ביותר  העליונה ומדרגה מבחי' רק בהתלבשו' בו שיבא
מכולם  הגבוה המדברת אדם נפש בחי' שהוא דוקא
במדרגה  למטה ואינו הדומם מן שלמעלה בצומח אבל
גבוה  שאינו החי נפש כ"א אדם נפש בו יבא לא כ"כ
חומר  בבחי' כאחד עמו ויצא בצומח יבא ע"כ כ"כ
בדומם  ואמנם הטעם. כנ"ל הערך וקירוב ביחוס וצורה
לא  אך מכולן הגבוה אדם נפש שם שבא הוא דוקא
מפני  בבע"ח כ"א וצורה בחומר בריאה בדרך היה
לצאת  המדבר בחי' אל כלל ויחוס ערך להדומם שאין
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Edfe ,l"PM "oicY" zpigA zFidl Kixv mcFTOW wx©¤¦¤¨¦¦§§¦©¨¦©©§¤
dMEpgA didW qPd oipr,(mixEtA oke)dNgY didW ¦§©©¥¤¨¨©£¨§¥§¦¤¨¨§¦¨
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(67):`Fvxd FnM . . aFXd mb didIW± wcv gnSd Wcw ci azM sEbA sqFp ¤¦§¤©©§¨¨¨§§©©Ÿ¤©¤©¤¤

,"zFkld dpFXd lM" l"fg xn`n xE`iA mW dxFYd xF` d`xE .h cEOr `"rwz©§¥©¨¨¥©£©£©¨©¤£¨

.(KENid iPin 'al dkld zEkiIW©¨£¨¨§¦¥¦
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oM :mWe .3 dxrd mW d`xE .h"nyz ;e"nyz aWIe zWxR zAW zgiU mb d`xE§¥©¦©©¨¨¨©©¥¤§¥¨¤¨¨§¨¥

dxF` ixrW .fp cEOr b"qwz mixn`Od xtqA `Ed oke .a ,`k zAW ixi`Od zrC©©©§¦¦©¨§¥§¥¤©©£¨¦©©£¥¨

dMEpg xp zevn wcv gnSdl zFvOd xtq .bp wxR "elqkA d"kA" ligzOd xEAC¦©©§¦§§¦§¥¤¤¥¤©¦§§©¤©¤¤¦§©¥£¨

.(cFre .(` ,`r)§

(69iYzpe" zpigAW ,'Ek "'d xF`A dklpe Ekl" KxC lr zFxp zwlcdA qPde)§©¥§©§¨©¥©¤¤§§¥§¨§¤§¦©§¨©¦

dxFYd xF` ± ."oEkNdi LipR xF`A" oiprM 'ied xF`A KENidd `Ed "mikldn Kl¤©§§¦©¦§©©¨§¦§©§¨¤§©¥©¨

.("zF`av 'd xn` dM" oipr df lM iR lr x`an mWe .mẄ§¨§¨¥©¦¨¤¦§©Ÿ¨©§¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הדומם ‰Â‰(לד) שבחי' מזה מובן הרי עכ"פ
עם  כלל מתיחס אינו הדבור באותיות
הדומם  ריחוק כערך בערך מזה זה שרחוקים לפי השכל
שגוף  במה הטעם יובן ובזה ממש. החי ערך מן הגשמי
בו  נתלבש שלא ממש עפר דומם בחי' שהיה האדם
עם  לצאת וחיות בהמות כשאר החי נפש מבחי' בתחלה
נפח  אלא הבע"ח ביציאת שהי' כמו כאחד חי הנפש
שא"א  לפי דוקא מדבר בחי' שהוא דוקא נ"ח באפיו
שהדומם  מפני החי מבחי' בדומם ויתחבר שישתתף
מאוד  רחוק והוא מאוד גשמי וסוג בערך מאד שפל
שא"א  עד החי בחי' לגבי ביותר הערך בריחוק
כלל  לחומר צורה בחי' בו להיות בו ויתלבש שיתחבר
וחיות  הבהמות דגוף צומח בחי' משא"כ כנ"ל.
יצאו  ע"כ החי נפש בחי' אל יותר בערך שקרובים
בצביונן  כמאמר חיה נפש הארץ דתוצא ממא' כאחד

וד"ל: כנ"ל כו' נבראו
האדם Î"ÚÂ(לה) גוף יצא שלא מה הטעם ג"כ יובן

בע"ח  בשאר כמו כאחד נפשו עם הדומם
אך  כלל נפש בלא דומם גולם גופו נעשה תחלה אלא
א"א  כי האלקית. הנשמה בו ונזרקה נתלבשה אח"כ
ואע"פ  הנ"ל. מטעם כא' הדומם עם החי נפש שיתחבר
מדבר  בחי' שהוא אדם נפש האדם בגוף שנתלבש

כמ" החי מבחי' היה שלמעלה זה נ"ח באפיו ויפח ש
לצאת  בריאה דרך באה לא שהרי והתלבשו' זריקה דרך
באמת  הנה אך וד"ל. בע"ח כשאר וצורה בחומר כא'
דרך  הי' אם דגם ביותר פלא דבר זהו לכאורה

יכול  איך נ"ח באפיו ויפח כמ"ש וזריקה התלבשות
בו  להיות בדומם להתלבש מדבר בחי' אדם נפש
לנפש  האדם ויהי אח"כ א' שהרי ממש לחומר כצורה
חיה  נפש הארץ תוצא בו שנא' בע"ח כשאר ממש חיה
בדומם  ולהתחבר להתלבש יכלה לא החי נפש ואם כו'.
דנפש  מדבר בחי' בו יתחבר ואיך הערך ריחוק מפני
הוא  הענין אך כו'. החי נפש מבחי' שלמעלה אדם
דנפש  מדבר שבחי' לפי הנותנת היא דאדרב' משום
גם  להתלבש ביכולתו ע"כ החי מנפש למעל' האדם
א"א  ממנה שלמטה החי נפש משא"כ הגשמי בדומ'
והתלבשות  וזריק' השפל' בדרך גם בדומם לבא לה
וכידוע  הדומם מן יותר רוחני שהוא בצומח דוקא אלא
יכולתו  יותר יותר. גבוה הגבוה שכל בכ"מ הכלל
יוכל  לא כ"כ גבוה שאינו וכל בנמוך. א"ע להשפיל
דוקא  וסב"ת שנתב"ס (ומטעם כ"כ. א"ע להשפיל
יכול  אדם שנפש מובן ממילא ולזה באריכות). וכנ"ל
א"א  ע"כ ביותר למטה להיותו בדומם בהתלבשות לבא
ביותר  העליונה ומדרגה מבחי' רק בהתלבשו' בו שיבא
מכולם  הגבוה המדברת אדם נפש בחי' שהוא דוקא
במדרגה  למטה ואינו הדומם מן שלמעלה בצומח אבל
גבוה  שאינו החי נפש כ"א אדם נפש בו יבא לא כ"כ
חומר  בבחי' כאחד עמו ויצא בצומח יבא ע"כ כ"כ
בדומם  ואמנם הטעם. כנ"ל הערך וקירוב ביחוס וצורה
לא  אך מכולן הגבוה אדם נפש שם שבא הוא דוקא
מפני  בבע"ח כ"א וצורה בחומר בריאה בדרך היה
לצאת  המדבר בחי' אל כלל ויחוס ערך להדומם שאין
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

האדם  נפש באה בזריקה התלבשות בדרך ורק כאחד
אח"כ  אלא כאחד עמו יצאה ולא הדומם בגופו
החי  בנפש להיות יכול היה לא (שזה כנ"ל. בו נתלבשה
ויהי  מ"ש אמנם הנ"ל. מטעם התלבשות בדרך גם
הדומם  נעשה איך ממש בע"ח כשאר חיה לנפש האדם
מצד  זהו הנה או"כ בבחי' מדבר בבחי' לנשמה כלי
שלמטה  דהגם הדבור אותיות כמו והוא דוקא שנתב"ס
עד  דשכל וחי דמדות הצומח לגבי דומם בבחי' הן
הוא  שרשן מצד אבל כנ"ל עמהם כלל מתיחס שאינו

כו'. המדברת נפש ממללא רוח שנק' ממש מדבר בבחי'
בחי' עם דדבור הדומם לכלי ויחוס ערך יש הרי וא"כ
נפש  נק' זה שע"ש ממש השכלית הנפש עצמות
דוקא  הדומם שנעשה הטעם זהו וע"כ כו'. המדברת
שמבואר  (ואע"פ וד"ל). כו' וחי הצומח ולא לנ"ח כלי
דבינה  שכל זהו כו' אותיות מוליד השכל שאין למעלה
רוח  שנק' עצמו המשכיל בכח האותיות שרש אבל
כו' דחכ' חיה לנפש דוקא האדם ויהי וז"ש ממללא.

וד  כו' דוקא דנתב"ס משום דוקא הדומם גופו "ל).ע"י
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡,דאחד מס"נ לבחי' להגיע יכול אדם כל לא הנה
שכולא  איך גילוי בחי' אצלו למטה שיהי' דהיינו
שהיו  יריחו אנשי כמו גדולות נשמות רק חשיב, כלא
ע"ש  יריחו אנשי נקראו ולזה מאד, גבוהות נשמות
במשיח  וכמ"ש גבוה בחי' הוא שריח הריח בחי'
שהיו  וכה"ג רשב"י נשמת וכן ה', ביראת והריחו
הי' שבק"ש לפי לתפלה, ולא לבד לק"ש מפסיקים
צריכין  היו לא ולזה ממש, דיחו"ע הביטול אצלם מאיר
היש  את להפוך כדי הוא התפלה שענין לפי לתפלה,
בחי' ברכות ח"י ע"י דיחו"ע ביטול בבחי' וליבטל
בחי' אך למטה, הוי' שם המשכת ע"י הוי' אתה ברוך
בבחי' והיו ממש ביטול בבחי' שהיו וכדומה רשב"י
לא  לזה דיחו"ע הביטול אצלם מאיר והי' לגמרי כליון
להגיע  יכול אדם כל לא אך תפלה. לבחי' צריכין היו
שם  בברוך לואהבת אחד בין שמפסיקים וזהו זו, לבחי'
כל  מלכות שמלכותך איך דיחו"ת התבוננות דהיינו כו'
שהוא  מל' מבחי' נמשך העולמות ששרש עולמים,
בחי' עוממות בחי' הוא עם והנה עם, על מלך בחי'
ליש, מאין הנבראים כל נתהוו מל' שמבחי' נפרדים
חוץ  דהיינו דוקא מבלעדי אלקים אין ומבלעדי וכתי'
הוי' אני אלקי', הוא בעצמו הוי' אבל ח"ו, ית' ממנו
ב"ה  אא"ס ומסתיר שמצמצם בעצמי אני אלקיכם,

יש  בבחי' נבראים בחי' גילוי להיות בע"ג הבלתי
של  זו ומבחי' כו', ובי' מיני' דלבושי' קמצא וכהדין

שהוא בשכמל  נפשי כלתה הב' כלה בחי' נמשך "ו
דהיינו  היש ביטול בחי' שהוא ואהבה תשוקה לשון
ובכל  לבבך בכל ואהבת שהוא להיות ודבר יש שהוא
כלה  בחי' ב' ענין וזהו כו'. שאוהב מי יש בבחי' נפשך
כלה  בחי' ב' על מדבר שה"ש שכל בשה"ש, שנאמרו
בשה"ש  ונשנה נאמר פעמים ב' כי כידוע, הנ"ל
הנ"ל. כלה בחי' ב' על ורומז לכלה חתן שבין החיבוב

Â‰ÊÂ'ובחי רבה, אהבה בחי' אהבה, בחי' ב' ענין ג"כ
שיהי' הוא אה"ר שבחי' דהיינו זוטא, אהבה
לגרמי' בחי' שום יהי' ולא לבדו לה' רק האהבה
פרס  פרס, לקבל ע"מ כו' כעבדים תהיו אל וכמשארז"ל
זולתו  חפץ בשום ירצה שלא והיינו פרוסה, לשון הוא
בחי' שהוא לפי יחפוץ לא בג"ע ואפי' עצומ"ה, ית'
ונהנין  יושבין וכמשארז"ל לבד זיו בחי' והיינו פרוסה,
לי  מי וכמ"ש לבדו לה' הרצון שיהי' רק השכינה, מזיו
בחי' כו' שארי כלה בארץ חפצתי לא ועמך  בשמים
אה"ר  בחי' שזהו כו' לגרמי' שום בו שאין לגמרי כליון
להשיג  שרוצה הוא לה' כשהאהבה משא"כ כו'.
כו', שבג"ע ההשגה וע"ד ית', שכינתו מזיו וליהנות

כו'. זוטא אהבה בחי' רק זהו הרי
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אדם ÓÂ"˘פה) עד"מ הוא לבד זכרון ל' טובך רב זכר
עד"מ  רבבות יו"ד כמו עצום מספר שסופר
עד  לאלף וממאה למאה שמגיע עד א' לספור שמתחיל
ריבוי  שנמצאו עד א' א' שסופר ולפי רבבות, יו"ד
מספר  הסופר בעיני מאד יגדל רבבות יו"ד בסך אחדים
כבר  כאשר אבל לעצמו, כשסופר דוקא זהו אך כו', זה
המספר  להודיע רק וא"צ הכולל, המספר לו נודע
רבבות. יו"ד מספר כאן יש קצרה דרך יאמר אז לזולתו,
וכשיספור  המספר פרטי כל כולל זה שדבור היות ועם

זה  אין מ"מ בזה, התחדשות שום יהי' לא לאחדים
ואמיתי, עצמי מספר בחי' רבבות יו"ד שאומר הדבור
ובהדבור  הדבר, מהות שסופר לאחדים שסופר כהמספר

אין  הכולל מספר והוא שאומר כו' הדבר מהות בזה
שם  קריאת כמו ורק המספר, הגדלת לגבי קטנות בבחי'
דבר  איזה לזכרון סימן שעושין וכמו דבר, לזכרון בלבד
וכמו  לעצמו, גם המספר התכללות יש והנה כו'. גדול
רבבות  יו"ד מספר כאן שיש יודע לאחדים שספר קודם
שסופר  ומה יותר גדלות בבחי' אדרבה הוא ואז עד"מ,
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Í‡,דאחד מס"נ לבחי' להגיע יכול אדם כל לא הנה
שכולא  איך גילוי בחי' אצלו למטה שיהי' דהיינו
שהיו  יריחו אנשי כמו גדולות נשמות רק חשיב, כלא
ע"ש  יריחו אנשי נקראו ולזה מאד, גבוהות נשמות
במשיח  וכמ"ש גבוה בחי' הוא שריח הריח בחי'
שהיו  וכה"ג רשב"י נשמת וכן ה', ביראת והריחו
הי' שבק"ש לפי לתפלה, ולא לבד לק"ש מפסיקים
צריכין  היו לא ולזה ממש, דיחו"ע הביטול אצלם מאיר
היש  את להפוך כדי הוא התפלה שענין לפי לתפלה,
בחי' ברכות ח"י ע"י דיחו"ע ביטול בבחי' וליבטל
בחי' אך למטה, הוי' שם המשכת ע"י הוי' אתה ברוך
בבחי' והיו ממש ביטול בבחי' שהיו וכדומה רשב"י
לא  לזה דיחו"ע הביטול אצלם מאיר והי' לגמרי כליון
להגיע  יכול אדם כל לא אך תפלה. לבחי' צריכין היו
שם  בברוך לואהבת אחד בין שמפסיקים וזהו זו, לבחי'
כל  מלכות שמלכותך איך דיחו"ת התבוננות דהיינו כו'
שהוא  מל' מבחי' נמשך העולמות ששרש עולמים,
בחי' עוממות בחי' הוא עם והנה עם, על מלך בחי'
ליש, מאין הנבראים כל נתהוו מל' שמבחי' נפרדים
חוץ  דהיינו דוקא מבלעדי אלקים אין ומבלעדי וכתי'
הוי' אני אלקי', הוא בעצמו הוי' אבל ח"ו, ית' ממנו
ב"ה  אא"ס ומסתיר שמצמצם בעצמי אני אלקיכם,

יש  בבחי' נבראים בחי' גילוי להיות בע"ג הבלתי
של  זו ומבחי' כו', ובי' מיני' דלבושי' קמצא וכהדין

שהוא בשכמל  נפשי כלתה הב' כלה בחי' נמשך "ו
דהיינו  היש ביטול בחי' שהוא ואהבה תשוקה לשון
ובכל  לבבך בכל ואהבת שהוא להיות ודבר יש שהוא
כלה  בחי' ב' ענין וזהו כו'. שאוהב מי יש בבחי' נפשך
כלה  בחי' ב' על מדבר שה"ש שכל בשה"ש, שנאמרו
בשה"ש  ונשנה נאמר פעמים ב' כי כידוע, הנ"ל
הנ"ל. כלה בחי' ב' על ורומז לכלה חתן שבין החיבוב

Â‰ÊÂ'ובחי רבה, אהבה בחי' אהבה, בחי' ב' ענין ג"כ
שיהי' הוא אה"ר שבחי' דהיינו זוטא, אהבה
לגרמי' בחי' שום יהי' ולא לבדו לה' רק האהבה
פרס  פרס, לקבל ע"מ כו' כעבדים תהיו אל וכמשארז"ל
זולתו  חפץ בשום ירצה שלא והיינו פרוסה, לשון הוא
בחי' שהוא לפי יחפוץ לא בג"ע ואפי' עצומ"ה, ית'
ונהנין  יושבין וכמשארז"ל לבד זיו בחי' והיינו פרוסה,
לי  מי וכמ"ש לבדו לה' הרצון שיהי' רק השכינה, מזיו
בחי' כו' שארי כלה בארץ חפצתי לא ועמך  בשמים
אה"ר  בחי' שזהו כו' לגרמי' שום בו שאין לגמרי כליון
להשיג  שרוצה הוא לה' כשהאהבה משא"כ כו'.
כו', שבג"ע ההשגה וע"ד ית', שכינתו מזיו וליהנות

כו'. זוטא אהבה בחי' רק זהו הרי
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אדם ÓÂ"˘פה) עד"מ הוא לבד זכרון ל' טובך רב זכר
עד"מ  רבבות יו"ד כמו עצום מספר שסופר
עד  לאלף וממאה למאה שמגיע עד א' לספור שמתחיל
ריבוי  שנמצאו עד א' א' שסופר ולפי רבבות, יו"ד
מספר  הסופר בעיני מאד יגדל רבבות יו"ד בסך אחדים
כבר  כאשר אבל לעצמו, כשסופר דוקא זהו אך כו', זה
המספר  להודיע רק וא"צ הכולל, המספר לו נודע
רבבות. יו"ד מספר כאן יש קצרה דרך יאמר אז לזולתו,
וכשיספור  המספר פרטי כל כולל זה שדבור היות ועם

זה  אין מ"מ בזה, התחדשות שום יהי' לא לאחדים
ואמיתי, עצמי מספר בחי' רבבות יו"ד שאומר הדבור
ובהדבור  הדבר, מהות שסופר לאחדים שסופר כהמספר

אין  הכולל מספר והוא שאומר כו' הדבר מהות בזה
שם  קריאת כמו ורק המספר, הגדלת לגבי קטנות בבחי'
דבר  איזה לזכרון סימן שעושין וכמו דבר, לזכרון בלבד
וכמו  לעצמו, גם המספר התכללות יש והנה כו'. גדול
רבבות  יו"ד מספר כאן שיש יודע לאחדים שספר קודם
שסופר  ומה יותר גדלות בבחי' אדרבה הוא ואז עד"מ,
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במח' וכמו כו', הכלל לגבי קטנות בבחי' הוא לאחדים
נפרט  לדבור וכשבא התכללות בבחי' הוא דבר שכל
כו'. ביותר האור ריבוי במח' הרי פרטים, בריבוי הדבר
גדלות  בזה שיש הפרט שקודם בהכלל הוא וכמו"כ
לבד, המספר הגדלת רק ה"ז הדבר שמפרט דמה יותר,
הוא  כו') והתענוג הרצון (כמו הדבר עצם הגדלת אבל
אל  אבל לעצמו, שהוא כמו וזהו כו', ביותר בהכלל
כו'. קטנות בבחי' הוא הכולל המספר אדרבה הזולת
ובין  הכולל במספר שבין הוא בהמשל הכוונה וכללות
דבמספר  וגדלות, קטנות בחי' יש המרובה במספר
גדלות  בבחי' הוא להפרט שקודם הכלל הנה הכולל
בו  ויש לעצמו שהוא כמו גם מהפרט יותר עצמי שהוא
בב' קטנות בחי' הוא הפרט שאחר והכלל יותר, תענוג
שסופר  מה גדלות בו יש המרובה ומספר אלו, ענינים
לבד, המספר הגדלת רק שהוא וקטנות הדבר, מהות
הכולל  דמספר גדלות, בבחי' הוא הכל עצמו דלגבי
במעלתו  שלמעלה (היינו להפרט שקודם הכלל ה"ה
הוא  לעצמו כשסופר המרובה ומספר כנ"ל), מהפרט
קטנות, בבחי' הכל הזולת ולגבי הדבר, מהות בעצם
שהוא  וזהו עצמי, ואינו בדבור רק הוא הכולל דמספר
ומספר  כו', הפרט לאחר ובא כנ"ל, מהפרט למטה
עצם  לא המספר הגדלת רק הוא הזולת אל המרובה
המספר  בחי' דהנה הוא למעלה והענין כו'. הדבר מהות
הוא  דמספר להיות הכלים, בבחי' הוא העיקר דע"ס
ההתחלקות  בבחי' הוא המספר ע"כ כנ"ל הגבלה בחי'
ע"י  ג"כ הוא ההתגלות דעיקר (ונודע כו' הכלים שע"י
שהכלים  ההגבלה מצד ג"כ והיינו דוקא, הכלים
דבר  דכל כו', ההתגלות הוא ועי"ז האור את מגבילים
דבר  תהו וכמו בהתגלות, אינו ומצויר מוגבל שאינו
וכשבא  כו', עדיין ציור בזה שאין מפני בנ"א שמתהה
אשר  וכמו כו', התגלות בבחי' ה"ה והגבלה ציור בבחי'
והוא  וכך כך דבר בציור דהיינו זה הוא כי עליו יאמר
שבא  מה ג"כ הוא ההגבלה ובכלל כו', הגילוי בחי'
הכלי  ע"י הוא דכ"ז כו', דבר מציאות בבחי' האור
וע"י  פשיטות בבחי' הן דאורות דע"ס וכמשנת"ל
כמהות  דבר מציאות בבחי' נעשים בכלים ההתלבשות
הדבר  הגבלת הוא שהמספר הפרד"ס וז"ש כו', הכלים
ג"כ  הן והכלים כו'), מתגלה הוא ההגבלה וע"י הנמנה
ומציאות  מהות בבחי' שהן דהגם ההעלם, גילוי בבחי'
וזהו  במ"א. וכמ"ש כו' אצי' בבחי' ה"ה מ"מ דבר

שבמספר  ההגבלה מצד ומ"מ באצי', הוא שהמספר
מל' בבחי' הוא שהמספר וזהו כו', הכלים הוא עיקרו
דמל' הכלים דומה ואינו במל'. הן הכלים עיקר שהרי
הוא  ההגבלה ענין דעיקר מהמל', שלמעלה הכלים לגבי
בבחי' אינם הכלים מהמל' למעלה אבל דמל', בכלים
הן  מהמל' שלמעלה דהכלים והענין כו'. עדיין הגבלה
לא  האור את שמתארים רק דהיינו לבד האור גווני בחי'
על  שמורה התפוח וגוון מראה וכמו דבר, איזה לפעול
וכמו"כ  כו', פעולה איזה בזה יש לא אבל לבד, הטעם
דבר  עדיין ואינן לתאר רק שהן דע"ס בהכלים הוא
דוקא  לפעול הן דמל' הכלים אבל כו'. מהאור בפ"ע
לעצם  חוץ היא פעולה דכל כו', ההתהוות פעולת וכמו
בחי' הוא דאלקי' אלקי', ודמות אלקי' צלם והו"ע כו'.
בחינת  צלם בחי' הן מהמל' שלמעלה והכלים הכלים,
כו' דמות בחי' הן דמל' והכלים עדיין, עצמית צורה

במ"א. וכמ"ש
‡ˆÓÂ עיקר וע"כ מל', בבחי' הוא ההגבלה דעיקר

וגם  כו'. מל' בבחי' ג"כ הוא המספר ענין
המספר  בחי' שייך המל' מבחי' שלמעלה במדרי'
אורות  התלבשות בבחי' הוא בכלל שאצי' להיות
מל' מבחי' למעל' מ"מ כו', התחלקות ובבחינת בכלים
והמספר  הכלים מהתגלות יותר האור התגלות הוא
המספר  ענין (דבכללות האורות מספר בחי' הוא שבהם
הוא  העיקר הרי מ"מ אבל הכלים, נגיעת מצד הוא
כו'), האורות מספר הוא המספר וע"כ האור התגלות
הוא  והמספר הכלים התגלות הוא העיקר מל' ובבחי'

כו'. הכלים מספר
.¯ÂˆÈ˜ עד"מ הוא זכרון ל' טובך רב זכר וענין

הרי  עד"מ, רבבות יו"ד עד מא' כשסופר
ל' בדבור אח"כ וכשאומר הדבר, במהות הוא המספר
שקודם  הכולל מספר אמנם קטנות, ה"ז הכולל מספר
הוא  כי לגבי' קטנות הוא והפרט גדלות, ה"ה להפרט
גדלות, בבחי' שניהם ולעצמו הדבר, הגדלת רק
דהנה  למעלה והדוגמא קטנות, בבחי' שניהם ולזולתו
בחי' הן הכלים כי בכלים, הוא המספר ענין עיקר
במל', הכלים ועיקר האור, התגלות הוא וע"י הגבלה,

הכלים בהט"ס כי מהאור,והיינו בפ"ע דבר אינם
המספר  עיקר וע"כ ודמות, צלם בפ"ע, דבר הן ובמל'
מספר  הוא שם אבל מספר יש ג"כ ובהט"ס במל',

הכלים. מספר ובמל' הכלים) נגיעת (ע"י האורות

b"xrz ,v"rny .c"qa
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יושב 2המדרש  כבודו ברוךֿהוא, לקדוש מקלסין שישראל וקילוס קילוס כל שמואל: רבי "אמר אומר:
ביניהם".

עם  שהיה סיפור המגיד סיפר ממזריטש, המגיד רבו, אצל היה התניא, בעל הזקן, אדמו"ר כאשר
הקדוש. הבעלֿשםֿטוב רבו,

העבודות  אחת לכפר, ומכפר לעיר מעיר ונדד נסתר, היה עדיין הקדוש הבעלֿשםֿטוב כאשר
איך  ילד בכל להתענין הבריאות, איך וצעיר, זקן ונשים, אנשים יהודי, כל לשאול היתה שלו הקדושות
מאוד, עליו האהובות התשובות את לשמוע שמח ומאוד הפרנסה, בענין לפרטים התענין בריאותו.
לה'", "תודה ה'", "ברוך – לה' שבח של שונים בביטויים לו עונים היו וילדים, נשים אנשים, שיהודים,
ברוךֿהוא, המתוק, "האב להבא", חסדו את יתן ברוךֿהוא "שהבורא עוזב", אינו ברוךֿהוא האהוב "ה'
ביטויים  ועוד האמיתי", חולים הרופא "הוא שמו", וברוך ברוךֿהוא הקדוש, שמו מבורך אותנו, מפרנס

ברוךֿהוא. לאל שבח של שונים

היו  דרכן לפי נשים הפרנסה. ועל ביתם בני בריאות על יתברך ה' את שיבחו דרכם לפי אנשים
כך  על יתברך ה' את משבחים היו דרכם לפי הילדים הילדים. ועל המחיה על ברוךֿהוא ה' את משבחות

תורה. אותם ומלמדים צרכיהם כל את להם המספקים הורים להם שיש

פשוט, ככפרי בנדודיו להימצא נהג הבעלֿשםֿטוב שהרבי היכן וישובים, כפרים ובעיירות, בערים
הכנסת, בבית וילדים, נשים גברים, הפשוטים, היהודים עם במגע לבוא ההזדמנות את מחפש היה הוא

עבודתם. ובמקומות בחנויותיהם בבתיהם, ברחוב,

כשכוונתו  ופרנסה, בריאות אודות להתענין היה הבעלֿשםֿטוב של דבריו יסוד מקום, ובכל זמן בכל
לעיל. כאמור ברוךֿהוא, לאל השבח מילות את יאמרו שהם היתה והעמוקה הקדושה

יתברך, ה' בעבודת שלו הקדוש בסדר ונהג מסוים, לישוב בא הבעלֿשםֿטוב שהרבי אירע אחת, פעם
ברוךֿהוא. ה' של הקדוש שמו את משבחים שהם הגדולה בזכות וילדים, נשים אנשים, יהודים, לזכות

מחמישים  יותר כבר זה העולם. עניני מכל פרוש גדול, חכם תלמיד מופלג, זקן יהודי היה ישוב באותו
בתענית  ישב הוא שנותיו כל ולילה. יומם ובקדושה בפרישות הקדושה התורה את ולומד יושב שהוא שנה,

מים. עם לחם פרוסת טעם ערבית תפילת לאחר ורק מאוחרת, מנחה תפילת לעת עד ותפילין בטלית

הרבי  שאל הכנסת, בבית בפינה שהיה הפרישות לחדר הגאון, אל נכנס הבעלֿשםֿטוב הרבי כאשר
של  לעברו הביט לא הגאון וסיפוקו. צרכיו את לו יש האם בריאותו, למצב הגאון את הבעלֿשםֿטוב

פשוט. ככפרי לבוש שהיה הרבי,

הדלת, לעבר בידו לרבי והראה מאוד התרגז שהגאון עד פעמים מספר השאלות את שאל הרבי
שילך.
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יג,1) חלק התוועדויות מנחם תורת ראה ד. כב, תהלים
.143 ע' תש"ל עה. ע' תשט"ו המאמרים ובספר 211 ע' א, תשט"ו

ועוד. תעה. ע' חכ"ב זי"ע אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
הפסוק.2) על רבה
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יושב 2המדרש  כבודו ברוךֿהוא, לקדוש מקלסין שישראל וקילוס קילוס כל שמואל: רבי "אמר אומר:
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עם  שהיה סיפור המגיד סיפר ממזריטש, המגיד רבו, אצל היה התניא, בעל הזקן, אדמו"ר כאשר
הקדוש. הבעלֿשםֿטוב רבו,

העבודות  אחת לכפר, ומכפר לעיר מעיר ונדד נסתר, היה עדיין הקדוש הבעלֿשםֿטוב כאשר
איך  ילד בכל להתענין הבריאות, איך וצעיר, זקן ונשים, אנשים יהודי, כל לשאול היתה שלו הקדושות
מאוד, עליו האהובות התשובות את לשמוע שמח ומאוד הפרנסה, בענין לפרטים התענין בריאותו.
לה'", "תודה ה'", "ברוך – לה' שבח של שונים בביטויים לו עונים היו וילדים, נשים אנשים, שיהודים,
ברוךֿהוא, המתוק, "האב להבא", חסדו את יתן ברוךֿהוא "שהבורא עוזב", אינו ברוךֿהוא האהוב "ה'
ביטויים  ועוד האמיתי", חולים הרופא "הוא שמו", וברוך ברוךֿהוא הקדוש, שמו מבורך אותנו, מפרנס

ברוךֿהוא. לאל שבח של שונים

היו  דרכן לפי נשים הפרנסה. ועל ביתם בני בריאות על יתברך ה' את שיבחו דרכם לפי אנשים
כך  על יתברך ה' את משבחים היו דרכם לפי הילדים הילדים. ועל המחיה על ברוךֿהוא ה' את משבחות

תורה. אותם ומלמדים צרכיהם כל את להם המספקים הורים להם שיש

פשוט, ככפרי בנדודיו להימצא נהג הבעלֿשםֿטוב שהרבי היכן וישובים, כפרים ובעיירות, בערים
הכנסת, בבית וילדים, נשים גברים, הפשוטים, היהודים עם במגע לבוא ההזדמנות את מחפש היה הוא

עבודתם. ובמקומות בחנויותיהם בבתיהם, ברחוב,

כשכוונתו  ופרנסה, בריאות אודות להתענין היה הבעלֿשםֿטוב של דבריו יסוד מקום, ובכל זמן בכל
לעיל. כאמור ברוךֿהוא, לאל השבח מילות את יאמרו שהם היתה והעמוקה הקדושה

יתברך, ה' בעבודת שלו הקדוש בסדר ונהג מסוים, לישוב בא הבעלֿשםֿטוב שהרבי אירע אחת, פעם
ברוךֿהוא. ה' של הקדוש שמו את משבחים שהם הגדולה בזכות וילדים, נשים אנשים, יהודים, לזכות

מחמישים  יותר כבר זה העולם. עניני מכל פרוש גדול, חכם תלמיד מופלג, זקן יהודי היה ישוב באותו
בתענית  ישב הוא שנותיו כל ולילה. יומם ובקדושה בפרישות הקדושה התורה את ולומד יושב שהוא שנה,

מים. עם לחם פרוסת טעם ערבית תפילת לאחר ורק מאוחרת, מנחה תפילת לעת עד ותפילין בטלית

הרבי  שאל הכנסת, בבית בפינה שהיה הפרישות לחדר הגאון, אל נכנס הבעלֿשםֿטוב הרבי כאשר
של  לעברו הביט לא הגאון וסיפוקו. צרכיו את לו יש האם בריאותו, למצב הגאון את הבעלֿשםֿטוב

פשוט. ככפרי לבוש שהיה הרבי,

הדלת, לעבר בידו לרבי והראה מאוד התרגז שהגאון עד פעמים מספר השאלות את שאל הרבי
שילך.
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יג,1) חלק התוועדויות מנחם תורת ראה ד. כב, תהלים
.143 ע' תש"ל עה. ע' תשט"ו המאמרים ובספר 211 ע' א, תשט"ו

ועוד. תעה. ע' חכ"ב זי"ע אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
הפסוק.2) על רבה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לכביכול נותנים אינכם מדוע רבי, הגאון: אל הבעלֿשםֿטוב הרבי הרי [=הקב"ה]אומר פרנסתו? את
העולם! מן ילך שהוא עד הכביכול את תרעיבו חסֿושלום

לתת  שצריך הכביכול, אודות מדבר כפרי יהודי איזשהו התבלבל. הגאון הללו, המילים את בשמעו
לד  ויש פרנסה, העולם.לכביכול מן וילך ירעב לא שהכביכול אוג

לו: ואמר הגאון של במחשבות הבחין הבעלֿשםֿטוב הרבי

יושבים ישראל הכביכול?[=מתפרנסים]בני יושב פרנסה איזו על אך להם. נותן יתברך שה' הפרנסה על

"יושב  – יושב? אתה פרנסה איזו על הקדוש, אתה – קדוש" "ואתה בתהלים המלך דוד לנו אומר
על [על] ברוךֿהוא, אותו, משבחים ישראל שבני והתהילות השבחים על יושב הכביכול ישראל", תהלות

יתברך, ה' את משבחים ישראל שבני התהילה דברי ובעד להם. נותן ברוךֿהוא, שהוא, והפרנסה הבריאות
רויחא. ומזוני חיי בני להם נותן ברוךֿהוא, הוא,

.øåöé÷ חיפש הוא נסתר. היה עדיין כאשר הקדוש, הבעלֿשםֿטוב של העבודה סדר את מספר
תכונת  לפי יתברך לה' והודיה שבח שיבטאו הגדולה לזכות וילדים, נשים אנשים יהודים, להביא הזדמנות
הגאון  עם הבעלֿשםֿטוב של הפגישה את מספר להם. נותן יתברך שה' והפרנסה הבריאות בעד נפשם,

וגו'". קדוש "ואתה הפסוק את פירש הבעלֿשםֿטוב איך ובקדושה. בפרישות תורה שלמד הגדול

.a

åðéáø את שיזכירו וטף, נשים אנשים לזכות הקדוש הבעלֿשםֿטוב של העבודה סדר את ביאר הזקן
שה' כך על והודיה בשבח עבודתם, ובמקומות בבתיהם שלהם היוםֿיום בחיי ברוךֿהוא ה' של שמו

שכתוב  ממה ומזוני, חיי בני להם נותן גו'".3ברוךֿהוא רעייתי יפה "הנך

במדרש  שכתוב שירעו 4כפי הם, מפרנסתי הקב"ה אמר רעייתי, מהו רעייתי: "דמיתיך הפסוק על
על  הערביים בין של ובתמיד בלילה שנעשו עבירות על שחר של בתמיד יום. בכל תמידין בשני אותי

ביום. שנעשו עבירות

קבלוה  לא שאילו התורה, את שקבלו הם, עולמי של רעייתי הקב"ה: אמר רעייתי, מהו אחר: דבר
ובהו". לתוהו העולם את מחזיר הייתי

סיבות: שתי בגלל "רעייתי" בשם ישראל לבני קורא ברוךֿהוא ה'

ה', את מפרנסים ישראל בני כי שחר האחת, של התמיד קרבן הקרבנות. ידי על כביכול, ברוךֿהוא,
ביום. שעשו העבירות על הוא הערביים בין של התמיד וקרבן בלילה שעשו העבירות על הוא

תורה  שקיבלו שבכך משום היא, "רעייתי" בשם ישראל לבני קורא יתברך ה' מדוע השניה הסיבה
יתברך  ה' התורה, את מקבלים היו לא ישראל בני אילו כי העולם, בקיום שותפים ישראל בני נעשו ומצוות

העולם. את מבטל היה

בעולם  ברוךֿהוא ה' שברא השאר וכל וישראל, תורה היא העולם בבריאת ברוךֿהוא ה' של כוונתו
בשבילו. ונעשה העיקר את שמשרת טפל דבר אלא אינם
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טו.3) א, השירים שיר
וש"נ.4) מו) ע' ג חלק ישנה (מהדורה שכד ע' ב חלק מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת ראה לקמן בהבא ט. שם,
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והתנהגות  בתורה שכתוב כפי המצוות קיום ישראל, בני של התורה לימוד שעלֿידי הוא, העיקר
רוחני. באור הארצי התאווה עולם את יאירו ישראל בני – אומרת שהתורה טובות במידות

עצמם  בכוח ישראל בני יעשו הארצי העולם של הרוחני עידונו עבודת שאת היא העליונה הכוונה
שבעולם  הטוב את לאדם המראה הרע יצר באדם יתברך ה' הכניס עליהם, קשה תהיה זו שעבודה וכדי
כראוי  מסור להיות לאדם מפריע הרע היצר שבכך הגופניות, התאוות לכל לבו תשומת את ומושך הארצי
והמצוות  התורה את לנו ונתן ישראל בני ואת העולם את יתברך ה' ברא שבשבילה האמיתית לכוונה

שלו.

שכתוב  הארץ".5זהו ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

המדרש  ראשית 6אומר ב' הוא "בראשית" ישראל 7– ובשביל ראשית שנקראת התורה "בשביל ,
התורה  – ה"ראשית" שתי בשביל הארץ" ואת השמים "את ברא יתברך ה' – ראשית" שנקראים

רוחני. באור העולם את התורה עלֿידי יאירו ישראל שבני וישראל,

כמאמר  מפרנסתי", "רעייתי פירוש עלֿידי 8זהו היא והפרנסה שבשמים", לאביהם מפרנסין "ישראל
של  הרוחנית שהעבודה בפרט, הערבים בין של והתמיד שחר של התמיד קרבן ועלֿידי בכלל הקרבנות

הגלות  בזמן עתה גם קיימת .9קרבנות

דברים: שני היו המקדש בבית הקרבנות בעבודת

הקרבן, על התוודה הקרבן את שהמקריב הוידוי [ב] ועז. כשב שור השונות, מהבהמות קרבן [א]
ועוונו מחטאו נטהר האדם הקרבן, ועלֿידי הוידוי של התשובה ברוךֿהוא.שעלֿידי הבורא אל והתקרב

בקרבנות  העיקר המקדש, בבית אז, שגם המקדש, בבית שהיה כפי עתה, גם ישנו הדבר  ברוחניות,
המקריב  הכהן של והמחשבה הוידוי – הרוחנית העבודה .10היה

שכתוב  מה גם "מכם"11זהו אדם שכאשר היא הפסוק שכוונת להוי'", קרבן מכם יקריב כי "אדם
מכם  "אדם בפסוק כתוב להיות צריך היה לכאורה, הקרבן. את להביא יש איך התורה אומרת קרבן, יביא
קרבן  מכם יקריב כי "אדם נאמר ומדוע – קרבן יביא מכם אדם כאשר – להוי'" קרבן יקריב כי

להוי'"?

הזקן  רבנו כך על ומצוותיו 12אומר תורתו ואל יתברך ה' אל יתקרב שאדם כדי יקריב", כי "אדם :
יקריב  כי "אדם כתוב לכן מעצמכם. להוי' קרבן להביא עליכם "מכם", התורה, שעלֿפי טובות ולמידות

להוי'". קרבן מכם

ומידות  ומצוות לתורה יתברך, לה' יותר וקרוב יותר טהור היהודי את העושים "מכם", הקרבנות
הרע, ביצר שקיימות שונות תכונות שלוש שהם ועז, כשב שור, – הבהמות סוגי שלושת הם טובות,

הרוחנית: הבהמה נקרא הרע היצר שבכללות,

במיוחד 13שור  וגדול חזק לכוח הכוונה הכוח 14– את מפנה הוא משהו, רוצה הרע היצר כאשר .
האדם. על להשפיע כדי ביותר הגדול
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א.5) א, בראשית
ד.6) נ, פרשה רבה, ויקרא ד. א, פרשה רבה, בראשית

ג. בראשית, תנחומא, מדרש
ד.7) א, תיקון זוהר, תיקוני
ע"ב.8) ז, ג חלק זוהר,
ג.9) יג, שה"ש ע"ב. עה, פנחס תורה, לקוטי

(10.171 ע' תרפ"ז, .66 ע' פר"ת, המאמרים ספר
ב.11) א, ויקרא
ע"ב.12) ב, ויקרא תורה, לקוטי
שלום 13) תורת – השיחות ספר ח. פרק התפילה, קונטרס
.10 ע'

ע"ב.14) עה, האזינו תורה, לקוטי



רעי c"ag i`iyp epizeax zxezn

והתנהגות  בתורה שכתוב כפי המצוות קיום ישראל, בני של התורה לימוד שעלֿידי הוא, העיקר
רוחני. באור הארצי התאווה עולם את יאירו ישראל בני – אומרת שהתורה טובות במידות

עצמם  בכוח ישראל בני יעשו הארצי העולם של הרוחני עידונו עבודת שאת היא העליונה הכוונה
שבעולם  הטוב את לאדם המראה הרע יצר באדם יתברך ה' הכניס עליהם, קשה תהיה זו שעבודה וכדי
כראוי  מסור להיות לאדם מפריע הרע היצר שבכך הגופניות, התאוות לכל לבו תשומת את ומושך הארצי
והמצוות  התורה את לנו ונתן ישראל בני ואת העולם את יתברך ה' ברא שבשבילה האמיתית לכוונה

שלו.

שכתוב  הארץ".5זהו ואת השמים את אלקים ברא "בראשית

המדרש  ראשית 6אומר ב' הוא "בראשית" ישראל 7– ובשביל ראשית שנקראת התורה "בשביל ,
התורה  – ה"ראשית" שתי בשביל הארץ" ואת השמים "את ברא יתברך ה' – ראשית" שנקראים

רוחני. באור העולם את התורה עלֿידי יאירו ישראל שבני וישראל,

כמאמר  מפרנסתי", "רעייתי פירוש עלֿידי 8זהו היא והפרנסה שבשמים", לאביהם מפרנסין "ישראל
של  הרוחנית שהעבודה בפרט, הערבים בין של והתמיד שחר של התמיד קרבן ועלֿידי בכלל הקרבנות

הגלות  בזמן עתה גם קיימת .9קרבנות

דברים: שני היו המקדש בבית הקרבנות בעבודת

הקרבן, על התוודה הקרבן את שהמקריב הוידוי [ב] ועז. כשב שור השונות, מהבהמות קרבן [א]
ועוונו מחטאו נטהר האדם הקרבן, ועלֿידי הוידוי של התשובה ברוךֿהוא.שעלֿידי הבורא אל והתקרב

בקרבנות  העיקר המקדש, בבית אז, שגם המקדש, בבית שהיה כפי עתה, גם ישנו הדבר  ברוחניות,
המקריב  הכהן של והמחשבה הוידוי – הרוחנית העבודה .10היה

שכתוב  מה גם "מכם"11זהו אדם שכאשר היא הפסוק שכוונת להוי'", קרבן מכם יקריב כי "אדם
מכם  "אדם בפסוק כתוב להיות צריך היה לכאורה, הקרבן. את להביא יש איך התורה אומרת קרבן, יביא
קרבן  מכם יקריב כי "אדם נאמר ומדוע – קרבן יביא מכם אדם כאשר – להוי'" קרבן יקריב כי

להוי'"?

הזקן  רבנו כך על ומצוותיו 12אומר תורתו ואל יתברך ה' אל יתקרב שאדם כדי יקריב", כי "אדם :
יקריב  כי "אדם כתוב לכן מעצמכם. להוי' קרבן להביא עליכם "מכם", התורה, שעלֿפי טובות ולמידות

להוי'". קרבן מכם

ומידות  ומצוות לתורה יתברך, לה' יותר וקרוב יותר טהור היהודי את העושים "מכם", הקרבנות
הרע, ביצר שקיימות שונות תכונות שלוש שהם ועז, כשב שור, – הבהמות סוגי שלושת הם טובות,

הרוחנית: הבהמה נקרא הרע היצר שבכללות,

במיוחד 13שור  וגדול חזק לכוח הכוונה הכוח 14– את מפנה הוא משהו, רוצה הרע היצר כאשר .
האדם. על להשפיע כדי ביותר הגדול
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א.5) א, בראשית
ד.6) נ, פרשה רבה, ויקרא ד. א, פרשה רבה, בראשית

ג. בראשית, תנחומא, מדרש
ד.7) א, תיקון זוהר, תיקוני
ע"ב.8) ז, ג חלק זוהר,
ג.9) יג, שה"ש ע"ב. עה, פנחס תורה, לקוטי

(10.171 ע' תרפ"ז, .66 ע' פר"ת, המאמרים ספר
ב.11) א, ויקרא
ע"ב.12) ב, ויקרא תורה, לקוטי
שלום 13) תורת – השיחות ספר ח. פרק התפילה, קונטרס
.10 ע'

ע"ב.14) עה, האזינו תורה, לקוטי
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החוצפה  תכונת היא – שלו.15עז את משיג והוא מקום תופס אינו אחד שאף ,

מתינות  הוא את16כשב להעביר שיש הקרבנות הן אלו של]. והמצוות [הכוח התורה לעבודת כולן
טובות. ומידות

ובמקומות  בבתיהם שלהם, היוםֿיום שבחיי יהודים, לזכות הבעלֿשםֿטוב בעבודת הכוונה זוהי
וקרובים  רוחנית מבחינה יותר זכים ישראל בני את שעושה דבר יתברך, ה' את ישבחו תמיד עבודתם,

הטוב. היצר את המחזקים הרע מהיצר וכבש עז שור הקרבנות הם אלו יתברך, ה' אל יותר

.øåöé÷,יהודים לזכות שהשתדל הבעלֿשםֿטוב של העבודה דרך את מסביר הזקן רבנו איך מבאר
קורא  יתברך ה' הפרנסה. ועל הבריאות על יתברך לה' יודו שלהם היוםֿיום שבחיי וטף, נשים אנשים,
אותו  ועושים העולם את מקיימים הם כך שעלֿידי ומצוות תורה שקיבלו פרנסתי", "רעייתי ישראל לבני
את  להעביר הוא הקרבנות של הרוחני שהמובן הקרבנות, משמעות את מבאר ברוחניות. יותר מעודן

הטוב. היצר לחיזוק הרע היצר של הגדולים הכוחות
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•
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מה ‡. עבור יש 'משקה', לקחת צריכים היום
שיקחו  רק לא אך התורה, קבלת בגלל וזה לקחת,

בו. יחדור שה'משקה' – שיקחו אלא 'משקה',
להם ·. לתת – הישיבות ראשי את לכבד צריכים

מהם  עושה – הזקן רבינו כ"ק הוד – הרבי – יין
הישיבות  ראשי ניצלו אילו גדול. ענין אור' ב'תורה
אחר. באופן ישראל כלל כל היה שלהם, הכוחות את

אור' ב'תורה אומר הם 1הרבי שראשי־הישיבות ,
דמשה  "אתפשטותא הרי ודור, דור שבכל ה"משה"

ודרא" דרא ראשי־הישיבות.2בכל הם והם ,
כתוב  שבכתב את 3בתורה לפניך נתתי "ראה :

שכתוב  שמה וידוע בחיים", ובחרת הטוב, ואת החיים
וסיוע  כוח' 'נתינת משום בו יש שבכתב, בתורה
שבכתב  התורה הוא אור' 'תורה גם כך בטוב. לבחור
משום  בו יש אור' ב'תורה שכתוב ומה חסידות, של
ב'תורה  שכתוב מה הרי בו, שנכתב למה כוח' 'נתינת
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הגלויים, הכוחות מתוך הנעלמים הכוחות את ראו
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לגלותם. ועליהם
בארוכה,‚. מוסבר חב"ד חסידות  במאמרי

'דעת  היא עליו־השלום רבינו משה של שמדריגתו
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ראשי־ על מוטל וזה תחתון, להיות שלא היא,
בבחינת  יהיו לא שהמקבלים לראות הישיבות
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c"agערב i`iyp epizeax zxezn

אדם  להיות שלא משמעותו החסידית בלשון 'תחתון',
.5גס 

מה „. שיתבטא תורה, מתן של ניגון לנגן צריכים
מתן־ הרי הוא השבועות חג שלקחו. ומה שנתנו
לא  אם העניינים. שני – התורה וקבלת תורתנו
– שלקחו ומה שנתנו מה בעצמם לספר מסוגלים

הניגון. זאת יספר
הכוונה"‰. מעורר התפילה,6"קול בעבודת

ההתבוננות  להיות צריכה התפילה שלפני משמעו,
הפרטים, ובכל באריכות בהתרחבות והבנה בהשגה
ב'בכן' רק ההתבוננות מתבטאת התפילה בשעת אך
לפני  שהיתה ההתבוננות של וההבנה ההשגה של
של  ה'בכן' את ויבין שיסיק להיות, יכול אבל התפילה.
האלוקית. שמההשגה העונג חסר יהיה אך ההשגה,
את  מעורר הוא הכוונה, את שמעורר הקול בא כאן
מרחיב  לא גם הוא השגות, מחדש אינו ה"קול" העונג,
שהרבי  מה זה העונג. את מעורר רק הוא ההבנה, את
שאינו  – "קול" על אומר – הזקן רבינו כ"ק הוד –
צריכים  העונג. את ומעורר מזכיר הוא כמזכיר, אלא

העונג. את יעורר שאכן כזה, ניגון לנגן הרי
.Â כ"ק הוד אמר מהרי"ל, של המילה ברית על

– משקה שכולו ליום שנזכה יהי־רצון הזקן: רבינו
שמפרש  כפי ולא – רל"ו' וככה ב'המשך כמובא

אינו 7במדרש  כשה'משקה' לוט). (לגבי משקה" "כולו
ובזוי, שפל ונהיים  מוריד הוא הראוי, בדרך הולך
הרבה. מועיל הוא – הראוי בדרך הולך הוא ואם
של  עניין הוא רצון", "יהי חמימות. בו יש 'משקה'
זקוקים  לא – הגוף את יחמם שה'משקה' כדי ברכה,

הי  הברכה בטבע, הרי זה שכן שה'משקה'לברכה, א
הנפש. את יחמם

.Ê על לקבל צריך יהודי כל שבראש־השנה כשם
צריך  השבועות בחג גם כך ב'עבודה', נוסף דבר עצמו

כל  שכן, בתורה. נוסף דבר עצמו על לקבל יהודי כל
בהם  שאין לאלה פרט – דעת קצת בו שיש יהודי
הרי  מהמתעים, ומושפעים המותעים אלא כלל, דעת
קצת  בו שיש יהודי כל אך – כלל מדברים לא עליהם
את  שבוע כל לומד אחד לתורה. שייך הוא הרי דעת,
עם  או החיים', ה'אור עם רש"י, פירוש עם הסדרה
משניות, גמרא, עמוד לומד אחד אחר. 'מפרש'
ללמוד  יכולים שאינם אלה אפילו ערוך'. 'שולחן
אגדה, משנה, שלומדים מאחרים שומעים – בעצמם
בני  וכל בתורה, חלק יש יהודי לכל הרי כלל ובדרך

שלימה. קומה הם יחד ישראל
שישנם  שלמרות השלם, באדם אנו רואים
אף־על־פי־כן  ורגל , גוף ראש ותחתון, עליון הבדלים,
אין  – אחרת נוגעת, – שברגלו הציפורן אפילו הרי
הרי  – אבר חלילה חסר אם ומכל־שכן שלם, הוא

מום'. 'בעל הוא
עצמו  על לקבל אחד כל צריך השבועות בחג
בלב . וקבלה נדר בלי ולא שלם, ובלב  בנדר בקבלה
להתהוות  יכולות שהרי בנדר, קבלה לומר מאוד קשה
ובמסירה  בנפש בקביעות להיות צריך זה אך 'בעיות',
בלימוד  הן בתורה, הנוסף בדבר להחזיק ונתינה
ובהחזקת   אחרים עם ללמוד במסירותו והן לעצמו

ללמוד. לאחרים לאפשר התורה,
.Á"לעם נהיית הזה עם 8"היום שבכל כשם .

גם  כך הצבא, ופקידי זיין כלי עם צבא אנשי ישנם
נקראים  הם במצרים, היו שהם זמן כל ישראל. בעם
נקראים  הם ממצרים בצאתם ומיד ישראל", "בני

הוי'" .9"צבאות
רמ"ח  כלומר רמח, הם: ברוחניות, הזיין כלי
כלי  זיין, כלי ושאר קשת וכן שמע, קריאת תיבות

ומצוות. תורה הם ישראל בני של הזיין
dcerqa ,zereayd bgc '` mei
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יד.5) אות לקמן ראה
קא.6) סימן תפלה הלכות ב"י
י.7) יג, בראשית
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השי"ת].9) לגני באתי [המשך מד ע' יום היום ראה
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dyexbde odkd - c"t wxt

ר' וחברו המהר"ל החליטו – רצ"ח בשנת קלובר, יצחק רבי הגאון – רבם נפטר כאשר
הייתה  זמן באותו אשר לקראקא, ולנסוע פוזנא את לעזוב נוספים, תלמידים עם לוריא שלמה
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שלמה, ר' חברו עם שנים שלוש למד מהם בקראקא, המהר"ל שהה שנים חמש תורה. מקום
ישראל  ר' בן משה ר' עם למד ושנתיים ה"מהרש"ל" המקוצר בשמו התפרסם בעתיד אשר

ה"רמ"א". המקוצר בשמו התפרסם בעתיד אשר איסערליש,

כי  באמרו קראקא. של בשבחה – יותר מאוחרות בשנים – בהתפעלות מדבר היה המהר"ל
כקראקא. חכמים תלמידי וחיבת בהוקרת מבורכת שתהיה קהילה ראה לא מעולם

התייחסות  מופלגים. תורה לומדי היו קראקא שבעיר העצים וחוטבי המים שואבי הקצבים,
הן  שם למדו טובות. ומדות תורה של מגדלור הייתה קראקא במינה. מיוחדת הייתה לרעהו איש

הנסתר. תורת את והן  הנגלה תורת את

מגודר  אמה, שלושים היה שקוטרו עגול אדמה שטח היה קראקא, העיר במרכז אשר בשוק
שנה. ושישים מאה קיימת שהחומה אמרו – המהר"ל של בזמנו – אז כבר אבנים. בחומת

עם  לעיני ואשה גבר ובלעה פיה את האדמה בו פערה שבעבר אמרו, זה מגודר שטח אודות
רב.

כדלהלן: הוא שסופר, כפי זה, פלא מעשה

מאשכנז  גורש אשר יצחק, רבי הגאון כרב התקבל בקראקא קכ"ג, אלפים ה ' בשנת זה היה
זו. במדינה היהודים על תקופה באותה שנגזר בגירוש

מגרמניה, יהודי היה הנסיך של אחוזותיו מנהל פולין. מנסיכי לאחד אז שייכת הייתה קראקא
עבירה. ובעל דעת קל אדם זליגמן, שלמה בשם כהן, שהיה

טרפות. אוכל שבת מחלל היה לכך נוסף זיגמונד. לשם היהודי שמו את שינה שלמה אותו
אסור. דבר כל עשה כללי, ובאופן

להינשא  אסור שלכהן כך על הבט ומבלי מקראקא. יהודייה גרושה על עין שם זה חוטא
לו  וקידושין חופה לסדר ממנו ודרש יצחק ר' קראקא של לרבה שלמהֿזיגמונד הגיע לגרושה,

הגרושה. עם יחד

התורה. מן מפורש איסור שזהו העבירה, לבעל להסביר בנסותו סירב, שהרב מובן,

מוו  שהוא לרב, זליגמן ענה כך להתחתן על האפשרות את לו שתהיה העיקר, כהונתו, על תר
חופה  ולגרושה לו ויעמיד רצונו את יעשה לא הרב שאם ברב, התרה כך כדי ותוך הגרושה. עם

יתחתנו. הם ושם אחרת לעיר הגרושה עם  ייסע וקידושין,

בהם, והתרה – העיר מנכבדי שהיו – משפחתה, קרובי ואת הגרושה את אליו הזמין הרב
חרם. עליהם יטיל זאת, יעשו כן חלילה ואם כזו. נבלה יעשו לא אופן שבשום

שזליגמן  מעוניינים דווקא היו זליגמן, הכהן עם מסחר יחסי קיימו אשר הגרושה, קרובי
ההלכה. את ש"יכופף" ממנו  ולבקש הרב עם להתווכח החלו הם למשפחתם. ייכנס

לאמביציה  נכנס חשובה, עמדה ובעל תקיף לאדם עצמו את החשיב אשר עצמו, זליגמן
תעז  לא שהגרושה התראתו על הכנסת בבית שיודיעו ביקש שהרב לאחר ובפרט זה, בעניין

זליגמן. לכהן להינשא
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כאחד, כולם אלוקים, יראי וסתם התורה לומדי מחנות. לשתי קראקא נחלקה מכך כתוצאה
שתמיד  ואחרים, הגרושה של העשירים קרוביה ואילו הרב. כמו סברו להעריך שאפשר כפי הרי
תקווה  ומתוך בעיניו חן למצוא כדי הסתם מן זליגמן, כמו סברו דברים, מיני לכל "היתר" חיפשו

רווחי. דבר איזשהו ממנו לקבל

אותם  האחוזות השתייכו לו אשר הפולני הנסיך בעיני נכבד בהיותו נח. לא מצידו זליגמן
שהוא  באומרו הרב נגד אותו מסית שהוא כך כדי תוך המאורע, את לו וסיפר אליו פנה ניהל,
וקידושין  חופה ולהעמיד "פעוט" כה דבר לעשות מוכן לא אשר ו"עקשן" "פנאטי" – הרב –

גרושה. עם לכהן

הנוצרי  הבישוף את – יותר ולא פחות לא – הזמין  וכן אליו לבוא הרב את הנסיך הזמין לכן
מעמד. באותו נוכח יהיה  הוא שגם

של  הקהל מראשי מאחד מלווה לנסיך הגיע – המאוחרות בשנותיו היה שכבר – הרב
קראקא.

ביניהם  שוררת אשר והגרושה, זליגמן כמו – אנשים משני הרב מונע מדוע לדעת רצה הנסיך
לשני? האחד להינשא – אהבה

תוך  מדגיש הוא כאשר גרושה, עם להתחתן לכהן האוסר הדין את לנסיך הרב הסביר כך על
דין. זה דין אלא, האישית. בדעתו תלוי אינו זה שעניין כך כדי

צודק, שהרב סובר הוא גם האם ושאלו לבישוף הנסיך פנה לומר, לרב היה אשר את בשמעו
לגרושה? להינשא לכהן האוסר בתורה כזה דין קיים באמת והאם

כזה, איסור משה בתורת אמנם אנו שמוצאים ענה: – ישראל שונא היה אשר – הבישוף
יכולי  – יהודיים בעניינים "ידענותו" את להראות הבישוף רצה – הרבנים אשר אך את להתיר ם
התלמוד. חכמי תמיד עשו כך התורה. התירה אשר את ולאסור התורה אסרה

הבישוף, של קביעתו את והכחיש הדיבור, רשות את שוב יצחק ר' הרב לעצמו לקח כאן,
התורה. התירה אשר את ולאסור התורה אסרה אשר את להתיר יכולים שהרבנים

אך  בכתב. הכול "היה – לנסיך הרב הסביר – רבנו" למשה התורה את הקב"ה נתן "כאשר
אלו  ופירושים הסברים בעלֿפה. ופירושים הסברים הרבה הקב"ה הוסיף שבכתב לתורה בנוסף
דברים  העלו ואשר התלמוד, חכמי של זמנם עד שנים, מאות במשך לדור מדור במסורת עברו

הכתב". על אלו

שבעלֿפה  והתורה שבכתב שהתורה ברור, באופן לקבוע קראקא של רבה רצה  זה באופן
השני. את האחד משלימים  הם אלא נפרדים , דברים אינם

כאשר  שאלות מיני כל לשאלו והחל הרב אל – וביטול זלזול של בנימה – הבישוף פנה כאן
הנסיך. של בעיניו מגוחך באופן ולהעמידו הזקן הרב את להביך הייתה כוונתו הוא

בקי  היה הוא עשתונותיו. את איבד לא – ישראל שונאי של דרכם את היטב שהכיר – הרב
שלא  השאלות על והן הענייניות השאלות על הן הבישוף, לשאלות להשיב כדי התלמוד בים דיו
עם  וויכוחים בעבר שניהלו – הרמב"ן כמו – אלו בדברי בקי הרב היה כן כמו לעניין. היו

דומות. שאלות על וענו ידועים, נוצריים מנהיגים
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ובשפה  במתינות – מתורגמן בעזרת הושמעו שהם הגם – דבריו את הרב השמיע לכך, נוסף
ותבונה. חכמה ומלאות ברורות היו לבישוף ותשובותיו ברורה,

שאין  שלמרות לו, חרה הבישוף. רתח כך ועל הנסיך, את מאוד הרשימו הרב של דבריו
החל  הוא המופלגת. בידענותו הנסיך את להרשים הצליח הנסיך, של שפתו את דובר הרב

היהודים. ובכל ברב זלזול דברי להשמיע

נאלץ  שהוא כך על מאוד לו הצר שליבו הגם ומתינותו, שלוותו על לשמור המשיך הרב
כאלו. זלזול לדברי להקשיב

דרךֿארץ  ביתר לדבר צריך – הבישוף – היה האמת שלמען לבישוף העיר – הרב – הוא
שותים. ממנה לבאר לירוק לא מחייבים, העולם נימוסי כי ויהודים , יהדות על

אלא  היהודית, מהבאר כוחה את ששאבה רק לא – דבריו את לומר הרב המשיך – הנצרות
היהודי. מהעם הגיע אמונתם את להם שנתן זה

מכליו: לגמרי יצא אלו , דברים הבישוף שמע כאשר

שלנו  ב"אלוהים" ולפגוע לזלזל רוצה "אתה – הרב על הבישוף צרח – שכמוך"! "כופר
שלכם"?! "משה" היה ומי עיני? מול

הייתה  עמרם, היה שמו אשר – אבא לו היו אנוש. בני ככל "נולד במתינות הרב ענה "משה"
שס"ח  אלפים  ב' בשנת אדר לחודש השביעי ביום נולד הוא יוכבד. היה שמה אשר – אמא לו
אדר  לחודש בשבעה ונסתלק שנה, ועשרים מאה היו הזה בעולם חייו ימי משך העולם, לבריאת 

העולם". לבריאת תפ"ח אלפים  ב' בשנת

להתלוצץ  הבישוף ניסה משה" נסתלק ומתי משה נולד מתי לזכור כוחך רב הנראה "כפי
מהרב.

לעם  היותנו "מאז לומר והמשיך סבלנותו את הרב איבד לא זאת" יודעים ישראל בני "כל
לדור". מדור אלו תאריכים נמסרו

בקלקלתו. לתפסו הבישוף ניסה הנוצרים"? "אלוהי" בעניין "ומה

הוכחות  מיני כל להביא והחל הרב, ענה והעמים" הבריאה כל עבור אחד אלוקים רק "ישנו
נוצריים. ממקורות גם אלא יהודיים ממקורות רק לא לכך

– הבישוף מעלתו כבוד – ממנו בקי יותר היה הרב נכשל. הוא כי לדעת  נוכח הבישוף
הנוצרים. בכתבי אפילו

– הוא אך העליונה. על הרב של ידו הייתה בוויכוח אשר שידע למרות הנסיך. התערב כאן
הוזמנו  בשבילו אשר לנושא וחזר הוויכוח את עצר לכן לגמרי. יובס שהבישוף רצה לא – הנסיך

הגרושה. עם זליגמן נישואי עניין כולם,

כדלקמן: החלטתו, את לרב הפולני הנסיך הורה למטה, מלמעלה הרב על המביט אחד של בנימה

על  מוותר וזליגמן היות אך לגרושה. להינשא כהן  על אוסרת שהתורה כדברך, יהי "לו
חיים  ולזוגתו לו ולאפשר וקידושין חופה והגרושה לזליגמן לערוך עליך אני מצוה ְֶַכהונתו,

רגועים".
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז כסלו עם הפ"נ המוסג"ב, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקראהו שם.

כתבתי  כבר  הנה  מעניניו,  וכמה  כמה  על  מענה  קבלת  בענין  ומרעיש  במכתבו  שכותב  ומה 
בארוכה בכגון דא לחבירו... ומהנכון שימסור הנ"ל לו עכ"פ תוכן מכתבי, והנקודה היא, אשר העבודה 
בקדושה היא לאט לאט וביגיעה, ובמילא אין לתבוע מהשי"ת אשר עמהם יהי' נס ולפתע פתאום בלא 
יגעת  תוה"ק  דין  פסק  ע"פ  מובטחים הם  גיסא  ולאידך  אל הקצה,  מן הקצה  יהפך  יגיעה מתאימה 
בשקידה  שלא  ואף  החסידות,  תורת  היא  דא"ח  תורת  הם  ולומדים  השי"ת  שזיכם  ובפרט  ומצאת, 
ומסירה מתאימה, אבל עכ"פ אפילו מעט אור דוחה הרבה חשך, ולא צריכים לעשות רעש וצריכים 
לשמור הבריאות בגשמיות, וכפסק הרמב"ם היות הגוף בריא מדרכי השם הוא, ולאט לאט להתקרב 
לעבודתו ית', ולא להתפעל מה שההתעוררות היא רק לרגע ואח"כ הולכת ועוברת, כי לזה יש עצה 
פשוטה והוא השקידה בלימוד התורה בכלל והשקידה בלימוד תורת החסידות בפרט, שהיא המביאה 
לאהבתו וליראתו ית', מובן מאליו אשר כל זה צ"ל מבלי שיהרסו סדרי הישיבה בה נמצאים, אלא 

יסדרו זה אחרי ההתייעצות עם המשפיע שלהם...

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.
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áùéå úùøô
æìàáLiåõøàa åéáà éøeâî õøàa á÷ré ©¥´¤©«£½Ÿ§¤−¤§¥´¨¦®§¤−¤

:ïrðká-òáL-ïa óñBé á÷ré úBãìz | älà §¨«©¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©
àeäå ïàva åéçà-úà ärø äéä äðL äøNr¤§¥³¨¨Æ¨¨̧Ÿ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´
åéáà éLð ätìæ éða-úàå ääìá éða-úà ørð©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬¦§−̈§¥´¨¦®
:íäéáà-ìà ärø íúac-úà óñBé àáiå©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨−̈¤£¦¤«

âíéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬
:íéqt úðúk Bì äNrå Bì àeä(éåì)ãåéçà eàøiå −®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«©¦§´¤À̈

Búà eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−Ÿ®
ì Bøac eìëé àìå:íìLäíBìç óñBé íìçiå §¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ©©«£³Ÿ¥Æ£½

:Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiååøîàiå ©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«©−Ÿ¤
:ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

æäãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½
äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà äî÷ äpäå§¦¥²¨¬¨£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ

:éúnìàì ïéåçzLzå íëéúnìà(ìàøùé)çeøîàiå £ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨©«£ª¨¦«©³Ÿ§
ìLîz ìBLî-íà eðéìr Cìîz Cìîä åéçà BìÆ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
-ìrå åéúîìç-ìr Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ−̈§©

åéøác:èBúà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå §¨¨«©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−
äpäå ãBò íBìç ézîìç äpä øîàiå åéçàì§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧¨©³§¦£Æ½§¦¥¯
íéåçzLî íéáëBk øNr ãçàå çøiäå LîMä©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ«¨¦½¦§©«£¦−

:éìéåéáà Ba-ørâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå ¦«©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½
àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî Bì øîàiå©´Ÿ¤½¨²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´

éçàå Enàå éðà àBáðåçzLäì E:äöøà Eì ú ¨À£¦Æ§¦§´§©¤½§¦§©«£¬Ÿ§−¨«§¨
àé:øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא È˙Ó(לז, ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«

‡B·È(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, יׁש »ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ממּתין  היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו יׁשּתחוּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוהם

יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש .לכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּומצּפה

ּדוד.ÁÈLÓהיינּו ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא יֹוסף, ּבן ְַ»ƒ«ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùáéíäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−

:íëLaâééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåE ¦§¤«©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧Æ
Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì íëLa íérøŸ¦´¦§¤½§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−

:éðpäãééçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåE ¦¥«¦©´Ÿ¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ
÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä íBìL-úàå§¤§´©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤

:äîëL àáiå ïBøáçåèärú äpäå Léà eäàöîiå ¤§½©¨−Ÿ§¤«¨©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−
:Lwáz-äî øîàì Léàä eäìàLiå äãOa©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²¥−Ÿ©§©¥«

æèéì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½
:íérø íä äôéàæéék äfî eòñð Léàä øîàiå ¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³

øçà óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL̈©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´
:ïúãa íàöîiå åéçàçéíøèáe ÷çøî Búà eàøiå ¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é:èéeøîàiå ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«©«Ÿ§−
:àa äælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

ëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëøîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨®̈©¾Ÿ¤
:Lôð epkð àìáë-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ¬Ÿ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©

øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä íã-eëtLz¦§§¨¼©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´
Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna©¦§½̈§−̈©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז הּׁשל"ה:(לז, ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְַַָָ

לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה אףֿעלּֿפי . . לאביו ׁשמע ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָיֹוסף

ׁשּבת, לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָואףֿעלּֿגב

ּבדבר  זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי אּתה ּכי אליו ּתׁשמע ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלא

מחיל  לעצמֹו הּנֹוגע אבל הּמקֹום, לבין אדם לבין ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשּי

אין  ׁשהרי עּיּון, וצרי עכ"ל. אביו, רצֹון לעׂשֹות ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאנפׁשיּה

לי  והּנפׁשֹות ׁשּנאמר הקּב"ה, קנין אּלא קנינֹו אדם ׁשל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנפׁשֹו

ס"ד)הּנה ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן אדמו"ר ערוך שלחן .(ראה ֵָ

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãë÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½
:íéî Ba ïéàäëíäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå ¥¬−¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ

ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå eàøiå©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§®̈
íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð íäélîâe§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−

:äîéøöî ãéøBäìåë-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå §¦¬¦§¨«§¨©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©
Bîc-úà eðéqëå eðéçà-úà âøäð ék òöa:æëeëì ¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½§¦¦−¤¨«§º



iriaxרעח - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה, ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²

:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´
:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´

úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´
:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬

:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤
éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬



רעט iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàrîLiì epøkîðå§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá eðéçàçëeøáriå ¨¦¬§¨¥−®©¦§§−¤¨«©©«©§Á

óñBé-úà eìriå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
íéìàrîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−
:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨

èëøBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®
:åéãâa-úà òø÷iåìãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå ©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®©¤¤́

:àá-éðà äðà éðàå epðéààìúðúk-úà eç÷iå ¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤

:ícaáì-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå ©¨«©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤
úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiå íäéáà£¦¤½©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤

ða:àì-íà àåä Eâìéða úðúk øîàiå døékiå ¦§²¦−¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½
:óñBé óøè óøè eäúìëà ärø äiçãìòø÷iå ©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³

-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷ré©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§®̈©¦§©¥¬©
:íéaø íéîé Bðaäìåéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå §−¨¦¬©¦«©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈

éða-ìà ãøà-ék øîàiå íçðúäì ïàîéå Bîçðì§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáàåìeøëî íéðãnäå ¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬

øN äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà BúàŸ−¤¦§®̈¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ©−
:íéçahäô ©©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד LÈ(לז, ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈
Ba(רש"י) היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָּבּבֹור.

ּבּבֹור  ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ׁשּנמׁשלּו ּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדברי

ּבֹו יׁש ּתֹורה, ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ועקרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָנחׁשים

‡ÏÈnÓ C¯„aּפרּוׁש ועלּֿדר לּתֹורה. המנּגדים ּדברים ¿∆∆ƒ≈»ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

האדם  "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם הּפסּוק על ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ולא  זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד מהשי"ת, עצמֹו את ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹמפריד

ממּצע". ּדבר ְֵֶָָָֻׁשּיׁש

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàá-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§

äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé íL̄̈§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiåâBîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ©¨¬Ÿ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ørãBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå ¥«©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−

:ïðBàäBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå ¨«©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−
:Búà dzãìa áéæëá äéäå äìLåäãeäé çwiå ¥¨®§¨¨¬¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²

:øîz dîLe BøBëa ørì äMàæøBëa ør éäéå ¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«©§¦À¥µ§´
:ýåýé eäúîéå ýåýé éðéra òø äãeäéçøîàiå §½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäédúà íaéå E §¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:Eèäéäé Bì àl ék ïðBà òãiå §¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²¬Ÿ−¦«§¤´

úçLå åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ§¦¥´
:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøàééðéra òøiå ©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬

:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéøîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤
éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúì äãeäéC §¨Á§¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìL ìcâé-ãrà ©¦§©Æ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−

:äéáà úéa áLzå øîz Cìzå åéçàkáéeaøiå §¤®̈©¥´¤¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ
íçpiå äãeäé-úLà reL-úa úîzå íéîiä©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
eärø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìr ìriå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬

:äúðîz éîlãräâéäpä øîàì øîúì ãbiå ¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬
éîç:Bðàö æâì äúðîú äìò Cãééãâa øñzå ¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«©Á̈©Á¦§¥̧

érva ñëzå äéìrî dúeðîìàólrúzå ó ©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúðîz Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨
Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−

:äMàìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå §¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§®̈¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäBúlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦ µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«

æéïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ
:EçìL ãr ïBáør ïzz-íà øîàzåçéøîàiå ©¾Ÿ¤¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤

Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáørä äî́̈¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨

:Bì øäzåèéäéìrî dôérö øñzå Cìzå í÷zå ©©¬©«©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨
:dúeðîìà éãâa Laìzåëäãeäé çìLiå ©¦§©−¦§¥¬©§§¨«©¦§©̧§¹̈

úç÷ì éîlãrä eärø ãéa íéfrä éãb-úà¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½¨©¬©
î àìå äMàä ãiî ïBáørä:dàöàëìàLiå ¨¥«¨−¦©´¨«¦®̈§−Ÿ§¨¨«©¦§©º

àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬

iyy ,iying - hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá̈«¥©−¦©©®̈¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−
:äLã÷áëàì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ

äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå äéúàöî§¨¦®¨§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬
:äLã÷ äæáâëäéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå ¨¤−§¥¨«©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´

àì äzàå äfä éãbä ézçìL äpä æeáì̈®¦¥³¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ
:dúàöîãëìLîk | éäéåãbiå íéLãç L §¨¨«©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧

äpä íâå Eúlk øîz äúðæ øîàì äãeäéì¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´©¨¤½§©²¦¥¬
:óøOúå äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä̈−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈«¦−¨§¦¨¥«

äëøîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ
øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåëépnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦
ì äézúð-àì ïk-ìr-ékãBò óñé-àìå éðá äìL ¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−

:dzrãìæëíéîBàú äpäå dzãì úra éäéå §©§¨«©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−
:dðèáaçëçwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå §¦§¨«©§¦¬§¦§−̈©¦¤¨®©¦©´

àöé äæ øîàì éðL Bãé-ìr øL÷zå úãléîä©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬
:äðLàøèëåéçà àöé äpäå Bãé áéLîk | éäéå ¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½

éìr zöøt-äî øîàzåBîL àø÷iå õøt E ©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−
:õøtìøçàåéðMä Bãé-ìr øLà åéçà àöé ¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®

:çøæ BîL àø÷iåñ ©¦§¨¬§−¨«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל –Á¯Ê(לח, «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«
ּבאפן  זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, לעבֹודת ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹרֹומז

וקבּוע. ׁשעבֹודתם ı¯tּתמידי ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְְִִַָ∆∆ְֲֲֲֵֵֶַַַָָָ

האדם  ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ּפריצת ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיא

ׁשּנאמר  מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ׁשאמרּו זהּו ה'. אל ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהתקרבּות

עבֹודת  הּוא מׁשיח ׁשל חּדּוׁשֹו ּכי לפניהם", הּפֹורץ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָעלה

ּבתיּובּתא". צּדיקּיא לאתבא אתא "מׁשיח ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּובה,

éùéîçèìàeäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿
éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ øôéèBt«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiä ãiîáéäéå ¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³
úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−

:éøönä åéðãàâìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå £Ÿ¨¬©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ
Bãéa çéìöî ýåýé äNò àeä-øLà:ãàöîiå £¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧

Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéra ïç óñBé¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëåäBúà ãé÷ôä æàî éäéå §¨¤−¨©¬§¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹

-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé øLà-ìk ìrå Búéáa§¥À§©Æ¨£¤´¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ

:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëaå-ìk áæriå §¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«©©«£Ÿ́¨
ék äîeàî Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ§½¨¦¬
øàú-äôé óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½§¥−Ÿ©

:äàøî äôéå¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א Ú„(לט, ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«

¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL .ÌÈ»»«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

רבה) העּלּוי (בראשית היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּגאּולה. ידי על ּברכּוׁשeiÓL‚a˙ׁשּבא יצאּו כן "ואחרי - ְְֵֶַַָָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַ

ּבדברי eiÁe¯a˙ּגדֹול". רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת הכנה - ָ¿»ƒְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

אּתם  לא . . לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה "ּכי לאחיו: ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיֹוסף

ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר האלקים". ּכי הּנה אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻׁשלחּתם

"הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת מצרים על יֹוסף ׁשל ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשליטתֹו

זֹו. ירידה ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּזֹוהי ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהיינּו

éùùæ-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úà åéðãà£Ÿ¨²¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

çéðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå | ïàîéå©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½
ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî ézà òãé-àì«Ÿ¨©¬¦¦−©©®̈¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬

:éãéaèCNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà §¨¦«¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³
BzLà-zà øLàa CúBà-íà ék äîeàî épnî¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®

éàåéúàèçå úàfä äìãbä ärøä äNrà C §¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦
:íéýìûìéíBé | íBé óñBé-ìà døaãk éäéå ¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®

ì äéìà òîL-àìå:dnr úBéäì dìöà ákL §«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈¦«§¬¦¨«
àéúBNrì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´

:úéaa íL úéaä éLðàî Léà ïéàå Bzëàìî§©§®§¥̧¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦
áéáæriå énr äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ

:äöeçä àöiå ñðiå dãéa BãâaâédúBàøk éäéå ¦§Æ§¨½̈©−̈¨©¥¥¬©«¨©«§¦Æ¦§½̈
:äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áær-ékãéàø÷zå ¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨©¦§º̈

eðì àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦¨²
ì éìà àa eða ÷çöì éøár Léàénr ákL ¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½



iriayרפ - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤

:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñààëýåýé éäéå £¦®©«§¦−̈§¥¬©«Ÿ©©§¦³§Ÿ̈Æ
øN éðéra Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−©¬

:øäqä-úéaáëóñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå ¥«©«Ÿ©©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½
úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh jxk zegiy ihewl)

dnÚ ÂÈÎ¯ˆ ˙BNÚÏ . . LnÓ BzÎ‡ÏÓ(יא לט, רב (רש"י ¿«¿«»«¬¿»»ƒ»ַ

לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו

éòéáùîàeàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²
Cìîì íäéðãàì äôàäå íéøöî-Cìî ä÷Lî©§¥¬¤«¤¦§©−¦§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤

:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬

:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²
:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ®̈©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ
:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«

æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®
íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½

:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤

ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®

ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´
:ärøt ók-ìr ñBkä-úà ïzàå äòøtáéøîàiå ©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ©³Ÿ¤

ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−
:íäâéìL | ãBòa-úà äòøô àOé íéîé úL ¥«§´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤

pk-ìr EáéLäå ELàøBãéa äòøt-ñBë zúðå E Ÿ¤½©«£¦«§−©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½
:eä÷Lî úééä øLà ïBLàøä ètLnkãéék ©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬¨¦−¨©§¥«¦¯

àp-úéNrå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬
-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç éãnr¦¨¦−¨®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦

:äfä úéaäåèíéøárä õøàî ézápb ápâ-ék ©©¬¦©¤«¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®
:øBaa éúà eîN-ék äîeàî éúéNr-àì ät-íâå§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦§½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

æèóñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨®̈©¸Ÿ¤Æ¤¥½
ìL äpäå éîBìça éðà-óà-ìr éøç élñ äL ©£¦Æ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©

:éLàøæéïBéìrä ìqáeäNrî äòøt ìëàî ìkî Ÿ¦«©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´
:éLàø ìrî ìqä-ïî íúà ìëà óBòäå äôàŸ¤®§¨ÀŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

çéìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïriåúLíélqä ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½
ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧

éìrî ELàø-úà äòøôõr-ìr EúBà äìúå E ©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½§¨¨¬«§−©¥®
éìrî EøNa-úà óBòä ìëàå:EëíBia | éäéå §¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«©§¦´©´



רפי iriay - n - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìBãb ìB÷a àø÷àååèéúîéøä-ék BòîLë éäéå ¨«¤§−̈§¬¨«©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦
àöiå ñðiå éìöà Bãâa áæriå àø÷àå éìB÷¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ¤§¦½©−̈¨©¥¥¬

:äöeçäæèåéðãà àBa-ãr dìöà Bãâa çpzå ©«¨©©©¬¦§−¤§®̈©¬£Ÿ−̈
:Búéa-ìàæéøaãzåøîàì älàä íéøáck åéìà ¤¥«©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ

øárä ãárä éìà àa÷çöì eðl úàáä-øLà é ¨´¥©º¨¤¯¤¨«¦§¦²£¤¥¥¬¨−̈§©¬¤
:éaçéBãâa áæriå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå ¦«©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²

:äöeçä ñðiå éìöàèéåéðãà rîLë éäéå ¤§¦−©¨¬̈©«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈
øîàì åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ¥½Ÿ
:Btà øçiå Ecár éì äNr älàä íéøáck©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

ëøäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©
-øLà íB÷îáéúëéøåñàéø÷Cìnä éøéñà §¾£¤£¦¥¬©¤−¤
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úàå øäqä úéáa øLà íøéñàä-ìk úà¥µ¨¨´£¦¦½£¤−§¥´©®Ÿ©§¥̧

:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìkâë| ïéà ¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«¥´
Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½

àeä-øLàå Bzà ýåýé øLàaýåýé äNò ©«£¤¬§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬
:çéìöîô ©§¦«©
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לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל היה ׁשמּואל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹואּלּו

לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק ְְִִֵֵֶַָָֹ(רא"ש

מׁשמע  ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי אּסּור על לעבר ּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּיֹוסף

ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָמהֹוספת

ּכאׁשר  ּדוקא עּמּה צרכיו לעׂשֹות ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלפי

- לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכ ּכי ריק, היה ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּבית

ּביתֹו". על ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעּבּודֹו
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:íéøöîáøN ìr åéñéøñ éðL ìr äòøt óö÷iå ¦§¨«¦©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´
:íéôBàä øN ìrå íé÷LnäâïziåøîLîa íúà ©©§¦½§©−©¬¨«¦«©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À

øLà íB÷î øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©§¾£¤¬

:íL øeñà óñBéãóñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå ¥−¨¬¨«©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²
:øîLîa íéîé eéäiå íúà úøLéå ízà¦−̈©§¨´¤Ÿ®̈©¦«§¬¨¦−§¦§¨«

äãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈
Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk Léà¦−§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤

:øäqä úéáa íéøeñà øLà íéøöîåàáiå ¦§©½¦£¤¬£¦−§¥¬©«Ÿ©©¨¯Ÿ
:íéôræ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«

æøîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²
:íBiä íérø íëéðt recî øîàì åéðãà úéa¥¬£Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

çBúà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®
íéðøút íéäìàì àBìä óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤¹¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½

:éì àð-eøtñèBîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå ©§−̈¦«©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça Bì øîàiå óñBéìéïôbáe §¥®©Ÿ́¤½©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«©¤−¤

ìLdvð äúìr úçøôë àåäå íâéøN äL §¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈
:íéáðr äéúìkLà eìéLáäàééãéa äòøt ñBëå ¦§¦¬©§§Ÿ¤−¨£¨¦«§¬©§−Ÿ§¨¦®

ñBk-ìà íúà èçNàå íéáðrä-úà çwàå̈«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ¤´
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ìL Bðøút äæ óñBé BììL íéâøOä úLíéîé úL Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤¨¦−
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ìL:íä íéîé úLèéìL | ãBòaàOé íéîé úL §¬¤¨¦−¥«§´§´¤¨¦À¦¨̧
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,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
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(jli`e 112 'nr c"lyz ycew
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ואׁשר  ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי אֹודֹות מסּוּפר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבפרׁשתנּו

וּיׁשאל  זֹועפים. והּנם אֹותם וּירא ּבּבקר יֹוסף אליהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"וּיבא

הּיֹום" רעים ּפניכם מּדּוע וֿז)גֹו' .(מ, ְִֵֶַַַָ

הנהגתֹו ּומאֹופן ּפרעה, לׂשרי יֹוסף ּדברי מּפרטי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהּנה,

נפלאה: הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְִִִֵָָָָָאּתם,

ּגּונבּתי ׁש"ּגנב העברים"לאחרי יֹוסף מארץ ונמּכר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

ללא  האסּורים ּבבית אֹותֹו הֹוׁשיבּו עֹוד זה ּכל ואחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹלעבד,

ׁשּבמּצ לחׁשֹוב אפׁשר היה ועֹון, "ּברֹוגז"ּפׁשע יהיה ּכזה ב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

מּׂשריו  אחד ׁשהרי ּפרעה, ׂשרי על ּובמיּוחד העֹולם, ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעל

האסּורים. ּבבית ְֲִִֵָהֹוׁשיבֹו

זֹועפים" "והּנם ּפרעה ׂשרי את יֹוסף ראה ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואםּֿכן

על  יתר עיקר. ּכל ּבהם מתענין היה ׁשּלא לחׁשֹוב אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

צרי היה לא זֹועפים" "הּנם ּפרעה ׁשּׂשרי זה מּצב הרי ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכן,

ּבבית  הּנמצא ׁשּׂשר ּפׁשּוט ׁשהרי ּתמיהה, יֹוסף אצל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹורר

"זֹועפים". ּפניו יהיּו ְֲֲִִִָָָהאסּורים

ּפרעה  ׂשרי את יֹוסף ראה וכאׁשר ּכן, היה לא לפֹועל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹא

התענין  וכּו', מּצבֹו על הּבט מּבלי הּנה זֹועפים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁש"הּנם

הּוא  ואם הּיֹום", רעים ּפניכם "מּדּוע אֹותם וׁשאל  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּבמּצבם,

ּבמּׁשהּו. להם לעזֹור ְֲֶֶַַָָיכֹול

ׂשרי  ׁשל ּבמּצבם ׁשהתענין זה, מעׂשה עלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודוקא

ּבׁשנֹות  ּכּולֹו העֹולם את והּציל ,'למל ל'מׁשנה נהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָֹּפרעה,

ָָָהרעב.

הּזּולת. ּבטֹובת להתענין יׁש ּכּמה עד ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָּומּזה

øéèôîë-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤
-úà àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå äòøt©§½Ÿ©©¬©¦§¤−§¨£¨®̈©¦º̈¤
íéôàä øN Làø-úàå íé÷Lnä øN | LàǿŸ©´©©§¦À§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−
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Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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.daFhl Epilr `Ad ,oFW`xd mFiA FzxgnlE WcFwÎzAWd mFiA ,zah Wcg W`xŸŸ¤¥¥§©©¨¤§¨¨¨©¨¦©¨¨¥§¨

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àîàõwî éäéåíìç äòøôe íéîé íéúðL ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½

:øàéä-ìr ãîò äpäåáúìò øàéä-ïî äpäå §¦¥−Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ
äðérøzå øNa úàéøáe äàøî úBôé úBøt òáL¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨

:eçàaâïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå ¨¨«§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ
äðãîrzå øNa úBwãå äàøî úBòø øàéä-ïî¦©§½Ÿ¨¬©§¤−§©´¨®̈©©«£²Ÿ§¨

:øàéä úôN-ìr úBøtä ìöàãzåäðìëà ¥¬¤©¨−©§©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨
òáL úà øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥µ¤´©

:ärøt õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä(éåì) ©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ
äúBìò íéìaL òáL | äpäå úéðL íìçiå ïLéiå©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²

:úBáèå úBàéøa ãçà äð÷aåíéìaL òáL äpäå §¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½
íéã÷ úôeãLe úBwc:ïäéøçà úBçîö ©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«

æíéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðrìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

(ìàøùé)çàø÷iå çìLiå Bçeø írtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²
øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç-ìk-úà¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧
íúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà íäì äòøt©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

:ärøôìèäòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ
:íBiä øékæî éðà éàèç-úà øîàìéóö÷ äòøt ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´

íéçahä øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãár-ìr©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´©©¨¦½
:íéôàä øN úàå éúààéäìéìa íBìç äîìçpå Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨

:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léà àeäå éðà ãçà¤−̈£¦´¨®¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§
áéørð eðzà íLåéøáríéçahä øNì ãár §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½

Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−
:øútâééúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå ¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨®̈Ÿ¦²

:äìú Búàå épk-ìr áéLäãéäòøt çìLiå ¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«©¦§©³©§ŸÆ
ólçéå çlâéå øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ©§©¥´

:ärøt-ìà àáiå åéúìîN¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc ziprz(ipy meil)

.mdilr ywal zrd dribde ,minybd zper d`ay `ed oniq ,cer
zqpkd zryn minyb ywal miligzn l`eny zrcly ixd

:`xnbd daiyn .dippg hwpy onfdn `le mivrdéãéàå éãéà àîìéc¦§¨¦¦§¦¦
àeä àøeòéL ãçdcydn mivrd zqpkd onf s`e dey mpnf `ny - ©¦¨

.ixyz ztewzl miyiyd meia `ed
:miyiyd meia laa ipa ly mpica dpc `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§

m`d ,daiyid ipa ewtzqdíBédíéML`ed dtewzlíéML éðôìk ¦¦§¦§¥¦¦
,minyb ea mil`ey `l oiicreBà`ed `nyíéML øçàìk¦§©©¦¦

.minyb ea le`yl miligzneòîL àzmi`xen` ewlgp xaky ¨§©
.jkaíéML íBé ,øîà áø`ed envr,íéML øçàìkmiligzne ©¨©¦¦¦§©©¦¦

.minyb ea ywalíéML éðôìk íéML íBé ,øîà ìàeîLeoi`e §¥¨©¦¦§¦§¥¦¦

.oiicr ea miywanðîéñå ,÷çöé øa ïîçð éaø øîàCdidi oniq - ¨©©¦©§¨©¦§¨§¦¨¥
,mdizehiy xekfl jciaàiî eòa àì éàzz àiî eòa éàléòllk - ¦¨¥¨©¨©¨¥Ÿ¨©¨

oi`y itl ,miaexn min mikixv mixda mixbd mipeilrdy `ed
eli`e ,dhnl micxeie milblbzn `l` mnewna mix`yp minybd
zcixil jk lk mikixv mpi` mikenp zenewna mixbd mipezgzd
,`ed oniqde .mdil` miktype minxef mixdd inin lky ,mybd
dkixve deab mewna z`vnpd l`xyi ux`a exewny axy
l`enye ,miyiyd meia xak minyb mil`eyy xaeq ,minybl
`l` mil`ey oi`y xaeq ,jenp mewna zpkeyd laaa exewny

:dkldd wqt z` d`ian `xnbd .zxgnlàúëìä ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦§§¨
,íéML øçàìk íéML íBé.le`yl miligzn eae ¦¦¦§©©¦¦

äðùî
zeprzdl minkg epwiz ,mpnfa minyb micxei `l mda mipya
:el` zeiprz ixcq zx`an dpynd .ecxiy cr mdilr lltzdle

eãøé àìå ïåLçøîa øNò äòáL òébäoiicríéãéçiä eìéçúä ,íéîLb ¦¦©¦§¨¨¨§©§¤§¨§Ÿ¨§§¨¦¦§¦©§¦¦
ìL ïépòúî,úBiðòz äLxyr dray xg`ly ipye iying ipy inia ¦§©¦§Ÿ¨©£¦

el` zeiprzae .[el` micigi md in x`eai `xnba] oeygxnaïéìëBà§¦
äëéLçMî ïéúBLåmcewy meid jiygdy xg`l s` lek`l xzen - §¦¦¤£¥¨

,meia `l` zbdep dpi`y ,ziprzdåokïéøzeî,ziprzd meia s` §¨¦
.ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨

å åéìñk Lãç Làø òébäoiicrìL ïéøæBb ïéc úéa ,íéîLb eãøé àìL ¦¦©ŸŸ¤¦§¥§Ÿ¨§§¨¦¥¦§¦¨Ÿ
ìò úBiðòzlk.øeavämda s`eå .äëéLçMî ïéúBLå ïéìëBàok ©£¦©©¦§¦§¦¦¤£¥¨§

ïéøzeîmdaLéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äëàìîa ¨¦¦§¨¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦
.ähnä©¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .micigid wx miprzn dligzay dpyna epipy

íéãéçé ïàî:`xnbd zvxzn .micigi mze` md in -,àðeä áø øîà ©§¦¦¨©©¨
ïðaø.minkg icinlz - ©¨¨

:zeiprzd zyely xcqa dpc `xnbdíéãéçé ,àðeä áø øîàå§¨©©¨§¦¦
y epipyyìL ïépòúî,úBiðòz äL`ed mziprz ini xcqéLéîçå éðL ¦§©¦§Ÿ¨©£¦¥¦©£¦¦

.éðLå:`xnbd zl`eyàðéðz ,ïì òîLî÷ éàîdpyna epipy `ld - §¥¦©¨©§©¨¨¦¨
oldl(:eh)yéLéîça äléçza øeavä ìò úéðòz ïéøæBb ïéà- ¥§¦©£¦©©¦©§¦¨©£¦¦

ick ,iying meia didz dpey`xd ziprzdyòé÷ôäì àlLúà ¤Ÿ§©§¦©¤
,íéøòMämei eze`a epwie ,iying meia zeprzdl eligzi m`y ©§¨¦

lelr ,zayd zecerqle ziprzd i`venl oefn ly dlecb zenk
,mixignd z` zelrdl `eaie ,mlerl `a arxy aeygl xkend

,ziprz meidl erawy rcei epi` oiicryàlàxcqìLúBiðòz L ¤¨¨Ÿ©£¦
úBðBLàøäinia mlerl `ed,éðLå éLéîçå éðL.`ped ax ycig dne ¨¦¥¦§£¦¦§¥¦

:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xne` iziid `ped ax ixac `lel - ©§¥¨
éléî éðäwx `ed iyinga zeprzdl miligzn oi`y el` mixac - ¨¥¦¥
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רמשך ביאוה למס' תענית ליום שני עמ' א



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:1306:1808:1308:1608:4808:5109:4209:4511:5711:5816:4016:3817:0717:0616:1817:17באר שבע )ח(

06:1606:2108:1308:1608:4908:5209:4209:4511:5611:5816:3916:3717:0417:0316:0417:14חיפה )ח(

06:1306:1808:1108:1408:4708:5009:4109:4411:5511:5716:4216:4117:0517:0416:0117:14ירושלים )ח(

06:1506:2008:1308:1608:4908:5209:4309:4611:5711:5916:3816:3717:0617:0516:1517:16תל אביב )ח(

07:1107:1908:3708:4109:2309:2910:1010:1412:1012:1216:1016:0516:4716:4315:4816:57אוסטריה, וינה )ח(

05:5605:5308:4508:4309:2909:2910:4310:4313:4213:4420:1720:2420:4820:5520:0421:08אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0707:1508:3808:4209:2309:2810:1110:1512:1312:1516:1816:1416:5416:5015:5617:04אוקראינה, אודסה )ח(

06:4406:5208:1108:1508:5709:0209:4409:4811:4511:4615:4515:4016:2216:1715:2316:32אוקראינה, דונייצק )ח(

06:5707:0508:2208:2609:0909:1409:5610:0011:5611:5715:5415:4916:3116:2715:3216:42אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:2907:3808:4908:5309:3809:4310:2410:2812:2112:2316:1316:0816:5216:4815:5117:02אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:2207:3108:4108:4609:3109:3610:1610:2112:1412:1616:0516:0016:4416:3915:4216:54אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:4206:4708:5008:5309:2309:2610:2010:2212:3812:4017:3417:3318:0018:0017:1418:10

07:3007:3809:0309:0809:4809:5210:3610:4012:3912:4116:5016:4617:2217:1916:2617:32איטליה, מילאנו )ח(

05:5605:5808:2608:2708:5608:5809:5910:0012:3012:3218:0418:0618:2718:2917:4718:39אקוואדור, קיטו )ח(

05:3705:3508:2508:2409:0609:0610:1910:1913:1513:1719:4419:4920:1320:1919:2920:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1206:0909:0108:5909:5009:4911:0511:0514:0814:1020:5120:5821:2521:3320:3921:47ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5707:0308:4308:4709:2309:2710:1410:1712:2212:2416:4716:4517:1817:1616:2717:28ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5006:5608:3308:3709:1409:1810:0410:0812:1212:1316:3316:3017:0517:0216:1317:15ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5006:5708:3408:3709:1409:1810:0510:0812:1212:1416:3416:3117:0517:0316:1317:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3107:3809:1109:1509:5209:5710:4210:4612:4812:5017:0517:0217:3817:3516:4417:48ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5106:5608:5208:5609:2709:3110:2210:2512:3712:3917:2417:2317:5017:4917:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3006:3608:2508:2909:0209:0609:5509:5812:0812:1016:4516:4417:1417:1216:2617:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:4306:4808:5008:5209:2309:2610:1910:2212:3712:3917:3017:3017:5617:5617:1118:06ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4706:5408:2908:3309:1009:1510:0110:0412:0812:0916:2816:2417:0016:5716:0717:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1307:2008:5709:0109:3809:4210:2810:3212:3612:3816:5816:5517:3017:2716:3817:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4806:5508:2908:3309:1009:1410:0010:0412:0612:0816:2516:2216:5716:5416:0417:07ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5005:5008:3008:3009:0209:0310:0910:1012:5112:5318:4718:5119:1219:1618:3219:26בוליביה, לה-פס )ח(

08:1008:1909:2609:3110:1710:2211:0211:0612:5813:0016:4616:4117:2617:2116:2417:37בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:0808:1709:2609:3110:1610:2211:0211:0612:5813:0016:4816:4317:2817:2316:2517:38בלגיה, בריסל )ח(

05:1205:1107:5507:5508:3008:3109:3909:4012:2612:2818:3818:4219:0019:0418:1919:15ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0105:0107:4407:4408:1908:2009:2809:2912:1412:1618:2018:2418:4618:5118:0619:01ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2907:3808:4508:4909:3509:4110:2010:2512:1612:1816:0515:5916:4416:3915:4316:54בריטניה, לונדון )ח(

07:4607:5608:5509:0009:4809:5410:3210:3612:2512:2716:0315:5716:4616:4015:4316:57בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:3907:4908:5108:5609:4409:4910:2810:3212:2212:2416:0716:0116:4716:4115:4216:57גרמניה, ברלין )ח(

07:4807:5709:0909:1309:5810:0310:4310:4812:4112:4316:3416:2817:1317:0816:1117:23גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0805:0707:5207:5208:2908:2909:3809:3912:2712:2918:4618:5019:0619:1118:2519:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4906:5309:0309:0509:3509:3810:3310:3512:5412:5617:5917:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

06:4506:4808:5909:0109:3009:3310:2810:3112:5012:5217:5617:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

06:5707:0608:2508:3009:1109:1609:5910:0312:0012:0116:0115:5716:3816:3415:3916:48הונגריה, בודפשט )ח(

06:5507:0208:3808:4209:1809:2310:0910:1212:1612:1816:3716:3417:0917:0616:1617:19טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1207:1809:0109:0409:3909:4310:3110:3512:4112:4317:1017:0717:4017:3816:4917:49יוון, אתונה )ח(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:1707:2508:4608:5009:3109:3610:1910:2312:2112:2216:2416:1917:0016:5616:0217:10מולדובה, קישינב )ח(

06:4806:5109:0109:0309:3309:3510:3010:3312:5212:5417:5617:5618:2118:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4304:3907:3207:2808:2708:2609:4509:4412:5312:5519:4819:5620:2620:3419:3620:51ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2906:3408:3308:3609:0709:1110:0310:0512:2012:2117:1017:0817:3617:3516:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

07:0607:1208:5108:5509:3109:3510:2210:2512:3012:3216:5416:5117:2517:2316:3117:35סין, בייג'ין )ח(

06:4906:5109:1709:1909:4809:4910:5010:5213:2113:2218:5218:5419:1619:1718:3619:27סינגפור, סינגפור )ח(

07:0707:1708:2108:2609:1209:1809:5710:0111:5211:5415:3615:3016:1716:1215:1316:27פולין, ורשא )ח(

05:3305:3308:1008:1108:4108:4309:4709:4812:2612:2818:1618:1918:4018:4318:0018:53פרו, לימה )ח(

07:4907:5709:2109:2510:0610:1010:5410:5812:5712:5817:0417:0017:3917:3516:4217:49צרפת, ליאון )ח(

08:0908:1809:3309:3810:2110:2611:0711:1113:0713:0817:0517:0017:4117:3716:4117:51צרפת, פריז )ח(

05:4605:4808:1208:1308:4208:4409:4309:4512:1212:1417:3917:4018:0218:0417:2218:13קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2007:2708:5709:0109:3909:4410:2910:3212:3312:3516:5016:4617:2017:1716:2617:30קנדה, טורונטו )ח(

07:0207:1008:3508:3909:1909:2410:0710:1112:1012:1216:1916:1516:5316:4915:5717:03קנדה, מונטריאול )ח(

06:2606:3108:1908:2308:5609:0009:4909:5212:0112:0316:3716:3517:0617:0416:1717:15קפריסין, לרנקה )ח(

08:3908:5009:4309:4810:3810:4511:2111:2613:1213:1416:4516:3717:2917:2316:2017:40רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:1708:2809:1709:2210:1410:2110:5611:0112:4512:4716:1716:1016:5916:5315:4917:10רוסיה, מוסקבה )ח(

07:3407:4209:0209:0709:4809:5310:3610:4012:3712:3916:4016:3517:1617:1216:1817:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3907:4709:0709:1209:5309:5810:4110:4512:4212:4316:4916:4417:2017:1616:2217:30שוויץ, ציריך )ח(

06:2106:2408:3908:4109:1009:1310:1010:1212:3412:3617:4717:4818:1118:1217:3018:22תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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