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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד כסלו, התענגתי לשמוע מפעולותיו הטובות בשדה חינוך הכשר, ובטח 

יוסיף אומץ בזה, וידוע מאמר רז"ל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, 

אשר על ידי התחלת הפעולה דאתערותא דלתתא מסייעין בידו הרבה והרבה שיהי' הפעולות בהצלחה 

ויראה פרי טוב בעמלו.

הפ"נ והרשימה שהיו מוסגרים במכתבו קראתי, כבקשתו, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

בער"ח טבת, וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, בטח נתן ברכתו והשי"ת ימלאה 

בגשמיות וברוחניות...

אסיים בברכתי להכנסת בנו שלמה שי' לחדר - שיזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

מתוך הרחבה וכפי שנתבאר בתורת החסידות, ויקויים בו מש"כ במדרש תנחומא פ' קדושים עה"פ 

ונטעתם כל עץ מאכל, מדבר בתינוק כו', ובשנה הרביעית יהי' כל פריו קדש שאביו מקדישו לתורה, 

הילולים להוי' מהו הילולים משעה שמהלל הקב"ה ובשנה החמישית תאכלו את פריו משעה שמתחיל 

לקרות בתורה, להוסיף לכם תבואתו - מכאן שנו רבותינו בן חמש שנים למקרא כו'. ועייג"כ הל' ת"ת 

לרבינו הזקן בתחילתו, ובלקו"ת על הפסוק הנ"ל.

מוסג"פ הקונטרס לחנוכה עם מכתב כללי השייך אליו ואף שנתאחר קצת אבל באמת תכנו 

מתאים לכל השנה כולה.

בברכה להסתדרות הנכונה ושיבשר בקרוב בשו"ט,

מנחם שניאורסאהן

תחילת זמן קידוש לבנה, יום שלישי בערב, ז' טבת



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰

LbiÂ'גֹו יהּודה הּוא 1אליו הענין ּתכן הּנה , «ƒ«ְְִִֵֵֶָָָָֹ

יהּודה  יחּוד ּדהינּו ליֹוסף יהּודה ְְְְְִֵַַַָָָהּגׁשת

הּפרׁשה 2ויֹוסף  ּבהפטרת ועלּֿדרֿזה מסּפר 3. ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ועץ  יהּודה עץ עצים, ׁשני יהיּו לבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּלעתיד

ּכמֹו ּדוד, ׁשה ּוא לכּלם יהיה אחד ּומל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻאפרים,

עבּדי 4ׁשּכתּוב  ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו עּקר הּוא ּדאפרים לעֹולם. להם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָנׂשיא

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יגּדל 5יֹוסף, הּקטן אחיו ואּולם ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשבט  את ׁשּכלל הּדגל ראׁש היה והּוא ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו,

ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו גֹו'),6מנּׁשה מנּׁשה מּטה ועליו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

ההפטרה, ׁשּתכן ונמצא יהּודה. מּׁשבט הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹודוד

ויהּודה, ּדיֹוסף והאיחּוד החּבּור ּכן ּגם ְְִִִֵֵַַָָהּוא

היא  הּתֹורה והּנה אחד. מל ּתחת יהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשניהם

הֹוראה 7נצחית  יׁשנּה זה ׁשּבענין מּובן, ּומּזה , ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָ

הּסּפּור  ּדגם מּיׂשראל, ואחת אחד לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנצחית

נצחי  הּוא לבא) (לעתיד להיֹות העתיד ּדבר ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹעל

הענינים  וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן עכׁשו, ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשּי

ּומּכיון  ליהּודה). יֹוסף (הּגׁשת ּבעבר היּו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר

ּכמֹו ליׂשראל, הֹוראה ּבתֹור נּתנה ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

ּבני  אל ּדּבר יׂשראל ּבני את צו ּבּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

אחד 8יׂשראל  לכל הֹוראה הּוא ׁשעּקרּה מּובן, , ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּכל  ׁשל ענינֹו ּבעּקר היא וההֹוראה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּיׂשראל,

מּיׂש ואחד לׁשּמׁשאחד נבראתי ּׁשאני מה ראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹוני  .9את ִֶ

¯e‡·eּפרׁשתנּו ּבדרּוׁשי ּכמבאר ,10הענין, ≈ְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

הענינים  ב' הם ויֹוסף יהּודה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשעניני
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ויחי).)1 מד, (ויגש פרשתנו פ"ט )2ריש שם ובתו"ח א. מד, פרשתנו בתו"א יהודה אליו ויגש ד"ה א). (רו, פרשתנו זהר

ואילך. א) ואילך.)3(צג, טז לז, כדֿכה.)4יחזקאל יט.)5שם, מח, כ.)6ויחי ב, ועוד.)7במדבר רפי"ז. תניא כ"ה )8ראה

שלפני  שיחות וראה ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר וראה ועוד. .61 ע' ה'ש"ת סה"מ – (מתדבא"ר) בדא"ח בכ"מ

יב). ע' (לקמן ה. סו"ס בסופה.)9המאמר ועבדי )10קידושין תרע"ח. ויגש ד"ה ב). שמח, ב (כרך פרשתנו ריש אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1ÔÈÚ‰ ÔÎz ‰p‰ הרוחנית , המשמעות לפי «ƒ«≈»¿»ƒ≈…∆»ƒ¿»

הדברים  של eÁÈ„הפנימית eÈ‰c ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ‡e‰«»«¿»¿≈¿«¿ƒ
ÛÒBÈÂהתאחדות  ‰„e‰È2 להלן שיבואר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰כפי . ¿»¿≈¿«∆∆∆

‰L¯t‰ ˙¯ËÙ‰a3‡·Ï „È˙ÚlL ¯tÒÓ המשיח eÈ‰Èבימות ¿«¿»««»»»¿À»∆¿»ƒ»…ƒ¿
‰„e‰È ıÚ ,ÌÈˆÚ ÈL עץ ¿≈≈ƒ≈¿»
יהודה  שבטֿמלכות את ≈¿ıÚÂהמסמל

ÌÈ¯Ù‡ שבטֿמלכות את המסמל עץ ∆¿«ƒ
יוסף  בן È‰È‰אפרים „Á‡ CÏÓe ,∆∆∆»ƒ¿∆

ÌlÎÏ קודמת שבתקופה בעוד כי ¿À»
ממלכות  שתי היו ואפרים יהודה

תחת  יתאחדו הם לבוא לעתיד שונות,

אחד  מלך של Âc„,מלכותו ‡e‰L∆»ƒ
·e˙kL BÓk4 של ההפטרה בהמשך  ¿∆»

ויגש  CÏÓפרשת „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
‡ÈN Èc·Ú „Â„Â 'B‚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
‡e‰ ÌÈ¯Ù‡c .ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»¿∆¿«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BË·L ¯wÚ לו שהיו ƒ«ƒ¿∆≈
שניהם  ומבין ואפרים, מנשה בנים, שני

יותר  החשוב הוא BÓkאפרים ,¿
Ba ·e˙kL5ÌÏe‡Â למרות ∆»¿»

הבכור  הוא ‰ÔËwשמנשה ÂÈÁ‡»ƒ«»…
אפרים e‰Â‡שהוא ,epnÓ Ïc‚Èƒ¿«ƒ∆¿

ÏÏkLאפרים Ï‚c‰ L‡¯ ‰È‰»»…«∆∆∆»«
‰MÓ Ë·L בתורה ‡˙ ככתוב ∆≈∆¿«∆

הייתה  במדבר ישראל בני של שהחנייה

(דגל  'דגלים' ארבעה של חלוקה לפי

דג  ראובן, מחנה דגל יהודה, ל מחנה

שבכל  דן) מחנה ודגל אפרים מחנה

וכל  שבטים, שלושה היו מהם אחד

שהיה  אחד שבט שם על נקרא 'דגל'

אפרים  שבט – ולענייננו הדגל, ראש

היה  ומנשה אפרים מחנה דגל ראש היה

לו e˙kL·טפל BÓÎe)6ÂÈÏÚÂ ¿∆»¿»»
'B‚ ‰MÓ ‰hÓ שמנשה היינו «≈¿«∆
כאמור) לאפרים, ‰e‡טפל „Â„Â ,¿»ƒ

‰„e‰È Ë·MÓ מלכות כן ואם ƒ≈∆¿»
שגם  כך יתאחדו יהודה ומלכות אפרים

דוד  ממשלת תחת יהיה אפרים שבט

בשונה  (וזאת יהודה משבט שהוא

אליו  "ויגש הכתוב נאמר בו מהמצב

משנה  היה אפרים) של (אביו שיוסף בשעה ליוסף ניגש יהודה כאשר יהודה",

ממשלתו). תחת היה ויהודה Ìbלמלך, ‡e‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ÔÎzL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…∆««¿»»«
Ôk הפרשה תוכן Ì‰ÈMLכמו ,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc „eÁÈ‡‰Â ¯eaÁ‰ ≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿≈∆

.„Á‡ CÏÓ ˙Áz eÈ‰Èƒ¿««∆∆∆»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â7 ¿ƒ≈«»ƒƒ¿ƒ

במאורעות  עוסקת שהיא ולמרות

שנים, אלפי לפני שהתרחשו

דברי  כל של הרוחנית המשמעות

לנצח  קיימת Ô·eÓ,התורה ‰fÓe ,ƒ∆»
‰Ê ÔÈÚaL יהודה גישת של ∆¿ƒ¿»∆

יהודה  ממלכות בין ואחדות ליוסף

התורה) ענייני בכל (כמו ואפרים

ÏÎÏ ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ dLÈ∆¿»»»ƒ¿ƒ¿»
Ì‚c ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈¿«
„È˙Ú‰ ¯·c ÏÚ ¯etq‰«ƒ«»»∆»ƒ

(‡·Ï „È˙ÚÏ) ˙BÈ‰Ï הרי ƒ¿∆»ƒ»…
התרחש  לא עדיין שהדבר למרות

זאת  בכל ÈÁˆבפועל, ‡e‰ƒ¿ƒ
CiLÂרוחנית ÂLÎÚ,מבחינה Ìb ¿«»««¿»

ÌÈÈÚ‰ ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ¯·kL בפועל¯·Úa ∆¿»»∆»»

.(‰„e‰ÈÏ ÛÒBÈ ˙Lb‰)«»«≈ƒ»
¯B˙a ‰z ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ¿»¿
BÓk ,Ï‡¯NÈÏ ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿»≈¿
Èa ˙‡ Âˆ da ·e˙kL∆»»«∆¿≈
Èa Ï‡ ¯ac Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

Ï‡¯NÈ8‡e‰ d¯wÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿»≈»∆ƒ»»
המטרה  אלא סתם הדברים סיפור לא

לשמש  היא בסיפור העיקרית

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
BÈÚ ¯wÚa ‡È‰ ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ובתפקידו,ולא  בחייו טפל בפרט

- הוא ענינו È‡Mועיקר ‰Ó«∆¬ƒ
È˙‡¯· במטרה˙‡ LnLÏ ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ÈB˜9 ההוראה ולכן ה' את ולעבוד ƒ
ה'. עבודת בענייני להיות צריכה

¯‡·Ók ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¿…»
e˙L¯t ÈLe¯„a החסידות מאמרי ƒ¿≈»»»≈

הפרשה  על נשיאינו רבותינו ,10של
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כללי   מפתח   

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

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

  ויגש אליו יהודה גו' "ה מאמר ד  ) ג

 ה   .........................  ח "מתש ה' טבת  , פרשת ויגש  שבת

  ד "י, ה'תשט' טבת, פרשת ויגש יום ג'  )ד

 י  ..............................................  בעת ניחום אבלים 

 טו  ..................י ך כר ויגשפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחלוי יצ טילקו  )ו

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

 אכ  ..............  פרשת ויגש  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 בכ  ............  פרשת ויגשלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 דנ  .................  פרשת ויגשלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 הנ  .......................................  פרשת ויגש לשבוע  

 זס  ...............  פרשת ויגש לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 ע  ...........................  "ם מבון ברלעיית מיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 ג ע  .............  שת ויגש רפ לשבוע ,םום ליג' פרקי –  ) יג

 בנק  ...........  פרשת ויגש לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 ט סק  ............  פרשת ויגש לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 דעק .................................  א יפרק   דניאל ,טמ פרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   )יז

 ועק  .................................................  ביאור קהתי 

 הקפ  ..................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 וקפ  .............................................  ף לה ד עד טכ ףמד

  : "דחבו נשיאי מתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 וטר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

    ויגש אליו יהודה  אור התור  )כב

 יחר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 כבר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 כגר  ........................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 כור  ..............................................  הר"ש ואדמו"ר מ

    התפילהקונטרס   )כו

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

  ש"א ת –ם מאמריספר ה  )כז

 כחר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 לבר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 לבר  ..........................................  ג מפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 לזר  .......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 ח לר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לא

 מהר  ................  קודש-שבתת חנהתורה למה אקרי  )לב

 מור  ........................  פרשת ויגש לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

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



eb'ו dcedi eil` ybie

ּבּגמרא  ּדאיפליגּו ּומעׂשה, לּמּוד) (אֹו 11ּדתלמּוד ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּגבר  ּדיהּודה ּגדֹול. מעׂשה אֹו ּגדֹול ּתלמּוד ְֲִִֶַַַָָָָאי

לפסק 12ּבאחיו  הּוא ענינֹו ׁשעּקר הּמלך והּוא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּדוד  ׁשל ענינֹו ּגם  וזהּו ּבפעל. הּמעׂשה יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאי

העבּדּות  ּדענין ּדייקא, ּדוד ועבּדי ּביּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדכתיב

ּדוקא  ּבפעל למעׂשה הּוא 13ׁשּי ענינֹו ויֹוסף . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשל  ּבאפן הּוא הּתלמּוד ענין ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹּתלמּוד,

לּה ּבהבנה 14לאּפׁשא לּמּוד עלֿידי ׁשּמֹוסיף ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הֹוספה  מּלׁשֹון יֹוסף ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ,15והּׂשגה, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא  אפרים ׁשהרי אפרים, ׁשל ענינֹו זהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוכן

גֹו' הפרני ּתכלית 16מּלׁשֹון והּנה והֹוספה. רּבּוי , ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ׁשּתהיה  והינּו יתאחדּו, ׁשּׁשניהם היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכּונה

הּמעׂשה  ּופעּלת ּבמעׂשה, הּתלמּוד ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַֻֻּפעּלת

 ֿ על מּובנת ּבּתלמּוד הּמעׂשה ּדפעּלת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַֻּבּתלמּוד.

תרס"ו  ּבהמׁש הּמבאר הּלֹומד 17ּפי ּדכאׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלּמּודֹו, ּתלּוי יהיה ּבפעל ׁשהּמעׂשה יֹודע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתֹורה

אמּתת  אל ּומכּון לגמרי ּבטל הּוא אז ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

 ֿ ועל למעׂשה. נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע מּׁשּום ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָההלכה,

ּבמעׂשה, ּפֹועל הּתלמּוד ּגיסא לאיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדרֿזה

ההלכֹות  ידיעת להיֹות ּׁשּצרי מה רק לא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹוהינּו

ואּלה  יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע מנת ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל

להיֹו ׁשּצרי אּלא תעׂשינה, לא ענין אׁשר ּגם ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לאּפׁשא  ׁשל (ּבאפן כּו' והּׂשגה ּבהבנה לּמּוד ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ּבלי  למעׂשה הלכֹות לפסק  איֿאפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלּה),

ּכדאיתא  ההלכֹות, וטעמי ּפרטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלידע

.18ּבראׁשֹונים  ִִָ

‰p‰Â הּוא הּמעׂשה ענין הרי זה ּבאּור לפי ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַ

יׁשנם  יֹותר ּבפרטּיּות אמנם לאדם, ְְְִִִֵֶָָָָָָָמחּוץ

הּתפּלה  ּבעבֹודת  היינּו עצמֹו, ּבאדם הענינים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָב'

לתפּלה  ּגאּלה סמיכת יֹוסף 19ׁשּלֹו, ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
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ואילך. 258 ע' כה חלק לקו"ש וראה ועוד. תשמ"ו. (תש"ח). תרצ"ט והב') (הא' א.)11דוד יז, ב"ק ב. מ, קידושין

ב.)12 ה, וש"נ.)13דה"א ס"ח. שם לקו"ש שם. דוד ועבדי וד"ה ויגש ד"ה ב.)14ראה יב, זח"א תו"א )15ראה ראה

פ"ב. תשמ"ו דוד ועבדי ד"ה ב. צג, שם תו"ח א. מד, נב.)16פרשתנו מא, תכא.)17מקץ ע' ואילך. שצ תשובות )18ע'

כל  רפ"ב.הרא"ש לאדה"ז ת"ת להל' בקו"א הובא ס"ט. לא ב.)19ל ד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(„enÏ B‡) „eÓÏ˙c ÌÈÈÚ‰ '· Ì‰ ÛÒBÈÂ ‰„e‰È ÈÈÚL∆ƒ¿¿≈¿»¿≈≈»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

e‚ÈÏÙÈ‡c ,‰NÚÓeנחלקו‡¯Óba11È‡ האם„eÓÏz לימוד «¬∆¿ƒ¿ƒ«¿»»ƒ«¿
יותר ÏB„bהתורה  NÚÓ‰וחשוב B‡המצוות יותר ÏB„bקיום חשוב »«¬∆»

ÂÈÁ‡aמהתלמוד  ¯·b ‰„e‰Èc ראובן 12. ..." הימים: דברי בספר ככתוב ƒ»»«¿∆»
לבני  בכורתו ניתנה ישראל... בכור

באחיו  גבר יהודה כי ישראל... בן יוסף

ליוסף", והבכורה ממנו ¿e‰Â‡ולנגיד
‰e‡יהודה  BÈÚ ¯wÚL ÍÏn‰«∆∆∆ƒ«ƒ¿»

˜ÒÙÏ ולהורות‰È‰È CÈ‡ ƒ¿…≈ƒ¿∆
Ìb e‰ÊÂ .ÏÚÙa ‰NÚn‰««¬∆¿…«¿∆«
dÈa ·È˙Îc „Âc ÏL BÈÚƒ¿»∆»ƒƒ¿ƒ≈

בו  ÈÈc˜‡שכתוב „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ«¿»
כעבד  דווקא מתואר ÔÈÚcודוד ,¿ƒ¿«

ÏÚÙa ‰NÚÓÏ CiL ˙ec·Ú‰»«¿«»¿«¬∆¿…«
‡˜Âc13 העבד של עניינו עיקר שהרי «¿»

מילוי  אלא והשגה הבנה איננו

במעשה המשימות  עליו המוטלות

‰e‡בפועל  BÈÚ ÛÒBÈÂ .¿≈ƒ¿»
„eÓÏz‰ ÔÈÚ È¯‰L ,„eÓÏz«¿∆¬≈ƒ¿«««¿

dÏ ‡Lt‡Ï ÏL ÔÙ‡a ‡e‰14 ¿…∆∆¿«»»»
הלימוד  בעניין ולהרבות להוסיף

‰·‰a „enÏ È„ÈŒÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ«¿≈ƒ«¬»»
ÛÒBÈ ÏL BÈÚ e‰fL ,‰‚O‰Â¿«»»∆∆ƒ¿»∆≈
לי  ה' "יוסף שם על זה בשם שנקרא

והוא  אחר" ‰ÙÒB‰בן ÔBLlÓ15, ƒ¿»»
,ÌÈ¯Ù‡ ÏL BÈÚ e‰Ê ÔÎÂ¿≈∆ƒ¿»∆∆¿«ƒ
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈ¯Ù‡ È¯‰L∆¬≈∆¿«ƒƒ¿

'B‚ È¯Ù‰16 נקרא שאפרים ככתוב ƒ¿«ƒ
אותי) (הרבה הפרני "כי שם על

ÙÒB‰Â‰.אלקים" Èea¯ ,ƒ¿»»
‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ

Ì‰ÈML והתלמוד (דוד) המעשה ∆¿≈∆
È‰zL‰(יוסף) eÈ‰Â ,e„Á‡˙Èƒ¿«¬¿«¿∆ƒ¿∆

,‰NÚÓa „eÓÏz‰ ˙lÚt¿À«««¿««¬∆
„eÓÏza ‰NÚn‰ ˙lÚÙe כפי ¿À«««¬∆««¿

להלן  ‰NÚn‰שיבואר ˙lÚÙc .ƒ¿À«««¬∆
ÈtŒÏÚ ˙·eÓ „eÓÏza««¿∆∆«ƒ

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰17 «¿…»¿∆¿≈
מהורש"ב  L‡Îc¯לאדמו"ר ,¿«¬∆

‰NÚn‰L Ú„BÈ ‰¯Bz „ÓBl‰«≈»≈«∆««¬∆
B„enÏa ÈeÏz ‰È‰È ÏÚÙa¿…«ƒ¿∆»¿ƒ

מסקנה  לידי להגיע מנת על אלא מופשט עיון לשם איננו שהלימוד כלומר

למעשה  È¯Ó‚Ïהלכה ÏËa ‡e‰ Ê‡ È¯‰ לפסוק , מנת על הלימוד כי ¬≈»»≈¿«¿≈
ויראה  שמים מלכות עול מקבלת הנובעת רבה יגיעה מתוך הוא למעשה הלכה

יש  שם ועיון הבנה לשם מלימוד (בשונה האמת אל לכווין יצליח לא שמא

של  למציאותו מקום מצליח נתינת הלומד והיגיעה הביטול ובזכות הלומד)

הנכון  ההלכה לפסק ≈»¿ÔÂÎÓeלהגיע
ÌeMÓ ,‰ÎÏ‰‰ ˙zÓ‡ Ï‡∆¬ƒ««¬»»ƒ
.‰NÚÓÏ Ú‚B ‰fL Ú„BiL∆≈«∆∆≈«¿«¬∆
‡ÒÈb C„È‡Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»ƒ»

ÏÚBt „eÓÏz‰ ומשפיע ««¿≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï eÈ‰Â ,‰NÚÓa««¬∆¿«¿…««
˙BÎÏ‰‰ ˙ÚÈ„È ˙BÈ‰Ï CÈ¯vM∆»ƒƒ¿¿ƒ««¬»
‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ˙Ó ÏÚ«¿»≈«∆««¬∆

L‡ ‰l‡Â ÔeNÚÈ ¯L‡‡Ï ¯ ¬∆«¬¿≈∆¬∆…
‰ÈNÚ˙ מחייב המעשה שבעצם כך ≈»∆»

BÈ‰Ï˙תלמוד  CÈ¯vL ‡l‡ גם , ∆»∆»ƒƒ¿
בשביל  רק (ולא המעשה לצורך

עצמו) enÏ„הלימוד ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆ƒ
ÏL ÔÙ‡a) 'eÎ ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»¿…∆∆

dÏ ‡Lt‡Ï ולחדש ),להוסיף ¿«»»»
˜ÒÙÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰L∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿…
Ú„ÈÏ ÈÏa ‰NÚÓÏ ˙BÎÏ‰¬»¿«¬∆¿ƒ≈«

˙BÎÏ‰‰ ÈÓÚËÂ ÈË¯t וידיעת ¿»≈¿«¬≈«¬»
בטעמי  ועיון והבנה ההלכות פרטי

מחייבת  המעשה) (לצורך ההלכות

והשגה  והבנה עיון מתוך ,לימוד
‡˙È‡„k שמובא כפי ƒ¿ƒ»

ÌÈBL‡¯a18. »ƒƒ
‰Ê ¯e‡a ÈÙÏ ‰p‰Â שהחיבור ¿ƒ≈¿ƒ≈∆

הוא  למעשה תלמוד בין והאיחוד

מתוך  שיהיה בתלמוד פועל שהמעשה

כי  במעשה פועל והתלמוד ביטול,

המעשה  את ומנחה מכוון התלמוד

ıeÁÓ ‡e‰ ‰NÚn‰ ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«««¬∆ƒ
Ì„‡Ï הוא המעשה כוח כי עצמו »»»

בשונה  האדם, נפש של חיצוני לבוש

הלימוד  הוא ידו שעל השכל מכוח

עצמו  מהאדם וחלק פנימי כוח ,שהוא
'· ÌLÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÌÓ‡»¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
eÈÈ‰ ,BÓˆÚ Ì„‡a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ»»»«¿«¿
˙ÎÈÓÒ ,BlL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»∆¿ƒ«

‰lÙ˙Ï ‰l‡b19 חכמים תיקנו ¿À»ƒ¿ƒ»
שמונה  לתפילת סמוך ישראל" "גאל ולברך ממצרים הגאולה את להזכיר
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ז g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

העמידה,20ויהּודה  ּתפּלת הּתפּלה, ענין ׁשּיׁשנֹו , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּבּטּול  ּבתכלית היא זֹו ענינֹו21ׁשּתפּלה ׁשּזהּו , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּבֹו20ׁשל ׁשּכתּוב ּכמֹו את 22, אֹודה הּפעם ְְֶֶֶֶַַַָָ

(אֹודה) ההֹודאה ׁשעלֿידי מּלדת, וּתעמד גֹו' ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה'

יׁשנֹו ולפניֿזה (וּתעמד), ּובּטּול לעמידה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבאים

ליֹוסף  ׁשּי ׁשּזה הּגאּלה, ׁשהרי 20ענין והֹוספה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכאׁשר  ּובפרט הֹוספה, ׁשל ענין היא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּגאּלה

מּקרב  נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ּבאפן היא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻהּגאּלה

היא 23לי  הּגאּלה אּלא קרב ׁשל מציאּות ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּדהינּו לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻּבׁשלֹום,

ּדתלמּוד  הענינים שּב' ויֹוסף, יהּודה וחּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָיחּוד

לזה  זה סמּוכים הם ּותפּלה, ּגאּולה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּומעׂשה,

ׁשּיהיה  הּיחּוד ענין וזהּו יחד. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַּומתאחדים

לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ודוד ְְְִִִִֶֶַָָָָָלעתיד,

ÌÓ‡ הּסּפּור ּתכן ּבכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

ּבּכתּוב  ׁשּמסּפר ליֹוסף, יהּודה ְְְְֵֶַַַָָָָֻּדהּגׁשת

לֹו ׁשאמר ליֹוסף, יהּודה ּדברי נא 1ּכל ידּבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּד ּדברי עבּד יּכנסּו רׁש"י ּופרׁש אדֹוני, ּבאזני בר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

המארעֹות  ּפרטי ּכל את סּפר ואחרּֿכ ,ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבאזנ

הארי מּדּוע ולכאֹורה אז. עד אֹותם ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשארעּו

להבין, צרי ועֹוד הּדברים. ּפרטי ּבכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהּכתּוב

ּכתיב  יהּודה ּדברי יֹוסף 24ּדלאחר יכֹול ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹ

מּדברי  ּתֹוצאה היה ׁשּזה ּומׁשמע וגֹו', ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתאּפק

יהּודה  ּׁשּסּפר מה רב הרי ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹיהּודה,

חזר  ּדבריו ּברב ׁשהרי מּקדם, יֹוסף ידע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹליֹוסף

ׁשּנּוי  זה ּגרם אי ּכן ואם מּקדם, ּׁשארע מה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל

להתאּפק  יכֹול היה ׁשּלא ּביֹוסף ּכ ּכל ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּגדֹול

ְוכּו'.

C‡ּפרׁשתנּו חּיים' ּב'תֹורת ּבארּכה ּכּמבאר הּוא, ּבדברי 25הענין ּדהחּדּוׁש , «ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

אֹודֹותם  ׁשּדּבר הענינים ּכל את העלה ּדבריו ׁשעלֿידי היה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָיהּודה
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ועוד.)20 תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו. ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ב. רה, פרשתנו ראה )21זהר

סה"מ  שס. ע' בהעלותך ב'תרפט. ע' יתרו אוה"ת וראה רע"א. לג, ברכות צה. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. י, שבת

ובכ"מ. א. קסז, ח"א קונטרסים סה"מ תקצ. ס"ע תרס"ו ואילך. קסב ע' לה.)22תרנ"ד כט, ב.)23ויצא רה, פרשתנו זהר

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו, ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין א.)24ד"ה מה, (צג,)25פרשתנו פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גאולה  לסמוך ובכך e‰ÈÂ„‰לתפילה עשרה ÛÒBÈ ÔÈÚ e‰fL20 ∆∆ƒ¿«≈ƒ»

בחינת  הוא ויהודה גאולה, בחינת הוא שיוסף ובחסידות בזוהר כמבואר

והתקרבות  סמיכת זו הייתה יהודה" אליו "ויגש היה כאשר כן ואם תפילה

ותפילה  ‰ÈÓÚ„‰גאולה ˙lÙz ,‰lÙz‰ ÔÈÚ BLiL תפילת , ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«»¬ƒ»
‰È‡שמונהֿעשרה  BÊ ‰lÙzL ,∆¿ƒ»ƒ

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a21 האדם ובה ¿«¿ƒ«ƒ
מבחינה  וגם תנועה ללא לעמוד חייב

האדם  עשרה שמונה בתפילת רוחנית,

 ֿ לקדושֿברוך הביטול לתכלית מגיע

עולם  כנגד שהיא (ומבואר הוא

e‰fLהאצילות) הוא , הביטול ∆∆
‰„e‰È ÏL BÈÚ20BÓk , ƒ¿»∆¿»¿

Ba ·e˙kL22 ניתן "יהודה" ששמו ∆»
שאמרה  לאה אימו ידי על »»»‰ÌÚtלו

„ÓÚzÂ 'B‚ '‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆««¬…
‰‡„B‰‰ È„ÈŒÏÚL ,˙„lÓƒ∆∆∆«¿≈«»»

(‰„B‡) פי על פועל לא אדם כאשר ∆
את  מבטל אלא האישיים והבנתו שכלו

 ֿ הקדוש של ורצונו דעתו בפני דעתו

Ïeh·eברוךֿהוא ‰„ÈÓÚÏ ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒ»ƒ
‰ÊŒÈÙÏÂ ,(„ÓÚzÂ) כהקדמה ««¬…¿ƒ¿≈∆

‰l‡b‰,לתפילה  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿À»
ÛÒBÈÏ CiL ‰fL20,‰ÙÒB‰Â ∆∆«»¿≈¿»»

ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ‰l‡b È¯‰L∆¬≈¿À»ƒƒ¿»∆
‰ÙÒB‰ המצב לעומת וחידוש »»

והגבלה  גלות של מצב שהיה ,הקודם
‡È‰ ‰l‡b‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆«¿À»ƒ
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc ÔÙ‡a¿…∆¿»»¿»«¿ƒ

ÈÏ ·¯wÓ23 במאמרי כמבואר ƒ¿»ƒ
פדייה  יש זה, פסוק על רבים חסידות

בה  ומלחמה קרב באמצעות (גאולה)

על  גובר המנצח שכנגד הצד הצד

בשלום  פדייה ויש ממנו עצמו ,ופודה
‡l‡ ·¯˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆¿»∆»

‰l‡b‰ והפדייהÌBÏLa ‡È‰ «¿À»ƒ¿»
ומרצון  בשלום משלים שכנגד ,והצד

‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿À»
¯eaÁÂ „eÁÈ eÈ‰c ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ 'a˘ ,ÛÒBÈÂ ‰„e‰È¿»¿≈∆»ƒ¿»ƒ
‰Ïe‡b ,‰NÚÓe „eÓÏ˙c¿«¿«¬∆¿»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎeÓÒ Ì‰ ,‰lÙ˙e¿ƒ»≈¿ƒ∆»∆

מתחברים  ביניהם, וההבדלים השוני למרות אלא לזה זה קרובים רק שאינם כך

זה עם ‰eÁi„זה ÔÈÚ e‰ÊÂ .„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óe ליוסף יהודה בין ƒ¿«¬ƒ««¿∆ƒ¿««ƒ
אפרים ומלכות יהודה מלכות בין È˙ÚÏ„,והחיבור ‰È‰iL להיות שיהפ כו ∆ƒ¿∆∆»ƒ

יהודה  מלכות תחת אחת Èc·Úממלכה „Â„Â יהודה משבט ÈN‡שהוא ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙Lb‰c ¯etq‰ ÔÎz ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆«ƒ¿«»«
·e˙ka ¯tÒnL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»«»
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È È¯·c Ïk»ƒ¿≈¿»¿≈

BÏ ¯Ó‡L1 ליוסף ‡יהודה ¯a„È ∆»«¿«∆»
,ÈB„‡ ÈÊ‡a ¯·c Ec·Ú«¿¿»»¿»¿≈¬ƒ
È¯·c eÒkÈ È"L¯ L¯Ùe≈≈«ƒƒ»¿¿»«
Ïk ˙‡ ¯tÒ CkŒ¯Á‡Â ,EÊ‡a¿»¿¿¿««»ƒ≈∆»
eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó‰ ÈË¯t¿»≈«¿…»∆≈¿
ÚecÓ ‰¯B‡ÎÏÂ .Ê‡ „Ú Ì˙B‡»«»¿ƒ¿»««
ÈË¯t ÏÎa ·e˙k‰ CÈ¯‡‰∆¡ƒ«»¿»¿»≈

ÌÈ¯·c‰ יהודה ניגש כיצד גם ופירט «¿»ƒ
את  וגם אליו דיבר בדיוק וכיצד ליוסף

לו?. שאמר מה ˆ¯CÈכל „BÚÂ¿»ƒ
‰„e‰È È¯·c ¯Á‡Ïc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿««ƒ¿≈¿»

·È˙k24ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…»≈
'B‚Â ˜t‡˙‰Ï התוודע ובהמשך ¿ƒ¿«≈¿

לאחיו  ‰È‰יוסף ‰fL ÚÓLÓe ,«¿«∆∆»»
,‰„e‰È È¯·cÓ ‰‡ˆBz»»ƒƒ¿≈¿»

·¯ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ הדברים‰Ó ¿ƒ¿»¬≈…«
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ¯tqM לאחר כעת, ∆ƒ≈¿»¿≈

אליו  Ì„wÓ,שניגש ÛÒBÈ Ú„È»«≈ƒ…∆
‰Ó ÏÚ ¯ÊÁ ÂÈ¯·c ·¯a È¯‰L∆¬≈¿…¿»»»«««
CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,Ì„wÓ Ú¯‡M∆≈«ƒ…∆¿ƒ≈≈

‰Ê Ì¯b כעת הדברים על החזרה »«∆
‡lL ÛÒBÈa Ck Ïk ÏB„b ÈepLƒ»»»¿≈∆…

'eÎÂ ˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ועד »»»¿ƒ¿«≈¿
לאחיו? יוסף התוודע זה שבגלל כך כדי

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ‰k¯‡a לאדמו"ר «¬À»¿««ƒ

e˙L¯t25LecÁ‰cהאמצעי , »»»≈¿«ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰È‰ ‰„e‰È È¯·„a¿ƒ¿≈¿»»»∆«¿≈
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eb'ח dcedi eil` ybie

ּפרטים  ּבכל וזּכּו ּברּור ׁשּפעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלדרּגתֹו,

ּדהּנה  ּומקֹורם. לׁשרׁשם אֹותם והעלה ְְְְְֱִֵֵֶָָָָָאּלּו,

יֹוסף  מכירת אֹודֹות ּבדבריו הזּכיר ְְְְִִִִֵַָָָיהּודה

ׁשּזה  ועד רצּוי, ּבלּתי ּדבר זה היה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבחיצֹונּיּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביהּודה, אפּלּו ירידה וּירד 26ּפעל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

טענּו (ּכי מּגדּלתֹו ׁשהֹורידּוהּו גֹו' ְְֲִִִֶָָָֻיהּודה

מחה  ׁשּלא מחמת ּבאׁשמתֹו היתה יֹוסף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמכירת

אּלּו, ּבענינים יהּודה ׁשּדּבר עלֿידי אמנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהם).

הם  הרי ׁשּׁשם ּומקֹורם לׁשרׁשם אֹותם ְְְֱֲֵֵֶֶָָָָָָהעלה

ׁשּמכירת  נתּגּלה אז ּדוקא ולכן נעלים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָענינים

יֹוסף  ׁשאמר ּכמֹו נעלה, ּדבר היתה ּכי 27יֹוסף ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לאב  ויׂשמני וגֹו' לפניכם אלקים ׁשלחני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלמחיה

מעלת  מחמת יהּודה ּדוקא ּכי וגֹו'. ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹלפרעה

ּביֹוסף. זה ענין ּגּלּוי לפעל יכֹול ׁשּלֹו, ְְְִִִִֵֶֶַָָֹהּבּטּול

ׁשּיהיה  חדׁש, ענין ּביֹוסף ּפעל עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולכן

ענין  אצלֹו והיה וכּו', להתאּפק יֹוסף יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹולא

ׁשּז ּבא הּבכּיה, ׁשּזה היינּו הּמֹוחין, מּמֹותרי ּבא ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לסּבל  יכֹולים הּמֹוחין ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעלֿידי

החּדּוׁש וזהּו להתאּפק. יכֹול היה לא ולכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹאֹותֹו,

אף  ּכי להתאּפק, יכֹול היה לא יֹוסף ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאפּלּו

והּׁשבטים, מהאבֹות למעלה הּוא יֹוסף ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבכלל,

ּבזה  הּבאּור היּו28וכּידּוע והּׁשבטים ׁשהאבֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהתּבֹודדּות, להיֹות ּכדי צאן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַֹרֹועי

ּבעצמּותֹו ּבאלקּות, ּדבּוק להיֹות ּבכחֹו היה ְְְְֱִֵֶַָָָֹֹיֹוסף

מצרים. למל מׁשנה ּבהיֹותֹו ּגם ,יתּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּומהּותֹו

ּבּמדרׁש יעקב 29וכדאיתא ׁשאמר מה רב 30על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹ

מּמּנּו, יֹותר הרּבה צּדיק ׁשהּוא חי, ּבני יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַעֹוד
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רט. ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי ויגש סד"ה וראה ב). (צה, הפרק בסוף שם ואילך). ד (צד, פי"ב וישב )26גֿד).

ובפרש"י. א ח.)27לח, ה; מה, ויחי )28פרשתנו תו"ח ואילך. קצב ע' (ח"א) תקס"ה יט. ע' הקצרים – אדה"ז מאמרי

253 ע' .197 ע' חכ"ה ואילך. ס"ד 225 עמוד ל חלק לקו"ש וראה ועוד. תפר"ח. עזר"ת, זכר ולא ד"ה ואילך). ב (קב,

ואילך.)29ואילך. 222 ע' ל חלק לקו"ש וראה יא. פרשתנו תנחומא ג. פצ"ד, כח.)30ב"ר מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯·c יוסף באזני ‰ÌÈÈÚודהיה ‰ÏÚ‰כעת Ïk והמאורעות ‡˙ ¿»»∆¡»∆»»ƒ¿»ƒ

eÈ‰Â ,B˙b¯„Ï Ì˙B„B‡ ¯acL ידועים היו כבר הדברים רוב שאמנם ∆ƒ≈»¿«¿»¿«¿
התחדש  כעת יהודה בדברי אבל לכן קודם  CekÊÂליוסף ¯e¯a ÏÚtL∆»«≈¿ƒ

‰p‰c .Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ,el‡ ÌÈË¯t ÏÎa¿»¿»ƒ≈¿∆¡»»¿»¿»¿»¿ƒ≈
˙B„B‡ ÂÈ¯·„a ¯ÈkÊ‰ ‰„e‰È¿»ƒ¿ƒƒ¿»»
˙eiBˆÈÁaL ÛÒBÈ ˙¯ÈÎÓ¿ƒ«≈∆¿ƒƒ

¯ˆÈe,ובגלוי  ÈzÏa ¯·c ‰Ê ‰È‰»»∆»»ƒ¿ƒ»
elÙ‡ ‰„È¯È ÏÚt ‰fL „ÚÂ¿«∆∆»«¿ƒ»¬ƒ

·e˙kL BÓk ,‰„e‰Èa26„¯iÂ ƒ»¿∆»«≈∆
e‰e„È¯B‰L 'B‚ ‰„e‰È אחיו ¿»∆ƒ

Èk) B˙l„bÓ אחיוeÚË ƒ¿À»ƒ»¬
‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»
‰ÁÓ ‡lL ˙ÓÁÓ B˙ÓL‡a¿«¿»≈¬«∆…ƒ»

Ì‰a וירד" הפסוק על רש"י וכפירוש »∆
מגדולתו  אחיו "שהורידוהו יהודה":

אתה  אמרו אביהם, בצרת כשראו

להשיבו  אמרת אילו למכרו, אמרת

לך" שומעים ŒÏÚהיינו ÌÓ‡ .(»¿»«
ÌÈÈÚa ‰„e‰È ¯acL È„È¿≈∆ƒ≈¿»¿ƒ¿»ƒ

el‡ יוסף באזני ‰ÏÚ‰כעת , ≈∆¡»
Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ והביא »¿»¿»¿»
ומקורם  שורשם את גילוי «∆ÌMLלידי
ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ Ì‰ È¯‰ כפי ורק ¬≈≈ƒ¿»ƒ«¬ƒ

דברים  הם למטה ונשתלשלו שירדו

רצויים  ‡Êבלתי ‡˜Âc ÔÎÏÂ .¿»≈«¿»»
כפי  הדברים את גילה שיהודה לאחר

ומקורם שהם  «»¿lb˙ƒ‰בשורשם
¯·c ‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»»»

‰ÏÚ גם התגלה ואילך, זה (ומשלב «¬∆
היתה  יוסף מכירת שבעצם למטה כאן

ונעלה), חיובי Ó‡L¯דבר BÓk¿∆»«
ÛÒBÈ27 ובגלוי בחיצוניות שאמנם ≈

ולכן  רצוי בלתי דבר היה מכירתו

"נבהלו  לאחיו התוודע יוסף כאשר

יחר  ואל תעצבו "אל אבל מפניו",

- הנה" אותי מכרתם כי Èkƒבעיניכם
ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒ
·‡Ï ÈÓNÈÂ 'B‚Â ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿ƒ≈ƒ¿»

'B‚Â ‰Ú¯ÙÏ נפעל זה ודבר בגלוי. גם לטובה היה שהכול מתברר וכעת ¿«¿…¿
לי  יהודה בין החיבור ידי יהודה")על אליו ("ויגש כללי Èkוסף באופן אמנם ƒ

זאת  בכל יהודה, של ממעלתו גדולה יוסף של e‰È„‰מעלתו ‡˜Âc מלשון «¿»¿»
Ê‰הודאה  ÔÈÚ Èelb ÏÚÙÏ ÏBÎÈ ,BlL Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¬««ƒ∆»ƒ¿…ƒƒ¿»∆

ÛÒBÈa הוספה ÛÒBÈaמלשון ÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ וגילוי . הוספה ¿≈¿»≈«¿≈∆»«¿≈
L„Áשל ÔÈÚ לא והם לאחיו התנכר יוסף שבו הקודם מהמצב ושינוי ƒ¿»»»

אלא  eÎÂ'הכירוהו, ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ‰È‰iL לא ומעתה ∆ƒ¿∆¿…»≈¿ƒ¿«≈¿
אחיו  אל יתוודע אלא עצמו את ויסתיר ‰iÎa‰יגביל ÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰Â ,¿»»∆¿ƒ¿««¿ƒ»

נוסף, חידוש a‡הבכי fL‰שהוא ∆∆»
‰fL eÈÈ‰ ,ÔÈÁBn‰ È¯˙BnÓƒ¿≈«ƒ«¿∆∆
ÔÈ‡L ‰Êk Èelb È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈ƒ»∆∆≈

ÏaÒÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈÁBn‰ ולהכיל «ƒ¿ƒƒ¿…
B˙B‡ רגילים שבדברים ובעוד

נשלט  הרגש ומכיל, סובל שהמוח

שגדול  דבר הרי המוח, ידי על ונעצר

ולהכיל  לסבול יוכל שהמוח מכדי וחזק

הרגילים  המוח מגדרי יוצא אותו,

בכי, וגורם מוחין" ל"מותרי והופך

ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ יוסף ¿»≈…»»»
.˜t‡˙‰Ï¿ƒ¿«≈

LecÁ‰ e‰ÊÂ המיוחדת וההוספה ¿∆«ƒ
זה  ‰È‰בעניין ‡Ï ÛÒBÈ elÙ‡L∆¬ƒ≈…»»

Û‡ Èk ,˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¿«≈ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛÒBÈ ,ÏÏÎaL∆ƒ¿»≈¿«¿»
Úe„iÎÂ ,ÌÈË·M‰Â ˙B·‡‰Ó≈»»¿«¿»ƒ¿«»«

‰Êa ¯e‡a‰28˙B·‡‰L «≈»∆∆»»
È„k Ô‡ˆ ÈÚB¯ eÈ‰ ÌÈË·M‰Â¿«¿»ƒ»≈…¿≈

˙e„„Ba˙‰a ˙BÈ‰Ï מענייני ƒ¿¿ƒ¿¿
שאיננה  במלאכה לעסוק וכדי העולם

מנת  על וזאת יתירה, טרחה דורשת

יפריעו  לא הגשמי הזה העולם שענייני

באלוקות  דבוקים להיות Œ‰Óלהם ,«
BÁÎa ‰È‰ ÛÒBÈ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈»»¿…

,˙e˜Ï‡a ˜e·c ˙BÈ‰Ï רק ולא ƒ¿»∆¡…
אלא  באלוקות נמוכות בדרגות

היית  שלו ¿»¿B˙eÓˆÚaה הדבקות
B˙BÈ‰a Ìb ,C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈«ƒ¿

ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ ‰LÓ ולמרות ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿«ƒ
בענייני  ביותר גדולות טרדות לו שהיו

מנעו  לא הטרדות כל הזה, העולם

באלוקות  דבוק להיות להמשיך ממנו

אור  בו האיר כי הדבקות בתכלית

העולם  ענייני וכל בעיניו נחשב לא כלל שהעולם כך מהעולם נעלה אלוקי

באלוקות  המוחלטת בדביקותו פגעו L¯„naלא ‡˙È‡„ÎÂ .29‰Ó ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««
·˜ÚÈ ¯Ó‡L30- בחיים שיוסף לו בישרו Èaכאשר ÛÒBÈ „BÚ ·¯ ∆»««¬…«≈¿ƒ

˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ e‰fL ,epnÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ˜Ècˆ ‡e‰L ,ÈÁ«∆«ƒ«¿≈≈ƒ∆∆∆≈¬««¬«
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ט g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,

ּבּטּול  הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ּדהינּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָיהּודה,

ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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טז.)31 א.)32שם, רי, יז.)33פרשתנו לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈ מענייני ופרוש צאן רועה היה שיעקב לעיל, האמורה ≈««¬…

דבוק  היה ויוסף באלוקות, לדבוק לו יפריעו לא העולם שענייני כדי העולם

העולם  בענייני טרדותיו למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,באלוקות למרות . ¿««ƒ≈
לכן  קודם גם מהשבטים נעלה היה e‰È„‰שיוסף È¯·c ¯Á‡Ï È¯‰¬≈¿««ƒ¿≈¿»

,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ«≈»¿»
,Ï"p‰ Ïeha‰ ˙ÈÏÎz eÈ‰c¿«¿«¿ƒ«ƒ««
¯B‡ Èelb ÏÚt ‰Ê Ïeha È¯‰¬≈ƒ∆»«ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL Ck Ïk ‰ÏÚ«¬∆»»∆¿«¿»«

ÛÒBÈ ÏL B˙‚¯„nÓ ולמעלה ƒ«¿≈»∆≈
לסבול  יכול היה בעצמו שיוסף ממה

ÛÒBÈולהכיל  ‰È‰ ‡lL „Ú ,«∆…»»≈
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ הנעלה והאור »¿ƒ¿«≈

אחיו, אל חוץ, כלפי גם התגלה

- מזו ÚÓLויתירה ÏBw‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«
‰Ú¯t ˙Èa31‡˙Èa , ≈«¿…≈»

dÈpÈÓ ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ≈
'eÎ ÔÈ¯B‰ Ïk שנפרעו בית »¿ƒ

כל  ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו

ÏÚהאורות ¯‰fa ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«…««

˜eÒt‰32,(הדרגות שבכל העליונים האורות שהתגלו לשורש Ú„היינו «»«
- האורות כל e‰Óeומקור B˙eÓˆÚÏ.C¯a˙È B˙ ¿«¿«ƒ¿»≈

‰kÊ ,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa ¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆
,ÏÚÙa Ï"p‰ ‰¯ËÙ‰aL „eÚi‰ Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ«ƒ∆««¿»»««¿…«
„Ú ,ÌÈ¯Ù‡Â ‰„e‰Èc ¯eaÁ‰«ƒƒ»¿∆¿«ƒ«
ויחידה  אחת ממלכה להיות שיהפכו

E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰ÂÏ33, ƒ¿»«¬»ƒ¿»∆
Èc·Ú „Â„Â ‰È‰ÈÂ המשיח מלך ¿ƒ¿∆¿»ƒ«¿ƒ

‰ÁÓN·e ,ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»
„iÓe ÛÎ˙Â ,··Ï ·eËÂ¿≈»¿≈∆ƒ«
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc migqt(ipy meil)

àæBçîc éðâà éðä ,àáø øîà,`fegn xiray wva zexrw oze` ± ¨©¨¨¨¥©§¥¦§¨
ìéîì éøéãúe ìéàBäàøéîç eäa eäLîe àøéîç eäa Lxg`n ± ¦§¦¦§¥©§£¦¨©§§£¦¨

od s` ,ung oda zedydle yell cinz milibxeøBàN úéák§¥§
,éîc äL÷ BöenéçL.gqta oda ynzydl xeq`e ¤¦¨¤¨¥

:`xnbd zl`eyàèéLt.ynn xe`y ziak od oky ,zexeq` ody §¦¨
:`xnbd dperàìå àøéåà eäa èéìL àçéåøc ïåék ,àîéúc eäî©§¥¨¥¨¦§¦¨¨¦§£¦¨§Ÿ

éòìaqpkp ,od zegeexn el` zexrwy xg`n xn`z `ny - ¨§¦
elek `lny xe`y ziak opi`e relal mdn rpene xie` okezl

,xe`yaïì òîLî à÷ungdn zerleae ,xe`y ziak od mby `ax ¨©§©¨
.opeva mb

äðùî
lirl dpyna epipy(.gk)xzen ,gqtd eilr xary ixkp ly ungy ,

.d`pda xeq` ,gqtd eilr xary l`xyi ly ung eli`e ,d`pda
ixkpl jiiyd ung ly mpic z` zx`an epiptly dpynd
l`xyil jiiyd ung lye ,eaeg oerxtl l`xyil careyne

:gqtd mdilr xary ,eaeg oerxtl ixkpl careyneäåìäL éøëð̈§¦¤¦§¨
zernìàøNé úàgqt iptlBöîç ìòziaa evng l`xyid gipde - ¤¦§¨¥©£¥

onf ribiyk eaeg rxti `l m`y ixkpl xn`e ,oekynk ixkpd
,eiykrn el iepw ungd `di ,oerxtd,çñtä øçàonf ribd m` ©©©¤©

eaeg l`xyid el rxt `le oerxtd,øzeîungd,äàðäameyn ¨©£¨¨
ungd ribdy dryny rxtnl xxazd ,eaeg z` rxt `l xy`ky
xzen ,gqtd eilr xary ixkp ly unge ,ely df did ,ixkpd cil

.d`pda
åeli`äåìäL ìàøNézernéøëð úà,gqt iptlBöîç ìògipde - §¦§¨¥¤¦§¨¤¨§¦©£¥

`l m`y l`xyil xn`e ,oekynk l`xyid ziaa evng ixkpd

,eiykrn ely ungd `di ,oerxtd onf ribiyk eaeg rxtiøçà©©
,çñtä,eaeg ixkpd el rxt `le oerxtd onf ribd m`øeñà ©¤©¨

,äàðäarxtnl xxazd ,eaeg z` rxt `l xy`ky meyn ©£¨¨
xary l`xyi ly unge ,l`xyid ly df did ,d`eldd zryny

.d`pda xeq` ,gqtd eilr

àøîâ
miqkpn aeg lra ziiab oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:micareynáBç ìòa ,øîzéàel cariye ,exagl zern delnd - ¦§©©©
dabi mieqn onf cr eaeg rxti `l m`y delnl xn`e ,eiqkp deld
iqkpn eaeg z` delnd daeb ,erxt `le onfd ribde ,eaeg mdn

,el micareynd deldäáBb àeä òøôîì ,øîà ééaàef diaba - ©©¥¨©§©§¥©¤
zrk delnd daebyd`eldd zryn xaky xacd dlbzn ,eaega
,ely el` miqkp eidäáBb àeä àaäìe ïàkî ,øîà àáøådelnd - §¨¨¨©¦¨§©¨¤

ely el` miqkp oi`e ,mze` daeby dryn wx miqkpd z` dpew
.d`eldd zryn

mixwn el`ae `axe iia` ewlgp mixwn el`a zx`an `xnbd
:dfl df micenLéc÷àc àëéä ìkd yicwd xy`k -äåìeiqkp ¨¥¨§©§¦Ÿ¤

,oerxtd onf ribdy mcew micareyndïéaæåd xkn e` -äåìeiqkp §©¦Ÿ¤
,oerxtd onf mcew micareyndéâéìt àì àîìò élekmicen lkd - ¥¨§¨Ÿ§¦¦

xaeqd `ax s`y meyn ,ycwd eyicwd oi`e dxikn ezxikn oi`y
zeyxa eid f` cre ,diabd zrya wx miqkpd z` dpew delndy
mipkyenn miqkpd eid dxiknd onfae li`edy dcen ,deld
ok zngne ,myicwdl e` mxkenl deld zeyxa mpi` ,delnl

mixaeqéøèå äåìî éúàcóz` sexhle `eal delnd lekiy - §¨¥©§¤§¨¦
,dxenz `ll zegewldn miqkpd
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המשך בינור למס' פסחים ליום שאי עמ' ב



י

.c"iyz'd ,zah 'h ,ybie 't 'b mei .c"qa
– שליט"א* מנאוואמינסק ּפערלאוו ארי' יהודא האדמו"ר אצל אבלים ניחום בעת –ָָָ

מוגה  בלתי

וכשהזכירו ‡. חיי', ימי וקורות שנותי' מספר פטירתה, סיבת אודות התענין שליט"א אדמו"ר כ"ק
מגוריהם  במקום שהיו כו' הפוגרומים (בגלל שנה שלושים לפני באמריקא שהתיישבה לשאלתו) (במענה

ואמר: שליט"א אדמו"ר כ"ק נענה – לים) מעבר

כמה  היו כן, פי על ואף (לפיֿערך), כתיקונם כבשנים לים מעבר המצב עדיין הי' תקופה באותה
בפרשת  הכתוב כלשון – עבורם היתה שנסיעתם התברר דבר של ובסופו משם, שנסעו ישראל מבני וכמה

גדולה".1השבוע  "לפליטה –

אמר: כן ואחרי

והצליחו  תקופה, באותה באמריקא שהתיישבו יהודים אותם של מעלתם את להדגיש יש לכך בהקשר
ושלמים. יראים ומצוות, תורה שומרי ליהודים הראוי אורחֿחיים לנהל

בזוהר  שמצינו דרך שרה2ועל ש"אתת אמנו, שרה של למעלתה zwlqeבנוגע zzgpe דרך ועל כו'".
בודאי  שזהו הראוי, באופן "סלקת" מקום, מכל זו, בתקופה לאמריקא ש"נחתת" שלמרות דידן, בנדון זה

גדול. עילוי

אמר: כן ואחרי

להלכה  גם כמובא שבמרכבה, הרביעי רגל [שהיא אמנו רחל של לפטירתה גט 3בנוגע לכתיבת בנוגע
תיבות ראשי וסימנך: יודי"ן, בב' "אייר" לכתוב שיש אייר, רגלי xעקבiצחקiברהם`בחודש ד' חל,

אי  – בזוהר המרכבה] דיוסף,4תא לאמי' חמא כאילו בנפשי' אשתלים הוה ביוסף מסתכל יעקב ש"כד
שגם  מובן ומזה כו'", צערא עלי' אעבר דלא כמה בגרמי' דמי והוה דרחל, לשפירו דמי דיוסף דשפירו

יעקב התנחם רחל של שבפטירתה הצער חסידות dpaaעל בדרושי וכמבואר השייכות 5יוסף, מצד שזהו
שנאמר  כמו ליוסף, יעקב שבין לגילוי 6המיוחדת בא דיעקב תולדות "שכל יוסף", יעקב תולדות "אלה

הארץ" עם לכל "המשביר (שהי' דוקא יוסף ידי בחיי'7על רחל ידי על שפעו אור גילוי שהי' כמו . .(
כו'". ממש

*

תורה ·. חידושי של ספרים יש האם שליט"א מנאוואמינסק האדמו"ר את שאל שליט"א אדמו"ר ָָכ"ק
שליט"א:8מאביו  אדמו"ר כ"ק ואמר בכתבֿיד, רק שיש והשיב, ,

הדברים  את להדפיס שישתדלו ביותר ונכון בעולם,9כדאי דבריֿתורתו ומתגלים נמשכים זה ידי שעל ,
ליהודים  פנים כל ועל שלו, בביתֿהמדרש נוכחים שהיו יהודים לאותם רק הדברים נאמרו בשעתם שכן,
העולם. בכללות הדברים ומתגלים נמשכים ההדפסה, ידי על ואילו ותפלה, תורה של אמות לד' ששייכים
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טבת  ד' נפטרה – ע"ה רייזל אסתר מרת זוגתו פטירת אחר (*
תשי"ד.

ז.1) מה, ויגש
ב.2) קכב, ח"א
ס"כ.3) סקכ"ו לאה"ע ב"ש
ב.4) רטז, ח"א

ובכ"מ.5) ב. ל, ויחי לאדהאמ"צ ביאוה"ז
ב.6) לז, וישב
ו.7) מב, מקץ
מנאוואמינסק.8) הזקן האדמו"ר – יעקב ָָר'
דיעקב"9) "שופרא הספר נדפס תשכ"ד שבשנת לציין יש

(המו"ל). להנ"ל
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ז"ל  רבותינו ממאמר גם זמנים 10ולהעיר היו שבעבר – כנס" המפזרים בשעת פזר, המכניסין "בשעת
הענוה  במידת (לאחוז ד"כנס" להנהגה נתינתֿמקום היתה צריכה 11שבהם אלה בימינו כן שאין מה ,(

ד" באופן ההנהגה דוקא.xftלהיות "

לקיים  שלא סברא יש – להדפיס שלא ציווי ישנו אם אפילו גם הרי, שבכגוןֿדא, להוסיף, ויש
הדברים! ולהדפיס הציווי...

רקואין וילמדו שישתמשו מזה אפילוwlgaלחשוש להדפיס כדאי שכן, הנדפסים, `slמהספרים
וילמדו שישתמשו כדי בהקדמתם dxyraספרים מהמחברים כמה שכותבים דרך (על בלבד מהם

לספריהם).

ספרי  אודות שליט"א מנאוואמינסק האדמו"ר אצל שליט"א אדמו"ר כ"ק התענין כן ָָאחרי
שליט"א,elynחידושיֿתורה אדמו"ר כ"ק אמר ארי'", ו"לב יהודה" "קול הספרים שחיבר וכשהשיב ,

לקחת  ספריו 12שישמח שיגיעו13את שהספרים בחיוך, – להנ"ל בהמשך – והוסיף ,ecil יבואו בודאי
תועלת. ללא מיותרים משישארו לידו שיגיעו מוטב ולכן לשימוש...

*

.‚‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î" אומרים אבלים דניחום בנוסח :mewnd הטעם מהו להבין וצריך כו'". ינחם
ולא  "מקום", השם – הנחמה לענין בנוגע – מדייקים הקב"ה, נקרא שבהם והתוארים השמות שמכל

" ינחם"?myd'ziאומרים בזה) (וכיוצא

בזה: הביאור לומר ויש

המבוקש. להדבר המתאים באופן להיות הבקשה צריכה מסוים, דבר מהקב"ה מבקשים כאשר
חונן  "אתה החכמה, בענין הקב"ה את משבחים ודעת", בינה חכמה מאתך "חננו כשמבקשים ולדוגמא:
ידה  שעל החכמה, בספירת ההתלבשות תהי' זה ידי שעל הדעת", חונן ה' אתה ברוך . . דעת לאדם

וכיוצאֿבזה  החסד, לענין בנוגע זה דרך ועל למטה. החכמה ענין .14יומשך

מה  כשמבקשים לעניננו: עניןובנוגע על זה dngpdקב"ה להמשיך צריכים כו', הצער וביטול שלילת ,
מקום תופס שבה כזו lyמדרגא xrvdmila`dהאלוקות דרגת מצד שייך זה שענין – הפטירה zkiiydעל

zenlerl,הנחמה בענין הצורך מודגש ובמילא למטה, בעולם האבלים של הצער מקום תופס זו שבדרגא ,
שאין  משום הנחמה, ענין ח"ו יומשך שלא ייתכן מעולמות, שלמעלה האלוקות דרגת מצד כן שאין מה

בגלל הפטירה, על לצער daehdeמקום dlrndביחס .dnypdlשבדבר

" לומר מדייקים במדרש mewndולכן שנתפרש כפי "מקום", השם כי, – כו'" מקומו 15ינחם "שהוא
האלוקות דרגת על מורה עולם", zenlerlשל zkiiyd ומקום זמן הוא שגדרם תופס 16, זו שבדרגא וכיון ,

מבקשים לכן למטה, בעולם האבלים של הצער הנחמה.mynyמקום ענין יומשך דוקא
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א.10) סג, ברכות
שם.11) פרש"י
צ"ל 12) שקיחה הפטיר מנאוואמינסק האדמו"ר של ָָהגבאי

פליאה, של במבט עליו הביט שליט"א אדמו"ר וכ"ק בכסף,
בדבריו. והמשיך

לתפלת  לביהמ"ד האבלים שישבו מהחדר כשהלכו אח"כ,
לו: ואמר הנ"ל, להגבאי שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה ערבית,
זה  שענין לכם ידוע בודאי – בכסף. היא שקיחה קודם הזכרתם
אות  משמו שנחסר "פסק"... אח"כ קיבל זה ועל בעפרון, נאמר

טז). כג, שרה חיי (פרש"י וא"ו" "חסר "עפרן", וא"ו:
אח"כ  נגש – הערתו על והתחרט שהצטער הנ"ל, הגבאי
כ"ק  מחילה. וביקש מהבית) (בצאתו שליט"א אדמו"ר לכ"ק

את  המתיק ואז כו', אמו ושם לשמו שאלו שליט"א אדמו"ר
יהודי, של המעלה זוהי באמרו: זכות, עליו ולימד המאורע
מתאפק  אינו מהגמרא, משהו להזכיר הזדמנות לו יש שכאשר

להזכיר  כדי הדברים באמצע כבנדו"ד,ומתערב הגמרא, דברי
בכסף. היא שקיחה קידושין בריש הגמרא דברי את להזכיר שרצה

קע):13) ע' ח"ח (אגרות-קודש זו שנה שבט י"ז מכתב ראה
וח"ב. ח"א החדש ארי' לב הספרים שני . . קבלת הנני "מאשר

כו'". זו יקרה תשורתו על ת"ח ות"ח
ואילך.14) פ"ח התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ ראה
ט.15) פס"ח, ב"ר
ובכ"מ.16) א. צח, ברכה לקו"ת פ"ז. שעהיוה"א תניא ראה
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שהקב"ה  הוא "ברוך לפיסקא (גם) כהקדמה המקום" "ברוך הלשון דיוק גם לבאר יש זה פי ועל
הקץ" את :17חישב

אדמו"ר  וחמי מורי כ"ק ביאור –18ובהקדם הקץ" את חישב שהקב"ה הוא "ברוך המאמר בפירוש
יכול  הי' ח"ו הרי כן ואם הגלות), שבזמן הבירורים (עבודת זו בעבודה גדול תענוג כביכול ית' לו "שיש

זה ענין uwלהיות ilaleabe'שיהי לעשות, הקץ את חשב שהקב"ה הוא, ברוך וההילול, השבח זהו הנה ,
be uwlea."ובשעבוד בגלות מלחמה שבדרך הבירורים לעבודת

ד"ברוך ההקדמה גם שזוהי להוסיף, לעשות",mewndויש הקץ את "חשב שהקב"ה זה כי, – דייקא "
האלוקות דרגת מצד הוא הגלות, דזמן לעבודה וגבול קץ zenlerlשיהי' zkiiyd תופס ששם ("מקום"),

xrvdcearydמקום iyewc מצד לו שיש התענוג  על כביכול, הקב"ה, מוותר זה ובגלל ישראל, בני של
שבדרגת  לעיל האמור דרך (על הגלות דזמן בעבודה מעולמות) שלמעלה האלוקות (בדרגת עצמו

הנחמה). ענין נמשך דוקא ומשם האבלים, של הצער מקום תופס לעולמות השייכת האלוקות

.„‡"ËÈÏ˘ ˜ÒÈÓ‡ÂÂ‡Ó ¯"ÂÓ„‡‰ שרגש משום אבלים, לניחום ד"המקום" השייכות לבאר יש אולי : »»
נוצר אדם של שבפטירתו בגלל הוא והאבלות llgהצער mewn שאותו בעולם המקום ריק שנשאר (כיון

תהי' שהנחמה – כו'" ינחם "המקום מבקשים ולכן חייו), שנות במשך ממלא d"awdהי' ly enewnn
שנאמר  כמו והאבלות), הצער (היפך השמחה מקור הוא ששם enewna"19("המקום"), decge fer."

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הגמרא בסוגיית הגירסאות בשינויי תלוי זה ביאור הכתוב 20: 21בפירוש

הקב"ה, לפני עציבות אין פפא רב והאמר הקב"ה, קמי' בכי' איכא "ומי נפשי", תבכה "במסתרים
וחדו 19שנאמר  עוז לפניו והדר בראי":הוד בבתי הא גואי בבתי הא קשיא, לא במקומו, ה

שנאמר  ומה (בכי'), ליכא" בראי ובבתי במסתרים, דכתיב (בכי'), איכא גוואי, "בבתי – רש"י לגירסת
"בתי על קאי במקומו" וחדוה "מקומו i`xa"עוז ("מקום", לעולם השייכת החיצונית הדרגא שזוהי ,"

המקום mlerשל מבחינת השמחה שתומשך היא שהבקשה ינחם" "המקום לפרש אפשר זה, פי ועל .("
במקומו". וחדוה ש"עוז בראי"), ("בתי

בבתי  מסתרים הנקרא ומקום גואי, בבתי בכי' ליכא "כי – להיפך זה הרי ר"ח לגירסת כן שאין מה
"בתי על קאי במקומו" וחדוה "עוז שנאמר ומה הוא", ש"בבתי i`eb"22בראי – בזה ההסברה לומר ויש .

עדיין  זה אין שמחה של בזמן גם ולכן, לשינויים, מקום יש לזולת, גם השייכת חיצונית דרגא בראי",
היא  השמחה שם לזולת, משייכות שלמעלה פנימית דרגא גוואי", "בבתי ורק בשלימותה, שמחה
דוקא, "במקומו" הוא וחדוה" ד"עוז הענין כי, ינחם", "המקום הלשון מתאים לא זה, פי ועל בשלימותה.

בראי".i`eb"בבתי "בתי עולם", של "מקומו (סתם), ד"מקום" בהדרגא ולא ,"

על  לצער מקום אין מהעולמות שלמעלה האלוקות דרגת שמצד – כנ"ל לומר יותר מסתבר ולכן,
תומשך  לא ובמילא, במקומו"), וחדוה ד"עוז באופן זה הרי גואי" ש"בבתי האמור פי על (ובפרט הפטירה

האלוקות מדרגת הנחמה שתומשך כו'", ינחם (דוקא) "המקום מבקשים ולכן הנחמה, ענין zkiiydמשם
zenlerlמקום תופס ששם עולם"), של "מקומו האמור xrvd("מקום", פי על (ובפרט הפטירה על

ענין משם נמשך ולכן בכי'), יש בראי" .dngpdש"בבתי

.‰‡"ËÈÏ˘ ˜ÒÈÓ‡ÂÂ‡Ó ¯"ÂÓ„‡‰ האלוקות דרגת על מורה ינחם" ש"המקום האמור הביאור פי על : »»
" הלשון להבין צריך – לעולם צריך nenewnהשייכת הרחמים ענין דלכאורה, לעמו", ברחמיו יפן הוא

האלוקות מדרגת מ"מקום"?dlrnlyלהיות למעלה מעולמות,
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בהגש"פ.17)
(18.151 ע' תש"ח סה"מ
כז.19) טז, הימים-א דברי
גואי.20) בתי ערך קה"י גם וראה ב. ה, חגיגה
יז.21) יג, ירמי'

(וש"נ):22) קל ע' ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי גם ראה
דהא  יתכן, לא גואי, בבתי היינו כו' נפשי תבכה במסתרים "ומ"ש
שנק' החיצוניות בהיכלות רק בפנימי' המקום לפני עצבות אין

בראי". בתי
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‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ממקומ" מדגישים אכן הרחמים לענין בנוגע :eבחינה דוקא, "dlrnly מבחינת
עולם". של "מקומו סתם, "מקום"

המבואר  דרך על – בזה "ברחמי 23וההסברה עלינו", רחם הרבים "ברחמיך שייתכן jבפירוש דייקא, "
ומזונא  חיי בני לו (שיש כדבעי הוא הגשמי שמצבו כיון עליו, הרחמנות מרגיש אדם שאין ומצב מעמד
שכך  לו ודומה בעיניו ישר איש דרך "כל הרי, הרוחני, למצבו בנוגע וגם מאומה), לו חסר ולא רויחא
בתי  מיושבי להיותו ביותר, גדולה עליו שהרחמנות היא שהאמת פי על אף כו'", הנכונה המידה היא
ואומרים  . . מבקשים אנו "ולזאת עמיקתא. לבירא רמה מאיגרא ביותר, גדולה ירידה שזוהי כו', חומר

עלינו". רחם הרבים ברחמיך מקום, מכל הרחמנות, מרגישים אנו אין הדל שכלנו שלפי הגם

נמצאים  במקומנו אנו אם שגם – לעמו" ברחמיו יפן הוא "ממקומו ואומרים מבקשים זה דרך ועל
נראית  שמשם – "ממקומו" ית', הוא מקום, מכל שעלינו, הרחמנות את מרגישים שלא ומצב במעמד

לעמו". דייקא) ("ברחמיו" ברחמיו יפן "הוא – עלינו הרחמנות גודל

גודל 24[בהמשך  דבר על (כנראה, השכלית בהבנה להסתפק שאין שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר הדברים
גם להיות צריך אלא aldהרחמנות), ybxd השכלית ההבנה ולחבר להמשיך – האדם עבודת כללות וזוהי .

החסידות  בלימוד צורך יש זה ובשביל קשה, עבודה דרושה זאת, לפעול שכדי אלא, הלב. הרגש עם
דתור  בנגלה הלימוד עם החסידות,(יחד לימוד ידי שעל גם ומה וכו'. דיראתֿשמים הרגש שפועל ה),

נשא  פרשת בזוהר כדאיתא הגאולה, אל הגלות מן יוצאים התורה, .25פנימיות . דילך חיבורא ש"בהאי
הרחמים]. ענין שלימות – ברחמי" גלותא מן בי' יפקון

*

.Â,והשיב ערבית, לתפלת יישאר אם שליט"א אדמו"ר כ"ק את שאלו ערבית, תפלת זמן [כשהגיע
זיינען  מיר "בא (באמרו: שלו הסדרים את לשנות שלא כדי ערבית, יתפלל לא אבל המניין, עם ַשיישאר

סדרים")]. ַאנדערע

נוהג  כיצד שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שליט"א מנאוואמינסק האדמו"ר שאל ערבית, תפלת ָָלאחרי
כ"ק  והשיב בזה. וכיוצא מקומן", "איזהו פרק כמו התפלה, שבסדר תורה ענייני לאמירת בנוגע האבל

שליט"א: אדמו"ר

כמו  התפלה, שבסדר התורה לימוד ענייני כל אומר שהי' אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בהנהגת ראיתי
(יסיים) יאמרם שאחר וציווה בלחש, שאמרם אלא וכו', אליהו דבי תנא מקומן, איזהו הקטורת, פיטום

רם  .26בקול

שהחתםֿסופר  הזכיר הנוכחים אבלו.27אחד בימי שחידש תורה חידושי איגר עקיבא ר' לחותנו כותב
תורה  בדברי מלהרהר להימנע יכול שאינו כיון שאני", ש"לאונסו שליט"א אדמו"ר כ"ק .28ואמר

*

כן  ואחרי באמריקא... שנה שלושים אה! שליט"א: אדמו"ר כ"ק הפטיר ל770ֿ חזרה הנסיעה [בעת
איד". ווארעמער "א שהוא עליו ניכר מנאוואמינסק: האדמו"ר אודות ַַָָהוסיף

אדמו"ר  כ"ק אל (שנתלווה גורארי' שי' זלמן שניאור ר' אצל שליט"א אדמו"ר כ"ק התענין כן אחרי
זה  בביקור האבלות.29שליט"א בימי רק זה אם משי, בגד לבש מנאוואמינסק שהאדמו"ר העובדה לפשר (ָָ

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

ובכ"מ.23) ג. עח, פינחס לקו"ת
שנזכרו 24) מקוטעים דברים מצירוף נלקח – זה קטע

בלבד  ההשערה ע"פ הענינים וקשר המשך בא וכאן בהרשימה,
(המו"ל).

סכ"ו.25) אגה"ק בתניא ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד,
וש"נ.26) .27 ע' ח"א ציון מנחם – מנחם תורת ראה

סשמ"ו.27) יו"ד חת"ס שו"ת ראה
וש"נ.28) .101 ע' שם מנחם תורת ראה
מרדכי 29) חיים ר' הרה"ח שליט"א: אדמו"ר כ"ק אל נתלוו כן

והנהג, לעוויטין; שי' הלוי שמואל ר' הרה"ח חדקוב; שי' אייזיק
נערכה  מאז רשימתו (שע"פ קרינסקי שי' יהודה חיים התמים

זו). רשימה



c"iyz'dיד ,zah 'h ,ybie 't 'b mei

כלל. שעטנז חשש אין שבהם השנה, ימות בכל משי ללבוש שנוהגים אדמורי"ם שיש הנ"ל והשיב
משי  בבגד ציצית חיוב אודות דובר לזה .30ובהמשך

אדמ  כ"ק לדברי בקשר – הזכיר לעוויטין שי' הלוי שמואל כו'"ר' ד"המקום בהפירוש שליט"א ו"ר
הגשם  נכנס שבו הפנוי שהמקום והב', מקום, נקרא הגשם את המקיף שהמקום הא', דעות, ב' שישנם –
שבו  פנוי המקום הוא מקום שבחינת האריז"ל שדעת שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר מקום. נקרא

].31העולמות 
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ואדה"ז 30) טושו"ע ה"ב. פ"ג ציצית הל' רמב"ם גם ראה
ס"ט. או"ח

וש"נ.31) צד-ה. ע' תרמ"ג סה"מ ראה

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

.ynege oxw mlyl bbeya lke`d z`éaøì àáé÷ò éaø Bì øîà̈©©¦£¦¨§©¦
Bì Lé äàðä äî éëå ,éøeð ïa ïðçBéodklda,[gqta ung znexza-] ¨¨¤¦§¦©£¨¨¤¨

,d`pda eilr dxeq` `id `lde ,dlk`y dna xfd eciqtd dne
.mlyi recneLé äàðä äîe ,àáé÷ò éaøì éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà̈©©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨©£¨¨¥

äàîè äîeøz ìëBàìbbeyaílLnL ,äðMä úBîé ìk øàLadilr §¥§¨§¥¨¦§¨¨§©¨¨¤§©¥
jxr dl oi`e dlik`a eilr dxeq` `id `lde ,ynege oxw odkl
,dcn itl md minelyzdy gken ,dilr mlyn `edy jkn .oenn
jxr lk lk`y dnexzl did `l xy`k mb mnlyl yi ok lre
dlik`a dxeq`d gqta ung znexz lk`y in s` ,dzrne .`edy

.dinc z` odkl mlyn ,d`pdae
Bì øîà,ixep oa opgei iaxl `aiwr iaxàìmyn di`x `iaz ¨©Ÿ

y meyn ,eppecipl,äðMä úBîé øàLa äàîè äîeøúa zøîà íà¦¨©§¨¦§¨§¥¨¦§¨§©¨¨
meyn df ixd ,odkl dilr mlyn dlke`dyBì ïéàL ét ìò óàL¤©©¦¤¥

odkl,äìéëà øzéä da`ld,ä÷qä øzéä da Bì Lédie`x `idy ¨¤¥£¦¨¤¨¤¥©¨¨
,odkdn ef d`pd ciqtd xfd dlk`y jkae ,eliyaz z` da wiqiy
m`d ,dwqdl dey `idy itk dinc z` el mlyl eilr ok lre

øîàzmb odkl mlyiyäæa,[gqta ung znexz lke`a-]Bì ïéàL Ÿ©¨¤¤¥
odkl,ä÷qä øzéä àìå äìéëà øzéä àì damb dxeq` `id ixdy ¨Ÿ¤Ã¥£¦¨§Ÿ¤¥©¨¨

xac el ciqtd `le ,llk el dey dpi`e ,da wiqdl oi`e d`pda
.dlk`y jkaäîì àäote`äægqta ung znexz lke` ly,äîBc ¨§¨¤¤

ìlke`Bì ïéàL ,äàîèpL íéáðòå íéúez úîeøzodkløzéä àì da ¨§©¦©£¨¦¤¦§§¨¤¥¨Ÿ¤¥
,äìéëà,dlik`a dxeq` `idy itl,ä÷qä øzéä àìå`idy itl £¦¨§Ÿ¤¥©¨¨

odkl mlyn epi` ok` df ote`ay ,da wiqdl xyt` i`e mink
.xac

,minc itl md bbeya dnexz zlik` inelyz `aiwr iax zrcl
xfd xy`k `le ,odkd cqted xy`k `l` mze` mlyl oi` jkle
znexz e` gqta ung znexz oebk ,jxr dl oi`y dnexz lk`
zlik` inelyz ,ixep oa opgei iax zrcl .d`nhpy miapre mizez
gqta ung znexz lke`d mb jkle ,dcn itl md bbeya dnexz
lr minlyn ,d`nhpy miapre mizez znexz lke`d mbe
wtqy `vnp .llk jxr dl did `ly dnexz elk`y s` ,mzlik`
,dcn itl e` minc itl mlyn bbeya dnexz lke`d m` ,`xnbd

.ixep oa opgei iaxe `aiwr iax zwelgna iepy
:`ziixad ixac jyndíéøeîà íéøác änaly ze`ivn dpyiy ©¤§¨¦£¦

,e`l m` dzlik`a miaiigzn m` epc dilre gqta ung znexz
äîeøz Léøôîadvingdy mcew gqta elahneokn xg`l §©§¦§¨

,äöéîçäxg`l wxy ,gqtd mcew ungn dnexz yixtna e` ¤§¦¨
,dxq`p dzyxtdìáàm`õîç úîeøz Léøôîdidy oebk ,gqta £¨©§¦§©¨¥

gqtae dnexz odn dyxted `l oiicry evingdy mihg el
,odn dyixtdäLBã÷ dðéà ìkä éøáczyecw dilr dlg `l - ¦§¥©Ÿ¥¨§¨

.d`pda xzen gqta ungy ililbd iqei iax zrcl s`e ,dnexz
ung znexz lk`y xf zece` mi`pz da ewlgpy ztqep `ziixa

:bbeya gqtaCãéà àéðzdxeza xn`p ,zxg` `ziixaa epcnl ± ©§¨¦¨
bbeya dnexz lke`d lry minelyzd zaeg oipra(ci ak `xwie),

,'Lãwä úà ïäkì ïúðå'didi odkl mlyn `edy dny rnyne §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤
mlyiy epiide ,ycew,Lã÷ úBéäì éeàøä øáceilr legl lkezy ¨¨¨¨¦§Ÿ¤

,dnexz zyecwçñta õîç úîeøz ìëBàì èøtm` `ldy ,bbeya §¨§¥§©¨¥©¤©
,dnexz zyecw dinelyz lr legz `l gqta dze` mlyi
dpi` gqta ung znexz yixtndy lirl `ziixaa xen`ke

xnele weqtd on ehrnl yi ok lre ,dyecwíéîeìLzä ïî øeètL¤¨¦©©§¦
áéiçî àîñç øæòìà éaøå .á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ,íéöò éîcîe¦§¥¥¦¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¤§¨¨¦§¨§©¥

.ynege oxw dilr mlyl ,bbeya gqta ung znexz lke`d z`
,àîñç øæòìà éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaø Bì øîàzxn` recn ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¤§¨¨¦§¨

,mlyn gqta ung znexz lke`dyBì Lé äàðä äî éëåodklda §¦©£¨¨¤¨
dxen`d dyxcd z` xaeq jpi` m` s`y ,[gqta ung znexza-]
`id `lde ,dlk`y dna eciqtd dn mewn lkn ,exhetl d`ad

.mlyi dne ,d`pda eilr dxeq`éaøì àîñç øæòìà éaø Bì øîà̈©©¦¤§¨¨¦§¨§©¦
äàîè äîeøz ìëBàì Bì Lé äàðä äî éëå ,á÷òé ïa øæòéìàbbeya ¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦©£¨¨¤§¥§¨§¥¨

ílLnL ,äðMä úBîé øàLa`id `lde ,ynege oxw odkl dilr ¦§¨§©¨¨¤§©¥
.jxr dl oi`e dlik`a eilr dxeq`

Bì øîà,`nqg xfrl` iaxl awri oa xfril` iaxàì`iaz ¨©Ÿ
y meyn ,eppecipl myn di`xøàLa äàîè äîeøúa zøîà íà¦¨©§¨¦§¨§¥¨¦§¨

,äðMä úBîémeyn df ixd ,odkl dilr mlyn dlke`dyóàL §©¨¨¤©
Bì ïéàL ét ìòodkl,äìéëà øzéä damewn lknda åì Lé ©¦¤¥¨¤¥£¦¨¤Ÿ¨

,ä÷qä øzéädlk`y jkae ,eliyaz z` da wiqiy die`x `idy ¤¥©¨¨
dinc z` el mlyl eilr ok lre ,odkdn ef d`pd ciqtd xfd

m`d ,dwqdl dey `idy itkøîàzmb odkl mlyiyBæa Ÿ©¨
[gqta ung znexza-]Bì ïéàLodklàìå äìéëà øzéä àì da ¤¥¨Ÿ¤¥£¦¨§Ÿ

,ä÷qä øzéä,da wiqdl oi`e d`pda mb dxeq` `id ixdy ¤¥©¨¨
.dlk`y jka xac eciqtd `l `lde ,llk el dey dpi`eøîà̈©

Bì,awri oa xfril` iaxl `nqg xfrl` iaxBæa óàznexza-] ©¨
qta ung[gBì Léodklïäkä äöø íàL ,ä÷qä øzéä da ¤¨¤¥©¨¨¤¦¨¨©Ÿ¥

döéøî[dkilyn-]Baìk éðôì,dplk`iyúçz d÷éqî Bà §¦¨¦§¥©§©¦¨©©
,BìéLáziqei iax zrck] d`pda xzen gqta ungy itl ©§¦

lr ynege oxw mlyn ,minc dnexzl yiy oeike ,[ililbd
.odkl dciqtdy
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המשך בינור למס' פסחים ליום רביעי עמ' נ



טו

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

.ynege oxw mlyl bbeya lke`d z`éaøì àáé÷ò éaø Bì øîà̈©©¦£¦¨§©¦
Bì Lé äàðä äî éëå ,éøeð ïa ïðçBéodklda,[gqta ung znexza-] ¨¨¤¦§¦©£¨¨¤¨

,d`pda eilr dxeq` `id `lde ,dlk`y dna xfd eciqtd dne
.mlyi recneLé äàðä äîe ,àáé÷ò éaøì éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà̈©©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨©£¨¨¥

äàîè äîeøz ìëBàìbbeyaílLnL ,äðMä úBîé ìk øàLadilr §¥§¨§¥¨¦§¨¨§©¨¨¤§©¥
jxr dl oi`e dlik`a eilr dxeq` `id `lde ,ynege oxw odkl
,dcn itl md minelyzdy gken ,dilr mlyn `edy jkn .oenn
jxr lk lk`y dnexzl did `l xy`k mb mnlyl yi ok lre
dlik`a dxeq`d gqta ung znexz lk`y in s` ,dzrne .`edy

.dinc z` odkl mlyn ,d`pdae
Bì øîà,ixep oa opgei iaxl `aiwr iaxàìmyn di`x `iaz ¨©Ÿ

y meyn ,eppecipl,äðMä úBîé øàLa äàîè äîeøúa zøîà íà¦¨©§¨¦§¨§¥¨¦§¨§©¨¨
meyn df ixd ,odkl dilr mlyn dlke`dyBì ïéàL ét ìò óàL¤©©¦¤¥

odkl,äìéëà øzéä da`ld,ä÷qä øzéä da Bì Lédie`x `idy ¨¤¥£¦¨¤¨¤¥©¨¨
,odkdn ef d`pd ciqtd xfd dlk`y jkae ,eliyaz z` da wiqiy
m`d ,dwqdl dey `idy itk dinc z` el mlyl eilr ok lre

øîàzmb odkl mlyiyäæa,[gqta ung znexz lke`a-]Bì ïéàL Ÿ©¨¤¤¥
odkl,ä÷qä øzéä àìå äìéëà øzéä àì damb dxeq` `id ixdy ¨Ÿ¤Ã¥£¦¨§Ÿ¤¥©¨¨

xac el ciqtd `le ,llk el dey dpi`e ,da wiqdl oi`e d`pda
.dlk`y jkaäîì àäote`äægqta ung znexz lke` ly,äîBc ¨§¨¤¤

ìlke`Bì ïéàL ,äàîèpL íéáðòå íéúez úîeøzodkløzéä àì da ¨§©¦©£¨¦¤¦§§¨¤¥¨Ÿ¤¥
,äìéëà,dlik`a dxeq` `idy itl,ä÷qä øzéä àìå`idy itl £¦¨§Ÿ¤¥©¨¨

odkl mlyn epi` ok` df ote`ay ,da wiqdl xyt` i`e mink
.xac

,minc itl md bbeya dnexz zlik` inelyz `aiwr iax zrcl
xfd xy`k `le ,odkd cqted xy`k `l` mze` mlyl oi` jkle
znexz e` gqta ung znexz oebk ,jxr dl oi`y dnexz lk`
zlik` inelyz ,ixep oa opgei iax zrcl .d`nhpy miapre mizez
gqta ung znexz lke`d mb jkle ,dcn itl md bbeya dnexz
lr minlyn ,d`nhpy miapre mizez znexz lke`d mbe
wtqy `vnp .llk jxr dl did `ly dnexz elk`y s` ,mzlik`
,dcn itl e` minc itl mlyn bbeya dnexz lke`d m` ,`xnbd

.ixep oa opgei iaxe `aiwr iax zwelgna iepy
:`ziixad ixac jyndíéøeîà íéøác änaly ze`ivn dpyiy ©¤§¨¦£¦

,e`l m` dzlik`a miaiigzn m` epc dilre gqta ung znexz
äîeøz Léøôîadvingdy mcew gqta elahneokn xg`l §©§¦§¨

,äöéîçäxg`l wxy ,gqtd mcew ungn dnexz yixtna e` ¤§¦¨
,dxq`p dzyxtdìáàm`õîç úîeøz Léøôîdidy oebk ,gqta £¨©§¦§©¨¥

gqtae dnexz odn dyxted `l oiicry evingdy mihg el
,odn dyixtdäLBã÷ dðéà ìkä éøáczyecw dilr dlg `l - ¦§¥©Ÿ¥¨§¨

.d`pda xzen gqta ungy ililbd iqei iax zrcl s`e ,dnexz
ung znexz lk`y xf zece` mi`pz da ewlgpy ztqep `ziixa

:bbeya gqtaCãéà àéðzdxeza xn`p ,zxg` `ziixaa epcnl ± ©§¨¦¨
bbeya dnexz lke`d lry minelyzd zaeg oipra(ci ak `xwie),

,'Lãwä úà ïäkì ïúðå'didi odkl mlyn `edy dny rnyne §¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤
mlyiy epiide ,ycew,Lã÷ úBéäì éeàøä øáceilr legl lkezy ¨¨¨¨¦§Ÿ¤

,dnexz zyecwçñta õîç úîeøz ìëBàì èøtm` `ldy ,bbeya §¨§¥§©¨¥©¤©
,dnexz zyecw dinelyz lr legz `l gqta dze` mlyi
dpi` gqta ung znexz yixtndy lirl `ziixaa xen`ke

xnele weqtd on ehrnl yi ok lre ,dyecwíéîeìLzä ïî øeètL¤¨¦©©§¦
áéiçî àîñç øæòìà éaøå .á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ,íéöò éîcîe¦§¥¥¦¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¤§¨¨¦§¨§©¥

.ynege oxw dilr mlyl ,bbeya gqta ung znexz lke`d z`
,àîñç øæòìà éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaø Bì øîàzxn` recn ¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¤§¨¨¦§¨

,mlyn gqta ung znexz lke`dyBì Lé äàðä äî éëåodklda §¦©£¨¨¤¨
dxen`d dyxcd z` xaeq jpi` m` s`y ,[gqta ung znexza-]
`id `lde ,dlk`y dna eciqtd dn mewn lkn ,exhetl d`ad

.mlyi dne ,d`pda eilr dxeq`éaøì àîñç øæòìà éaø Bì øîà̈©©¦¤§¨¨¦§¨§©¦
äàîè äîeøz ìëBàì Bì Lé äàðä äî éëå ,á÷òé ïa øæòéìàbbeya ¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦©£¨¨¤§¥§¨§¥¨

ílLnL ,äðMä úBîé øàLa`id `lde ,ynege oxw odkl dilr ¦§¨§©¨¨¤§©¥
.jxr dl oi`e dlik`a eilr dxeq`

Bì øîà,`nqg xfrl` iaxl awri oa xfril` iaxàì`iaz ¨©Ÿ
y meyn ,eppecipl myn di`xøàLa äàîè äîeøúa zøîà íà¦¨©§¨¦§¨§¥¨¦§¨

,äðMä úBîémeyn df ixd ,odkl dilr mlyn dlke`dyóàL §©¨¨¤©
Bì ïéàL ét ìòodkl,äìéëà øzéä damewn lknda åì Lé ©¦¤¥¨¤¥£¦¨¤Ÿ¨

,ä÷qä øzéädlk`y jkae ,eliyaz z` da wiqiy die`x `idy ¤¥©¨¨
dinc z` el mlyl eilr ok lre ,odkdn ef d`pd ciqtd xfd

m`d ,dwqdl dey `idy itkøîàzmb odkl mlyiyBæa Ÿ©¨
[gqta ung znexza-]Bì ïéàLodklàìå äìéëà øzéä àì da ¤¥¨Ÿ¤¥£¦¨§Ÿ

,ä÷qä øzéä,da wiqdl oi`e d`pda mb dxeq` `id ixdy ¤¥©¨¨
.dlk`y jka xac eciqtd `l `lde ,llk el dey dpi`eøîà̈©

Bì,awri oa xfril` iaxl `nqg xfrl` iaxBæa óàznexza-] ©¨
qta ung[gBì Léodklïäkä äöø íàL ,ä÷qä øzéä da ¤¨¤¥©¨¨¤¦¨¨©Ÿ¥

döéøî[dkilyn-]Baìk éðôì,dplk`iyúçz d÷éqî Bà §¦¨¦§¥©§©¦¨©©
,BìéLáziqei iax zrck] d`pda xzen gqta ungy itl ©§¦

lr ynege oxw mlyn ,minc dnexzl yiy oeike ,[ililbd
.odkl dciqtdy
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ויבך 1עה"פ ‡. אחיו בנימין צוארי על "ויפול
בגמרא  אי' צואריו" על בכה על 2ובנימין (יוסף) "בכה :

רבים) ל' "צוארי" בתיבת המרומזים (והם מקדשין שני

ליחרב, ועתידין בנימין, של בחלקו להיות שעתידין
בחלקו  להיות שעתיד שילה משכן על בכה כו' ובנימין

ליחרב". ועתיד יוסף של

מבואר  המקדש, לבית מרמז ש"צוארי" הטעם והנה
צואריך" דוד "כמגדל הפסוק על צואר 3במדרש "מה :

של  בגבהו נתון ביהמ"ק כך אדם של בגבהו נתון זה
" מ"ש אמנם פירושו edabaעולם". אין עולם" של

בגמרא  כדפי' אלא העולם, כל על בגבהו עולה 4שהוא

"נמוך 5עה"פ  המקדש שבית שכן", כתפיו "ובין
אדם  של כצוארו – איטם" מעין אמה ושלוש עשרים

מהראש. מעט נמוך שהוא אלא הגוף, של בגבהו שהוא

ובין  דכתיב משום פורתא בי' נחתי "אמרי ואדרבה,
(היינו  מכתפיו" יותר בשור נאה לך אין שכן, כתפיו

ב  מובנו: עולם).jezד"בגבהו" של גבהו

בתכלית  שאינו בזה והיופי היתרון מהו ולכאורה

מה  בגובה, מעלה אין אם נפשך: וממה הגובה?

ואם  עולם"; של בגבהו "נתון שביהמ"ק בזה משמיענו
היא  מעלה ד"גבהו" מהנ"ל),6הענין גם שמשמע (כפי

– יותר הוא ומעולה יפה יותר, גבוה שהוא כל הרי
ושלוש  עשרים "נמוך (ביהמ"ק) שהי' הטעם הוא ומה

וכו'? אמה"

בין  ממוצע שהוא הצואר, ענין בהקדם זה ויובן

שבראש, במוח הוא החיות כללות דהנה להגוף. הראש

מה  הקנה,והמשכתה אמצעות ע"י היא הגוף אל ראש
השכל  בהמשכת גם הוא וכן שבגרון. וורידין וושט

ובא  נמשך (חיצוניותו) שהשכל זה שבראש: מהמוח

בכל  השפעתו מתפשטת (ומשם הלב אל המוח מן
המפסיק  הגרון מיצר דרך שעובר עי"ז הוא הגוף)

על 7ביניהם  גם מעלה יתרון בצואר יש הרי ולפי"ז .
את לפועל מביא (הגרון) הצואר דוקא ezilkzהראש,

הראש: של

מהראש; חיותם יקבלו האיברים שכל א)

שבראש. השכל עפ"י יתנהגו שכולם ב)

גדולה  בפ"ע שהוא כמו הראש של שמעלתו ואף
גם  ממנו גבוה הוא שלכן – בפ"ע הצואר של מזו
בסדר  רק הוא הראש של זה עילוי הנה – בגשמיות

zebixcndבנוגע אבל ;eciwtze ezilkzl יש הראש, של
במדרי')dlrn8יתרון נמוך שהוא מפני (ודוקא בצואר

את  להעביר והיכולת הכח הוא ובו הממוצע שהוא
הגוף. אל מהראש והשכל החיות

ל"צואר", הנמשל המקדש, בבית גם יובן ועד"ז
גבהו". מ"ראש פורתא" בי' ב"נחתי מעלתו שעיקר
ויאיר  יומשך וע"י שבו הוא, ביהמ"ק של ענינו דהנה

העולם  לכל (אלקי) ותחתון 9אור נמוך הכי לחלקו עד ,
ב" (כ"א המקדש הי' לא ולכן – אבל edabבמדריגה ,"

הי'deabלא) אז (כי ממנו ומרומם העולם מן לגמרי
"נחת  אלא העולם), לכל ידו על להאיר מכדי למעלה
להאירו  בכדי לעולם וקירוב בשייכות היינו פורתא",
(ההתרוממות  מן נמוך שהוא שעי"ז האדם (וכצואר
בחי' הוא הרי הגוף אל בקירוב כ"א הראש, של)

לאחדים). ומחברם הממוצע,

מבנ"י  אחד שבכל הפרטי בביהמ"ק גם הוא :10וכן
מן  הבדלה של התנשאות בבחי' אינה שבו כשהנה"א
בו, ומתלבשת מתעסקת אלא – שלו קטן" ה"עולם
חלקו  ואת גופו את שבו, הנה"ב את ולזכך לברך בכדי
יתברך. לאורו ומקדש משכן כולו נעשה עי"ז – בעולם

(כפשוטו ·. צוארי על נפל שיוסף מה יובן  עפי"ז
צואריו: על בכה ובנימין ויבך אחיו בנימין של)
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יד.1) מה, פרשתנו
שם.2) עה"ת פרש"י ב. טז, מגילה
(ו).3) שם שהש"ר ד. ד, שה"ש
ב.4) נד, זבחים
שם.5) ובפירש"י יב לג, דברים
נטילת6) "על מינים ד' מברכת טעם alelלהעיר בו יש דאתרוג (אף "

שמו  על האגודה כל ונקראת הוא חשוב מכולן גבוה שהלולב מפני וריח)
גבוה  מעל גבוה ז) ה, (קהלת הכתוב ובל' תרנ"א). סו"ס אדה"ז (שו"ע

גו'. שומר

ובכ"מ.7) ב. נח, תו"א
תש"ה 8) בראשית ד"ה – ל"מעלה" "מדריגה" בין מההפרש להעיר

בתחלתו.
וראה 9) ב. ו, א (מלכים אטומים שקופים חלונות בביהמ"ק היו שלכן

שם). ובהנסמן 315 ע' ח"ב בלקו"ש
שער 10) של"ה לתחלתו), (קרוב האהבה שער ר"ח (ראה כמארז"ל

תו"א  חלק תרומה פ' העבודה. מענין רד"ה תענית מסכת ל, אות האותיות
מישראל. כאו"א בתוך בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו ב) שכו, ב. שכה, –
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על איש בכו מדוע על ix`evלכאורה ולא אחיו
והנעלה) העיקרי (החלק ה"ראש" שהוא – אחיו ראש

שבאדם?

כמאמר  הוא, ישראל בני של שתכליתם אלא
–11חז"ל  קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני :

בבריאתו  קונו כוונת את ולהשלים לשמש היינו
דירה  לו "להיות שהיא: העולמות כל ובבריאת

(שהרי dfe.12בתחתונים" ישראל בני בעבודת תלוי
שמים" מיראת חוץ שמים בידי ראשית 13"הכל שהיא

ושרשה), ועיקרה יתברך mdyהעבודה לו דירה יעשו
mipezgza ונפשו גופו את יזכך מהם או"א שכל ע"י ,

העיקר ולכן בעולם. וחלקו בחי'dfaהבהמית לגבי (גם
נשלמת  שעל-ידו שבו ה"צואר" בחי' הוא "ראש")

כנ"ל. זו עבודה

על איש בכו ובנימין שיוסף מה יבואר ix`evובזה
על  ישראל, בן של ראשו על א) הראש: על ולא אחיו,
החטא  בשעת "גם ישראל נשמת לבכות: אין נשמתו,

ית'" אתו באמנה ישראל 14היתה בן של תכליתו ב) ;
אלא  לעצמה; הנשמה של בעבודתה – בראשו אינה

בעולם  ובחלקו בנה"ב בגוף, לפעול – כנ"ל.15בצוארו ,

להבין:‚. צריך אמנם
של בחלקו המקדשות על יוסף בכה ,oinipaלמה

של בחלקו המשכן על בכה לכאורה sqeiובנימין ;
בית  חורבן על לבכות עליו מהם אחד כל אדרבה

שבחלקו עצמו"ed`המקדש אצל קרוב "אדם הרי ?16!

וגם  – ישראל אהבת במצות דאפילו כך כדי (ועד
של  וכמותה איכותה בגודל בחסידות המבואר לפי

זו  של 17אהבה באופן אלא אינה האהבה – הרי עכ"ז ,
לרעך מגיעה jenk"ואהבת ואינה הדמיון, בכ"ף ,"

עצמו  את אוהב שהוא המדה לאותה וכמו 18ממש ,
באגה"ק  מאריך 19שמובא שבזה עצמה אגרת באותה -

– החסד מדת שהיא צדקה במתן להרבות יש כמה עד
– מים של אחד קיתון אלא בידו שאין בשעה אשר

קודמין" חייך )20הנה

יותר  נוגע מהם אחד שלכל בודאי הרי וא"כ
על elyהביהמ"ק ראשית-כל היא הבכי' גם ובמילא ,

המקדש של .elyחורבנו

להבין: צריך עוד

הפסוק  יעקב)21על (של צואריו על (יוסף) "ויפול
בזהר  אי' עוד", צואריו על על 22ויבך בכה שיוסף

על  "ויבך מ"ש בזהר מתרץ (ובזה שנחרב ביהמ"ק
בכי'cerצואריו היתה שאז ,"ztqep גלות" על גם ,

אחרון). הכי הגלות על בתראה",

לתמוה: ויש

ולא  – ביהמ"ק חורבן  על בכה יוסף רק מדוע
רש"י  של ותירוצו "הי'23יעקב? שיעקב רבותינו בשם

ת  אינו לכאורה, הזהר, לפי הרי שמע", את ירוץ:קורא

כפשוטו, גו'" צואריו על "ויפול הכתוב פי' ע"פ
לא  ש"יעקב והטעם החורבן, בגלל הבכי' הייתה שלא
את  שקרא מפני הוא נשקו" ולא יוסף צוארי על נפל
בעת  גם יעקב: של עבודתו גודל בזה מודגש הרי שמע,
בשנים  שרבות לאחרי הראשונה בפעם בנו את שראה
את  מקריאתו הפסיק לא בכ"ז – בחיים איננו כי חשב
הטרידתו  לא זו עצומה שמחה יותר: ועוד שמע.
שצריכה  ד)שמע ראשון (פסוק בקריאת מלכוון

.24כוונה 

לא  אבינו שיעקב אפשרי איך הזהר: פי' לפי אבל
יכול  והי' המקדש, בית חורבן ע"י נטרד ולא נתרגש

שמע את לקרות זו ?!dpeekaבשעה

בעניני „. כפשוטו, הבכי' ענין הדבר: וביאור
על להקל בכדי הוא בחוש,dkeadהעולם, וכנראה .
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קידושין.11) סוף וברייתא משנה
טז.12) נשא תנחומא
וש"נ.13) ב. לג, ברכות
שחטא 14) אע"פ א): מד, (סנהדרין ממרז"ל ולהעיר פכ"ד. תניא

הוא. ליֿראש) (אותיות ישראל
כו'15) כלל תיקון צריכה אינה עצמה הנשמה ב): (מח, פל"ז תניא

כו'. לתקנם אור להמשיך רק וכו' בעוה"ז להתלבש ירדה ולא
מכמו 16) קרוב יותר "הוא אשר ולהעיר – וש"נ. ב. ט, סנהדרין

גם  שהרי ובנו, אב או אחים שני דהיינו בראשון, ראשון אפי' הקרוב
לבד, עצמו לגבי כ"א מחשבתו ע"י השכל מושג יהי' לא להאח או להאב
היותו  אבל עצמותו על נוסף דבר ה"ה ואח האב קרובים השני כי והיינו
תרל"ז  (וככה עצמותו" על כלל נוסף דבר שום אין עצמו לגבי קרוב

פע"ב).

(17,300 ע' ח"ב לקו"ש ישראל. אהבת מצות דרמ"צ פל"ב. תניא
.435

עצמית 18) אהבה היא ישראל שאהבת ואף – שם. תרל"ז וככה
שם)), (לקו"ש עצמית אהבה שהיא עצמו כאהבת – "כמוך" פי' (שזהו
כקרבת  אינה האחים וקרבת פל"ב), תניא (ראה אחים אהבת דוגמת היא

.16 כבהערה לעצמו, האדם
טז.19) סי'
א.20) סב, ב"מ ב. פ, נדרים
כט.21) מו, פרשתנו
סע"א.22) ריא, ח"א
שם.23) פרשתנו ח"א
ס"ה.24) סס"ג אדה"ז שו"ע ב. יג, ברכות
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אין  לו, ומעיק המיצר ענין על בוכה האדם שכאשר
אותה, שגרם בדבר משהו לתקן זו בכי' של בכוחה

וירווח – שבכה לחם elאלא דמעתי לי היתה ועדמ"ש
הענין,25וגו' את לתקן בידו כשיש אשר מובן מזה .

צריך  אלא בבכי' רוחו להרגיע מקום אין אדרבה, הרי,
ולתקן. לעשות הוא

– חבירו של מקדשו" "חורבן כשרואה ולכן
ובנין  התיקון (עיקר) אבל ובוכה, בצערו משתתף

אלא בו תלוי אינו מחדש יכול exagaביהמ"ק הוא .
נועם), (בדרכי שיוכיחו ע"י א) לחבירו: לעזור ומחוייב
הביטול  אבל עליו, ויתפלל רחמים שיעורר ע"י ב)

lreta במקדש יד שנשתלחה שגרמו החטאים של
בחירה. בעל שהוא בחברו תלוי חברו

לחבירו  לעזור שבכחו מה כל את שעשה ובשעה
הנה  – חרב עודנו חבירו שמקדש רואה כ"ז ולאחר

וכו'. עליו ויבכה בנפשו הענין נוגע

ביתֿהמקדש  חורבן את אדם שרואה בשעה אולם
ihxtd באנחה להסתפק לו אין אז כ"א 26שלו, ובבכי',

עבודתו  שיעבוד ע"י מחדש ולבנות לתקן להשתדל
בנפשו  הפרטית הגאולה את .27להביא

שאז  תשובה, של דמעות היא הבכי' באם לבד
שנאמר  וכמו בנין, של וענין תיקון היא עצמה הבכי'

וגו' בנאדך דמעתי .28שימה

המקדש  בבנין עבודתו מחלישה הבכי' ולפעמים
וכו'. בבכי' חובתו ידי יצא כבר כי בלבו באמרו שלו

על  אחד כל – הייתה ובנימין יוסף בכיית גם ולכן
על  בכה לא ויעקב השני; של שבחלקו המקדש בית
יעקב  כי שמע את קורא הי' כ"א המקדש בית חורבן
ביהמ"ק  והן המקדש הן ולכן בנ"י, כל של אביהם הוא
– המקדש בית ובנין בתיקון עסק ולכן "בחלקו" הם

מוכן  "בית שיהי' הוא ביהמ"ק ענין שהרי
הקריב 29לקרבנות" כאלו ה"ז כו' ק"ש הקורא "וכל

כו'" וזבח כו' ,30עולה

– יקריב כי אדם הוא: הקרבן ענין עיקר mknכי
לה' באחד,31קרבן נפשו למסור שבה: ומסנ"פ ק"ש ,

נפשך  את נוטל אפילו נפשך .32בכל

שראו‰. כיון להקשות: ycewdואין gexa
ע"ז  נגזר כבר הרי ליחרב, עתידין והמקדש שהמשכן
כבר  דהלא – בזה? לעשות אפשר ומה – מלמעלה

חז"ל  של 33אמרו צוארו על מונחת חדה חרב "אפילו

גזר  לאחר ואפילו – הרחמים" מן עצמו ימנע אל אדם
לקראו  - עבודה ע"י – אפשר .34דין,

לו מסר שישעי' בחזקי': שנגזר d`eapdוכדמצינו

"כלה  לישעי' חזקי' לו אמר – שימות חזקי' על
וצא" ה'"35נבואתך אל ויתפלל הקיר אל פניו "ויסב :36

הוסיפו  – תפלתך" את "שמעתי – הועילה ותפלתו –
חייו  שנות על שנה עשרה חמש עשרה 37לו חמש .

בעוה"ז. גם כפשוטם, – חיים שנות

.Â חז"ל (ביהמ"ק)38אמרו נבנה שאינו דור "כל

י"ל  ועד"ז החריבו". הוא כאילו עליו מעלין בימיו

אחד  לכל הוא 39בנוגע בימיו ביהמ"ק נבנה שלא מה ,
חרב  הוא הפרטי מקדשו שבית עבודתו 40מפני אם :

המקדש בית בא elyהפרטית, הי' בשלימות, קיים הי' ,

הכללי. – המקדש בית ובונה משיח
כוונתה – בזה האנחה dzilkzeוההתבוננות לא

הפרטית  הגאולה – והעשי' הפעולה כ"א 41והבכי'

את  וימשיך ימהר ועי"ז שבנפשו, ביהמ"ק ובנין
משיח  ע"י במקומו, ביהמ"ק ובנין הכללית הגאולה

ממש. בקרוב צדקנו,

(d"kyz ybie t"y zgiyn)
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שם.25) ואוה"ת פרש"י וראה ד מב, .p"yeתהלים
אנחות.26) מאלף אחת פעולה טובה לה): (ע' יום היום ראה
(27.692 ע' ח"ב לקו"ש ד. סי' אגה"ק ראה
הנ"ל.28) אוה"ת ב. קה, שבת וכמרז"ל ט. נו, תהלים
ביהב"ח 29) הל' בתחלתן.רמב"ם
ואילך).30) סע"א (מ, שלח לקו"ת וראה ב. יד, ברכות
ב).31) (ב, ויקרא לקו"ת ב) (א, ויקרא
שם.32) ובאוה"ת ב) (כט, וישב תו"א ראה אלו מסנ"פ ב' ענין

א). (א, שה"ש א), (ג, ויקרא לקו"ת
סע"א.33) י, ברכות
ב.34) טז, ר"ה
שם.35) ברכות

ב.36) כ, ב מלכים
וראה 37) ד. יח, וירא ביאוה"ז ב). (מט, יבמות וראה הֿו. כ, שם

מט. ע' לנער חנוך מט. ע' שם להצ"צ ביאוה"ז ג"כ
במד"ת 38) ומסיים ז). (קלז, תלים מדרש ה"א. פ"א יומא ירושלמי

תשובה. עשו שלא טעמא מאי שם:
ב):39) מ, מקידושין ה"ד פ"ג תשובה (הל' הרמב"ם מפס"ד להעיר

ואת  עצמו את הכריע אחת מצוה עשה כו' עצמו שיראה אדם כל צריך
עולם. יסוד וצדיק שנאמר כו' זכות לכף כולו העולם כל

חוזר 40) אחד צדיק הי' שאם מתיקונים, פד סי' ירושלים בונה ראה
שם. רמב"ם ועיין משיח, בא הי' בדורו שלימה בתשובה

ס"ד.41) אגה"ק ראה
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יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכז

ביאור כמה וכמה דיוקים בפסוקים ובזהר עה"פ, וטעם 
דכתוב מתחלה "יעקב" ואח"כ "ישראל" וכו'

ויקרבו1 ימי ישראל למות, תאנא אמר ר' חייא, כתיב 

ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, התם בקיומי' 

יעקב, והכא במיתתי' ישראל, דכתיב ויקרבו ימי ישראל 

למות, אמר ר' יוסי הכי הוא ודאי, דהא לא כתיב ויקרב 

יום ישראל למות, אלא ימי, וכי בכמה יומי מית בר נש, 

והא בשעתא חדא וברגעא חדא מית ונפיק מעלמא.

אלא2 הכי תאנא, כד קב"ה בעי לאתאבא רוחי' לי', 

יומין דקאים בר נש בהאי עלמא אתפקדן קמי',  אינון 

ועאלין בחושבנא, וכד אתקריבו קמי' למיעל בחושבנא 

מית בר נש, ואתיב קב"ה רוחי' לי', ההוא הבל דאפיק 

נש  בר  דההוא  חולקי'  זכאה  לגבי',  אותבי'  בי'  ונפח 

דיומוי אתקריבו גבי מלכא בלא כסופא, ולא דחי יומא 

מנייהו לבר, דישתכח בההוא יומא דאתעביד בי' חובא, 

משום  יקרבון(  )והיך  קריבא,  בצדיקיא  כתיב  כך  בגין 

דקריבו יומוי קמי מלכא בלא כסופא.

יקרבון  והיך  קריבא,  בהו  כתיב  דלא  לרשיעיא  ווי3 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויקרבו ימי ישראל למות, תאנא אמר ר' חייא, 

כתיב )בראשית מז, כח( ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, 

כשמדבר  וכאן  יעקב,  כתוב  שלו  החיים  על  כשמדבר  למה  ומדייק 

במיתתו כתוב ישראל דכתיב ויקרבו ימי ישראל למות, אמר ר' יוסי 

כך ראוי לכתוב כמו שכתוב בתורה, דהא לא כתיב ויקרב יום ישראל 

למות בלשון יחיד אלא ימי בלשון רבים, וקשה וכי בכמה ימים מת 

האדם, הרי בשעה אחת וברגע אחד מת ונפטר האדם מן העולם.

רוצה  הוא  ברוך  כשהקדוש  למדנו,  כך  אלא  ללה"ק[  ]תרגום   )2

להשיב ולהחזיר רוח האדם אליו, כל אותם הימים שהאדם חי בזה 

העולם נאספים ונפקדים לפניו ונכנסים בחשבון לדון על כל מעשיו 

שעשה בהם, וכשימיו מתקרבים לבוא וליכנס בחשבון, אז מת האדם, 

והקדוש ברוך הוא מחזיר את רוחו אליו, והיינו אותו ההבל שהקדוש 

זה  של  חלקו  אשרי  אליו.  מחזירו  עתה  בו,  ונפח  הוציא  הוא  ברוך 

האדם שימיו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא בלא בושה, ולא דחה 

יום אחד מהם לחוץ על ידי שימצא שעשה איזו עבירה באותו היום, 

לכן כתוב בצדיקים לשון קריבה, משום שמתקרבים ימיו לפני הקדוש 

ברוך הוא בלא בושה.

3( ]תרגום ללה"ק[ אוי להם לרשעים שאין להם זכיות לכן לא כתוב 

ימיו לפני המלך ברוך הוא, הרי כל  יקרבו  ואיך  בהם לשון קריבה, 

ימיו שחי בהם נמצאו בחטאים רבים שעשה בעולם, משום כך, לא 

יתקרבו לפני המלך, ולא יהיו נמנים לפניו, ולא יזכרו למעלה, אלא 

כאפלה,  רשעים  דרך  כתיב  עלייהו  מתוכם,  ומתבטלים  ִלים  ּכָ הם 

פירוש כי הדרך שיש ביניהם לבין השכינה הוא חושך ואפילה, לכן 

אותו הדרך הוא אפילה והם נכשלים ונשברים אינם יודעים מה היא 

יומוי קמי מלכא, דהא כל יומוי בחובי עלמא אשתכחו, 

ובגיני כך לא יקרבון קמי מלכא, ולא יתמנון קמי', ולא 

ידכרו לעילא, אלא אינון שציאן מגווייהו, עלייהו כתיב 

)משלי ד, יט( דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יכשלו.

כסופא  בלא  ודאי  ישראל  ימי  ויקרבו  והכא4 

בשלימותא בחדוותא שלים, ובגיני כך ימי ישראל דהוה 

שלים יתיר ישראל מיעקב וכו'.
ספר הזהר חלק א' דף רכא עמוד ב

ולא  יתמנון,  ולא  יקרבון,  לא  ג' לשונות,  נקט5 

הסיבה שנכשלים ונשברים.

ודאי  ישראל,  ימי  ויקרבו  כתוב  ביעקב  וכאן  ללה"ק[  ]תרגום   )4

ימי  כתוב  ולכן  שלימה,  ובשמחה  ובשלימות  בושה  בלא  שנתקרבו 

ישראל לא ימי יעקב, כי אז הי' שלם במדרגת ישראל שהוא מדריגה 

גדולה יותר מבחי' יעקב וכו'.

5( יבואר כאן י"א שאלות בפסוקים ובהזהר, והם:

יעקב בארץ מצרים",  ם “יעקב" כמ"ש “ויחי  א( הפסוק מתחיל בׁשֵ

ם "ישראל", "ויקרבו ימי ישראל למות"? ואח"כ ׁשֵ

ב( מהו לשון "קריבה" במיתה, "ויקרבו ימי ישראל למות"?

ג( למה כתוב "ימי" לשון רבים, והלא רק יום א' מת?

ד( מה הם השלשה לשונות בהזהר הכתוב ברשעים, "ווי לרשיעא" 

– ובגיני כך: א( "לא יקרבון קמי מלכא", ב( "ולא יתמנון קמי'", ג( 

"ולא ידכרו לעילא"?

"ולא  ובין  מלכא",  קמי  יקרבון  "לא  בין  הלשונות,  חילוק  מהו  ה( 

"לא  לכתוב  יכול  הרי  "מלכא",  תיבת  מוסיף  למה  קמי'",  יתמנון 

תיבת  בלא  קמי'"  יתמנון  "ולא  שכתב  כמו  ובדיוק  קמי'"  יקרבון 

"מלכא", ומשמע דדוקא ב"יקרבון" – קריבה – מוסיף תיבת "מלכא", 

מהו ענינו?

ו( מהו החילוק – במ"ש בזהר )דף רכב, א מובא בהערה 10( – בין 

"אית זכאה דאתפקדן יומוי ורחיקין מקמי מלכא", ובין "ואית זכאה 

דכד מתפקדן יומוי קריבין וסמיכין למלכא"?

מקמי  ורחיקין  יומוי  דאתפקדן  זכאה  "אית  דבהלשון  הטעם  מה  ז( 

דכד  זכאה  "ואית  משא"כ  "ורחיקין",  אחד  לשון  רק  נקט  מלכא", 

מתפקדין יומוי "קריבין וסמיכין למלכא", נקט שני לשונות "קריבין 

וסמיכין", מה טעם החילוק?

מלכא",  מקמי  ורחיקין  יומוי  דאתפקדן  זכאה  "אית  בהלשון  ח( 

ולכאורה הוא סתירה מני' ובי', אם הוא "זכאה" א"כ למה הוא עדיין 

בבחי' "ורחיקין"?

ט( מהו החילוק בהלשון הזהר הנ"ל, 1( "ואית זכאה דכד מתפקדן 

יומוי קריבין וסמיכין", 2( "בלא כסופא עאלין וקריבין"?

יא( בכל א' מהם גופא, מהו כפל הלשון "קריבין-סמיכין", "עאלין-

וקריבין"?

ב'  בזהר  דכתוב  והוא  דיוק,  עוד  יתורץ  בפנים,  המבואר  עפ"י  יא( 

מתחיל  וסמיכין"  "קריבין  הראשון  בפעם  "קריבין",  תיבת  פעמים 

נה הסדר  בתיבת "קריבין" ואח"כ כתוב "וסמיכין", ובפעם השני מׁשַ

מהו  "וקריבין",  מסיים  ואח"כ  "עאלין"  מתחלה  וקריבין",  "עאלין 

נה הסדר דמתחיל ב"קריבין" ומסיים  הב' פעמים "קריבין", ולמה מׁשַ

"וקריבין"?

וע"ז מבאר:

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ידכרו.
עיין בזהר הרקיע דף רכב עמוד א, )והוא מה שהובא 

א בדיבור המתחיל6  רכב עמוד  דף  נגה לקמן  בשביבי 

תניא אמר ר' יוסי בשעתא כו'(, שמימי האדם נעשו ג' 

לבושין.

ממעשה המצות, לנפש שבקבר.

ומעסק התורה, לרוח שבגן עדן הארץ.

ומכוונת התורה והמצות, לנשמה שבגן עדן העליון 

עיין שם.

ובחייבא אין כל זה.

עדן  שבגן  לנשמה  מלכא,  קמי  יקרבון  לא  זהו, 

העליון עיין שם.

ולא יתמנון קמי', מפני שלא הי' בהם עסק התורה.
ועוד יותר שלא ידכרו לעילא, מפני שלא הי' בהם 

מעשה המצות.

והיינו:

יקרבון קמי מלכא, הוא בבינה, נשמה.
ויתמנון קמי', הוא בז"א, רוח.

וידכרו לעילא, הוא במלכות, נפש.
נשמה,  רוח  נפש  ע"ד7  הם  מלכות  ז"א  בינה  כי 

מחשבה דבור ומעשה.

קמי  יקרבון  לא  לכן  זה,  כל  בהם  שאין  ובחייבא 

כמו  מלך  הנקרא  בינה,  על  מלכא  )ויתפרש  מלכא, 

שכתוב בזהר שמות8 דף ד' עמוד א' בפי' בית המלך, 

6( וז"ל: דע כי כמו שהנשמה מתחלקת לנפש רוח ונשמה, כן מימי 

האדם נעשו ג' לבושין לנפש רוח ונשמה, כי מהמצות מעשיות יקנו 

נעשו  התורה  ובעסק  היום,  בחלק  לנפש  לבוש  להעלות  ממש  קנין 

מחלקי היום השייכים לרוח מלבוש הרוח, ומכוונת התורה והמחשבה 

שימי  נמצא  לנשמה,  מלבוש  לנשמה  השייכים  היום  מחלקי  עולה 

נחלקים  והם  וגו',  יוצרו  ימים  כמ"ש  נבראים  ממש  רוח  הם  האדם 

הם  וימי האדם  הנשמה,  כחות  ג'  כנגד  וחיצון  ואמצעי  פנימי  בסוד 

לבושי הנשמה, והם ג' צללים שבאדם כמ"ש במ"א בע"ה, והנשמה 

יושבת תחת כסא הכבוד בצרור החיים בבריאה, והרוח בלבושו בגן 

בלבושו  הקבר  על  עלמא  בההוא  והנפש  ביתו,  שם  כי  הארץ  עדן 

הנזכר וכו'. )זוהר הרקיע(

7( ראה גם לעיל סימן צב.

8( וז"ל: פתח רבי אלעזר מאי דכתיב )מלכים-א ט, א( ויהי ככלות 

דאיהו  ה'  בית  וגו'  המלך  בית  ואת  ה'  בית  את  לבנות  שלמה 

בית  דא  והדביר  האולם  ובית  ולשכות  עזרות  כגון  המקדש  בית 

שלמה  שבנה  לפי  ה',  בית  נקרא  )וזה  ה'  בית  אקרי  ודא  המקדש, 

את בית המקדש שלמטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, שהוא 

קדש  דא  המלך  בית  י-הו"ה(,  הנק'  לז"א  בית  שהוא  המלכות  סוד 

לחכמה  בית  שהיא  הבינה  )והיינו  דכלה  פנימאה  דאיהו  הקדשים, 

והיא פנימית ועליונה על כל הז' ספירות שתחתי', ומה שכתוב בית( 

המלך סתם )שלא כתוב איזה מלך(, דא מלך עילאה וכו' )היא הבינה 

שהיא מולכת על זו"ן – על המדות וכו'(.

ובזהר יתרו דף סז9 אית מלך לעילא ברזא דקה"ק כו'( 

ולא יתמנון קמי', ולא ידכרו לעילא.

ולקמן דף רכב עמוד א10 אית זכאה דאתפקדון יומוי 

יומוי  מתפקדן  דכד  זכאה  ואית  מלכא,  מקמי  ורחיקין 

קריבין וסמיכין למלכא כו' הדא הוא דכתיב ויקרבו ימי 

ישראל למות.

והיינו, הזכאה דאתפקדון יומוי ורחיקין מקמי 

ובעסק  המצות  במעשה  זכאי  שהוא  מי  הוא  מלכא, 
התורה, בלי כוונה ורעותא דלבא, שזהו זכאי רק בנפש 

ורוח, ומגיע זה בזו"ן, והוא בחי'11 יעקב הוא בחי' ז"ת 

כמספרו12 ז' פעמים הוי'.

והזכאה שיומוי קריבין וסמיכין למלכא, הוא 

וכהן  מלך  איהו  דקדושא  ברזא  חזי  תא  ע"ב(:  ס"ז  )דף  וז"ל   )9

וכהן המשמש  מלך  יש  הקדושה  בסוד  וראה  )בא  תחותיה  דמשמש 

בין לעילא בין לתתא )בין למעלה ובין למטה, ומפרש כי  תחתיו(, 

בעולם האצילות( אית מלך לעילא דאיהו רזא דקדש הקדשים )יש 

ואיהו מלך עילאה  מלך למעלה שהוא הבינה סוד קודש הקדשים( 

)והיא מלך העליון המולכת על הז' תחתונים – המדות, להשפיע בהן 

שפע וכו'(, ותחותי' אית כהן רזא דאור קדמאה וכו' )ותחתי' יש כהן 

שהוא החסד, סוד אור הראשון של מעשה בראשית וכו'(, איהו מלך 

וכהן דמשמש תחותי' )הנה אין מלך בלא כהן כי כהן נקרא המשמש, 

היינו שמשרת את המלך, כידוע שאין מלך בלא עם, ומי הוא המביא 

את העם להיות נק' מלך עליהם, הכהן מביא העם לפני המלך להיות 

נקרא שמו עליהם(, בין לעילא ובין לתתא כו' )היינו בין באצילות 

וכהן  מלך  צ"ל  לבי"ע  דאצילות  ממלכות  השפע  בירידת  בין  גופא 

המשרת(. ע"ש.

רזא  לעילא  מלך  אית  רלא:  עמוד  צדק  להצמח  הזהר  ביאור  ראה 

דקדש הקדשים )פירוש קודש הקדשים היינו בינה עיין בזהר פקודי 

דף רס"א ע"א  והיינו לפי אשר כתר וחכמה מלבושים בה, וזהו ענין 

קדש הקדשים כדפירש הרמ"ז, כתר קדש, קדשים חכמה ובינה, אבל 

חכמה נק' כח מ"ה בחי' אין שאין עדיין התפשטות אורך ורוחב ולכן 

התגלות התענוג הוא בבינה דוקא(, ולכן בינה היא אם הבנים היינו 

שהיא שורש למדות הנולדים מן התגלות התענוג הנ"ל, ולכן בינה נק' 

אלקים חיים ומלך עולם )הג"ה, ופירש בפרדס בעה"כ מטעם שהיא 

משפעת חיים לכל הספירות(. ע"ש.

10( וז"ל: “תניא אמר ר' יוסי בשעתא דיומוי דבי נש אתפקדין קמי 

מלכא )בשעה שימיו של אדם נפקדים ונמנים לפני המלך ב"ה(, אית 

זכאה דאתפקדן יומוי ורחיקין מקמי מלכא )יש צדיק שכשנפקדים 

ימיו הם רחוקים מלפני המלך ב"ה(, ואית זכאה דכד מתפקדן יומוי 

קריבין וסמיכין למלכא ולא מתרחקין )ויש צדיק שכשימיו נפקדים 

הם קרובים וסמוכים למלך ב"ה ואינם מתרחקים ממנו(, בלא כסופא 

ב"ה(  למלך  ומתקרבים  עולים  בושה  )בלא  למלכא  וקריבין  עאלין 

זכאה חולקהון )אשרי חלקם(, הדא הוא דכתיב ויקרבו ימי ישראל 

למות".

ם  11( מבאר כאן, דבחי' נפש ורוח, היינו ז"א ומלכות זהו שייכות לׁשֵ

ם “ישראל" אותיות “לי-ראש"  “יעקב" – הז' תחתונים, משא"כ הׁשֵ

שייכים ל"בינה" – מוחין, כדלקמן.

12( יעקב בגי' 182, וכן ז' פעמים הוי' )7 × 26( = 182. ראה לעיל 

המאמרים  ספר  ב.  שכו,  עמוד  חנוכה  התורה  אור  קיז.  קטז.  סימן 

ה'תרנ"ט עמוד קעו )קה"ת ה'תשע"א(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כ

זכאי  ורעותא דלבא, שהוא  גם בכוונה  זכאי  מי שהוא 

גם בנשמה ומגיע זה במוחין, והוא בחינת ישראל13 לי 

ראש מוחין.

עוד  כך  ואחר  למלכא,  וסמיכין  קריבין  והכפל 

הפעם עאלין וקריבין למלכא, יש לומר לנגד בינה 

וחכמה.

קריבין  לשון,  כפל  יש  גופא  אחד  שבכל  ומה 

ב'  יש  גופא  בבינה14  כי  י"ל  וקריבין,  עאלין  וסמיכין, 

13( ישראל הוא אותיות “לי ראש" בחי' מוחין.

14( פירוש: מבאר דיש כאן ד' לשונות, שתים שהן ארבע, 1( "קריבין 

ד' בחי' שיש  כנגד  והד' לשונות הם  וקריבין",  2( "עאלין  וסמיכין, 

ובינה",  "חכמה  שתים  והיינו  ארבע,  שהן  שתים  ג"כ  שהן  במוחין, 

ובכל א' מהן יש ב' בחי', והם:

בחכמה, יש, 1( חכמה עילאה, 2( וישראל סבא.

ובבינה, יש, 1( בינה עילאה 2( ותבונה.

והם כנגד אותיות: אות י' עצמה הוא חכמה )אבא( עילאה, והאותיות 

ה"מילוי" דיו"ד, שהן אותיות ו"ד זה בינה עלאה.

והאות ה' עצמה זה* תבונה, והאות ה' "במילוי" ה"י, שהוא האות 

יוד המילוי, הוא ישראל סבא.

בבינה",  וחכם  בחכמה  "הבן  הן  בחי'  שהד'  בחסידות  ומבואר 

וביאורו:

שחכמה  ענין  יובן  וז"ל:  רכא  עמוד  השירים  שיר  התורה  אור  ראה 

שהיא  החכמה  הנה  כי  הוי"ה,  דשם  י"ה  באותיות  מרומזים  ובינה 

בבחי' נקודה וברק זהו בחי' יו"ד, והבינה שהיא התפשטות ההשגה 

היא בחי' ה', והנה מילוי יו"ד הוא ו"ד כזה יו"ד, ותמונת ה' הוא ג"כ 

ו"ד, הרי בחי' ו"ד שהן מילוי היו"ד היינו בחי' הבן בחכמה שהוא מה 

שהבינה שהיא ה' שהיא ו"ד כלולה בתוך הנקודה, וכמו כשצריכים 

גילוי סקירת השכל הוא  יו"ד כך  י' במבטא הוא ע"י אותיות  לדבר 

ע"י כח ההבנה וההשגה כו', ואח"כ מילוי ה' הוא יו"ד זהו בחי' חכם 

בבינה, ע"ש.

הבן  וז"ל:  ה'תשע"א(  )קה"ת  רמח  עמוד  ה'תרנ"ט  המאמרים  ספר 

הבינה  התכללות  ענין  הוא  בחכמה,  דהבן  בבינה,  וחכם  בחכמה 

והבנה,  השגה  לידי  לבוא  הבינה  כח  בחכמה  שיש  והוא  בחכמה, 

מה  וזהו  ההתפשטות,  והעדר  הביטול  בבחי'  הוא  שבעצם  דהגם 

שהיא בבחי' נקודה א' לבד כו', ומ"מ תבוא לידי ההתפשטות ההשגה 

בבינה כו'. וחכם בבינה, הוא התכללות החכמה בבינה, והוא, הגם 

שבינה היא בבחי' התפשטות בריבוי פרטים וריבוי הסברים כו', מ"מ 

יש בה כח החכמה לעשות מיש אין, והוא שכל ההשגה נכללת אח"כ 

בנקודה א', והיא נקודת התמצית מכל ההשגה כו', והוא שלילת כל 

הפרטים וההסברים, כ"א תופס עצם ענין השכלי, והוא עצם המושכל, 

)בנקודה א'( כמו שהבין אותו מתוך ריבוי הפרטים וההסברים כו', 

וכמ"ש מזה במ"א. ע"ש. )והערות שם מכ"ק אדמו"ר זי"ע(.

קכד  עמוד  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה 

יו"ד  ואם עלאין שהם אותיות  ב' בחי' אב  יש  ובינה  וז"ל: בחכמה 

והוא בחי'  ותבונה שהם אותיות ה"י שבשם,  וישראל סבא  שבשם, 

בע"ח שער  כמ"ש  ישסו"ת  בבינה  וחכם  עלאין,  או"א  הבן בחכמה 

או"א סופ"ב ובשער הזיווגים פ"ד ובשער אנ"ך פ"ח, ובפע"ח שער 

התפילין פט"ו ועוד בכ"ד. והיינו או"א עלאין יו"ד שבשם, אך מהו"ד 

הה',  דמלוי  י'  נעשה  עצמו  ומהי'  ה',  ציור  אח"כ  נעשה  הי'  דמלוי 

שהוא ישסו"ת, ע"ש.

והיינו ד"תבונה" הוא בעצם חלק מכח ה"בינה" כדלקן הערה   )*

מדריגות  ב'  יש  בחכמה  וכן  ותבונה,  בינה15  מדריגות 

אבא וישראל סבא.

ותבונה,  וסמיכין, בישראל סבא  קריבין  ויתפרש, 

סבא  ישראל  שהוא16  עצמה,  ובהה'  הה'  דמלוי  בי' 

ותבונה.

עאלין וקריבין, הוא בבינה17 עלאה ואבא, בו"ד18 
דמלוי הי' ובי'19 הפשוט.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד ריז

51, רק שמחלקים לב' בחינות: א( בינה עילאה – האותיות ו"ד – 

המילוי דאות י', ב( ותבונה הוא אות ה'.

ביאורים  לט  חלק  שיחות  לקוטי  בהגהה.  טז  פרק  תניא  ראה   )15

בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה עמוד 65. ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק ב' סימן פד.

האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  )ראה  בחסידות  מבואר  פירוש: 

שם.  ובהנסמן  א,  מ,  עמוד  ה'תשע"ה(  קה"ת  )הוצאת  ויצא  פרשת 

שלח  עמוד  תרס"ו  המשך  ואילך.  רס  עמוד  א'  חלק  תער"ב  המשך 

שני  ישנם  )מוחין-שכל(  ובינה  דבחכמה  ועוד(,  תשע"א[.  ]קה"ת 

שלבים כלליים, והם:

ההתעסקות  והיא  השכלה,  עצם  המוחין,  עצם  קליטת   – א'  שלב 

בהשגת והבנת הענין כמו שהוא בעצם השכלת הדבר, מבלי לקבוע 

 – התוצאות  האם  )היינו  הדבר  אל  להתייחס  צריך  האדם  כיצד 

מההשכלה והבנתו יהי' לחסד – אהבה, או לגבורה – יראה וכיוצא 

בו(, והוא נק' "חב"ד" שבמוחין "אם ואם" עלאין.

של  "המדות"  היינו  ובינה  החכמה  והתגלות  התפשטות   – ב  שלב 

הנוטה  בשכלו  הקביעה  כלומר,  הדבר,  של  והבכן  המסקנא  השכל, 

לחסד או לגבורה )אהבה, או יראה(, ושלב זה שהשכל כבר מתייחס 

אל הענין המדות, זהו שנקרא "תבונה".

ודבר זה נרמז בתיבת "תבונה"" תבונה אותיות "בן ובת" והם נרמזים 

למדות אהבה ויראה )ראה תניא פרק מג )עמוד סב, א( ועוד(. האהבה 

)חסד( נק' בן בחי' זכר, והיראה )גבורה( נק' בת, בחי' נקבה.

16( היינו כנ"ל בהערה 14, 15. האות “ה" עצמו רמז לבחי' תבונה, 

וה"מילוי" האות י' הוא בחי' ישראל סבא.

17( ונמצא דעפ"י ביאור הליקוט לוי יצחק, הזהר מונה כל הדרגות 

ם והם: "מלמטה למעלה" המרומז באותיות הׁשֵ

הזכאי  היינו  מלכא"  מקמי  ורחיקין  יומוי  דאתפקדון  "הזכאה  א( 

ובלי רעותא  )זו"ן(,  ובעסק התורה  – מלכות(,  )נפש  במעשה המצות 

ם כידוע. דליבא )בינה( – והוא מלמטה למעלה כנגד האותיות ה"ו מהׁשֵ

ב( "הזכאה שיומוי קריבין וסמיכין למלכא" דיש גם רעותא דליבא, 

"י"  אותיות  כנגד   – ותבונה"  "ישראל סבא  הוא  וסמיכין"  "וקריבין 

)מילוי ה'(, ואות "ה" עצמה.

ג( "בלא כסופא עאלין וקריבין" היינו בינה עילאה וחכמה )אבא( – 

כנגד אותיות "וד" )מילוי יוד(, ואות "י" עצמה.

כל המדרגות מלמטה למעלה וד"ל.

18( פירוש: האות י' עצמה הוא בחי' אבא )חכמה( עילאה, והמילוי 

האותיות ו"ד רמז לבחי' בינה עילאה.

בתיבת  דמתחיל  הדיוק,  יובן  יצחק  לוי  בלקוטי  המבואר  ולפי   )19

“קריבין" )"קריבן וסמיכין"(, ומסיים ב"קריבין" )"עאלין וקריבין"(, 

ד"קריבין" הראשון הוא ישראל סבא, האות "י" – המילוי דאות ה"י, 

ששניהם  וכיון  עצמה,  י'  האות  עילאה  חכמה  הוא  השני  ו"קריבין" 

וראה  וד"ל.  נקט בשניהם אותה לשון "קריבין"  י' ע"כ  מרומז באות 

הביאור עד"ז בלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קכו.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כי

צוארי  על  ויפול   – יד-טו  מה,  בראשית 
צואריו על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו   בנימין 
דברו  כן  ואחרי  ויבך עלהם  לכל אחיו  וינשק 

אחיו אתו

יוד,  "עלהם" חסר אות  קיא. מבאר לשון הזוהר עה"פ, 
לרמז על גלות יו"ד שבטים וכו', – לא שרתה רוח הקדש 

על השבטים דנענשו על מכירת יוסף – מדה כנגד מדה
ויפול1 על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, 
רבי יצחק אמר, הא אוקמוה דבכה על מקדש ראשון ועל 

מקדש שני.
והא2 אוקמוה, דכתיב )איכה ה, ה( על צוארינו נרדפנו, 
נרדפנו,  עלמא  דכל  ושפירו  צואר  דאיהו  מקדשא  בי  על 
יגענו למבני לי' תרין זמנין, ולא הונח לנו, דהא לא שבקוה 
לן ואתחרב ולא אתבני לבתר. מה צואר כיון דאשתצי, כל 
גופא אשתצי עמי', הכי נמי בי מקדשא כיון דאיהו אשתצי 
ואתחשך, כל עלמא הכי נמי אתחשך, ולא נהיר שמשא ולא 

שמיא וארעא וככביא.
בכה  דא,  על  דבכה  ולבתר  דא,  על  יוסף  בכה  כך  בגין3 
בי מקדשא כלהו שבטין  על שבטין דאתגלו, כד אתחריב 
אתגלו מיד, ואתבדרו ביני עממיא, הה"ד וינשק לכל אחיו 
מקדשא  בי  על  בכה,  כלם  על  ודאי,  עליהם  עליהם,  ויבך 
ועל אחוי עשרת השבטים דאתגלו  זמנין,  דאתחריב תרין 
בגלותא ואתבדרון ביני עממיא, ואחרי כן דברו אחיו אתו, 
ולא כתיב ויבכו, דהא איהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, 

ואינון לא בכו דלא שרא עלייהו רוח קודשא.
זוהר ח"א דף רט ע"ב

לכאורה גם בנימין גלה, וא"כ הם י"א שבטים.
על  שבכה  בהבכי'  נכלל  בנימין  גלות  על  הבכי'  כי  י"ל 
צוארי בנימין, א"כ הבכי' דויבך עליהם הוא רק על י' שבטים 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, רבי יצחק 

אמר הא אוקמוה, הרי כבר פירשו חז"ל על מה שנאמר צוארי בלשון רבים, שבכה 

יוסף לפי שראה ברוח הקודש ששני המקדשים העתידים ליבנות בחלקו של בנימין 

עתידים ליחרב.

פירושו  נרדפנו  צוארינו  על  דכתיב  מה  חז"ל  פירשוה  וכבר  ללה"ק[  ]תרגום   )2

שנרדפנו על בית המקדש שהוא צואר ויופי של כל העולם, יגענו לבנותו שתי פעמים, 

ולא הניחו אותו לנו, כי נחרבו ולא נבנו אחר כך. ועוד דמיון בית המקדש לצואר כמו 

שצואר כיון שנכרת, כל הגוף נכרת עמו, כמו כן בית המקדש כיון שהוא נכרת ונחרב, 

כל העולם גם כן נחשך אורו, והשמש לא האיר והשמים והארץ והכוכבים לא השפיעו 

את כחם.

3( ]תרגום ללה"ק[ ובשביל זה בכה יוסף על ב' החורבנות, ואחר שבכה על זה בכה על 

השבטים שגלו, כי כאשר נחרב בית המקדש כל השבטים גלו ונתפזרו בין העמים. 

הה"ד וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, עליהם ודאי פירוש על הכל בכה, על בית המקדש 

כן  ואחרי  בין העמים.  ונתפזרו  ועל אחיו עשרת השבטים שגלו  ב' פעמים,  שנחרב 

דברו אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי שנצנצה בו רוח הקודש, והם לא בכו 

כי לא שרתה עליהם רוח הקודש.

)והיינו מה שעלהם כתוב חסר י' לרמז על גלות י' שבטים(.
הי"ב  ובמנין  השבטים,  במנין  נחשב  אינו  לוי  י"ל  או 
ולא  יוסף  בני  הם  ואפרים  ומנשה,  אפרים  נכנסו  שבטים 

אחיו, א"כ מה שבכה על אחיו שבטים הוא רק על י'.
לא  ואינון  קדישא  רוחא  בי'  דנצנצה  בכה  דאיהו  ואמר 
שבכה  בנימין  א"כ  קודשא,  רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו 
בנימין  שבכיית  בחומש4  )ובפרש"י  רוה"ק  ג"כ  בו  נצנצה 
הי' על משכן שילה שבחלקו של יוסף שעתיד ליפול, והוא 
מגמרא דמגילה פ"ק5(. אך ביוסף הי' ב' בכיות, א' על חורבן 
על  בכי'  רק  הי'  ובבנימין  ישראל,  גלות  על  ב'  בהמ"ק,  ב' 
חורבן משכן שילה, ולא על גלות ישראל, כי בחורבן משכן 

שילה לא גלו ישראל וכו'6.
ואמר נצנצה בי', בי' דוקא היינו שהי' זה בבחי' פנימיות 
)היינו הי' אחים( לא בכו דלא שרא עלייהו רוח  ואינון  בי', 
דגבורה7, שזה  הרוח קודשא דעטרה  היינו אפילו  קודשא, 
הי' בבנימין שלכן בכה הוא, הנה הי' אחים הם למטה מבחי' 

זו, לכן גם בחי' זו דרוח קודשא לא שרא עלייהו.
ונקט שרא עלייהו, ולא נצנצה בהם, היינו שאפילו בבחי' 

מקיף לא הי' עליהם, וביוסף הי' אפילו בבחי' פנימי ג"כ.
וי"ל עוד מה שנקט שרא עלייהו, הוא כי הם היו עשרה, 
גבול  בלי  שבבחי'  השכינה  אור  שורה  הרי  עשרה  ועל 
בגזירת  בד"ה  פכ"ג  באגה"ק  וכמ"ש  מקיף  בבחי'  ותכלית 

עירין כו'8 ע"ש.
הנה לא שרא עלייהו, והוא מפני שחטאו במכירת יוסף, 
ותחי רוח  וגרמו שנסתלקה שכינה מיעקב אביהם כמ"ש9 
ועיין  יוסף.  את  כשמכרו  ממנו  שנסתלקה  אביהם  יעקב 

בתרגום יונתן10 ובפרש"י שם11.
לכן מדה כנגד מדה לא שרא עלייהו רוח קודשא אפילו 

כשנתועדו מיוסף.
מה  הלשון  שינוי  הנה  היא,  מדוייקת  גירסתינו  ואם 

שביוסף נקט רוחא קדישא, ובהם נקט רוח קודשא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית, פ' ויגש ע' 

קצה

ויגש )א( עמוד 146. ]מובא גם  י' פ'  4( עי' בביאור על פרש"י בלקוטי שיחות חלק 

בילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' ויגש סי' פה עמוד 301[

5( טז:

6( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י קבלה.

7( עיין בזה בלקוטי לוי יצחק כאן.

8( וז"ל עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרוי'..., ההשראה היא הארה עצומה 

מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית, ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף 

עלי' מלמעלה מראשה ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא 

כלומר עליהם מלמעלה.

9( בראשית מה, כז.

ינּו ַית יֹוֵסף ְוָתַבת ֲעלוֹי ַיֲעקב  ִעַדן ְדַזבִּ ְלַקת ִמיֵנּה בְּ ַרת רּוַח ְנבּוָאה ְדִאיְסתַּ 10( וז"ל: ּושְׁ

ֲאבּוהֹון.

11( וז"ל: שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש
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:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ ּדברי יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

(ב"ר)ּבאזני.Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן ְְֶָ¿«ƒ««¿ִִֵֶֶַָָָ
Ú¯Ùk‰.קׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְֵַַָָ

ּומדרׁשֹוּכמל ּפׁשּוטֹו. זהּו עליו , ללקֹות סֹופ : ְְְְְִִֶֶֶָָָ
ּפרעה  ׁשּלקה ּכמֹו על ּבצרעת ׂשרה זקנּתי עלֿידי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשעּכבּה אחת ּפרעה (ב"ר)לילה מה אחר: ּדבר ּגֹוזר . ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
מקּים, וכי ואינֹו ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּדבר  עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹו
אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹאחר:

אדֹוני .(ב"ר)ואת ְֲֶֶ

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.åéìà Lbiå (çéxnFl Kxvd dOl c"lv ©¦©¥¨¨¨ª§©©
xAcnE did eil` aFxTW xg` WBIe©¦©©©¤¨¥¨¨¨§©¥
mW oIri EWxC l"fxe ,dYr cr FOr¦©©¨§©©¨§§ª©¨
hWR c"lve (a"v 't x"a) mdixaC¦§¥¤§§©
zaY xnFl Kixv did `l cFr .aEzMd©¨Ÿ¨¨¨¦©¥©
FxnF` c"lv cFr .xaCd oaEnE eil ¥̀¨¨©¨¨§
m`e ,dOl iESxd rcFp `l ipc` iA¦£Ÿ¦Ÿ©¨¦¨¨§¦
KEnq FxnF`l Fl did FR` xgi lal§©¦©©¨¨§§¨
ipf`A FxnF` c"lv cFr .'Fbe xgi l`el¦§©¦©§§§¨§¥
eixaC EqpMIW Exn` (mW) l"fxe ,ipc £̀Ÿ¦§©©¨¨§¤¦¨§§¨¨
zpEM c"lv cFr .WxC KxC dfe eipf`A§¨§¨§¤¤¤§¨©¨©
zpizp rcFp `l iM LFnk iM FxnF`§¦¨¦Ÿ©§¦©
cvl `Axc`e zxfFg okidl df mrh©©¤§¥¨¤¤§©§©¨§©
hErn lr ciRwi drxtM lFcB `EdW¤¨§©§Ÿ©§¦©¦

:dNcbE cFaM zbdpd©§¨©¨§ª¨
ïëàrEci xaC iM `Ed aEzMd hWR ¨¥§©©¨¦¨¨¨©

EaWi miklOd bdpn iM `Ed¦¦§©©§¨¦¥§
mdixUe zEklOd ilFcB mdiptl¦§¥¤§¥©©§§¨¥¤
xaC lr Wi` `A m` dide mdivrFie§£¥¤§¨¨¦¨¦©§©
cnri `l KlOd z`n xaC F` hRWn¦§¨¨¨¥¥©¤¤Ÿ©£Ÿ
miaWFId eixUe KlOd oiA wqtdA§¤§¥¥©¤¤§¨¨©§¦
cnri lEBrl uEge zEklOA dpFW`x¦¨©©§§¨¦©£Ÿ
dcEdi xAcn did ok FnkE ,xAci mWe§¨§©¥§¥¨¨§©¥§¨

k"g`e dYr crqpkPW 'iR eil` WBIe ©©¨§©¦©¥¨¥¤¦§©
oiaE KlOd oiA cnre FzSgOn miptl¦§¦¦§¦¨§¨©¥©¤¤¥
zlEfl eixaC ErnXi `NW icM mixVd©¨¦§¥¤Ÿ¦¨§§¨¨§©
xwWl` n"xdn azMX dn oIre .KlOd©¤¤§©¥©¤¨©©£©©©§©
Fl zaY iEPWA (b"v oniq eizFaEWzA)¦§¨¦¨§¦¥©
dSxzIW KlOd ipR dNge .eil` zazl§¥©¥¨§¦¨§¥©¤¤¤¦§©¤
iA FxnF` `Ede eil` cEgiA xAcl Fl§©¥§¦¥¨§§¦
ipc` ipf`A xaC LCar `p xAci ipc £̀Ÿ¦§©¤¨©§§¨¨§¨§¥£Ÿ¦
m` okYi `l dfe LzlEf rnFW oi`A§¥¥©¨¤§¤Ÿ¦¨¥¦
xdni `NW eipR dNge ,eipf`A `lŸ§¨§¨§¦¨¨¨¤Ÿ§©¥

Fpi`e dfM l`FW xW` lr qrMzdl§¦§©¥©£¤¥¨¤§¥
LR` xgi l`e FxnF` `Ede ,xqEOdn¥©¨§§§©¦©©§
milFcB EdEUri df KxC iM 'iR LCarA§©§¤¥¦¤¤¤©£§¦
car `l dfl df dNcB xcbA mieXd©¨¦§¤¤§ª¨¤¨¤Ÿ¤¤
mrhe LCarA FxnF` `Ede FpFc`l©£§§§©§¤§©©
dUrn c"r 'iR drxtM LFnk iM xaCd©¨¨¦¨§©§Ÿ¥©£¤
xA `rihw lW (:'i f"r) `xnBA `aEdW¤¨©§¨¨¤§¦¨©
lke `Mlnl YgSp Fl Exn`W mFlẄ¤¨§¦©§¨§©§¨§¨
did m` dfl ,k"r 'Eke `Mlnl gvpC§¨©§©§¨§¨¤¦¨¨
qpMi mirnFXd iptA sqFil dcEdi gvFp¥©§¨§¥¦§¥©§¦¦¨¥
lalE ,KlOl gvFp oiCn zen zpMqA§©¨©¨¤¦¦¥©©¤¤§©
xn` dfl drxR `Ed KlOd iM orhi¦§Ÿ¦©¤¤©§Ÿ¨¤¨©
lr xW` ,deW mpice drxtM LFnk iM¦¨§©§Ÿ§¦¨¨¤£¤©
dfaE Fpf`A xAcl FWtp lr WTan oM¥§©¥©©§§©¥§¨§¨¤
KlOl iEGA oi` zFprhA EdgSpIW mbd£©¤§©§¥¦§¨¥¦©¤¤
oeiM aIgW KlOl gvFp oicA qpMi `le§Ÿ¦¨¥§¦¥©©¤¤¤©¨¥¨

:KlOd oial FpiA `EdW¤¥§¥©¤¤
ãBòFxnF` c"r 'Fbe LFnk iM dvxi¦§¤¦¨§§

m`e 'd ciA Kln al (`"k ilWn)¦§¥¥¤¤§©§¦
lkl FzNn rnXYW KxcA xAci§©¥§¤¤¤¦¨©¦¨§¨
FYrC Ktd KlOl EUri mW mi`vnPd©¦§¨¦¨©£©¤¤¥¤©§
dUFr KlOd `vnpe Kln lW FpFvxE§¤¤¤§¦§¨©¤¤¤
EzErie FAlA 'd mU xW`M `NW xaC̈¨¤Ÿ©£¤¨§¦¦©§
lr FR` xgi l` dfl ,FAl z` eivrFi£¨¤¦¨¤©¦©©©
ipf`A xAcl FzSgOn miptl FzqipM§¦¨¦§¦¦§¦¨§©¥§¨§¥

dfA mB .KlOdWi` `Ed iM Fl ciBd ©¤¤©¨¤¦¦¦¦
cWgA Eqpkp eipR i`Fx `wece cqg¤¤§©§¨¥¨¨¦§§©£©

:n"a dlTY xaC§©©¨¨
Cøãáeeil` WBIe FxnF` x`Azi WxC §¤¤§¨¦§¨¥§©¦©¥¨

miOM (f"k ilWn) FxnF` c"r§¦§¥©©¦
dfle mc`l mc`d al oM mipRl mipRd©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¨¨¨§¨¤
eilr sqFi al zFHdl dcEdi mMgzp¦§©¥§¨§©¥¥¨¨
eil` FpFvxE FYrC aixwde mingxl§©£¦§¦§¦©§§¥¨

FYrC axwzYW icM FaAglE Fad`l§©£§©§§¥¤¦§¨¥©§
,FqEItE eixaC lAwl eil` sqFi lW¤¥¥¨§©¥§¨¨¦
`l raHd oOW cvl oM zFUrl gxkde§ª§©©£¥§©¤¦©¤©Ÿ
miNdY) iM f"r icaFr awri ipA EaAgi§©§§¥©£Ÿ§¥¦§¦¦
lxFB lr rWxd haW gEpi `l (d"kwŸ¨©¥¤¨¤©©©
xW` `pUl mWtp bfOnE miwiCSd©©¦¦¦¤¤©§¨¦§Ÿ£¤
itl Kxvd dfl ,mxUA mxFng xUA§©£¦§¨¨¨¤ª§©§¦
FaalA FWiBdlE rAhOd Ktdl drẄ¨©£Ÿ©ª§¨§©¦¦§¨

:diAlC ip`EzA FaiWdlE§¨¦§©¨¥§¦¥
ãBòxAcl dcEdi WBp `l iM dvxi¦§¤¦Ÿ¦©§¨§©¥

dnl 'iR eil`X dnl `N ¤̀¨§©¤¥¨¥§©
d`A 'd z`n `l dxfBd iM EpiadX¤¥¦¦©§¥¨Ÿ¥¥¨¨
wEqRA zncFTd dWxRA iYWxRW FnM§¤¥©§¦©¨¨¨©¤¤©¨
`N` `A oiprd oi`W oeike ,dlilg (f"i)¨¦¨§¥¨¤¥¨¦§¨¨¤¨
mixEqn mixaCd md eil`e sqFIn¦¥§¥¨¥©§¨¦§¦

:WBIe dfl zFUr uRgi xW`l©£¤©§Ÿ£¨¤©¦©
ãBòsqFi lW FzaFhl iM xnFl dvxi¦§¤©¦§¨¤¥

zF`pd ihxR lkA iM WBp `Ed¦©¦§¨§¨¥£¨
xzFi dUri dcEdi card dUri xW £̀¤©£¤¨¤¤§¨©£¤¥
WExR eil` WBIe FxnF` `Ede oinipAn¦¦§¨¦§§©¦©¥¨¥
`Ede KlOd zaFhl `idW dprh orhl¦§Ÿ©£¨¤¦§©©¤¤§

:'Fbe `p aWi (b"l)¥¤¨§
ãBòxn`i lal eil` FxnF`A dvxi¦§¤§§¥¨§©Ÿ©

ixaC dcEdi xzFq Ki` xnF`d̈¥¥¥§¨¦§¥
,(f"h) Epgp` mB 'Fbe micar EPPd Fnvr©§¦¤£¨¦§©£©§
mixaC xAcl WBPX dn iM xn` dfl̈¤¨©¦©¤¦©§©¥§¨¦
'Fbe LCar `p aWi oiprA mixEn`d̈£¦¨¦§¨¥¤¨©§§§
WExR eil` `Ed eig` mr lri xrPde§©©©©©¦¤¨¥¨¥
xAcl qpMl `vOW `Ed sqFi ixacl§¦§¥¥¤¨¨¦¨¥§©¥
la` 'Fbe dlilg xn`W dN`d mixaCM©§¨¦¨¥¤¤¨©¨¦¨§£¨

oi` dcEdi xn`X dnlFpFWlA dprn §©¤¨©§¨¥©£¤¦§
:oiprA xn`X dn xAcl§©¥©¤¨©¨¦§¨

BøîBàå'`d ,mixaC 'bl oEMzp ipc` iA §§¦£Ÿ¦¦§©¥§§¨¦¨
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KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבעבּד אּפ ְְְְִֶַַַַואל־יחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֶֶַָָָָָ

היה  הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָיׁש
לדּבר  אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹיכֹול

ָקׁשֹות?
חיצֹוני  ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻא
חׁשּבֹונֹות  עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינֹו
הּנֹוגע  ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, המקּבלים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּובּדרכים

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ל)ּבנפׁשֹות מד, אין (פרשתנו , ְְְְְְִֵַַַָָָ

הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ּומתחילים חׁשּבֹונֹות, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹעֹוׂשים
מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ְְְֲֵֶֶַַַַָָּוכמאמר

ּבצעקתֹו. מאּומה יׁשּנה לא אם אף צֹועקים, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכׁשּכֹואב
ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּו"מּכאן
להתחיל  צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּילדים,
ּבמסירּות  ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ּבכל לעבֹוד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹֹֹמּיד
וׁשּקּולים  חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַנפׁש

ְִִִׂשכלּיים.

(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר) ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְֲִִִַָָ
עלינּו היינּוּבאת ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה , ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ

אּתה מבּקׁשים, אחֹותנּו ואףֿעלּֿפיֿכן:אֹו מבּקׁש? ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָ
אדני" אל ּדבר "וּנאמר מּמ ּכחדנּו לא ,. ְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ

(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑ ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה מּפני ¿»ƒ≈ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
קּים מּפיו, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם הביאּוהּואמר: יאמר , ֲִִִִֶַַַַָָֹֹ

Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑ האם עֹוד ,מאֹותּה לֹו אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָ
.אח  ָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`Ed xAci dOl sqFi eil` xn`i lal§©Ÿ©¥¨¥¨¨§©¥
xiMdW mcTW dOA mB dnE ,mNMn cal§©¦ª¨©©©¤¤¨©¤¦¦
(b"l b"n) aizkC xFkAd oaE`x iM sqFi¥¦§¥©§¦§¦
xn`i oM m`e 'Fbe xkAd eiptl EaWIe©¥§§¨¨©§Ÿ§§¦¥Ÿ©
dfl eig` `le `Ed KM lM xAci dOl̈¨§©¥¨¨§Ÿ¨¦¨¤
Fl x`AW FnM xaCd rbFp iA xn`̈©¦¥©©¨¨§¤¥¥
mcw qrMzdl Fl WgW zFidle .sFQal§©§¦§¤¨§¦§©¥Ÿ¤
skY mcw dfl eil` xaCd zrBd©¨©©¨¨¥¨¨¤¨©¥¤
xaCd rbFp iA FxnF` `Ede ,FricFde§¦§§¦¥©©¨¨
dprh orhl oEMzPW 'Ad ,ipc £̀Ÿ¦©¤¦§©¥¦§Ÿ©£¨
ipc` iA `Ede oinipA liSdl zrnWPd©¦§©©§©¦¦§¨¦§¦£Ÿ¦
zgYn`A eiYgPde riaBd iYapB ip` 'iR¥£¦¨©§¦©¨¦©§¦©§¦§©§©©
`Ed iM oYY oiCd zxEW dYrnE oinipA¦§¨¦¥©¨©©¦¦¥¦
dcFn dcEdie Wigkn oinipA iM ckNi¦¨¥¦¦§¨¦©§¦¦¨¤
iM aEzMd fnx 'Bd ,car didi `Ed¦§¤¤¤©¨©©¨¦
xErW dfe ,dpEzp `id eil` dxxVd©§¨¨¥¨¦§¨§¤¦
iM ipc` zaY iEPM iElY iA mixaCd©§¨¦¦¨¦¥©£Ÿ¦¦
WExR `p xAci FxnF`e ,KlOd `Ed©¤¤§§§©¤¨¥

la` drW itl zECar iEPkA dYr xAci§©¥©¨§¦©§§¦¨¨£¨
`Ed dcEdi iM oM cnFr xaCd oi ¥̀©¨¨¥¥¦§¨

:mlFr oFMi F`qke KlOd©¤¤§¦§¦¨
ãBòipc` iA FxnF`A aEzMd fnxi¦§Ÿ©¨§§¦£Ÿ¦

iM df YbVd izErvn`A WExR¥§¤§¨¦¦©§¨¤¦
f"l) xn`W zEpc` sqFil aaFQd `Ed©¥§¥©§¤¨©
dGOW mil`rnWIl EPxMnpe Ekl (f"k§§¦§§¤©¦§§¥¦¤¦¤
sqFi biVde xaCd lBlBzp¦§©§¥©¨¨§¦¦¥

:zEpc`dhi dxez ¨©§
.øîàì 'Bâå ìàL éðãà (èézrSd mrh £Ÿ¦¨©§¥Ÿ©©©¨©

gxkdd cvl iM xnFl .mixaCd©§¨¦©¦§©©¤§¥©
Ed`xi `l m`e eia` z`n oinipA Egwl̈§¦§¨¦¥¥¨¦§¦Ÿ¦§¥
ligzde .Fzb`Cn eia` zEni mdOr¦¨¤¨¨¦¦©£¨§¦§¦
`l WExR eicar z` l`W ipc` xnFl©£Ÿ¦¨©¤£¨¨¥Ÿ

W FA `vFIkl mc` zl`W dzidlkEI ¨§¨§¥©¨¨§©¥¤©
dzid iM `N` EPOn daEWYd rpnl¦§Ÿ©©§¨¦¤¤¨¦¨§¨
gxkdA oMW oeike eicarl ipc` z`n¥¥£Ÿ¦©£¨¨§¥¨¤¥§¤§¥©
cFr .mixaC lW ozYn` Ll xn`l¥Ÿ§£¦¨¨¤§¨¦

dl`Xd caNn iM xn`l FxnF`A dvxi¦§¤§§¥Ÿ¦¦§©©§¥¨
xn`l EpzF` aIgnd xaC Epl ziUr̈¦¨¨¨¨©§©¥¨¥Ÿ
mzF` dUr iM dnlrd `lA Ll§§Ÿ©£¨¨¦¨¨¨
mdixaC zO`l Ekxvde milBxnM¦§©§¦§ª§§§©¥¦§¥¤
micWgPd miWp`d zwicA hRWnM§¦§©§¦©¨£¨¦©¤§¨¦
mbd mihxRd lkA miwCaPW lbxA§Ÿ¤¤¦§¨¦§¨©§¨¦£©
mlrd m`e lEBxd oiprA mirbFp opi`W¤¥¨§¦§¦§©¨¦§¦©£¥
mgixkd dfl ,xlFTA EpzPi xaC Enilri©£¦¨¨¦¨§©¨¨¤¦§¦¨

:xn`lk dxez ¥Ÿ
éãáò ìà øîàzå (àë.eäãøBä E ©Ÿ¤¤£¨¤¦ª

zO`l Ll wiRqd `l WExR¥Ÿ¦§¦§§©¥
xg` xExA ici lr F` EpixacA xaCd©¨¨¦§¨¥©§¥¥©¥
Epilr wGgl sqFYe ,Lil` FcixFdl zlEf©§¦¥¤©¥§©¥¨¥
xaCd EprcFde FzlEf LipR d`xp lal§©¦§¤¨¤¨§©§©¨¨
cr FzF` glWl lirFd `le Epia`l§¨¦§Ÿ¦¦§Ÿ©©
Epkxvde 'Fbe d`EaYd dzlM xW £̀¤¨§¨©§¨§§ª§©§

:FcixFdlak dxez §¦



ybieכד zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd oey`x meil inei xeriy

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב מתה אם ּבּדר. ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן ¿»»»ְְְִֵֶַַַָָ
B‚Â'.הּסּכנה  È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑ ּכׁשהּוא עכׁשו, ַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְֶַָ

אני  אּמֹואצלי, על ּבֹו אחיו.מתנחם ימּות ועל ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּׁשלׁשּתן  עלי ּדֹומה אחד זה, ּביֹום .מתּו ְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d jxk zegiy ihewl)

הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג כט)ׁשהּׂשטן מד, ּכאן,(רש"י ְְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשל ואּלּויעקב ּבדבריו  מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבדברי "יהּודה לעיל, ּכתב ּבּדר,ּדֹואגים, ימּות ׁשמא אנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יעקב  ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå óøè Cà (çëiM K` FxnF`A fnx ©¨Ÿ§¨©§§©¦
sxh hrnzxvA `l Fpi` iM sxh §©¨ŸŸ©¦¥Ÿ§¨©

xnB dfle ,xnWn zxvA `le zECar©§§Ÿ§¨©¦§¨§¨¤¨©
df ixd dPd cr eizi`x `le xnŸ̀¤§Ÿ§¦¦©¥¨£¥¤
`l oicrW `N` `vnPA FpWi iM ciBn©¦¦¤§©¦§¨¤¨¤©©¦Ÿ

:dYr cr Ed`ẍ¨©©¨

ãBòWExR 'Fbe sxh K` FxnF`A dvxi¦§¤§§©¨Ÿ§¥
la` zEtxhA `weC hErn K ©̀¦©§¨¦§¥£¨
drx dIg (b"l mW) xn`X dOA©¤¤¨©¨©¨¨¨
(c"tt x"a) l"f Exn`W Edzlk £̀¨¨§¤¨§
oi` dfA xtihFR zW` l` oEMzPW¤¦§©¥¤¥¤¦©¨¤¥
didW dn did zFperA xaM iM hErn¦¦§¨©£Ÿ¨¨©¤¨¨

did cizrW mipA 'i cA`l Fl dnxBW¤¨§¨§©¥¨¦¤¨¦¨¨
l"f mxnF`M mihaW a"i cinrdl§©£¦§¨¦§§¨
ExWp drWxd zErvn`aE (:el dhFq)¨§¤§¨¨§¨¨¨§
`N` EPOn E`vi `le zFRh 'i EPOn¦¤¦§Ÿ¨§¦¤¤¨

:'ahk dxez



כה ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e ipy meil inei xeriy
קׁשּורים  ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָהתרחׁשּו
ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּדר
ידע  יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. מקֹום היא הּדר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעבּורֹו

ּבעלמא  חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיֹוסף
לא. ְֹותּו

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß zah 'e ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
מנּדה  להיֹות חזק ּבקׁשר עֹולמֹות נתקּׁשרּתי .ּבׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁש,לכל  .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âì.Ecáò àð áLéb"n) xn`W mbde ¥¤¨©§§©£©¤¨©
mc` lW FgElW ,Liptl eiYbSde ('h§¦©§¦§¨¤§¤¨¨

:FzFnMcl dxez §
éà ék (ãì.'Bâå äìòà C`lA WExR ¦¥¤¡¤§¥§Ÿ

'Fbe iz`hge xn`W xEn`d mrh©©¨¨¤¨©§¨¨¦§
mrh ozFPW ilE` cFre .'Fbe dlr` Ki ¥̀¤¡¤§§©¤¥©©
micar EPPd (f"h) dNgzA xn`X dnl§©¤¨©¦§¦¨¦¤£¨¦
oR 'Fbe dlr` Ki` iM ,'Fbe Epgp` mB©£©§§¦¥¤¡¤§¤
d`xi `l oNM Elri `NWkE ,rxa d`x ¤̀§¤¨¨§¤Ÿ©£ª¨Ÿ¦§¤

:'Fbe§
ãBòdnkg dX` zprhl aiWdl oEki§©¥§¨¦§©£©¦¨£¨¨

iM (c"i a"y) cecl a`Fi glXW¤¨©¨§¨¦¦
eig` dMn z` bxdl dgRWOd dnẅ¨©¦§¨¨©£Ÿ¤©¥¨¦
`Ed dPde ,'Fbe eig` WtpA EdzinYe©§¦¥§¤¤¨¦§§¦¥
eia`l dcEdi ciBIWM iM EpiptNW oFCPd©¦¤§¨¥¦§¤©¦§¨§¨¦
oinipA liSdl lFki Fpi`e `Ed qEp` iM¦¨§¥¨§©¦¦§¨¦
awri xfk`zi `NW `hiWR KlOd cIn¦©©¤¤§¦¨¤Ÿ¦§©§¥©£Ÿ
xiYie oinipaE dcEdi mdipW mB lMWie¦©¥©§¥¤§¨¦§¨¦§©¦

dprh xn` dfl ,dcEdi lW FiECpl§¦¤§¨¨¤¨©©£¨
WWFg iM 'Fbe dlr` Ki` iM zipW¥¦¦¥¤¡¤§¦¥

:eia` zFn zpMql` dxez §©¨©¨¦
.÷tàúäì óñBé ìëé àìå (àWExR §Ÿ¨Ÿ¥§¦§©¥¥

E`vIW cr oiYndl gM xvr `NW¤Ÿ¨©Ÿ©§©§¦©¤¥§
lFcB lFwA `xwe onvrn miaSPd lM̈©¦¨¦¥©§¨§¨¨§¨
`l dxdnA WExR Wi` lM E`ivFd¦¨¦¥¦§¥¨Ÿ
E`vIWM iM z`vl mdl Exn`IW¤Ÿ§¨¤¨¥¦§¤¥§
onf Kx` laq `le oEYnA E`vi onvrn¥©§¨¥§§¦§Ÿ¨©Ÿ¤§©



ybieכו zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם ׁשאחיו  ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãewl)(262 'nr hi jxk zegiy ih

מתּבּיׁשין מצרים ּׁשּיהיּו ׁשאחיו וׁשֹומעין עליו נּצבים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
א) מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָּבדר

רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, (קרח ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשל  סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ"נּצבים,

ׁשֹומעים  הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּמצרים,
אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים נּצבים ּכיצד ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

וירא)עליו" ּפרׁשת מדּבר (ריׁש ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבמלאכים,

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑מּמׁש 'ּבית' לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹו,ּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
להם  מהּול והראה .(ב"ר)ׁשהּוא ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`l 'iR cnr `le xn`e ,d`vFdd©¨¨§¨©§Ÿ¨©¥Ÿ
E`vi skY dxdnA `N` Wi` aMrzp¦§©¥¦¤¨¦§¥¨¥¤¨§

:cgi©©
òcåúäaliaWA WExR .'Fbe sqFi §¦§©©¥§¥¦§¦

WExR eig` l` FzErCezd¦§©§¤¤¨¥
`Ed iM EwiCvie ExiMIW icM xaC zxMd©¨©¨¨§¥¤©¦§©§¦¦
FzxiknA mxiMfdl Kixv df xace sqFi¥§¨¨¤¨¦§©§¦¨¦§¦¨

x `lemzF` EwifgIW eig`A lflfl dv §Ÿ¨¨§©§¥§¤¨¤©£¦¨
xn`e ,mdig` xMnl FfM dlap xacA¦§©§¨¨¨¦§Ÿ£¦¤§¨©
ErnWIe ikaA Flw z` oYIe KEnqA§¨©¦¥¤Ÿ¦§¦©¦§§
rpOX dn iM ciBn df ixd 'Fbe mixvn¦§©¦§£¥¤©¦¦©¤¨©
iM FCvl `l eig`l FrCezdA zlEGd©©§¦§©§§¤¨Ÿ§¦¦
z` xird lM ErnWe lFwA `xw `Ed¨¨§§¨§¨¨¦¤
`Ed eig` zWA cvl `N` xaCd©¨¨¤¨§©Ÿ¤¤¨

:xMfPd mrHn dUrWa dxez ¤¨¨¦©©©¦§©

.'Bâå àð eLb 'Bâå óñBé øîàiå (ã©Ÿ¤¥§§¨§
xnFl dvxW cvl ,dWBdd mrh©©©©¨¨§©¤¨¨©
xnFl dvx `l dfl dxikOd oipr mdl̈¤¦§©©§¦¨¨¤Ÿ¨¨©
EWB xn` dfl ,dWiglA `N` mdl̈¤¤¨¦§¦¨¨¤¨©§
xW` 'Fbe mdl xn` EWBPW xg`e§©©¤¦§¨©¨¤§£¤
E`ivFd xn`W mbde ,'Fbe iz` mYxkn§©§¤Ÿ¦§©£©¤¨©¦
s` mc` mW cnr `le 'Fbe Wi` lM̈¦§§Ÿ¨©¨¨¨©
xAce xiTl mipf`l Wg ok iR lr©¦¥¨§¨§©¦©¦§¦¥

:mdipf`A§¨§¥¤
éðàmrR xfgW mrh .'Fbe mkig` sqFi £¦¥£¦¤§©©¤¨©©©

`NW d`xW cvl ,sqFi ip` 'a£¦¥§©¤¨¨¤Ÿ
EcgRW cg`d .mixaC 'al WWg EdEpr̈¨©§§¨¦¨¤¨¤¨£
iM aPB zWaM aiWdl Elki `le EPOn¦¤§Ÿ¨§§¨¦§Ÿ¤©¨¦
`EdW EdEpin`d `NW 'Ade ,`vOi¦¨¥§©¤Ÿ¤¡¦¤
mY`W d`xId cv cbpM xn` dfl ,sqFi¥¨¤¨©§¤¤©©¦§¨¤©¤

iM xaCl EWEgY `l mYldape mi`xi§¥¦§¦§©§¤Ÿ¨©¨¨¦
mkOr bdpzn WExR mkig` sqFi ip £̀¦¥£¦¤¥¦§©¥¦¨¤
xaCd did `l EN`kE deg`d zCnA§¦©¨©§¨§¦Ÿ¨¨©¨¨
xW` mkig` xnFl Knq mB ,`Edd©©¨©©£¦¤£¤
`l xkOd onfA ENt`W ,xnFl mYxkn§©§¤©¤£¦¦§©©¤¤Ÿ
cv cbpkE ,iPOn deg`d oir dzdM̈£¨¥¨©§¨¦¤¦§¤¤©
mdl xn` sqFi `EdW xaCd zwCvd©§¨©©¨¨¤¥¨©¨¤
`Ed iM wdan oniqA EwiCvi FAW xaC̈¨¤©§¦§¦¨ª§¨¦
dnixvn iz` mYxkn xW` FxnF`A df¤§§£¤§©§¤Ÿ¦¦§¨§¨
`iap ENt` mc` Frci `l df xace§¨¨¤Ÿ§¨¨¨£¦¨¦
i`Ce xn`YW `l m` (a"nw hEwli)©§¦Ÿ¤Ÿ©©©

:sqFi df `Ed iM xEnBd dxez ¨¦¤¥
.'Bâå eáöòz ìà äzòå (äzrcl Kixv §©¨©¥¨§§¨¦¨©©

'a .llWl `A dn dYre FxnF` '`§§©¨©¨¦§Ÿ
,xgi l`e EavrY l` xnFl ltM dOl̈¨¨©©©¥¨§§©¦©



כז ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iyily meil inei xeriy

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah 'f iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
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ּתעמד  אל אלי רדה מצרים לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָָֹׂשמני
ט) (מה,

אמרּו קיט)חז"ל יֹוסף (פסחים ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף "ּכל ּכי ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
עּמם". העלּום מּמצרים ּוכׁשעלּו כּו', למצרים והביאֹו ְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶֶַַָָלּקטֹו
ּגלּות  ׁשל והּתכלית הּמּטרה ּכי חז"ל רמזּו זה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמאמר
ּובּזהב  ּבּכסף הּמצּויים הּניצֹוצֹות ּבירּור היא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָמצרים

לקדּוׁשה. ְְֲִַָָָָוהעלאתם

הּכתּוב: ׁשרמז ֶֶַַָָזהּו
לקּבץ  ללקטֹו ּובידי – מצרים" לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָ"ׂשמני
אלי  "רדה ולכן למצרים, ּולהביאֹו ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכל
הּכּונה  ׁשּתתּבּצע אפׁשר מעכׁשיו ּכי – ּתעמֹוד" ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאל
וּיעלּו יבררּו ׁשּבני־יׂשראל היינּו מצרים, ּגלּות ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמּטרה
("העלּום  זה וזהב ּבכסף הּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת

ִָעּמם").

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑מֹוריׁש" לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּומעׁשיר ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑,אחיכם וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְֲֲִִִִֶֶ
אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאני

הּקדׁש ·ÔÈÓÈ.(ב"ר)ּבלׁשֹון ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז (מגילה ְִֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ

ׂשנאה  לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהׁשוה
ּבנימין  אין על ּכ ּבמכירתי, היה לא ׁשהרי אחי ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

עליכם  ׂשנאה .ּבלּבי ְְֲִִִֵֶָ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ ׁשני על «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְֵַ
וסֹופן מקּדׁשֹות  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָ

ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑ ׁשילה מׁשּכן ,על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְִִַַֹ
ליחרב. וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ולענּיּות (ׁשעתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹּדעּתי,

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּולכ

יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻּבכה",

ּדרׁש ּבדר הּוא .)ׁשּׁשם ְְֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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על־ ּבכה ּובנימן וּיבּך בנימן־אחיו על־צּוארי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֽוּיּפל
יד)צּואריו: (מה, ַָָֽ

וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹאיתא
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָּובנימין
ּבכה  כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהיֹות
ועתיד  יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹעל

ֵֵָלחרב".

ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָוצרי
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובנימין
הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:

הּוא? ְְֶֶׁשּבחלקֹו
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָענין
ׁשל  ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכאׁשר

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈
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ירוח  ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לת ּקן זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבכּיה

וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָָלֹו,
ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻולכן:
אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובֹוכה,

חרּבן  את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּתלּוי
ּבאנחה  להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבית
על־ידי  מחדׁש ולבנֹותֹו לתּקן להׁשּתּדל אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובבכּיה,

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשּיעבד

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑'ּבית' לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .מּמׁשּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ׁשאין ארץ .ּבּה ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון "חלב", .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå eøac ïë éøçàå íäìò jáiå (åè©¥§§£¥¤§©£¥¥¦§§
mdilr dkAW E`xW xg` WExR¥©©¤¨¤¨¨£¥¤
mixaCd lM iM FY` ExAce mAl Knq f`̈¨©¦¨§¦§¦¦¨©§¨¦
mdl xnF` didW xWt` xnF` didW¤¨¨¥¤§¨¤¨¨¥¨¤
Faal mlFrlE dWEAd mdn xiqdl oM¥§¨¦¥¤©¨§¨§¨
E`xWM ok` .dUrOd cSn mdilr xni¥©£¥¤¦©©©£¤¨¥§¤¨
ExiMd mzcxR lr dkaE mzF` wAgW¤¦¥¨¨¨©§¥¨¨¦¦
ExAce `Ed on`p g` iM FaEh zCnA§¦©¦¨¤¡¨§¦§
dgkFd oi` mcTn dkAW mbde .FY ¦̀©£©¤¨¨¦Ÿ¤¥¨¨
dilr dkaE Fzxv xkf xWt` iM dGn¦¤¦¤§¨¨©¨¨¨¨¨¤¨
mB .mdilr dkAW df ikA oM oi`X dn©¤¥¥§¦¤¤¨¨£¥¤©
dkAW zFlzl mFwn Wi oFW`xd ikA§¦¨¦¥¨¦§¤¨¨
dkAWM oM oi`X dn oinipA zcxR lr©§¥©¦§¨¦©¤¥¥§¤¨¨
deg` ciBi df zEhxtA mdilr£¥¤¦§¨¤©¦©§¨

:aNAfh dxez ©¥
.'Bâå øîàì 'Bâå òîLð ìwäå (æèWExR §©Ÿ¦§©§¥Ÿ§¥

aEzMd ricFd xaMW zFidl¦§¤§¨¦©©¨
vn ErnW iM dlrnldrxR ziaE mix §©§¨¦¨§¦§©¦¥©§Ÿ

ErnWIe ('a wEqR) aizkC sqFi ikA§¦¥¦§¦¨©¦§§
lFTd iM aEzMd ricFn dYr 'Fbe mixvn¦§©¦§©¨¦©©¨¦©
`le dlrnl xEn`d drxR ziA ErnXW¤¨§¥©§Ÿ¨¨§©§¨§Ÿ
Exn` dYre did dn lre `Ed dn Ercï§©§©©¨¨§©¨¨§
lW eig` z`iA cvl did df iM mdl̈¤¦¤¨¨§©¦©¤¨¤

:sqFi¥
áèéiådzid mcw iM WExR .'Fbe ipirA ©¦©§¥¥§¥¦Ÿ¤¨§¨

KlFn car iM dRxg mdl̈¤¤§¨¦¤¤¥
xMd iM eipirA ahiIe eig` z`iaaE§¦©¤¨©¦©§¥¨¦ª©

:car Fpi`Wfi dxez ¤¥¤¤

.eNò úàæ (æémkpi` df xaC WExR Ÿ£¥¨¨¤¥§¤
la` zEWxA FzFUrl oikixv§¦¦©£¦§£¨
m` iM zFUrl oilFki mkpi` zFlbrd̈£¨¥§¤§¦©£¦¦
lirFY `l sqFIn zEWx ENt`e ,zEWxA¦§©£¦§¦¥Ÿ¦
zEWxA dUFr `EdW xn`IW Kixv `N ¤̀¨¨¦¤Ÿ©¤¤¦§
,'Fbe dziEv dY`e FxnF` `Ede ,drxR©§Ÿ§§§©¨ª¥¨§
lr zFlbr 'Fbe mdl oYIe xnF` `Ed oke§¥¥©¦¥¨¤§£¨©

:mixvn iqEOPn did dfe ,drxt iR¦©§Ÿ§¤¨¨¦¦¥¦§©¦
ãBòWExR EUr z`f FxnF`A dvxi¦§¤§§Ÿ£¥

dSxzOW `l mdl evA `Ed iM¦§©¨¤Ÿ¤¦§©¤
`EdW `N` cqg mdnr zFUrl cal§©©£¦¨¤¤¤¤¨¤
'dnE .EUr z`f xnF`e xaCA utg̈¥©¨¨§¥Ÿ£¥
EpizFa` EcxIW icM xaCd `vï¨©¨¨§¥¤¥§£¥

:mixvngi dxez ¦§©¦



ybieל zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iyily meil inei xeriy
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר מּפי eNÚ.להם , ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑?החׁשּבֹון ּומהּו הּזה, ּכחׁשּבֹון »«¿…ְְֶֶֶַַַַ

וגֹו'. חמֹורים הּדמיֹון,(עׂשרה ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ

קאמר  הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי על ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹמֹורה

מּׂשא  ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרא:

"וּירא  אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשרה

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", .)את ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ·ehÓ∑ יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא מצינּו ƒƒ¿»ƒְִִֶַַַָָָָָָ
זקנים  'ּגריסין ׁשּדעת אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפֹול' ÌÁÏÂ.ׁשל ¯a∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑לפּתן)ּכ ֶ»»∆∆ְְַ»ְִָָ

רא"ם  .)ּגרסת ְִֵַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּכׁשאדם  יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מׁשּתּדל  ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָׁשֹולח
חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ׁשאין ּדבר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלׁשלֹוח
ליעקב  ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויגרֹום

(יׁשן)? יין ּכנען ְְִֶֶַַָָָּבארץ
חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָּבׁשלמא
להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָידע
חביב  יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּׁשלח
לעיל  רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליו
לא  ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו "(וּיׁשּתּו) הּפסּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹעל
ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשתּו
וגם  זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשאם ּומּובן - ׁשנים ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹכ"ב
ּכי־אם  ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹוסף
לא  גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב על־אחת־ּכּמה־וכּמה הּצער), ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹמּפני

ליעקב  ׁשּיהיה ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב יין ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשתה
יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח לׁשּתֹות מּציע ּכׁשּיֹוסף -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
"ׁשּדעת  מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָלֹומר
רמז  ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר לּמה הימּנּו") נֹוחה ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָזקנים
ׁשעֹוד  ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹליעקב,
אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא (אף ולכן אביו. עם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיתראה

יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן הּמּוכן יׁשן מׁש מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּזמן. ְְַַּבבֹוא

ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה
- העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּגם
ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָטרדֹותיו
להתחּזק  עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאסּור
ּבאֹופן  הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּבבּטחֹון

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על יסּתירּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úàæk çìL åéáàìe (âëmrh §¨¦¨©§Ÿ§©©
.Wxtnd wiRqd `le z`fM FxnF`§§Ÿ§Ÿ¦§¦©§Ÿ¨
`le mixvn aEHn mi`Up xn`W zFidl¦§¤¨©Ÿ§¦¦¦§¨¦§Ÿ
miCwd dfl mixvn aEh `Ed dn rcFp©©¦§©¦¨¤¦§¦
KEnqA xMfOd oinM xnFl z`fM xnFl©§Ÿ©§¦©ª§¨§¨
`vnPd xgaOdn sqM ilkE zFlnU§¨§¥¤¤¥©ª§¨©¦§¨

dNbn) l"fx ixaclE .mixvnA df oinA§¦¤§¦§©¦§¦§¥©©§¦¨
o`nlE oWi oii mixvn aEh Exn`W (:f"h¤¨§¦§©¦©¦¨¨§¨

(c"v 't x"a) xn`ClFR lW oiqixB §¨©§¦¦¤
xn` EN`kE e"`e xqg aEzMd didi¦§¤©¨¨¥¨§¦¨©
FxnF`A dpEMde 'Fbe dxUre z`fM§Ÿ§£¨¨§§©©¨¨§§
:'Fbe dxUr cFre EpWxRW FnM z`fM§Ÿ§¤¥©§§£¨¨§

øNòåxnFl xfgW mrh .'Fbe eia`l 'Fbe §¤¤§§¨¦§©©¤¨©©
iM xnFl oEMzp ,eia`l 'a mrR©©§¨¦¦§©¥©¦
zEgilW xcbA eil` mglW `lŸ§¨¨¥¨§¤¤§¦
xn`e eig`l mpzp `N` Dl dkEnQd©§¨¨¤¨§¨¨§¤¨§¨©

:KxCl eia`l mdW mdlck dxez ¨¤¤¥§¨¦©¤¤



לי ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iyily meil inei xeriy
היתה  ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹעל־ּפי
היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹסעיף
התחּׁשב  לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדכׁשּבא

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ּכלל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹיֹוסף

ּבעבֹודת הּוא ׁשל ּכן ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדעֹולם  וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּתֹורה

ּבהידּור. הּמצֹות את ויקּיים ְְִִִֵֶֶַַַהּזה,
ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹועל־ידי
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

lFR lW oiqixbA fnxd̈¤¤¦§¦¦¤

מצרים  מּטּוב . . ׁשלח ְְִִִִַָָָּולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

יֹוסף  ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ְְְֲִִֶַַָֹליעקב

עדין  ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיֹוסף
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֻחי,

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
"הם  ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָולכן

לחלקים" ׁשבּורים כאן)ּפֹולים ׁשּכמֹו(גור־אריה לֹו רמז ּובזה , ְְֲִִִֶֶַַָָָ
חׁשּוב  היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּפֹולים,
ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּביֹותר
ּגריסין  מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב נקרא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ"ולכן
ּדוקא  ּכמֹו־כן הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצֹות, ּבׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכזה
"למחיה  טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל־ידי־זה

לפניכם" אלקים ה)ׁשלחני מה, על (פרשתנו יצטער אל ולכן , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
יֹוסף. את הּׁשבטים ׁשּמכרּו ְְִֵֶֶֶַָָזה

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑ הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ,אל «ƒ¿¿«»∆ְְְֲִִַַַָָ
ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ׁשל ּפסיעה  ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ּגּסה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּמא  ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמקרא,

זה  עם זה להתוּכח מכירתֹו, ּדבר על ּבּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיריבּו
עליו  הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, עלֿיד ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָולֹומר:

לׂשנאתֹו לנּו .וגרמּת ְְְִַָָָֹ

(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑ הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒ
אל  ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹנחלף

ּוכמֹו:הּדברים  מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן" "מפיגין לׁשֹון , ְְְְְְֲִִִִִַַָָָ

ג) הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְֲֵֵֵָָֹ
ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.åéçà úà çlLiå (ãëoNM WExR ©§©©¤¤¨¥ª¨
xnF` `Ed oke ,mdOr oinipaE¦§¨¦¦¨¤§¥¥
l` Elre Exdn ('h wEqR) sqFi ixacA§¦§¥¥¨©£©£¤
ig` ipire 'Fbe mkipir dPde 'Fbe ia`̈¦§§¦¥¥¥¤§§¥¥¨¦
alA mixaCd wiCvn iM ixd oinipA¦§¨¦£¥¦©§¦©§¨¦§¥
dYrnE ,d`Fxd oinipA zEcrn awri©£Ÿ¥¥¦§¨¦¨¤¥©¨
eizFnvr EidW mrh xnFl dlzp `lŸ¦§¤©©©¤¨©§¨
`NW cvl `Ed oilBlBzn dcEdi lW¤§¨¦§©§§¦§©¤Ÿ
i`pY lr iECPW cvl `N` FxaC mIw¦¥§¨¤¨§©¤¦©§©

zFMn) l"f mxnF`M dxYd Kixv̈¦©¨¨§§¨©
:(:`idk dxez

.øîàì Bì eãbiå (åëEciBIe FxnF` mrh ©©¦¥Ÿ©©§©©¦
zFidl .iWTd lr ciBi oFWNdW¤©¨©¦©©Ÿ¦¦§
mlv` miWw mdW mixaC Exn`W¤¨§§¨¦¤¥¨¦¤§¨
Flv` mzrx dlBY sFq sFq iM mxnF`l§§¨¦¦¨¤¨¨¨¤§
lM mdia`l EnxB xW`e EUr xW £̀¤¨©£¤¨§©£¦¤¨
dnl EcBIe xn` df itkE ,ikAde xrSd©©©§©§¦§¦¤¨©©©¦§©
Ff dxFUAW cvl F` .mdl rbFPX¤¥©¨¤§©¤§¨

dWTd cEArXde mixvn zcixi znxFB¤¤§¦©¦§©¦§©¦§©¨¤
,mixvnA l`xUi iIg z` Exxn xW £̀¤¦§¤©¥¦§¨¥§¦§©¦
mixvn zcixin `xi didW `vnY oke§¥¦§¨¤¨¨¨¥¦¦©¦§©¦
`xiY l` ('b e"n) 'd Fl xn`W cr©¤¨©©¦¨

:dnixvn dcxn¥§¨¦§©§¨
íòèåFxVal EnMgzp xn`l FxnF` §©©§¥Ÿ¦§©§§©§

iM ,awri oMYqi `NW KxcA§¤¤¤Ÿ¦§©¥©£Ÿ¦
daFh dxFUA iM `Ed rEci xaC̈¨¨©¦§¨¨
didYWM mB dnE oFbi lr didYWM§¤¦§¤©¨©©§¤¦§¤



ybieלב zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f iyily meil inei xeriy

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk היה ∑‡˙ ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָָָ

וזהּועֹוסק  ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ולא  יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר ÚÈ˜·.נאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְֱֲֶֶַַַָֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה  מּמּנּועליו ׁשּפרׁשה ,. ְְִִֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz dkepg i`ven zgiyn)

העגלֹות  את וּירא יֹוסף... ּדברי ּכל את אליו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוידּברּו
יֹוסף ׁשלח כז)אׁשר (מה, ֲֵֶַָ

לא  יעקב וכי חי? ׁשהּוא סימן לאביו יֹוסף העביר מה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלׁשם
חז"ל אמרּו והלֹוא סימן? ּבלי לבניו מאמין כג)היה (ר"ה ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָ

אינׁשי". ּבּה מּׁשקרי לא – לאגלּויי ּדעבידא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹ"מיּלתא
וׁשּגם  הּצּדיק, ּכיֹוסף חי ׁשהּוא להֹוכיח נֹועד הּסימן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָאּלא

עּמֹו וצדקתֹו ּתֹורתֹו הארץ, ּבערות ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּבהיֹותֹו
ְִֶֶּכמּקדם.

הּוא  – חי" ּבני יֹוסף "עֹוד הּבא) (ּבּפסּוק יעקב ׁשאמר ְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹזהּו
ׁשּבאבֹות, ּבחיר ׁשל לבנֹו ּכראּוי ּומתנהג חי ׁשּיֹוסף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹוכח
את  ּומקּיים חּיים' 'ּתֹורת הּנקראת ּבּתֹורה עֹוסק ְְִִֵֵֵֶַַַַַָהּוא

נאמר ׁשעליהן יח)מצֹותיה ּבהם".(ויקרא "וחי ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mc`d oMqi dgnVd axl ,z`ltnª§¥§Ÿ©¦§¨§ª©¨¨¨
oM lr xW` ,m`zR rzR rebie Wlgie§¤§©§¦§©¤©¦§Ÿ£¤©¥

r EWWgeil` xAcl EnMgzpe xaCd l ¨§©©¨¨§¦§©§§©¥¥¨
FxnF` `Ede ,dlTY rx`Y `NW KxcA§¤¤¤Ÿ¤¡©©¨¨§§
WIW Fl Exn` WExR xn`l Fl EcBIe©©¦¥Ÿ¥¨§¤¥
agxzY dfaE Fl xn`l dxFUA mdl̈¤§¨¥Ÿ¨¤¦§©¥
Fl Exn` KM xg`e FAl gnUie FWtp©§§¦§©¦§©©¨¨§
FAlA okEd iM oMYqp `le ig sqFi cFr¥©§Ÿ¦§©¥¦©§¦
x`Azi F` .daFh dxFUA zlAw zpkd£¨©©¨©§¨¨¦§¨¥
Fl EcBIe KxCd df lr aEzMd xErW¦©¨©¤©¤¤©©¦
minlW E`AW caNn WExR cFr xn`l¥Ÿ¥¦§©¤¨§¥¦
mdl Wi cFr mdOr oinipaE oFrnW¦§¦§¨¦¦¨¤¥¨¤
xacl FYrC oikdW xg`e ,Fl xn`l¥Ÿ§©©¤¥¦©§§¨¨
cFr EtiqFde ,ig sqFi EdEricFd aFh¦¥©§¦
xg` dxFUA lWFn `Ed ike xnFl©§¦¥§¨©©

:xMfPd mrHl dxFUA§¨©©©©¦§©
éúéàø`l Ki` sqFi oiprA al zzl ¨¦¦¨¥¥§¦§©¥¥Ÿ

,mipW dOM eia` xrv lr Wg̈©©©¨¦©¨¨¦
iM xnFl lkEp FzECar iniA zn` ode§¥¡¤¦¥©§©©¦
dlrW xg` `N` gilvd `le dUr̈¨§Ÿ¦§¦©¤¨©©¤¨¨
eia`l zxB` azM `l dOl dNcbl¦§ª¨¨¨Ÿ¨©¦¤¤§¨¦
lcb sqFi did rcFi iM Fxrv bitdl§¨¦©£¦¥©¨¨¥Ÿ¤
eilr lA`zIe FA awri zAg zbltd©§¨©¦©©£Ÿ©¦§©¥¨¨
FxVal glW `l dOle miAx minï¦©¦§¨¨Ÿ¨©§©§
EidW arxd ini lr `iWTd cFr lCbze§¦§©©ª§¨©§¥¨¨¨¤¨
ux`l mixvn ux`n miaWe mixaFr§¦§¨¦¥¤¤¦§©¦§¤¤
xiYd in cFre Fxrv lr Wg `le orpM§©©§Ÿ¨©©£§¦¦¦
ini Fl Kix`dl eig` E`AW xg` Fl©©¤¨¤¨§©£¦§¥

:cInE skY FricFdl `NW dxv̈¨¤Ÿ§¦¥¤¦¨
ïäåmipiprA lBlBzPX dnl iM zn` §¥¡¤¦§©¤¦§©§¥¨¦§¨¦

oikixv EidW md miAx xfFBd xfBW¤¨©©¥©¦¥¤¨§¦¦

mipW a"k awril mNWl '`d oM zFidl¦§¥¨§©¥§©£Ÿ¨¦
`Ed did ok FnkE eia` WOW `NW¤Ÿ¦¥¨¦§¥¨¨
e"cx xRqnl mbe ,mipW a"k xrvA§©©¨¦§©§¦§©
awri cxil mbe ,mixvnA EidIW 'd xfBW¤¨©¤¦§§¦§©¦§©¥¥©£Ÿ
did m` oM did `NX dn lFcB cFakA§¨¨©¤Ÿ¨¨¥¦¨¨
`N` ,EkWnPW mihxR dOke mcw cxFi¥Ÿ¤§©¨§¨¦¤¦§§¤¨

:xaCl mrh zzl oikixv sqFi cvl§©¥§¦¦¨¥©©©¨¨
äàøðå`Ede gaWl sqFi lW Fnrh iM §¦§¤¦©£¤¥§¤©§

cr mixvnl Fzcixi zrn iM¦¥¥§¦¨§¦§¦©
ziAn F`ivFde KxAzi FxaC `FA zr¥§¨¦§¨©§¦¦¥
ricFdl FciA wRq oi` Klnl mixEq`d̈£¦¦§Ÿ¥¦¥§¨§¦©
FciA wRq didW gPIW ENt`e eia`l§¨¦©£¦¤ª©¤¨¨¦¥§¨
cvlE xaCA eig` ErcIW FWtp lr Wg̈©©§¤¥§¤¨©¨¨§©
Exqni mdia`n mznilkE mYWÄ§¨§¦¨¨¥£¦¤¦§§
lal mlFrd on FcA`l eilr mnvr©§¨¨¨§©§¦¨¨§©
xWt` mbe mdia`n zWA mdl riBY©¦©¨¤Ÿ¤¥£¦¤§©¤§¨
EWTai df cSnE mNM zinie mlNwi iM¦§©§¥§¨¦ª¨¦©¤§©§
FWtp lr Wg dfl mlFrdn Frwrwl§©§§¥¨¨¨¤¨©©§
incA `FAn rpOie xaCA eig` ErcIW¤¥§¤¨©¨¨§¦¨©¦¦§¥
xU dUrpe xq`On Fz`v xg`e FWtp©§§©©¥¦©£¨§©£¨©
s` dpFW`x dWWg Dl dklde lFcB̈§¨§¨¨£¨¨¦¨©
`Ede eia`l ricFdn rpnp ok iR lr©¦¥¦§©¥¦©§¨¦§
ahEn (.h"p n"a) l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨¨
l`e W`d oWakl Fnvr mc` liRIW¤©¦¨¨©§§¦§©¨¥§©
mig`d cFaM lr Wge Fxag ipR oiAli©§¦§¥£¥§¨©§¨©¦
rxf lke wgvie awri iptl mWIaNn¦§©§¨¦§¥©£Ÿ§¦§¨§¨¤©
FxrvA eia` x`XIW laqe awri©£Ÿ§¨©¤¦¨¥¨¦§©£
dlrW xg` iM s` cFre mWIaNn¦§©§¨§©¦©©¤¨¨

aWg dNcblWEgn mAlA sqFi ¦§ª¨¨©¥§¦¨¥
Fxwrl eilr Evrizie EPOn dnhUdd©©§¨¨¦¤§¦§©£¨¨§¨§
l"f Exn`W `vnY ok FnkE ,mlFrdn¥¨¨§¥¦§¨¤¨§

iniA ENt` Fxwrl EvxW (`nEgpY)©§¨¤¨§¨§£¦¦¥
mbde ,oxGtE l`ixaB `aE FzNcB§ª¨¨©§¦¥¦§¨©£©
eixg` EcxIW (`"v 't x"a) l"f Exn`W¤¨§¤¨§©£¨
dPYWi mixwi mincA FzFCtl mixvnl§¦§©¦¦§§¨¦§¨¦¦§©¤
xiMi f`W md EdECti m` xaCd©¨¨¦¦§¥¤¨©¦
gvp dxnW Fzxar df zlEfe mzeg`A§©§¨¨§©¤¤§¨§¨¨¤©
EnCwie Fl EUr xW` z` gMWi `le§Ÿ¦§©¤£¤¨§¦§§
ricFn did m` iM d`Fx LPd ,Fbxdl md¥§¨§¦§¤¦¦¨¨¦©
mixG`zn Eid ig `Ed iM awril mcTn¦Ÿ¤§©£Ÿ¦©¨¦§©§¦
mbe ,mlFrdn FzF` micA`nE mi`aE¨¦§©§¦¥¨¨§©
dvx `l arx zpWA eiptl E`AW xg ©̀©¤¨§¨¨¦§©¨¨Ÿ¨¨
iM eia`l `le mdl skY Fnvr zFNbl§©©§¥¤¨¤§Ÿ§¨¦¦
cr xMfPM WEgn zpMqA EPcFr¤§©¨©¥©¦§©©
mdl ozpe mwWde mlik`de mMgzPW¤¦§©¥§¤¡¦¨§¦§¨§¨©¨¤
alA mdOr `Ed iM mdl d`xde minC̈¦§¤§¨¨¤¦¦¨¤§¥
Ercie `vi 'dn iM xaCd dlbp mB .mlẄ¥©¦§¨©¨¨¦¥¨¨§¨§
,dai` mdl `Ed xnFW `l iM i`Ce©©¦Ÿ¥¨¤¥¨
dWEA dxqEd oM zErvn`A mbe§©§¤§¨¥§¨¨
xfB ok iM eil` Exn`i iM mdia`n¥£¦¤¦Ÿ§¥¨¦¥¨©

('g) wEqRA iYWxRW FnkE xfFBd`l ©¥§¤¥©§¦©¨Ÿ
ok iR lr s`e mdl dNB f`e 'Fbe mY ©̀¤§§¨¦¨¨¤§©©¦¥
mcIn FliSdl K`ln glWl 'd Kxvdª§©¦§Ÿ©©§¨§©¦¦¨¨
iM ilE`e (WBIe `nEgpY) .l"f mxn`nM§©£¨¨©§¨©¦©§©¦
xWt` F` .xaCA rci `l sqFi `Ed¥Ÿ¨©©¨¨¤§¨
zFWwdl oi`e K`ln FliSdW rcIW¤¨©¤¦¦©§¨§¥§©§
`le mcw eia`l ricFdl Fl didW eilr̈¨¤¨¨§¦©§¨¦Ÿ¤§Ÿ
l`FBd K`lOd iM mig`d l` WEgï¤¨©¦¦©©§¨©¥
oi` iM mcw oM mB EPl`bi dYr FzF`©¨¦§¨¤©¥Ÿ¤¦¥
FniW`dl oi` dfaE ,qPd lr miknFq§¦©©¥¨¤¥§©£¦

:oFkpe xaCd lr sqFilfk dxez §¥©©¨¨§¨
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ß zah 'g iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ּכמֹו ¿≈»»«ְְְִֵֵֵֶַָ
ּבתחּלתּה למ"ד ÁˆÈ˜.ּבמקֹום ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ְְִִִֶָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

מּבכבֹוד  יֹותר אביו ּבכבֹוד ּתלה זקנֹו,אדם לפיכ ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ּבאברהם  ולא .ּביצחק ְְְְְִַָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לחּוצהֿלארץ לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éBâì ék 'Bâå àøéz ìà (âKixv ©¦¨§¦§§¨¦
awril didW `xFOd `Ed dn zrcl̈©©©©¨¤¨¨§©£Ÿ
m` zElBd `xFn m`e ,mixvn zcixiA¦¦©¦§©¦§¦¨©¨¦
`xiY l` FxnF`A 'd zpEM `Ed dn oM¥©©¨©§§©¦¨
FzpEM m`e .`xFOd EPOn xiqO dOA©¤¥¦¦¤©¨§¦©¨¨
oM `NW Epivn ,mW zElB didi `NW¤Ÿ¦§¤¨¨¨¦¤Ÿ¥
dcFare iEPrA eipA EcArYWp iM did̈¨¦¦§©§§¨¨§¦©£¨
lFcB iFbl iM FxnF` dWw cFr .dWẅ¨¨¤§¦§¨
,`xFOd zxqdl df mrh zpizP dn©§¦©©©¤©£¨©©¨
lFcB iFbl FxnF` zrcl Kixv cFr¨¦¨©©§§¨
lFcB iFB EdniUi `l dOle mW LniU £̀¦§¨§¨¨Ÿ§¦¥¨
dOl zrcl Kixv cFr .xg` mFwnA§¨©¥¨¦¨©©¨¨
LniU` lFcB iFB iM xn` `le iFbl xn`̈©§§Ÿ¨©¦¨£¦§

:'Fbe§
ïëàmcTX dn cvl `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨§©©¤¨©

dxfbp iM zFa`dl drcFddn¥©¨¨§¨¨¦¦§§¨
ziW`xA) aizkC mdilr zElBd zxfB§¥©©¨£¥¤¦§¦§¥¦
mzQd onE 'Fbe Lrxf didi xB iM (e"h¦¥¦§¤©§£§¦©§¨
Wxtn `Ed oke ,eipal mdxa` ciBi©¦©§¨¨§¨¨§¥§Ÿ¨
lr xW` (a"t 't x"a) l"f mdixacA§¦§¥¤£¤©
mW iM mixvnA xaW awri d`xWM oM¥§¤¨¨©£Ÿ¤¤§¦§©¦¦¨
`xi cxIWM dfl zElBd eipA ElAqi¦§§¨¨©¨¨¤§¤¨©¨¥

`xi mB ,EPOn zElBd ligzi iM FWtpl§©§¦©§¦©¨¦¤©¨¥
xW` ,d`nh ux`A mW xaTi `OW did̈¨¤¨¦¨¥¨§¤¤§¥¨£¤
ikp` Fl xn`e 'd eil` dlbp oM lr©¥¦§¨¥¨§¨©¨Ÿ¦
mWM iM Ff dxin`A oEMzp Lia` idl ¡̀Ÿ¥¨¦¦§©¥©£¦¨¦§¥
iEPre cEArW mrh mrh `l Lia`W¤¨¦Ÿ¨©©©¦§§¦
dY`W mbd `xiY l` dY` ok FnM§¥©¨©¦¨£©¤©¨
awri aWgIW cvlE ,dnixvn cxFi¥¦§©§¨§©¤©§Ÿ©£Ÿ
zrW `vnIWM mixvOn zFlrle xfgl©§Ÿ§©£¦¦§©¦§¤¦§¨§©
arx zpW xFar xg` `Ede xWMd©Ÿ¤§©©£§©¨¨
`xiY l` Fl xnF`W KxAzi Fzghade§©§¨¨¦§¨©¤¥©¦¨
xnB dfl ,mW didIW hrn onf lr `Ed©§¨ª¨¤¦§¤¨¨¤¨©
WExR mW LniU` lFcB iFbl iM xnŸ̀¤¦§¨£¦§¨¥
iFB Kxvl mW LzF` mEUl ip` dvFx¤£¦¨§¨§Ÿ¤
ixn` miCw` xaC lr liMUdlE .lFcB̈§©§¦©¨¨©§¦¦§¥
ihETl) FcFq iWp`e i"AWxd `Ed WFcẅ¨©§¦§©§¥¦¥
zFIlBd mrh iM Exn`W (uTn dxFY¨¦¥¤¨§¦©©©¨ª
mixGtnd dXcTd iwlg xxal `Ed§¨¥¤§¥©§ª¨©§ª¨¦
DzFidl mixvnA ike dRlTd itprA§©§¥©§¦¨§¦§¦§©¦¦§¨
mW ,d`nHd swY mWe milENB d`ln§¥¨¦¦§¨Ÿ¤©ª§¨¨
miAxd dXcTd iwlg zIaW `Ed§¦©¤§¥©§ª¨¨©¦
didi d`nHd lcB Kxrl iM .minEvrde§¨£¦¦§¥¤Ÿ¤©ª§¨¦§¤
mFIn did dfe ,dXcTd iwlg DAxwA§¦§¨¤§¥©§ª¨§¤¨¨¦

dgtW dhlW oFW`xd mc` `hgW¤¨¨¨¨¨¦¨§¨¦§¨
l`xUi lM ipire ,dXcTd ivFvipA drẍ¨§¦¥©§ª¨§¥¥¨¦§¨¥
zElbA hxtaE zFIlBd lkA df lr©¤§¨©¨ª¦§¨§¨
(aWIe mW) l"f xnFl EtiqFde ,mixvn¦§©¦§¦©¨©¥¤
cnFrd mixvn ux`n `vFId mr iM¦©©¥¥¤¤¦§©¦¨¥
KFzA iEaW didW mrd `Ed ipiq xd lr©©¦©¨¨¤¨¨¨§
`iap dWn xn` eil`e mixvn zRlw§¦©¦§©¦§¥¨¨©Ÿ¤§¦
,'Fbe lFcB iFB inE ('g 'c mixaC) 'd§¨¦¦¨§
awri mr FxAcA 'd oEki Fnvr dfle§¨¤©§§©¥§©§¦©£Ÿ
awri zaiWi lr miMqOW mrh©©¤©§¦©§¦©©£Ÿ
`Ed xW` lFcB iFB zAql `Ed mixvnA§¦§©¦§¦©¨£¤
`Ed Kixve mixvn zRlwA mW cEa`̈¨¦§¦©¦§©¦§¨¦
oi` awri zcixi zlEfe ,mXn F`ivFdl§¦¦¨§©§¦©©£Ÿ¥
lM a`Wi FzXcw mvrA iM dfl dewY¦§¨¨¤¦§Ÿ¤§ª¨¦§©¨
FzlEf oi`X dn mW xW` dXcTd itpr©§¥©§ª¨£¤¨©¤¥¨
l"f Exn`W `vnY dfle .EdFyr lFkï£§¨¤¦§¨¤¨§
cr Epia` awri zn `NW (h"r 't x"a)¤Ÿ¥©£Ÿ¨¦©
mzF`e ,eivlg i`vFi `FAx 'q d`xW¤¨¨¦§¥£¨¨§¨
Etxvpe KM xg` mW EPrzp `FAx 'q¦¦§©¨©©¨§¦§§
E`vie mixvn iprA lfxAd xEkA§©©§¤¨¢¦¦§©¦§¨§
iM awri WiBxd xaC `vFOnE ,miwTfn§ª¨¦¦¨¨¨¦§¦©£Ÿ¦
awri mW zaWl KxAzi FpFvx§¦§¨©§¤¤¨©£Ÿ



ybieלד zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה  מרדה ְְְִִֵַַָָָֽאל־ּתירא
לחּוצה־לארץ לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה ג.לפי (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלכאֹורה
ּתירא" "אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו ְֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹלהסיר
(ׁשלילת  ּתצטער" "אל ולא העתיד), על הּדאגה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ(ׁשלילת

ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּצער
ׁשל  ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָויׁש
הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָצער
עליו  ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, להסירֹו לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואין

מּלּבֹו. ְִִִָלהסיר
צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר:

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים עמוד להרּגיׁש סוף ג, (ברכות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש ,,מאיד א ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מהּמניעֹות  ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאסּור
נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת על ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָוהעּכּובים

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו
מּגיע  הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָואדרּבה:
ׁשהּוא  זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָל"אל
הּנה  יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ּומׁשּתֹוקק ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּגלּות,
למעלה  האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא זֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָהׁשּתֹוקקּות
והעּכּובים  מהּמניעֹות ּופחד יראה לֹו אין ּובמילא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָמהּגלּות,

ֶַָׁשּבּגלּות.

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ להיֹות הבטיחֹו .נקּבר ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

eilr xarn `xii `l iM zghadaE§©§¨©¦Ÿ¦¨¥£Ÿ¨¨
,iEPre cEArWzxEaw xrvA EPcFre ¦§§¦§¤§©©§©

'Fbe LOr cx` ikp` xn` dfl ux`d̈¨¤¨¤¨©¨Ÿ¦¥¥¦§§
:'Fbe Llr` ikp`e§¨Ÿ¦©©§§

ãBò`Ed utg xW` mrh Fl xnFl oEki§©¥©©©£¤¨¥
mixvnA iEPrde cEArXd mIwzIW¤¦§©¥©¦§§¨¦§¦§©¦
iM ,eipA lr caM xaCd didi dfAW¤¨¤¦§¤©¨¨¨¥©¨¨¦
xaCd gxknE mW `EdW 'Fbe lFcB iFbl§¨§¤¨ª§¨©¨¨

:oM zFidlc dxez ¦§¥
.'Bâå äîéøöî 'Bâå ãøà éëðà (ã¨Ÿ¦¥¥§¦§©§¨§
FOr dcxi iM rnWn aEzMdn¥©¨©§¨¦¨§¨¦
x"eny) l"f mdixacl dWwe ,dpikW§¦¨§¨¤§¦§¥¤
DzFidl mixvn iM Exn`W (a"i 't¤¨§¦¦§©¦¦§¨
,mW dpikW dzid `l milENB d`ln§¥¨¦¦Ÿ¨§¨§¦¨¨
xirl uEg z`vl Kixv dWn did dfle§¨¤¨¨Ÿ¤¨¦¨¥¨¦
(h"k 'h zFnW) aizkC lNRzdl§¦§©¥¦§¦§

:xird z` iz`vM§¥¦¤¨¦
éìeàåKxC lr `id 'd ixaC zpEMW §©¤©¨©¦§¥¦©¤¤

ikp` FOr (`"v miNdY) FxnF`§§¦¦¦¨Ÿ¦
FOr lAqi lFkiaM iM Fl fnxW dxvA§¨¨¤¨©¦¦§¨¦§Ÿ¦
LOr cx` ikp` FxnF` `Ede ,dxSd©¨¨§§¨Ÿ¦¥¥¦§
FnkE ,xvn oFWl WExR dnixvn¦§©§¨¥§¥©§
FzF`xdl dpQA dWnl dlbPW EpivOW¤¨¦¤¦§¨§Ÿ¤©§¤§©§
xrv cvl mivFw mFwn dpQA okFW iM¦¥©§¤§¦§©©©
dpikW dcxi `l mlFrlE ,l`xUi¦§¨¥§¨Ÿ¨§¨§¦¨
izi`xW `N` ,sPhnd mFwn mixvnl§¦§©¦¨©§ª¨¤¨¤¨¦¦
dpikW iM zFnFwn dOkA l"f Exn`W¤¨§§©¨§¦§¦¨

(:h"k dNbn) mxnF`M mixvnA mdOr¦¨¤§¦§©¦§§¨§¦¨
Exn` oke .mdOr dpikW mixvnl ElB̈§¦§©¦§¦¨¦¨¤§¥¨§
lr l`xUi EgYWIe (igie `nEgpY)©§¨©§¦©¦§©¦§¨¥©
.'Fbe dzidW dpikXl dHOd W`xŸ©¦¨©§¦¨¤¨§¨§
dpikXd iM (c"v 't x"a) cFr Exn`e§¨§¦©§¦¨
EcxIW Wtp miraW oipn dnilWd¦§¦¨¦§©¦§¦¤¤¤¨§
,h"q `N` mpi` ohxtA iM mixvnl§¦§©¦¦¦§¨¨¥¨¤¨

:mixvnl dcxi dpikW iM ixd£¥¦§¦¨¨§¨§¦§¨¦
ïëàdpikXd xF` zFbxCd iM LliMU` ¨¥©§¦§¦©§¨©§¦¨

dxUrW `vnY `ld dOd miAx©¦¥¨£Ÿ¦§¨¤£¨¨
(b"t zFa`) dxFYA miwqFre miaWFIW¤§¦§§¦©¨¨
,mdipiA diExW dpikW iM EpizFAx EpẄ©¥¦§¦¨§¨¥¥¤
diEvn iM l"f Exn` cg`e 'a ENt`e©£¦§¤¨¨§¦§¨
dpikW dcxi `NW EpivnE ,dpikW§¦¨¨¦¤Ÿ¨§¨§¦¨
EUrW xg` `N` l`xUi lW mdipiA¥¥¤¤¦§¨¥¤¨©©¤¨
mixEn`d zFpkd dOM xg`e oMWn¦§¨§©©©¨£¨¨£¦
`ln 'd cFakE 'd dUrn E`x DzcixiaE¦¦¨¨¨©£¥§¨¥
WBxd oi`X dn (d"l 'n zFnW) oMWOd©¦§¨§©¤¥¤§¥
miwqFrW drWA FA `vFIM `le oM¥§Ÿ©¥§¨¨¤§¦
Wi i`Ce `N` ,sl` ENt` dxFYA©¨£¦¤¤¤¨©©¥
z`xWdl mdl xRqn oi` zFbxCd©§¨¥¦§¨¨¤§©§¨©
,xnFW DFaB lrn DFaB iM cFqA dpikW§¦¨§¦¨©¥©¨©¥
Fz`xWdA xF`d dAxzie ('d zldw)Ÿ¤¤§¦§©¤¨§©§¨¨
,dpikXd z`xWd aaFQd zpigA itM§¦§¦©©¥©§¨©©§¦¨
,ipiq xdA dpikW z`xWd cnlE `ve§¥§©©§¨©§¦¨§©¦©
,WCwnd ziAA Fz`xWd dPOn dHnlE§©¨¦¤¨©§¨¨©©¦©§ª¨
lr dpikW z`xWd dPOn dHnlE§©¨¦¤¨©§¨©§¦¨©

oiaE WxcOd ziaE zqpMd ziaE `iaPd©¨¦¥©§¤¤¥©¦§¨¥
dHnlE dxFYA miwqFrW dxUr£¨¨¤§¦©¨§©¨
mdixaC EaXizp dfaE .oipOd zFbxCdA§©§¨©¦§¨¨¤¦§©§¦§¥¤
zpigA `idW dpikW dcxi `l iM l"f¦Ÿ¨§¨§¦¨¤¦§¦©
,`Apnd `EdW xzFiA DFaBd xF`d̈©¨©§¥¤©§©¥
la` ,xird z` iz`vM dWn xn` dfle§¨¤¨©Ÿ¤§¥¦¤¨¦£¨
dxFY icnFl lv` iEvOd xF` zpigA§¦©©¨¥¤§¥¨
did mWe Epia` awri mr cxi `vFIke§©¥¨©¦©£Ÿ¨¦§¨¨¨
mbde ,mixvOn l`xUi z`v mFi cr©¥¦§¨¥¦¦§¨¦©£©
zFUrl wCvi `l KxAzi FxF`AW¤§¦§¨©Ÿª§©©£
KxAzi FzEdl`A iM zn` df ,Wxtd¤§¥¤¡¤¦¤¡Ÿ¦§¨©
EPOn widaOd xF`A la` deW xF` `Ed¨¤£¨¨©©§¦¦¤
,zFbxcdd zFpigA eil` qgizIW `Ed¤¦§©¥¥¨§¦©©§¨
zFnWPd zFpigaA `vOi oM mB dfe§¤©¥¦¨¥¦§¦©§¨
Wi KxAzi FcFaM `QM xF`n xF` mdW¤¥¥¦¥§¦§¨©¥
dfaE .oade zF`ltn zFWxtd mdipiA¥¥¤©§¨ª§¨§¨¥¨¤
xn`W dOA gEx zgp oM mB Ep`vn̈¨©¥©©©©¤¤¨©
mrR xnFl ltMW Llr` ikp`e aEzMd©¨§¨Ÿ¦©©§¤¨©©©©
azMX dOA wiRqd `le ikp`e 'a§¨Ÿ¦§Ÿ¦§¦©¤¤¨©
xnFl oEMzPW 'Fbe cx` ikp` dNgzA¦§¦¨¨Ÿ¦¥¥§¤¦§©¥©
`Ede 'Fbe Llr` dpFilrd dpigAd lr©©§¦¨¨¤§¨©©§§§
`ide Lidl` 'd ikp` (Fxzi) FxnF` cFq§¦§¨Ÿ¦¡Ÿ¤§¦
laFId zpW dpFilrd dpikW zpigA§¦©§¦¨¨¤§¨§©©¥
minrR h"n cFq `Ede h"Od zpW§©©§§¨¦

:dxFYA mixvn z`ivi dxMfPW¤¦§§¨§¦©¦§©¦©¨
ãBòfnx 'a mrR ikp`e FxnF`A oEki§©¥§§§¨Ÿ¦©©¨©

,KxAzi Fci lr didY dlSddW Fl¤©©¨¨¦§¤©¨¦§¨©
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(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«

(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«

i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲֶַַָָ
ּבמערת  חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבפּדן
לי', ּכדאי אינן חּוצהֿלארץ 'נכסי אמר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמכּפלה.

זהב  ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר ְֱֲִִִִִִֶֶֶֶָָָוזהּו:
אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף .וׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ ויֹוכבד אׁשר ּבת לוי סרח .ּבת ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(`A `zlikn) FxnF` KxC lr `Ede§©¤¤§§¦§¨Ÿ
`le K`ln ici lr `l 'Fbe 'd Ep`ivFIe©¦¥§Ÿ©§¥©§¨§Ÿ
`Ede ,'Eke FcFakA d"awd `N` 'Eke§¤¨¦§§§

:'Fbe Llr` icFakA ikp`e FxnF`§§¨Ÿ¦¦§¦©©§§
íòèå'a Fl fnx ,dlr mB Llr` ltM §©©¤¤©©§©¨Ÿ¨©

,mixvn z`ivi cg`d zFIlr£¦¨¤¨§¦©¦§©¦
ux`A xaTi lal mXn EdlrIW 'Ade§©¤©£¥¦¨§©¦¨¥§¤¤
FnM `xi didW `xFOd `EdW mixvn¦§©¦¤©¨¤¨¨¨¥§
fnxl mB zaY xn`e ,dlrnl EpazMW¤¨©§§©§¨§¨©¥©©¦§Ÿ
oiA mixvOn FA ElrIW iEAxd ztqFY¤¤¨¦¤©£¦¦§©¦¥
mixExAd zpigaA oiA dlrOd zpigaA¦§¦©©©£¨¥¦§¦©©¥¦
:uw oi`l dXcTd ivFvip dOW ExxaIW¤§¨§¨¨¦¥©§ª¨§¥¥

BàipgExd wlg l` fnxl dlr mB dvxi¦§¤©¨Ÿ¦§Ÿ¤¥¤¨¨¦
xdGA oIre ,mixvn FOr cxFId©¥¦¦§©¦§©¥©Ÿ©
lM E`vi wEqR WExtA ('c zFnW)§§¥¨¨§¨

:'d zF`av¦§
óñBéåFgihadl oEMzp .'Fbe Fci ziWi §¥¨¦¨§¦§©¥§©§¦

cvl mB ,eiIgA zEni `NW¤Ÿ¨§©¨©§©
zeOd oFxkf awri xiMfd minrR dOMW¤©¨§¨¦¦§¦©£Ÿ¦§©¨¤
iM (gl aWIe) oM mB xn`e sqFi lr©¥§¨©©¥©¥¤¦
Fgihadl xfg dfl ,'Fbe ipA l` cx ¥̀¥¤§¦§¨¤¨©§©§¦
('i zldw) d`vFId dbbXl WEgi `NW¤Ÿ¨©§¨¨©§¨Ÿ¤¤

:'Fbe§
ãBòlW dIlrd iM eil` xnFl oEMzp¦§©¥©¥¨¦¨£¦¨¤

`N` FzEIg miIgA didY `l awri©£ŸŸ¦§¤§©¦©¤¨
,'Fbe sqFie FxnF` `Ede dzin xg`l§©©¦¨§§§¥§
z`vl zEWx Fl oi` iM rci dGn mB©¦¤¨©¦¥§¨¥
xaC mIwIW icM FzEIg miIgA mixvOn¦¦§©¦§©¦©§¥¤§ª©§©

`vi m`e eipir lr Fci sqFi ziWIW 'd¤¨¦¥¨©¥¨§¦¥¥
:mIwzdl lFki xaCd oi`d dxez ¥©¨¨¨§¦§©¥

(å.'Bâå íäéð÷î úà eç÷iå`NW mrh ©¦§¤¦§¥¤§©©¤Ÿ
xn`WM driqPd zNgzA oM xn`̈©¥¦§¦©©§¦¨§¤¨©
Erqp `l mcTn iM ilE` .'Fbe rQIe ('`)©¦©§©¦¦Ÿ¤Ÿ¨§
sqFi ipR zF`xl mB awri zFEll `N ¤̀¨§©©£Ÿ©¦§§¥¥
mdl dNBzp d`EaPd d`xn xg` K ©̀©©©§¥©§¨¦§©¨¨¤
mW ExEbIW oFilr l` miMqn iM¦©§¦¥¤§¤¨¨
mzFlrdl dvxIW mFi cr mixvnA§¦§©¦©¤¦§¤§©£¨
ikp` ('c) wEqRA iYWxRW FnkE mXn¦¨§¤¥©§¦©¨¨Ÿ¦
KilFdl EniMqd dfA ,ikp`e 'Fbe cx ¥̀¥§§¨Ÿ¦¨¤¦§¦§¦
mB .'Fbe mWEkxE mdipwn lM mOr¦¨¨¦§¥¤§¨§©
mW iM ErcIW mbd iM aEzMd ricFd¦©©¨¦£©¤¨§¦¨
`le mRxr EWwd `l zElBd 'd dEv¦¨©¨Ÿ¦§¨§¨§Ÿ
zElBd aFg xhW mIwNn e"g Erpnp¦§§¦§©¥§©©¨
E`aIe 'Fbe mRh E`Up `N ¤̀¨¨§©¨§©¨Ÿ

:dnixvnf dxez ¦§©§¨
.'Bâå éðáe åéða (æKEnqA xn`W xg` ¨¨§¥§©©¤¨©§¨

xnFl Kixv did `l Frxf lke awri©£Ÿ§¨©§Ÿ¨¨¨¦©
:'Fbe ipaE eipA 'a mrR©©¨¨§¥§

ãBòeipA oiA wiqtd dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¦§¦¥¨¨
eipA zFpaE eizpA oial eipa ipaE§¥¨¨§¥§Ÿ¨§¨¨
dOA wiRqd `le ,FY` zazA Frxf lke§¨©§§¥©¦§Ÿ¦§¦©¤

:dnixvn FY` `iad sFQal xn`X¤¨©§©¥¦¦¦§¨§¨
ïëàricFdl `AW `Ed aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¤¨§¦©

awri ipA oiA Wxtd Wi iM¦¥¤§¥¥§¥©£Ÿ
E`AW mdn Wi iM mixvnl mzcixiA¦¦¨¨§¦§©¦¦¥¥¤¤¨
mlW alA Kln zxfB lAwl mpFvxn¥§¨§©¥§¥©¤¤§¥¨¥

zcxn aMrzdl mikkFg EidW mdn Wie§¥¥¤¤¨§¦§¦§©¥¥¤¤
ine in aEzMd mpIve ,lfxAd xEkl§©©§¤§¦§¨©¨¦¨¦
zElBd aFg xhW rxtl miklFdd©§¦¦§Ÿ©§©©¨
FY` eipa ipaE eipA xn`e ,mpFvxn¥§¨§¨©¨¨§¥¨¨¦
`Ed m`iadl Kxvd `l EN` WExR¥¥Ÿª§©©£¦¨
,Fl dnFcA FY` E`A mnvrn md `N ¤̀¨¥¥©§¨¨¦§¤
mpFvxn E`A `NW mzF` xCq KM xg`e§©©¨¦¥¨¤Ÿ¨¥§¨
,mgxM lrA mcixFdl awri KxvdW cr©¤ª§©©£Ÿ§¦¨§©¨§¨
Frxf lke eipA zFpaE eizpA FxnF` `Ede§§§Ÿ¨§¨¨§¨©§
FY` `iad EN` eipA ipA ipA WExR¥§¥§¥¨¨¥¥¦¦
mpFvxl `l m`iad `Ed WExR dnixvn¦§©§¨¥¥¦¨Ÿ¦§¨

:E`Ä
éúéàøåx"eny) l"f mdixacl al zzl §¨¦¦¨¥¥§¦§¥¤

W (`"tcg`W onf lMW Exn` ¤¨§¤¨§©¤¤¨
ligzd `l mIw mixvn icxFIn¦§¥¦§©¦©¨Ÿ¦§¦
sqFi znIe ('` zFnW) aizkC cEArXd©¦§¦§¦§©¨¨¥
EcxIW WExR `Edd xFCd lke 'Fbe§§¨©©¥¤¨§
ilE` iM ,cEArXd ligzd f` mixvn¦§©¦¨¦§¦©¦§¦©
zxfB zlAw mElWzl mdl did dGW¤¤¨¨¨¤§©§©¨©§¥©
`Oq iM cEArXd mdn rwR oFvxA Kln¤¤§¨¨©¥¤©¦§¦©¨
oM mB dfl on`Pd crde ,ilEAw ixEQiC§¦¥¦¥§¨¥©¤¡¨¨¤©¥
icxFIn Eid xW` zA gxqe cakFi iM¦¤¤§¤©©¨¥¨¦§¥
did mdiniaE (c"v 't x"a) mixvn¦§©¦¦¥¤¨¨
m`iadW cvl `Ed mrHde ,cEArXd©¦§§©©©§©¤¥¦¨
xdGd ixacA oIre ,mpFvxn `le awri©£Ÿ§Ÿ¥§¨§©¥§¦§¥©Ÿ©
miNdY) wEqR WExtA (.g"vw ldwIe)©©§¥§¥¨§¦¦
FxaU FxfrA awri l`W ixW` ('d e"nw©§¥¤¥©£Ÿ§¤§¦§

:'d lrg dxez ©
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ß zah 'h iying mei ß

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ הּכתּוב להם קֹורא הּׁשעה ׁשם ּבאּו"על "אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", :. «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úBîL älàå (çWExtA xirdl Wi §¥¤§§¥§¨¦§¥
awri xnFl Kxvd dOl '` ,df xRqn¦§¨¤¨¨ª§©©©£Ÿ
ztCxdA zErnWn Dl oi` mB ,eipaE¨¨©¥¨©§¨§©§¨©
eipA Wtp lM (e"h) FxnF` 'a .oiprd̈¦§¨§¨¤¤¨¨
iM mpi` ohxtaE ,WlWe miWlW 'Fbe§§Ÿ¦§¨Ÿ¦§¨¨¥¨¦
Exn`e dGn EWiBxd l"fxe .a"l m ¦̀§©©¦§¦¦¤§¨§
oiA dclFPW cakFi `idW (c"v 't x"a)¤¦¤¤¤§¨¥
mdiRn ElAwi l"f mdixace ,zFnFgd©§¦§¥¤§ª§¦¦¤
dfl di`x oi` iM mzlEf iRn `le§Ÿ¦¦¨¨¦¥§¨¨¨¤
iM (mW) Exn` mdn mB .aEzMdn¥©¨©¥¤¨§¨¦
,'r znlWOd `id KxAzi FzpikW§¦¨¦§¨©¦©©§¤¤
oipOA cakFi o`M oi` l"f mdixaclE§¦§¥¤¥¨¤¤©¦§¨
,'rd xRqnA md minlW ok `l m`W¤¦Ÿ¥§¥¦¥§¦§©¨
(f"k) wEqR aEXiA EwCvi l"f mdixace§¦§¥¤ª§§§¦¨
d`Ad 'Fbe WtPd lM dpFxg`A `Ad©¨¨©£¨¨©¤¤§©¨¨
dOl iM df wEqtA `l ,miraW 'Fbe§¦§¦Ÿ§¨¤¦¨¨
dprI dn oM m`e cal d`l ipal sxhvi¦§¨¥¦§¥¥¨§©§¦¥©©£¤
WxcOle .a"l `N` mpi`W b"lA§¤¥¨¤¨§©¦§¨
lr wlgIW i`Ce 'Eke cakFi Ff xn`W¤¨©¤¤§©©¤©§Ÿ©
iM eilr mB il dWwe ,xMfPd Wxcn¦§¨©¦§¨§¨¤¦©¨¨¦
DaE dclFp cakFIW xn`W eixaC itl§¦§¨¨¤¨©¤¤¤§¨¨
dOl oM m` ,d`l ipA b"l EnlWp¦§§§¥¥¨¦¥¨¨

WMmipipOd ihxR llkl aEzMd xfg §¤¨©©¨¦§Ÿ§¨¥©¦§¨¦
d`Ad WtPd lM (e"k) xn` KEnqA§¨¨©¨©¤¤©¨¨
dclFp m`e ,WWe miXW 'Fbe awril§©£Ÿ§¦¦¨¥§¦§¨
lr ,raWe miXW oFAWgd didi cakFi¤¤¦§¤©¤§¦¦¨¤©©
xUr dXW ,d`l lW b"l ,KxCd df¤©¤¤¤¥¨¦¨¨¨
cg` ,rWze mirAx` ixd dRlf ipA lW¤§¥¦§¨£¥©§¨¦§¥©©©
ipWE sqFi caNn lgx ipA lW xUr̈¨¤§¥¨¥¦§©¥§¥
draWe ,miXW ixd mixvnA EidW eipÄ¨¤¨§¦§©¦£¥¦¦§¦§¨
Wigki dOle ,f"q ixd ddlA ipA lW¤§¥¦§¨£¥§¨¨©§¦
'Fbe WtPd lM xn`ie Fnvr aEzMd©¨©§§Ÿ©¨©¤¤§
miXW dpFn `Ed ohxtaE WWe miXW¦¦¨¥¦§¨¨¤¦¦
dpFxg`A xfg iM Dnzl Wi cFr .raWe§¤©¥¦§Ÿ©¦¨©¨©£¨
WtPd lM xn`e 'Fbe eipaE sqFi sxve§¥¥¥¨¨§§¨©¨©¤¤
ixacl zn` od ,oM Fpi`e ,miraW 'Fbe§¦§¦§¥¥¥¡¤§¦§¥
FzpikW mdOr 'd sxSW WxcOd©¦§¨¤¥¥¦¨¤§¦¨
wEqR eixacl dWwe df wEqR aXizi¦§©¥¨¤§¨¤¦§¨¨¨

:oFW`x¦
ïBëpäå'a iM `Ed miaEzMd hWtA §©¨¦§©©§¦¦

awri dpFn cg`A aEzMd dpFn mipipn¦§¨¦¤©¨§¤¨¤©£Ÿ
llFMWM dfle ,awri rxf dpFn cg`aE§¤¨¤¤©©£Ÿ§¨¤§¤¥
hxtOWkE miraW md dPd eipaE awri©£Ÿ¨¨¦¥¥¦§¦§¤§¨¥
.h"q `N` mpi` awri icrlAn eipÄ¨¦¦§£¥©£Ÿ¥¨¤¨
EpxrdX dOA miaEzMd EwIci dfA mB©¨¤§ª§©§¦©¤¤¥©§
iM rAv`A Ep`xd dNgzA iM mdÄ¤¦¦§¦¨¤§¨§¤§©¦
ipA lW oFW`xd oipOA awri qipkn©§¦©£Ÿ©¦§¨¨¦¤§¥
WExR eipaE awri FxnF` `Ede ,d`l¥¨§§©£Ÿ¨¨¥
xn` dfle df oipn llkA Fqipkn iM¦©§¦¦§©¦§¨¤§¨¤¨©
miWlW eizpaE eipA Wtp lM sFQal§©¨¤¤¨¨§Ÿ¨§Ÿ¦
dWxtA mixEn`d Wtp lM WExR WlWe§¨Ÿ¥¨¤¤¨£¦§¨¨¨
mdOr `Ede eizFpaE eipA sExvA Ff§¥¨¨§¨§¦¨¤
FxiMfdl Kxvd `le oFAWgd sExvA§¥©¤§§Ÿª§©§©§¦
oiprd zNgzA mWxX dn lr Knqe§¨©©©¤¨©¦§¦©¨¦§¨
zaY xn` dfl iM ilE`e .eipaE awri©£Ÿ¨¨§©¦¨¤¨©¥©

mr a`d llkl lM.df xRqnA mipAd ¨¦§Ÿ¨¨¦©¨¦§¦§¨¤
xn`W dRlf ipA sExvAW `vnze§¦§¨¤§¥§¥¦§¨¤¨©
dxUr WW 'Fbe clYe xn` (g"i) KEnqA§¨¨©©¥¤§¥¤§¥
ipA xRqnAW mbde ,lM xn` `le Wtp̈¤§Ÿ¨©¨©£©¤§¦§©§¥
dvxW zFidl lM xn` (a"k) lgẍ¥¨©¨¦§¤¨¨
oFAWgd dlFr mdAW sqFi ipA llkl¦§Ÿ§¥¥¤¨¤¤©¤§
lM (d"k) xn`X dnE ,mEWxd mEkQl©§¨¨©¤¨©¨
oNkA oi`W xnFl oEMzp ddlA ipaA¦§¥¦§¨¦§©¥©¤¥§ª¨

:ohw oFAWg draW `N ¤̀¨¦§¨¤§¨¨
ãBòzFdO`d zWlW lkAW `vnY¦§¨¤§¨§Ÿ¤¨¦¨

xn` dRlfA dcNd oFxkf xn`̈©¦§©¥¨§¦§¨¨©
xW` xn` lgxA ,'Fbe dN` z` clYe©¥¤¤¥¤§§¨¥¨©£¤
z` clYe xn` ddlaA ,awril cNiª©§©£Ÿ§¦§¨¨©©¥¤¤
,d`l ipaA oM xn` `NX dn ,'Fbe dN ¥̀¤§©¤Ÿ¨©¥¦§¥¥¨
`l iM xirdl aEzMd oEMzp EpMxclE§©§¥¦§©¥©¨§¨¦¦Ÿ
did m` dfle ,miclFp md b"Nd lM̈©¥¨¦§¨¤¦¨¨
WlWe miWlW awril dN` clYe xnF`¥©¥¤¥¤§©£Ÿ§Ÿ¦§¨Ÿ
dcli WlWe miWlW iM rnWPd did̈¨©¦§¨¦§Ÿ¦§¨Ÿ¨§¨
a"l `N` dcli `NW `Ed ok `le§Ÿ¥¤Ÿ¨§¨¤¨
,b"l eizFpaE eipA mr mdia` sExvaE§¥£¦¤¦¨¨§¨
Lxird dpFxg`A sxSWM oM lr xW`e©£¤©¥§¤¥¥¨©£¨¥¦§
cal onvr ipta zFpaE mipAd oFAWg iM¦¤§©¨¦¨¦§¥©§¨§©
sExvA FxnF` `Ede ,oM Fpi` awrIn¦©£Ÿ¥¥§§§¥
awril d`Ad WtPd lM oFAWgd ihxR§¨¥©¤§¨©¤¤©¨¨§©£Ÿ
wCwce .oFAWgd llMn F`ivFd ixd£¥¦¦§©©¤§§¦§¥

`le ,WWe miXW awri Kxi i`vFi xnFl©§¥¤¤©£Ÿ¦¦¨¥§Ÿ
mW iM ,raWe miXXW EpziWw dWwY¦§¤ª§¨¥¤¦¦§¤©¦¨
sExvaE ,FllM `l o`ke awri llM̈©©£Ÿ§¨Ÿ§¨§¥
zial WtPd lM xn` sFQal lMd xRqn¦§©©Ÿ§©¨©¨©¤¤§¥
dnixvn E`AW eipaE `Ed WExR awri©£Ÿ¥¨¨¤¨¦§©§¨

:miraW¦§¦
íbdnl Lxirdl aEzMd mMgzp ©¦§©¥©¨©£¦§§©

zFPWl wCwCX dOA EpWxRX¤¥©§©¤¤¦§¥§©
'aA cg`M mi`Ad miaEzM 'aA eixaC§¨¨§§¦©¨¦§¤¨§
WtPd lM xnFl wCwC cg`A ,mitExSd©¥¦§¤¨¦§¥©¨©¤¤
zxMfdl d`iAd miCwd awril d`Ad©¨¨§©£Ÿ¦§¦©¦¨§©§¨©
zial WtPd lM xn` 'a wEqtaE ,awri©£Ÿ§¨¨©¨©¤¤§¥
awri zxMfd miCwd d`Ad awri©£Ÿ©¨¨¦§¦©§¨©©£Ÿ
iM xnFl dfA oEMzp d`iAd zxMfdl§©§¨©©¦¨¦§©¥¨¤©¦
llMA awri oi` oFW`x oFAWg sExvA§¥¤§¦¥©£Ÿ©§¨

awril d`Ad xn` dfled`Ad WExR §¨¤¨©©¨¨§©£Ÿ¥©¨¨
,llMA Fpi` `Ed iM Ycnl `d Fl¨¨©§¨¦¥©§¨
WIW WtPd lM xn` 'a oFAWg sExvaE§¥¤§¨©¨©¤¤¤¥
`d 'Fbe dnixvn E`AW awri zial§¥©£Ÿ¤¨¦§©§¨§¨

:llMdn `vi `l awri iM Ycnl̈©§¨¦©£ŸŸ¨¨¥©§¨
éãëel"fx ixaC e"g xYql `NW §¥¤Ÿ¦§Ÿ¦§¥©©

oiA dclFp cakFi Exn`W¤¨§¤¤§¨¥
FxnF`A aEzMd DfnxW ilE` zFnFgd©©¤§¨¨©¨§§
`N` Fl Epivn `le eizpaE 'Fbe Wtp lM̈¤¤§§Ÿ¨§Ÿ¨¦¤¨
oiA dclFPW cakFi Ff `N` zg` zA©©©¤¨¤¤¤§¨¥
iM oFAWgA DllM `l la` ,zFnFgd©£¨Ÿ§¨¨©¤§¦
Wie .iYazMW FnM milWOd `Ed awri©£Ÿ©©§¦§¤¨©§¦§¥
oFAWgA llMY `NW xaCA mrh cFr©©©¨¨¤Ÿ¦¨¥©¤§
'l dkixvE zFnFgd oiA dclFp m` iM¦¦§¨¥©§¦¨
dzid `le ltp llMn `vYW icM mFi§¥¤¥¥¦§©¥¤§Ÿ¨§¨
dWwi `le .mzqipkA zFpOdl diE`x§¨§¦¨¦§¦¨¨§Ÿ¦§¤
,l"fg ixaC Ktd EpWExR didIW LipirA§¥¤¤¦§¤¥¥¤¤¦§¥£©
dxFYd ihWtA iM LiYrcFd xaM iM¦§¨©§¦¦¦§¨¥©¨
dpEzp zEWx mdn d`vFi dkld oi`W¤¥£¨¨§¨¥¤§§¨
xn`p mdilre ,WCgl wize cinlzl§©§¦¨¦§©¥©£¥¤¤¡©
.miCngn FNke miTznn FMg ('d y"dy)¦©§©¦§ª©£©¦
l"f mdixacl EpiWwdX dn aXil Wie§¥§©¥©¤¦§¦§¦§¥¤
aFI`) wvEn i`xM hWRde wEgC `Ede§¨§©§¨¦§¦¨¦

:WxCY dWxCde (f"lh dxez §©§¨¨¦¨¥
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(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנבעלה ּדינה, ׁשּנׁשּבע ּבן עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבן־הּכנענית: וׁשאּול . . ׁשמעֹון ְְְְֲִִֵֶַַָּֽֽובני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ּדינה  היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָיׁש
ׁשכם. - לכנעני" ְְְֲֲִִִֶֶַָ"ׁשּנבעלה

ולא  ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻואם־ּכן
'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבכנענית

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו והרי ְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָמהּפסּוק,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

לענֹות  ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשּתי

את  מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ּובׁשאר ְְִִֵֵַַָָָָָהאם,

ליחס  ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאֹותם
ׁשאּול  על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ּבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאב;

ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֻמזּכרת
ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלכן

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – ְֲִִֵֶֶֶַָָֹ"ּבן "

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«

(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ïðBàå øò äãeäé éðáe (áéKixv §¥§¨¥§¨§¨¦
mzF` xiMfd oipr dfi`l zrcl̈©©§¥¤¦§¨¦§¦¨
zrcFdA WECg oi` mB .Ezn xaMW¤§¨¥©¥¦§¨©
EidIe FxnF` wCwcl Kixv mB .mzzin¦¨¨©¨¦§©§¥§©¦§
uxt ipaE xnFl Fl didW 'Fbe uxt ipa§¥¤¤§¤¨¨©§¥¤¤

'Fbe`id dn drixa ipaE df xg` FxnF`M §§§©©¤§¥§¦¨©¦
itl iM xWt`e .'Fbe EidIe FxnF`A FzpEM©¨¨§§©¦§§§¤§¨¦§¦
`iai iM mEAi zevnA Eplv` mcTX dn©¤¨©¤§¥§¦§©¦¦¨¦
cvl EpiptNW zE`ivOaE ,zOd Wtp¤¤©¥©§¦¤§¨¥§©
mAind Kxvi mipA `lA opF`e xr EzOW¤¥¥§¨§Ÿ¨¦ª§©©§©¥
crA mAin dcEdi dUrp dPde m`iadl©£¦¨§¦¥©£¨§¨§©¥§©
ricFde ,onvr zFWtPd 'a `iade dlW¥¨§¥¦©§¨©§¨§¦©

micnFr onFwnA opF`e xr iM aEzMd©¨¦¥§¨¦§¨§¦
`Ed dfe ,lEnge oxvg onFwnA EqpkPW¤¦§§¦§¨¤§Ÿ§¨§¤
xr mipA 'd dcEdi ipaE aEzMd xErW¦©¨§¥§¨¨¦¥
opF`e xr Eid df cvlE 'Fbe znIe 'Fbe opF`e§¨§©¨¨§§©¤¨¥§¨
iM lEnge oxvg uxt ipA zFidl Exfg̈§¦§§¥¤¤¤§Ÿ§¨¦
Eide zn Wtp cFqA mixArn mlFrl Exfg̈§¨¨§ª¨¦§¤¤¥§¨

:lEnge oxvg¤§Ÿ§¨
Cøãáexr zxMfdA aEzMd oEki hWR §¤¤§¨§©¥©¨§©§¨©¥

iM zEkf mdilr cOll opF`e§¨§©¥£¥¤§¦
EidW cvl did opF`e xr zzin mrh©©¦©¥§¨¨¨§©¤¨
(g"i ixg`) FxnF` KxC lr orpM ux`A§¤¤§©©©¤¤§©£¥
ux` dUrnkE mixvn ux` dUrnM§©£¥¤¤¦§©¦§©£¥¤¤

(a"k 't x"wie) l"f Exn`e 'Fbe orpM§©©§§¨§
cvlE ,'Eke mixvn dUrn aEzMd deWd¦§¨©¨©£¥¦§©¦§§©
mdiUrOn Ecnl opF`e xr mW EidW¤¨¨¥§¨¨§¦©£¥¤
oi` wiCv FzF` lW eipA df zNEfe§©¤¨¨¤©¦¥
l`d evIW `vnze ,e"g xne rx mWxẄ§¨©¨©§¦§¨¤§©¨¥
aizkC mdn Ecnli lal l`xUi¦§¨¥§©¦§§¥¤¦§¦

:'Fbe dUrnM§©£¥§
íòèå`xTi dN`l iM fnx EidIe FxnF` §©©§©¦§¨©¦§¥¤¦¨¥

mdn iM cvl mzFnM oi`e died£¨¨§¥§¨§©¦¥¤
xW` EpMln EpgiWn iXil xhg `vi¥¥Ÿ¤§¦©§¦¥©§¥£¤
miiFB eil` miOr qpl didi¦§¤§¥©¦¥¨¦

:EWxCibi dxez ¦§Ÿ



ybieלח zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iying meil inei xeriy

(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:L §¨«
i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'אּׁשה  :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּתלה
יֹולדת  ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת ּתחּלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂ.נקבה' ÌÈLÏL∑ מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

ּבין  ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו אּלא ּוׁשּתים? ׁשלׁשים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא
אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָהחֹומֹות
הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָללוי

.ּבמצרים  ְְִִַ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»



לט ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyiy meil inei xeriy

(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָ
לׁשֹון  אּלא עבר לׁשֹון זֹו "הּבאה" ואין למצרים, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלבא

ּכמֹו: ב)הוה, "והּנה (אסתר ּוכמֹו באה", היא "ּבערב ְְְִִֵֶֶֶָָָֹ
למּטה  טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל
היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאל"ף,
יעקב  לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא
לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה ְְְְְִִִִַַָָָָָָהּבאה
ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטעמֹו
יֹוכבד  להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּמצאּו

החֹומֹות. צמאֹונ(ּבין לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור ועּין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּׁשבטים',)ּברׁש"י  עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
לֹומר אנּו ׁשהרי ׁשּמתּוצריכים למצרים, ירידתן לפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ׁשׁש עׂשו רּבה': ּב'וּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹלא
ּביתֹו",נפׁשֹות  "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְֵֵַַָָָָ

יעקב, הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹלׁשֹון
לפי  "נפׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ְְְִִִֵֶֶַָָָׁשבעים

אחד  לאל עֹובדים .ׁשהיּו ְְִֵֶֶָָ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ß zah 'i iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ מקֹום לֹו לפּנֹות ּכתרּגּומֹו, ¿…¿»»ְְְַַָ
ּבּה יתיּׁשב האי לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּולהֹורֹות ׁשּיּגיע קדם ְְִֵֵַָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ

ּבית  לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: ְְְְִֵֵַַַָָָָּומדרׁש
הֹוראה ּתלמּוד  ּתצא ׁשּמּׁשם ,. ְִֵֵֶַָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ את אסר ּבעצמֹו הּוא «∆¿…≈∆¿«¿ְְֶַַָ

לּמרּכבה  אביו הּסּוסים לכבֹוד ‡ÂÈÏ.להזּדרז ‡¯iÂ∑ ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ«≈»≈»
אביו נראה יֹוסף  BÚ„.אל ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑ לׁשֹון ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְ

וכן: ּבכּיה, לד)הרּבֹות יׂשים (איוב איׁש על לא "ּכי ְְְִִִִֵַַָָֹ

נֹוספֹות  עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי לׁשֹון ְִִֵָָָָעֹוד",
חטאיו  על על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על נפל לא יעקב אבל ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹהרגיל,
קֹורא  ׁשהיה רּבֹותינּו "ׁשמע"ואמרּו .את ְְְֵֵֶֶַַָָָ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑ּכתרּגּומֹו ּומדרׁשֹו:,ּפׁשּוטֹו »»«»«ְְְְִַָ
ולעֹולם  הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי ְְִִִֵֶַָָָָָָָסבּור
ׁשּיתּבעני  אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבא,

לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת ְְְִֶַַַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íòtä äúeîà 'Bâå øîàiå (ì©Ÿ¤§¨¨©¨©§
BøîBà íòèzFidl WExR mrRd ©©§©¨©¥¦§

la` ipA l` cx` iM (f"l aWIe) xn`W¤¨©©¥¤¦¥¥¤§¦¨¥
:zgXd d`x` `l xn` dYr dl`W§Ÿ¨©¨¨©Ÿ¤§¤©¨©

ãBòiM FxnF` wECwcA xnFl d`xp¦§¤©§¦§§¦
ixg` xnFl wiRqd `le ig LcFr§¨§Ÿ¦§¦©©£¥



ybieמ zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyiy meil inei xeriy

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑לֹו אֹומר וגֹו':ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑,לכם צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְִִֶָָ
ּבקיאין  אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשהיא

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, .ּבמלאכה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ להם ׁשהם .אלהּות לפי ƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤

(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬
:äòøô©§«Ÿ

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ig iM oaEn xaCde LipR z` izF`x§¦¤¨¤§©¨¨¨¦©
xn` `l dOl zrcl Kixv mB .`Ed©¨¦¨©©¨¨Ÿ¨©
sqFi iM mig`d EdExUAWM oM awri©£Ÿ¥§¤¦§¨©¦¦¥
zFlbrd d`xWM oin`dW EpivnE ig©¨¦¤¤¡¦§¤¨¨¨£¨
Wcg xaC dnE 'Fbe gEx igYe (d"n)©§¦©§©¨¨¨¨

:d`ẍ¨
ïëàawri ixaC zpEMmbd iM md ¨¥©¨©¦§¥©£Ÿ¥¦£©

lirFd df ig EPcFr iM xVAzPW¤¦§©¥¦¤¨¤¦
FAl oicr la` zE`ivnA FpWIW zrcl̈©©¤¤§¦§¦£¨£©¦¦
ltW zFO`d oiA FzFid cvl eilr ieC̈©¨¨§©¡¥¨ª¨¥
`le FzEwcvA EPcFr m` milWFn car¤¤§¦¦¤§¦§§Ÿ
FzFid cvl F` ,Fgil qp `le Fpir dzdM̈£¨¥§Ÿ¨¥§©¡
hxtaE zFRlTd KFY oEzpe EPOn lCanª§¨¦¤§¨©§¦¦§¨
FxarX dn cvl mB dnE ,mixvn z`nhª§©¦§©¦©©§©©¤£¨

drx dIg (f"l) xn`W WcTd gExn¥©©Ÿ¤¤¨©©¨¨¨
,(c"t 't x"a) sqFi sxh sxh Edzlk £̀¨¨§¨ŸŸ©¥
xzFi miwiCSd iM `Ed rEci xace§¨¨¨©¦©©¦¦¥
Wian oA FzFidA oAd xCrdA EvRgi©§§§¤§¥©¥¦§¥¥¦
`l oM lr xW` ,wiCSd awri mB dnE©©©£Ÿ©©¦£¤©¥Ÿ
cr df wtQn dnlW FzgnU dzid̈§¨¦§¨§¥¨¦¨¥¤©
zxMd iM eiptA FA xiMde eil` `xIe©¥¨¥¨§¦¦§¨¨¦©¨©
Epivn ok FnkE ,Wi`A dprY mipRd©¨¦©£¤§¦§¥¨¦
ExiMdW miAx oke minlW miwiCvl§©¦¦§¥¦§¥©¦¤¦¦
oMW lMnE mc` dUrn mipRd mWxA§Ÿ¤©¨¦©£¥¨¨¦¨¤¥
FA xiMdWM dfl ,xiMIW Epia` awri©£Ÿ¨¦¤©¦¨¤§¤¦¦
mrRd WExR mrRd dzEn` eil` xn`̈©¥¨¨¨©¨©¥©©©
mcTn `le LzI`xA z`Gd©Ÿ¦§¦¨§§Ÿ¦Ÿ¤
z` izF`x ixg` mrHde ,iYxVAzPWM§¤¦§©©§¦§©©©©£¥§¦¤

wiCv 'iR ig LcFrW mdA iYxMde LipR̈¤§¦©§¦¨¤¤§¨¥©¦
zFnMn LpwEiC dPYWp `le mcTnM§¦Ÿ¤§Ÿ¦§©¨§¨§¦§
miwiCSd iM ig LcFr `N` didW¤¨¨¤¨§¨¦©©¦¦
(.g"i zFkxA) miIg miiExw§¦©¦§¨

:oFkpe`l dxez §¨
.'Bâå éçàå éáà (àziEv xW`M WExR ¨¦§©©§¥©£¤¦¦¨

FnM oWB ux`A mPde .zFUr mdilr£¥¤£§¦¨§¤¤Ÿ¤§
aEh z` mkl dpY`e (d"n) Yxn`W¤¨©§¨§¤§¨¨¤¤
drxn KxrA oWB ux`e ,mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§¤¤Ÿ¤§¥¤¦§¤
la` ,mixvn ux` aEh `id dpwOd©¦§¤¦¤¤¦§©¦£¨
E`A `l drxR iptl mxAcA mig`d̈©¦§©§¨¦§¥©§ŸŸ¨
lr oPgznM `N` Yxn` xW`M dprhA§©£¨©£¤¨©§¨¤¨§¦§©¥©
oi` iM 'Fbe xEbl ('c) Exn`e ,aFh xaC̈¨§¨§¨§¦¥

:KEnqA oIre 'Fbe drxna dxez ¦§¤§§©¥§¨



מי ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑,לגבּורה ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְִִִֶֶַָָ

יעׂשה  ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשאין
ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָאֹותם
ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלוי,
ליהּודה  "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּכׁשּברכם.
ּברּו אמר, "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע ְְְַַַַָָָָֹוּיאמר,
אמר  "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָמרחיב

רּבה', 'ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֻּדן",
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. ארץ אּגדת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא

צב) הם (ב"ק ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם ְִֵֶֶֶַָָָָֹמצינּו
ׁשהכּפל  ויהּודה ּפרעה. לפני הביא ואֹותן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהחּלׁשים,
ּבּדבר  יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ,ׁשמֹו, ְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

ּבּה ׁשנינּו ּד'ספרי' ּובבריתא קּמא'. ּב'בבא ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכדאיתא
ׁשּלנּו ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh jxk zegiy ihewl)

יׂשראל, ארץ אגּדת ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזהּו
ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא ב)אבל מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ

ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּיׂשראל
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש ּכי הּגּבֹורים לכן , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבלׁשֹון  אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי

ּומפרסמים  ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּברכה,
יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו ׁשמֹותם. ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻהכּפלּו

ׁשּׁשמֹות ּבלׁשֹון החּלׁשיםמפרׁש הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָהּברכה

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:E ¥¤«

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå øîàì 'Bâå äòøt øîàiå (ä©Ÿ¤©§Ÿ§¥Ÿ§
,xn`l FxnF` zpEM zrcl Kixv̈¦¨©©©¨©§¥Ÿ
Lil` E`A 'Fbe Lia` FxnF` dWw mB©¨¤§¨¦§¨¥¤
xaCA cnl `vnpe cOll `A df ixd£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥©¨¨

:cONW Fnvr©§¤¦¥
ïëàFi l` FxAcA drxR iM `vnYsq ¨¥¦§¨¦©§Ÿ§©§¤¥

mdia` z` EgTIW eig` oipr¦§©¤¨¤¦§¤£¦¤
l` xn` (g"i f"i d"n) xn` E`Faie§¨¨©¡Ÿ¤
mkia` z` EgwE ,'Fbe EUr z`f Lig ©̀¤Ÿ£§§¤£¦¤
'a FA Wi df xace ,il` E`aE 'Fbe§Ÿ¥¨§¨¨¤¥
mXn mdil` xAci iM '`d ,zFIrnWn©§¨ª¨¦§©¥£¥¤¦¥
iM 'Ade .xaC dEvnd `Ed iM drxR©§Ÿ¦©§©¤¨¨§©¦
WExtE ,Fnvr iRn oM mdl xn`i sqFi¥Ÿ©¨¤¥¦¦©§¥
xn`W EpivOX dOn wcFv xzFi `Ed df¤¥¥¦©¤¨¦¤¨©
'Fbe dziEv dY`e (h"i mW) KM xg ©̀©¨¨§©¨ª¥¨§
Kxhvi `l drxR ixaC `Ed lMd m`e§¦©Ÿ¦§¥©§ŸŸ¦§¨¥
lMd `ld drxRn oFiWx lhPW xnFl©¤¨©¦§¦©§Ÿ£Ÿ©Ÿ
xACWM `vnY dPde .drxR ixaC `Ed¦§¥©§Ÿ§¦¥¦§¨§¤¦¥

xn` drxtl xACW mcw eig` l` sqFi¥¤¤¨Ÿ¤¤¦¥§©§Ÿ¨©
drxtl dciB`e dlr` (`"l e"n) mdl̈¤¤¡¤§©¦¨§©§Ÿ
FYrC dNB ixd ,il` E`A 'Fbe ig` 'Fbe§©©§¨¥¨£¥¦¨©§
dPde Flv` `al mzF` dEvnd `Ed iM¦©§©¤¨¨Ÿ¤§§¦¥
WExR wiCvd dfe ,miWp`d eil` E`Ä¥¨¨£¨¦§¤¦§¦¥
wCwC `l drxR l` xAC xW`ke .'a§©£¤¦¥¤©§ŸŸ¦§¥
E`A 'Fbe ig` mzq `N` il` E`A xnFl©¨¥¨¤¨¨©©©§¨
`id mz`iA iM ciBi df 'Fbe orpM ux`n¥¤¤§¨©§¤©¦¦¦¨¨¦
LixaC EnIw xnFl FricFn dfle drxtl§©§Ÿ§¨¤¦©¦§§¨¤
,dfl KEnQd wEqRA iYWxRW FnkE§¤¥©§¦©¨©¨¨¤
xn`l sqFil drxR aiWd oM lr xW £̀¤©¥¥¦©§Ÿ§¥¥Ÿ
xn`YW 'iR Lil` E`A Lig`e Lia`̈¦§©¤¨¥¤¥¤Ÿ©
izpEM oi` iM Lil` E`A Lig` z`iAW¤¦©©¤¨¥¤¦¥©¨¨¦
EUr z`f Lig` l` xn` ixnF`A§§¦¡Ÿ¤©¤Ÿ£
dEvnd ip` iM mdil` xAcY izEgilWA¦§¦¦§©¥£¥¤¦£¦©§©¤
mdil` xAcYW LzF` iziWxd `N ¤̀¨¦§¥¦§¤§©¥£¥¤
iziWxd xakE ,Lil` E`FaIW LOXn¦¦§¤¨¥¤§¨¦§¥¦
mixvn ux` aEh mdl oYYW LzF`§¤¦¥¨¤¤¤¦§©¦

ahinA `ed Liptl mixvn ux` oM m`e§¦¥¤¤¦§©¦§¨¤¦§¥©
didi m` oiAW Wxtdde .'Fbe ux`d̈¨¤§§©¤§¥¤¥¦¦§¤
Wi sqFi iR lr F` drxR zevnA xaCd©¨¨§¦§©©§Ÿ©¦¥¥
i`pB cv ,gaW cve i`pB cv xnFl dfÄ¤©©§©§©¤©©§©
iM cFre ,mdil` EPOn aEIgd llXW¤¨©©¦¦¤£¥¤§¦
F` dNcb Kln oYIWM zEklOd iqEOPn¦¦¥©©§§¤¦¥¤¤§ª¨
zpYn Fl `id cg` mc`l d`pd£¨¨§¨¨¤¨¦©§©
mixaCd Eidi m` dfle ,zinlFr¨¦§¨¤¦¦§©§¨¦

mixn`Pdmi`A mPd dPd drxR iRn ©¤¡¨¦¦¦©§Ÿ¦¥¦¨¨¦
lAql KlOd lr aEIge KlOd xn`nl§©£©©¤¤§¦©©¤¤¦§Ÿ
igvp mdl oYi ux`d ahinE mNrª¨¥©¨¨¤ª©¨¤¦§¦
`NW drxR ciRwd dfle ,FzEklnA§©§§¨¤¦§¦©§Ÿ¤Ÿ
aEIgde sqFIn `N` EPOn xaCd didi¦§¤©¨¨¦¤¤¨¦¥§©¦
oi` dfaE drxR lr `le `Ed eil ¥̀¨§Ÿ©©§Ÿ¨¤¥
hiNW `N` Fpi` iM zinlFr FzpYn©§¨¨¦¦¥¤¨©¦
zEkln mW Fl oi`e mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§¥¥©§
uRgIW onf lM znIw didY FzpYnE©§¨¦§¤©¤¤¨§©¤©§Ÿ
sqFi aWgi `NW oEMzp dfaE ,DA KlOd©¤¤¨¨¤¦§©¥¤Ÿ©§Ÿ¥



ybieמב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyiy meil inei xeriy

(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬
éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ ּבאּמנּותן צאן ּבקיאין צאן ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.לרעֹות .ׁשּלי על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«

(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬
àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zEklOd KxvlE mdl Kixv `Ed iM¦¨¦¨¤§Ÿ¤©©§
lig ixFAB mzFidl mdixg` glẄ©©£¥¤¦§¨¦¥©¦
xn` dfl FzEklnl dnFge lig zFidl¦§¥§¨§©§¨¤¨©

:mdA Kxv Fl oi` `Ed iM eil ¥̀¨¦¥Ÿ¤¨¤
ãöåKxhvi dOl iM `Ed gaXd §©©¤©¦¨¨¦§¨¥

oi` xW` Wi`M xaCd FricFdl§¦©¨¨§¦£¤¥
zEWx gTIW cr xaC zFUrl FciA gMŸ©§¨©£¨¨©¤¦©§
zEWx Fl oYp xaM `ld KlOd z`n¥¥©¤¤£Ÿ§¨¦©§
E`A FxnF` `Ede ,dUri dUre lMA©Ÿ©£©£¤§§¨
gkaE LliaWA E`FaIW dY` iE`x Lil ¥̀¤¨©¨¤¨¦§¦§§Ÿ©
ahinA `ed Liptl mixvn ux` Lxn`n©£¨§¤¤¦§©¦§¨¤¦§¥©
.iPOn zEWx zgw Kxv ilAn 'Fbe ux`d̈¨¤§¦§¦Ÿ¤©©§¦¤¦
ozPW xn`l cFr WxRzY df KxclE§¤¤¤¦§¨¥¥Ÿ¤¨©
mixn`Pd mixaCd xnFl zEWx Fl§©©§¨¦©¤¡¨¦
`"tA mxnF` KxC lr `Ede ,eil ¥̀¨§©¤¤§¨§
iAx xn` l"fe (:'c) `nFi zkQOn¦©¤¤¨§¨©©¦
`EdW Fxagl xaC xnF`l oiPn `iWpn§©§¨¦©¦¨¥¨¨©£¥¤
aizkC xn` Fl xn`IW cr xn`Y laA§©Ÿ©©¤Ÿ©¡Ÿ¦§¦
dfle ,o`M cr xn`l 'Fbe 'd xAcie©§©¥§¥Ÿ©¨§¨¤
xwi lM iM FzFWxdl drxR Kxvdª§©©§Ÿ§©§¦¨§¨
mbde ,drxR iRn Fl xn`p dNcbE§ª¨¤¡©¦¦©§Ÿ©£©
drxR Kxr zEzigR zvw riBIW¤©¦©§¨§¦¥¤©§Ÿ

:mElM KkA oi` mixaCd zErvn`A§¤§¨©§¨¦¥§¨§
ãBòiM Fl xn`l ,Lil` zazA fnxi¦§Ÿ§¥©¥¤¥Ÿ¦

Fpi` E`FaIW mdl dESW xaCd mrh©©©¨¨¤¦¨¨¤¤¨¥
icM sqFi lW FcFakl rbFPX dnl `N ¤̀¨§©¤¥©¦§¤¥§¥
didi `NW mixvnA FYgRWn xMYW¤ª©¦§©§§¦§©¦¤Ÿ¦§¤
ExMdW mbde ,miWp` ltWl aWgp¤§¨¦§©£¨¦©£©¤ª§
EPcFr mdil` rCezdW mFIA eig ¤̀¨©¤¦§©©£¥¤¤
dPke mixEgA lW zM d`xW cWgA§¨¨¤¨¨©¤©¦§¦¨
l"f mdixacA xEn`M mdil` Fnvr©§£¥¤¨¨§¦§¥¤
mzF` mgpie (`"k 'p) wEqRA (w"t x"a)©¨©§©¥¨

ieeig`e eia` z`iaaE ,mAl lr xAc ©§©¥©¦¨§¦©¨¦§¤¨
Lil` E`A FxnF` `Ede ,xaCd on`i¥¨¥©¨¨§§¨¥¤

:mz`iA `id LcFakle LMxvle dxez §¨§§§¦§§¦¦¨¨
õøàa eáLé 'Bâå õøàä áèéîa (å§¥©¨¨¤§¥§§¤¤

.ïLbux`d ahinA xnFl Wg dPd Ÿ¤¦¥¨©§¥©¨¨¤
utg iM eixacA fnx sqFIW cvl ,cal§©§©¤¥¨©¦§¨¨¦¨¥
EaWIW utg Fpi` iM aWgi oWB ux`A§¤¤Ÿ¤©§Ÿ¦¥¨¥¤¥§
lr miMqd `NX dOn oWB ux`A§¤¤Ÿ¤¦©¤Ÿ¦§¦©
oWB ux`A EaWi xnF` did m`e ,eixaC§¨¨§¦¨¨¥¥§§¤¤Ÿ¤
mdl wRYqnM `EdW rnWp didi¦§¤¦§¨¤§¦§©¥¨¤
dPOn aFHA `le cal oWB ux` zpizpA¦§¦©¤¤Ÿ¤§©§Ÿ©¦¤¨
dn xzFq dfe sqFi ipirA xWki m ¦̀¦§©§¥¥¥§¤¥©
z` mkl dpY`e (d"n) eixacA mcTX¤¨©¦§¨¨§¤§¨¨¤¤
'Fbe ahinA xn` dfl ,mixvn ux` aEh¤¤¦§©¦¨¤¨©§¥©§
ahinA eixaC xErW dfe .oWB ux`A§¤¤Ÿ¤§¤¦§¨¨§¥©
ux` iM LricFn ip`e 'Fbe aWFd ux`d̈¨¤¥§©£¦¦£¦¤¤

cird oMW EpivnE .ahiOd `id oWBŸ¤¦©¥¨¨¦¤¥¥¦
sqFi aWFIe (`"i wEqR) aizkC aEzMd©¨¦§¦¨©¥¥
:'Fbe qqnrx ux`A ux`d ahinA 'Fbe§§¥©¨¨¤§¤¤©§§¥§

BàKxCd df lr aEzMd xErW didi¦§¤¦©¨©¤©¤¤
ux` mdl ExgA m`e 'Fbe ahinA§¥©§§¦¨£¨¤¤¤
xnFl hlgd oi` dfaE .DA EaWi oWBŸ¤¥§¨¨¤¥¤§¥©
xrWA mcFr `N` mnFwn df `Ed iM¦¤§¨¤¨¨§©©
xg` mFwn mdipirA ahii m` oFvxd̈¨¦¦©§¥¥¤¨©¥
ahinA zaWl mciA zEWxd̈§§¨¨¨¤¤§¥©

:ux`df dxez ¨¨¤
.äòøô éðôì eäãîòiå (æFxnF` mrh ©©£¦¥¦§¥©§Ÿ©©§

FcinrdW ilE` .'Fbe EdcnrIe©©£¦¥§©¤¤¡¦
FnFwn drxR Fl mVW sqFi lW FnFwnA¦§¤¥¤¨©§Ÿ§

Fl xn`WM F`qM iptl`QMd wx (`"n) ¦§¥¦§§¤¨©©©¦¥
sqFi iM aEzMd ricFde ,JOn lCb ¤̀§©¦¤¨§¦©©¨¦¥
mFwOA drxR iptl eia` cinrd¤¡¦¨¦¦§¥©§Ÿ©¨

:KlOl aFxw dNrnd©§ª¤¨©¤¤
KxcM eipR lEnl FcinrdW dvxi cFr¦§¤¤¤¡¦§¨¨§¤¤

:'Fbe awri Kxaie oikxand©§¨§¦©§¨¤©£Ÿ§
ãBòFcinrdl Kxvd iM ricFdl dvxi¦§¤§¦©¦ª§©§©£¦

ltW drxR zFid cvl eiptl§¨¨§©¡©§Ÿ§©
Kxvd (g"i w"n) dnFw xirv miWp £̀¨¦§¦¨ª§©
Fl xnFl eiptl Fcinrde Fl EPxiMdl§©¦¤§¤¡¦§¨¨©

:df `Ed iMg dxez ¦¤



מג ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyiy meil inei xeriy

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑:ׂשרים מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ּברכֹו? ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם ְְְְְְְִִֵַָָָָמברכים

ׁשֹותה ׁשּיעלה  מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקּה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי
עֹולה  והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיעקב

הארץ את ּומׁשקה .(תנחומא)לקראתֹו ְְִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

את־ּפרעה  יעקב ְַָויברְֲֶֶַַֹֹֽ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּפרעה  את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹלכאֹורה
לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹּבנֹוגע

יג) פרשה וארא לעבֹודה־(תנחומא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ָָזרה?

היה  ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת'. ׁש'היא לֹומר, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָויׁש

מצרים  ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה־זרה
ּומׁשקּה" עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי פרשתנו ׁשֹותה (רש"י ְְִִֵֶֶַָָָָ

ּפרנסתם.שם) להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו ,ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא
יתּבר הּבֹורא מּכח ורק עצמֹו, מּכח עֹולה הּנילּוס ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹראּו
נחלׁשה  יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַָָָָהעבֹודה־זרה

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôä

äð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«

æáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ

äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬

:çBìñìçíëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék:ýåýé íàð éëøcèeäáâ-ékõøàî íéîL ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥®̈¤

:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïkéíéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLåàéïk §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦®̈§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´

øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬

:åézçìLáééöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék §©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çíëéúBáLçî éúBáLçî àì ékéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìåCøc ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®¤¤

ïéàå Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNä¨¨¨©£¤©¥§¥

ïë àì ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî¦§¨¦£¨©§¦Ÿ¥

àéä:ýåýé íàðè÷ø ïàk ïéàå ¦§ª−§Ÿ̈«§¥¨©

àlà ,øúéå úBçôa ìcáäékBîk ¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«§

eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ̈§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³
áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½

íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ìëå ìkî ìBçîì ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNa:éãøé øLàk ék ¨¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbäí÷éøäåøä-íà ék ©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦¦§¨´

òéaNädãéìBäå õøàä-úàõøàä ÷îBòa ïéòøbäî çîvä àéöBî ¦§¦©¤¨½̈¤§¦−̈¦©¤©¥©©§¦§¤¨¨¤

dçéîöäåõøàì ìònî çîvä:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðåàéïk §¦§¦®̈©¤©¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´
ã äéäé-àì étî àöé øLà éøá ¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ

äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé̈¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ
øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬

åézçìLéúçèáä íi÷úz éàcåaL: §©§¦«¤§©©¦§©¥©§¨¨¦

áéäçèáää éäBæåäçîNá-ék §¦©©§¨¨¦«§¦§¨´
eàöúúeìbä ïîïeìáez íBìLáe ¥¥½¦©¨§¨−«¨®

,íëöøàì eàáezúBòábäå íéøää §§©§§¤¤¨¦´§©§¨À
äpø íëéðôì eçöôé,ìLî Cøc ¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈¤¤¨¨



מד

:óë-eàçîé äãOäâéäìòé õeöòpä úçz ©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´

ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ

ì:úøké àì íìBò úBàì íLàøîà äk §¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´

äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLéáéøLà §«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«©§¥³

øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà¡Æ©£¤½Ÿ¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«

âýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàéã| äë-ék Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîàäézúðå ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäìåéðáe ¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´

ì ýåýé-ìò íéåìpä øëpäBìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:éúéøáa íé÷éæçîeæïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå ©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−

ò:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìçãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
óë-eàçîé äãOä éöò-ìëåäöéìî ïéðò äæ íb ,çBîNì íäétëa eké: §¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤¦§©©¤¦§©§¦¨

âéúçzíB÷îaõeöòpäíéòLøäLBøá äìòéíé÷écö eìLîéúçúå ©³©¦§©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½¦§§©¦¦§©¬©
ãtøqäíéöB÷ éðéî íä õeöòðåäéäå ñãä äìòéäfä øácäì ýåýéìíL ©¦§−̈§©£¥¦¥¦©£¤´£©®§¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½

äøeábúBàìãò:úøké àì íìBòàúeìbä éðáì øîàýåýé øîà äk §¨§¬©−̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½
ètLî eøîLBøéáçì íãà ïéa ¦§¬¦§−̈¥¨¨©£¥

ä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéa-ék ©£´§¨®̈¥¨¨©¨¦«
àBáì éúòeLé äáBø÷äæ éãé ìò §¨³§«¨¦Æ¨½©§¥¤

úBìbäì éú÷ãöåäáeLzä ÷øå §¦§¨¦−§¦¨«§©©§¨

çéLnä úàéa úákòî:áéøLà §©¤¤¦©©¨¦©©§¥³
úàf-äNòé LBðàøeîàä úà ¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨

ähîìøîL da ÷éæçé íãà-ïáe §©¨¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³
Bìlçî úaLBìlçlîBãé øîLå ©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬¨−

:òø-ìk úBNòîâøîàé-ìàå ¥£¬¨¨«§©Ÿ©´
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïaïéîàäì ¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ§©£¦

Baýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−
Bnò ìòîàìå äáBhä eìa÷é úòa ¥©´©®§¥§©§©¨§Ÿ

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ãäë-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦´Ÿ
øLà íéñéøqì äåäé øîà |¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³

íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLéíéæçBà ¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦

éúéøáaéúøBúa:äéúéáa íäì ézúðåìëéäaéúîBçáeáLBîa ¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©

íéð÷fäå ïéøãäðqäãéçáLe äìòî íB÷îíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiLáBè ©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨§¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨−
àaä ïBøkfî øúBéíL úBðaîe íéðaîãò äáBèìøLà Bì-ïzà íìBò ¥¦¦¨©¨¦¨¦´¦¨®¥³§¨©¨Æ¤¤½£¤−

úøké àìBîL ïBøëæ:åøëpä éðáe ¬Ÿ¦¨¥«¦§§§¥´©¥À̈
íénòä éðáeýåýé-ìò íéåìpä'ä ìà §¥¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

ìýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
ìk íéãáòì Bì úBéäìíäá éî ¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤

øLàBìlçî úaL øîL £¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
éúéøáa íé÷éæçîeéúøBúa: ©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦

æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåúà §¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤

älà ìk íéNBòäéLã÷ øä-ìàìà ¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤

Lc÷nä úéaíézçnNåíçnNà ¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥

éúlôz úéáaìltúäì ïëenä úéaa §¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥

,éðôì íLíäéçáæå íäéúìBòeéäé ¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îéúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½
àøwé älôz-úéaïëeî äéäé-ìëì ¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§¨®¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ



מה ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i ycew zayl inei xeriy

ß zah `"i ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö ýåýé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«



ybieמו zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ,d jxk zegiy ihewl)

אביו  ּבית ּכל ואת אחיו ואת אביו את יֹוסף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויכלּכל
הּטף לפי יב)לחם (מז, ְִֶֶַָ

ׁשמֹו על נקראים הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד יׂשראל, ׁשּכל ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמצינּו
ּכּכתּוב יֹוסף, פ)ׁשל ּפרנס (תהילים יֹוסף ּכי יֹוסף", ּכּצאן "נֹוהג ְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ׁשּיֹוסף  ּבגלל האם ולכאֹורה, הרעב. ּבימי ּביתם ּובני אחיו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
ׁשמֹו? על נקראים יׂשראל ּכל יהיּו אביו ּבית את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָּכלּכל

ׁשהּוא  הּטֹובה הּמידה על־ׁשם 'יֹוסף' נקראים הם ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא:
ׁשּיׁש זֹו, להנהגה הּכח ּכלֹומר, מהם. ואחד אחד לכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעניק
ּבא  – רעה ּתחת טֹובה לׁשּלם מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבכל

הּתניא ּבספר ּכדאיתא פי"ב מּיֹוסף. לׁשּלם )(סוף ׁשּלא "וגם : ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לחיבים  לגמֹול – אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו ְְְְְֳִִֶַַַַָָָָָלֹו

אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִִִֵֶֶַַָָטֹובֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

הּטף  לפי לחם . . אחיו ואת אביו את יֹוסף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָויכלּכל
יב) לגמל (מז, יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה  לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחּיבים
מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי
ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ׁשל החּיּובית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹוצאה
ההּזק  ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאמנם
מה  וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, לּנּזק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגרם

עביד. לטב רחמנא ְֲֲֲִִַַַָָּדעביד

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑ הראׁשֹון לענין ,חֹוזר ¿∆∆≈¿»»»∆ְִִֵָָָ
הרעב  ׁשני לׁשֹון ∑dÏzÂ.לתחּלת 'וּתלאה', ּכמֹו ְְִִֵַָָָ«≈«ְְְִֶַ

לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו, כו)עיפּות, הּירה "ּכמתלהלּה(משלי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹ
."זּקים  ִִ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑לֹו .הּכסף אתנֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ãáë ék 'Bâå ïéà íçìå (âéWExR §¤¤¥§¦¨¥§¥
xaC milkF` Eid arxd caM cvlE§©Ÿ¤¨¨¨¨§¦¨¨
Epipir zE`xl `lde ,mgNd ENke `ltnª§¨§¦©¤¤©£Ÿ¦§¥¥
axrOA EidW arx ipWA EpiWtp da`C̈£¨©§¥¦§¥¨¨¤¨©©£¨
'i lk`n xErW lkF` cg` mc` didW¤¨¨¨¨¤¨¥¦©£©
`pngx FphaA arx EPCFre mc` ipA§¥¨¨§¤¨¥§¦§©§¨¨

:olvlci dxez ¦§¨
.'Bâå èwìéå (ãédhiwl oFWl xn` ©§©¥§¨©§§¦¨

mciA sqMdn x`Wp `NW WExR¥¤Ÿ¦§©¥©¤¤§¨¨
eixg` giPd `l iM mElM `le§Ÿ§¦Ÿ¦¦©©£¨

:hwleh dxez ¤¤
óñk ñôà ék 'Bâå úeîð änìå (åè§¨¨¨§¦¨¥¨¤

.'Bâåzgwl utg did `NW zFidl WExR §¥¦§¤Ÿ¨¨¨¥¨©©
`le sqMd m` iM d`EaYd xkUA¦§©©§¨¦¦©¤¤§Ÿ
lM hwl df cSn xW`e xg` oFrxR¥¨©¥©£¤¦©¤¨©¨
xnFl dprhA E`A dYre ,`vnPd sqMd©¤¤©¦§¨§©¨¨§©£¨©
ixdW sqMd mYW mrhl 'Fbe dOl̈¨§§©©¤©©¤¤¤£¥
sqM deWA d`EaYd rxtl dOd oilFki§¦¥¨¦§Ÿ©©§¨¦§¥¤¤
zgwl dSxzPW sqFi maiWd dfle§¨¤¥¦¨¥¤¦§©¨¨©©
sqMd mYW oeiM mgNd crA mdipwn¦§¥¤§©©¤¤¥¨¤©©¤¤
sqM qt` m` xnFl eixacA wCwce§¦§¥¦§¨¨©¦¨¥¨¤
WIW cFr lM mdl oYi `l df zlEfe§©¤Ÿ¦¥¨¤¨¤¥
iprdl Fnrhe ,sqkA Frxtl mdl̈¤§¨§§¤¤§©£§©£¦
iptA miNC eig` Eidi `NW icM mixvn¦§©¦§¥¤Ÿ¦§¤¨©¦¦§¥

EPOn EpwIW mMgzp dfle mixiWr£¦¦§¨¤¦§©¥¤¦§¦¤
mciA dpwOdW cFr lMW sqkA§¤¤¤¨¤©¦§¤§¨¨
mgl zFpwl Ekxhvie mdilr mzFpFfn§¨£¥¤§¦§¨§¦§¤¤
oi` mzQd on iM dpwOd zFpFfnE mdl̈¤§©¦§¤¦¦©§¨¥
mixFrU zzl oikixvE aUr oi`e `WC¤¤§¥¥¤§¦¦¨¥§¦
dpwOd ikxv giPd dfl zFndAl lk`n©£¨©§¥¨¤¦¦©¨§¥©¦§¤
`l dfAW sqkA mdl xAWIe mdilr£¥¤©¦§Ÿ¨¤§¤¤¤¨¤Ÿ
EwxEdW cr dpFW`x dpW dnlWp¦§§¨¨¨¦¨©¤§
Eid eig` E`AWME lMn wix ilM EUrpe§©£§¦¥¦Ÿ§¤¨¤¨¨
cFakl Eide miIpr iptl mixiWr£¦¦¦§¥£¦¦§¨§¨
did m` oM did `NX dn zx`tzlE§¦§¨¤©¤Ÿ¨¨¥¦¨¨

:dpwOd mdn zgwl miCwn©§¦¨©©¥¤©¦§¤



מז ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i ycew zayl inei xeriy

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני ‡ÌzŒÌ.ׁשנית Èk «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ«

'B‚Â ÛÒk‰∑ והּמקנה הּכסף ּתם אׁשר הּכל ּכי ּובא , «∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ
אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑ לא 'אם ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְִֹ

.ּגוּיתנּו' ְִֵָ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòmdl WIW xnFl EpEkIW d`xp¦§¤¤§©§©¤¥¨¤
f` mdl `vnPA Fpi`W `N` sqM¤¤¤¨¤¥©¦§¨¨¤¨
`l mc` ipAW libxd xaC `Ed dfe§¤¨¨¨¨¦¤§¥¨¨Ÿ
EglWi iM sqM cinY iEvn mdl didi¦§¤¨¤¨¨¦¤¤¦¦§§
oFWl qt` FxnF` `Ede ,miTgxn ux`A§¤¤¤§©¦§§¨¥§
cvl EzEni dOl Eprh dfle dripn§¦¨§¨¤¨£¨¨¨§©
EpYi iM maiWde xg` mFwnA mRqMW¤©§¨§¨©¥§¥¦¨¦¦§
FzpEke sqMd mdn rpnp m` mdipwn¦§¥¤¦¦§©¥¤©¤¤§©¨¨
sqM mdl WIW mdixaC zn` m` ,`Ed¦¡¤¦§¥¤¤¥¨¤¤¤
Fpi`W dxFi dfe iEvn Fpi`W `N ¤̀¨¤¥¨§¤¤¤¥
Fl EpYIW mdl xn`e mdixaC wiCvn©§¦¦§¥¤§¨©¨¤¤¦§
cr sqMd crA oFMWn dndAd dpwn¦§¥©§¥¨©§§©©¤¤©
mdl xifgi f`e lAwzd wxtl riBIW¤©¦©§¤¤¦§©¥§¨©§¦¨¤

:dpwOdfh dxez ©¦§¤
.'Bâå éðãàî ãçëð àì (çédn dWw Ÿ§©¥¥£Ÿ¦§¨¤©

Ki`de cgkp `l mxnF`A mzpEM©¨¨¨§§¨Ÿ§©¥§©¥
xxAzdl cnFrW xaCA cgkl oilFki§¦§©¥©¨¨¤¥§¦§¨¥
F`iadl oikixv mY `l iM Exn`i m`W¤¦Ÿ§¦Ÿ©§¦¦©£¦
`NW Fl mixnF`W Ff dpn` `id dnE©¦£¨¨¤§¦¤Ÿ

zrcl Kixv cFr .xaCd z` Ecigki©§¦¤©¨¨¨¦¨©©
.zErnWn mdl oi`W ,m` iM mxnF`§¨¦¦¤¥¨¤©§¨
dpFW`x dpWA Fl Exn` xaM `ld cFr£Ÿ§¨¨§§¨¨¦¨

:sqM qt`̈¥¨¤
ãBòdpwnE mxnF` zpEM zrcl Kixv̈¦¨©©©¨©§¨¦§¥

EpEMzPW ilE`e .ipc` l` 'Fbe§¤£Ÿ¦§©¤¦§©§
WExR 'Fbe cgkp `l KxCd df lr xnFl©©¤©¤¤Ÿ§©¥§¥
ipc`n FzF` micigkn Ep`e sqM Epl oi ¥̀¨¤¤§¨©§¦¦¥£Ÿ¦
,sqMd mY `EdW dOA zn`d m` iM¦¦¨¡¤©¤¤©©¤¤
Eprd iM mzF` EcWgi lal mzpEke§©¨¨¨§©©§§¨¦¤¡
.dwcv zxFzA WTal E`aE mnvr©§¨¨§©¥§©§¨¨

d dpwnE mxnF`eWExR ipc` l` dndA §§¨¦§¥©§¥¨¤£Ÿ¦¥
lW `Ed dndAd dpwOn WIX dn lM̈©¤¥¦¦§¥©§¥¨¤
dpwOl lEaB dUr `l `Ed iM ipc £̀Ÿ¦¦Ÿ¨¨§©¦§¤
FxnF`M lMd dpw llM KxcA `N ¤̀¨§¤¤§¨¨¨©Ÿ§§
`l iM Exn` dfl ,mdpwn lkA mldpie©§©£¥§¨¦§¥¤¨¤¨§¦Ÿ
sqkA `N` cgkp `l xnFl Ekxvdª§§©Ÿ§©¥¤¨§¤¤
dpwn la` onHdl lFkIW xaC `EdW¤¨¨¤¨§¦¨¥£¨¦§¥
lW `Ed mdl WIX dn lM dndAd©§¥¨¨©¤¥¨¤¤

mxnF`e .md FNW mdW mFwn lkA ipc £̀Ÿ¦§¨¨¤¥¤¥§§¨
`l mdl oi`W xnFl .'Fbe x`Wp `lŸ¦§©§©¤¥¨¤Ÿ

:sqM deW `le sqM¤¤§Ÿ§¥¤¤
éôìesqM qt` iM wEqRA iYWxRX dn §¦©¤¥©§¦©¨¦¨¥¨¤

`N` mdl WIW Eprh iM 'a KxcA§¤¤¦¨£¤¥¨¤¤¨
lr aEzMd aXizi mciA iEvn Fpi`W¤¥¨§¨¨¦§©¥©¨©
xaC Ecgki `l Fl Exn`e E`A iM oFkp̈¦¨§¨§Ÿ§©£¨¨
xwW EprHW dpFW`x mrtM EPOn¦¤§©©¦¨¤¨£¤¤
ok `l mdn rpOW `N` mdl didW¤¨¨¨¤¤¨¤¨©¥¤Ÿ¥
oi`e mlWp WExR WOn mY m` iM `Ed¦¦©©¨¥¦§©§¥
mrtA dOl wIci dfaE .sqM cFr mdl̈¤¤¤¨¤§ª©¨¨§©©
Exn` 'a mrtaE qt` Exn` dpFW`x¦¨¨§¨¥§©©¨§

:mY©
íøîBàåWExR ipc` l` dndAd dpwnE §§¨¦§¥©§¥¨¤£Ÿ¦¥

cr did xW` dndAd dpwn¦§¥©§¥¨£¤¨¨©
dYrn sqMd oOCfIW cr oFgHal dYr©¨§¦¨©¤¦§©¥©¤¤¥©¨
l` FxnF` `Ede ,Ll hlgn didi¦§¤ª§¨§§§¤

:ipc`hi dxez £Ÿ¦



ybieמח zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑ האדמה ׁשאמר ,לזרע ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָיֹוסף:
לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמּכיון

הרעב  וכלה לזרע ּבּתֹוספּתא ,והתחילּו ׁשנינּו וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
˙ÌL.ּד'סֹוטה' ‡Ï∑,"תבּור "לא ׁשממה, ּתהא לא ְָ…≈»ְְְֵָָָֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה .לׁשֹון ְְֵֵֶָ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑ לעיר מעיר ,יֹוסף ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ
לה  ׁשאין עיר לזּכרֹון ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אּלא  זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ּבחברּתּה. ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹֹֻזֹו
חרּפה  להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהֹודיע

'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, ס)מעל .(חולין ְִִִֵֶֶַָָֹ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ הערים לכל עׂשה ּכן ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְִֵֶָָָָ

מצרים  ּבמלכּות ּגבּולּהאׁשר קצה ועד ּגבּולּה מקצה ,. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,'ּכהן' לׁשֹון ּכל מׁשרת הּכֹומרים, «…¬ƒְְִֵֵַָָָֹ

הּוא  ּכמֹו:לאלהּות ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ , ְְְֱֵֵֶֶָָֹֻ
אֹון" "ּכהן מדין", ÌÈ‰kÏ."ּכהן ˜Á∑וכ ּכ חק ְִֵֵָֹֹ…«…¬ƒְָָֹ

ליֹום  .לחם ְֶֶ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ,(a) ` jxk `"iyz mgpn zxez .`"iyz ybie zyxt zgiyn)

את  ּוזרעּתם זרע לכם הא העם... אל יֹוסף ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוּיאמר
כג)האדמה (מז, ֲָָָ

אחד  לכל נֹותן ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיק יֹוסף – זרע" לכם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ"הא

ּכׁשהיא  זֹו נתינת־ּכֹוח א ה'. ּבעבֹודת חיזּוק ּכֹוחֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָואחד
את  "ּוזרעּתם – ּגם להיֹות וצרי מסּפיקה, אינּה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלעצמּה

עצמֹו... ּבכח עבֹודה – ְְֲֲַַָָָָֹהאדמה"

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íBiä íëúà éúéð÷ ïä (âëmrh ¥¨¦¦¤§¤©©©
,mFId zaY lihd mB ,mFId FxnF`§©©¥¦¥©©
mzIpw iM .dnc`d zIpwl mzIpw oiA¥§¦¨¨¦§¦©¨£¨¨¦§¦¨¨
micar zIpw oicM dkiWn ici lr `Ed©§¥§¦¨§¦§¦©£¨¦
dUrW dUrOaE (:ak oiWECw)¦¦©©£¤¤¨¨
`id Ff 'Fbe dvwn mixrl mrd xiardW¤¤¡¦¨¨¤¨¦¦§¥§¦
mFId mkz` izipw od xn` dfl ,mzIpw§¦¨¨¨¤¨©¥¨¦¦¤§¤©

la` .mixrl f` mxiardX dOA WExR¥©¤¤¤¡¦¨¨¤¨¦£¨
xiMfdWkE Dpipw KxC df oi` dnc`d̈£¨¨¥¤¤¤¦§¨¨§¤¦§¦
,mixvn znc` z` sqFi owIe dlrnl§©§¨©¦¤¥¤©§©¦§©¦
oipw ikxCn cg`A D`pw iM fnxp mẄ¦§©¦§¨¨§¤¨¦©§¥¦§©

:dnc`d̈£¨¨
Léå,mzF` dpTW xg` ,xaCA xirdl §¥§¨¦©¨¨©©¤¨¨¨

dn `ld mznc` zIpwl KxS dn©Ÿ¤¦§¦©©§¨¨£Ÿ©

(:g"t migqR) ,FAx dpw car dpTX¤¨¨¤¤¨¨©§¨¦
pipw did `NW cvl iM ilE`eoipwM m §©¦§©¤Ÿ¨¨¦§¨¨§¦§©

z` carl df hxtl `N` micar£¨¦¤¨¦§¨¤©£Ÿ¤
oi` drxtl ziWing zzle 'Fbe dnc`d̈£¨¨§§¨¥£¦¦§©§Ÿ¥
Fpipw dpw `NW xikU oipwM `N` df¤¤¨§¦§©¨¦¤Ÿ¨¨¦§¨
dzF` dpwe dnc`d zFpwl Kxvd dfle§¨¤ª§©¦§¨£¨¨§¨¨¨
FxnF`A aEzMd dNBW FnM xEnB oipwA§¦§¨¨§¤¦¨©¨§§



מט ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i ycew zayl inei xeriy

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆
קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ זאת לנּו ׁשאמרּתלעׂשֹות Ú¯ÙÏ‰.ּכמ ֹו ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑ ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו :להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´
:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM 'Fbe mixvn znc` lM z` sqFi owIe©¦¤¥¤¨©§©¦§©¦§¦
dvxi m`e ,EdcU Wi` mixvn Exkn̈§¦§©¦¦¨¥§¦¦§¤
dnc`d carle milrFR `iadl drxR©§Ÿ§¨¦£¦§©£Ÿ¨£¨¨
dn dUri dUr FzEixg`lE FzEkfl¦§§©£¨¨©£¤©
xn` `l mixvn lW mtEB oM oi`X¤¥¥¨¤¦§¦Ÿ¨©
izipw od xn`W mbde .xEnB oipw dpTW¤¨¨¦§¨¨©£©¤¨©¥¨¦¦
xMfOd xaCl xikU oipwM WExR mkz ¤̀§¤¥§¦§©¨¦©¨¨©ª§¨
Fnrhe .'Fbe rxf mkl `d sqFi ixacA§¦§¥¥¥¨¤¤©§§©£
oi` m` dnc`A lirFI dn iM sqFi lW¤¥¦©¦¨£¨¨¦¥
lr maIgl mzFpwl mMgzp dfl ,caFr¥¨¤¦§©¥¦§¨§©§¨©

:dcFardck dxez ¨£¨
.'Bâå äòøôì úéLéîç (ãëmMgzp £¦¦§©§Ÿ§¦§©¥

drxR lHi xaC lM mcw iM xnFl©¦Ÿ¤¨¨¨¦Ÿ©§Ÿ
x`XIW Dl zgMWnE rxGd ziWing£¦¦©¤©©§©©¨¤¦¨¥
dcVd rxfl wiRqOd xErW zFcId 'cA§©¨¦©©§¦¦§Ÿ©¨¤
rxBi `l ok iR lr s` miIwp E`vi mde§¥¥§§¦¦©©¦¥Ÿ¦¨©
rxfl KM xg`e ,drxtl ziWingdn¥©£¦¦§©§Ÿ§©©¨§¤©
KM xg`e ,dcVd rxf EniCwie dcVd©¨¤§©§¦¤©©¨¤§©©¨
m`e hrn m` x`WPd lM dOd ElHi¦§¥¨¨©¦§¨¦§©§¦

:dAxd©§¥

íòèå`le mkRhl lk`le FxnF` §©©§§¤¡Ÿ§©§¤§Ÿ
zFidl ,mkiYaA xW`le mllM§¨¨§©£¤§¨¥¤¦§
scFrd wlg cbpM dAxn mzpn sHdW¤©©§¨¨§ª¨§¤¤¥¤¨¥

:mkRhl lk`le xn`dk dxez ¨©§¤¡Ÿ§©§¤
.äòøôì íéãáò eðééäå (äëEwCwC §¨¦£¨¦§©§Ÿ¦§§

:sqFil `le drxtl mzECar llWl¦§Ÿ©§¨§©§Ÿ§Ÿ§¥
ãBòiYWxRX dn KxC lr xnFl EpEki§©§©©¤¤©¤¥©§¦

hxtl `N` m`pw `l iM dlrnl§©§¨¦Ÿ§¨¨¤¨¦§©
Epiide Exn` dfl ,dnc`d zcFar£©¨£¨¨¨¤¨§§¨¦
`le drxtl zECard hlgdA micar£¨¦§¤§¥¨©§§©§Ÿ§Ÿ
dfl iM ilE`e .cal dnc`d zcFarl©£©¨£¨¨§©§©¦¨¤
lr drxR mr mixvn ExAcPWM EpEMzp¦§©§§¤¦§§¦§©¦¦©§Ÿ©

iipA mr dPd ('` zFnW) Exn`e l`xU ¦§¨¥§¨§§¦¥©§¥
Fl oi` iM WExR EPOn 'Fbe ax l`xUi¦§¨¥©§¦¤¥¦¥
micar EidW oNkM zECar mW¥©§§ª¨¤¨£¨¦

:drxtlek dxez §©§Ÿ
.'Bâå íéøöî õøàa ìàøNé áLiå (æë©¥¤¦§¨¥§¤¤¦§©¦§
ux`A xnFl ltM dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¨©©§¤¤
xWT dn cFr .oWB ux`A mixvn¦§©¦§¤¤Ÿ¤©¤¤

:l`xUi aWIe mr 'Fbe ExtIel zEkIWe§©¨§©¦§§¦©¥¤¦§¨¥

ïëàEpazMX dn iR lr aEzMd x`Azi ¨¥¦§¨¥©¨©¦©¤¨©§
iM 'Fbe lFcB iFbl iM ('b e"n) wEqRA©¨¦§¨§¦
ivFvip zFlrdl `id mixvn zcixi zAq¦©§¦©¦§©¦¦§©£¦¥
`Ede ,dOW E`aE ExGRzp xW` dXcTd©§ª¨£¤¦§©§¨¨¨§
mixvn ux`A l`xUi aWIe FxnF`§©¥¤¦§¨¥§¤¤¦§©¦
,zndfnd dRlw mFwn `idW WExR¥¤¦§§¦¨©§Ÿ¤¤
EWBd dOW iM dWBd oFWNn oWB ux`A§¤¤Ÿ¤¦§©¨¨¦¨¨ª§
spr zErvn`A dXcTd ivFvip lM̈¦¥©§ª¨§¤§¨£©
zpigaA `EdW l`xUi `EdW dXcTd©§ª¨¤¦§¨¥¤¦§¦©
oFWl xn`e .Fl dnFCl za`FXd oa ¤̀¤©¤¤©¤§¨©§
mNM cgin alA mzFid lr fnx cigï¦¨©©¡¨§¥§ª¨ª¨
Efg`Ie oM zErvn`aE cExR mdipiA oi`e§¥¥¥¤¥§¤§¨¥©¥¨£
zFvFviPd mde DA xaC Efg` WExR Dä¥¨£¨¨¨§¥©¦
EAxzIWM iM EAxIe ExtIe dfaE mixMfPd©¦§¨¦¨¤©¦§©¦§¦§¤¦§©
dn oIre ,miclFPd EAxzi zFWtPd©§¨¦§©©¨¦§©¥©
Fx`w sqFi axd EpixFnl ciBOd WxRX¤¥¥©©¦§¥¨©¥¨
l`xUi ipaE 'Fbe sqFi znIe wEqR WExtA§¥¨©¨¨¥§§¥¦§¨¥
Epixacl xfr `vnze EAxIe EvxWIe ExR̈©¦§§©¦§§¦§¨¥¤¦§¨¥

:miIg midl` ixaC¦§¥¡Ÿ¦©¦
WBIe zWxR zlqg£¨©¨¨©©¦©



ybieנ zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בּה וּיאחזּו ּגׁשן ּבארץ מצרים ּבארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֽוּיׁשב
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
יׂשראל  לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּלׁשֹון

ּגמּורה. ְֲַָָֻּכאחּזה
ׁשנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולכאֹורה
ׁשּיכת  היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּקּב"ה

ְִִַלּמצרים?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא לׂשרה (ּפרק העניק ׁשּפרעה ְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּגׁשן  ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאת
היתה  ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא

ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּיכת
מארץ  יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹויתירה
את  ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכנען,
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ּכנען, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹארץ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

ãîø ¯ áîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùì øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc migqt(iying meil)

yiy ,miq`np mpi`y zexit ok `le ,elk`l `eaiy yyg oi`e
.mdn lek`l `eai mda eweqir ab` `ny yeygl

zta dwlcd zece` ,lirl d`aedy `ziixaa weqrl day `xnbd
:d`nh dnexz ly onyaeàôeboecpe `ziixad ixac z` x`ap ± ¨

:`ziixaa epipy .mda.úàîèpL äîeøz ìL ïîLáe úôa ïé÷éìãî©§¦¦§©§¤¤¤§¨¤¦§¥
:df oipra zwelgn d`ian `xnbddéîMî øîà ééaà[enya-] ©©¥¨©¦§¥

øîà àáøå ,äi÷æçcmyaéác[ly eyxcn zia inkg-]øa ÷çöé éaø §¦§¦¨§¨¨¨©§¥©¦¦§¨©
eðL àì ,àðeä áø øîà ,àzøî,d`nh dnexza miwilcnyàlà ©§¨¨©©¨Ÿ¨¤¨

aútly zt lirl xen`ky ,dlwzl mda yeygl oi`y ,onyae ©
d`nh dnexz ly onye mivrd oial dwxef `ed d`nh dnexz
`eaiy yyg oi` jka miq`np mdy oeike ,qe`n ilka egipn `ed

,mlke`lìáàaéhéç,e`nhpy dnexz ly [mihga-]àì,miwilcn £¨¦¥Ÿ
,äìwz éãéì ïäa àáé ànLivr oia mzwixfa miq`np mpi` mihgy ¤¨¨Ÿ¨¤¦¥©¨¨

`eaiy yeygl yi mda wilcdl el xizp m` ok lre ,dwqdd
mlke`l.éhéç eléôà øîà ïðçBé éaøåxzen ,dnexz ihig mb ± §©¦¨¨¨©£¦¦¥

.mda wilcdl
:`xnbd zl`ey .opgei iax ixac z` zx`an `xnbdéànàå± §©©

,dnexz ly mihga wilcdl opgei iax xizd recneLeçéð`ld ± ¥
yeygl epl yiéúà àîìéc[`eai `ny-]äìwz éãéì ïäa,olke`l ¦§¨¨¥¨¤¦¥©¨¨

.xen`ke ,dwqdd ivr oia mzwixfa miq`np mpi`y xg`n
:`xnbd daiynøîàãkxn`y itk ±éMà áøxaecny ,xg` oipra ¦§¨©©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc migqt(iyiy meil)

éìkm`y okzi ,mind jeqipa oebk ,ilk zyecwa jxev yiy el`a ± §¦
wx eycwedãeáò àì äta[eyr-]äìòî ïðaømda lirez `ly ©¤Ÿ¨©¨¨©£¨

.mxdhl drixf
iax ixac e`aed lirl .eilr dywne opgei iax ixacl day `xnbd

:`xnbd zwiicn .mixedh ,mkxce e`nhpy miapry ,opgei'ïëøc'§¨¨
àáeè eléôàåjk xg`e okxc' xn`e opgei iax mzqy dnn ± ©£¦¨

xeriyn xzei ,miax miapr jxc m` mby ,rnyn 'mixedh oyicwd
.mixedh oiwynd ,dviak

:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîejexci m` elit`y ,[jk-] ¦¨©©¦¨¨¨¦
,xedh mdn `veid oiid didi ,miax miaprøîàäå[xn` `lde-] §¨¨©

ïðçBé éaø(:bl lirl),ïëøBc ,eàîèpL íéáðòmpii z` `ivedlúBçt ©¦¨¨£¨¦¤¦§§§¨¨
kî úBçtlceb,äöéamrt lkayk ,minrt dnka mkxci ,xnelk ¨¦§¥¨

xn`e o`k mzq ji` ok m`e ,dvia xeriyn zegt miapr eidi
xzei mda yiy miax miapr jxc m` mby rnyny 'okxc'

.xedh mpii ,dviakn
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨

énð àëäwx mkxcy x`al yi elld opgei iax ixaca mb ±úBçt ¨¨©¦¨
àîéà úéòaàå .äöéakî úBçt,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± ¨¦©¥¨§¦¨¥¥¨

íúämiapry xn`y ,opgei iax ly mipey`xd eixaca ,my ± ¨¨
zegt zegta mkxecl el yiy mpii z` xdhl dvexe e`nhpy

xaecn ,dviakneäì eòâðcmiaprd erbpy ±ïBLàøa,d`nehl §¨§§¨¦
,d`nehl oey`x `edy dliapa e` uxya `nhpy ina oebkeåäc©£

eäðéà eäì[miaprd-] md eyrpy ±éðL`vei xy`ke ,d`nehl §¦§¥¦

oick d`nehl oey`x dyrpe mda rbep `ed miaprdn oiid
zegta mkxecl yi ok lre ,d`nehl ipy mda rbpy miwyn

.oiid `nhi `ly icka dviakn zegtàëäjixvd `ly ,o`k ± ¨¨
xaecn ,dviakn zegt zegta mkxciy opgei iaxeòâðcmiaprd §¨§

éðLa,d`nehleäì eåäcmd eyrpy ±éLéìLiyilye ,d`nehl §¥¦§¨§§¦¦
leqt envra `ed `l` dnexza iriax dyer epi`oi` ok lre ,

zenk lka mkxecl leki jk meyne ,`nhp mdn `veid oiid
e`nhp ,mkxc jk xg`e myicwd m` mpn` .xedh oiide `idy
minkg eyry ,[dnexz my mdilr `xwy] myicwdy zra cin
oiid s` dyrpe miaprd mr cg` xack oiid z` aiygdl dlrn

.miaprk
eycwed xy`k mb miycwa dlrn eyr m` oecipl day `xnbd
eyr ok`y zei`x dnk d`iane ,ilka oiicr eycw `ly ,dta wx

:df ote`a mb dlrnàðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàepipy ep` mb ± ¨©¨¨©£©©¦§¦¨
epipyy ,dt zyecwa elit` dlrn minkg eyry ,`ziixaa

dnec` dxt xt` iabl weqta xn`p ,`ziixaa(fi hi xacna),ïúðå'§¨©
,'éìk ìà íéiç íéî åéìòyexcl yieïúeiç àäzLmind ly,éìëa ¨¨©¦©¦¤¤¦¤§¥©¨¦§¦

z` `lni ,z`hgd in z` ea ycwn `edy ilk eze`ay xnelk
,dywe .xg` ilka ycwie cg` ilka `lni `le ,oirndn mind

xn`p weqta ixdyeäðéð ïéLeìz àîìà ,'ïúðå'mindy gken ± §¨©©§¨§¦¦§
ilkl epnn zexrle cg` ilka ze`lnl lekiy ,oirndn miyelz

,mycwi eae xg`àäåy zxne` `ziixad [`lde-]eäðéð ïéøaeçî §¨§¨¦¦§
.[md-]
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ני mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc migqt(iyiy meil)

éìkm`y okzi ,mind jeqipa oebk ,ilk zyecwa jxev yiy el`a ± §¦
wx eycwedãeáò àì äta[eyr-]äìòî ïðaømda lirez `ly ©¤Ÿ¨©¨¨©£¨

.mxdhl drixf
iax ixac e`aed lirl .eilr dywne opgei iax ixacl day `xnbd

:`xnbd zwiicn .mixedh ,mkxce e`nhpy miapry ,opgei'ïëøc'§¨¨
àáeè eléôàåjk xg`e okxc' xn`e opgei iax mzqy dnn ± ©£¦¨

xeriyn xzei ,miax miapr jxc m` mby ,rnyn 'mixedh oyicwd
.mixedh oiwynd ,dviak

:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîejexci m` elit`y ,[jk-] ¦¨©©¦¨¨¨¦
,xedh mdn `veid oiid didi ,miax miaprøîàäå[xn` `lde-] §¨¨©

ïðçBé éaø(:bl lirl),ïëøBc ,eàîèpL íéáðòmpii z` `ivedlúBçt ©¦¨¨£¨¦¤¦§§§¨¨
kî úBçtlceb,äöéamrt lkayk ,minrt dnka mkxci ,xnelk ¨¦§¥¨

xn`e o`k mzq ji` ok m`e ,dvia xeriyn zegt miapr eidi
xzei mda yiy miax miapr jxc m` mby rnyny 'okxc'

.xedh mpii ,dviakn
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` ± ¦¨¥¥¨

énð àëäwx mkxcy x`al yi elld opgei iax ixaca mb ±úBçt ¨¨©¦¨
àîéà úéòaàå .äöéakî úBçt,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ± ¨¦©¥¨§¦¨¥¥¨

íúämiapry xn`y ,opgei iax ly mipey`xd eixaca ,my ± ¨¨
zegt zegta mkxecl el yiy mpii z` xdhl dvexe e`nhpy

xaecn ,dviakneäì eòâðcmiaprd erbpy ±ïBLàøa,d`nehl §¨§§¨¦
,d`nehl oey`x `edy dliapa e` uxya `nhpy ina oebkeåäc©£

eäðéà eäì[miaprd-] md eyrpy ±éðL`vei xy`ke ,d`nehl §¦§¥¦

oick d`nehl oey`x dyrpe mda rbep `ed miaprdn oiid
zegta mkxecl yi ok lre ,d`nehl ipy mda rbpy miwyn

.oiid `nhi `ly icka dviakn zegtàëäjixvd `ly ,o`k ± ¨¨
xaecn ,dviakn zegt zegta mkxciy opgei iaxeòâðcmiaprd §¨§

éðLa,d`nehleäì eåäcmd eyrpy ±éLéìLiyilye ,d`nehl §¥¦§¨§§¦¦
leqt envra `ed `l` dnexza iriax dyer epi`oi` ok lre ,

zenk lka mkxecl leki jk meyne ,`nhp mdn `veid oiid
e`nhp ,mkxc jk xg`e myicwd m` mpn` .xedh oiide `idy
minkg eyry ,[dnexz my mdilr `xwy] myicwdy zra cin
oiid s` dyrpe miaprd mr cg` xack oiid z` aiygdl dlrn

.miaprk
eycwed xy`k mb miycwa dlrn eyr m` oecipl day `xnbd
eyr ok`y zei`x dnk d`iane ,ilka oiicr eycw `ly ,dta wx

:df ote`a mb dlrnàðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàepipy ep` mb ± ¨©¨¨©£©©¦§¦¨
epipyy ,dt zyecwa elit` dlrn minkg eyry ,`ziixaa

dnec` dxt xt` iabl weqta xn`p ,`ziixaa(fi hi xacna),ïúðå'§¨©
,'éìk ìà íéiç íéî åéìòyexcl yieïúeiç àäzLmind ly,éìëa ¨¨©¦©¦¤¤¦¤§¥©¨¦§¦

z` `lni ,z`hgd in z` ea ycwn `edy ilk eze`ay xnelk
,dywe .xg` ilka ycwie cg` ilka `lni `le ,oirndn mind

xn`p weqta ixdyeäðéð ïéLeìz àîìà ,'ïúðå'mindy gken ± §¨©©§¨§¦¦§
ilkl epnn zexrle cg` ilka ze`lnl lekiy ,oirndn miyelz

,mycwi eae xg`àäåy zxne` `ziixad [`lde-]eäðéð ïéøaeçî §¨§¨¦¦§
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ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

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

,Búîeøz`ly xyrnl `id dpeekdy `xnbd dzr dxaqe §¨
.xyrn znexz epnn dyxted

:`xnbd dywnàèéLtixdy ,dfk xyrna daeg ici mi`vei oi`y §¦¨
,xenb lahk epic ,xyrn znexz epnn dyxted `ly onf lk

:`xnbd zvxzn .dlik`a xeq`e,àëéøö àìote`a `l`Bîéc÷äL Ÿ§¦¨¤¦§¦
éøkadyxtedy iptl ixkdn oey`x xyrn lhpe ield mcwy - ©§¦

`ly `l` ,xyrn znexz epnn yixtde ,dlecb dnexz epnn
,dlecb dnexz yixtdàîéúc eäîote`a s`y xnel xeaq ziid - ©§¥¨

,dvn zaeg ici ea mi`veie ,dlecb dnexzn xeht `ed dfk
eééaàì àtt áø déì øîàãk,lirl iia`l `tt ax xn`y `xaqk - ¦§¨©¥©¨¨§©©¥

,dlecb dnexzn xhti ixka enicwdy ote`ayïì òîLî à÷- ¨©§©¨
epzpyn epl drinyddéì épLãk`weecy ,iia` el uxizy enk - ¦§©¦¥

.ixka enicwdyk `le ,dlecb dnexzn xeht milaiya enicwdyk
:epzpyna epipyàìåmi`vei.'åëå ecôð àlL Lc÷äå éðL øNòîa §Ÿ§©£¥¥¦§¤§¥¤Ÿ¦§
:`xnbd dywnàèéLtxyrne ycwd ixdy ,mda mi`vei oi`y §¦¨

:`xnbd zvxzn .dlik`a mixeq` ectp `ly milyexil ueg ipy
íìBòìdpyna xaecnéàîe ,ecôðcoeyl edn ±'ecôð àì'xn`py §¨§¦§©Ÿ¦§

epiid ,dpyna,ïúëìäk ecôð àlLnea xaecBàãtL éðL øNòî ¤Ÿ¦§§¦§¨¨©£¥¥¦¤§¨
[ellig-]ïBîéñà áb ìòipy xyrn oi`y ,dxev dl oi`y rahn - ©©£¦

meyn ,dilr llgznøîà àðîçøcipy xyrn oeictaci mixac) §©£¨¨¨©
(dk-cksqMA dYzpe 'ebe mFwOd LOn wgxi iM'óñkä zøöåLciA ¦¦§©¦§©¨§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨§

'sqkd zxve' oeylne ,'FA Lidl` 'd xgai xW` mFwOd l` Yklde§¨©§¨¤©¨£¤¦§©¡Ÿ¤
lr `l` millgn oi`y eyxcøác[rahn-],äøeö Bì LiLlr `le ¨¨¤¤¨

.oeniq` iabåa okLc÷äxaecn,ò÷ø÷ éab ìò BìléçLdf oi`y §¤§¥¤¦§©©¥©§©
meyn ,lelig aygpøîà àðîçøcellgl `ae edcy z` yicwna §©£¨¨¨©

(hi fk `xwie),'Bì í÷å óñkä ïúðå'`l` llgzn ycwd oi`y miyxece §¨©©¤¤§¨
dpynd d`ae ,rwxw lr `le ,sqkk lhlhind xac lr wx
mzyecwn ellgzp `l ,ozkldk o`ct `ly oeiky eprinydl

.dvn zaeg ici mda mi`vei oi`e ,llk
mi`vei oi`y jkl xewnd z` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:xeqi` ly dvnaïðaø eðz,`ziixaaìBëéy xnel ziidíãà àöBé ¨©¨¨¨¥¨¨
a BúáBç éãély dvn.ï÷úð àlL ìáèmeiq z` `xnbd `iazy iptl §¥¨§¤¤¤Ÿ¦§©

:dywne ,'owzp `ly lah' oeyl lr `xnbd ddnz ,`ziixad ixac
ï÷úð àì àä énð ìáè ìkzpeek dne ,owezn epi` lah lk ixd - ¨¤¤©¦¨Ÿ¦§©

:`xnbd zayiin .'owzp `ly' dtiqeda `ziixad,àlà`ziixad ¤¨
zwqer,BkøBö ìk ï÷úð àlL ìáèaoebkeäîeøz epnî äìhpL §¤¤¤Ÿ¦§©¨§¤¦§¨¦¤§¨

,øNòî úîeøz epnî äìhð àìå äìBãbepnn lhipy e`[øNòî] §¨§Ÿ¦§¨¦¤§©©£¥©£¥
eléôàå ,éðL øNòî àìå ,ïBLàøoey`x xyrn epnn lhip m` ¦§Ÿ©£¥¥¦©£¦

wx epnn lhip `le ipy xyrne,éðò øNòî,dyecw mey ea oi`y ©§©¨¦
.dvn zaeg ici mda `vei oi`y `ed oicd el` lkay

:`ziixad zl`ey ,`ziixad jynd z` `xnbd d`ianïépîepl ¦©¦
,lah ly dvna mi`vei oi`y ,df oicøîBì ãeîìz(b fh mixac)àì' , ©§©Ÿ

õîç åéìò ìëàúyiwdy oeikne ,'zFSn eilr lk`Y mini zraW Ÿ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©
`weecy cnlp ,ungl dvn aezkdL éîungzpy xg`lBøeqéà ¦¤¦

`ed,'õîç åéìò ìëàz ìa' íeMîea mi`vei ungzp `ly lk if` ¦©Ÿ©¨¨¨¥
,dvn zaeg iciàöélahL ,äæungzp m` s`ìa' íeMî Bøeqéà ïéà ¨¨¤¤¥¦¦©

,ìáè ìëàz ìa íeMî àlà ,'õîç ìëàzici ea mi`vei oi` ok lre Ÿ©¨¥¤¨¦©Ÿ©¤¤
.dvn zaeg

xeqi` oi` lah ly ungay xnel ozip cvik :`xnbd dywn
,ung zlik`åikàìæà ïëéäì õîçc àøeqéàmlrpe jld okidl - §¦¨§¨¥§¥¨¨§¨

:`xnbd zvxzn .ung zlik` xeqi`épî àä ,úLL áø øîà- ¨©©¥¤¨©¦
zrck ,ef `ziixa dzpyp in zrckïéà ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§¨©¥

,øeqéà ìò ìç øeqéàdxeq` dzligzn ef d`eazy oeik `linne ¦¨©¦
.dilr lg ung xeqi` oi` ,lah meyn

:`ziixaa oerny iax ixac z` `xnbd d`ianïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§
,øîBà¥
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המשך בינור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' ב



נד

יום ראשון - ה' טבת
מפרק כט

עד סוף פרק לד 

יום רביעי - ח' טבת
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' טבת
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' טבת
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' טבת
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א טבת
פרק כ, מפרק ס עד סוף פרק סה

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ויגש 

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 



נה zah 'd oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ה' ראשון יום
פרק ז  ,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Càxya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oii `aeqeàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì§©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

,de`zd -daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéça§¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindad ytpay -äåàzä úcî epnnLxaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

,oey`xd wxta
zeceqid drax`ny
ytpd ly mirxd
lk ze`a ,zindad
de`ze ,zerxd zecnd

,mind ceqin d`aäpä¦¥
úeiç ãøBé äæ-éãé-ìò©§¥¤¥©

,Baø÷aL ïéiäå øNaä- ©¨¨§©©¦¤§¦§
,dzye lk`yéôì ììëðå§¦§¨§¦

ìLaL øeîb òøa äòLL ¨¨§©¨¤§¨Ÿ
,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
,llk aeh oda oi`yBôeâå§

dzye lk`y mc`d ly -
,de`z mylïäì äNòð- ©£¤¨¤
,zetilwläákøîe Leáì§¤§¨¨

`idy dakxn enk -
akexl ixnbl dlha
dyrp ,o`k mb jk ,dilr
zrya ,mc`d ly eteb
,dtilwl yealk ,dyrn
,dtilwl lha - dakxnke

wx edf la`.äòL éôì§¦¨¨
,BúøBúìe 'ä úãBáòì øæçéå íãàä áeLé øLà ãò,oky - ©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ©£©§¨

zeigd zcxtp ,'d zcearle dxezl xfege daeyz dyer mc`yk
,dyecwl dlere zxfege zetilwdnøzä øNa äéäL éôì ék¦§¦¤¨¨§©¤¥

,øLk ïééåzetilwd ylyl mcixed ezee`za mc`de - §©¦¨¥
,ixnbl ze`nhdBnò úBìòìå øæçì íéìBëé Cëìmr cgi - §¨§¦©£Ÿ§©£¦

,mze` dzye lk`y mc` eze`,'ä úãBáòì BáeLa,ixdy - §©£©
,dizydne dlik`dn el sqeezipy gekd z` f` lvpn `ed

.z"iyd z` caere dxez cnel `ed ezervn`aeì eäfLïBL ¤¤§
,"øzî"e "øzä"`xwp ezeyrl e` elk`l xzeny xac - ¤¥ª¨

,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid"
íéðBöéçä éãéa øeñàå øeL÷ BðéàL øîBìkepi`y -xeyw §©¤¥¨§¨¦¥©¦¦

zeyxl uegn ody iptn ,"mipevig" ze`xwpd ,zetilwd icia
zetilwd zeyxa `vnp epi` xzid ly xac .dyecwd

- jk ick cr odicia xeyw epi`e "mipevig"døæçì ìëeé àlL¤Ÿ©©£Ÿ
.'äì úBìòìå,"dtilw"n raep `ed ik m` ,"xzid" ly xac - §©£©

leki.dyecwa zelrzdle xefgl÷øzeigdyk mb ,mxa - ©

,daeyza xfeg mc`dy iciÎlr ,dyecwl zxfegeîéLøäL¤¨§¦
,óeba øàLð epnî,de`z myl xzend xac lk` mc`yk - ¦¤¦§¨©

df dry dze`a ixd ,xenb rx xacd dyrp dyrn zryae
dxezl xfeg mc` eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp
ez` dlrne ,'d zcearle
x`yp - zeigd z` mb
rxdn "myex" oiicr

,etebaéøö ïk ìòåóebä C §©¥¨¦©
,øáwä èeaçìixg` - §¦©¤¤

,ezenøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì4.xawd heaigy - §©¨

miyperd lk enk `ed
ick mi`ad dlrnly
heaige ,dnypd z` jkfl
jkfl cgeina oeekn xawd
"myex" eze`n mc`d z`
mibeprzdn eteba x`ypy
myl `ly miiptebd
zeigd ,xen`k .miny
myl dizye dlik`ay
,dry itl ,zllkp ,de`z
yly ly xenb rxa
,ixnbl ze`nhd zetilwd
dyri mc`dy cr

,daeyzúeiçä ïëå§¥©©
eàöiL òøæ úBtèaL¤§¦¤©¤¨§
íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa äåàúa epnî¦¤§©£¨©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦

.äøBäè BzLàxenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - ¦§§¨
xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly
xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa .daeyza
,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edy `l` ,diyra

ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§©£¨£¦£¤¥
md zeidamnvr,mixeq` mixacìMîúBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥

íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñà íä ¯ éøîâìicia - §©§¥¥£¦§¦¦¥©¦¦
,dyecwd zeyxl uegny zetilwdïéàå ,íìBòìzeigd - §¨§¥

,dl` mixacayíMî íéìBò,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò ¦¦¨©¦¨Ÿ¨
,dpnlriz zetilwdy -áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5: ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå"-zetilwdyk §¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevip `linn odn elri ,dplhaizBàxyt` -

mby ,xacddzrd`nehdn mixeq`d mixacd ly zeigd `vz
,dyecwl dlrzeúBðBãfL Ck-ìk äìBãb äáeLz äNòiL ãò©¤©£¤§¨§¨¨¨¤§

à÷îòî äáäàî äáeLz àéäL ,Lnî úBiëæk Bì eNòð©£¦§ª©¨¤¦§¨¥©£¨¥¨§¨
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íéøîà éèå÷éì
éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà
úåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå
ïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
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ח.4. ב.5.פרק יג, זכרי'



zahנו 'e ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ו' שני יום
פרק ז  ,ai 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä êà,24 'nr cr:íãå øùá

àaìc,ald wnern `id daeyzdyk -ä÷éLçå äaø äáäàa §¦¨§©£¨©¨©£¦¨
,wyg jezn -äàîöå ,Cøaúé Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨¦§¨¥§¨§¨

,äiöå äôéò õøàk 'äì BLôðeytp mb jk ,minl d`nvd - ©§©§¤¤£¥¨§¦¨
,z"iydl d`nväpä ãò ék úBéäì,daeyz dyry cr - ¦§¦©¥¨

äiö õøàa BLôð äúéä̈§¨©§§¤¤¦¨
-àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨
øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥

,úéìëúa 'ä éðteytp - §¥§©§¦
xe`dn zilkza dwegx

,iniptd iwl`dúàæìe- §Ÿ
dyery drya ,okle
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

úBLôð ïBànvî¦¦¨©§
,íé÷écväe`hg `ly - ©©¦¦

miwicv ,oky .mrt s`
,d"awd l` cinz miaexw
`vnpy inl minec mde

in eli`e ,jk lk wfg epi` epe`nv my ,min ly mewna cinz
`ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna `vnpy
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda wfg

,"wicv"a `ed xacdy itkn daxda:ì"æ íøîàîkenk - §©£¨¨©
l"f epinkg mixne`y6:."'eë íéãîBò äáeLz éìòaL íB÷îa"§¨¤©£¥§¨§¦

miwicv zlekia oi` ,daeyzÎilra micner da dbixcna -
,oky .my cenrl mixenboe`nv eze` miwicva xqg xen`k

.c`n miwegx df iptl eidy ,daeyzÎilraa `edy itk ,zewl`l
eøîà ,Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7:úBðBãf"L §©§¨¥©£¨©¨¨§¤§

,"úBiëæk Bì eNòð- ?dnl jk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ©£¦§ª
.Bæ äaø äáäàì àa äæ-éãé-ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨

,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar
,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l
dad`l eze` e`iad od
Îlr .d"awdl xzei dlecb
,oaen xen`dn miptÎlk

mbyzrkzenlrid iptl ,
,rxd lehiae zetilwd
zelrdl jxc dpyi
zeigd z` dyecwl
z`fe ,mixeq`d mixacay
d`ad daeyz iciÎlr
.d"awdl dax dad`n
àlL äáeLz ìáà£¨§¨¤Ÿ
àéäL óà ,Bæ äáäàî¥©£¨©¤¦
çìñé 'äå ,äðBëð äáeLz§¨§¨©¦§©

,Bì,xary zexiard lr -
eNòð àì íB÷î- ìkî¦¨¨Ÿ©£

Bì,zexiard -,úBiëæk,zeevnk -ätìwäî íéìBò ïéàå ¦§ª§¥¦¥©§¦¨
,õ÷ úò ãò éøîâì,zelbd -úånä òláiLzetilwd - §©§¥©¥¥¤§ª©©¨¤

,zen ze`xwpd.çöðìmilk`nay zeigdy epcnl ixd - ¨¤©
,zetilwdn ixnbl wzpidl dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq`
zetilwdyk e` ,dax dad` jezn zraepd daeyz iciÎlr `l`
miiwy xnel owfd epax `a oldl .ixnbl dpnlrize dplhazz
`ly mb dyecwl zelrl dleki ely zeigdy cg` xeqi`
daeyz dyeryk `l` ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:dhind lry rny z`ixwa dax dpeek jezn dpekp

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LíMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨

,äðBëð äáeLúa- ¦§¨§¨
,dpk j` "dlibx"äðeëáe§©¨¨

òîL úàéø÷a äîeöò£¨¦§¦©§©
òãBpk ,ähnä ìòL¤©©¦¨©©

,ì"æ é"øàäî"dpeek"y - ¥¨£¦©
dhnd lry rny z`ixwa
,df `hg owzl zlbeqn

àøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨
:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥

Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤

,"'eë úBit ézL,ick od el` zeit izye -úBôeb âøäì §¥¦©£Ÿ
íéðBöéçä,zetilwd ly -,úBthaL úeiçì Leáì eNòpL- ©¦¦¤©£§©©¤©¦

zetilwd zeteb zbixd
zeitd zg` iciÎlr dyrp
rny z`ixw ly axgdn

,dhind lryäìBòå§¨
,íäî úeiçäici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipyd dtd
.ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥

)gdnkpznkg ,(dxzq
.dlawdøkæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©

äøBza äìháì òøæ ïBò£¤©§©¨¨©¨
,úBøeñà úBàéa ììëa¦§©¦£
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íéøîà éèå÷éì

åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù

24.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
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ב.6. לד, א.7.ברכות כט, השנה א.8.ראש ה, ברכות
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טבת  ז' שלישי יום
פרק ח  ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã
ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

,ïäî øeîçL óàdlhal rxf oer xeng miieqn hxtay s` - ©¤¨¥¤
,zexeq` ze`ianäàîhä éeaøå úeìãbä úðéçáa ,BðBò ìBãâå§¨£¦§¦©©©§§¦©ª§¨

äaøîe ãéìBnL úBtìwäå,zetilwd z` -ãàî ãàîa §©§¦¤¦©§¤¦§Ÿ§Ÿ
.úBøeñà úBàéaî øúBé ,äìháì òøæ úàöBäaxnelk - §¨©¤©§©¨¨¥¦¦£

iciÎlr xvei `ed zenka
dxiarefxzei daxd

iciÎlr xy`n zetilw
,zexeq` ze`ia÷ø©

úBøeñà úBàéáaL¤§¦£
éñBîúeiçå çk ó ¦Ÿ©§©

,øúBéa äàîè ätì÷a¦§¦¨§¥¨§¥
úBìòäì ìBëé BðéàL ãò©¤¥¨§©£
,äáeLúa úeiçä íMî¦¨©©¦§¨

,dlibx daeyza -ääâä)
xiaqn ,d`ad "ddbd"a -
ze`iaa recn ,owfd epax
xyt` i` zexeq`
zeigd z` zelrdl
iciÎlr wx ,zetilwdn
dad`n zraepd daeyz
dlhal rxfa eli`e ,dax
mb z`f zeyrl xyt`
:"dpekp daeyz" iciÎlràá÷eðc ãBñéa äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨¦§§¨

ätì÷c"ceqi"a zeigd dhlwp ,zexeq` ze`iaa ,oky - ¦§¦¨
,dtilwd ly "dawp"d,äMãwäî úeiçä úèìB÷å úìa÷îä©§©¤¤§¤¤©©¥©§ª¨

mb jk ,ef dxiar ly inybd cva xacdy myk ,oky -
,dtilwd ly "dawp"a zeigd zhlwp ,zeipgexaïk-ïéàM- äî©¤¥¥

,äìháì òøæa,dlhal rxfa xacd dpey -úðéça íL ïéàL §¤©§©¨¨¤¥¨§¦©
,ätì÷c àá÷eð,dxiard ly inybd oaena ,llk zniiw `l - §¨¦§¦¨

,dtilw ly "dawp" zpigaäéúBìéçå äéúBçkL ÷øly - ©¤Ÿ¤¨§¥¤¨
,dtilwdíéLéaìî,mitiwne -òeãik ,úBthaL úeiçì ©§¦¦©©¤©¦©¨©

ïç éòãBéìdlawd znkg irceil -äNòé ïk-íà-àlà :( §§¥¥¤¨¦¥©£¤
úBðBãfL ãò ,Ck-ìk äaø äáäàî äáeLzBì eNòð §¨¥©£¨©¨¨¨©¤§©£

.úBiëækrxf ly ,df `hg ,dxeza xkfp `l jk meyne - ¦§ª

xyt` dlhal rxf z`veda ik ,zexeq` ze`ia llka ,dlhal
,"dpekp daeyz" iciÎlr dyecwl zeigd z` zelrdl mc`l
ila mb ,dhnd lry rny z`ixwa "dpeek"e ,dpk j` dlibx

.dax dad`n zraepd daeyz:ì"æø øîàî ïáeé äæáelr - ¨¤¨©£©©©
epxn`y dn ceqi
xyt` ,zexeq` ze`iaay
zeigd z` livdl
daeyz iciÎlr zetilwdn
xn`n oaei ,dax dad`n

l"f epizeax9:eäæéà"¥¤
ï÷úì ìëeé àlL úeòî10 §ª¨¤Ÿ©¦§Ÿ

äåøòä ìò àaL äæ ¯¤¤¨©¨¤§¨
æàL ,"øæîî ãéìBäå- §¦©§¥¤¨
,xfnn ciled xakykíb©

äìBãb äáeLz äNòé íà¦©£¤§¨§¨
Ck-ìkdaeyz oebk - ¨¨

,dax dad`nøLôà éà¦¤§¨
úeiçä úBìòäì Bì§©£©©
øákL øçàî ,äMã÷ì¦§ª¨¥©©¤§¨
äfä íìBòì äãøé̈§¨¨¨©¤
-øNa óeâa äLaìúðå§¦§©§¨§¨¨

:íãåxfnnd ly - ¨¨
.clepyz`fidef okle ,lhal dax dad`n daeyz geka mb oi`

,xg` mewna xaqen ,z`f zexnl .owzl xyt` i`y dxiar
jk icil `iadl dgeka ,cgein ote`a dwfg `id daeyzdyky
reciy itk .lhazi - mceÎxyad seby xnelk ,zeni xfnndy11

deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei iax ciqgd oe`ba xetiqd
zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr lra"l zeyridl eilr
jezn lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn dipqk`a ,eizeriqpn
jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a my gkp - ax ika
sqei iax ly eizeika .cli mdl clepe dieb mr ozgzd ,dxyid
wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe eall jk lk excg
dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid jxcl xefgl eal

.rah - el clepy xfnndy jk icil d`iady ,jk lk

úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ
úBìëàîa§©£¨

íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà£¤§¨¦§¨¦
,"øeqà" íLaxnelk - §¥¦

,xeywéî óàL éðtî¦§¥¤©¦
øeqà ìëàî ìëàL¤¨©©£©¦

òãBä àìailan - §Ÿ©

dlik`d zpeeke ,zrcl
,dzidì,íéîL íL §¥¨©¦

äìéëà çëa 'ä ãáòì©£Ÿ§Ÿ©£¦¨
,àéäädf did el - ©¦

dzid ,xzid ly lk`n
dcixtn dnvr dlik`d
itk ;rxdn aehd z`
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úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë
óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá

ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ
óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
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א.9. ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת
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rxd on aehd cxtp miny myl dlik` iciÎlry ,xaqed xaky
ly lk`n zlik` lr xaecn o`k ,mxa .lk`nd zeigayxeqi`

,miny mylçëa ìltúäå àø÷å ,ïk äNòå ìòt íâåäìéëà §©¨©§¨¨¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©£¦¨
àéäägekae ,xzend xac zlik`l qgia xaecnd did m`ay - ©¦

cnel `ed dlik` dze`
zeigd dzid - lltzne
dler lk`nd ly
lk`nd zeida ,dyecwl
;dltzle cenill lvepn
äìBò daL úeiçä ïéà¥©©¤¨¨
úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥
Bîk älôzäå äøBzä©¨§©§¦¨§

,øzää?dnl jk lke - ©¤¥
døeqà éðtî,xnelk - ¦§¥¦¨

df lk`n zexywzd iptn
àøçà-àøèqä éãéa¦¥©¦§¨¨¢¨

ìMîúBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦
.úBàîhä,ixnbl - ©§¥

zeigl dyxn dpi`y
zelrzdl lk`nay

.dyecwlàeä elôàå©£¦
,ïðaøc øeqà- ¦§©¨¨

,ezeyrl exq` minkgdy
xeqi` `ed oi`e

,`ziixe`cnäøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨
'eë1.zetilwa xeyw edexq` minkgy xac mb ,`linne -

ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd
xacdy rciy ilan ,miny myl eaxeq`.òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©

,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä íéøácì äeàúnä çëå§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦
,ieb ly cy -,íìBòä úBnà ìL òøä øöé àeäL¤¥¤¨©¤ª¨¨

ìMî íäéúBLôpL.úBàîhä úBtì÷ L,md miee`zn okle - ¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
ylyn mzeig milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide
bpx b"gfa xaecn mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd

.["cereíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznäick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

mb dfÎiciÎlr "cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z `lnl
ylyny rxd l` ,xzend xacd;ixnbl ze`nhd zetilwd

z`f zexnl ,mxaïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2,rxdÎxvi - ¥¦¥¦§¨¦
,"icedi"ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.lk`yk mby - §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn ,j` ,eytp ze`z `lnl ick
cearle dxez cenll xfeg mc`dyk ,dyecwl zeigd dlrzn

rxdÎxvi epi` ,xeqi` ly xacl rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z`
llba ,mc`d lawn df rxdÎxvi .xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi
ea xvepe ,mybzn `ed oci lr ,"zexzen" zee`za ezerwzyd

.icedil irah epi`y xac ,xeqi` ly xacl oevx-ìkî Cà©¦¨
,íB÷îmilk`na mb - ¨

mze` lk`yk ,xzid ly
,eytp ze`z `lnl ick
zexyt`d oiicr zniiwy
la` ,dyecwl exifgdl

,äMãwì øæçL íã÷- Ÿ¤¤¨©©§ª¨
mc`d zxfg iptl

,daeyza-àøèñ àeä¦§¨
íâå .ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨§©

,Ck-øçàxg`l s` - ©©¨
daeyza xfg mc`dy
lk`nd zeig z` xifgde

,dyecwlepnî eîéLøä̈§¦¦¤
,jkn myexd -øàLð¦§¨

,óeba ÷eác,mc`d - ¨©
ìëàî ìkî ék úBéäì¦§¦¦¨©£¨

ä÷Lîelke` mc`y - ©§¤
,dzeyeíc óëz äNòð©£¤¥¤¨

.BøNaî øNáeoeikne - ¨¨¦§¨
myl lk`y dryay
ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk - de`z
zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn "myex"

.dyecwl lk`ndéøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,`edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
,sebl cgein yperìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd - §©§©£¦ª§¨¤¦¥

ïéãLå dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúå äfä íìBò úàðäa©£¨©¨©¤§©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦
.ïéàãeäémibeprzl mc`d z` dxbnd icedid rxdÎxvid - §¨¦
.mixzenåéîé ìk äfä íìBòî äðäð àlL éî ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨

n dzid `l ez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e` -Îmlerd
dfddid dyry dn lky meyn ,wx,dyecwe devn myl

.LBãwä eðaøkxn`y `iypd dcedi iax -5zrya §©¥©¨
Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqddfd.dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly in ,ixd`edepi`
in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig ly df yperl wewf
ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf - efk dbxca epi`y
dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea dwacpy d`nehdn ezewpl
,xeaicd yeal oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk
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íéøîà éèå÷éì
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר רבי ראה ובמיוחד א.
ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל א.5.חיים קד, כתובות



נט zah 'g iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ח' רביעי יום
פרק ח  ,bi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen:ïäá å÷ñòù ,26 'îò ãò ...íéøáã ìòå

,øzäa íéìèa íéøác ìòå,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§©
ãîìì ìBëé BðéàL õøàäzlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ

mixaca `le ma zxace" ly dyrdÎzevn zaeg cinz eilr
"milha6mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed ,

meyn yi eiable ,milha
xeqi`mixac xacl

,ux`d mr ,eli`e .milha
yi ,cenll leki epi`y
ely milha mixacdy
`ed s`e .xeqi`a mpi`

éøöBLôð øäèì C ¨¦§©¥©§
,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî¦ª§¨¦§¦¨
óëa dìebìb éãé-ìò©§¥¦§¨§©

òìwä7,df yperl qgia - ©¤©
`aen "rlwd sk" ly
z` mirlewy ,iehiad
ly cg` dvwn mc`d
e` ,ipyd dvwl mlerd
uegl l`xyi ux`n
jka melbd oeirxd .ux`l
ytpd z` mixiarn :`ed
,zeipeviwl zeipeviwn
z` ytpd d`ex dlgza
zelcbd z`e zn`d
cine ,zewl`ae dyecway
,dze` "miwxef"
,mixeaicle zeaygnl
Îmlera dxaice daygy

dnypl lecb xrv meyn jka yie ;dfd8,øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
úeðöéì Bîk ,íéøeñà íéøeaãì ìáà .èð óc çlLa úLøẗ¨©§©©©£¨§¦¦£¦§¥¨

ìåìMî ïäL ,íäa àöBiëå òøä ïBLúBàîhä úBtì÷ L §¨¨©§©¥¨¤¤¥¦¨Ÿ§¦©§¥
øéáòäìe øäèì ìéòBî [Bcáì] òìwä ók ïéà ¯ éøîâì§©§¥¥©©¤©§©¦§©¥§©£¦

.ípäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ,Lôpäî Búàîèyper `edy - ª§¨¥©¤¤©§¦¨¥¥§¥¦Ÿ
.ytpd z` zewpl xzei rityn `ed jk meyne ,xzei xengïëå§¥

ïéà ¯ íéìèa íéøáãa ÷ñBòå äøBza ÷ñòì Bì øLôàL éî¦¤¤§¨©£Ÿ©¨§¥¦§¨¦§¥¦¥
÷ø ,dëkæìe d÷øîì BLôðì ìéòBî Bcáì òìwä ók`id - ©©¤©§©¦§©§§¨§¨§©§¨©

l dwewf,úeèøôa äøBz ìeha ìò íéLéðònL íéøeîç íéLðò¢¨¦£¦¤©£¦¦©¦¨¦§¨

úeìöò úîçî äNò-úåöî ìeha ìëì éììkä Lðò ãálî¦§©Ÿ¤©§¨¦§¨¦¦§©£¥¥£©©§
øçà íB÷îa øàánk ,âìL ìL ípäéâa9.lr yprp mc` - §¥¦Ÿ¤¤¤©§Ÿ¨§¨©¥

,`hgd zxnegk yperd zxneg ,"dcn cbpk dcn" eizexiar
miyiprn - zeninge meg jezn dzyrpy dxiar lr :okle
lre ,"y` ly mepdib"a
- devn meiwa zexixw

"bly ly mepdib"a10,ixd .
yperd lr sqep
lehia lr miyiprny
,dxez cenlz zevn
lr miyiprny yperk
- dyrÎzevn lk lehia
lr cgein yper miiw

."dxez lehia"ïëå§¥
úBnà úBîëça ÷ñBòä̈¥§¨§ª
íéøác ììëa ¯ íìBòä̈¨¦§©§¨¦
ïBò ïéðòì áLçé íéìèa§¥¦¥¨¥§¦§©£

,äøBz ìehamby - ¦¨
zeillk zenkg cenila
lehia `hg lr mixaer

,dxezáeúkL Bîk§¤¨
äøBz ãeîìz úBëìäa11. §¦§©§¨

ãBòådúàîè äøúé úàæ §Ÿ§¥¨ª§¨¨
ìò úBnàä úîëç ìL¤¨§©¨ª©
,íéìèa íéøác úàîèª§©§¨¦§¥¦

ànèîe Léaìî BðéàL- ¤¥©§¦§©¥
,milha mixac iciÎlr÷ø©

,úBcnäody -ãBñéî ©¦¦
,úéäìàä BLôðaL LBãwä çeøäziwl`d ytpd mb ,oky - ¨©©¨¤§©§¨¡Ÿ¦

,zecnd .xtr ,min ,gex ,y` :miipgex zeceqi drax`n zakxen
mixac ici lre - gexd ceqin ze`a ,dnecke cgt ,dad`k
,ziwl`d ytpd ly zecnd ray z` mda riwyn `ed milha

,oze` jlklne ,day gexd ceqin zeraepddâð útì÷ úàîèa§ª§©§¦©Ÿ©
Bæ ätì÷aL òøä çeøä ãBñéî íéàaä ,íéìèa íéøáãaL¤¦§¨¦§¥¦©¨¦¦¨©¨©¤¦§¦¨

,ìéòìãk úéîäaä BLôða.oey`xd wxta xaqedy enk -àìå §©§©§¥¦§¦§¥§Ÿ
,BLôðaL úòc-äðéa-äîëç úðéçampi` milha mixac - §¦©¨§¨¦¨©©¤§©§

,dnypay lkyd z` mi`nhnúeèL éøác íäL øçàî¥©©¤¥¦§¥§
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íéøîà éèå÷éì
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî
úåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âìù ìù íðäéâá
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä
äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ
øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת שאמירת 8.ראה הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
ומטהרים  תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה דברי

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה - האויר ב;9.את סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
א-ב. קנ, ב. חלק ב; שלג 10.רלז, שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

משמע  לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא, אבר על
העיר: הוא ˘Ì".כך. ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ".11 הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר



zahס 'h iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט' חמישי יום
פרק ט  ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù

.ïk øaãì íéìBëé õøàä énòå íéèBMä íbL ,úeøBáeoi` - ¤©©¦§©¥¨¨¤§¦§©¥¥
z` `nhn epi` `linne ,milha mixaca elky z` riwyn `ed

.ziwl`d eytp ly lkyd,úBnàä úîëça ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§¨§©¨ª
oda ezewqrzday ,mlerd zene` zenkgl qgia xacd dpey

ànèîe Léaìî àeä©§¦§©¥
-äðéa-äîëç úBðéça§¦¨§¨¦¨

úòc,lkyd -BLôðaL ©©¤§©§
útì÷ úàîèa úéäìàä̈¡Ÿ¦§ª§©§¦©
,elà úBîëçaL dâðŸ©¤§¨§¥

änL eìôpLoze` - ¤¨§¨¨
jezl "eltp" zenkg

,dbep ztilwúøéáLa¦§¦©
íéìkäly jildza - ©¥¦

ziy`xa "milkd zxiay"
,d`ixadúðéçaî¦§¦©

äîëç ìL íéøBçà£©¦¤¨§¨
.ïç éòãBéì òeãik ,äMã÷cznkg) dxzqp dnkg irceil - ¦§ª¨©¨©§§¥¥

,okae .dlitpd ote`e xen`d jildzd x`azn day ,(dlawd
ytpd ly lkyd z` mi`nhn ,zeillk zenkg micnelyk

ilha mixacn rexb dfe ,ziwl`dz` wx `nhn `ed mciÎlr ,m
.lkyd z` `le zecndïúBà äNBò ïk-íà-àlàz` - ¤¨¦¥¤¨

,zenkgdçåøa ïäî ñðøtúäì éãk eðéäc ,ïäa Cúçì íBcø÷©§©£Ÿ¨¤§©§§¥§¦§©§¥¥¤§¤©
,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäì òãBiL Bà ,'ä ãáòì©£Ÿ¤¥©§¦§©¥¨¤©£©§¨

ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg cnel `ed :lynl -
.dnecke ,ycegd yeciwì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©
:ïäa e÷ñòL ïúòéñåerci md ,oky ,mlerd zene` zenkga - §¦¨¨¤¨§¨¤

wxta xen`dl xywda .dxezae 'd zceara el` zenkg lvpl
mb ,xeqi` ly xacy ,df
opaxcn `ed exeqi` m`
ylya xeyw ,cala
,ixnbl ze`nhd zetilwd
ezelrdl xyt` i`e
`ed m` mb ,dyecwl
rciy ilan eze` lke`
,xeqi` ly `ed xacdy
myl lk`p dfyk s`e
dze` gekae ,miny
lltzne cnel `ed dlik`
z` o`k `iadl i`ck -
epzgly ,owfd epax ipta mrt ope`zd cg` ciqg :`ad xetiqd
:owfd epax el xn` .dpen` ipipra miwetwte zeaygn zeltep
zrya gkep did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp jpzg
alg jk lr sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd
,zeipgexa xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr
el xfry ,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne

.zipgexd ezlgnn `txidl

è ÷øtziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay

zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd ,zindad ytpd

dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta .diyeal dylye dizegek

izy oia mc`a zllegznd

:el` zeytp

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd
itk ,ixdy ,sebd lr
miwxta xkfedy
ytpd zakxen ,mincewd

,dnecke zex`tzd ,de`z ,qrkk - "zecn"n xwira zindad
,ala `ed ,el` zecn ly onewneéìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦

áéúëe ,íc àìî àeäL1."Lôpä àeä ícä ék" :o`kny - ¤¨¥¨§¦¦©¨©¤¤
,mc `lnd ,alay il`nyd llga z`vnp ytpdy ,oaen,ïëìå§¨¥

,ala zindad ytpd ly dnewin llba -úBåàzä ìk̈©©£
ïäéîBãå ñòëå úeøàtúäå,zecnd x`y lke -,ála ïä §¦§¨£§©©§¥¤¥©¥

úBèMtúî ïä áläîe¥©¥¥¦§©§
äìBò íâå .óebä ìëa§¨©§©¤

LàøaL çnì2áMçì , ©Ÿ©¤¨Ÿ§©¥
íkçúäìe ïäa øäøäìe§©§¥¨¤§¦§©¥

,ïäazxxerzny ixg` - ¨¤
dler `id ,eala de`z
aeygl ,egen l`
ribdl ji` mkgzdle

ef eze`z yeninl3,Bîk§
BøB÷î ícäL,ála ¤©¨§©¥

.LàøaL çnäì äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤§©Ÿ©¤¨Ÿ
iwlg x`y lkl hytzn `ed myne ,ala exewn mcdy myk -
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש והשכל "ÏÂÚ‰הוא המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
בקשר  להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל" כי, אם -

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה שהדם אומר הוא ‡„ÂÓ"¯3.ל"דם", ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."בנה"א לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על הטעם - "וכמובן



סי zah 'i iyiy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י' שישי יום
,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr:÷"äæáù

,ala dxewn - mc`d mca zyaelnd - ef ytp mb jk ,sebd
.sebd iwlg x`y lkl zhytzn `id aldneïkLî íB÷î Cà©§¦§©

,LàøaL ïéçîa àeä úéäìàä Lôðytpd ly dnewin - ¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¦¤¨Ÿ
,mincewd miwxta xkfedy itk ,y`xay gena `ed ziwl`d

ytpd ly dzedn xwiry
,"lky"d `ed ziwl`d
`ed "lky"d mewne

,y`xaíMîegendn - ¦¨
,y`xayìëì úèMtúî¦§©¤¤§¨

ála íâå ,íéøáàä- ¨¥¨¦§©©¥
ytpd dlbzne zpkey

ziwl`déðîéä ììça- ¤¨¨©§¨¦
,alay,íc Ba ïéàL¤¥¨

áeúkL Bîëe4áì" : §¤¨¥
."Bðéîéì íëç"mkg" - ¨¨¦¦

,ziwl`d ytpl fnex
zindad ytpl cebipa
z`xwpd ,(rxd xvid)
llgd - "epinil" ."liqk"

ald oia lican `ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay ipnid
ziwl`d ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d x`yl
ik - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d lka zhytzn
x`ya enk ala zhytzn `idy wx `l ziwl`d ytpd

mb `id `l` ,mixa`ddlbzn.zecna :xnelk ,alaàéäå- §¦
iciÎlr - ?ala - gendny ziwl`d ytpd dlbzn cvik

íéìékNî áìa úáäìúî úáäìL étLøk 'ä úáäà- ©£©§¦§¥©§¤¤¦§©¤¤§¥©§¦¦
,mznkg geka miynzyndíéððBaúîe íéðéáîä- ©§¦¦¦§§¦

,eihxtl xac lk oiadl ,"dpiad gek"a mb miynzyneízòãa§©§¨
íçîa øLàwnrzdl ,"zrcd geka" mb miynzyn md - £¤§Ÿ¨

jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle
,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lkaíéøøBònä íéøáãa¦§¨¦©§§¦

.äáäàä úà,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ¤¨©£¨
,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba zeppeazddy
`id ala ef dad`
ziwl`d ytpd zehytzd
gena zeppeazdd :gendn
.ala dad`d z` d`ian

ïëå,xzei inipt lyn - §¥
gendn raepd ald ybxl

,y`xayááì úçîN¦§©¥¨
øãäå 'ä úøàôúa§¦§¤¤©£©

,BðBàbalÎzgny mb - §
xzei inipt ybx `idy ,ef
gendn `a ,dad` xy`n

,ald l`éðéò øLàk©£¤¥¥
íëçä,ziwl`d ytpd - ¤¨¨
øLàçîa ,BLàøa £¤§Ÿ§Ÿ©

,Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨
íéìkzñî,inipt hana -àkìîc àø÷éaly eceaka - ¦§©§¦¦¨¨§©§¨

,d"awd ,jlndBúlãb úøàôúå,`idy -ø÷ç ïéà ãòi` - §¦§¤¤§ª¨©¥¥¤
,eyxyl cr exwgl xyt`,úéìëúå óBñ ïéàåiteqÎoi` `ed - §¥§©§¦

,laben izlae.øçà íB÷îa øàáîkzlecba opeazn `ed - ©§Ÿ¨§¨©¥
d"awdipiraz` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky

eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad `l` ,d"awd ly ezlecb
.ala dgny zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira d`ex `ed

.gendn zraep ef dgny mbeúBLBã÷ úBcî øàL ïëå§¥§¨¦§
,álaL,dnecke 'd z`xi enk -úòc-äðéa-äîëçî ïä ¤©¥¥¥¨§¨¦¨©©

.ïéçîaL.genay - ¤©Ÿ¦

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`" :o`kelya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr el oi`e
ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df weqt - ["'ek

lr - 'awri' fnex ,l`xyi
- eyre ,ziwl`d ytpd
mde ,zindad ytpd lr
dnglna micner
mdn cg`yk ,zicinz
xabzdl un`zne wfgzn

.ipyd lràø÷ð óebä ék¦©¦§¨
"äpè÷ øéò"6Bîëe , ¦§©¨§

íéîçìð íéëìî éðML¤§¥§¨¦¦§¨¦

dLáëì äöBø ãçà ìkL ,úçà øéò ìò,dpevx cbp mb - ©¦©©¤¨¤¨¤§¨§¨
,äéìò Cìîìåxnelk ,oevxa `idy ,dilr dkelnl ribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

.xird iayez oevxae znkqdaBðBöøk äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨¦§
,íäéìò øæâé øLà ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLåmyk - §¤¦§¨¦§¦§©§§¨£¤¦§Ÿ£¥¤

oia dnglna `ed xacdy
dyeaik lr mikln ipy

,zg` xir lyézL Ck̈§¥
úéäìàä ,úBLôpä©§¨¨¡Ÿ¦
úéîäaä úéðeiçäå§©¦¦©§¥¦

,ätìwänLytpd - ¤¥©§¦¨
dtilwdny zindad
`idy sebd z` dignd
zewl`l cbepnd cvd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
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ב.4. י, כג.5.קהלת כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת ראה



zahסב 'i iyiy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dyecwe,åéøáà ìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð`ed sebd - ¦§¨¦©©§¨¥¨¨
,"miayez"d - mixa`de "dphwd xir"dúéäìàäLytpd - ¤¨¡Ÿ¦

,ziwl`dåéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç¤§¨§¨¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨
,sebd lr -dzòîLîì íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦§¦§©§¨

mixa`dy ,xnelk -
itl lreta ebdpzi
,ziwl`d ytpd ze`xed

,éøîâì dìöà íéìèáe- §¥¦¤§¨§©§¥
ebdpzi mixa`dy wx `l
ytpd zyixck lreta
exqniy `l` ,ziwl`d
.ziwl`d ytpl mpevx z`
ytpd dvex jkn xzeie

:ziwl`d,äéìà äákøîe¤§¨¨¥¤¨
milha eidi mixa`dy -
iabl "dakxn" enk dil`
dl oi`y ,dilr akexd
,xnelk .llk invr oevx
,mzq zelhazda enk `l
`l` ,invr oevx dl yiy
Îik ,eze` zlhan `idy
didi `l mixa`ly m`
lke ,llk invr oevx
dpevx wxe j` didi mpevx

,ziwl`d ytpd lyeéäéå§¦§
äéúBðéça øNòì Leáì,ziwl`d ytpd ly -äéLeáì 'âå- §§¤¤§¦¤¨§§¤¨
,dyrne xeaic ,daygnìéòì íéøkæpä7íìk eLaìúiL ,- ©¦§¨¦§¥¤¦§©§ª¨

,eyalzi ziwl`d ytpd ly diyeale dizegek,óebä éøáàa§¥§¥©
,ícáì íäî àìî Blk óebä äéäéåmixa`dy ,okzi ,oky - §¦§¤©ª¨¥¥¤§©¨

la` ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka eyalzi ok`minrtl
:xne` `ed okl ,zindad ytpd iyealae zegeka mb eyalzi

didi elek sebdy`ln,ziwl`d ytpd iyeale zegeka wxe j`
,zindad ytpd iyeale zegekl llk mewn x`yi `leàìå§Ÿ

øæ øáòé,"xf" z`xwp zindad ytpd -íëBúa,mixa`a - ©£Ÿ¨§¨
,íBìLå-ñçytpd ly dpevxy ,zillk dxeva xaec o`k cr - ©§¨

e`eai ,oldl .dpnn wx `ln didi sebd lky `ed ziwl`d
:xzei hexita mixacdLàøaL ïéçî úìz ,eðéäczyly - §©§§¨Ÿ¦¤¨Ÿ

,zrc ,dpia ,dnkg ,y`xay oigend-äîëçî íéàlîî eéäé¦§§ª¨¦¥¨§¨
,Búðéáe 'ä úîëç àéäL ,úéäìàä LôðaL úòc-äðéa- ¦¨©©¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦¨§©¦¨

,d"awd ly ezlecb oiadle mkgzdløLà Búlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª¨£¤
,óBñ ïéàå ø÷ç ïéà ãòexwgl xyt` i`e ,ezlecbl - ©¥¥¤§¥

,ezilkzl,ïäî ãéìBäìe,dpiae dnkgdn -,úòcä éãé-ìò- §¦¥¤©§¥©©©
ÎiciÎlry ,lkyd zybxdl cr ,zrcd geka zewnrzd ici lr

,micilen dfäàøiä,d"awdn -,Baìa 'ä ãçôe Bçîaitk - ©¦§¨§Ÿ©©§¦
zewnrzdde zeppeazdd iciÎlry ,iyilyd wxta xkfedy
,xn`p "d`xi" iehiad - gena d`xi zclep ,d"awd ly ezlecba

elkya eze` oian wx `ed ,wegxn `vnp mi`xi epnn xacdyk
micgtn epnn xacdyk ,xn`p "cgt" iehiad - ala cgte -
jk .ala cgt epnn mi`lnzne eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp
,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazddn :o`k mb
d`xi dlgz zxxerzn
cgt okn xg`le ,gena

,alaLàk 'ä úáäàå§©£©§¥
Baìa äøòBa,zclep ok - ¥¨§¦

zeppeazdd iciÎlr
ly ezlecba zewnrzdde
zxrea dad` ,d"awd

,ala,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤
íâå äôñëð úBéäì¦§¦§§¨§©
ä÷éLça BLôð äúìk̈§¨©§©£¦¨

äöéôçå,ick -ä÷áãì ©£¦¨§¨§¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéàa Ba§¥¨

ãàîe Lôðå áì ìëa- §¨¥¨¤¤§Ÿ
lka :zepigad zylya
lkae jytp lka ,jaal
xn`py enk ,jc`n

weqta8- "jaal lka" ,
`lenn didi aldy
lka" ,d"awdl dad`a
ef dad`y - "jytp
ald zecb z` xearz
zeyixcl m`zda ebdpzi mleky ,mixa`d x`y lka hytzze
mc`d ilbxa mb dribn d"awdl dad`dyk :oebk .dad` dze`
cr - "jc`n lka"e ,devn miiwl zexidna milbxd f` zevx -
z` xeqnl oken `ed d"awd l` ezad` llba ,ytp zexiqnl

,eytpàaìc à÷îòî,ald wnern -,éðîéä ììçaLmy - ¥¨§¨§¦¨¤§¨¨©§¨¦
dl dad`d zxeve ,ziwl`d ytpd okynziwl`d ytpdy d"aw

:`id ,da dvexäáäà óeöø BëBz äéäiL9dad`d dlgz - ¤¦§¤¨©£¨
,llgd lk z` d`lnn dpi`e "sq"d lr wx oiicr `idàìî- ¨¥

llg lk ixd ,mina `lenn `edyk ilkk ,elek `ln mb didiy
,'d zad`a `lenn ald llg lk didi jk ,mina `ln ilkd

Leãâå,eizecb lr xaere yecb mb `l` ,`ln didiy wx `l - §¨
`l` ,alay ipnid llga wx `lììçì íb èMtúzL ãò©¤¦§©¥©¤¨¨

éìàîOä,rxdÎxvid lye zindad ytpd ly dnewn ,alay - ©§¨¦
ick z`fe,daL íéòøä íénä ãBñé àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨§©©¦¨¨¦¤¨

,dyecwd on `ly xg`d cvd ,"`xg` `xhq"d z` zetkl -
,zindad ytpay "mirxd min"d ceqi `idyäåàzä àéäL¤¦©©£¨

,dâð útìwnLmind ceqiny ,oey`xd wxta xaqenk - ¤¦§¦©Ÿ©
mdy ,miipteb mibeprzl de`zd zcn d`a ,zindad ytpay

,"dbep" ztilwnìäfä íìBò éâeðòzî dëôäìe dúBpL §©¨§¨§¨¦©£¥¨©¤
,'ä úáäàìzindad ytpd dzee`zd dzr cry mewnay - §©£©

dzrn ad`ze de`zz - dfdÎmlerdny miinyb mibeprzl
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íéøîà éèå÷éì
íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ

ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä

øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ
úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð
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וד'.7. ג ה.8.בפרקים ו, י.9.דברים ג, השירים שיר



סג zah 'i iyiy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dyecwe zewl`"Eááì ìëa" :áeúkL Bîkl"f epinkge - §¤¨§¨§¨§
miyxec10lka xn`p `ly dnn ,jal`l`jaalizya ,
,mi"zia"éøöé éðLa"."Ewx `ly ,rxdÎxviae aehdÎxvia - ¦§¥§¨¤

dvex z`fe .rxdÎxvid mb `l` ,d"awd z` ad`i aehdÎxvid
rval ziwl`d ytpd
d"awdl ezad`y ,seba
,efk dbixcna didz
ytpd lr mb lrtzy
,dze` jetdl ,zindad
Îmlerd ibeprzl mewnay
dad` dl didz ,dfd

:d"awdläìòiL ,eðéäå§©§¤©£¤
úâøãîì òébéå àáéå§¨Ÿ§©¦©§©§¥©

äaø äáäàdbxc - ©£¨©¨
,dad`a c`n dlecb
úâøãnî äøúé äaçå§¦¨§¥¨¦©§¥©
,Là étLøk äfò äáäà©£¨©¨§¦§¥¥

.lirl xkfpy -àéäå- §¦
,ef dax dad`úàø÷pä©¦§¥

áeúka11äáäà" : ©¨©£¨
ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

;àaä íìBò ïéòî 'ä- ¥¥¨©¨
qqean ixd `adÎmlerd

,zewl`a beprz lrâðòäå§¨Ÿ¤
çîa àeäly -äîëç §Ÿ©¨§¨

âpòúnä ,ìëNå̈¥¤©¦§©¥
,Búòéãéå 'ä úìkNäa§©§¨©¦¦¨
BìëN úâOä éôk§¦©¨©¦§

;Búîëçålceb itk - §¨§¨
.beprzd lceb jk ,dbyddàeäå,mibeprza dad`d -úðéça §§¦©

úëtäîä ,úéäìàä Lôð úMã÷aL òeøæ øBà òøæå íénä©©¦§¤©¨©¤¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©§©¤¤
íänL ,úéîäaä LôpaL íénä úðéça úà áBèìzpigan - §¤§¦©©©¦¤©¤¤©§¥¦¤¥¤

,zindad ytpay "min"däfä íìBò éâeðòz úBåàz eàä©£©£¥¨©¤
;älçzî.'d z` aed`l dktdp zindad ytpdy iptl -Bîëe ¦§¦¨§

Ctäð òøäL ,øäfä íLa â ÷øt ð øòL 'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤§¥©Ÿ©¤¨©¤§©
,Lnî áBè øöé Bîk øeîb áBè úBéäìixyt` cvike - ¦§¨§¥¤©¨

- ?xacd,epnî "íéàBvä íéãâaä" øéñäazxqd iciÎlr - §¨¦©§¨¦©¦¦¤
,zindad ytpd ly beprzd gex ly mi`evd micbadíäL¤¥

.íäa Laìî àeäL äfä íìBò éâeðòzzindad ytpd - ©£¥¨©¤¤§ª¨¨¤
,de`z ly wfg gek ,"de`znd gek" wx `id dnvrlyk
zindad ytpd zeida ,`l` .`edy cv dfi`l ezehdl xyt`y
.dfdÎmlerd zebeprzl de`zne df gek dhep ,seba zyaeln
gekl "miyeal" zeyrp ,rweyn `ed oda ,dfdÎmlerd zee`ze
,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd zlert iciÎlre .de`znd
gek hytzn - 'd zad`l dfdÎmlerd ibeprz z` jetdl

yalzne ,miklkelnd eiyealn ,zindad ytpd ly de`znd
.zewl`e dyecw ly mixac ,dwfgae ,zevxl ,miaeh miyeala
cilei ,elky iciÎlr ,mc`dy ,`eti` ,dvex ziwl`d ytpd
ytpd mby ,efk dcna dpiidzy ,eil` dad`e d"awdn d`xi
zad`l jtdiz ,zindad

.'dïëådvex ok enk - §¥
mby ,ziwl`d ytpdøàL§¨

ïäL ,álaL úBcnä ìk̈©¦¤©¥¤¥
,äáäàäå äàøiä éôðò©§¥©¦§¨§¨©£¨

.Bcáì 'äì eéäélk - ¦§©§©
gendy xaecn ,xen`d
mi`lenn eidi alde
z`f .ziwl`d ytpdn
ytpd dvex ,cere

:ziwl`døeacä çk ìëå§¨Ÿ©©¦
äáLçnäå ,ätaL¤©¤§©©£¨¨
ïî íéàlîî eéäé ,çnaL¤©Ÿ©¦§§ª¨¦¦
äáLçnä éLeáì§¥©©£¨¨
Lôð ìL øeacäå§©¦¤¤¤

ïäL ,dcáì úéäìàä- ¨¡Ÿ¦§©¨¤¥
xeaic ,daygnd iyeal
ytpd ly ,dyrne

,ziwl`d'ä úáLçî©£¤¤
,BúøBúå,xnelk - §¨

'd zlecba aeygl
yeal" - ezxezae

,"daygndúBéäì¦§
àì ,íBiä ìk BúçéN¦¨¨©Ÿ

.àñøbî déîet ÷éñt- ¨¦¥¦¦§¨
,"xeaicd yeal" - dxez ceniln lcgi `l eityéiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦

åéøáà ç"îø øàLe åéãéaL,sebd ly -äNòîa äéäé ¤§¨¨§¨§¨¥¨¨¦§¤§©£¥
,ãáì úBönäx`yae eicia ,dyrnd gek lky ,xnelk - ©¦§§©

,cala zeevn meiwl lvepi ,eixa`àeäL,dyrnd gek -Leáì ¤§
.úéäìàä Lôð ìL éLéìMäziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy .elek seba leynz
xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpd ly zecnae lkya

.dly dyrneúéîäaä Lôð CàCôäì dðBöø ,ätìwänL ©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤
,Lnî`idy - ziwl`d ytpd on jtidd z` dvex `id - ©¨

ly df dpevx la` .dpnn wx `lenn didi sebdye seba leynz
:`ed ,dtilwd,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä úáBèìz` - §©¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨

dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd :xnelk .dtilwd
,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `id jtidl ,dpnn

LBãwä øäfaL äðBfä ìLîk12:"xdef"a `aend lynk - ¦§©©¨¤©Ÿ©©¨
ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl dqpzy dpef xkyy jlna
`le ezxeabe eznkg z` gikei epay ,`id jlnd ly zizin`d
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íéøîà éèå÷éì
ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì

úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå
äáäàùà éôùøë äæòäáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå

âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä
éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá

íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå
'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù

åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú
øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò

áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ
àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá

íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå
äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå

úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä
àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä

äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø
äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì

:÷"äæáù
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א.10. נד, דן 11.ברכות הוא אהבה, של ואחרות אלו מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקים בהרחבה א.12.להלן קסג, ב חלק זהר



zahסד `"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"א קודש שבת יום
פרק י  ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

ly epevxy dvex dnvr dpefd mby ,oaen ixde .dpefdn dztzi
dztzi `le ezxeabe eznkg z` dlbi oadye ,rvazi jlnd
ixd - jlnd oa z` zeztl dciwtzy xg`n ,`l` .dpnn
dvex dnvr dtilwd mb jk .dpen`a dzcear zeyrl dilry
oeiqpd lke ,ea leynz `idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy

.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly dfd
ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl
x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad
,"zewlzqdd xn`n"a ,ocrÎeznyp yhiee`aeiln v"iixden
.mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd edfy
"zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln - "mihy"
rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky ,"df znerl" ly

zxne` `xnbdy enk ,oeibdd on dhnl ody zee`za13oi`"
dpyie ."zehy gex ea qpkp okÎm`Î`l` dxiar xaer mc`

dlrnl dyecw ipiprl zexqnzdd - dyecw ly "zehy"
zxne` `xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn14'il 'ipd`"

zcear idef .(el dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy
aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd15izpkye"

Îlry ,hay c"ei xn`na `hazd epiax w"ky enke ,"mkeza
okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd ici
dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde
zindad ytpd ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd
dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l

.lkyd zpadn
l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16,aeh xvi df aeh"

Îxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df c`n
aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd - "aeh"l rxd

.aehÎxvid ly

.é ÷øtdnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia zldpznd

eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a `ed - icedi ly

`ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpd z` dilr hilyne zindad

" `xwpwicvmipte` ipye ,"

- :ipydn dhnl cg` ,jka

jtdp elek rxdy ,cg` ote`

wicv" `ed f`e ,aehlxenb,"

wicv - "el aehe wicv" `xwpe

,ipy ote` .aeh wx ea yiy

rxdy ,dkenp xzei dbixcne

elek lk jtdp `l oiicr eay

wicv" `ed f`e ,aehlepi`y

xenb- "el rxe wicv" `xwpe ,"

on edyn oiicr ea yiy wicv

- miletkd mix`zd .rxd

mpd - "el rxe wicv - xenb epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv"

,"xenb epi`"e "xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z

"d ribd okid cr mix`znwicv`xwp `ed jk llbay) 'd zad`a "

rx"e "el aeh" mix`zd eli`e ;`l e` d`elna `id dad`d m` ,(wicv

dktdp dnk cr ,mix`zn - "elzindad ytpd`id m` ,"aeh"l "rx"n

eil`n oaen .da x`yp oiicr rxd on unyy e` ,dlek lk dktdp

iehia icil `ad rxd zece` `le ,ytpay rxd zece` o`k xaecny

:owfd epax xne` jke .dyrna e` xeaica ,daygna

íò Ck-ìk íçìðå úéäìàä BLôð øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨¨¦
ytpd -ììçî daL òøä øòáîe LøânL ãò ,úéîäaä©§¥¦©¤§¨¥§©¥¨©¤¨¥¨¨

,éìàîOä,"rx"d ly iy`xd enewin ,alay -áeúkL Bîk1: ©§¨¦§¤¨
,"Eaøwî òøä zøòáe"icedi lk lry ,dxezd dyibcn jka - ¦©§¨¨¨¦¦§¤

rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd z` lilk yxyl
dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad ytpdy ,ezelbzda
s`y `l` ,rx ly miyrn
iniptd rxd z` "cari"
,zindad ytpd zegekay
xacl llk dee`zi `ly
.rxd on edyn ea yiy
áBèì Ctäð òøä ïéàå§¥¨©¤§©§

Lnîrxdy ,`l` - ©¨
,aehl elek jtdp `l oiicr
elek jtdp rxd did eli`

f` did ,aehllkelekly
j` ,jynp ,de`zdÎgek
,dyecwle zewl`l ,wxe

,rxl de`zd mewnaòøå ÷écö"å "øeîb BðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥¨§©¦§©
."Bì:cin xiaqn `ede -,eðéäc:"el rxe" ly zernynd - §©§

àlà ,éìàîOä ììça òø øòfî èòî ïéãò Ba LiLrecn - ¤¥£©¦§©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨
?dnecke de`zd ybxa iehia icil `a df rx hrn oi`óeôkL¤¨

,rx hrn eze` -Bì äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe¨¥©©£©¦§¨¥¦§¤
,wicvl -elà úîàa ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék¦©§¨§¥©¥¤ª§©§¥£¨¤¡¤¦

äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìçáBèì Ctäð ¨©§¨©§©§¥¨¨©¤¨¨¤§©§
Lnî2,ïéðòä øeàáe .`a owfd epax -:dl`y lr zeprl ©¨¥¨¦§¨

ixd - rxd z` llk yibxn epi` (xenb epi`y) wicvdy xg`n
,rxd on uny s` ea oi`e aehl elek jtdp eay rxd ok`y okzi
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íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä
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א.13. ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה כא.1.בראשית כא, Î"˜2.דברים ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ שמלבישו ע"י לטוב הכח להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי

בטוב".
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oaei xacdy owfd epax xiaqn jk lr ?rx ea yiy epl oipne
elek lk jtdp eay rxdy dcaerd :"xenb wicv" zbixcnn
wxta xaqedy itk) "mibeprza dad`"n d`vezk d`a ,aehl
,"mibeprza dad`"a (mxeba) daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd

mb xqgy gxkdd on
- (d`veza) aaeqna
.aehl rxd zkitda
`id "mibeprza dad`"d
,dbxc efi`a "ogead oa`"
`vnp ,rxd ly elehiaa

,mc`d÷écö äpä ék¦¦¥©¦
BlL òøä CtäpL øeîb̈¤¤§©¨©¤
àø÷ð ïëìå ,áBèì§§¨¥¦§¨

,"Bì áBèå ÷écö"yi - ©¦§
,aeh wx eaéãé-ìò àeä©§¥

íéãâaä" úøñä£¨©©§¨¦
,òøäî éøîâì "íéàBvä©¦§©§¥¥¨©
ãàî ñàîì eðéäc§©§¦§Ÿ§Ÿ

äfä íìBò éâeðòúa- §©£¥¨©¤
dfdÎmlerd ibeprz
ly ybx ea mixxern
,ytp lrebe aeriz
úBâeðòúa ía âpòúäì§¦§©¥¨§©£

íãà éða,ick -úàlîì §¥¨¨§©Ÿ
àìå ,ãáìa óebä úåàz©£©©¦§©§Ÿ

,'ä úãBáòìdfdÎmlerd ibeprz ly beq okzi ixd ,oky - ©£©
xkfpy itk) zay bper zevna :lynl ,dyecwd cvl jiiyd
ly miinzq mibeprze ze`pd eli`e .dnecke (iriayd wxta
.wicvd ipira ixnbl miqe`n - miny myl `ly ,dfdÎmlerd

- ?dnl jk lkeätìwäî íéòtLðå íéëLîð íúBéä éðtî¦§¥¡¨¦§¨¦§¦§¨¦¥©§¦¨
.àøçà-àøèñå`ed dfdÎmlerd ibeprz ly mxewn - §¦§¨¨¢¨

,"`xg` `xhq"ae "dtilw"aäî ìëåàøçà-àøèqäî àeäM §¨©¤¥©¦§¨¨¢¨
ìãb úîçî ,äàðOä úéìëúa BàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯©©¦¨§§©§¦©¦§¨¥£©Ÿ¤

BúMã÷e 'äì Búáäà3íéâeðòúa äaø äáäàadad` - ©£¨©§ª¨§©£¨©¨§©£¦
,"mibeprza dax dad`" z`xwpdíéøkæpä äøúé äaçå§¦¨§¥¨©¦§¨¦

,ìéòìibeq x`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥
cner wicvdy oeikne .iriyzd wxta xkfpy itk ,zead`d
`ed okl - dyecwle zewl`l efk dlibx izlae dlecb dad`a

:`xg` `xhqe dtilwd z` jk lk `peyék,dyecw - ¦
,`xg`Î`xhq licadle,äæ únòì äæ íäd"awdl ezad` - ¥¤§ª©¤

`xg`Î`xhql d`py ,`linn ,ea zxxern ,dyecw ipiprle
.zewl`l ezad` lceb ly dcn dze`aáéúëãk4úéìëz" : §¦§¦©§¦

,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éì eéä íéáéBàì ,íéúàðN äàðN¦§¨§¥¦§§¦¨¦¨§¥¦§©§¨¦§
`pey `edy ,dyecwd icbpn itlk z`f xne` jlnd cec -
ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l di`xk .dlecb d`py mze`

rce"iaal- ialay ,d"awd ,jil` izad` lcebn :xnelk -
.dyecwd icbpnl iz`py dlecb dn ,`linn ,xikzCøò éôëe§¦¤¤

àøçà-àøèñì äàðOä ìãb Cøò Ck ,'äì äáäàä ìãb- Ÿ¤¨©£¨©¨¥¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¨¨¢¨
xewnd ,xen`k ,ody zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"
lk ly "zeig"de
,miiptebd mibeprzd
,úéìëúa òøa ñeànäå§©¦¨©§©§¦
'dl dad`d jxr itle -
z` eqe`in lceb mb jk
zee`zd ly rxd
lr .miinybd mibeprzde
`xhq") ipgex xac
wegx `edy ("`xg`
iehiad mi`zn ,mc`dn
zee`z lr eli`e ,"d`py"
zeaexwd ("rx") zeinyb
cbpl ze`vnpe mc`d l`
iehiad mi`zn ,eipir
lrbpy mc`k ,"qe`in"
,`pey `edy xacn

.eipir cbpl cnerdék¦
Côä àeä ñeànä©¦¥¤
Bîk Lnî äáäàä̈©£¨©¨§

.äàðOä,`l` - ©¦§¨
,mi`zn "d`py" iehiady
zee`zl qgia eli`e ,"`xg` `xhq"e "dtilw"l qgia ,xen`k
,xaqen ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad mi`zn - zeipteb
zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy
`ed jk meyne ,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y
dad`"d - eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp
mb `ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza
eay rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp
epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik - "xenboiicr ea
jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl ,rxd on edyn

:jynda "`ipz"d xne`BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥
,äàðOä úéìëúa àøçà-àøèqä àðBNz` `pey epi`y - ¥©¦§¨¨¢¨§©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq"dBðéà ïëìå§¨¥¥
òøa ïk-íb ñàBî,miiptebd mibeprzae zee`za -.úéìëúa ¥©¥¨©§©§¦

,xzeia dlecbd dcna -ñeànäå äàðOä ïéàL ìëå§¨¤¥©¦§¨§©¦
ì âeðòúå äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk-ìò ,úéìëúa,íL §©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨§©£§¨

,rxl -,ìëå ìkî éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå- §Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥¦Ÿ¨Ÿ
`l oiicr ,dfdÎmlerd zee`z ,rxdÎxvid - "mi`ev micba"
`ed mb `xwpd ,"dbep" ztilwny zindad ytpd gekn exqed

."rx"äæéà Bì LiL øçàî ,Lnî áBèì Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©§©¨¥©©¤¥¥¤
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íéøîà éèå÷éì
áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå

ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò
ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá

éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
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zahסו `"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò äæéçàyeal did de`zd geky - £¦¨£©¦©§¨¦©¦
.mdaàlàoi` recne ?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨

iehia icil `a df rx hrn
?dnecke zee`zaàeäL- ¤

,rx hrn eze`ìèä¥
,áéLç àìëe Bèeòîa- §¦§¨¨¦

df rx oi` aehd iabl
.llk aygpàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨

.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö,el "oezp" rxd ,"el - rxe" - ©¦§©¨¨¥
.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvlïk ìòåhrn - §©¥

y fnex ,eay rxd,úéìëúa dðéà 'äì Búáäà íbm` ,oky - ©©£¨©¥¨§©§¦
rxd lr drityn dzid ,xzeia dpeilrd dzcna dzid dad`d
.aehl ixnbl jtdidl
BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¦¤¥

.øeîbmipiivn ,xen`ke - ¨
epi`"e "xenb" mix`zd
,ezad` zbixcn z` "xenb
dyre"l qgia ,xnelk
cr - "rxn xeq"l qgia - "el rx"e "el aehe" mix`zde ;"aeh

.aehl rxd jtdp dnk
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íéøîà éèå÷éì
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

1
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3

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zyxtnéàî`id dn -,ééaà øîà ,'úéîø÷'d`eaz oin edf ©©§¦¨©©©¥
enyy.àúéðöéL:yxtl `xnbd dkiynn'àúéðöéL' éàîefi`a - ¦¨¦¨©¦¨¦¨

.xaecn `zipviy,àtt áø øîà`id eféðéa àçkzLîc àúéðöéL ¨©©¨¨¦¨¦¨§¦§©§¨¥¥
àúiðlkxegy rxf oin `ede ,mibxtd oia z`vnpd `zipviy - ©¨¦¨¨

.'gvw' `xwpd ,ogeck lebre
miwyna `l` ,mina dyelip `ly dqir oica dzr dpc `xnbd

:dvenig lr miaiig m`d ,mixg`Léø øîà ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©¥
,Láãe ïîLå ïééa äLBlépL äqéò ,Lé÷ìdyelipy dqir xnelk ¨¦¦¨¤¦¨§©¦§¤¤§©

,min da ozp `le ,el` mipinn cg`a.úøk döenéç ìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦©¦¨¨¥
:yiwl yix ly enrh z` zxxan `xnbdáéúé[eayi-]áøå àtt áø ¨¦©¨¨§©

dén÷ ,òLBäé áøc déøa àðeä[eiptl-]áø áéúéå ,ïéáà øa éãéà áøc ¨§¥§©§ª©©¥§©¦¦©¨¦§¨¦©
íðîðî à÷å ïéáà øa éãéà,[mpnpne ayei did oia` xa ici` ax-] ¦¦©¨¦§¨§©§¥

àîòè éàî ,àtt áøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîàdn-] ¨©¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨©©£¨
[enrh,Lé÷ì Léøcdyelipy dqir lr zxk miaiig oi`y xaeqd §¥¨¦

.yac e` ony ,oiiadéì øîàmeyn ,`tt axàø÷ øîàc(b fh mixac) ¨©¥§¨©§¨
['åâå] õîç åéìò ìëàú àì'ixd ,'zFSn eilr lk`Y mini zraW ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©

wxy cnll ,ungl dvnd dywedyíéøácd`eaz ipin -L`l m` §¨¦¤
evingd,úøk Böenéç ìò ïéáéiç ,ävna BúáBç éãé ïäa àöBé íãà̈¨¥¨¤§¥¨©©¨©¨¦©¦¨¥

àäå,yac e` onye oiia dyelipy ef dqir ixde -íãà ïéàå ìéàBä §¨¦§¥¨¨

BúáBç éãé da àöBémeyn ,dvingd `lykcina dyelipy ef dvn ¥¨§¥¨§
zexitdéì àéåä`id zaygp -,äøéLò ävîdpekn dvnd eli`e ¨§¨¥©¨£¦¨

'ipr mgl' dxeza(my),dvingd m` s` jkitl ,ìò ïéáéiç ïéà ¤¤Ÿ¦¥©¨¦©
.úøk döenéç¦¨¨¥

:`tt ax ixac lr `xnbd dywndéáéúéà[dywd-]déøa àðeä áø ¥¦¥©¨§¥
,àtt áøì òLBäé áøc,`ziixaa epipy `ldBòîâe eäçîäjkix - §©§ª©§©¨¨¦§¨§¨

,gqta eze` dzye mgld z` mina qindeLeðò ,àeä õîç íà¦¨¥¨
eilràöBé íãà ïéà ,àeä ävî íàå ,úøkda,çñta BúáBç éãéitl ¨¥§¦©¨¥¨¨¥§¥¨©¤©

.dlik` jxc ef oi`e ,dlik`a `l` dvn zaeg ici mi`vei oi`y
å,dyw ok m`àëä àä,mina dgenipy dvna ,o`k ixd -íãà ïéàc §¨¨¨§¥¨¨

ävna BúáBç éãé àöBé,`ziixaa x`eank ,efedxn` mewn lkn ¥§¥¨§©¨
y `ziixad,úøk Böenéç ìò ïéáéiçmi`vei oi`y xac s`y gkene ©¨¦©¦¨¥

ok m`e ,zxk evenig lr miaiig uingd m` ,dvn ly daeg ici ea
lr zxk miaiig oi`y jka yiwl yix ly enrh edfy okzi `l

.yac e` ony oiia dyelipy dqir zlik`
:`xnbd zxne`eäa øòzéà[mdixacl xxerzd-]ïéáà øa éãéà áø ¦§©§©¦¦©¨¦

e ,enepnpnéwcøc ,eäì øîà,mz` `xaql eribd `ly mixega - ¨©§©§©¦
`l` ,yiwl yix ly enrh df oi`íeMî ,Lé÷ì Léøc àîòè eðééä©§©£¨§¥¨¦¦

cyace ony oii,úBøét éî eäì eåä §¨§¥¥
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המשך בינור למס' פסחים ליום שבת קודש עמ' נ

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

y xn`z m` xacd,äáBb àeä òøôîì,evng ixkpd daby xg`le §©§¥©¤
,el iepw ungd did d`eldd zryn ik xacd dlbzdéëäì eèîà©§§¨¦

jk meyn -,äàðäa øzeîary ixkp ly ungy iptn,gqtd eilr x ¨©£¨¨
.d`pda xzenúøîà éà àlày xn`z m` -àeä àaäìe ïàkî ¤¨¦¨§©¦¨§©¨

,äáBb,ungd z` ixkpd dpw diabd zryn wxeéànàrecn - ¤©©
,äàðäa øzeîixdéà÷ äåä ìàøNéc àúeLøacnr ungd - ¨©£¨¨¦§¨§¦§¨¥£¨¨¥

,gqtd eilr xary l`xyi ly unge ,gqta l`xyid zeyxa
.d`pda xeq`

:`xnbd zvxznBðéäøäLk ,ïðé÷ñò éàîa àëäepkynyk -,Bìöà ¨¨§©¨§¦©§¤¦§¦¤§
df ixd ,oekyn dpew aeg lrae li`ede ,ixkpd ziaa evng gipde

.d`pda xzene ,ixkpd ly evng
`axe iia` zwelgn z` zelzl xyt` m`d dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .mi`pz zwelgnaéàpúk àîéìxn`p `ny ± ¥¨§©¨¥
zwelgna dielz aeg lra ziiab iabl `axe iia` zwelgny

,`ziixaa epipyy ef mi`pzéøëðì äåìäL ìàøNézernBöîç ìò ¦§¨¥¤¦§¨§¨§¦©£¥
dabi ipelt mei cr eaeg el rxti `l m`y enr dpzde ,gqtd mcew

,eaega ungd z`øáBò Bðéà çñtä øçàìdpdp m` xeqi` lr §©©©¤©¥¥
.epnnéàî .øáBò ,eøîà øéàî éaø íeMî,`ziixad zpeek `id dn - ¦©¦¥¦¨§¥©

åàì,l`xyid ziaa evng ixkpd gipd `ly xaecn oi` m`d - ¨

eéâìôéî÷ àäá,ewlgp dfae -øîcxi`n iaxy -àeä òøôîì ,øáñ §¨¨¦§§¦§©¨©§©§¥©
,äáBb,l`xyid ly ungd did d`eldd zryny xacd dlbzde ¤

,epnn dpdp m` xeqi` lr xaer okleøîe`nw `pze -ïàkî ,øáñ ©¨©¦¨
,äáBb àeä àaäìeokle ,ixkpd ly ungd did diabd zry cre §©¨¤

.epnn dpdp m` xeqi` lr xaer epi`
:`xnbd zvxznàøañúåm`d ewlgpy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨

ok m` ,daeb `ed `adle o`kn e` daeb `ed rxtnlàôéñ àîéà¥¨¥¨
,`ziixad seq z` x`ae xen` -ìàøNéì äåìäL éøëð ìáàzern £¨¨§¦¤¦§¨§¦§¨¥

Böîç ìò,gqtd mcewøáBò ìkä éøác çñtä øçàìm` xeqi` lr ©£¥§©©©¤©¦§¥©Ÿ¥
.epnn dpdpdéì éòaéî àëtéà àäåjetdl `ziixal did ixde - §¨¦§¨¦¨¥¥

y xnele ,`ziixad zligza epipyy zwelgnd z`øîàc ïàîì§©§¨©
íúäy ,my xaeqd `nw `pzl -,øáBò Bðéà`adle o`kny meyn ¨¨¥¥

,ixkpd ly ungd did diabd zry cre ,daeb `ed,øáBò àëä̈¨¥
l`xyid zeyxa ung did ixde ,daeb `ed `adle o`kny meyn

e ,diabd zry críúä øîàc ïàîìmy xaeqd xi`n iaxle - §©§¨©¨¨
y,øáBòngd did d`eldd zryne ,daeb `ed rxtnly meynu ¥

,l`xyid ly,øáBò Bðéà àëäixde ,daeb `ed rxtnly meyn ¨¨¥¥
itly `ziixad dhwp recne .d`eldd zryn xak ixkpd ly ung

.epnn dpdp m` xeqi` lr xaer mlek
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סז היום יום . . . 

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד 
- איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען 
איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה 

גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ֻמְגּבֶ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּוַבּתֹוָרה  רּוְך־הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִוְיָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל.  ֻמְגּבָ י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶגׁש  ִהיא  ֱאמּוָנה   – ֱאמּוָנה   – הֹוָדָאה  ַאְך 

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ ְיִדיָעה  ִעְנַין  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך,  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ִתיב  ּכְ
ִניִמית  ּפְ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ּדֹות  ַהּמִ ְוִזּכּוְך  ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

אֹוִתּיֹות  יֹאַמר  ]=ַהְיָמָמה[  ֵעת־ְלֵעת  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ הּוא,  ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלע הּוא,  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  כּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה, 

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים,  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ַמח  ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . סח

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת מּוָסף ּדְ ְתִפּלַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק" – ְוַגם ּבִ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ נֹוֲהִגין ּבְ
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה,  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה רֹק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמרֹק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ּכִ

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש 
החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי 

כל "איך"  ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ּדַ ע  ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְכָרח,  ַהּמֻ ָבר  ּדָ ֶזהּו  ְרּכֹו"  ּדַ ע  ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  ּדְ ם  ּוְכׁשֵ ָוֹעז.  ּכַֹח  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ חֹוָלם,  ּבְ אֹון  ׁשֹון  ִמּלְ
ַדַעת ַעְצמֹו,  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְולֹא יֹאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען 
מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין 
כפירה-אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו 
ווערען מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין 
די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת 
האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין 
גַאס, ָאדער ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען 
מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען 
עּפעס אויסגעלערנט בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט 
און אין יעדען ָארט, זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.
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סט היום יום . . . 

ְך  ּכָ ִנְמָצִאים –  ּבֹו  ּוְלִפי ָהֲאִויר  ר ִלְחיֹות,  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ִביבֹו.  ּסְ ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ לּוִיים  ּתְ י ָהָאָדם  ַחּיֵ
ִפיָרה –  ל ּכְ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ֵהם ַהַחּיִ
ָלִלית ָהִראׁשֹוִנית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ֶבת־ ַרּכֶ ר נֹוְסִעים ּבָ ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ

ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ַהּתַ
ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום,  ּבְ ְך ׁשֶ ְנָיא, ּכָ ָניֹות, ּתַ ים, ִמׁשְ ִהּלִ ׁש, ּתְ ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ַמד ּבְ ּלָ הּו ׁשֶ ֶ ְהֶיה לֹו ַמּשׁ ּיִ ב ׁשֶ ַחּיָ

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ

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

`tt ax ly ezrc x`azz jk jezne ,dixac xe`iaa ,mllka `tt
:le`y `a` zhiyaàéðúcycwda lrena xn`p ,`ziixaa`xwie) §©§¨

(eh dz` `iade 'd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥¦¤
oaxw aiig ycwda lrendy ,'ebe 'o`Sd on minY li` 'dl FnW £̀¨©©¦¨¦¦©Ÿ

xn`py dnne ,'zelirn my`','äââLa äàèçå'cenll yièøt §¨§¨¦§¨¨§¨
ìa lrenãéæî.oaxw `ian epi`y §¥¦

,z`f cnll dxezd dkxved dn myl :`ziixad dywnïéc àìäå©£Ÿ¦
àeäxeht cifna lrendy xnege lwn cenll xyt` `lde ±

,oaxwnäîelr xaerdúBöî øàMoebk ,[dyrz `l zeevn-] ©§¨¦§
jka od zexeng zeevny ,mc zlik` xeqi`e alg zlik` xeqi`¥¤

ãéænä úà ïäa øèBt ,úøk ïäa áéiçLbby m`y s`y ,oaxwd on ¤©¨¨¥¨¥¥¨¥¤©¥¦
,oaxw `ian epi` oda cifd m` ,oaxw `iadl aiig odaäìéòî`idy §¦¨

,zeevn oze`n dlwúøk da ïéàL,miny icia dzin wx `l`Bðéà ¤¥¨¨¥¥
øètL ïécdaãéænä úà`iadl aiig da bby m`y s`y ,oaxwn ¦¤¨©¤©¥¦

xnel dxezd dkxved `eti` dnl .`ian epi` cifd m` ,oaxw
xyt`y xg` ,oaxwn cifna lrend z` hrnl 'dbbya d`hge'

.xnege lwn ok cenll
:`ziixad dgecàìy meyn ,xnege lwn z`f cenll lkezíà Ÿ¦

úBöî øàLa zøîà,cifna oaxw oda oi`yïkLmeyn df ixd ± ¨©§¨¦§¨¦§¤¥
yäúéî ïäa áéiç àìm`d ,zxk wx `l` miny iciaøîàzmb ok Ÿ¦¥¨¥¦¨Ÿ©

äúéî äa áéiçL äìéòîa,zxkn dxeng `idy okzie ,miny icia ¦§¦¨¤¦¥¨¦¨
.bbeyk oaxwa cifnd z` mb da aiIg dzxneg iptny xyt` `ld¦¥

jk meyneøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±ì èøt ,'äââLa'lren ©§©¦§¨¨§¨§
aãéæî.oaxw `ian epi`y ¥¦

zxk m` ,`ziixaa zexzeqd zeiernynd lr zcner `xnbd
ixac z` zx`ane ,xzei dxeng miny icia dzin e` xzei dxeng

:`ziixadïéáà øa àéiç áøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîàå,ddinza §¨©¥©©§¨©¦§¨§©¦¨©¨¦
àpz éàä,`ziixad ly df `pz ±úøk déì àîélà àøwéòî± ©©¨¥¦¨¨©¦¨¥¨¥

lre ,miny icia dzinn xzei dxeng zxky ezrc dzid dligzn
x`yn miny icia dzina wx `idy dlwd dlirn cenll xaq ok

,xzei mixenge zxka mdy mixeqi`déì àîélà óBqáìedxeng ± §©©¦¨¥
eläúéîdxengd dlirn cenll oi`y xn` ok lre ,miny icia ¦¨

,zxka `l` mpi`y mixg` mixeqi`n ,miny icia dzin da yiy
.`tiql `yixd on eixac z` xezqiy okzide

déì øîàå,oia` oa `iig axøîà÷ éëämpn` ,`pzd zpeek jk ± §¨©¥¨¦¨¨©
oiicr mle` ,miny icia dzinn dxeng zxkàìcenll lkez Ÿ

dlirn xg` cvny meyn ,xnege lwa mixeqi` x`yn dlirn
oky ,mdn dxengúBöî øàLa zøîà íà,cifna oaxw oda oi`y ¦¨©§¨¦§¨¦§

meyn df ixdïäa áéiç àì ïkLelit` aezkdäúéîminy icia ¤¥Ÿ¦¥¨¥¦¨
,úéfkî úBçôam`døîàzmb okäìéòîajka xzei dxeng `idy §¨¦©©¦Ÿ©¦§¦¨

da áéiçLaezkdäúéîmbúéfkî úBçôa,[dhext deya lrn m`] ¤¦¥¨¦¨§¨¦©©¦
ef dzxneg iptny xyt` ,mixeqi` x`yn xneg da yiy oeike

.bbeyk oaxwa cifnd z` mb da aiig
déì øîàå,oia` xa `iig axl wgvi xa ongp axEzòc çeðzlr §¨©¥¨©©§§

ézòc úà zçðäLeid `ly `ziixad ixac z` il zvxizy jka ¤¥©§¨¤©§¦
.il mipaen
déì øîàå,wgvi xa ongp axl oia` xa `iig axàúeçéð éàîike ± §¨©¥©¦¨

,miyw `ziixad ixac oiicr `ldy ,jka jl gped dnáøå äaøc§©¨§©
àbøð déa eãL úLLipeaiyd xnelk ,ixac z` ofxba evvw ± ¥¤¨¥©§¨

cifna lrendy ef `ziixaa xn`p `ld ,exn` jke ,zgvip daeyz
e ,miny icia dzin eyperdéì úòîL ïàîeze` zrnyy `ed in ± ©¨§©¥
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המשך בינור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב

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

jk lre ,'exe`l' `l` die`x dzid `l dziy`xny xg`n ,dnexz
,'exe`l `le el ozz' xn`p,Leìúa õéîçà ìáàdzidy `vnpy £¨©§¦§¨

dylzpy xg`l dnexz dpnn yixtdl xyekd zry d`eazl
vingdy mcew,däLã÷c énð éëälegz df ote`a ok` m`d ± ¨¦©¦§¨§¨

.dnexzd
déì øîà,wgvi xa ongp axïéà,ok ok` ±ïéøéò úøéæâa' ¨©¥¦¦§¥©¦¦

'àzìéàL ïéLéc÷ øîàîáe àîbútexfbpe exn`p el` mixac ± ¦§¨¨§©£©©¦¦§¦§¨
icinlz jkl enikqd xnelk ,miyecwd mik`lnd ici lr

,[zxyd ik`lnk mdy] minkgïéøBî ïëåd`xedd ixenéáa §¥¦§¥
àLøãî[yxcnd ziaa-]éúååkepipyy dny ,ipenk - ¦§§¨§¨¦

wx df ixd ,gqta ungn dnexz yixtdl oi`y `ziixaa
zyxtdl ie`x did `l mlerny ,xaegna uingdy ote`a

.dnexz
dnexzy df oicl xg` xewn `ian ryedi axc dixa `ped ax

:dyecw dpi` gqta ungn dyxtedyàúà ék)`ayk ±àðeä áø ( ¦£¨©¨
òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©
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v"ndqeע ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  טבת ה' ראשון יום משותפת  שחיטה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰íéðL§©¦
.ïéøeèt ¯ õeça eèçLå ïékña eæçàL¤¨£§©¦§¨£©§¦

ושחטו " בסכין שאחזו  "שנים  הלשון  אריכות  לכאורה ,

ששחטו"? "שנים  רק לכתוב  אפשר  והיה מיותרת,

שביארו: ויש 

הפטור כי מלמדת  ושחטו " בסכין שאחזו "שנים  הלשון 

ידי על  נעשתה  כולה  השחיטה  שפעולת באופן דווקא  נאמר 

את והשני  תחילתה  את עשה  אחד אם  אך אחת , בבת  שניהם

נעשתה השלימה שהשחיטה  ואע"פ  חייבים . שניהם  - סופה 

שלם חלק  לבדו  עשה  אחד וכל מאחר  שניהם , בצירוף 

חייבים  שניהם  הרי  כשרה , השחיטה  אין  באר שבלעדיו (ראה

ו) נד, סי' א .משה

אחר : באופן שביארו ויש 

ביחד, מלאכה  שעשו שנים  כי  שבת  בהלכות הוא  כלל

בכוחו כאשר  רק  אמורים  הדברים  כי  מבואר ושם  פטורים .

בפני אחד שכל ונמצא  לבדו , המעשה  את  לעשות  אחד כל של

גם נעשית  היתה המלאכה שהרי  בפעולתו  הועיל לא  עצמו 

ידי על  אלא  להיעשות  יכולה הפעולה  אין אם  אך בלעדיו ,

לבדו שניהם אחד שכל כבד חפץ הרבים לרשות היחיד מרשות שהוציאו (כגון

להוציאו) יכול אחד אינו כל זה  במקרה  כי חייבים , שניהם  –

מתבצעת . היתה  לא  בלעדיו שהרי לתוצאה אחראי 

ששחטו שנים  של  הפטור כי  דידן , בנידון לומר  יש  וכן

לבדו. השחיטה  את  לעשות  יכול אחד  כל כאשר רק הוא  בחוץ 

אם ושחטו ": בסכין שאחזו "שנים הלשון מדיוק  נלמד  וזה 

באופן זאת  לפרש  אפשר היה  ששחטו " "שנים רק  נאמר  היה 

שכל  היינו ביחד , שניהם כוח צירוף  ידי על  נעשתה  שהפעולה 

"שניים נאמר ולכן לעשותה. מסוגל היה  לא  עצמו בפני אחד 

אחד  שכל במצב שמדובר  להורות  ושחטו ", בסכין  שאחזו 

הסכין את ואוחז אליו מצטרף  שהשני אלא  לבדו לשחוט יכול 

פטורים  הם  זה  במקרה  ורק  ט)עמו, שם, משה .(באר

ה'תשפ"א  טבת ו' שני יום חוצץ' אינו במינו 'מין

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äìònä©©£¤
àlL ét ìò óàå ;ïéøeîàä éðtî áiç ¯ 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 

והבשר שהאימורים  וכיון חוצץ" אינו  במינו "מין רב : ומתרץ

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 וחלבהרמב"ם)(ופסק מינו, שבשר 

מין ? מאותו  הם 

אברהם ' ה 'יד :(שם)וביאר 

שם אחר הולכים  המין  מאותו  הם  ובשר  שחלב  רב  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 

ה'תשפ"א  טבת ז' שלישי יום השולחן  על הפנים לחם סידור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰ìk CøàŸ¤¨
¯ 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



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

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

נט  השולחן  שכאשר  ושיעורהיא  במקוה  להטבילו וצריך מא 

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"א  טבת ח' רביעי יום 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 ¯ 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 ,

שיקדש פשוט – שבת במוצאי  חל  היום ֿטוב  כאשר 

במקרה כי טוב  יום 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

ה'תשפ"א  טבת ט' חמישי יום המים  לניסוך היין ניסוך בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰íéc÷ä íàå§¦¦§¦
ä Ceqð.àöé ¯ äìéla ïëqð elôà ,çáfì íén ¦©©¦©¤©£¦¦§¨©©§¨¨¨

בירושלמי  הוא  הרמב "ם  של ה"ו)מקורו  פ"ד "הקדימן(סוכה

כשר " בלילה  נסכן  כשר , למלך)לזבח ה'צפנת(משנה והקשה  .

26),פענח' עמ' השלמה כהנים(קו' בתורת  נאמר  ט)הרי  יב :(אמור,

פסולים "! – לזבחים  נסכים  קדמו "שאם

המים . לניסוך היין ניסוך בין יסודי הבדל  יש  ומבאר :

המים ניסוך ואילו  הקרבן , הקרבת  מצד חובה  הוא  היין  ניסוך

הריטב "א  ובלשון  היום . חובת  מייתי)הוא  ואי ד"ה א נ, :(סוכה

הוא היום  שחובת  הזבח  עם בא  חשוב  אינו  המים  "דניסוך

דווקא להיות  צריך היין ניסוך  ולפיכך, כלל ". הזבח חובת ולא 

אם אף  כשר  המים  ניסוך  אבל הקרבן , הקרבת בזמן ביום,

היום '. 'חובת  הוא  כי הקרבן , הקרבת  קודם  בלילה , ניסכו

לניסוך  היין ניסוך בין ההבדל של  הפנימית  המשמעות  וזו 

המים :

בהם אין  לבדם , מים אבל ועריבות , טעם  לו  יש  יין 

מקרה בכל כי  תמיד, לברך  צריך  יין שתיית  על ולכן  עריבות .

לברך  צריך  אין מים על אבל ועריבות , טעם יין  בשתיית  יש 
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הנשמה : בחיי  גם  כך  הגוף , בחיי וכמו  לצמאו. שותה  אם  אלא

ואילו 'יין' נקראת  – ודעת  טעם  והרגשה , הבנה  עם  ה ' עבודת

'מים '. נקראת  – עול  בקבלת  עבודה 

כשר  המים  ניסוך דווקא ניסוך (בדיעבד)ולכן  ואילו בלילה,

השגה  מצד עבודה  כי  – ביום  דווקא  להיות  צריך  ('יין')היין

ואור , יום  של  במצב  נמצא  שכלו כאשר רק להיות  יכולה 

עול בקבלת  העבודה  אבל ומרגיש , מבין  הוא  ('מים')כאשר 

ובכל  אצלו , מאיר האור  אין  כאשר בלילה , גם  להיות  יכולה 

עול  עצמו  על מקבל  אלא דבר בשום  מתחשב אינו זאת 

יתברך. מלכותו 

(426 'nr ,a zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  טבת י' שישי יום להוסיף  מאשר לגרוע עדיף

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰eáøòúð¦§¨§
.úçà äðzî ìkä ïzé ,úçà äðzî ïéðzpa úçà äðzî ïéðzpä©¦¨¦©¨¨©©©¦¨¦©¨¨©©¦¥©Ÿ©¨¨©©
יזה אם  ברירות : שתי בין  לבחור  יש  שלפנינו  במקרה 

ההזאה מצות  את בכך יקיים  – מתנות  ארבע  המעורב  מהדם 

תוסיף ' 'בל  על יעבור אך ארבע , מתן הטעון בדם כתיקונה

פעם יזה  אם - ומאידך  אחת . מתנה  רק  הטעון הדם  כלפי 

אך  אחת , מתנה  הטעון בדם  ההזאה  מצות את  יקיים אחת,

ארבע . הטעון  הדם כלפי  תגרע ' 'לא  על יעבור 

יהושע רבי  כדעת פוסק  והרמב "ם  תנאים , בזה  ונחלקו

תגרע ' 'בל על לעבור עדיף  כי אחת  רק diiyrשיזה  xcrda
ארבע) הטעון מהדם הנדרש ההזאות מספר של הזאה על (אי לעבור  מאשר ,

תוסיף ' אחת)dyrna'בל  הזיה רק הטעון מהדם ארבע .(הזיית

עדיף בלית ֿברירה  כי  בהלכה , גדול כלל נלמד ומכאן 

במעשה . איסור על  מאשר  עשייה  בהעדר  איסור על לעבור

שהיום נזכר  שטעם וקודם  מאכל  דבר על שבירך  מי  ולדוגמא:

יאכל  לא ואם  התענית , איסור  על יעבור  - יאכל אם  תענית .

פסק האמור  ולפי לבטלה . ברכה  איסור  על יעבור  -

ס"א)המהרש "ם  תקסח סי' או"ח תורה מלאכול (דעת להימנע  שעליו 

עשייה  באי  לבטלה ברכה איסור על שבירך ולעבור  לאחר (שהרי

אוכל) כשאינו עשייה בהעדר איסור על עובר אלא איסור של פעולה עושה ,אינו

בתענית . אכילה  איסור על בעשייה  לעבור  ולא

בחומרתם שונים  איסורים  בשני אפילו  כי  אומרים  ויש 

ולא עשיה בהעדר החמור  האיסור על  לעבור  על עדיף לעבור 

שהמוצא הסוברים  דעת  מוסברת  ובכך  במעשה . הקל  האיסור 

משום החוצה יוציאו  לא  פסח של  טוב ביום  בביתו  חמץ

מוקצה טלטול מדרבנן)איסור  את(שהוא ביטל לא  אם ואפילו  ,

על  שעובר  ונמצא  החג  קודם  dxezהחמץ  xeqi`יראה 'בל של

בהעדר ימצא ' ובל יראה 'בל על לעבור  עדיף  ימצא ', ובל

בעשייה מוקצה טלטול איסור על  מלעבור  חמד עשייה , (שדי

נז) א, מערכת .כללים

שעובר תגרע ' 'לא  כדוגמת איסור  שרק אומרים יש  אך

פעמי  חד באופן ארבע)עליו במקום אחת הזיה מזה על (כאשר עדיף 

רגע כל  נמשך העשייה  בהעדר  האיסור  אם  אך  במעשה , איסור 

ולהימנע איסור  של מעשה אחת  פעם לעשות  עדיף ורגע,

עשייה  בהעדר  שהם  אף  איסורים  עמ'מריבוי יא שיחות לקוטי (ראה

(20 והערה 65.

ה'תשפ"א  טבת י"א קודש שבת מעכבת? הסמיכה האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰eáøòúð¦§¨§
ì áø÷é äæ ¯ Bðéîa ïéî íéLã÷a íéLã÷áø÷é äæå ,åéìòa íL ¨¨¦§¨¨¦¦§¦¤¦§©§¥§¨¨§¤¦§©

ìäna .Bðaø÷ øékî ïäî ãçà ìk ïéàL ét ìò óà ,åéìòa íL §¥§¨¨©©¦¤¥¨¤¨¥¤©¦¨§¨©¤
ìáà .äëéîñ ïäa ïéàL ¯ íéLð úBðaø÷a ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¨§§¨¦¤¥¨¤§¦¨£¨

éøö ïäî ãçà ìëå ìéàBä ¯ íéLðà úBðaø÷Làø ìò Cîñì C ¨§§£¨¦¦§¨¤¨¥¤¨¦¦§Ÿ©Ÿ
.eáø÷é àì elà éøä ¯ Bðaø÷̈§¨£¥¥Ÿ¦§§

את מעכבת  הקרבן  על הסמיכה שחובת  מבואר  זו בהלכה 

כלל. מקריבים  אין  לסמוך ניתן לא  ואם  ההקרבה,

התוספות  א)והקשו סב, :(פסחים

בגמרא  שם)אמרו לשלוח (פסחים יכולים  וערל שטמא 

להיכנס אסורים  עצמם  שהם  למרות  המקדש  לבית  קרבנותיהם 

יכולים אינם  הרי  להיכנס  יכולים  ואינם  מאחר  ולכאורה, לשם.

ללא מקריבים איך ההקרבה  את מעכבת  הסמיכה  ואם  לסמוך ,

סמיכה ?

כגון סמיכה טעונים  שאינם  בקרבנות  שמדובר ותירצו

הלכה הביא  שהרי  כך, לפרש  אין הרמב "ם בדעת  אך עופות .

הי"ב)זו  פ"ב מקדש ביאת משלחין(הל' והערל שרץ  'טמא  בסתם :

הקרבנות . סוגי בין  חילק  ולא  קרבנותיהם ', את 

העתיד' השלחן  ב 'ערוך ט)ומבאר סח, סי' הקרבנות מעשה :(הל'

וטמא , בערל כגון לסמוך, אסור  תורה דין  מצד כאשר 

מעכבת , אינה ממילא  הסמיכה על ציותה  לא  והתורה  מאחר 

שאינם אלא לסמוך הבעלים  על חובה  קיימת הרי  כאן אך

ולכן שלהם ) הקרבן מהו  יודעים  אינם  (כי לקיימה  יכולים

ההקרבה . את מעכב  הסמיכה  מצות  אי ֿקיום 

מבאר : שמח ' וה 'אור

ראויים אינם  מלכתחילה  וטמא  ערל של  קרבנותיהם

הקרבה חיוב  עליו  חל  הקרבן הפרשת  בעת  ולכן לסמיכה ,

ההפרשה שבזמן  רגיל בקרבן מדובר כאן אך  סמיכה , ללא 

אפשרות ואין  התערב  כך  שאחר אלא  סמיכה  חובת  עליו חלה

אין בסמיכה , התחייב  ההפרשה  ובשעת  ומאחר  זאת, לקיים 

בלעדיה . להקריב 
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עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שנדר.1) ממה ושינה הנודר דין

.‡‰Â ÏB„b ¯„Bp‰‡ˆÈ ‡Ï - ÔË˜ ‡È·2‡È·‰Â ÔË˜ ; «≈»¿≈ƒ»»…»»»»¿≈ƒ
‡ˆÈ - ÏB„‚3B‡ ‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰' ¯Ó‡ ?„ˆÈk . »»»≈«»«¬≈»«»

ÌÈÓÏL4'O·k5ÏÈ‡ ‡È·‰Â6Ï‚Ú ¯„pL B‡ ,7‡È·‰Â ¿»ƒ∆∆¿≈ƒ«ƒ∆»«≈∆¿≈ƒ
¯BL8È„b ,9¯ÈÚO ‡È·‰Â10‡ˆÈ -11. ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»»

כמו 2) הביא שלא משום הכל. לדברי קז: במנחות משנה
בכלל 3)שנדר. [=יש מועט. מרובה בכלל שיש משום

מנה]. - כי 4)מאתיים אֿח, הלכות י"ד פרק למעלה ראה
ואשם. חטאת ולא ונדבה, בנדר באים ושלמים עולה רק

שנה.5) בן שנתיים.6)שהוא בן בן 7)שהוא שהוא
שתיים.8)שנה. בן בן 9)שהוא שהוא עזים, שעיר הוא
שתיים.10)שנה. בן הביא 11)שהוא שאם ולהיפך,

יצא. לא גדול, במקום קטן

.·‰ÏBÚ ¯„12ÌÈÏÈ‡‰ ÔÓ B‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ13‡È·‰Â »«»ƒ«¿»ƒƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÒbÏt14‡Ï B‡ B¯„ È„È ‡ˆÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»≈ƒ»»¿≈ƒ¿…
‡ˆÈ15ÛBÚ ˙ÏBÚ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .16Èa ÔÓ B‡ ÌÈ¯Bz‰ ÔÓ »»¿≈«≈«ƒ«ƒƒ¿≈

‰Bi‰17·e‰v‰ ˙lÁz ‡È·‰Â18‰ÊaLÂ ‰ÊaL19È¯‰ - «»¿≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»∆¿∆»∆¬≈
˜ÙÒ ‰Ê20,¯BÁL ‡È·‰Â Ô·Ï ,Ô·Ï ‡È·‰Â ¯BÁL ¯„ . ∆»≈»«»¿≈ƒ»»»»¿≈ƒ»

¯ÎÊ ‡È·‰Â ‰·˜ ,‰·˜ ‡È·‰Â ¯ÎÊ21.‡ˆÈ ‡Ï - »»¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈ƒ»»…»»

שלמים.12) נדר אם הדין נדר 13)הוא אם בין כלומר,
מאיזה  עולה עלי הרי ואמר נדר אם ובין איל רק או כבש רק

האילים. מן אם הכבשים מן אם מקום 14)שארצה "כל כי
שנה, בני אלו הרי כבשים או כבשה או כבש בתורה שנאמר
שנתיים  בני הזכרים הם אילים או איל שנאמר מקום וכל
אבל  יום, ל"א שנייה בשנה משייכנס איל נקרא ומאימתי
הנקרא  והוא לאיל ולא לכבש לא כשר אינו למ"ד, ביום

עולת 15)פלגס". עלי האומר זירא ר' "בעי שם: בחולין
דר' אליבא מהו, פלגס והביא הכבש מן או האיל מן בהמה
לך  תיבעי כי וכו'. הוי ברייה דאמר לך תיבעי לא יוחנן
בתנאי) נסכים (מביא ומתני מייתי דאמר פדא דבר אליבא
או  כבש הוא אם הוא (שספק מתנה וכבש איל אמרינן מי
עצמו), בפני ברייה אינו (שוודאי מתנה לא בברייה איל),
כולה  ליהוי הוה בריה אי דאמר מתנה, נמי בברייה דלמא או
במה  היא זירא ר' בעיית כלומר, תיקו". נדבה, הנסכים) (כל
כבש  לספק כוונתו אם ספק, הוא הפלגס כי פדא בר שאמר
שארצה, מאיזה עולה עלי "הרי אמר אם זה ולפי איל, ספק
ממה  פלגס, להביא יכול האילים", מן ואם הכבשים מן אם
בפני  ברייה הוא אם שלישי ספק גם יש  אולי או נפשך,
אינו  שמא פלגס, להביא יכול אינו זה ולפי לא, או עצמו,
שנשאר  ומכיוון עצמו, בפני ברייה אלא איל, ולא כבש לא
נדרו  ידי יצא אם ספק זה הרי כי רבינו פסק בתיקו, הדבר

לא. העוף.16)או מן באים אינם שלמים ואילו
היונה.כלומ 17) בני מן או התורים מן שירצה: מאיזה ר,

כי  ב הלכה מזבח איסורי מהלכות ג פרק למעלה וראה
קטנים  ואילו גדולים, להביא צריך התורים ממין המביא
ואילו  קטנים, להביא צריך היונים ממין והמביא פסולים,

פסולים. בבני 18)גדולים וגם בתורים גם פסול שהוא
גדלו  לא או יונה) בני (לעניין גדלו כבר שמא מספק יונה,
נוסף: ספק שישנו להלן עוד וראה תורים). (לעניין עדיין
הוא  הציהוב ותחילת עצמה. בפני ברייה הם אולי
לצוואר. סביב צהובה יפה נוצה להביא כשמתחילים

בני 19) וגם ציהוב בתחילת תורים גם שניהם: הביא כלומר,
גדולים  הם שמא הרגיל מהספק וחוץ ציהוב, בתחילת יונה
נפשך, ממה נדרו, ידי יוצא היה זה שלפי קטנים, הם ושמא
ידי  יוצא הוא הרי גדלות, סימן הוא ציהוב תחילת אם
אבל  והקריב, הכהן שעבר וכגון היונים. בבני חובתו
מהם  אחד נפשך ממה שהרי להקריבם אסור לכתחילה

ולפיכך 20)פסול. נפשטה. ולא זירא ר' בעיית כב: חולין
ספקות, שלושה בו יש מספק כלומר, ספק, זה שהרי פסק

לבן".21)כנ"ל. והביא משחור וחומר בקל "נלמד

.‚ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ‡È·Ó - Ì˙Ò ¯„Bp‰22ÔÈnaL «≈¿»≈ƒƒ«¿ƒ∆«ƒ
Ì˙Òa ˙B¯˜Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â .¯„pL∆»«¿ƒ«»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
?„ˆÈk .ÌB˜n‰ ÈL‡k ‡È·Ó - ÔÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ«ƒƒ≈ƒ¿«¿≈«»≈«
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ .¯BL ‡È·È - ¯˜a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ¯„»«»ƒ«»»»ƒ»«¬≈»«
Ì˙Ò ‰ÏBÚ ˙B¯˜Ï ÌB˜n‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,‰ÏBÚ»ƒ∆∆«¿≈«»ƒ¿»¿»
B‡ ¯Bz ˙Á‡ ‰„È¯t ‡È·Ó - ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÏ elÙ‡¬ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»««

‰BÈ Ôa23‡l‡ Ì˙Ò ‰ÏBÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯c Ì‡Â ; ∆»¿ƒ«¿»∆≈ƒ»¿»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯BL ‡È·È - ¯˜a ˙ÏBÚÏ24 ¿«»»»ƒ¿≈…«≈»∆

הגדול 22) שניים, לו והיו וכו' הקדש מכבשיי אחד "האומר
- שלושה שם יש אם הרי עיון: צריך [אבל הקדש". שבהן

לבינוני]. יביא 23)חוששין עולה עלי "הרי במשנה: שם
ובגמרא  יונה". בן או תור או אומר עזריה בן אלעזר ר' כבש,
ומפרש  אתריה" כי ומר אתריה כי מר פליגי "ולא קז:) (שם
דר' ובאתריה מעוף כבש גריעא קמא דתנא "באתריה רש"י
המשנה  בפירוש שם רבינו וכתב מכבש", עוף גריע אלעזר
מוחלט  עולה שם קורין היו לא קמא תנא של "במקומו כי
עזריה  בן אלעזר ר' של ובמקומו וכו' בהמה עולת אלא
אמר  כן ועל העוף לעולת אפילו מוחלט עולה שם קורין
הבקר  מן בנודר למה עיון, צריך אבל יונה". בן או תור
מן  מביא עולה", עלי זה "הרי ובאומר הגדולים, מן מביא
משנה. לחם ועיין עולה, נקראים הם אם שבו, הקטנים

כבש.24) יביא - לכבש רק עולה קוראים אם

.„‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú B‡ O·k B‡ ÏÈ‡ B‡ ¯BL ¯„pL ÈÓƒ∆»««ƒ∆∆≈∆¿«≈
ÈtÓ ,ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa LeÁk ‡È·È ‡Ï - Ì‰a»∆…»ƒ»¿≈∆¿«ƒƒ¿≈

ÔÈËÚeÓ ÂÈÓcL25ÔÓM‰ ‰Ùi‰ ‡È·‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ; ∆»»»ƒ¿≈«»¿»ƒ«»∆«»≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÌL ÔÈ‡L ¯˙BÈa26.ÈBÈa‰ ‡È·È ‡l‡ , ¿≈∆≈»¿«¿»ƒ∆∆»»ƒ«≈ƒ

B¯„ È„È ‡ˆÈ - LeÁk‰ ‡È·‰ Ì‡Â27. ¿ƒ≈ƒ«»»»¿≈ƒ¿
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כחוש 25) ומביא שמן לו יש אם רק הוא זה כל כלומר,
אינו  הכחוש להבאת הסיבה אם אבל המועט, ערכו בגלל
יותר  להשיג לו ואין אחר, לו שאין בגלל אלא כך, משום

לכתחילה. הכחוש מביא שאז מנחות 26)משובח, במשנה
הוא  יביא עגל במנה, ונסכיו הוא יביא שור עלי "הרי קז:
יביא  כבש בשתיים, ונסכיו הוא יביא איל בחמש, ונסכיו
דמי  הם אלו שדמים לרבינו בסלע"."ומשמע ונסכיו הוא

מין" שבכל מהפסוק 27)הבינוני לרבינו לו יצא זה דבר
וזובח  ונודר זכר בעדרו ויש נוכל "וארור האומר במלאכי
"נודר  נקרא הוא לה' משחת המביא שגם הרי לה'", משחת

בכחוש. גם נדרו ידי שיצא מכאן למדנו וזובח"

.‰¯BL ‡È·È - ‰Ó ‰ÂL ¯BL ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆»∆»ƒ
ÌÈL ‡È·‰ .ÂÈÎÒpÓ ıeÁ ÌB˜Ó B˙B‡a ‰Ó ‰ÂML∆»∆»∆¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ

.‡ˆÈ ‡Ï - ‰Óa¿»∆…»»

.Â,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓ Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰»≈∆»¿»«ƒ»»
ÌÈL ÂÈÓ„a ‡È·È28- „Á‡ ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·‰ elÙ‡Â ; »ƒ¿»»¿«ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»»«ƒ∆»

‡ˆÈ29- ÌeÓ Ì‰a ÏÙÂ ,‰ÏBÚ el‡ ÌÈ¯ÂL ÈL :¯Ó‡ . »»»«¿≈¿»ƒ≈»¿»«»∆
Ba ÏÙÂ ,‰ÏBÚ ‰Ê ÏÈ‡ .„Á‡ Ì‰ÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»»ƒƒ¿≈∆∆»«ƒ∆»¿»«
O·k ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .O·k ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ÌeÓƒ»»»ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ»«∆∆

ÏÒÙÂ30.ÏÈ‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ,‰ˆ¯ Ì‡ - ¿ƒ¿«ƒ»»»ƒ¿»»«ƒ

יביא 28) רצה אם ונסתאב עולה זה "שור במשנה: קח. שם
מנה  שווה שור עלי הרי באומר כי ואף שניים", בדמיו
עלי" "הרי שאמר משום היינו יצא, לא במנה שניים והביא
"שור  באומר כן שאין מה שיביאנו, עד באחריותו שחייב

באחריותו. חייב שאינו עולה" שם:29)זה בגמרא
אם  שנסתאב שור (כגון מאי? למינא ממינא להו "איבעיא
לא  ונסתאב עולה זה שור שמע תא איל), להביא לו אפשר
שמע  וכו' אילים שתי בדמיו מביא אבל איל, בדמיו יביא
תנאי  תרי וכו' נמי חד אפילו תרי איריא מאי הכי אי מינה.
אפילו  המתיר התנא כדעת רבינו ופסק דרבנן", ואליבא
אם  אלא זה אין - באחריות, חייב אינו בנדבה כי ואם אחד.
מוכרו  - מום בו נפל אם אבל ברשותו, שאינו נאבד, או נגנב

אחר. בדמיו מום.30)ומביא בו שנפל

.Ê‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡31- ·‚Â ¯BL LÈ¯Ù‰Â , »«¬≈»«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Oa BÓˆÚ ¯ËBt32‰ÏBÚ ÈÏÚ ÂÈÓ„Â ‰Ê ¯BL :¯Ó‡ . ≈«¿¿∆»«∆¿»»»«»

Úa˜‰ -33ÏÒÙ Ì‡Â ,34‡l‡ ÂÈÓ„a ‡È·È ‡Ï - À¿«¿ƒƒ¿«…»ƒ¿»»∆»
¯BL35.

והמדובר 31) שנדר. כמו שיקריב עד באחריותו שחייב
רצה  שאם בכבש, גם סתם, עולה לקרוא אדם בני כשדרך

כבש. עצמו.32)מביא פוטר הנודר במנחות 33)כלומר
ונסתאב  עולה זה "שור א: עמוד שם המשנה דברי על קח:
זביד  בר מנשה רב "אמר - שניים" בדמיו יביא רצה אם
שור  אמר נמי אי עולה זה שור דאמר אלא שנו לא רב אמר
הוקבע", עולה עלי ודמיו זה שור אמר אבל עולה, עלי זה
ולא  אחת עולה להביאו עליו אחריותו "הוקבע רש"י: וכתב

עולות". מום.34)לשתי  בו שמכיוון 35)נפל שה, ולא
להביא  גם הוקבע שתיים ולא אחת עולה להביא שהוקבע

שה. ולא שור

.ÁÈ¯ÂMÓ „Á‡Â Lc˜‰ ÈO·kÓ „Á‡ :¯ÓB‡‰»≈∆»ƒ¿»«∆¿≈¿∆»ƒ¿»«
Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ÌÈL BÏ eÈ‰Â ,Lc˜‰36eÈ‰ . ∆¿≈¿»¿«ƒ«»∆»∆∆¿≈»

ÈBÈaÏ ÔÈLLBÁÂ ,Lc˜‰ Ô‰aL ÏB„b‰ - ‰LÏL37. ¿»«»∆»∆∆¿≈¿¿ƒ«≈ƒ
‰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
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מה 47) יודע ואיני הבקר מן "פירשתי במשנה: קז. שם ראה
מני  "הא אמרו: קז:) (שם ובגמרא ועגל", פר יביא פירשתי
לדעת  כן, ואם יצא". לא גדול והביא קטן דאמר היא רבי
- יצא גדול והביא קטן שהנודר א) הלכה (למעלה רבינו

בלבד. שור אלא להביא צריך אם 48)אינו הבקר מן אם
העזים. מן אם הכבשים מין 49)מן שבכל הגדולים שהם

הבהמה  "מן אמרו: (קז:) שם שבמשנה פי על ואף ומין,
גדי  ושעיר ואיל ועגל פר יביא פירשתי מה יודע ואיני
של  דעתו לפי היא זו שמשנה אמרו שם בגמרא הרי וטלה".
מביא  - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר רבי
וראה  רבינו. פסק וכן ויצא, הבהמה, ממיני מין שבכל הגדול

הראב"ד. גם 50)בהשגת שיביא לומר ורוצה שם. משנה
כבשים  כמו נפרדים מינים שני הם שהרי יונה, בן וגם תור

בבהמה. ובקר

.È‰„Bz ¯„51ÌÈÓÏL B‡52B¯„ Ú·˜Â53¯˜aa54 »«»¿»ƒ¿»«ƒ¿«»»
BÚ·˜ ÈÓa ÁÎLÂ55‰¯Ùe ¯t ‡È·È -56Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«¿ƒ¿»»ƒ«»»¿≈ƒ

BÏ ˜tzÒ .ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ‡È·È - ÌÈO·ka BÏ ˜tzÒƒ¿«≈«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿«≈
Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎL .‰¯ÈÚOe ¯ÈÚO ‡È·È - ÌÈfÚa»ƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿≈∆ƒ»«

B¯„57¯ÈÚO ,ÏÁ¯Â ÏÈ‡ ,‰¯Ùe ¯t ‡È·Ó - ƒ¿≈ƒ«»»«ƒ¿»≈»ƒ
‰¯ÈÚOe58¯Bz ‡È·Ó - ÛBÚ ˙ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ . ¿ƒ»»≈¬≈»««≈ƒ

- B¯„ Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a ÁÎLÂ L¯t .‰BÈ Ôa B‡∆»≈≈¿»«¿≈∆ƒ»«ƒ¿
.‰BÈ Ô·e ¯Bz ‡È·Ó≈ƒ∆»

תודה.51) הם הלחם עם הבאים השלמים 52)שלמים כי
ונקבות. מזכרים או 53)באים תודה עלי הרי שאמר

מזה. או מזה הבקר.54)שלמים, אם 55)במין זכר אם
מה 56)נקבה. יודע ואיני בקר מן "פירשתי שם: במשנה

רבי, דעת לפי והוא ועגלה". עגל ופרה פר יביא פירשתי
בפר  די - לרבנן אבל יצא, לא גדול והביא קטן שהנודר
או  לנקבה מזכר המשנה שהרי שניהם, וצריך בלבד, ופרה

יצא. לא - אם 57)להיפך העזים מן אם הכבשים מן אם
נקבה. אם זכר אם קבעו במי שכח כן וכמו הבקר, מן

מין 58) מכל מביא ומספק ומין, מין שבכל הגדולים שהם
ונקבה. זכר ומין,

.‡È;‰B·Ï ıÓ˜ ‡È·È - ÁaÊnÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««ƒ¿≈«»ƒ…∆¿»
‡l‡ ‡e‰L ˙BÓk ÁaÊnÏ Blk ·¯wL ¯·c EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»»∆»≈À«ƒ¿≈«¿∆∆»

‰B·Ï59¯·c ÏkÓ ‡È·È - L¯t ‰Ó ÁÎLÂ B¯„ L¯t . ¿»≈≈ƒ¿¿»««≈≈»ƒƒ»»»
,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡È·Ó CÎÈÙÏ .ÁaÊnÏ Blk ·¯wL∆»≈À«ƒ¿≈«¿ƒ»≈ƒ«¿≈»

ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ60ÈÙa ÔÈÈÂ ,‰B·Ïe , ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿»¿«ƒƒ¿≈
BÓˆÚ61. «¿

כליל),59) (שהיא עולה איכא "והא הקשו: שם ובגמרא
מוראה  איכא העוף, עולת איכא והא לכהנים. עורה איכא
לשיתין  נסכים, והאיכא הדשן), לבית (שמשליכן ונוצה
כולה  והיא שבה הסולת (היינו נסכים מנחת והאיכא אזלי,
פסיקא  לא - מינה כהנים דאכלי מנחה דאיכא כיוון כליל),

אין 60)ליה". למזבח", עלי "הרי אמר שאם פי על אף
מה  יודע ואינו בפירש - בכלל נסכים ומנחת העוף עולת
העוף  עולת עלי "הרי מפורש אמר אולי להסתפק יש פירש,
גבי  על נקטרים ועורה בשרה כל סוף סוף שהרי למזבח",

בשרה  כל שהרי למזבח, בהמה עולת עלי הרי או המזבח,
ממש  שכולה נסכים במנחת כן וכמו המזבח, גבי על נקטר
עולת  אלא הזכיר שלא שם ברש"י וראה המזבח. גבי על
אינה  בהמה שעולת מדבריו ונראה נסכים, ומנחת העוף

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
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שאינו  משום הוא, מלח, טעון אינו הנסכים עם הבא שיין
אינו  עצמו בפני הבא יין גם והרי כא.), (מנחות האישים על

(למ  כתבנו כבר - האישים גבי על ובפרק בא יא הלכה עלה
הבא  יין של שעיקרו יא) הלכה מזבח איסורי מהלכות ה
לו]. גרם אחר שאיסור אלא האישים, על לבוא עצמו, בפני

האש 72) לכבות שאסור מפני האש, גבי על מזלפו ואינו
פסיק  זה הרי - לכך מתכוון שאינו פי על ואף המזבח, שעל

הנסכים.73)רישיה. עם הבא היין כמו כי 74)כלומר,
עצמה. בפני לבונה נודר או של 75)מתנדב "בראשו כי

וכו'". והלבונה הקומץ מולחין מזבח

.ÂË;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ep‡È·È ‡Ï - ¯„ ¯„pL ÈÓƒ∆»«∆∆…¿ƒ∆ƒ»«¬≈≈ƒ
‡Ï - Ôa¯˜a ·iÁÓ‰ ÏÎÂ ,‰Ê Ôa¯˜a ·iÁ˙ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«≈¿»¿»∆¿»«¿À»¿»¿»…

‡È·ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ Ba¯˜76. »ƒ»¿»∆»ƒ«Àƒ

יביא 76) שלא תודה עלי הרי לאומר "מנין פב. שם במשנה
פסח  וזבחת ב) טז, (דברים לומר תלמוד החולין, מן אלא
הכבשים  מן אלא בא אין פסח והלא ובקר, צאן אלוקיך לה'
כל  להקיש ובקר, צאן לומר תלמוד מה כן אם העזים, ומן
שבחובה, דבר פסח מה לפסח, הבקר ומן הצאן מן הבא
לא  שאז מצרים מפסח (שנלמד החולין מן אלא בא ואין
דבר  כל אף שם), ורש"י גמרא - שני מעשר עוד היה
עלי  הרי האומר לפיכך החולין. מן אלא בא אין שבחובה
אלא  יביאו לא חובה ובאין הואיל שלמים עלי הרי תודה

החולין". מן

.ÊËÔÓ dÓÁÏÂ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
È¯‰L ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ dÓÁÏ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ«¿»∆»ƒ«Àƒ∆¬≈
ÌÚ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰„Bz‰Â ,‰„Bz Ôa¯˜a ¯„»«¿»¿«»¿«»≈»»»∆»ƒ

ÌÁl‰77.ÔÈlÁ‰ ÔÓ «∆∆ƒ«Àƒ

נתחייב 77) החולין מן תודה עלי הרי שאמר כיוון כלומר,
מיד  ונתחייב הלחם, עם לבוא תודה של ודינה בתודה, מיד
בא  ואינו שבחובה, דבר הוא הלחם גם כן ואם בלחם, גם

החולין. מן אלא

.ÊÈ˙BÚnÓ ‰„Bz ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«¿»ƒ»ƒ»
BÓk ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ≈¿»ƒ¿

¯„pL78‡ˆÈ - ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïk‰ ‡È·‰ Ì‡Â .79Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«¿ƒ≈ƒ«…ƒ«Àƒ»»¿≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â L¯t≈≈¿»«¬≈»«»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈

‡È·È -80‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÈhÁÓ dÓÁÏ ‡È·È ‡ÏÂ . »ƒ¿…»ƒ«¿»≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»
˙BÚnÓ ‡È‰L ‰Ó‰a‰ BÓk ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓƒ»«¬≈≈ƒ¿«¿≈»∆ƒƒ»
ÔÓ dÓÁÏ ‡È·iL L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¿««ƒ∆≈≈∆»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ‡L ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰ÈÎÒ ‡È·È ‡Ï - ¯OÚn‰««¬≈…»ƒ¿»∆»ƒ»«¬≈≈ƒ∆≈
,e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«Àƒ¿∆≈«¿
„Ú - Ba¯˜ ·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â :Ô‰a ¯Ó‡pL ÈÙÏ¿ƒ∆∆¡«»∆¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»«

.ÏÏk dB·bÏ „ˆ Ô‰a ‰È‰È ‡ÏÂ BlMÓ eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ∆¿…ƒ¿∆»∆««»«¿»

החולין,78) מן ולחמה המעשר מן "תודה במשנה: שם
מן  לחם גם להביא לחייבו מקום ואין כלומר, יביא".
והוא  החולין מן להביא הוא המצוה ועיקר שהואיל המעשר,
הלחם  נגרר לא - כמצוותו החולין מן הזבח את מביא לא

הזבח. "מה 79)אחר שם: המשנה בפירוש רבינו כתב כן

כמו  להביא לו שמותר לומר, רוצה יביא, (במשנה) שאמר
משובח". זה הרי החולין מן הכל הביא ואם שאמר,

"יביא,80) שם רבינו כתב זה על גם המעשר. מן שניהם
החולין  מן הביא ואם שאמר, כמו להביא מותר לומר, רוצה

משובח". זה הרי

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∆»¬≈
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¯L‡k' ‡ÏÂ ,'z¯„ ¯L‡k' ¯Ó‡pL ;ÌÈ¯Lk el‡≈¿≈ƒ∆∆¡««¬∆»«¿»¿…«¬∆
'zL¯Ù‰16‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ¿«¿»»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒ

ÈÏÎa :BÏ e¯Ó‡ ,ÌÈÏk ÈLa Ô‡È·‰Â ,„Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ∆»∆¡ƒ»ƒ¿≈≈ƒ»¿ƒ¿ƒ
el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ì·È¯˜‰ ,z¯„ „Á‡∆»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt17ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa Ì·È¯˜‰ ;18. ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»¬≈≈¿≈ƒ

ואחת 15) אחת מכל לקמוץ יכול שאינו באופן והמדובר
ד. הלכה סוף להלן וראה שם). (רש"י עצמה בפני

שם.16) בגמרא יוחנן ור' אביי במשנה.17)דברי שם
זה  ובאופן אחד", בכלי להביא "אלו אמר שלא ואףֿעלֿפי
בשיטהֿ ועיין ב הלכה (למעלה הביא" שהביא "מה –
לא  כי אומרים שאנו משום אלא זה אין – שם). מקובצת
"בכלי  לו: שאמרו כאן אבל לנדבה, אלא זה, לנדר נתכוון
מוכח  מביא, אני לנדבה לשם להם: השיב ולא נדרת", אחד
והואֿהדין  פסול, – ששינה וכיון הביא, הנדר שלשם מזה
אמרו  שאם ב) הלכה למעלה (ראה ומרחשת מחבת לענין
רש"י  (עיין פוסל זה הרי לכך, חש ולא נדרת וכך כך לו

שם). טוב' יום כמו 18)ו'תוספות והקריב חזר שהרי
כלום. זה אין – שהביא בעת ששינה ומה שנדר,

.„,ÌÈÏk ÈLa ‡È·‰Ï ˙BB¯OÚ ÈL ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿≈∆¿¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
„Á‡ ÈÏÎa ‡È·‰Â19,z¯„ ÌÈÏk ÈLa :BÏ e¯Ó‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ∆»»¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿»

Ô·È¯˜‰ ;ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈÏk ÈLa Ô·È¯˜‰ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ»
e·¯Ú˙pL ˙BÁÓ ÈzLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÈÏÎa20. ƒ¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿≈¿»∆ƒ¿»¿

שם.19) עצמה 20)משנה בפני מזה  לקמוץ יכול שאם
ראה  פסולות, – לאו ואם כשירות, – עצמה בפני ומזו

כט. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"א

.‰‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰21˙LÓÁÓ ˙Á‡ ‡È·È - »≈¬≈»«ƒ¿»»ƒ««≈¬≈∆
‰·„e ¯„a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ ÈÈÓ22ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . ƒ≈¿»«»¿∆∆¿»»»«¬≈»«

˙BÁÓ23(ÈÈÓ) ÈL ‡È·È -24.ÔzLÓÁÓ ˙BÁÓ ¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿»≈¬ƒ¿»
˙BÁÓ ÔÈÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡25˙BÁÓ ÈzL ‡È·È - »«¬≈»«ƒ¿»»ƒ¿≈¿»

„Á‡ ÔÈnÓ26ÈzL ‡È·È - ˙BÁÓ ÈÈÓ ÈÏÚ È¯‰ . ƒƒ∆»¬≈»«ƒ≈¿»»ƒ¿≈
ÌÈÈÓ ÈMÓ ˙BÁÓ27- ‰ÁÓ ÈÈÓ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿≈ƒ»«ƒ≈ƒ¿»

ÔÈÈÓ ÈL ‡È·È28- BÁÎLe Ô‰Ó ÔÈÓa B¯„ Ú·˜ . »ƒ¿≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈
ÔzLÓÁ ‡È·Ó29. ≈ƒ¬ƒ¿»

מנחה.21) איזו פירש ולא קד:22)סתם שם משנה
ד  הלכה פי"ב למעלה וראה יהודה. כר' שלא וכתנאֿקמא

ונדבה. בנדר הבאות המנחות חמש בלשון 23)פירוט
שם). (משנה כי 24)רבים זו, מילה מחק הכסףֿמשנה

אחד. ממין אפילו מנחות שתי להביא יכול הוא
רבים.25) בלשון ו"מנחות" יחיד, בלשון "מין" כלומר,
גם 26) וראה פי"ב, מנחות ובתוספתא קה. שם ברייתא

קד: שם דוקא 27)במשנה והיינו שם. ובתוספתא קה. שם
שניהם  מנחות", "מיני שאמר כיון מינים, ומשני מנחות שתי

רבים. מהו,28)בלשון מנחה מיני פפא, רב "בעי קה. שם
מנחות  דכולא מנחה, ומאי קאמר, תרתי "מיני", דאמר כיון
המנחה. תורת וזאת ז) ו, (ויקרא דכתיב מקריין, מנחה נמי
ומאי  קאמר, מנחה חדא "מנחה", דאמר כיון דילמא, או
וכתב  עלי". מנחה חדא מנחה ממיני קאמר, הכי מנחה? מיני

רבינו, שכתב ומה הבעיא. נפשטה שלא הכסףֿמשנה,
ואם  ספק, מחמת לחומרא אלא אינו מינים, משני  שמביא
השניה  תהא אחת, אלא חייב אינו שאם להתנות, צריך כן
חכמים  שדעת שנראה כתב, המשנה במרכבת אבל לנדבה.
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
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יצא". – אחר בכלי ומאה אחד, למעלה 40)בכלי ראה
ז. הלכה מתחילה מכאן כי לז, קד 41)הערה :שם

הרי 42)במשנה: מששים, פחות נדר ואם וקו. שם, כרבנן
למעלה  (ראה גדול והביא קטן כנדר זה והרי נדבה, השאר
אין  שהרי בכך, ספק אין יותר על ואילו א). הלכה פט"ז
ספר). (קרית עשרון מששים יתירה יחיד של מנחה

פירשתי 43) מה יודע ואיני "פירשתי חכמים: כדברי קו. שם
חמש  יביא פירשתי, כמה יודע ואיני פירשתי מהן ואיזו

מאות". שלש שהן עשרונים ששים ששים של מנחות

.ÁÌÈÏk ‰nÎ·e ¯„ ˙BB¯OÚ ‰nk ÁÎLÂ B¯„ Ú·»̃«ƒ¿¿»««»∆¿»«¿«»≈ƒ
¯„44ÌÈMLa ÌÈML „ÚÂ „Á‡Ó ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »«¬≈∆≈ƒ≈∆»¿«ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÏk45,ÔBL‡¯ ÈÏÎa „Á‡ ÔB¯OÚ ‡È·Ó ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«≈ƒƒ»∆»ƒ¿ƒƒ
ÌÈB¯OÚ ‰LÏLe ,ÈL ÈÏÎa ÌÈB¯OÚ ÈLe¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿»∆¿ƒ
.ÔB¯Á‡‰ ÈÏka ÔB¯OÚ ÌÈML „Ú eÈ‰iL „Ú ,ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿«ƒƒƒ»«¿ƒ»«¬
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ‡È·Ó - Ú·˜ ÔÈÓ ‰Ê È‡a Û‡ ÁÎL Ì‡Â¿ƒ»««¿≈∆ƒ»«≈ƒ«≈∆∆

ÔÈÓ ÏkÓ ÌÈÏk ÌÈML46ÛÏ‡ ÔÈÓ ÏkÓ ‡È·Ó ‡ˆÓÂ . ƒƒ≈ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ∆∆
BÓLeÔB¯OÚ ÌÈLÏLe ˙B‡Ó ‰47. ¿∆≈¿ƒƒ»

ששים 44) (שמביא פירש עשרונות כמה לספק נוסף כלומר,
נדר, כלים בכמה גם שכח ז), הלכה למעלה ראה עשרון,
בשני  והביא אחד בכלי נדר שאם בֿג הלכות למעלה וראה
יצא. לא – אחד בכלי והביא כלים בשני נדר או כלים,

(לחם 45) עליו חולקים חכמים ואין רבי. דברי שם, משנה
ונדבה.46)משנה). בנדר הבאות המנחות מיני מחמשת

וחמשים.47) ומאה אלפים תשעה ביחד שהם

.Ë¯ÓB‡‰48ÌÈ¯BÚO ˙ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :49˙ÁÓ B‡ , »≈¬≈»«ƒ¿«¿ƒƒ¿«
ÔB¯OÚ ÈˆÁ50˙ÁÓ B‡ ,51‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa52È¯‰ - ¬ƒƒ»ƒ¿«¿…∆∆¿»¬≈

ÔÈ·È¯˜Ó e‰BÓkL ¯·c ·c˙‰ ‡lL ;¯eËt ‰Ê53. ∆»∆…ƒ¿«≈»»∆»«¿ƒƒ
ÔÓ B‡ ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ ‰ÁÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

ÌÈL„Ú‰54‰ÁÓ B‡ ,‰B·Ïe ÔÓL ‡Ïa ‰ÁÓ B‡ , »¬»ƒƒ¿»¿…∆∆¿»ƒ¿»
ÔB¯OÚ ÈˆÁ55Èz¯„ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ¬ƒƒ»¬ƒƒ»«…»«¿ƒ

ÔÈ‡L ÈzÚ„È el‡Â ,‰Êk ·È¯˜‰Ï ¯znL ˙Úc ÏÚ ‡l‡∆»«««∆À»¿«¿ƒ»∆¿ƒ»«¿ƒ∆≈
‡Ï ‰B·Ïe ÔÓLa ˙ÏÒ ÌÏL ÔB¯OÚ ‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»ƒ»»≈…∆¿∆∆¿»…
È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈¬≈∆»¿ƒ»«ƒ»ƒƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ¯„B È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ≈«»ƒƒ≈¿∆∆∆«¿ƒƒ¬≈∆«»

.ÔÈ·È¯˜nL C¯„k ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ

שמעון.48) רבי וכדעת במשנה, קג. למעלה 49)שם ראה
ממנחת  חוץ חיטין, סולת המנחות "כל כי ב, הלכה פי"ב

השעורים". מן שהם התנופה ועומר ראה 50)סוטה
לגבי  (הקרבות המנחות "כל כי ה. הלכה שם למעלה

מעשרון". פחותה מהן אחת כל אין צריך 51)המזבח) כן
לשון  זו שאין אףֿעלֿפי (כסףֿמשנה), בסמיכות להיות
להלן. וראה שנו, לא ד"ה בתוספות שם עיין מתוקנת,

הקריבות 52) המנחות "כל כי ז, הלכה שם למעלה ראה
ולבונה". שמן טעונות המזבח, קג.53)לגבי במנחות

קמח  החטים. מן יביא השעורים, מן מנחה עלי הרי "האומר
ולבונה. שמן יביא - לבונה ובלא שמן בלא סולת. יביא -
יביא  - ומחצה עשרון שלם. עשרון יביא - עשרון חצי
היא, שמאי בית מני הא חזקיה, "אמר שם: ובגמרא שנים".

בית  תימא אפילו יוחנן ר' וכו'. ראשון לשון תפוס דאמרי
יודע  הייתי אילו באומר אחרון), לשון תפוס (דאמרי הלל
הסוגיא  ובסוף כך", אלא כך נודר הייתי לא כך, נודרין שאין
אמר  אבל מנחה, דאמר אלא שנו לא זעירי, "אמר קג:) (שם

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,
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.‡È‰„Bz ‡È·È - ‰„Bz ÈÓÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈»»ƒ»
‡Ïa ÌÁÏ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ;dÓÁÏÂ¿«¿»∆«»»»«∆≈«¿ƒƒ∆∆¿…

¯ÈkÊ‰ Ôa¯w‰ ÛBÒÂ ,‰„Bz63ÌÁÏ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ . »¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¬≈»«∆∆
ÈBÏt ÏL B˙„Bz ¯ËÙÏ64ÌÚ ‰„Bz ÌÁÏ ‡È·È - ƒ¿…»∆¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ

B¯·Á ˙„Bz65. «¬≈

הרי 63) "האומר כג: ובחולין פא: במנחות הונא רב דברי
מידע  טעמא? מאי ולחמה, תודה מביא תודה, לחמי עלי
תודה  והאי איקריב, לא תודה בלא דלחם גברא האי ידע
נקט". מילתא סוף תודה, לחמי דקאמר והאי קאמר. ולחמה
"וכי  כת"י). (רש"י לחם" ואח"כ תחילה תודה לנדור "כיון
(רש"י). ולחמה" תודה דאמר כמאן הוי תודה, לחמי אמר

שצריך 64) תודה, קרבן להביא עצמו על קיבל שראובן כגון
את  להביא עצמו על וקיבל שמעון ובא לחם, גם להביא

ראובן. עבור שם.65)הלחם וחולין מנחות

.·ÈBÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ Ì„‡ ¯„B B‡ ·c˙Ó66ÔÈ‡Â . ƒ¿«≈≈»»«ƒƒ¿≈«¿¿≈
‚Ï ‡Ï ÌÈÎÒpa ÔÈ‡L ,ÔÈbÏ ÈL ‡ÏÂ ÔÈÈ ‚Ï ÔÈ·c˙Óƒ¿«¿ƒ…«ƒ¿…¿≈Àƒ∆≈«¿»ƒ……

‰MÓÁ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â .ÌÈL ‡ÏÂ67˙LÓÁ ÔÈ‡L , ¿…¿«ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»∆≈¬≈∆
ÈzL ÈkÒÏ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰Ó‰a ÈkÒÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈbÏÀƒ¿ƒ…¿ƒ¿≈¿≈»««¿…¿ƒ¿≈¿≈

Ó‰a‰MLÂ ‰Úa¯‡Â ‰LÏL ÔÈ·c˙Ó Ï·‡ .˙B ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ»
‰ÏÚÓÂ ‰MMÓe68.˙BÓ‰a ÈkÒÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ƒƒ»»«¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

ובפט"ז 66) ה"א, פי"ד למעלה וראה קד: במנחות משנה
שלשה 67)הי"ד. כבש "שנסכי משום קד. שם משנה

איֿ ולפיכך ששה, שור ונסכי ארבעה, איל ונסכי לוגין,
שיעור  בידינו שאין שנים, לא לוג נדבה שיביא לאדם אפשר
לפי  לוגין, חמשה כן גם יתנדב ולא המזבח. לגבי במצות זה
אבל  בהמות, שתי לנסכי ראויין ואינן שור מנסכי פחות שהן
שם). המשנה (פירוש שור" נסכי כדי הן לוגין ששה

שם.68) משנה

.‚ÈÏÈ‡Â O·k ÈkÒk Ô‰ È¯‰ - ‰Ú·L ¯„ ?„ˆÈk69. ≈«»«ƒ¿»¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆»«ƒ
- ‰ÚLz .ÌÈÏÈ‡ ÈL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰BÓL ¯„»«¿»¬≈≈¿ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ¿»
¯„ .ÌÈO·k ‰LÏL ÈkÒk B‡ ,O·ÎÂ ¯BL ÈkÒk¿ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿≈¿»¿»ƒ»«
ÌÈO·k ÈL B‡ ,ÏÈ‡Â ¯BL ÈkÒk el‡ È¯‰ - ‰¯OÚ¬»»¬≈≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¿»ƒ

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ .ÏÈ‡Â70. »«ƒ¿≈«¿»

שם.69) המשנה בפירוש רבינו כתב תמיד 70)כן "תמצא
מכוין  שאפשר למה עולה בדעתך שיעלה חשבון איזה

המשנה). (פירוש שהמשלנו דרך על בהמות מספר לנסכי

.„È¯„71ÔÈbÏ ‰MÓÁ72;‰ML ÌÏL‰ BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »«¬ƒ»Àƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
Ôa¯˜Ï ÔÚ·˜ È¯‰L73- ÌÈL B‡ ‚Ï ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈¿»»¿»¿»¬»ƒ»«…¿«ƒ

Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ ‡Ï ,ÏÏk ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ;¯eËt74. »∆¬≈≈»¿ƒ¿»…≈¿…ƒ¿»»
ÔÓL ‚lÓ ˙BÁt ÔÈ¯„B ‡ÏÂ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡Â75ÔÈ‡L ; ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ»ƒ…∆∆∆≈

ÔB¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÁÓ EÏ76„Á‡ ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰Â , ¿ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»…∆»
ÔÓL77. ∆∆

להלן.71) וראה שם, אבל 72)גמרא בדיעבד. כלומר,
יב. הלכה למעלה כמפורש חמשה, מתנדבין אין לכתחילה

אות 73) קבע שהוא מכיון יכול כלומר, אינו לקרבן, ן
לוגין, חמשת בנסכים שאין ומכיון ביחד. אם כי להקריבן

בהמות  שתי לנסכי ולא אחת בהמה לנסכי לא ראויין שאין
לששה  שישלים עד קרבים אינם לכך הי"ב), למעלה (ראה
"איבעיא  שם: בגמרא שור. לנסכי ראויין הם שאז לוגין,
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

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



zepaxwdפ dyrn 'ld - dcear xtq - zah 'd oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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¿≈«≈«»«≈¬≈∆
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¯eËt24BÈ‡L ÏÎÂ ;'‰ ÔkLÓ ÈÙÏ :¯Ó‡pL . »∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿«¿…∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - '‰ ÔkLÓ Ï‡ ‡B·Ï Èe‡¯25. »»∆ƒ¿«≈«»ƒ»»

להלן 21) ראה למזבח, ראוי שאינו בדבר העלאה ודין בחוץ.
ה"ב. ופי"ט והמוקצה 22)ה"י, והנרבע הרובע כגון

(שם  דופן ויוצא והטריפה והכלאים והאתנן והמחיר והנעבד
במשנה). פ"ד 23)קיב. להלן וראה א. קיב, ב. קיא, שם

המתות. החטאות הן מה ה"א, המוקדשין פסולי מהל'
הי"ג].24) להלן ראה אסור, אבל שם 25)[פטור, משנה,

א. קיב,

.ÊBÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ ıeÁa ËÁL26ÌÈÏÚaa B‡27, »««¿À«¿«¿«¿»ƒ
¯eËt - ÌÈÙa ‡B·Ï ‰zÚ Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰28. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ»

בגופו.26) זמן מחוסר איזהו ה"ח, להלן כלומר,27)ראה
זמן  מחוסר איזהו ה"ט להלן וראה בבעלים. זמן מחוסר

גם 28)בבעלים. וראה וכתנאֿקמא. - ב קיב, זבחים
א. סג, ביומא

.Á˙Ú·L CB˙a ‰Ó‰a ?BÙe‚a ÔÓÊ ¯qÁÓ e‰Ê È‡≈∆¿À«¿«¿¿≈»¿ƒ¿«
‰„l‰ ÈÓÈ29ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÔÈ¯B˙Â ;30˙‡Â B˙B‡Â ; ¿≈«≈»¿ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿¿∆

„Ú Èe‡¯ ÈM‰ ÔÈ‡L ,ÌBi‰ Ì‰Ó „Á‡ ËÁLpL Ba¿∆ƒ¿«∆»≈∆«∆≈«≈ƒ»«
¯ÁÓÏ31. ¿»»

"מצות29ֿ) כי ה"ח, מזבח איסורי מהל' פ"ג למעלה ראה
שנאמר  והלאה, השמיני מיום הקרבנות כל להקריב עשה
ירצה, והלאה השמיני ומיום אמו תחת ימים שבעת והיה
מיום  אלא חייב ואינו זמן". מחוסר נקרא הימים שבעת וכל
שבלילה  לפי חייב אינו שמיני בליל אבל והלאה, השמיני
ה"ד). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ג זמן כמחוסר דינו זה

איסורי 30) בהל' וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם זבחים
משיזהיבו. הוא התורים של זמנן כי ה"ב, שם מזבח
מזבח, איסורי (הל' שפסולים זמנם, לאחר יונה בני וכלֿשכן
הכל). לדברי - שם (משנה, עליהם פטור שוודאי שם),

שחיטה,31) מהל' בפי"ב וראה כתנאֿקמא. במשנה, שם
ה"אֿב.

.Ëe‰Ê È‡Â32‡Ï ÔÈ„ÚL Ôa¯˜ ?ÌÈÏÚaa ÔÓÊ ¯qÁÓ ¿≈∆¿À«¿««¿»ƒ»¿»∆¬«ƒ…
‰·f‰Â ·f‰ ?„ˆÈk .B·È¯˜‰Ï ÂÈÏÚa ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿»»¿«¿ƒ≈««»¿«»»

Ì˙‡hÁ eËÁML ˙„ÏBi‰Â33ÈÓÈ [CB˙a] ıeÁa ¿«∆∆∆»¬«»»«¿¿≈
‰¯ÈÙÒ34B˙‡hÁ ËÁML Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .ÔÈ¯eËt - ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿…»∆»««»
BÓL‡Â35‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa36ÔÈ„ÚL .¯eËt - «¬»«¿¿≈«¿ƒ»»∆¬«ƒ

Ì‡ Ï·‡ .‰¯tÎÏ el‡‰ ˙Ba¯w‰ ÈÏÚa e‡¯ ‡Ï…ƒ¿«¬≈«»¿»»≈¿«»»¬»ƒ
;ÔÈ·iÁ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ıeÁa Ô‰È˙BÏBÚ eËÁL»¬≈∆«¿¿≈«¿ƒ»«»ƒ

‡È‰ ÔB¯Bc ‰ÏBÚ‰L37¯wÚ ‡È‰ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰Â , ∆»»ƒ¿««»¿»»»ƒƒ«
B˙‡hÁ ËÁML ¯ÈÊ ÔÎÂ .‰¯tk‰38ÈÓÈ CB˙a ıeÁa ««»»¿≈»ƒ∆»««»«¿¿≈

- ıeÁa ÂÈÓÏL B‡ B˙ÏBÚ ·È¯˜‰ ,¯eËt - B˙e¯ÈÊ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»»«
·iÁ39ez·kÚÓ‰ ‡È‰ ˙‡hÁ‰L ;40¯wÚ ‡È‰Â , «»∆««»ƒ«¿««¿¿ƒƒ«

.˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ

שם.32) כפרה 33)משנה, מחוסרי מהל' פ"א להלן ראה
וחטאת. עולה הוא והיולדת והזבה הזב של קרבנם כי ה"ג,

ימי 34) ובתוך והזבה, הזב של הספירה ימי בתוך כלומר,

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
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הספ  על הבאה העוף לחטאת הטעם והוא ק הואֿהדין
קורקוס). ר"י בשם א.45)(כסףֿמשנה קיד, זבחים

להלן.46) וראה שם). (זבחים, זמנו בתוך אפילו
ולא 47) מצורע אשם ודוקא וכדומה. עולה לשם כלומר,

בסמוך. להלן ראה מצורע, שאמרנו 48)חטאת ומה
ימי  בתוך בחוץ מצורע אשם השוחט כי ה"ט) (למעלה
אם  אבל לשמו, שחטו אם אלא זה אין פטור, הוא הספירה
שם). (זבחים, הספירה ימי בתוך אף חייב – שמו שינה

הזבחים 49) "כל ה"א: המוקדשין פסולי מהל' בפט"ו להלן
בין  יחיד בקרבנות בין השם שינוי במחשבת שנשחטו
חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים ציבור, בקרבנות
- השם שינוי במחשבת נעשו שאם והפסח החטאת מן חוץ

ראה 50)פסולין". לזה, זה הוקשו והעלאה שחיטה שהרי
שלענין  הי"ב, פי"ט להלן וראה ספר'). ('קרית ה"ד למעלה

שווים. אינם שעשו שנים

.‡ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL51:ıeÁa ÌËÁML ¿≈¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»»«
Ì‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡lL „Ú Ì‡52ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ƒ«∆…ƒ¿«»¬≈∆«»»≈«

Ô‰ÈL53;ÈecÂÏ ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯e ÏÈ‡B‰ , ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«≈¿ƒ
È¯‰L ,ÁlzLn‰ ÏÚ ¯eËt - ‰cÂ˙‰L ¯Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆ƒ¿«»»««ƒ¿«≈«∆¬≈

.ÌM‰ ÈÙÏ ‡B·Ï Èe‡¯ BÈ‡≈»»ƒ¿≈«≈

(51– והשני ונשרף, בפנים הנעשית חטאת – מהם שאחד
הכיפורים  יום עבודת מהל' פ"א (להלן לעזאזל המשתלח

אלא 52)ה"א). מתודה היה לא שהרי דוקא, לאו עליהם
להלן  וראה כא), טז, (ויקרא בתורה כמפורש המשתלח, על

ה"ב. הכיפורים יום עבודת מהל' זבחים 53)פ"ד במשנה
שנאמר  פטור, בחוץ שהקריב המשתלח שעיר "וכן א: קיב,
ראוי  שאין כל הביאו, לא מועד אוהל פתח ואל ד) יז, (שם
שם  ובגמרא עליו". חייבין אין מועד אוהל פתח אל לבא
כאן  קשיא: לא מני, רב אמר "אלא במסקנא: אמרו - ב קיג,
הגמרא  שכוונת רבינו, וסובר וידוי", לאחר כאן וידוי, קודם
לפני  אבל הווידוי, לאחר אלא פטרה לא המשנה כי היא
המוריה'). ('הר ו'תוספות' ברש"י ועיי"ש חייב, – הווידוי

שם. לר"ח, המיוחס זבחים מסכת בפירוש וראה

.·È˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ıeÁa ÌÈÓÏL ËÁBM‰«≈¿»ƒ«…∆∆ƒ»¿«¿
¯eËt - ÏÎÈ‰‰54‰L ;¯Á‡Â ‰OÚÓ ÌÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯ «≈»»∆¬≈≈¿À»ƒ«¬∆¿««

e¯‡aL BÓk ,ÌM‰ ÈÙÏ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È Ck55. »ƒ¿¿ƒƒ»≈ƒ¿≈«≈¿∆≈«¿
,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La elÙ‡ ,ıeÁa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰Â¿«≈∆«∆««¬ƒƒ¿»¿«»»

BÓLÏ ‡lL ÔÈa BÓLÏ ÔÈa56·iÁ -57¯‡La ÁÒt‰L ; ≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«»∆«∆«ƒ¿»
‡e‰ ÌÈÓÏL ‰M‰ ˙BÓÈ58. ¿«»»¿»ƒ

וכו'54) שלמים שמואל, אמר יהודה רב "אמר ב: סב, יומא
מאי  פטור, - ההיכל דלתות שנפתחו קודם בחוץ ששחטן

דמי". מעשה כמחוסר פתיחה מחוסר למעלה 55)טעמא,
ההיכל  דלתות שיפתחו קודם ששחטן "שלמים כי ה"ה, פ"ה
ונחלקו  שפתוח". בזמן מועד, אוהל פתח שנאמר פסולין, -
אלא  נאמר לא זה כי אומרים יש הראשונים: גדולי בזה
שנפתחו  לפני שנשחטו אחרים קדשים אבל בלבד, בשלמים
ויש  וחד). ד"ה סא. זבחים (רש"י כשרים – ההיכל דלתות
אחרים  לקדשים והואֿהדין דוקא, לאו שלמים כי אומרים
הכרע. אין רבינו ובדעת קודם). ד"ה שם 'תוספות' (ראה

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
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ואם  מתקבל, שאינו לומר צורך ואין בעולה, גזל שונא
רבינו  לשון ומדקדוק כשר". הקרבן הבעלים, נתייאשו
לפני  שהקדיש אףֿעלֿפי היאוש, אחר שחט שאם משמע,

ספר'). ב'קרית וראה המוריה', ('הר חייב – היאוש

.ÂËËÁLÂ ÌÈÙa d¯‡eˆÂ ıeÁa dlk ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»À»«¿«»»ƒ¿ƒ¿»«
·iÁ -67ÊÚ B‡ ·OÎ B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«¬∆ƒ¿«∆∆≈

‰ÁnÏ ıeÁÓ ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,‰Ána68„Á‡ . ««¬∆¬∆ƒ¿»ƒ««¬∆∆»
‰Ó‰a‰ Ûeb ¯‡Le ÌÈÙa d¯‡eˆÂ Lc˜na ËÁBM‰«≈«ƒ¿»¿«»»ƒ¿ƒ¿»«¿≈»
,·iÁ - ıeÁa d¯‡eˆÂ ÌÈÙa dÙe‚ ‰È‰L B‡ ,ıeÁa«∆»»»ƒ¿ƒ¿«»»««»

‰ ‰È‰zL „ÚÏ‡Â :¯Ó‡pL ;Lc˜na dlk ‰Ó‰a «∆ƒ¿∆«¿≈»À»«ƒ¿»∆∆¡«¿∆
ep‡È·È ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t69ÏL Bb‚a ËÁBM‰ Ï·‡ . ∆«…∆≈…¿ƒ∆¬»«≈¿«∆

ÏÏk ‰ÁÈ·ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰70È¯‰ - ≈»««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
¯eËt ‰Ê71. ∆»

חוץ.67) שחוטי על מלקות או ב.68)כרת קז, זבחים
שכתב 69) "ומה ד. שם, בויקרא והוא הביאו", "לא צ"ל:

שנאמר  וכו', בפנים וצווארה במקדש השוחט אחד רבינו,
מהאי  דהא לי. נוח אינו יביאנו, לא מועד אוהל פתח ואל
היכל, של גגו למעוטי אלא שם) (זבחים ילפינן לא קרא
של  בגגו השוחט אבל ולכתוב: להגיה שצריך לי ונראה
פטור, זה הרי כלל, לשחיטה ראוי שאינו אע"פ היכל
(כסףֿמשנה). יביאנו" לא מועד אוהל פתח ואל שנאמר

ה"ד:70) פ"ה למעלה וראה רומי. בדפוס אינו המוקף, כל
ראויות  הגגות שאין פסולין, היכל של בגגו שחטן "אם

העזרה". בקרקע אלא כלל, שם,71)לשחיטה זבחים
שם) (ויקרא בחוץ בשוחט שנאמר משום והטעם כרבא.
גג  על השוחט ואילו הביאו", לא מועד אוהל פתח "ואל
שוחט  נקרא זה אין שם, ראויה הזביחה אין כי אם ההיכל,

מועד. אהל פתח אל הביאו שהרי בחוץ,

.ÊËÔÈ¯eËt - ıeÁa eËÁLÂ ÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL72; ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¿»¬«¿ƒ
‡ÏÂ „Á‡ - ËÁLÈ ¯L‡ B‡ ,ËÁLÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆ƒ¿«¬∆ƒ¿»∆»¿…

ÌÈL73Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁa ËÁML „Á‡Â . ¿«ƒ¿∆»∆»««««ƒ∆…ƒ¿«≈
·iÁ ‰Ê È¯‰ - '‰Ï el‡ ÌÈL„˜ ËÁLÏ74:¯Ó‡pL . ƒ¿…»»ƒ≈«¬≈∆«»∆∆¡«

·LÁÈ Ìc75‰fL Èt ÏÚ Û‡ ;CÙL Ìc ‡e‰‰ LÈ‡Ï »≈»≈»ƒ«»»»««ƒ∆∆
CtLp‰ Ìck Bz·LÁÓa Ìc‰76‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜k ‡Ï , «»¿«¬«¿«»«ƒ¿»…¿»¿»¬≈∆
·iÁ77. «»

(72- ושחטו בסכין שאחזו "שנים א: קח, זבחים משנה,
אחרי  פ' וב'סיפרא' א. מג, בקידושין הוא וכן פטורים".
– שהעלו ששנים הי"ב בפי"ט להלן וראה ה"א). (פ"ט

(זבחים 73)חייבים. המשנה בפירוש גם רבינו כתב כן
"ההוא" שנאמר ממה כן למדו שם בגמרא אולם מ"ג). פי"ג
שנים. ולא אחד שם) ויקרא – ההוא" האיש "ונכרת =)
וראה  שפך" "דם ד) (שם, שנאמר ממה למדו שם וב'סיפרא'

שם. יוםֿטוב' וב'תוספות משנה' במשנה:74)ב'כסף שם
והמעלה  חייב, - (בחוץ) להדיוט שהשוחט בשחיטה, "חומר

ה"א. פי"ט להלן וראה פטור". - בזבחים 75)להדיוט
איש" "איש המלים שדרשו חכמים, שלדעת - אמרו שם,
גם  כן כמו דרשו הי"ב), פי"ט להלן (ראה בהעלאה
שאינו  יוסי רבי לדעת ורק להדיוט, שוחט לרבות בשחיטה

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
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(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,

ה'תשפ"א  טבת ו' שני יום

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¿≈«

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.
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.‰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
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
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.‡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¿≈≈∆»«¿≈∆«∆»
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
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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≈

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¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zery izy (miiaxrd oia ly cinz z`) eze` oixg`n dnle"
ly e` micigi ly zepaxw iptn ,ezhigy onf zligz xg`

."xeaiv

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
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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

(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
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‰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

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
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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
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¿…∆¿»
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˙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,
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
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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
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
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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¿««∆∆¿∆∆«¿«≈
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
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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
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,
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ה'תשפ"א  טבת ז' שלישי יום

ׁ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,
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
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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
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
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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¿»
¯ ˙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
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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
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. ∆¡»»≈
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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
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)
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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
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»»«»∆¿»
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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
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'.
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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
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
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‰„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".

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. ¿»∆≈∆¿
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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

.·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
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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,
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.
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(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∆»»»»∆∆»
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),
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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
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.
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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
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

ה'תשפ"א  טבת ח' רביעי יום

ׁ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
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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
‡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
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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

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
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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
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
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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

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. ¿…≈¿«»
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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
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
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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«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
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,
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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
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,
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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. ∆∆¡»

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,
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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

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

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



oitqeneקיח oicinz 'ld - dcear xtq - zah 'g iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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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

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 -
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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
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,
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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,
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

ה'תשפ"א  טבת ט' חמישי יום

ּ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»
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·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

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«¬»
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˙‡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∆≈¿«¿«

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,
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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,
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

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¿«≈«
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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««≈
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
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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

.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
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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
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¿¿«»
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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
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
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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
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¿«»

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
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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

.„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. ¿≈»
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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
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
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.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

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»
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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
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

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



oiycwendקלד ileqt 'ld - dcear xtq - zah 'h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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ה'תשפ"א  טבת י' שישי יום

ׁ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
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
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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¿∆»»∆«≈»≈
‰„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««¬¿«¿»
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קלז oiycwend ileqt 'ld - dcear xtq - zah 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»«≈»¿»«
;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
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.‡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≈
„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

ׁ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
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.·‰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

.„„¯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
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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¿≈«
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¿≈«
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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
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
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oiycwendקמב ileqt 'ld - dcear xtq - zah 'i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.

.‰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

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמתו 1) ציבור של או יחיד של חטאת ותמורת חטאת יבאר

ונמצאת. שאבדה וחטאת בעליה

.‡˙‡hÁ „ÏÂ2‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁÂ ˙‡hÁ ˙¯eÓ˙e ¿««»¿««»¿«»∆≈¿»∆»
È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ e¯tkL ¯Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L ˙‡hÁÂ¿«»∆»¿»¿ƒ¿»««∆ƒ¿«¿»ƒ¬≈

e˙eÓÈ el‡3‰iM‰ ˙‡hÁ‰ ‰ËÁLpL ¯Á‡ ˙‡ˆÓ . ≈»ƒ¿»««∆ƒ¿¬»««»«¿ƒ»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÓc ˜¯fiL Ì„˜ LÈ¯Ù‰L4˙eÓz Ì‡ ∆ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈»»¬≈»≈ƒ»

˙eÓz CÎÈÙÏ ,ÌeÓ da ÏBtiL „Ú ‰Ú¯z Ì‡5„ˆÈÎÂ . ƒƒ¿∆«∆ƒ»¿ƒ»»¿≈«
ÌÒÈÎÈ ‡l‡ ,B„Èa B‡ ÈÏÎa Ì‚¯‰iL ‡Ï ?˙B˙Ó Ô‰≈≈…∆««¿≈ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ≈

Ì‰ÈÏÚ ÏÚBÂ ˙ÈaÏ6Ìlk el‡ ÌÈ¯·„e .e˙eÓiL „Ú ¿«ƒ¿≈¬≈∆«∆»¿»ƒ≈À»
eÚÓL ea¯ ‰LÓ ÈtÓ7ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡ . ƒƒ∆«≈ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¬ƒ

„·Ïa „ÈÁÈ ˙‡hÁa ‡l‡8¯eaˆ ˙‡hÁ Ï·‡ ; ∆»¿««»ƒƒ¿«¬»««ƒ
‰¯tk ¯Á‡ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L9‰Èe‡¯ ÔÈa ,10dÈ‡ ÔÈa ∆»¿»¿ƒ¿»«««»»≈¿»≈≈»

‰Èe‡¯11ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z -12eÏtÈÂ ¯În˙Â , ¿»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰·„Ï ‰ÈÓ„13¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .14˙‡hÁa »∆»ƒ¿»»¿≈«»»«¿««

˙Ba¯˜ ÏkL ,‰ÈÏÚa e˙nL B‡ ‰¯eÓz B‡ „ÏÂ ¯eaƒ̂¿«¿»∆≈¿»∆»∆»»¿¿
BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÎÊ ¯eav‰«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿»¿

¯‡a˙iL15.ÌÈ˙Ó Ï‡¯OÈ Ïk ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈≈ƒ

ב.2) כא, תמורה חטאת 3)משנה מונה אינו רבינו
שנה) מבת למעלה והיא שהזדקנה (פירוש, שנתה שעברה
כריש  ה"ז לקמן פוסק שהוא מפני המתות, החטאות בין
כרבא  המשנה את ומפרש מתה, אינה שנתה שעברה לקיש,

בהערות. ה"ח לקמן ראה א. כב, בעיה 4)שם ב. כב, שם
מאי? בכוס, אבודה פפא, רב ספק 5)של להקריב שאסור

א.6)פסולים. כה, ונזיר ב. יז, א:7)שם טז, בכורות
לה". גמירי הילכתא מתות כתנאֿקמא 8)"חטאות

א. טו, תמורה שהקריבו 9)במשנה, לאחר אפילו כלומר,
במקומה. המזבח.10)אחרת על נמצאת 11)להקרבה

שנתה. שעברה או מום לו 12)בעלת אין תמים קרבן
מכירתו. ידי על נפקעת קדושתו ואין לקנות 13)פדיון,

יהיה  כשהמזבח ציבור נדבת עולות להקריבן בהמות בהם
בא  שהוא כל הכלל: זה מ"ו: פ"ו בשקלים שנינו פנוי.

וכו'. עולות בהם ילקח אשם ומשום חטאת רבי 14)משום
א. טז, שם בברייתא ה"א.15)שמעון פ"א תמורה בהל'

.·¯ÈÚOÂ ¯t16LÈ¯Ù‰Â e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÈÚO ÔÎÂ ,Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡17e„·‡L ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈¿ƒ≈¬»»»∆»¿

Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È - Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆ƒ¿«∆ƒ…»∆
˙‡hÁ ÔÈ‡L ;‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈««

‰˙Ó ¯eav‰18,‰·„ ÔÓˆÚ e·¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . «ƒ≈»¿»»…ƒ¿¿«¿»¿»»
ÈÙÏ ÌeMÓ ‰¯tk ¯Á‡Ï ‰¯Êb ?Ì‰ ÌÈ¯ÎÊ È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈¿≈»¿«««»»ƒƒ¿≈

.‰¯tk«»»

כרבים.16) ופסק תנאים, של מחלוקת א. סה, יומא
הציבור 17) ועשו עבודהֿזרה איסור והתירו שטעו ביתֿדין

הל' (ראה לעולה ופר לחטאת שעיר מביאים כהוראתם,
ה"א). פי"ב לפר 18)שגגות עצמה בפני הלכה קבע רבינו

שכל  מפני הקודמת, בהלכה כבר שנכללו אע"פ ושעירים
ולפיכך  עולה, לקרבן ופסולות נקבות הן מאלו חוץ החטאות
ואפשר  זכרים הם אלה אבל מום, ע"י אלא תקנה להן אין
רעייה, צריכים ואינם נדבה לעולת להקריבם שמותר לחשוב
טעונים  למה ההלכה בסוף ומנמק שנית, דינם כתב ולפיכך

רעייה.

.‚LÈ¯Ùn‰19˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ ««¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆
:˙B„ÓBÚ Ì‰ÈzL È¯‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ¿»»ƒ»«¬≈¿≈∆¿

˙eÓz ˙¯Á‡‰ - da ¯tk˙Â Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ CLÓ20; »«««ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»»«∆∆»
CÏn‰Ï ‡a21LÈ¯Ù‰L BÊa ¯tk˙iL BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿ƒ»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a22‰Ú¯z ‰iM‰Â ,23,ÌeÓ da ÏtiL „Ú »ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»

˙Á‡Â ‰ÓÈÓz Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»»¿»««≈∆¿ƒ»¿««
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‰„tz ÌeÓ ˙ÏÚ·e ,·¯˜z ‰ÓÈÓz - ÌeÓ ˙ÏÚa24. «¬«¿ƒ»ƒ¿««¬«ƒ»∆
‰ËÁL25‰ÓÈÓz‰ Ìc ˜¯fiL Ì„˜ ÌeÓ ˙ÏÚa26- ƒ¿¬»«¬«…∆∆ƒ»≈««¿ƒ»

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰ÈzL eÈ‰ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰27- ¬≈¬»«¬»»»¿≈∆«¬≈ƒ
ÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ Ì‰ÈÓcÓ ‡È·ÈÂ Ô‰ÈzL e¯ÎnÈƒ»¿¿≈∆¿»ƒƒ¿≈∆«»¿«¿»ƒ…

‰·„Ï28. ƒ¿»»»

ב.19) כב, א:20)תמורה כג, שם רב, בשם הונא כרב
מתה". שהשניה והקריבה אחת משך שאם מודים, "הכל
הקרבת  ע"י השניה את בידים דחו שהבעלים מפני והטעם,

שאין 21)האחרת. הוכיחו, ובזה לעשות. מה בביתֿדין
תקנה. למצוא מעוניינים אלא לדחות, היינו 22)דעתם

"שאין 23)האבודה. וסוברים רבי, על החולקים כרבנן
(שם  הבעלים" שכיפרו מאחר שנמצאת אלא מתה, חטאת

בידים. דחוה לא אם א.24)כב:), כד, שם ברייתא,
פדיונה.25) –26)לאחר "התמימה וצ"ל כאן, יש חסרון

רבי  מחלוקת בהנאה", אסורה דמה שנזרק אחר מותרת,
ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה כרבים ופסק שם, ורבנן אלעזר
הרי  התמימה של הדם נזרק שאם הוא, רבנן של נימוקם
– ודינה באחרת, בעליה שכיפרו חטאת היא המום בעלת
נאסרת  אינה - לאכילה והותרה נשחטה כבר אם אבל מיתה,

האחרת. הקרבת ב.27)ע"י כב, שם ראה 28)משנה,
יב. הערה למעלה

.„LÈ¯Ù‰29‰ÈzÁz ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»
È¯‰Â ˙B„·B‡‰ e‡ˆÓÂ ˙¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â¿»¿»¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿¿»¿«¬≈
,‰˙Ó ‰iL - ‰BL‡¯a ¯tk˙Â ˙B„ÓBÚ ÔzLÏL¿»¿»¿¿ƒ¿«≈»ƒ»¿ƒ»≈»

‰ÚB¯ ˙ÈLÈÏLe30,‰˙Ó ‰iL - ˙ÈLÈÏMa ¯tk˙ ; ¿ƒƒ»ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿ƒ»≈»
‰ÚB¯ ‰BL‡¯Â31Ì‰ÈzL - ˙ÈÚˆÓ‡a ¯tk˙ ; ¿ƒ»»ƒ¿«≈»∆¿»ƒ¿≈∆

.˙B˙Ó≈

ב.29) פ, אביי 30)מנחות לדעת בניגוד שם. זירא, כרבי
שהשלישית  מפני דבר, של וטעמו מתות. שתיהן – שסובר

עמה. ישר קשר לה ואין הראשונה חליפי מאותו 31)אינה
עצמו. הנימוק

.‰LÈ¯Ùn‰32È‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï ˙B‡hÁ ÈzL ««¿ƒ¿≈«»¿«¬»ƒ¿«≈¿≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL BÊ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

.‰·„Ï ‰ÈÓ„»∆»ƒ¿»»

אושעיא.32) רבי של מימרא א. כד, שם

.ÂLÈ¯Ù‰33d„ÏÂe ‡È‰ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ˙‡hÁ ƒ¿ƒ«»¿À∆∆¿»¿»¬≈ƒ¿»»
.˙eÈ¯Á‡Ï eL¯t˙pL ˙B‡hÁ ÈzLkƒ¿≈«»∆ƒ¿»¿¿«¬»

יוחנן.33) רבי של מימרא א. כה, שם

.Êd˙L ‰¯·ÚÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ùn‰34„Ú ‰Ú¯z - ««¿ƒ«»¿»¿»¿»»ƒ¿∆«
Ì‡ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯În˙Â ,ÌeÓ da ÏtiL∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»«∆∆¿≈ƒ

ÌeÓ da ÏÙÂ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰35‰ÈÓ„a ‡È·È - ƒ¿ƒ«»¿»«»»ƒ¿»∆»
.˙¯Á‡«∆∆

לקיש.34) ריש של מימרא א. כב, כב,35)שם שם משנה,
ב.

.Á˙‡hÁ Ïk36Û‡) ,‰¯tk Ì„˜ ˙‡ˆÓÂ ‰„·‡L »«»∆»¿»¿ƒ¿»…∆«»»«

Èt ÏÚ37ˆÓpL B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL¯Á‡ ˙‡ «ƒ∆ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»««
ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - (d˙L ‰¯·ÚL∆»¿»¿»»≈»≈»∆»ƒ¿∆«∆ƒ…
,‰¯tk ¯Á‡ ˙‡ˆÓ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ da»¿ƒ¿»∆»ƒ¿»»ƒ¿»«««»»

Èt ÏÚ Û‡38,d˙L ‰¯·Ú B‡ ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡ˆÓpL ««ƒ∆ƒ¿»«¬«»¿»¿»»
.˙eÓz BÊ È¯‰ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¬»ƒ¿««»»¬≈»

ריש 36) על הגמרא קושיות ליישב שם , רבא של מסקנה
ו'תוספות' רש"י שם ונחלקו הקודמת). הלכה (ראה לקיש
דעת  דינים. חילוקי לכמה תוצאות וממנה עקרונית, מחלוקת
ועם  למיתתה. גורם בקרבן (מגרעות) ריעותות שריבוי רש"י
ושיטת  לרעייה. הדין נוטה הריעותות מספר התמעטות
הריעותות  היינו הקצה, אל הקצה מן מנוגדת ה'תוספות'
למזבח  ראוי הקרבן אם שהרי ונימוקם, לרעייה. מכריעות
אבל  מתה, – שנדחתה וחטאת דיחוי, זה הרי הקריבוהו, ולא
היא  אלא נדחתה לא הרי לומר: מקום יש ראויה אינה אם
קודם  נמצאה אם יוצא, רש"י לשיטת תרעה. ולכן פסולה,
אפילו  תמות – שנתה שעברה או מום בעלת והיא כפרה
או  ומום אבודה – ריעותיות שתי בה שיש מפני לרבנן,
לפני  נמצאה אם ה'תוספות' ולשיטת שנתה. ועברה אבודה
ורבינו  תרעה. – שנתה עברה שבינתיים מום בה ויש כפרה

ה'תוספות'. שיטת את 37)נקט מוחק משנה' ה'לחם בעל
שלפנינו  (בספרים "שנתה" עד "אע"פ" מן המשפט, כל
לשיטת  שהרי וטעמו, מעוגלים). בסוגריים זה משפט הכניסו
– ריעותות כמה בה שיש "אע"פ" לומר מקום אין רבינו
את  לקיים אפשר אולם לרעייה. מכריעות ריעותות כי תרעה,
– רש"י מדעת להוציא היא רבינו וכוונת שלפנינו, הגירסה
או  מום בעלת נמצאת שאם האומר – עליה שמע שאולי
במקרה  שגם רבינו וקובע תמות. – כפרה לפני שנתה עברה
כפרה. קודם נמצאה אם רבנן לדעת תרעה שכזה

כאן 38) אומר לרעיה, מכריעות שריעותות לשיטתו בהתאם
בה  כשיש אפילו תמות, - כפרה אחר נמצאה שאם רבינו,
שכיפרה  חטאת היא: מסיני למשה שהלכה ריעותות, כמה

מתה. – בעליה

.Ë‰·e‚ ‰˙È‰39Ck ¯Á‡Â ‰¯tk ˙ÚLa ‰ÏeÊ‚ B‡ »¿»¿»¿»ƒ¿««»»¿««»
‰LnÓ eÚÓL ‡Ï .‰Ú¯z ‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯ÊÁ»¿»≈»≈»∆»ƒ¿∆…»¿ƒ∆

‰„e·‡ ‡l‡ ea¯40‰ÏÈla d˙„·‡ ¯wÚ ‰˙È‰ .41Û‡ , «≈∆»¬»»¿»ƒ«¬≈»»««¿»«
,‰˙Ó dÈ‡ - ‰¯tk ˙ÚLa ‰„e·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»¬»ƒ¿««»»≈»≈»

‰Ú¯z ‡l‡42. ∆»ƒ¿∆

אביי.39) של מימרא ב. סב, מדעתנו 40)שם להוסיף ואין
מסיני. למשה שנאמר מה א.41)על כב, שם רבא,

שאין 42) להקרבה, ראויה היתה לא שנאבדה בשעה כי
בלילה. קרבנות מקריבים

.È‰„·‡43epnÓ44‰ÚB¯‰ ÔÓ ‡ÏÂ45ÔÓ ‰„·‡L B‡ , »¿»ƒ∆¿…ƒ»∆∆»¿»ƒ
‰ÚB¯‰46‡l‡ ,‰˙Ó dÈ‡ - ‰ÈÏÚaÓ ‰„e·‡ dÈ‡Â »∆¿≈»¬»ƒ¿»∆»≈»≈»∆»

.‰ÚB¯»

שם.43) פפא, רב של יודעים 44)מימרא אינם הבעלים
החטאת. של היא.45)מקומה איפה יודע הרועה

ממש,46) לאבודה התכוונה מסיני למשה שההלכה מפני
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ואחרים  הבהמה מקום יודע אינו זה או שזה למקרה לא אבל
ודעים.י 

.‡ÈÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ˙BÚB¯ - ˙BÚB¯L el‡ ÏÎÂ47, ¿»≈∆«∆ƒ…»∆
‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ48. ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»

ב.47) יט, ה"א.48)תמורה למעלה ראה

.·Èd¯ÈkÓ ¯Á‡Â ‰ÚB¯‰ ÔÓe epnÓ ‰„e·‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ∆ƒ»∆¿«≈«ƒ»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡49˙eÓz CÎÈÙÏ ,50. ¬ƒ¿»»¬≈»≈¿ƒ»»

ב.49) כב, שם נפתרה, שלא על 50)בעיה להקריב שאין
פסולים. ספק המזבח

.‚È˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙‡aÁ ‰˙È‰51¯˙Òa B‡ »¿»∆¿≈¬≈«∆∆¿≈∆
‰‚¯„n‰52‰‡B¯ Ì„‡ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„e·‡ BÊ È¯‰ - ««¿≈»¬≈¬»∆¬≈≈»»∆

Ì‚‡a B‡ ‰„Oa ‰˙È‰ .‰¯tk ˙ÚLa d˙B‡53È¯‰ - »ƒ¿««»»»¿»«»∆»¬«¬≈
˜ÙÒ BÊ54d˙B‡ ‰‡B¯ Ì„‡ ÌL LÈ ‡nL ,‰„e·‡ ¿≈¬»∆»≈»»»∆»

.˜ÙqÓ ˙eÓz CÎÈÙÏ ,‰¯tk ˙ÚLaƒ¿««»»¿ƒ»»ƒ»≈

יוחנן.51) רבי של מימרא (שיר 52)שם. המקרא לשון
מסתירה  שהמדריגה במקום עמדה פירוש, יד), ב, השירים
לחםֿמשנה. ראה הדלת, אחורי כמו וזה נראית, ואינה אותה

העיר.53) מן רחוק מרעה את 54)מקום כך מפרש רבינו
כסףֿ ראה אחרת, פירש ורש"י "אבראי". של האיבעיה

ולחםֿמשנה. משנה

.„ÈB˙‡hÁ ÁÏBM‰55Ìi‰ ˙È„nÓ56ÔÈ·È¯˜Ó - «≈««»ƒ¿ƒ««»«¿ƒƒ
Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa d˙B‡57?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »¿∆¿«∆«»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÛBÚ‰ ˙‡hÁa58,‰M‡ ÏL ‰Ó‰a ˙‡hÁa B‡ , ¿««»¿««¿≈»∆ƒ»
‰ÎÈÓÒ ˙a dÈ‡L59e¯‡aL BÓk ,60ÌL‡ Ï·‡ .61 ∆≈»«¿ƒ»¿∆≈«¿¬»»»

È‡cÂ62‰Ú¯È - ÂÈÏÚa e¯tkLÂ ÂÈÏÚa e˙nL63„Ú ««∆≈¿»»¿∆ƒ¿¿»»ƒ¿∆«
ÏkL .‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆…

‰Ú¯È ÌL‡a - ˙eÓz ˙‡hÁaL64,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ∆««»»»»»ƒ¿∆«∆ƒ…
.‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב.55) כח, גיטין חי 56)משנה, הוא אם יודעים אנו ואין
המקדש. לבית הגיעה שהחטאת חוששים 57)בשעה אין

בינתיים. מת יחיד,58)שמא של בהמה הקרבנות כל
אבל  שחיטתם, לפני בעזרה עליהם ידיהם סומכים הבעלים
פ"ד). ג פרשתא כהנים' ('תורת סמיכה טעונים אינם עופות

א.59) צג, מנחות הקרבנות 60)משנה, מעשה מהל' בפ"ג
יכול  כשאינו מקריבים אין גבר, של בהמה חטאת אבל ה"ה.

סמי  בלי כשר שבדיעבד ואע"פ כסףֿמשנה לסמוך (ראה כה
ד"ה  שם גיטין ו'תוספות' הי"ב, המקדש ביאת מהל' פי"ב

והא). ד"ה עד: וזבחים דין 61)והא, עם קשר לזה אין
הדין  לעיקר נמשך זה אלא הים, ממדינת חטאתו השולח
שני  על כאן דילג שהמעתיק להניח, (יש המתות חטאות של
בהמה  חטאת "אבל צ"ל: וכך "אבל". מן משפטים, חצאי
אשם  אבל בחטאת, אמורים דברים במה לא. – איש של
בפיסקה: טו הלכה מתחילה (ר"מ) רומא ובדפוס וכו'".

לפירושנו). סיוע ומכאן אשם". על 62)"אבל הבא אשם
מצורע  נזירות, כגון מסוימים, מקרים לרגל או ודאי חטא
תלוי, אשם ונקרא הספק, על הבא אשם גם ויש שנתרפא.

פ"ח. שגגות בהל' מפורשים כ,63)ודיניו תמורה משנה,
א.64)ב. יח, שם

.ÂË‰iÚ¯Ï ˜zpL ÌL‡ Ïk65‰ÏBÚ B·È¯˜‰ Ì‡ ,66- »»»∆ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰¯Êb ?‰lÁzÎÏ ‰ÏBÚ BÓˆÚa ·¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ .¯Lk»≈¿»»…ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈»

.‰¯tÎ ÈÙÏ ÌeMÓ ‰¯tk ¯Á‡Ï¿«««»»ƒƒ¿≈«»»

למרעה 65) העבירוהו בעצמם או לרועה מסרוהו שבעליו
עג, א. עג, פסחים ב. ה, שם מום. בו שיפול עד שירעה כדי

בלשון 66)ב. עולה. לשם בפירוש הקריבו כלומר,
פסול. – סתם שחטו שאם משמע "עקירה", הגמרא:
– הוא" "אשם יט): ה, (ויקרא מהכתוב דרשו שם, בזבחים
שאין  ואע"פ שהיה, כמו אשם יישאר פירוש, יהא. בהוויתו
אשם  שם בפירוש עוקר אלאֿאםֿכן להקריבו אפשרות

ממנו.

.ÊËLÈ¯Ùn‰67BÓL‡Ï ‰·˜68ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - ««¿ƒ¿≈»«¬»ƒ¿∆«∆ƒ…
·È¯˜‰ Ì‡ .ÌL‡ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ¯În˙Â ,ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿ƒ

d„ÏÂ ÔÎÂ .‰·„Ï ‰ÈÓ„ eÏtÈ - BÓL‡69. ¬»ƒ¿»∆»ƒ¿»»¿≈¿»»

ופסק 67) ורבנן, שמעון רבי מחלוקת ב. יט, תמורה משנה,
בלבד.68)כרבים. הזכרים מן בא "אמר 69)אשם שם:

לאשם, נקבה במפריש אליעזר רבי מודה חנינא, בן יוסי רבי
הסמוכה. הלכה ראה אשם". קרב בנה (שאין) דאין

.ÊÈLÈ¯Ù‰70„Ú ‰Ú¯È - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ B˙ÏBÚÏ ‰·˜ ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»»»ƒ¿∆«
.‰ÏBÚ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ba ÏtiL∆ƒ…¿»ƒ¿»»»

אליעזר 70) רבי ורבנן, אליעזר רבי מחלוקת - ב יח, שם
עד  ירעה אומרים וחכמים עולה, יקרב עצמו הולד אומר
אינה  שאמו מפני והטעם עולה. בדמיו וימכר מום בו שיפול
אינו  - האם מכח שקדושתו הולד גם עולה, להקרב ראויה

כרבנן. ופסק עולה. קרב

.ÁÈËBÈ„‰ Ï·‡71˙‡hÁÏ ¯ÎÊ LÈ¯Ù‰L72‡ÈOÂ , ¬»∆¿∆ƒ¿ƒ»»¿«»¿»ƒ
˙‡hÁÏ ‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L73LÈ¯Ù‰L ÁÈLÓ Ô‰ÎÂ , ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»ƒ«∆ƒ¿ƒ

˙‡hÁÏ ‰¯t74ÔÈLc˜˙Ó ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -75˙M„˜ ‡Ï »»¿«»¬≈≈≈ƒ¿«¿ƒ…¿À«
.ÌeÓa ‡lL e¯ÎnÈ CÎÈÙÏ ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…¿À«»ƒ¿ƒ»ƒ»¿∆…¿

גדול.71) כהן ולא נשיא לא פשוט, אדם כלומר,
נקבה.72) באה יחיד שעיר 73)חטאת מביא שחטא נשיא

כג). ד, (ויקרא ד).74)זכר (שם, פר להקריב ומצוותו
לאותו 75) ראויים שאינם מפני כלל, קדושה עליהם חלה לא

כלל" נתקדשה לא בחטאות, המשנה "כל שהקדישו דבר
חטאות  בין זה בדין מחלק רבינו הכ"א). תמורה מהל' (פ"א
נקבה  שהמפריש פסק, טז בהלכה למעלה שהרי לאשמות,
מסוגיית  זה דין ולמד מום, בה שיפול עד תרעה לאשם
אינם  אלה שלושה למה שם ששאלו א. כ, תמורה הגמרא
קדושים  שאינם להם היה שפשוט ומשמע כלל, קדושים

ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה (ראה

.ËÈ‡È·‰76ÈeÏz ÌL‡77B‡ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BÂ ≈ƒ»»»¿«∆…»»
È‡cÂ ‡ËÁL78ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ : ∆»»««ƒ«∆…ƒ¿«ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ Ba79Ì„‡ ÏL BalL ÈtÓ ;‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ∆»»
¯Ób - BLÈ¯Ù‰ ˜ÙÒ ÏÚÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ‰Âc»∆«¬»¿ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ»«
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LÈc˜‰Ï BaÏa80ÌÈ„Ú Èt ÏÚ elÙ‡ BLÈ¯Ù‰ .81 ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«ƒ≈ƒ
enÊe‰Â82ËÁLpL ¯Á‡ Ì‡Â .‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈ - ¿«ƒ¿»»ƒ¿»»¿ƒ««∆ƒ¿«

ÈÏeÒt ¯‡Lk ,Û¯OÈ ¯Oa‰Â CÙMÈ Ìc‰ - BÏ Ú„B««»ƒ»≈¿«»»ƒ»≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ÔÈ83¯Oa‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . «À¿»ƒ«««∆ƒ¿««»«»»

˙BÓL‡‰ ÏÎk ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡È84. ≈»≈«…¬ƒ¿»»¬»

ב.76) כג, כריתות בהערות.77)משנה, יד הלכה ראה
חטאת.78) להביא חלה 79)וחייב שקדושה חכמים כדעת

להביא  חייבים אינם בעליו שהרי איֿאפשר, ולהקריבו עליו,
תלוי. חטא 80)אשם לא אם אפילו ולפיכך, הספק. מפני

ה"כ). לקמן (ראה טעות הקדש זה העידו 81)אין עדים
ספק  שאכל כלום יודע אינו עצמו והוא חלב, ספק שאכל

ורבי 82)איסור. רב נגד יוחנן כרבי פוסק א. כד, שם
בפי"ט 83)אלעזר. לקמן שיתבאר כמו נשרפים, שכולם

כשר 84)ה"א. וקרבן כפרתו וגמר הספק על בא שהרי
הוא.

.ÎÔk BÈ‡ È‡cÂ ÌL‡85Ú„B ËÁL ‡lL „Ú Ì‡ . »»««≈≈ƒ«∆…ƒ¿««
ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ¯„Ú· ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ‡ËÁ ‡lL BÏ86, ∆…»»≈≈¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»«Àƒ

‰Ê È¯‰ - ËÁLpMÓ Ì‡Â ;ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡Â¿≈¿À»¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈∆
¯·wÈ87˙È·Ï ‡ˆÈ ¯Oa‰ - Ìc‰ ˜¯ÊpMÓ Ì‡Â ; ƒ»≈¿ƒƒ∆ƒ¿««»«»»≈≈¿≈

‰Ù¯O‰88ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡Lk ,89. «¿≈»ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ

ב.85) כג, שם לר'86)משנה, חכמים מודים ודאי באשם
שלא  כשנודע ולכן שחטא, מנת על אלא הקדיש שלא מאיר
שגמר  תלוי באשם מהֿשאיןֿכן טעות, הקדש זה הרי חטא

הספק. על להקדישו באשם 87)בלבו כמו נשרף אינו
שנשחטו  חולין ככל ודינו כלל, קדושה בו שאין מפני תלוי,

כקדשים 89)שם.88)בעזרה. נראה הדם שנזרק כיון
כד, אשי, רב של סברא שיישרף. חכמים גזרו ולכן פסולים,

ב.

.‡ÎÌÈL LÈ¯Ù‰Â ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏtiL „Ú ‰Ú¯È ÈM‰Â ,„Á‡a ¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï¿«¬»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…

‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ,ÌeÓ Ba90¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«
Ôk ‡e‰L È‡cÂ ÌL‡a91. ¿»»««∆≈

ששת,90) רב "אמר ב: כג, שם ה"ה. למעלה בחטאת, כמו
וירעה  שיצא דעתו חטא, שלא לו (שבנודע מאיר רבי מודה
ונתכפר  לאחריות חטאות שני במפריש לחכמים בעדר)
דמיו  ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה השני מהם, באחד

דין 91)לנדבה. יותר פשוט ודאי באשם למה נתברר לא
משנהֿלמלך. ראה תלוי. מבאשם זה

.·ÎÌÈzL Èa ÔÈ‡a ‰¯BzaL ˙BÓL‡‰ Ïk92ÌÈ‡·e »»¬»∆«»»ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa93,¯ÈÊ ÌL‡Â Ú¯ˆÓ ÌL‡Ó ıeÁ ; ¿∆∆¿»ƒ≈¬«¿…»«¬«»ƒ
‰L Èa Ì‰L94‰aˆ˜ Ì‰ÈÓ„Ï ÔÈ‡Â95ÈeÏz ÌL‡ . ∆≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»»»

ÌÈÏB„b‰ ÔÓ B‡ ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡a96‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .97 »ƒ«¿«ƒƒ«¿ƒƒƒ«¿»
ÌÈÏ˜L ÛÒÎa ‡l‡ ‡a BÈ‡L ,e„ÓÏ98. »¿∆≈»∆»¿∆∆¿»ƒ

חודש 92) שלשהֿעשר מבן היינו שנים, שתי בין איל
ב. צ, זבחים משנה, ומעלה. שני 93)מלאים שמחירו

כסף, דינרי ארבעה = המשנה בזמן סלע = שקל שקלים,

המקרא. מן זה דין למדו - ב כב, כריתות ובגמרא שם.
שנה 94) בן הוא וכבש לאשם, כבש מביאים ומצורע נזיר

פ"א). פרה (ויקרא 95)(משנה, נאמר שקלים", "בערכך
בכבש. ולא באיל טז) ובדפוס 96)ה, קושטא, בדפוס

מן  שהוא בפירוש תלוי "אשם הגירסה: (ר"מ) רומא
בכסף  אלא בא שאינו למדו השמועה ומפי הגדולים,
וילנא  במהדורת והגירסה נכונה. זו שגירסה ברור שקלים".
שבא  בפירוש כתוב ודאי באשם הדברים: ופירוש משובשת.
אבל  שקלים, משני פחות לא ושמחירו (איל) הגדולים מן
אבל  הגדולים, מן שבא בתורה בפירוש נאמר תלוי  באשם
השמועה. מפי למדו אלא בפירוש נאמר לא שקלים שני דין

רבינו.97) משה עד מרבו ורבו רבו, מפי תלמיד
והרי 98) השמועה, לפי זה דין מייחס שרבינו היא, פליאה

נפש". "ואם יז) (שם, הכתוב מן זאת למדו הנזכרת בגמרא

.‚Î- ÌÈÚÏÒ ÈzLa ÏÈ‡ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ÌÈÏÈ‡ eÏÊe‰¿≈ƒ¿…ƒ»≈«ƒƒ¿≈¿»ƒ
‰wz BÏ ÔÈ‡99ÈzLa ‡È·ÈÂ e¯˜eiL „Ú ‰‰LÈ ‡l‡ , ≈«»»∆»ƒ¿∆«∆¿¿»ƒƒ¿≈

‰˙Â ÂÈÓc ÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ È¯‰L ;ÌÈÚÏÒ100BÏ ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»»«»»¿»¿»
.‰aˆƒ̃¿»

א.99) כז, ונתנה.100)שם (ר"מ): רומא בדפוס

.„ÎLÈ¯Ù‰101‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰Â ,BÓL‡ ƒ¿ƒ¬»¿»»ƒ¿««¿»»»∆
¯Lk - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÚÏÒ102ÈeÁc‰L ; ∆«ƒ¿««»»»∆¿«ƒ»≈∆«»

B¯wÚÓ103‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÈeÁ„ BÈ‡104‰OÚpL „Ú ≈ƒ»≈»«¬«ƒ…ƒ¿»«∆«¬»
ÂÈÏ‡Ó ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈzL ‰ÂL105Ì„‡ - »∆¿«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«≈≈»»»

‰ÙÈ ‰L¯Ù‰ ˙ÚLa ‰È‰ .Lc˜‰ Á·La ¯tk˙Óƒ¿«≈¿∆«∆¿≈»»ƒ¿««¿»»»∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒ ‰ÙÈ ‰¯tk ˙ÚL·e ,ÌÈzL106. ¿«ƒƒ¿««»»»∆∆«¬≈∆»

ÔÈ‡L ;B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÈ - ÌÈzL ‰ÙÈ ‰OÚÂ ¯ÊÁ»«¿«¬»»∆¿«ƒ«¬…¿«¿∆≈
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa107e¯‡aL BÓk ,108¯·c‰ ‰ÓÏ . «¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿¿»«»»

.¯·ÚÂ ÏÙpL ÌeÓÏ ?‰ÓBc∆¿∆»«¿»«

בשבח 102)שם.101) מתכפר אדם אם שם, איבעיא
מפורשת. מברייתא ונפשטה שמעולם 103)הקדש, דבר

שאינו  אמרו שעליו נדחה, בגדר אינה להקרבה ראוי היה לא
ראוי. להיות ראוי.104)חוזר היה מפני 105)לא לא

אם  כתב ולא סתם רבינו עלה. האילים מחיר אלא שפיטמו
שבח  ידי על שהרויח הסלע את להקדש להחזיר מחויב הוא
ולחםֿ שם, גמרא ראה פטור. שהוא משמע ומזה הקדש,

כאן. "כסף 106)משנה כאן אין הקרבה, שבשעת מפני
רבי 107)שקלים". ובכמה דעת א. ז, בקידושין יוחנן

ונדחו  להקרבה ראויים שהיו חיים, שבעלי מקומות.
הפסול, עבר אם אפילו ראויים להיות חוזרים אינם מהקרבה
(חטאות  נדחים אינם חיים בעלי סד.) (יומא סובר רב אבל
לדחויים  ממנה למדים ואין מסיני, למשה הלכה המתות
הלכה  - יוחנן ורבי שרב ואע"פ כרב, רבינו ופסק אחרים).
שהמשנה  רבא אמר שם יומא שבגמרא מפני יוחנן, כרבי
ישמעאל  שרבי אמרו - א נט, ובזבחים רב, כדעת מוכיחה

רב. של בשיטתו נוקט יוסי מהל'108)ברבי בפט"ו
ה"ד. הקרבנות מעשה

.‰ÎLÈ¯Ù‰109ÈL Ì‰a Á˜ÏÂ ,ÌL‡Ï ÌÈÚÏÒ ÈzL ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»«»∆¿≈
ÌÈÚÏÒ ÈzL ‰ÙÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÌL‡Ï ÌÈÏÈ‡≈ƒ¿»»ƒ»»∆»≈∆»∆¿≈¿»ƒ
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‰Ú¯È ÈM‰Â ,BÓL‡Ï ·¯˜È -110,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ƒ¿««¬»¿«≈ƒƒ¿∆«∆ƒ…
.‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»»

ב.109) כו, כריתות שנים 110)משנה, הפריש כמו
הכ"א. למעלה לאחריות,

.ÂÎ·iÁ ‰È‰111B‡ ,ÌÈzL Ôa ‡È·‰Â ‰L Ôa ÌL‡a »»«»¿»»∆»»¿≈ƒ∆¿«ƒ
ÔÓÊ ¯qÁÓ BËÁML B‡ ,‰L Ôa ‡È·‰Â ÌÈzL Ô·a¿∆¿«ƒ¿≈ƒ∆»»∆¿»¿À«¿«

ÌÈÏÚaa112B˙¯eˆ ¯aÚ˙e ,ÏeÒt -113˙È·Ï ‡ˆÈÂ «¿»ƒ»¿À«»¿≈≈¿≈
ÏÏk‰ ‰Ê .‰Ù¯O‰114ÏeÒt - ˙‡hÁa ÏeÒt‰ Ïk : «¿≈»∆«¿»»«»¿«»»

BÓLÏ ‡lL BËÁML ÌL‡‰ ÔÓ ıeÁ ;ÌL‡a115, ¿»»ƒ»»»∆¿»∆…ƒ¿
¯Lk ‡e‰L116¯‡a˙iL BÓk ,117. ∆»≈¿∆ƒ¿»≈

ב.111) מח, מנחות וגמרא פ"א, זבחים תוספתא
האשם,112) את להקריב הבעלים של זמנם הגיע שטרם

יום  לפני מצורע או טומאתו ימי שבעת בתוך טמא נזיר כגון
עצמו, בקרבן זמן מחוסר ויש הכהן. ידי על לטהרתו השמיני

ללידתו. ימים שמונת שעברו לפני אותו,113)כגון ילינו
פסול  נפסלו שלא קדשים שורפים שאין בלינה, שייפסל כדי
יישרף  בגופו שפסולו כל הכלל, "זה קרבן). של (גופו הגוף
השריפה" לבית ויצאו צורתן תעובר ובבעלים בדם מיד,
להיפך, או איל במקום כבש הביא אם וגם לד:). (פסחים
להביא  חייבים שהבעלים אלא הקרבן, בגוף פסול זה אין

אחרת. שם.114)בהמה קרבן 115)תוספתא לשם אלא
פסול.116)אחר. ה"א.117)ובחטאת פט"ו לקמן

.ÊÎ¯ÈÊ ˙ÏBÚ118,Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ , «»ƒ«∆∆«¿…»
È¯qÁÓ B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL Èa ÔËÁML∆¿»»¿≈¿≈»»…∆¿∆»¿À¿≈

ÌÈ¯Lk - ÌÈÏÚaa ÔÓÊ119ÌÈÎÒ ÔÈeÚËe120‰Ê . ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
ÏÒBt BÈ‡ - ‰·„ ˙ÏBÚa ÏÒBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰«¿»…∆≈≈¿«¿»»≈≈
‰˙ÏÚ ‡lL ÔÈa ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ÔÈa ,‰·BÁ ˙ÏBÚa¿«»≈»¿»«¿»ƒ≈∆…»¿»

.Ì‰Ï»∆

שם.118) בעולת 119)מנחות, הכשר כל הכלל, "זה שם:
הפסול  וכל (בדיעבד), חובה בעולת כשר (לכתחילה) נדבה
מסיימים: פ"א, זבחים ובתוספתא באשם". פסול – בחטאת
מחוייבים  כלומר חובה", לשם לבעלים עלו שלא "אלא

אחר. קרבן הכשרות.120)להביא העולות כל

ה'תשפ"א  טבת י"א ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והקריב 1) אבדו או ומת לחטאתו מעות המפריש יבאר

תחתיהן. חטאת

.‡˙BÚn‰ eÎÏÈ - ˙ÓÂ B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»¿«»»≈≈¿«»
ÁÏn‰ ÌÈÏ2,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ . ¿»«∆«¿≈««¿ƒ»¿«»¿»¿

‰¯tk ¯Á‡ ˙BÚn‰ e‡ˆÓÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙‡hÁ ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈∆¿ƒ¿¿«»«««»»
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ -3. ≈¿¿»«∆«

בני 2) בהם ייכשלו שלא וכדי בעליה, שמתו כחטאת דינם
המלח. לים אותם משליכים שכיפרו 3)אדם כחטאת

בעליה.

.·BÚÓ LÈ¯Ù‰˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙ ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ»
˙‡hÁ Ô‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz ˙B¯Á‡¬≈«¿≈∆¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«»
el‡Â el‡Ó ‡È·È - ˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿»»ƒ»ƒ≈≈»≈

‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁÏ4. ¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

ציבור.4) לעולות

.‚˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡Â B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»¿«»¿»¿¿ƒ¿ƒ«»
e‡ˆÓpL „Ú d·È¯˜‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«∆ƒ¿¿
‡È·ÈÂ ,¯Înz - ÌeÓ ˙ÏÚa ˙‡hÁ‰ È¯‰Â ,˙BÚn‰«»«¬≈««»«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,‰„·‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
˙‡ˆÓpL „Ú Ì‰a ÁwÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÈzÁz«¿∆»¿…ƒ¿ƒƒ«»∆«∆ƒ¿»
‡È·ÈÂ ,¯Înz - ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È¯‰Â ,B˙‡hÁ«»«¬≈ƒ«¬«ƒ»≈¿»ƒ

.‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,˙‡hÁ el‡Â el‡Ó≈≈»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

.‰LÈ¯Ù‰5¯tk˙Ó - ˙eÈ¯Á‡Ï ˙BÚÓ È¯eaˆ ÈL ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈»¿«¬»ƒ¿«≈
‰·„Ï ÏtÈ ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡a6. ¿∆»≈∆¿«≈ƒƒ…ƒ¿»»

בניגוד 5) מזה, וקצת זה מציבור קצת לקחת אסור אבל
ומאלו". מאלו "יביא בהם שנאמר בֿד שבהלכות לדינים

הלכה 6) ד פרק למעלה לאחריות, חטאות שתי בהפריש כמו
ה.

.Â‡e‰L ¯e·ÒÎe ,B˙‡hÁ ÈÓ„ B‡ B˙‡hÁ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«»¿≈«»¿»∆
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ·iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ·iÁ7‡ÏÂ «»¿ƒ¿»∆≈«»¬≈≈Àƒ¿…

¯e·ÒÎe ,ÌÈzL ÈÓ„ B‡ ÌÈzL LÈ¯Ù‰ .eLc˜˙ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿«ƒ¿»
- ˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ‡ˆÓÂ ÌÈzL ·iÁ ‡e‰L∆«»¿«ƒ¿ƒ¿»∆≈«»∆»««

¯‡M‰Â ,˙Á‡ ‡È·È8‰·„Ï eÏtÈ9. »ƒ««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

הקדישו.7) לא כן מנת ועל טעות הקדש בהפריש 8)שזה
עד  שירעו הכוונה בהמות ובהפריש כפשוטו, המובן דמים
יפול  הכסף ושאר אחת חטאת ויקנו וימכרן מום בהן שיפול

קדושה.9)לנדבה. עליהם שחלה מפני

.ÊB„Èa ˙BÚÓ Á˜Bl‰10ËwÏÓ ‰È‰L B‡11:¯Ó‡Â «≈«»¿»∆»»¿«≈¿»«
ÔÈlÁ ¯˙Bn‰ - È˙‡hÁ Ì‰Ó ‡È·‡ el‡12‰‡¯È ÔÎÂ . ≈»ƒ≈∆«»ƒ«»Àƒ¿≈≈»∆
˙Ba¯w‰ ¯‡La ¯ÓÁÂ Ï˜ ¯·c‰L ,ÈÏ13¯˙Bn‰L ƒ∆«»»«»…∆ƒ¿»«»¿»∆«»

.ÔÈlÁÀƒ

מטבעות.10) כמה אחת בבת בידו פרוטה 11)לקח מצרף
גדול. סכום שנתלקט עד בהמה 12)לפרוטה בהם קנה אם

אביא  שאמר, מפני חולין, הוא הרי מותר, ונשאר לחטאת
הקרבן. של מחירו כדי אלא כולם הקדיש לא חטאתי, מהם
לחטאת", "אלו כשאמר אבל מהם", "אביא כשאמר זה וכל

כולן. שהקדיש מפני נדבה, המותר באה 13)- חטאת
מפני  מחובתו, יותר לתת התכוון ואולי חטא, על לכפרה
וחומר  קל ולפיכך נדבה בקרבנות כן שאין מה נוקפו, שלבו

חולין. שהמותר הוא

.ÁÌ‰Ó ‡È·‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈∆
B˙ÁÓ14‰¯È˙B‰Â ‡ËBÁ ˙ÁÓ LÈ¯Ù‰L B‡ ,15- ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»
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‰·„ ˙ÁÓ ‡È·È ¯˙Bn‰16˙È¯ÈOÚ ¯˙BÓ Ï·‡ . «»»ƒƒ¿«¿»»¬»«¬ƒƒ
ÔÈz·Á‰ ‡È‰L ,ÏB„b Ô‰k ÏL ‰ÙÈ‡‰17.·˜¯È - »≈»∆…≈»∆ƒ«¬ƒƒƒ¿«

- ¯ÈÊ ÏL BÓÁÏ ¯˙BÓe ‰„Bz ÈÓÁÏ ¯˙BÓ ÔÎÂ¿≈««¿≈»««¿∆»ƒ
e·˜¯È18‰·„Ï eÏtÈ - ÂÈÎÒ ÈÓc ¯˙BÓe .19¯·k . ƒ¿¿«¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿»

.ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ,ÌÈÏ˜La e¯‡a≈«¿ƒ¿»ƒ∆««¿»ƒÀƒ

מהכסף.14) חלק שהיה 15)ונשאר ממה יותר קמח הביא
להביא. במשנה 16)צריך נדבה. שקרב חטאת מותר ככל

הכהן  יהוידע דרש מדרש זה שנינו: ד הלכה ז פרק שקלים
עולות. בהם יקח אשמה, ושום חטאת משום הבא כל וכו'
המותר  את מקריב שהחוטא משמע רבינו של מלשונו
החטאת  כמותר שזה אמרו שם בגמרא אבל נדבה, כמנחת
לעולות  המזבח לקיץ הוא חטאת שמותר שם, שנינו והרי

עשירית 17)ציבור. מנחה יום בכל מקריב גדול כהן
חביתין. מנחת נקראת והיא סולת והטעם,18)האיפה

כתוספת  אלא עצמו, בפני קרב לחם מצאנו שלא מפני
הנזיר  כי אחר, נזיר של לקרבנו זה מותר לצרף ואין לקרבן,
ואינו  בתורה כמפורש משלו, נזיר לחמי להביא חייב האחר
כי  ירקבו, תודה לחמי גם הטעם ומזה עליהם. להוסיף יכול

תקנה. להם כמותר 19)אין ודינם הם קדשים קדשי נסכים
ואשם. חטאת

.ËÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓ20,˙B„ÏBÈ Èp˜ ,˙B·Ê Èp˜ , «ƒ≈»ƒƒ≈»ƒ≈¿
‰·„Ï eÏtÈ Ì‰È¯˙BÓ - ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ21 «»«¬»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»»

‰ÏBÚ ¯˙BÓ .e¯‡aL BÓk ,˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ22- ¿ƒ¿¿¿∆≈«¿«»
‰ÁÓ ¯˙BÓ .ÌÈÓÏLÏ - ÌÈÓÏL ¯˙BÓ .‰ÏBÚÏ¿»«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»

ÌÈÓÏLÏ - ÁÒt ¯˙BÓ .‰ÁÓÏ -23¯˙BÓ . ¿ƒ¿»«∆«ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ÈÊ24¯ÈÊ B˙B‡Ï - ¯ÈÊ ¯˙BÓ .ÌÈ¯ÈÊÏ -25. ¿ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ

‰·„Ï ˙‡hÁ ¯˙BnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na? «∆¿»ƒ¬ƒ∆««»ƒ¿»»
‰Úe·˜ ˙‡hÁa26Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L ÈÓ Ï·‡ ; ¿«»¿»¬»ƒ∆«»¿»¿»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ27‰Ó‰a ˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ∆¿≈∆ƒ¿ƒ»¿««¿≈»
ÈÚ‰Â28ÔÏlÁÓe ÛBÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó -29ÏÚ ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¿«¿»«

Ì‰Ó ‰‰ÈÂ ÛBÚ‰30ÛBÚ‰ ÈÓc LÈ¯Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»∆≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÈÚ‰Â31ÏlÁÈÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ Ì‰ÈzÁz ‡È·Ó - ¿∆¡ƒ≈ƒ«¿≈∆¬ƒƒ»≈»ƒ«≈

.Ì‰a ‰‰ÈÂ ‰ÈÏÚ ˙BÚn‰«»»∆»¿≈»∆»∆

הוא 20) כך ואחר זיבה מראיית נקיים ימים שבעה סופר זב
טו, (ויקרא יונה בני שני או תורים שתי קרבן להביא חייב

קן. נקרא זה עופות זוג התלמוד ובלשון לנדבות 21)יד)
בהמה 22)ציבור. מהם וקנה נדבה לעולת מעות שהפריש

נדבת  היא השנייה וגם עולה עוד בהן יקנה מעות, ונשארו
ציבור. לנדבת שנופל ואשם חטאת למותר בניגוד יחיד

הצאן 23) מן "ואם מהכתוב זה דין למדו שם בירושלמי
מן  אלא בא שאינו דבר ו) ג, (שם שלמים" לזבח קרבנו
מן  ולא הצאן מן אלא בא שאינו הוא ומה שלמים. - הצאן

פסח. זה קרבנות 24)הבקר? לקנות כספים גבו אם
בהן  יקנו מעות, נשארו שקנו ואחרי נזירים כמה בשביל

אחרים. נזירים בשביל מיוחד 25)קרבנות היה הכסף
הוא  אלא אחר, נזיר קרבן בו לקנות אין ולפיכך נזיר לאותו
"מותר  בפירוש: כתוב במשנה נדבה. קרבן זה במותר מביא

לנדבה". - קרבן.26)נזיר אותו מביא עשיר בין עני בין

הן. קבועות החטאות בהמה 27)רוב חטאת מביא עשיר
מדוכא  עני הוא ואם יונה בני שני או תורים שתי מביא ועני
"דלי  התלמוד: בלשון למנחה. סולת האיפה עשירית מביא
אכל  או למקדש שנכנס טמא או שבועה על העובר דלות".
בהמה, דררגות: (שלוש ויורד עולה קרבן חייב קודש
עופות. כבש, דרגות: (שתי ויולדת ה). ויקרא סולת. עופות,

זֿח). יב, מנכסיו.28)שם על 29)ירד קדושתן מעביר
לחולין. יוצאות והן חולין.30)העופות דלי 31)כמכסף

דלות.

.È‡È·ÈÂ ¯Înz - ÌeÓ da ÏÙÂ ‰Ó‰a LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ¿≈»¿»«»ƒ»≈¿»ƒ
‡È·È ‡Ï - ÏÒÙÂ ÛBÚ LÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛBÚ ‰ÈÓ„a¿»∆»¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
BÓk ,ÔBÈ„t ÛBÚÏ ÔÈ‡L ;‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ÂÈÓ„a¿»»¬ƒƒ»≈»∆≈»ƒ¿¿

ÁaÊn‰ È¯eq‡a e¯‡aL32. ∆≈«¿¿ƒ≈«ƒ¿≈«

כמו 32) חילול להן יש עוף בהן לקנות שהפריש מעות אבל
ט. בהלכה שנתבאר

.‡ÈÔÈp˜ È·iÁ Ïk33˙BÚÓ eLÈ¯Ù‰L ‰¯BzaL »«»≈ƒƒ∆«»∆ƒ¿ƒ»
ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ˙BÚn‰ ÏÎa ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ ,Ô‰Èp˜Ï¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»«»««»

‡È·È - dc·Ï34dc·Ï ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ô‰a ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿«»»ƒ»»¿»ƒ»∆«»¿«»
ÈÓc el‡Â È˙‡hÁ ÈÓc el‡ :¯Ó‡ elÙ‡ .‡È·È -»ƒ¬ƒ»«≈¿≈«»ƒ¿≈¿≈

BÏ LÈ - È˙ÏBÚ35„Á‡k Ô‰a ÁwÏÂ ˙BÚn‰ ·¯ÚÏ »ƒ≈¿»≈«»¿ƒ«»∆¿∆»
;‰ÏBÚ B‡ ˙‡hÁ Ïka ÁwÏ B‡ ,B˙ÏBÚÂ B˙‡hÁ«»¿»ƒ««…«»»

˙BL¯t˙Ó ÔÈw‰ ÔÈ‡L36ÌÈÏÚa‰ ˙ÁÈ˜Ïa ‡l‡37B‡ ∆≈«ƒƒƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ««¿»ƒ
Ô‰k ˙iOÚa38. «¬ƒ«…≈

לעולה.33) ואחד לחטאת אחד עופות. שני פירושו קן סתם
לעולה.34) אחר עוף לו.35)ויקנה נקבעות 36)מותר

לעולה. ואיזהו לחטאת בפירוש 37)איזהו קנו כשהבעלים
ואחר  סתם זוג קנה אם אבל לעולה, זה ועוף לחטאת זה עוף
לשנות. לו מותר עולה, וזה חטאת יהיה זה אמר כך

לעולה,38) או לחטאת שירצה איזה להקריב רשאי הכהן
בין  שקבעו פי על ואף לקיחה בשעת קבעו לא הבעלים אם

להקרבה. לקיחה

.·ÈCÎÈÙÏ39- ˙ÓÂ Ì˙Ò ÔÈp˜Ï ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»≈
‰·„Ï ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ Ïk eÏtÈ40Ôlk È¯‰L , ƒ¿»»«»«¿ƒƒ¿»»∆¬≈À»

.‰ÏBÚ ‡B·Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ»»

עולה.39) הדמים בכל  לקנות רשאי שהוא ואין 40)מפני
לים  להשליכם שצריך הבעלים שמתו חטאת כדמי דינם

המלח.

.‚È‰ÏBÚ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰L ÈÓ41, ƒ∆»»¿À»«»¿»«¬≈»«»
È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡Â ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â42‡È·‰Ï ‰ˆ¯ , ¿ƒ¿ƒ»¿»«≈¿»ƒ»»¿»ƒ

˙Ó .‡È·È - ‰Ó‰a ˙ÏBÚ ,‡È·È - ‰Ó‰a ˙‡hÁ Ô‰a»∆««¿≈»»ƒ«¿≈»»ƒ≈
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ - ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â43. ¿ƒƒ««»≈¿¿»«∆«

עולה.41) להביא חובה עליו אם 42)ומוטלת פירש ולא
עליו. חובה שתיהן והרי לעולה או לא 43)לחטאת ולמה

זה  דומים הדברים שני אין יב? בהלכה כמו לנדבה יפלו
לחטאת  אלו אומרים הבעלים אם אפילו יב בהלכה לזה.
"כולן  ולפיכך לעולה כולן לעשות הם רשאים לעולה ואלו
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שמסופקים  זו בהלכה כן שאין מה לעולה", לבוא ראויים
לים  ילכו הספק ומפני לעולה או לחטאת התכוון אם אנו
אבל  התכוון, למה דעתו גילה ולא כשמת זה וכל המלח,
מגלה  הוא הרי עולה או חטאת אלו מדמים מביא כשהוא

משנה). (לחם "לחובתי" באמירתו כוונתו את

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד 1) או מהחטאות אחת בהן שנתערב הזבחים כל יבאר

מזבח. מאיסורי

.‡ÌÈÁ·f‰ Ïk2˙B˙n‰ ˙B‡hÁÓ ˙Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙pL »«¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆««≈«»«≈
,e˙eÓÈ Ôlk - ‡Ba¯a „Á‡ elÙ‡ ,Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»¬ƒ∆»¿ƒÀ»»
Ì‡Â .ÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÌÈiÁ ÈÏÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰ - ·È¯˜‰3. ƒ¿ƒÀ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

ע:2) זבחים שלפי 3)משנה אמרו עג: שם בגמרא
התערובת  את הקריב אם נדחים, אינם חיים שבעלי השיטה
למעלה  לשיטתו ורבינו מהקרבה, שנדחו אע"פ הורצה,

נדחים. אינם חיים שבעלי כד הלכה ד בפרק

.·ÁaÊn‰ È¯eq‡Ó „Á‡ Ô‰a ·¯Ú˙4Ìlk eÚ¯È - ƒ¿»≈»∆∆»≈ƒ≈«ƒ¿≈«ƒ¿À»
‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú«∆ƒ…»∆¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈«»∆

Ô‰aL5·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÏL ÔÈn‰ B˙B‡Ó6. ∆»∆≈«ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿»≈

קדשים 4) בהמת כשנתערבה המדובר הקודמת בהלכה שם.
בתערובת  עוסקים אנו זו ובהלכה מיתה, שדינן בבהמות
למזבח, להקריבן שאסור בהמות פירוש, מזבח. באיסורי
או  אחד עד עלֿפי אשה שרבע או אדם שהמית שור כגון
כשרים, עדים שני עלֿפי אלא נסקל שאינו הבעלים, עלֿפי

וכדומה. טריפה בהמה היתה 5)או קדשים בהמת שמא
ביותר. ואם 6)היפה עולה, מקריב – עולה היתה אם

המכירה  מדמי לוקח עושה? הוא וכיצד שלמים. – שלמים
בהמת  ואומר: ביותר, השמנה הבהמה למחיר שווה סכום
כסף  על מחוללת תהא שהיא מקום בכל שנתערבה, הקדשים
כמה  כבר נתבאר הכסף. על בזה עוברת הקרבן וקדושת זה,
שיפול  עד ירעו ולפיכך פדיון, לו אין תמים שקרבן פעמים,

מום. בהם

.‚e·¯Ú˙7ÔÈlÁ‰ e¯ÎnÈ - ÌÈÓÈÓz ÔÈlÁa ÌÈL„˜ ƒ¿»¿»»ƒ¿Àƒ¿ƒƒƒ»¿«Àƒ
ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ ˙·¯ÚzaL8?„ˆÈk .Ôlk e·¯˜ÈÂ ∆««¬…∆¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿¿À»≈«

ÔÈlÁ ˙BÓ‰a Úa¯‡a e·¯Ú˙pL ÌÈÓÏL ˙BÓ‰a Úa¯‡«¿«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»¿¿«¿«¿≈Àƒ
ÔÈlÁ ÏL Úa¯‡‰ e¯ÎnÈ - ÌÈÓÈÓz9CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈÓÏ ¿ƒƒƒ»¿»«¿«∆Àƒ¿ƒ∆»ƒ

B‡ ‰ÏBÚa ÔÎÂ .ÌÈÓÏL Ïk‰ e·¯˜ÈÂ ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«…¿»ƒ¿≈¿»
Á ÈÓ„ È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÌÈÓc‰Â .ÌL‡a.Ô‰ ÔÈl ¿»»¿«»ƒÀƒ¿»»»∆¬≈¿≈Àƒ≈

ואם 8)שם.7) שלמים, – שלמים אם שנתערב, הזבח מין
עולה. – לו 9)עולה מוכר שהוא בפירוש, לקונה יאמר

יעילה  יותר היא זו תקנה חולין. שהן הבהמות ארבע את
ב. שבהלכה מזו

.„·¯Ú˙10ÏB„b - ÏÁ ÏL ÌÈ¯ÂLa Lc˜‰ ¯BL ƒ¿»≈∆¿≈ƒ¿»ƒ∆…»
Lc˜‰ ÔlÎaL11e¯ÎnÈÂ ,12.ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ ¯‡M‰ ∆¿À»∆¿≈¿ƒ»¿«¿»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ e·¯Ú˙13BÈÓa ÔÈÓ14·¯˜È ‰Ê - ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏÚa ÌLÏ15Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚa ÌLÏ ·¯˜È ‰ÊÂ , ¿≈¿»»¿∆ƒ¿«¿≈¿»»««ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .Ba¯˜ ¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»∆»≈∆«ƒ»¿»«∆¿»ƒ
‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙Ba¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡16Ï·‡ ; ¬ƒ¿»¿¿»ƒ∆≈»∆¿ƒ»¬»

ÏÚ CÓÒÏ CÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL‡ ˙Ba¯»̃¿¿¬»ƒƒ¿»∆»»ƒƒ¿…«
„Á‡‰ ÔziL „Ú e·¯˜È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ba¯˜ L‡…̄»¿»¬≈≈…ƒ¿¿«∆ƒ≈»∆»

B¯·ÁÏ B˜ÏÁ17,e¯ÎnÈÂ ,Ïka ÌeÓ ÏtiL „Ú B‡ , ∆¿«¬≈«∆ƒ…«…¿ƒ»¿
.ÔÈn‰ B˙B‡Ó Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a „Á‡ Ïk e‡È·ÈÂ¿»ƒ»∆»ƒ¿≈«»∆∆»∆≈«ƒ

ב.10) הלכה פי"ג מנחות את 11)תוספתא יקריב כלומר,
ואם  עולה, – עולה אם קרבן, מין לאותו שבהם הגדול
של  הם השוורים כשכל והמדובר שלמים. – שלמים
אבל  הגדול, את להקריב יכול הוא ולפיכך המקדיש,
להקריב  יכול המקדיש אין אחרים של בשוורים כשנתערב
דבר  מקדיש אדם ואין שלו, שור זה אין שמא הגדול, את
שנתערב  בפירוש: כתוב שם מנחות ובתוספתא שלו. שאינו

קח: מנחות גמרא וראה שיקבל 12)"בשוריו". והדמים
הוא  מהנמכרים אחד אם ואפילו חולין. הם השוורים בעד
בו  שאין קרבן כי הדמים, על עוברת קדושתו אין הקדש,

שם). רש"י (ראה מתחלל אינו עא:13)מום זבחים משנה
בני 14) שני של והם בשלמים, שלמים או בעולה עולה

בעליו.15)אדם. שהוא מי פרק 16)לשם למעלה ראה
ובהערות. בפנים יד, הלכה קלים 17)ד בקדשים המדובר

ואינו  ממונו אינם קדשים קדשי אבל בעלים, ממון שהם
פסק  רבינו שהרי לתמוה, יש (אולם במתנה ליתנם יכול
ושלמיו  עולתו ש"המוכר ח, הלכה מעילה מהלכות ד בפרק
במשנה  איגר עקיבא ר' הגהות ראה כלום". ולא עשה לא

שם).

.‰BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ e·¯Ú˙18‰ÏBÚ ÔB‚k , ƒ¿»¿ƒ¿∆≈ƒ¿»
Ô‰aL ‰¯eÓÁk elÙ‡ e·¯˜È ‡Ï - ÌÈÓÏLa19, ƒ¿»ƒ…ƒ¿¿¬ƒ«¬»∆»∆

.ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

עה:18) שם 19)שם במשנה עולה. שניהם להקריב
נאכל  שזה אלא נאכלים, ששניהם ושלמים באשם המדובר
בעזרה, הקלעים מן ולפנים ולילה ליום כהונה לזכרי
אדם  ולכל שביניהם ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

אומר:מישראל  שמעון ר' ורבנן. שמעון ר' בזה ונחלקו  .
וחכמים  שבהם", כחמור ויאכלו אשם) (כדין בצפון "ישחטו
פירוש  הפסול", לבית קדשים מביאים "אין ואומרים חולקים
כי  אכילתם, זמן צמצום ידי על פסול לקדשים לגרום אין
ייפסל  והנשאר הבשר, כל את לאכול יספיקו לא שמא
זה  ובמקרה ושלמים, בעולה כאן מדבר רבינו אבל בנותר.
לבית  קדשים מביאים שאין לנימוק כלל צריכים אנו אין
הלכה  מזבח איסורי מהלכות ה בפרק רבינו שהרי הפסול,
ואם  לוקה, – למזבח קלים קדשים בשר שהמעלה פסק ד
נקט  שרבינו ונראה שבהם. כחמור להקריבם איֿאפשר כן
"מין  המונח את לבאר לדוגמה, ושלמים" "עולה כאן
אבל  וכבש, שור כגון לפרש תטעה שלא מינו", בשאינו
בשאינו  מין של תערובות סוגי כל כוללת עצמה ההלכה
בפני  תערובת סוג כל דיני מפורטים הבאות ובהלכות מינו,

עצמו.

.ÂÔÈ‡ Ck ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊa ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ»»»≈
Ô‰ÈÏÎB‡a ÔÈËÚÓÓ20Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡ÏÂ21‡l‡ . ¿«¬ƒ¿¿≈∆¿…ƒ¿¬ƒ»»∆»
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?‰OÚÈ „ˆÈk22,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú Ïk‰ eÚ¯È ≈««¬∆ƒ¿«…«∆ƒ…»∆
Bc·Ï Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯ÎnÈÂ23‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ¿ƒ»≈»∆»≈∆¿«¿»ƒƒ¿≈«»∆

,¯Á‡‰ ÔÈnÓ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„·e ,‰Ê ÔÈnÓ Ô‰aL∆»∆ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆∆»∆ƒƒ»«≈
¯˙Bn‰ „ÈÒÙÈÂ24.B˙ÈaÓ ¿«¿ƒ«»ƒ≈

ימים 20) לשני נאכלים ששניהם בהמה, ומעשר בכור כגון
נאכל  ובכור מישראל, אדם לכל מותר שהמעשר אלא ולילה,

לכהנים. במקום 21)רק צמצום בו שיהיה דבר מצאנו לא
אכילתו, בזמן או באוכליו או צמצום גם בו יהיה ולא

בכלל. זה דין רבינו הביא למה נתבאר לא זה 22)ולפיכך
הקודמת. להלכה גם יחד,23)נמשך שניהם ימכור שאם

שבהם. היפה מחיר כמה ידע דמי 24)לא שבין ההפרש,
גרועה. דמי ובין יפה

.ÊÁL ‰ÏBÚ ·È¯˜‰ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡B‡ da ·i ««ƒ∆¿»ƒ¿ƒ»∆«»»
Ô·È¯˜‰Ï ·iÁ ‰È‰L ÌÈÓÏL25·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ -26 ¿»ƒ∆»»«»¿«¿ƒ»¬≈∆«¿ƒ

.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÏLe ˙¯Á‡ ‰ÏBÚ ˙·¯Úz‰ ÈÓcÓƒ¿≈««¬…∆»«∆∆¿»ƒ¬≈ƒ

נדרו.25) קיום יאחר שלא פרק 26)כדי זבחים תוספתא
ב. הלכה ח

.Á˙‡hÁ27„Ú Ïk‰ eÚ¯È - ÌÈÓÏLa ‰·¯Ú˙pL «»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒƒ¿«…«
,ÌÈÓÏL Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆∆»∆¿»ƒ
˙‡hÁ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .˙‡hÁ Ô‰aL ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆»∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»

e˙eÓÈ Ôlk - BÏ dLÈ¯Ù‰L ˙‡hÁ ÏÚ ˙¯Á‡28. «∆∆««»∆ƒ¿ƒ»À»»

שם.27) בעליה 28)תוספתא וכיפרו שאבדה חטאת כדין
רבינו, וסובר ה"א). ד פרק (למעלה שנמצאה לפני

ולחםֿמשנה. כסףֿמשנה ראה כאבודה. דינה - שנתערבה

.ËÔÎÂ29- ÌL‡ ˙BÚÓa ˙‡hÁ ˙BÚÓ e·¯Ú˙ Ì‡ ¿≈ƒƒ¿»¿»«»¿»»»
ÌB˜Ó ÏÎa ˙‡hÁ ÈÓc ÏlÁÓe ,˙BÓ‰a ÈzL Á˜BÏ≈«¿≈¿≈¿«≈¿≈«»¿»»
¯·k Ì‡Â .ÌL‡ ÏÚ ÌL‡ ÈÓ„e ,˙‡hÁ ÏÚ ‡e‰L∆««»¿≈»»«»»¿ƒ¿»

B˙‡hÁ ‰·¯˜30ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙BÚn‰ Ïk CÈÏBÈ -31. »¿»«»ƒ»«»¿»«∆«
BÓL‡ ‰·¯˜ ¯·k Ì‡Â32‰·„Ï Ïk‰ eÏtÈ -33. ¿ƒ¿»»¿»¬»ƒ¿«…ƒ¿»»

שם.29) דמי 30)תוספתא כאן והרי הכסף, שחילל לפני
מעורבים  האבודה שנמצאה לפני בעליה שכיפרו חטאת

אשם. א.31)בדמי הלכה ב בפרק והחטאת 32)כמו
קרבה. בהמה 33)לא שיקנה אחרי שישאר מה כל פירוש,

אשם. מותר כדין לנדבה יפול – לחטאת ויקריבנה יפה

.È‰„Bz34d˙¯eÓ˙a ‰·¯Ú˙pL35,‰·¯˜z Ô‰ÈzL - »∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿»
Ô‰nÚ ÌÁl‰ ÛÈÈÂ36CÎÂ .37¯‡La ‰„Bz ‰·¯Ú˙ Ì‡ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆¿»ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»

„Ú Ïk‰ eÚ¯È - B˙„Bz ‰·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁ·Ê¿»ƒ««ƒ∆»¿»»ƒ¿«…«
,˙¯Á‡ ‰„Bz ‰Ùi‰ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL∆ƒ…»∆¿»ƒƒ¿≈«»∆»«∆∆

.¯Á‡ Á·Ê ‰Ùi‰ ÈÓ„·eƒ¿≈«»∆∆««≈

תמורת 35)שם.34) זו הרי חולין בהמת על אמר אם
"ואם  לג): כז, (ויקרא שנאמר קדושות, שתיהן זו, תודה

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו, עם 36)המר
אותן  ומניפין תודה) (לחמי חלות ארבעים מביאים התודה
בתמורתה  התודה נתערבה ואם התודה, עם ביחד בעזרה
ח, הלכה יב פרק לקמן (ראה שתיהן עם  הלחם מניפים

יג). הלכה 37)והלכה שם תוספתא וֿז. להלכות נמשך זה
או  לחם טעונה זו שניה תודה אם פירש ולא רבינו סתם ג.
וכסףֿמשנה  ראב"ד ראה ללחם. רמז אין בתוספתא וכן לא,

כאן.

.‡È¯ÈÊ ÏÈ‡a ‰·¯Ú˙38‰·¯˜z Ì‰ÈzL -39, ƒ¿»¿»¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»
ÌÁl‰ ÛÈÈÂ40.Ô‰nÚ ¿»ƒ«∆∆ƒ»∆

לשלמים.38) איל מביא נזיר שהזרוע 39)שם. ואע"פ
חששו  שלא מפני באוכליו, וממעט קדשים כקדשי נאכל

(כסףֿמשנה). כזה קטן לה.40)לחלק הערה ראה

.·È¯BÎa41„Ú eÚ¯È Ì‰ÈL - ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿∆ƒ¿»≈¿∆«¿≈∆ƒ¿«
ÌeÓ Ì‰a ÏtiL42¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,43‡Ï ‰nÏÂ . ∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿¿»»…

,˙BˆÁ „Ú Ì„‡ ÏÎÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰L ÈÙÏ ?e·¯˜Èƒ¿¿¿ƒ∆«∆«∆¡»¿»»»«¬
;ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ÈLÏ ¯BÎa‰Â¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¡»∆»«…¬ƒ
ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿¿≈¿«¬ƒ

.Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»

צח:41) פסחים ד, הלכה ח פרק זבחים תוספתא
הנוגעים 42) שם.) (פסחים רבא דברי כאן השמיט רבינו

בהמה  שמביא היינו פדיון, שצריך הפסח של לתקנתו
פסח. מותר כדין שלמים, ומקריבה הפסח את עליה ומחלל

ושחיטת 43) הקבוע, באטליז לשוחטו שאסור בכור כחומרת
ואין  באיטליז בשרו את מוכרים אין וגם חולין, בהמות
עצמה  באכילה אבל באומד, אלא במשקלות אותו שוקלים
וכסףֿ שם, רש"י (ראה חומרה כל מום בעל בבכור אין

כאן). משנה

.‚È¯OÚÓ ÔÎÂ44ÌeÓ Ô‰a ÏtiLk ,ÁÒÙa ·¯Ú˙pL ¿≈«¬≈∆ƒ¿»≈¿∆«¿∆ƒ…»∆
eÏÎ‡È - e·¯Ú˙pL ¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ .¯OÚÓk eÏÎ‡È≈»¿¿«¬≈«¿¿««¬≈∆ƒ¿»¿≈»¿

ÔÓeÓa45. ¿»

על 44) הפסח את לחלל צריך כאן גם שם. זבחים תוספתא
(לחםֿמשנה). שלמים ויקריבנה אחרת כל 45)בהמה בלי

בעלי  מעשר לדיני בכור דיני בין הבדל כל אין שהרי תיקון,
מומים.

.„ÈÌÈL„˜ ¯‡L ÔÎÂ46- ¯OÚÓ·e ¯BÎ·a e·¯Ú˙pL ¿≈¿»»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿«¬≈
Ba ÏÙpL ¯BÎ·k eÏÎ‡ÈÂ ,ÌeÓ Ì‰a ÏtiL „Ú eÚ¯Èƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿ƒ¿∆»«

.ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯OÚÓk B‡ ÌeÓ¿«¬≈∆»«

עא:46) זבחים משנה

.ÂËÌL‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL »»∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆≈
- ÏÎ‡ ¯Oa‰ Ï·‡ ÔÈ¯eÓ‡‰ ‡l‡ Ô‰ÈMÓ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»≈ƒ¬»«»»∆¡»

e·¯˜È ‡Ï48‡È·ÈÂ ,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆»ƒ¿«∆ƒ…»∆¿»ƒ
¯˙Bn‰Â ,ÌÈÓÏL ‰Ùi‰ ÈÓ„·e ,ÌL‡ ‰Ùi‰ ÈÓ„aƒ¿≈«»∆»»ƒ¿≈«»∆¿»ƒ¿«»
Ô‰ÈL - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ì„˜ Ì‡Â .B˙ÈaÓ „ÈÒÙÈ«¿ƒƒ≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¬»¿≈∆

‰·„Ï eÏtÈ49. ƒ¿ƒ¿»»

עה:47) שם ולילה,48)משנה ליום נאכל שאשם מפני
מביאים  ו"אין שביניהם, ולילה ימים לשני נאכלים ושלמים

ה). הלכה (למעלה הפסול" לבית עולות 49)קדשים
חטאת). בדין ח הלכה למעלה (ראה אשם מותר כדין ציבור,
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.ÊËÌÈL„w‰ Ïk50ıeÁ ,BÈÓa ÔÈÓ e·¯Ú˙iL ¯LÙ‡ »«√»ƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
È¯ÎfÓ ‡l‡ ÌL‡‰ ÔÈ‡L ;ÌL‡‰ ÌÚ ˙‡hÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»»»∆≈»»»∆»ƒƒ¿≈
.‰·˜ ‡l‡ ÌÈO·k‰ ÔÓ ˙‡hÁ EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈO·k¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¿»ƒ∆»¿≈»

עא:50) שם משנה

.ÊÈÔÈ·¯Ú˙n‰ el‡ ÏÎÂ51- ·È¯˜‰ Ì‡ ,ÌÈiÁa ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,‰ˆ¯‰52. À¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ

עג:51) שם ובהערות 52)גמרא א, הלכה למעלה ראה
שם.

.ÁÈ‰Ó‰a53¯„Ú Ïc‚Ó „ÚÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ˙‡ˆÓpL54, ¿≈»∆ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«≈∆
d˙cÓÎe55- ‡È‰ d˙L ˙a ‰·˜ Ì‡ :Áe¯ ÏÎÏ ¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈»«¿»»ƒ

‡È‰ ˙‡hÁ ‡nL ,˙eÓzL „Ú ‰tÎÏ dÒBk56‰˙È‰ . ¿»¿ƒ»«∆»∆»«»ƒ»¿»
ÌÈzL ˙a57ÌÈÓÏL ‰p‡È·È -58ÌÁÏ dnÚ ‡È·ÈÂ ,59, «¿«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒƒ»∆∆

‡È‰ ‰„Bz ‡nL60BÏ ÔÈ‡ - ÌÈL ÈzL Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ . ∆»»ƒ»»»»∆¿≈»ƒ≈
‡e‰ ÌL‡ ‡nL ,‰wz61ÂÈÏÚa e¯tk ‡Ï ÔÈ„ÚÂ62. «»»∆»»»«¬«ƒ…ƒ¿¿»»

‰L Ôa ¯ÎÊ ‡ˆÓ63,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - »»»»∆»»«ƒ«∆ƒ…
‰ÏBÚ Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Óe ,ÂÈzÁz ˙BÓ‰a ÈzL ‡È·Óe≈ƒ¿≈¿≈«¿»«¿∆¿≈ƒ»
‰Ê - ‰È‰ ÌÈÓÏL Ì‡Â ,ÂÈzÁz ‰ÏBÚ ‰Ê - ‰È‰»»∆»«¿»¿ƒ¿»ƒ»»∆

ÂÈÎÒe ,‰ÏBÚ „Á‡‰ ·È¯˜Óe ;ÂÈzÁz ÌÈÓÏL64ÏMÓ ¿»ƒ«¿»«¿ƒ»∆»»¿»»ƒ∆
¯eaˆ65.‰È‰ ‰„Bz ‡nL ,ÌÁl‰ ÌÚ ÌÈÓÏL ¯Á‡‰Â , ƒ¿»«≈¿»ƒƒ«∆∆∆»»»»

‰È‰ elÙ‡L .BÓeÓa ÏÎ‡È ?‡ˆÓp‰ ‰Êa ‰OÚi ‰Óe«≈¬∆»∆«ƒ¿»≈»≈¿∆¬ƒ»»
¯OÚÓ B‡ ¯BÎa66ÁÒt Ì‡Â ;ÏÎ‡ ‡e‰ BÓeÓa - ¿«¬≈¿∆¡»¿ƒ∆«

ÌÈÓÏL ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ BpÓÊ ¯Á‡67Ïk‰ - BpÓÊ·e ; ««¿«¬≈∆¿»ƒƒ¿««…
Ba ÔÈ¯‰Ê68ÌL‡ B‡ ¯ÈÊ ÌL‡ ‡nL :¯Ó‡z Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿ƒ…«∆»¬«»ƒ¬«

Ú¯ˆÓ69eLÁ ‡Ï CÎÈÙÏ ,„ÈÓz ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿…»≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»…»
.Ô‰Ï»∆

קידושין 53) יוחנן ר' של ופירושו ד. ז, פרק שקלים משנה
לירושלים.54)נה: קרובה עיר זה.55)שם כמרחק

הם. קרבנות זבחי רובן שם, הנמצאות ואין 56)בהמות
שם. אביי דברי תקנה. ולעולה,57)לה לחטאת ופסולה

בת  כשהיתה רב זמן לפני נאבדה שמא חוששים אנו ואין
ותודה.58)שנה. לשלמים כולל שם הוא "שלמים"

לה.59) והערה י, הלכה למעלה של 60)ראה מלשונו
שתודה  ואףֿעלֿפי הבהמה, אותה רק שמקריב משמע רבינו
מביאים  ואין ולילה, ימים לשני ושלמים ולילה, ליום נאכלת
להקריב  מותר כאן יב), הלכה (ראה הפסול לבית קדשים
(הר  קרבן לאותו אחרת תקנה אין שהרי כדיעבד, שזה מפני
בהמה  גם שמביא בפירוש נאמר שם בגמרא אולם המוריה).

לחםֿמשנה). (ראה שתים.61)אחרת בן הוא אשם קרבן
ודמיו 62) שיומם, עד ברעייה תקנה לו יש כיפרו שאם

יד). הלכה ד פרק (למעלה לנדבה הוא 63)נופלים והרי
שלמים. ספק עולה עם 64)ספק שמביאים ויין שמן

הבאתם,65)הקרבנות. חובת להטיל מי על אין שהרי
שם. שקלים פדיון.66)משנה להם בדין 67)שאין גם

בהערה  שהבאנו המוריה" "הר של להסברו צריכים אנו זה
אחרים  ושלמים ולילה, ליום נאכל זמנו אחר פסח שהרי נט,
הפסול. לבית קדשים מביאים ואין ימים, לשני נאכלים

יאבד.68) שלא עליו שנה.69)משגיחים בני באים שניהם

.ËÈeËÁLpL ¯Á‡ ÌÈL„˜a ÌÈL„˜ e·¯Ú˙70- ƒ¿»¿»»ƒ¿»»ƒ««∆ƒ¿¬
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e·¯Ú˙ .Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È71 ≈»¿∆»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

Ô˙¯eˆ ¯aÚz - ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁa B‡72e‡ˆÈÂ ¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¿À«»»¿≈¿
.‰Ù¯O‰ ˙È·Ï¿≈«¿≈»

ד.70) ח, פרק שם ותוספתא עה: זבחים משנה
שם.71) בלינה.72)תוספתא שיפסלו כדי אותן, ילינו

נפסלו. שלא קדשים לשרוף שאסור

.Î˙‡hÁ È¯·È‡73‰ÏBÚ È¯·È‡a e·¯Ú˙pL74- ≈¿≈«»∆ƒ¿»¿¿≈¿≈»
ÔÈÙ¯BOÂ ,Ô˙¯eˆ ¯aÚ˙e e„ÒtiL „Ú Ïk‰ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ«…«∆ƒ»¿¿À«»»¿¿ƒ

Ô˙B‡75ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BOL ÌB˜na ‰¯ÊÚa76. »»¬»»«»∆¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

עז.73) שם אבל 74)משנה המזבח, על הקטרה שטעונים
להקטירם. ואסור לכהנים נאכלים חטאת כדעת 75)איברי

הם  חשובים שאיברים מפני ביטול, להם ואין שם. רבנן
בתערובת. בטלים הלכות 76)ואינם ראה העזרה. בתוך

ג. הלכה ז פרק הקרבנות מעשה

.‡Î¯·‡77È¯·È‡a ·¯Ú˙pL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ÏL ≈∆∆«¬≈ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿≈
˙È·Ï Ïk‰ e‡ˆÈ - ÌÈ¯·È‡ ÛÏ‡a ¯·‡ elÙ‡ ,ÌÈL„»̃»ƒ¬ƒ≈∆¿∆∆≈»ƒ≈¿«…¿≈
˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡Ó ıeÁ Ôlk e·¯˜ elÙ‡Â .‰Ù¯O‰«¿≈»«¬ƒ»¿À»≈∆»ƒ««¬…∆
ÈÏeÒt ÔÈÙ¯BOL ÌB˜na ‰¯ÊÚa Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»≈»¬»»«»∆¿ƒ¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

עז:77) שם משנה

.·Î˙BÎÈ˙Á78˙BÎÈ˙Áa e·¯Ú˙pL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¬ƒ»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»¿«¬ƒ
ÈLÏ ÔÈÏÎ‡a „Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ B‡ ,ÌÈl˜ ÌÈL„»̃»ƒ«ƒ«∆¡»ƒ¿∆»¿∆¡»ƒƒ¿≈

.Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È - ÌÈÓÈ»ƒ≈»¿¿»∆»∆

עה:78) שם משנה

.‚Î‰ÎÈ˙Á79‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‰‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ¬ƒ»∆«»¿≈»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ˙‡hÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆«»¿»¿≈¿»∆∆∆
ÌÁÏ ÏL ˙BÒe¯t ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ‡ÓËpL ÌÈt‰«»ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆∆∆

‰ÏÚz ‰Ê È¯‰ - ¯B‰h‰ ÌÈt‰80e¯‡aL BÓk , «»ƒ«»¬≈∆«¬∆¿∆≈«¿
˙BÓe¯˙a81. ƒ¿

פא:79) יבמות את 80)ברייתא לאכול ומותר מתבטלת,
לכבד  ראויות שאינן קטנות בחתיכות המדובר התערובת.
הברייתא  את לקיש ריש מעמיד שם בגמרא אורחים. בהן
שהלכה  יוחנן ר' אבל חשיבות, כל בה שאין כשנימוחה
מחשיב  אדם כל שלא קטנות, בחתיכות מעמידה כמותו
וראה  דברי. וד"ה יוחנן ר' ד"ה שם תוספות ראה אותן.

כ. הלכה יד.81)למעלה הלכה יד פרק תרומות בהלכות

.„ÎÏ·‡82a ‰·¯Ú˙pL ˙‡hÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á‰‡Ó ¬»¬ƒ»∆«»∆ƒ¿»¿»¿≈»
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t ÔÎÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÎÈ˙Á¬ƒ∆Àƒ¿≈¿»∆∆∆«»ƒ
È¯‰ - ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¯B‰h‰«»∆ƒ¿»¿»¿≈»¿∆Àƒ¬≈

ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÏÎ‡È ‡l‡ ,eÏÚÈ ‡Ï el‡83ÏÎk ≈…«¬∆»≈»≈«…«…¬ƒ¿»
˙BÚn„Ó‰84. «¿À»

מפני 83)שם.82) מתבטלת, אינה למה הנימוק זהו
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בהלכה  מהֿשאיןֿכן לכהנים, הכל להאכיל שאפשר
וחולין.84)הקודמת. קודש של תערובת

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכל 1) בלילה, והמולק שמלקו, לעבודה הפסולין כל יבאר

בקודש. פסולו שהיה

.‡ÔÈÏeÒt‰ Ïk2e˜ÏnL ‰„B·ÚÏ3Ô˙˜ÈÏÓ - »«¿ƒ»¬»∆»¿¿ƒ»»
‰ÏeÒt4BÈ‡ - ÏeÒt ÛBÚ‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»»≈

‰‡ÓËÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·k5,‰ÏÈla ˜ÏÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«»«»¿À¿»¿≈ƒ»«««¿»
ËÁML B‡6ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ7ÌÈ‡ - ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«≈»

.‰Ï·pk«¿≈»

א.2) סח, זבחים נשחטים 3)משנה, אינם העוף קרבנות
שנאמר  בציפרנו, העורף מן מולקם הכהן אלא בסכין,

ראשו". את "ומלק טו): א, טעונה 4)(ויקרא שמליקה
ומלק". וגו' הכהן "והקריבו (שם): שנאמר כשר, כהן

פסול 5) כשמלק אבל טמא. – טהור עוף נבילת האוכל
להוציא  המליקה מועילה נפסל, שהקרבן אע"פ קדשים,

נבילה. קדשים 7)עופות.6)מטומאת לשחט והואֿהדין
א. סט, שם ברייתא בפנים,

.·ÌÈ¯Bz ˜ÏÓ8ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL9¯·ÚL ‰BÈ È·e »«ƒ∆…ƒƒ«¿«»¿≈»∆»«
dtb L·iLÂ ,ÌpÓÊ10dÈÚ ˙ÈÓÒpLÂ11‰ÚË˜pLÂ ¿«»¿∆»««»¿∆ƒ¿≈≈»¿∆ƒ¿¿»

Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - dÏ‚«̄¿»¬≈¿≈»¿»»»∆«¿»…
L„wa dÏeÒt ‰È‰L12‡Ï ;‰Ï· dÈ‡Â ‰ÏeÒt - ∆»»¿»«…∆¿»¿≈»¿≈»…

.¯·c ÏÎÏ ‰Ï· BÊ È¯‰ - L„wa dÏeÒt ‰˙È‰»¿»¿»«…∆¬≈¿≈»¿»»»

שם.8) משיזהיבו 9)משנה, בלבד גדולים כשרים תורים
זמן  כל קטנים, כשהם רק באים יונה ובני נוצותיהם,
איסורי  (הל' דם מקומה ומתמלא גדולה נוצה שעוקרים

ה"ג). פ"ב אבל 11)כנפה.10)מזבח העין, שנחטטה
מומים  להקרבה. כשרה שלימה, והיא ראייתה איבדה אם
דינו  - אבר ויבש אבר, נטילת אלא בעוף פוסלים אינם
וזכרות  תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות האבר. כניטל
רק  ובאה תמימה להיות צריכה בהמה עולת (פירוש, בעוף
נקטעה  גפה, יבש יכול העוף), עולת לא אבל הזכרים, מן
כל  ולא העוף" "מן תלמודֿלומר עינה? ונחטטה רגלה
מקומות). ובכמה ב כד, קידושין (ברייתא העוף"

ד"ה 12) ו'תוספות' שם. (רש"י לעזרה שהביאו אחרי שנפסל
שחיטה). אחרי שנפסלו מפרשים אמר,

.‚˜ÏBn‰ ,CÎÈÙÏ13‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ14˜ÏnL B‡ , ¿ƒ»«≈¿ƒ¿≈¿≈»∆»«
- ıeÁa ÌÈL„˜Â ÌÈÙa ÔÈlÁ ˜ÏnL B‡ ,ÔÈkÒa¿«ƒ∆»«Àƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«

‰Ï· BÊ È¯‰15˙¯zÓ ‰˜ÈÏn‰ ÔÈ‡L ;¯·c ÏÎÏ ¬≈¿≈»¿»»»∆≈«¿ƒ»«∆∆
.ÁaÊnÏ ¯Lk ‡e‰L ¯·„ ‡l‡ ˙¯‰ËÓe¿«∆∆∆»»»∆»≈«ƒ¿≈«

ב.13) סט, שם העוף 14)משנה, את פוסלת טריפות
ה"א). פ"ג (שם א.15)למזבח סח, שם משנה,

.„Úa¯p‰ Ï·‡16‰ˆ˜n‰Â ,17„·Úp‰Â18Ô˙‡‰Â ,19 ¬»«ƒ¿»¿«À¿∆¿«∆¡»¿»∆¿»
¯ÈÁn‰Â20È¯‰ - e˜ÏÓpL ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰Â , ¿«¿ƒ¿«À¿¿»«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¬≈

˙È·a ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓe ,¯·c ÏÎÏ ‰Ï· el‡≈¿≈»¿»»»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡L ;‰ÚÈÏa‰«¿ƒ»∆≈«¿À»»»¬≈∆«¬≈≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.16) פה, לעבודהֿזרה.17)שם להקריבו שהופרש
זונה.19)כאליל.18) שמכר 20)אתנן היינו כלב, מחיר

כג, (דברים בתורה כתוב כשרה. בהמה במחירו וקיבל כלב
אלקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט):

.‰˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k21ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆««»
‰hÓÏ ˙ÈOÚ22‰ÏÚÓÏ ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ,23˙‡hÁ . «¬≈¿«»¿«»¿«¿»««

d˙Èf‰ ‰OÚL ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰»∆¬»»¿«¿»¿»≈∆»»«»»»
˙‡hÁ ‰OÚÓk24‰ÏBÚ ‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa25ÔÈa , ¿«¬≈«»≈∆¬»»¿«¬≈»≈

.˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ‰ÏBÚ ÌLÏ d‡OÚL∆¬»»¿≈»≈∆¬»»¿≈«»

ה"ו.21) ופ"ז ה"כ, התחתון 22)פ"ו בחציו דמה את מזים
ונקרא  באמצעו, המזבח את חוגר היה אדום קו המזבח. של
למעלה  הניתנים הדמים מקום בין ומבדיל הסיקרה" "חוט

למטה. הניתנים בהמה,23)ומקום מקרבנות להיפך
למטה. והעולה למעלה מעשיה את 24)שהחטאת הזה

בצוואר. הנשאר את ומיצה או 25)הדם הזיה. בלי מיצוי
(ויקרא  בפירוש נאמר ובחטאת הגוף, מן הראש את שהבדיל

יבדיל". ולא "ומלק... ט): ה,

.ÂÔÓÈÒ ˜ÏÓ elÙ‡ ,‰hÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«»¬ƒ»«ƒ»
ÔÈa .‰ÏeÒt - ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ÔÓÈÒÂ ‰hÓÏ „Á‡∆»¿«»¿ƒ»∆»¿«¿»¿»≈

‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk B˜ÏnL26‰OÚÓk d‡OÚL ÔÈa ∆¿»ƒ¿ƒ«»≈∆¬»»¿«¬≈
ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ˙‡hÁ ÌLÏ d‡OÚL ÔÈa ,˙‡hÁ«»≈∆¬»»¿≈«»≈∆¬»»¿≈

.‰ÏBÚ»

ãycew zegiyn zecewpã

z`hg .dlrnl serd zlere ,dhnl ziyrp serd z`hgy ..."
d`yry serd zler oke ...dleqt dlrnl d`yry serd

."dleqt ...dhnl

לעולה, חטאת שבין החילוק ידוע האדם, בעבודת ומשמעו
"פרקליט  על־דרך דורון, היא ועולה לכפר, באה שחטאת
שסרח  כאדם אחריו, דורון נכנס פרקליט ריצה שנכנס,
מביא  פניו להקביל וכשבא פרקליטין, על־ידי וריצהו במלך

בידו". דורון
ועולת  למטה, נעשית ש"חטאת במה הפנימי הפירוש וזהו
תשובה  עשה שכבר הכפרה אחרי שאפילו למעלה", העוף
המזבח, גבי על הקריבוהו וכבר לבית־המקדש קרבן והביא
תתאה' 'תשובה בבחינת והוא למטה" "נעשית זאת בכל
זה  עניין למעלה. יתעלה ואז לרצות, כדי עולה שיביא עד
דרכן  ש"בעלי־תשובה הרמב"ם שכתב במה גם מתבטא
לומר  הוא גמור "חטא ולכן ביותר", וענווים שפלים להיות
האיסור  בכלל והוא הראשונים", מעשיך זכור לבעל־תשובה

אחיו". את איש תונו "ולא של
(bp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הגוף.26) מן הראש שהבדיל

.Ê‰hÓÏ d˜ÏnL ÛBÚ‰ ˙‡hÁ27‰ÏBÚ ˙˜ÈÏÓk ««»∆¿»»¿«»ƒ¿ƒ«»
B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿«¬≈«»¿≈»

‰ÏeÒt - ‰ÏBÚ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk28. ¿«¬≈»¿≈»¿»
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בחטאת 28)כמצוותה.27) כמו בעוף פוסל השם שינוי
ה"א. פט"ו לקמן ראה בהמה.

.Á˙‡hÁ ‰OÚÓk ‰ÏÚÓÏ d‡OÚL ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔÎÂ¿≈«»∆¬»»¿«¿»¿«¬≈«»
- ˙‡hÁ ÌLÏ ˙‡hÁ ‰OÚÓk B‡ ,‰ÏBÚ ÌLÏ¿≈»¿«¬≈«»¿≈«»

‰ÏeÒt29‰¯Lk - ˙‡hÁ ÌLÏ ‰ÏBÚ ‰OÚÓk .30, ¿»¿«¬≈»¿≈«»¿≈»
‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ‰˙ÏÚ ‡lL „·Ï·e31. ƒ¿«∆…»¿»«¿»ƒ¿≈»

פסולה.29) – מעשיה ששינה כיוון במקומה, שעשאה אע"פ
לשמה.30) שלא שעשאה בהמה חייבים 31)כעולת

אחרת. עולה להביא

.ËB‡ Ô˙iOÚ ÌB˜Ó ÈtÓ eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰ el‡ Ïk»≈»∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿¬ƒ»»
˙Ï·k ÔÈ‡ - ÌÓL ÈepL B‡ Ô‰ÈOÚÓ ÈepL ÈtÓƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ¿»≈»¿ƒ¿«

ÛBÚ‰32ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ B‡ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ »¿À¿»¿≈««»«»
‰Ïbt˙pL33dÈ‡ - ¯˙B ˙ÈOÚ B‡ ‰‡ÓË B‡ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¿»«¬≈»≈»
‰‡nËÓ34‰ÚÈÏa‰ ˙È·a35el‡ ÏkL .ÛBÚ‰ ˙Ï·k ¿«¿»¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆»≈

.L„wa ÔÏeÒt¿»«…∆

ב.32) סו, זבחים לקמן 33)משנה, מבוארים פיגול דיני
יג. א.34)פרק סט, שם טהור 35)ברייתא, עוף נבלת

שהיא  ובשעה אותה כשאוכלים אלא בנגיעה מטמאה אינה
הבליעה. בבית נוגעת

.È,d˙ÂˆÓk ˙ÈOÚ - ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«»»««»≈«¬≈¿ƒ¿»»
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â36.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎk Û¯Oz ‡l‡ , ¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ»≈¿»¿≈«À¿»ƒ

˜ÙÒ ‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔB‚k ?˜Ùq‰ ÏÚ ‡B·z „ˆÈÎÂ¿≈«»««»≈¿∆»¿»»ƒ»¿≈
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ B‡ ‰·Ê37eÏ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ »»¿≈∆∆¿…«≈»∆¿≈»

ËÁ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡L ;˜ÙÒ ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ‡ ««¿≈»«»≈∆ƒƒ¿«≈ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·È - ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»ƒ»»»¿∆ƒ¿»≈

˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a38. ¿ƒ¿¿»

א.36) כט, שמביאות 37)נזיר עד לגמרי נטהרות שאינן
אבל  מספק, קרבנות להביא להן התירו לפיכך קרבנותיהן,
ספק  על מביא אינו העוף, חטאת להביא חייב שהוא חוטא

ה"ב). פי"א שגגות (הל' ה"א.38)חטא פ"ח

.‡ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁ39‡È‰L dÏ Ú„BÂ ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ««»«»»««»≈¿«»∆ƒ
- dÏ Ú„B ‰˜ÏÓ ‡lL „Ú Ì‡ :È‡cÂ da ˙·iÁ«∆∆»««ƒ«∆…ƒ¿¿»«»

ÏÎ‡˙Â ˙È‡cÂ ‰OÚz40dÏ Ú„B ‰˜ÏÓpL ¯Á‡ Ì‡Â ; ≈»∆«»ƒ¿≈»≈¿ƒ««∆ƒ¿¿»«»
B˙ÈˆÓ˙Â dÓc ˙Èf‰ ¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ -41Û¯O˙Â42È„k , ¬≈∆≈«»«»»¿«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈

,ÏÎ‡z ˜Ùq‰ ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿««»«»»««»≈≈»≈
‰‡a ˜ÙÒ ÏÚ ‰lÁza È¯‰L43. ∆¬≈«¿ƒ»«»≈»»

ב.39) כו, שם וגמרא ב. כב, כריתות משנה,40)משנה,
שבצוואר.41)שם. הדם מותר ב.42)מיצוי כו, שם

יוחנן. כרבי ופסק יוחנן, ורבי רב וקל 43)מחלוקת
לטעות.

.·È- ‰˜ÏÓpL ¯Á‡Ó da ˙·iÁ dÈ‡L dÏ Ú„B«»∆≈»«∆∆»≈««∆ƒ¿¿»
¯·wz BÊ È¯‰44. ¬≈ƒ»≈

שמן 44) מפרשים - ב כו, שם ובגמרא א. כה, שם משנה,
הוזה  שלא מאחר הוא, חולין שהרי בהנאה, מותרת התורה
פ"ד  למעלה ראה אסרוה. ורבנן ספיקה, כיפרה ולא הדם

תלוי. אשם בדין ה"כ



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah `"iÎ'd -`"tyz'd

ה'תשפ"א  טבת ה' ראשון יום

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈

˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

eyrpy ze`ltpe miqpa xtql dxez ly dyrÎzevn"
enk ...dfd meid z` xekf xn`py ...mixvna epizea`l

."zayd mei z` xekf xn`py

לכאן? בשבת המדבר הפסוק של עניינו מה להבין וצריך
החיוב  בדבר המצוות' ב'ספר שכתב מה פי על שתירצו יש
לבנך  "והגדת הפסוק את וציטט מצרים, ביציאת לספר
בן, לו אין ש"אם הגמרא דורשת שעליו כו'" ההוא ביום
עליה  שחייב השבת זכירת כמו עצמו" לבין בינו גם חייב

עצמו. לבין בינו
חזר  החזקה' ב'יד כי ברמב"ם כך לתרץ אפשר שאי אלא
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את  "זכור הפסוק והביא המצוות' ב'ספר שכתב ממה בו
רק  הוא זה שחיוב לחשוב מקום כלל אין וא"כ הזה" היום

בן. לו שיש בזמן
בא  כו'" הזה היום את "זכור הפסוק בהמשך בזה: והביאור
מצות  תאכל ימים "שבעת כו'"... חמץ יאכל "ולא החיוב
עניין  לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ כו'"
בפסוק  כמו שלא בדברים, זכירה - עצמו בפני הוא הזכירה
בא  החיבור ובוא"ו לו שבהמשך הזה" היום את "זכור
בפני  כציווי לפרשו אפשר אי ולכן חמץ" יאכל "ולא הציווי
"זכור  הפסוק להביא הוצרך לכן בדברים", "זכירה - עצמו
עניין  הוא בדברים הזכירה בו כי לקדשו" השבת יום את
זכירה  שהיא שבפסח הזכירה על גם ראיה ומכאן בפ"ע.
לאבותינו  שנעשו ונפלאות בנסים לספר היינו בדברים,

כו'". במצרים
(dk oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו , לבין בינו
בן  ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי בא: פרשת סוף במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של
וכן  פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰·."לזה זה שואלין

.·:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ
eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»
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מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח שינה
ה"ד, (פ"ח להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב: שם על

.Â¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»

ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆
ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆

BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא
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('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן

קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55 ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰Ó56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂ58Ô˜ÏL Ì‡Â .59B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔL·Î60Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות

ה'תשפ"א  טבת ו' שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.‡Ck ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza :‡e‰«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba"2ÔÓÊe3 ≈¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«
‰˙BLÂ4"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .5ÏËBÂ ¿∆¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈

ÂÈ„È6¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe .7, »»¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈
‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ ‰vÓe8 «»«¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏL∆«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ«

¯N· ÈÈÓ ÈL ÔÁÏM‰9¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : «À¿»¿≈ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆
.‰‚È‚ÁÏ«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.·˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
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צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה

.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ

והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈
C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ

.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿
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א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»
„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.·ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.‚ÈÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
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הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין
י"א).

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»

ה'תשפ"א  טבת ז' שלישי יום

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י

ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
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¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות

עובדיה. רב בנוסחת וכ"ה

e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»
כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות

חיי". בדמייך

‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»

‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
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xteyקס zekld - mipnf xtq - zah 'g iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««

הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות
כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'

עוונותינו". כל על לכפר

el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ≈
.ÌÈ¯B¯Óe .‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta«∆«…»»¿≈»∆««»¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆

eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  טבת ח' רביעי יום

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
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אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות לבטלה
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה (להלן

מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו תקע דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם (כסףֿמשנה
בראב"ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל שכולו
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,

הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿
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BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…
ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…

.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר

ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ"ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב"א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין

(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה
כסףֿמשנה). ועיין

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ
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ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ה'תשפ"א  טבת ט' חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו שיש
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.··iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,¯·ca ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙·BÁ È„È9- ¯ÙBM· eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.‰Ú˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.Â·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈
Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…

.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
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בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו
(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות

אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
(מגידֿ בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

(מגיד25ֿ)משנה). אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית

שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

ה'תשפ"א  טבת י' שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
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קסה xtey zekld - mipnf xtq - zah 'i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»
ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.„‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈

‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני
התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ" ישראל "מקדש ר
ב"זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב"אתה מתחלת
ב"שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם
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כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
בראשֿ שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

ה'תשפ"א  טבת י"א ש"ק יום

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
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ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני
פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31L‡¯a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰32‰¯Lk -33L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰34‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡35dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;·BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰· Èab ÏÚ36È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿
,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»

·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ37. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא
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למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.Ê‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים

אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -
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שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
אףֿעלֿפיֿ – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי

ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין כן
רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»

בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין
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ה'תשפ"א  טבת ה' ראשון יום

פה. פד. עשה מצות
צ. תעשה לא מצות

― הפ"ד ּכלֿהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
"וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ci)ּתעׂשה ,ai mixac)רצּו וכאׁשר , ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

קרּבן איזה ׁשל ּבחּוץ הקרבה על אתֿהאזהרה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקּים
"ּפןֿ יתעּלה: מאמרֹו ראיה הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבכלֿמקֹום" עלתי bi)ּתעלה ,my)ּבספרי אמרּו .zyxt) ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹ
(d`xּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְְִִִִֵֶַַָָָָ

אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלֹומר:
יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה עֹולה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
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ּ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

ה מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? זה,מנא ּבלׁשֹון הּדבר חלט ְְְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ
weqta)אמרּו xn`p)מּקיׁש ― ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

ענׁש עׂשּיה אף והזהיר, ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: ְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָָעלּיה
אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ּתעלה "ׁשם ּבאמרם יֹורּו ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָוהזהיר.

"עלֹותי ּתעלה "ׁשם ci)יתעּלה: ,my)היא וזֹו ― ְְֲִִֶֶֶַַָֹ
"ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ההקטרה ּכלֹומר: ְְְְֵֵַַַַַַַַָָָָָָָההקרבה,

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ההקרבה(my)ּתעׂשה ּכֹולל זה ― ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּׁשחיטה,
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ּבׁשֹוגג ְְִֵַַַַַָָָּבחּוץ
חּוץ הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה

אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה fw:)למקֹום my): ְְְֲִֵֵַָָָָָָ
וכן חּיב". אֹומר: יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ"הּמעלה
אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל לפי לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהלכה,

ּבית ׁשאין אףֿעלּֿפי ּגם(ycwn)מקריבין נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשפ"א  טבת ו' שני יום

פט. תעשה לא מצות
כט. לט. עשה מצות

ל. עשה מצות פא. תעשה לא מצות
― 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
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 :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
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wfg zxecdn jezn

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:

ענׁש(ew.)זבחים אזהרה; ּוכתיב ענׁש ּכתיב "העלאה, : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
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 ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
עלֿהּמזּבח ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" ּובספרא(my)לא .(ev zyxt)― תכּבה "לא : ְְְְִִִֶֶָֹֹ
על וכלֿהעֹובר ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלּמד
לֹוקה. ― הּמזּבח מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלאו

מּזבחים י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(v`:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

― ׁ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). ְְְִִִֶֶַָ

ה'תשפ"א  טבת ז' שלישי יום

מא. מ. כה. כח. עשה מצות
מב. כז.

― הכ"ח לּתןהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ
אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאתֿהּקטרת
ּ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 ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

ּכלּֿדיני נתּבארּו מּמנחֹותּוכבר ח' ּבפרק זֹו (et.)מצוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
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
חדׁשיכם "ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּוסף

i`)וגֹו'" ,gk xacna). ְ
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― 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 ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ט"ז יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

עצרת מּוסף וזהּו zereayd)(ּבניסן, bgּבספר 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

ה'תשפ"א  טבת ט' חמישי יום

קסא. עשה מצות
קמ. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ חמישי ח ֿ'ט 'טבת 

― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו (xwie`והּוא ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָ

(eh ,bkׁשנה יֹובל, ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה nw)ׁשנה dyr zevn), ְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

יֹום יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ּכלֿאחד חּיב ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּכ
יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, fh)וׁשבּוע ,my), ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה h)ואמר: ,fh mixac)ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ
ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין
ּכלֿמיֿׁשּקדמני אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת
יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

eq.)אמרם zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x)לממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ
(zepnl)ׁשּתי ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

לּה ׁשּיׁש מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמצות
נעׂשֹות היּו אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָחלקים,

אמרּו אּלּו מצות xnba`)ׁשּתי ,l"fg),מצוה הּימים מנין : ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ
ׁשמדקּדק מּמי יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומנין
לׁשֹון אין ,וכ ּכ לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברים,
ּוראיה עצמּה. ּבפני מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻזה

זה על `zg)ּברּורה devna millkp zexitqd izyy)ׁשאנּו זה , ְֶֶֶַָָ
וכ ּכ ׁשהם ּבאמרנּו, ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמֹונים
ּבפני מצוה הּׁשבּועֹות היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ְְְְִִִִֵַָָָָָָָָׁשבּועֹות
ּבלבד, הּׁשבּועֹות ּבלילי אּלא מנינם מתקינים היּו לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹעצמּה,
על וצּונּו ּבמצותיו קּדׁשנּו "אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹואז
הּדבר ואין העמר", ׁשבּועי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹספירת
ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― העמר ספירת היא הּמצוה אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכן,

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּצּוה.
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― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
והּוא לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ּבכֹורֹות אחר(dl.)ּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא b)ׁשּנאמר: ,ci my)ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ
(my d`x zyxt)ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין
לּצֹורם מּנין אֹומר: ואכל(jzeg)ּבןֿיעקב הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכלּֿתֹועבה";

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ְְֶֶַזֹו

ה'תשפ"א  טבת י' שישי יום

קלב. תעשה לא מצות
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.
ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת
ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו (yexit"aלהקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
("zeipyndּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: היא bl)זה ,hk zeny), ְִִֵֶֶַָֹֹֹ
זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו אתֿהענׁש(lw`)ּכמֹו אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו
ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל
מּמּנּו האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" gi)עונּה ,f `xwie),זה ּפסּוק ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבׁשעת הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

אין יאכל" "האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהקרבתֹו
הּׁשליׁשי. ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכּונתֹו

hk.)אמרּו migaf)ּכף" :(dhd)על ּבמחּׁשב לׁשמֹוע, אזנ ְְְְְִִֵַַַָָֹ
ׁשהּוא מדּבר", הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹזבחֹו
― זֹו מחׁשבה אחר מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתקלקל
ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחּיב
חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹואמר

g)ונכרתה" ,hi my)ּכרתֹות ּובגמרא .(.d)ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְְְִִִֵַָָָָ
ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּגזרה

ּדילף ׁשוה ּבגזרה אּלא הּכתּוב עון(cnlpy)לּמדֹו עון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
הכא ּכתיב עונּה(lebt"a")מּנֹותר: מּמּנּו האכלת "והּנפׁש ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
התם ּוכתיב מה(xzep"a")ּתּׂשא", ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִִִָָָָָָֹֹ

― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן אף ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָלהּלן
והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָיביא

קדׁשים. ּבסדר ׁשֹונים ְְִִִֵֶָָּבמקֹומֹות

ה'תשפ"א  טבת י"א ש"ק יום

קכ. תעשה לא מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש י ֿ'י "א טבת 

― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר elk`l)ׁשהזהרנּו `le ,xi`ydl) ְְְִִֶַָָֻ

ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן
עדּֿבקר" מּמּנּו l)"לאֿתֹותירּו ,ak `xwie)למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ

אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר
לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ
e`ld z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny dfa)

(dwel epi`e ,"exizez `l" lyּכמֹו עׂשה, מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְְֲִֵֵַָ
עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ְְְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשּבארנּו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc migqt(oey`x meil)

o`kn eyxce ,'xUa Ylk`e(.`l dxenz),dxya zlik` wx xzedy §¨©§¨¨¨
dalge dzfib wx m` mi`pz ewlgpe .mixeq` dalge dzfib la`
zpn lr dzectl mb xeq`y df weqtn miyxecy e` ,mixeq`
z` `xnbd x`az ,ef zwelgn it lr .mialkl dlik`dl

:`ziixad,øîà óñBé áøung lke`d oica ewlgpy mi`pzd ipy ©¥¨©
ililbd iqei iax zrck mixaeq ,gqta ycwd ly(:gk lirl)ungy

e ,gqta elit` d`pda xzeníéáìëì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBôa§¦¤©¢¨¦§©£¦¨¦§¨¦
éâìôéî÷lr men zlra miycw znda zectl xzen m` ewlgp - ¨¦§§¦

,mialkl dlik`dl zpnøîàc ïàîxn`y `pzd -øáñ÷ ,ìòî ©§¨©¨©¨¨©
,[xaeq-],íéáìëì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBtly ung ok enke ¦¤©¢¨¦§©£¦¨¦§¨¦

ezectl ie`x ,gqta dlik`l ie`x epi`y it lr s` ,ycwd
okle ,ycwdl ciqtd elk`y dfe ,jxr el yie mialkl elik`dle

.oaxwae minelyza aiige lrny epicøáñ÷ ,ìòî àì øîàc ïàîe©§¨©Ÿ¨©¨¨©
ïéãBt ïéàly ungd oi` ok m`e ,mialkl mlik`dl miycwd z` ¥¦

.lrn `l elke`de ,ezyecw zngn yeniyl ie`x gqta ycwd
ycwd ly ung lke`d iabl zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbd

mi`pz ewlgp .gqta(:cr w"a),oennk aygp oennl mxebd xac m`
m` ,oenn geex eilral mexbl egka j` ,jxr el oi`y xac ,xnelk

oennk aygp:ef zwelgn it lr `ziixad z` x`az `xnbd .áø©
dì àðz ,àáø øa àçàxg` ote`a [dpy-] £¨©¨¨¨¨¨
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המשך בינור למס' פסחים ליום רנשון עמ' נ
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èî-÷øô äéîøéelÎdk

äëéà:éNBNî úéø÷ úläz (äìäú) øéò äáfò-àì CåëéLðà-ìëå äéúáçøa äéøeçá eìté ïëì ¥¬«Ÿª§−̈¦´§¦¨®¦§©−§¦«¨¥²¦§¬©¤−¨¦§ŸŸ¤®¨§¨©§¥̧
:úBàáö ýåýé íàð àeää íBia encé äîçìnäæë:ããä-ïa úBðîøà äìëàå ÷Nnc úîBça Là ézväå ©¦§¨¨³¦©ÆÆ©´©½§ª−§¨¬§¨«§¦©¬¦¥−§©´©¨®¤§¨§−̈©§§¬¤£¨«

çëeîe÷ ýåýé øîà äk ìáa-Cìî øvàøãëeáð (øåöàøãëåáð) äkä øLà øBöç úBëìîîìe | øã÷ì§¥¨´«§©§§´¨À£¤³¦¨Æ§«©§¤©´¤«¤¨¤½−Ÿ¨©´§¨®µ
:íã÷-éða-úà eããLå øã÷-ìà eìòèëeàNé íäélîâe íäéìk-ìëå íäéúBòéøé eçwé íðàöå íäéìäà £´¤¥½̈§¨§−¤§¥¤«¤¨¢¥¤³§Ÿ¨Æ¦½̈§¦¥¤¯§¨§¥¤²§©¥¤−¦§´

:áéáqî øBâî íäéìò eàø÷å íäììì e÷éîòä ãàî eãp eñðíëéìò õòé-ék ýåýé-íàð øBöç éáLé úáL ¨¤®§¨§¯£¥¤²¨−¦¨¦«ªÁª̧§¹Ÿ¤§¦¯¨¤²¤Ÿ§¥¬¨−§ª§¨®¦«¨©̧£¥¤¹
:äáLçî íëéìò (íäéìò) áLçå äöò ìáa-Cìî øvàøãëeáðàìçèáì áLBé åéìL éBb-ìà eìò eîe÷ §©§¤©³¤«¤¨¤Æ¥½̈§¨©¬£¥¤−©£¨¨«´£À¤¬§¥²¥¬¨¤−©

:eðkLé ããa Bì çéøá-àìå íéúìã-àì ýåýé-íàðáìì íäéð÷î ïBîäå æáì íäélîâ eéäåíéúøæå ììL §ª§¨®Ÿ§¨©¯¦§«Ÿ§¦²©−¨¨¬¦§«Ÿ§¨¸§©¥¤¹¨©À©£³¦§¥¤Æ§¨½̈§¥¦¦¬
:ýåýé-íàð íãéà-úà àéáà åéøáò-ìkîe äàô éöeö÷ çeø-ìëìâìäîîL íépz ïBòîì øBöç äúéäå §¨−©§¥´¥¨®¦¨£¨¨²¨¦¬¤¥−̈§ª§¨«§¨§¨̧¨¹¦§¬©¦²§¨−̈

:íãà-ïa da øeâé-àìå Léà íL áLé-àì íìBò-ãòãìä øLààéápä eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äé ©¨®«Ÿ¥¥¬¨Æ¦½§«Ÿ¨¬−̈¤¨¨«£¤̧¨¨¯§©§¨²¤¦§§¨¬©¨¦−
:øîàì äãeäé-Cìî äi÷ãö úeëìî úéLàøa íìéò-ìàäìúL÷-úà øáL éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¤¥¨®§¥¦À©§²¦§¦¨¬¤«¤§−̈¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬Ÿ¥−¤¤´¤

:íúøeáb úéLàø íìéòåìúBçøä ìëì íéúøæå íéîMä úBö÷ òaøàî úBçeø òaøà íìéò-ìà éúàáäå ¥¨®¥¦−§¨¨«§¥¥¦̧¤¥¹̈©§©´À¥«©§©Æ§´©¨©½¦§¥´¦¦½§−Ÿ¨ª´
:íìéò (íìåò) éçcð íL àBáé-àì øLà éBbä äéäé-àìå älàä̈¥®¤§«Ÿ¦§¤´©½£¤²«Ÿ¨¬−̈¦§¥¬¥¨«

i"yx
(‰Î).äáæò àì êéà חומתה סביב עפר נתמלאת לא

החומה  עד ירושלים את ויעזבו כמו החומה לחזק
ג) הרעה (נחמיה  מן נעזבת לא למה לפתור עוד ויש

עליה: הרעה תבא שלא éùåùî.הזאת úéø÷ יתאבל כך
עליה: שבועה:ïëì.(ÂÎ)מלכה יחריבו åîãé.לשון

נשמע  קול אין חריבה עיר שכל דממה מלשון זז ואינו
חומה ÷øã.(ÁÎ)בה: אין הם באהלי' מדברות שוכני

עיר: לשון øåâî.(ËÎ)ואין ל"א בלעז אמאשמנ"ט
åâå'.(Ï)יראה: íëéìò õòé éë קומו העצה היא ומה

שליו: גוי אל åðåëùé.(Ï‡)עלו ããá ביחידות בטח
יראים  שאין אדם ברוב ולישב להתאסף צריכין אין

עליהם: אויב äàô.(Ï·)שיבוא éöåö÷ מקצה מוקצים
הרוחות: קצה íìéò.(Ï‰)אל úù÷ úà תקות את

עילם)עילם. חזקת íúøåáâ.:(ס"א úéùàø:'גבורת מיטב

cec zcevn
(‰Î).‰·ÊÂÚ ‡Ï ÍÈ‡רבות מקומות  החריב נ"נ כי עם כאומר

קרית תהלה עיר להיותה מלהשחיתה אותה הניח לא איך  עכ"ז
אנשיהÔÎÏ.(ÂÎ)משוש: ילחמו מאד  חשובה  עיר שהיא מפני

אנשי וכל  ברחובותיה  בחוריה  ויפלו ימותו כי עד  עליה
עד  העיר בעבור ילחמו כי מהם מי ינוס  ולא יכרתו המלחמה

כולם: ‡˘.(ÊÎ)ימותו È˙ˆ‰Âעליה יבוא המקום בגזירת ר "ל 
‰„„.אבדון: Ô·:ארם מלך  וכו'Ï˜„¯.(ÁÎ)הוא קדר על ר"ל

ה': אמר כה  ÂÏÚ.אמר ÂÓÂ˜ואומר לכשדים מזרז המקום כאלו
וכו': עלו קומו  ˜„Ì.להם  È·כי חצור וממלכות  קדר  בני הם 
ישבו : המזרח לשבת‡‰Ì‰ÈÏ.(ËÎ)בפאת בתים להם אין כי

באהלים: מדבריות שוכני  האהליםÌ‰È˙ÂÚÈ¯È.והם יריעות
שונות : במילות  הדבר Ì‰Ï.וכפל  Â‡˘È: לעצמם Â‡¯˜Âיקחו

.'ÂÎÂ מכל אותם  יפחידו ר "ל  פחד אליהם יקראו סביבותם  מכל
Â„Â.(Ï)עבר : ÂÒÂנוסו להם  לאמר מזהירם  הנביא כאילו

להחבא : מסתרים בעמקי ושבו  מאד  רחוק למקום נדים והיו  לעמו˜ÂÓÂ.(Ï‡)ממקומכם שאמר  והמחשבה  העצה היא  וזאת ר "ל 
ונזהר : נשמר להיו' מי עם מלחמה לו ואין בשלוה היושב גוי אל  „ÌÈ˙Ï.קומו ‡Ïבדלתים הסגורים מבצר  בערי  יושב אינו

ÂÂÎ˘È.ובריח: פניהם :·„„ נגד אויב פחד  אין  כי לבדו אחד  כל כיֿאם יחד  מאוספים  שוכנים לכל ÌÈ˙È¯ÊÂ.(Ï·)אינם אפזרם
העולם: פאת בקצות ÂÈ¯·Ú.עבר ÏÎÓÂ:בו מסובבים ויהיו אידם להם אביא  צד  ÂˆÁ¯.(Ï‚)מכל  ‰˙È‰Â על המושל מקום  הוא

אהלים: שוכני קדר  בני Â‚È¯.כל  ‡ÏÂ:עראי דרך  ÌÏÈÚ.(Ï„)אף Ï‡:מדי ממלכות  והיא  עילם  ˜˘˙.(Ï‰)על שהיו‡˙ לפי
גבורתם: ראשית היא  אשר  קשתם שישבור במפלתם  אמר  לכן  גבורתם  עיקר  היה  ובזה  קשת ÂÎÂ'.(ÂÏ)מושכי È˙‡·‰Â ר"ל

שממולו: העבר אל  לפזרם  עבר מכל ינשבו  הרוחות כאילו העולם וקצות  רוחות ארבע בכל  ‰‡Ï‰.יתפזרו ˙ÂÁÂ¯‰ ÏÎÏאשר
שממולו : העבר אל  יפזרם כ "א כי מהם הרוח ‰‚ÈÂ.באה  ‰È‰È ‡ÏÂ:'וגו לא  אשר  בעולם  אומה  שום  יהיה לא

oeiv zcevn
(‰Î).‰·ÊÚ: הנחה ופאר :˙‰Ï˙.ענין הלול  עיר:˜¯È˙.מל '

.È˘Â˘Ó: יתירה מואבÂÓ„È.(ÂÎ)היו"ד ער  כמו כריתה ענין
טו)נדמה  ושריפה:È˙ˆ‰Â.(ÊÎ):(ישעיה תבערה  ענין
(ÁÎ).Â„„˘Â: וביזה עושק  יריעהÌ‰È˙ÂÚÈ¯È.(ËÎ)ענין  מל '

פחד :Â‚Ó¯.יקחו:Â‡˘È.ווילון: מל '˘ÂÈÏ.(Ï‡)ענין
הדלתות :·¯ÁÈ.שלוה : הסוגר מטה כעין  כמו·„„.הוא יחידי

לבטח  ד')לבדד  ריבוי:ÔÂÓ‰Â.(Ï·):(תהלים עניןÌÈ˙È¯ÊÂ.ענין
פרש  וזריתי  כמו ב')פיזור קצה:˜ˆÈˆÂ:(מלאכי מלשון ..‰‡Ù

ועבר: רעה:‡Ì„È.צדדיו:ÂÈ¯·Ú.צד  ומקרה  צער ענין 
(‚Ï).ÔÂÚÓÏהיית אתה מעון ה' כמו  מדור צ)ענין :(תהלים
.ÌÈ˙: נחש דירה :Â‚È¯.מין מיטב¯‡˘È˙.(Ï‰)ענין ר"ל

תבואתה ראשית ב)וכן הנושב:¯ÂÁÂ˙.(ÂÏ):(לעיל רוח 
.˙ÂÁÂ¯‰:ועבר פאה ענין

`i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãciÎe

åòBøfä çBk øöòú-àìå íéøLéî úBNòì ïBôvä Cìî-ìà àBáz áâpä-Cìî úáe eøaçúé íéðL õ÷ìe§¥³¨¦Æ¦§©½̈©´¤«¤©¤À¤¨Æ¤¤´¤©¨½©£−¥¨¦®§«Ÿ©§ºŸ´©©§À©
:íézòa d÷æçîe dãìiäå äéàéáîe àéä ïúpúå Bòøæe ãîòé àìåæàáéå Bpk äéLøL øöpî ãîòå §³Ÿ©£ŸÆ§Ÿ½§¦¨¥̧¦³§¦¤Æ¨Æ§©´Ÿ§½̈©£¦−̈¨¦¦«§¨©²¦¥¬¤¨¨¤−¨©®§¨´Ÿ

:÷éæçäå íäá äNòå ïBôvä Cìî æBòîa àáéå ìéçä-ìàçíúcîç éìk-íò íäéëñð-íò íäéäìà íâå ¤©©À¦§¨ŸÆ§¨Æ¤´¤©¨½§¨¨¬¨¤−§¤¡¦«§©´¡«Ÿ¥¤¿¦§¦«¥¤Á¦§¥̧¤§¨¹̈
:ïBôvä Cìnî ãîòé íéðL àeäå íéøöî àáé éáMa áäæå óñkèáLå áâpä Cìî úeëìîa àáe ¤¯¤§¨¨²©§¦−¨¦´¦§¨®¦§Æ¨¦´©£½Ÿ¦¤−¤©¨«À̈§©§Æ¤´¤©¤½¤§−̈

:Búîãà-ìàéäøbúéå (åøâúéå) áLéå øáòå óèLå àBá àáe íéaø íéìéç ïBîä eôñàå eøbúé åéðáe (åðáå) ¤©§¨«¨¨´¦§¨À§¨§Æ£Æ£¨¦´©¦½¨¬−§¨©´§¨¨®§¨¬Ÿ§¦§¨¤−
:Bfòî (äæòî)-ãòàéïzðå áø ïBîä ãéîòäå ïBôvä Cìî-íò Bnò íçìðå àöéå áâpä Cìî øîøîúéå ©¨ª«§¦§©§©Æ¤´¤©¤½¤§¨¾̈§¦§©¬¦−¦¤´¤©¨®§¤¡¦Æ¨´½̈§¦©¬

:Bãéa ïBîääáé:æBòé àìå úBàaø ìétäå Bááì íøå (íåøé) ïBîää àOðåâéãéîòäå ïBôvä Cìî áLå ¤¨−§¨«§¦¨¬¤¨−§¨´§¨®§¦¦²¦Ÿ−§¬Ÿ¨«§¨Æ¤´¤©¨½§¤¡¦´
:áø Leëøáe ìBãb ìéça àBá àBáé íéðL íézòä õ÷ìe ïBLàøä-ïî áø ïBîäãéíéaø íää íézòáe ¨½©−¦¨¦®§¥̧¨«¦¦³¨¦Æ¨´½§©¬¦¨−¦§¬¨«¨¦¦´¨¥½©¦¬

:eìLëðå ïBæç ãéîòäì eàOpé Enò éöéøt | éðáe áâpä Cìî-ìò eãîòé©«©§−©¤´¤©¤®¤§¥´¨¦¥´©§À¦«©§²§©£¦¬¨−§¦§¨«

i"yx
(Â).íéøùéî úåùòì:אביה ובין בינו שלום àìåפשרת

.'åâå øåöòú ואת מביאיה ואת הצפון מלך וילכדנה
צרתה: עת בכל ומחזיקה היולדה øåöòú.אביה àìå

לא  לפניו אביה) יעמוד (ולא לעמוד כח מביאיה זרוע
כחו: גבורי הם זרועו ולא הצפון ïúðúå.הוא מלך ביד

äãìåéäå.היא: äéàéáîå:אביה øöðî(Ê)הוא ãîòå
.äéùøù:המלוכה בכסא כנו על יושב ìàבן àáéå

.ìéçä:הצפון מלך ïåôöä.אל êìî æåòîá בערי כלומר
במבצריו: íäá.מעוזו äùòå:בהם éæçäå÷.והצליח
אותם: àáå(Ë)שריהם:íäéëéñð.(Á)ויכבוש

.áâðä êìî úåëìîá אבי שהיא הנגב מלך מלכות דרך

שנאמר  כמו מצרים והיא אדמתו אל ישוב אביה
מצרים: יביא בשבי הצפון åéðáå.(È)למעלה מלך של

àåá.יתגרו: àáå הצפון מלך של בנו הלוך והולך כמו
הנגב: ארץ אל ועבר ושטף בו áåùéå.äøâúéå.יבוא

הנגב: åæåòî.במלך ãò:מבצריו øîøîúéå.(È‡)עיר
בעם: ïåîää.וילחם ïúðå:בידו הצפון מלך של

(·È).ïåîää àùðå כי מאד להתגאות צפון מלך של
במלחמה: להתגבר בלבם úåàåáø.יזמו ìéôäå רבים

הנגב: מלך æåòé.בחיל àìå נצחון יהיה לא זאת ובכל
שלו: ãéîòäì(È„)המלחמה åàùðé êîò éöéøô éðáå

.ïåæç:וסיעתם ישראל פריצי שזו סעדיה ר' בשם ראיתי

cec zcevn
(Â).ÌÈ˘ ı˜ÏÂבאהבה יחד  יתחברו הרבה  שנים  ולסוף

בשלום : להיות  חפצים  יהיו  ר"ל  ÌÈ¯˘ÈÓ.ושלום  ˙Â˘ÚÏ
ריבותם : בדברי הצפון מלך ובין אביה בין ˙ÂˆÚ¯.לפשר ‡ÏÂ

שאון המיית מביניהם למנוע הזרוע כח לעכב תוכל  לא אבל 
והנצחון : ÂÓÚÈ„.המלחמה  ‡ÏÂ יעמוד לא ההיא  בפעם  אבל

מאז: כמו במלחמה  להתחזק עמדו על  הנגב  ÂÚÂ¯ÊÂ.מלך 
ההיא: במלחמה יעמדו לא הם גם ועוזריו זרועו Ô˙˙Â.אנשי

הצפון: מלך  הנגב:‰È‡.ביד  מלך השריםÈ‡È·ÓÂ‰.בת הם 
מישרים: לעשות  הצפון מלך אל  המלחמה  קודם עמה והלכו אותה הנגב:ÏÂÈ‰Â„‰.שהביאו מלך  אביה  ·ÌÈ˙Ú.הוא  ‰˜ÈÊÁÓÂ

הכוכבים : מהלך  לפי העתים פעולת  בהודעת  אותה המחזיקים אצטגנינים משרשיהÓÚÂ„.(Ê)הם הבא  ענף מן יעמוד ואח "ז
אביה: של  המלכות כסא על  ישב הנגב  מלך  בת מבני אחד ר "ל  אביה של כנו  ‰ÏÈÁ.על Ï‡:הצפון מלך  בערי·ÊÂÚÓ.של 

·‰Ì.המבצר: ‰˘ÚÂ:כחפצו.˜ÈÊÁ‰Â:ויכבשם בהם ויאחז כוכבים:‡Ì‰È‰Ï.(Á)יחזיק  החדשÂ‰Â‡.העבודת הנגב מלך
הצפון: מלך  שיעמוד  ממה  יותר  במלוכה  יעמוד  רבות  Â‚Â'.(Ë)שנים  ‡·Âאמו אבי הנגב מלך  מלכות במעלת  שיבוא ר"ל

אמו: אבי מלכות שהיה  כמו גדולה מלכותו ‡„Â˙Ó.להיות Ï‡ ·˘Âהצפון בארץ יעמוד לא  המלחמה נצחון  כבוד שיקנה אחר
הנגב: ארץ אל  אדמתו אל  ישוב הנגב:ÂÈ·Â.(È)כי  מלך  עם מלחמה יתגרו הצפון מלך  ·Â‡.בני ‡·Âהוא וחוזר ביאה  ויבוא

ההמון: ÚÂ·¯.על ÛË˘Â: הנגב ארץ ע "פ  מים כשטף  במרוצה  מלחמה :Â˘ÈÂ·.יעבור ויתגרה ישוב ÂÊÂÚÓ.אח"ז „Úמבצר הוא 
המלוכה : רב :Ó¯Ó˙ÈÂ¯.(È‡)עיר במרירות  ÂÓÚ.יתאכזר ÌÁÏÂ:הצפון מלך  עם ומפרש הצפון:ÈÓÚ‰Â„.וחוזר ·Â„È.מלך 

הנגב: מלך  ‰‰ÔÂÓ.(È·)ביד  ‡˘Â:לבבו ירום ובזה בשבי ויביאה  לעצמו  ההמון  ישא  הנגב כמהÏÈÙ‰Â.מלך  שיפיל  עם
בו: למשול  יתחזק  לא עכ "ז הצפון מלך  של  מהמון ‰¯‡˘ÔÂ.(È‚)רבאות  ÔÓ:במלחמה שנפל  הראשון  מן ‰ÌÈ˙Úיותר ı˜ÏÂ

.ÌÈ˘:מרובים שנים  זמן ·Â‡.לסוף ‡Â·È:וזהב מכסף מרובים ובנכסים  גדול בחיל ביאה  Â„ÓÚÈ.(È„)יבוא  ÌÈ·¯ מלך מלבד
הנגב: מלך  על  רבים עוד יעמדו ÍÓÚ.הצפון ÈˆÈ¯Ù È·Â: ישראל רשעי יוכשלוÂ‡˘È.ר"ל אבל  נבואה להעמיד א"ע  ירוממו

זה: בעבור  והומתו הנביאים  נבאו  ועליו האמיתי המשיח שהוא  עליו אז ניבאו אשר  השלוחים  והם זה בעבור ויאבדו ימותו  כי

oeiv zcevn
(Â).ÌÈ¯˘ÈÓ:ולזה לזה  ונוח  ישר  שהוא פשרה ור "ל  ישר מל'
(Ê).¯ˆÓ:( יא (ישעיה יפרה משרשיו ונצר כמו ענף  ÂÎ.ענין

ובסיס: כן האישÈÊÁ‰Â˜.מלשון  בה  והחזיק כמו אחיזה  ענין
כב ): (יהושעÌ‰ÈÎÈÒ.(Á)(דברים סיחון נסיכי כמו  שריהם

ומריבה:Â¯‚˙È.(È)יג): תגר מל 'Ó¯Ó˙ÈÂ¯.(È‡)מל'
לקיחה :Â˘‡.(È·)מרירות : רשעיםÈˆÈ¯Ù.(È„)ענין

והצדק: האמת  גדר הפורצים



קעה hn wxt dinxi - mi`iap

èî-÷øô äéîøéelÎdk

äëéà:éNBNî úéø÷ úläz (äìäú) øéò äáfò-àì CåëéLðà-ìëå äéúáçøa äéøeçá eìté ïëì ¥¬«Ÿª§−̈¦´§¦¨®¦§©−§¦«¨¥²¦§¬©¤−¨¦§ŸŸ¤®¨§¨©§¥̧
:úBàáö ýåýé íàð àeää íBia encé äîçìnäæë:ããä-ïa úBðîøà äìëàå ÷Nnc úîBça Là ézväå ©¦§¨¨³¦©ÆÆ©´©½§ª−§¨¬§¨«§¦©¬¦¥−§©´©¨®¤§¨§−̈©§§¬¤£¨«

çëeîe÷ ýåýé øîà äk ìáa-Cìî øvàøãëeáð (øåöàøãëåáð) äkä øLà øBöç úBëìîîìe | øã÷ì§¥¨´«§©§§´¨À£¤³¦¨Æ§«©§¤©´¤«¤¨¤½−Ÿ¨©´§¨®µ
:íã÷-éða-úà eããLå øã÷-ìà eìòèëeàNé íäélîâe íäéìk-ìëå íäéúBòéøé eçwé íðàöå íäéìäà £´¤¥½̈§¨§−¤§¥¤«¤¨¢¥¤³§Ÿ¨Æ¦½̈§¦¥¤¯§¨§¥¤²§©¥¤−¦§´

:áéáqî øBâî íäéìò eàø÷å íäììì e÷éîòä ãàî eãp eñðíëéìò õòé-ék ýåýé-íàð øBöç éáLé úáL ¨¤®§¨§¯£¥¤²¨−¦¨¦«ªÁª̧§¹Ÿ¤§¦¯¨¤²¤Ÿ§¥¬¨−§ª§¨®¦«¨©̧£¥¤¹
:äáLçî íëéìò (íäéìò) áLçå äöò ìáa-Cìî øvàøãëeáðàìçèáì áLBé åéìL éBb-ìà eìò eîe÷ §©§¤©³¤«¤¨¤Æ¥½̈§¨©¬£¥¤−©£¨¨«´£À¤¬§¥²¥¬¨¤−©

:eðkLé ããa Bì çéøá-àìå íéúìã-àì ýåýé-íàðáìì íäéð÷î ïBîäå æáì íäélîâ eéäåíéúøæå ììL §ª§¨®Ÿ§¨©¯¦§«Ÿ§¦²©−¨¨¬¦§«Ÿ§¨¸§©¥¤¹¨©À©£³¦§¥¤Æ§¨½̈§¥¦¦¬
:ýåýé-íàð íãéà-úà àéáà åéøáò-ìkîe äàô éöeö÷ çeø-ìëìâìäîîL íépz ïBòîì øBöç äúéäå §¨−©§¥´¥¨®¦¨£¨¨²¨¦¬¤¥−̈§ª§¨«§¨§¨̧¨¹¦§¬©¦²§¨−̈

:íãà-ïa da øeâé-àìå Léà íL áLé-àì íìBò-ãòãìä øLààéápä eäéîøé-ìà ýåýé-øáã äé ©¨®«Ÿ¥¥¬¨Æ¦½§«Ÿ¨¬−̈¤¨¨«£¤̧¨¨¯§©§¨²¤¦§§¨¬©¨¦−
:øîàì äãeäé-Cìî äi÷ãö úeëìî úéLàøa íìéò-ìàäìúL÷-úà øáL éððä úBàáö ýåýé øîà äk ¤¥¨®§¥¦À©§²¦§¦¨¬¤«¤§−̈¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§¨´§¨½¦§¦¬Ÿ¥−¤¤´¤

:íúøeáb úéLàø íìéòåìúBçøä ìëì íéúøæå íéîMä úBö÷ òaøàî úBçeø òaøà íìéò-ìà éúàáäå ¥¨®¥¦−§¨¨«§¥¥¦̧¤¥¹̈©§©´À¥«©§©Æ§´©¨©½¦§¥´¦¦½§−Ÿ¨ª´
:íìéò (íìåò) éçcð íL àBáé-àì øLà éBbä äéäé-àìå älàä̈¥®¤§«Ÿ¦§¤´©½£¤²«Ÿ¨¬−̈¦§¥¬¥¨«

i"yx
(‰Î).äáæò àì êéà חומתה סביב עפר נתמלאת לא

החומה  עד ירושלים את ויעזבו כמו החומה לחזק
ג) הרעה (נחמיה  מן נעזבת לא למה לפתור עוד ויש

עליה: הרעה תבא שלא éùåùî.הזאת úéø÷ יתאבל כך
עליה: שבועה:ïëì.(ÂÎ)מלכה יחריבו åîãé.לשון

נשמע  קול אין חריבה עיר שכל דממה מלשון זז ואינו
חומה ÷øã.(ÁÎ)בה: אין הם באהלי' מדברות שוכני

עיר: לשון øåâî.(ËÎ)ואין ל"א בלעז אמאשמנ"ט
åâå'.(Ï)יראה: íëéìò õòé éë קומו העצה היא ומה

שליו: גוי אל åðåëùé.(Ï‡)עלו ããá ביחידות בטח
יראים  שאין אדם ברוב ולישב להתאסף צריכין אין

עליהם: אויב äàô.(Ï·)שיבוא éöåö÷ מקצה מוקצים
הרוחות: קצה íìéò.(Ï‰)אל úù÷ úà תקות את

עילם)עילם. חזקת íúøåáâ.:(ס"א úéùàø:'גבורת מיטב

cec zcevn
(‰Î).‰·ÊÂÚ ‡Ï ÍÈ‡רבות מקומות  החריב נ"נ כי עם כאומר

קרית תהלה עיר להיותה מלהשחיתה אותה הניח לא איך  עכ"ז
אנשיהÔÎÏ.(ÂÎ)משוש: ילחמו מאד  חשובה  עיר שהיא מפני

אנשי וכל  ברחובותיה  בחוריה  ויפלו ימותו כי עד  עליה
עד  העיר בעבור ילחמו כי מהם מי ינוס  ולא יכרתו המלחמה

כולם: ‡˘.(ÊÎ)ימותו È˙ˆ‰Âעליה יבוא המקום בגזירת ר "ל 
‰„„.אבדון: Ô·:ארם מלך  וכו'Ï˜„¯.(ÁÎ)הוא קדר על ר"ל

ה': אמר כה  ÂÏÚ.אמר ÂÓÂ˜ואומר לכשדים מזרז המקום כאלו
וכו': עלו קומו  ˜„Ì.להם  È·כי חצור וממלכות  קדר  בני הם 
ישבו : המזרח לשבת‡‰Ì‰ÈÏ.(ËÎ)בפאת בתים להם אין כי

באהלים: מדבריות שוכני  האהליםÌ‰È˙ÂÚÈ¯È.והם יריעות
שונות : במילות  הדבר Ì‰Ï.וכפל  Â‡˘È: לעצמם Â‡¯˜Âיקחו

.'ÂÎÂ מכל אותם  יפחידו ר "ל  פחד אליהם יקראו סביבותם  מכל
Â„Â.(Ï)עבר : ÂÒÂנוסו להם  לאמר מזהירם  הנביא כאילו

להחבא : מסתרים בעמקי ושבו  מאד  רחוק למקום נדים והיו  לעמו˜ÂÓÂ.(Ï‡)ממקומכם שאמר  והמחשבה  העצה היא  וזאת ר "ל 
ונזהר : נשמר להיו' מי עם מלחמה לו ואין בשלוה היושב גוי אל  „ÌÈ˙Ï.קומו ‡Ïבדלתים הסגורים מבצר  בערי  יושב אינו

ÂÂÎ˘È.ובריח: פניהם :·„„ נגד אויב פחד  אין  כי לבדו אחד  כל כיֿאם יחד  מאוספים  שוכנים לכל ÌÈ˙È¯ÊÂ.(Ï·)אינם אפזרם
העולם: פאת בקצות ÂÈ¯·Ú.עבר ÏÎÓÂ:בו מסובבים ויהיו אידם להם אביא  צד  ÂˆÁ¯.(Ï‚)מכל  ‰˙È‰Â על המושל מקום  הוא

אהלים: שוכני קדר  בני Â‚È¯.כל  ‡ÏÂ:עראי דרך  ÌÏÈÚ.(Ï„)אף Ï‡:מדי ממלכות  והיא  עילם  ˜˘˙.(Ï‰)על שהיו‡˙ לפי
גבורתם: ראשית היא  אשר  קשתם שישבור במפלתם  אמר  לכן  גבורתם  עיקר  היה  ובזה  קשת ÂÎÂ'.(ÂÏ)מושכי È˙‡·‰Â ר"ל

שממולו: העבר אל  לפזרם  עבר מכל ינשבו  הרוחות כאילו העולם וקצות  רוחות ארבע בכל  ‰‡Ï‰.יתפזרו ˙ÂÁÂ¯‰ ÏÎÏאשר
שממולו : העבר אל  יפזרם כ "א כי מהם הרוח ‰‚ÈÂ.באה  ‰È‰È ‡ÏÂ:'וגו לא  אשר  בעולם  אומה  שום  יהיה לא

oeiv zcevn
(‰Î).‰·ÊÚ: הנחה ופאר :˙‰Ï˙.ענין הלול  עיר:˜¯È˙.מל '

.È˘Â˘Ó: יתירה מואבÂÓ„È.(ÂÎ)היו"ד ער  כמו כריתה ענין
טו)נדמה  ושריפה:È˙ˆ‰Â.(ÊÎ):(ישעיה תבערה  ענין
(ÁÎ).Â„„˘Â: וביזה עושק  יריעהÌ‰È˙ÂÚÈ¯È.(ËÎ)ענין  מל '

פחד :Â‚Ó¯.יקחו:Â‡˘È.ווילון: מל '˘ÂÈÏ.(Ï‡)ענין
הדלתות :·¯ÁÈ.שלוה : הסוגר מטה כעין  כמו·„„.הוא יחידי

לבטח  ד')לבדד  ריבוי:ÔÂÓ‰Â.(Ï·):(תהלים עניןÌÈ˙È¯ÊÂ.ענין
פרש  וזריתי  כמו ב')פיזור קצה:˜ˆÈˆÂ:(מלאכי מלשון ..‰‡Ù

ועבר: רעה:‡Ì„È.צדדיו:ÂÈ¯·Ú.צד  ומקרה  צער ענין 
(‚Ï).ÔÂÚÓÏהיית אתה מעון ה' כמו  מדור צ)ענין :(תהלים
.ÌÈ˙: נחש דירה :Â‚È¯.מין מיטב¯‡˘È˙.(Ï‰)ענין ר"ל

תבואתה ראשית ב)וכן הנושב:¯ÂÁÂ˙.(ÂÏ):(לעיל רוח 
.˙ÂÁÂ¯‰:ועבר פאה ענין

`i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãciÎe

åòBøfä çBk øöòú-àìå íéøLéî úBNòì ïBôvä Cìî-ìà àBáz áâpä-Cìî úáe eøaçúé íéðL õ÷ìe§¥³¨¦Æ¦§©½̈©´¤«¤©¤À¤¨Æ¤¤´¤©¨½©£−¥¨¦®§«Ÿ©§ºŸ´©©§À©
:íézòa d÷æçîe dãìiäå äéàéáîe àéä ïúpúå Bòøæe ãîòé àìåæàáéå Bpk äéLøL øöpî ãîòå §³Ÿ©£ŸÆ§Ÿ½§¦¨¥̧¦³§¦¤Æ¨Æ§©´Ÿ§½̈©£¦−̈¨¦¦«§¨©²¦¥¬¤¨¨¤−¨©®§¨´Ÿ

:÷éæçäå íäá äNòå ïBôvä Cìî æBòîa àáéå ìéçä-ìàçíúcîç éìk-íò íäéëñð-íò íäéäìà íâå ¤©©À¦§¨ŸÆ§¨Æ¤´¤©¨½§¨¨¬¨¤−§¤¡¦«§©´¡«Ÿ¥¤¿¦§¦«¥¤Á¦§¥̧¤§¨¹̈
:ïBôvä Cìnî ãîòé íéðL àeäå íéøöî àáé éáMa áäæå óñkèáLå áâpä Cìî úeëìîa àáe ¤¯¤§¨¨²©§¦−¨¦´¦§¨®¦§Æ¨¦´©£½Ÿ¦¤−¤©¨«À̈§©§Æ¤´¤©¤½¤§−̈

:Búîãà-ìàéäøbúéå (åøâúéå) áLéå øáòå óèLå àBá àáe íéaø íéìéç ïBîä eôñàå eøbúé åéðáe (åðáå) ¤©§¨«¨¨´¦§¨À§¨§Æ£Æ£¨¦´©¦½¨¬−§¨©´§¨¨®§¨¬Ÿ§¦§¨¤−
:Bfòî (äæòî)-ãòàéïzðå áø ïBîä ãéîòäå ïBôvä Cìî-íò Bnò íçìðå àöéå áâpä Cìî øîøîúéå ©¨ª«§¦§©§©Æ¤´¤©¤½¤§¨¾̈§¦§©¬¦−¦¤´¤©¨®§¤¡¦Æ¨´½̈§¦©¬

:Bãéa ïBîääáé:æBòé àìå úBàaø ìétäå Bááì íøå (íåøé) ïBîää àOðåâéãéîòäå ïBôvä Cìî áLå ¤¨−§¨«§¦¨¬¤¨−§¨´§¨®§¦¦²¦Ÿ−§¬Ÿ¨«§¨Æ¤´¤©¨½§¤¡¦´
:áø Leëøáe ìBãb ìéça àBá àBáé íéðL íézòä õ÷ìe ïBLàøä-ïî áø ïBîäãéíéaø íää íézòáe ¨½©−¦¨¦®§¥̧¨«¦¦³¨¦Æ¨´½§©¬¦¨−¦§¬¨«¨¦¦´¨¥½©¦¬

:eìLëðå ïBæç ãéîòäì eàOpé Enò éöéøt | éðáe áâpä Cìî-ìò eãîòé©«©§−©¤´¤©¤®¤§¥´¨¦¥´©§À¦«©§²§©£¦¬¨−§¦§¨«

i"yx
(Â).íéøùéî úåùòì:אביה ובין בינו שלום àìåפשרת

.'åâå øåöòú ואת מביאיה ואת הצפון מלך וילכדנה
צרתה: עת בכל ומחזיקה היולדה øåöòú.אביה àìå

לא  לפניו אביה) יעמוד (ולא לעמוד כח מביאיה זרוע
כחו: גבורי הם זרועו ולא הצפון ïúðúå.הוא מלך ביד

äãìåéäå.היא: äéàéáîå:אביה øöðî(Ê)הוא ãîòå
.äéùøù:המלוכה בכסא כנו על יושב ìàבן àáéå

.ìéçä:הצפון מלך ïåôöä.אל êìî æåòîá בערי כלומר
במבצריו: íäá.מעוזו äùòå:בהם éæçäå÷.והצליח
אותם: àáå(Ë)שריהם:íäéëéñð.(Á)ויכבוש

.áâðä êìî úåëìîá אבי שהיא הנגב מלך מלכות דרך

שנאמר  כמו מצרים והיא אדמתו אל ישוב אביה
מצרים: יביא בשבי הצפון åéðáå.(È)למעלה מלך של

àåá.יתגרו: àáå הצפון מלך של בנו הלוך והולך כמו
הנגב: ארץ אל ועבר ושטף בו áåùéå.äøâúéå.יבוא

הנגב: åæåòî.במלך ãò:מבצריו øîøîúéå.(È‡)עיר
בעם: ïåîää.וילחם ïúðå:בידו הצפון מלך של

(·È).ïåîää àùðå כי מאד להתגאות צפון מלך של
במלחמה: להתגבר בלבם úåàåáø.יזמו ìéôäå רבים

הנגב: מלך æåòé.בחיל àìå נצחון יהיה לא זאת ובכל
שלו: ãéîòäì(È„)המלחמה åàùðé êîò éöéøô éðáå

.ïåæç:וסיעתם ישראל פריצי שזו סעדיה ר' בשם ראיתי

cec zcevn
(Â).ÌÈ˘ ı˜ÏÂבאהבה יחד  יתחברו הרבה  שנים  ולסוף

בשלום : להיות  חפצים  יהיו  ר"ל  ÌÈ¯˘ÈÓ.ושלום  ˙Â˘ÚÏ
ריבותם : בדברי הצפון מלך ובין אביה בין ˙ÂˆÚ¯.לפשר ‡ÏÂ

שאון המיית מביניהם למנוע הזרוע כח לעכב תוכל  לא אבל 
והנצחון : ÂÓÚÈ„.המלחמה  ‡ÏÂ יעמוד לא ההיא  בפעם  אבל

מאז: כמו במלחמה  להתחזק עמדו על  הנגב  ÂÚÂ¯ÊÂ.מלך 
ההיא: במלחמה יעמדו לא הם גם ועוזריו זרועו Ô˙˙Â.אנשי

הצפון: מלך  הנגב:‰È‡.ביד  מלך השריםÈ‡È·ÓÂ‰.בת הם 
מישרים: לעשות  הצפון מלך אל  המלחמה  קודם עמה והלכו אותה הנגב:ÏÂÈ‰Â„‰.שהביאו מלך  אביה  ·ÌÈ˙Ú.הוא  ‰˜ÈÊÁÓÂ

הכוכבים : מהלך  לפי העתים פעולת  בהודעת  אותה המחזיקים אצטגנינים משרשיהÓÚÂ„.(Ê)הם הבא  ענף מן יעמוד ואח "ז
אביה: של  המלכות כסא על  ישב הנגב  מלך  בת מבני אחד ר "ל  אביה של כנו  ‰ÏÈÁ.על Ï‡:הצפון מלך  בערי·ÊÂÚÓ.של 

·‰Ì.המבצר: ‰˘ÚÂ:כחפצו.˜ÈÊÁ‰Â:ויכבשם בהם ויאחז כוכבים:‡Ì‰È‰Ï.(Á)יחזיק  החדשÂ‰Â‡.העבודת הנגב מלך
הצפון: מלך  שיעמוד  ממה  יותר  במלוכה  יעמוד  רבות  Â‚Â'.(Ë)שנים  ‡·Âאמו אבי הנגב מלך  מלכות במעלת  שיבוא ר"ל

אמו: אבי מלכות שהיה  כמו גדולה מלכותו ‡„Â˙Ó.להיות Ï‡ ·˘Âהצפון בארץ יעמוד לא  המלחמה נצחון  כבוד שיקנה אחר
הנגב: ארץ אל  אדמתו אל  ישוב הנגב:ÂÈ·Â.(È)כי  מלך  עם מלחמה יתגרו הצפון מלך  ·Â‡.בני ‡·Âהוא וחוזר ביאה  ויבוא

ההמון: ÚÂ·¯.על ÛË˘Â: הנגב ארץ ע "פ  מים כשטף  במרוצה  מלחמה :Â˘ÈÂ·.יעבור ויתגרה ישוב ÂÊÂÚÓ.אח"ז „Úמבצר הוא 
המלוכה : רב :Ó¯Ó˙ÈÂ¯.(È‡)עיר במרירות  ÂÓÚ.יתאכזר ÌÁÏÂ:הצפון מלך  עם ומפרש הצפון:ÈÓÚ‰Â„.וחוזר ·Â„È.מלך 

הנגב: מלך  ‰‰ÔÂÓ.(È·)ביד  ‡˘Â:לבבו ירום ובזה בשבי ויביאה  לעצמו  ההמון  ישא  הנגב כמהÏÈÙ‰Â.מלך  שיפיל  עם
בו: למשול  יתחזק  לא עכ "ז הצפון מלך  של  מהמון ‰¯‡˘ÔÂ.(È‚)רבאות  ÔÓ:במלחמה שנפל  הראשון  מן ‰ÌÈ˙Úיותר ı˜ÏÂ

.ÌÈ˘:מרובים שנים  זמן ·Â‡.לסוף ‡Â·È:וזהב מכסף מרובים ובנכסים  גדול בחיל ביאה  Â„ÓÚÈ.(È„)יבוא  ÌÈ·¯ מלך מלבד
הנגב: מלך  על  רבים עוד יעמדו ÍÓÚ.הצפון ÈˆÈ¯Ù È·Â: ישראל רשעי יוכשלוÂ‡˘È.ר"ל אבל  נבואה להעמיד א"ע  ירוממו

זה: בעבור  והומתו הנביאים  נבאו  ועליו האמיתי המשיח שהוא  עליו אז ניבאו אשר  השלוחים  והם זה בעבור ויאבדו ימותו  כי

oeiv zcevn
(Â).ÌÈ¯˘ÈÓ:ולזה לזה  ונוח  ישר  שהוא פשרה ור "ל  ישר מל'
(Ê).¯ˆÓ:( יא (ישעיה יפרה משרשיו ונצר כמו ענף  ÂÎ.ענין

ובסיס: כן האישÈÊÁ‰Â˜.מלשון  בה  והחזיק כמו אחיזה  ענין
כב ): (יהושעÌ‰ÈÎÈÒ.(Á)(דברים סיחון נסיכי כמו  שריהם

ומריבה:Â¯‚˙È.(È)יג): תגר מל 'Ó¯Ó˙ÈÂ¯.(È‡)מל'
לקיחה :Â˘‡.(È·)מרירות : רשעיםÈˆÈ¯Ù.(È„)ענין

והצדק: האמת  גדר הפורצים
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·òéáøe íc úéòéáøäñeáz íc úé,ãçà únî;àáé÷ò éaøøîBà:íéúî éðMî.Blk àöiL ïè÷ íc–àáé÷ò éaø §¦¦¨§¦¦©§¨¦¥¤¨©¦£¦¨¥¦§¥¥¦©¨¨¤¨¨ª©¦£¦¨
øîBà:àeäL ìk,íéîëçåíéøîBà:úéòéáø.äúî ïéa äiç ïéa änø úéfk–øæòéìà éaøBøNák ànèî,íéîëçå ¥¨¤©£¨¦§¦§¦¦©©¦¦¨¥©¨¥¥¨©¦¡¦¤¤§©¥¦§¨©£¨¦

íéøäèî.íéôeøN øôà–øæòéìà éaøøîBà:BøeòLòáøa,íéîëçåïéøäèî.ãBòå ãåøú àGîúBøá÷ øôò– §©£¦¥¤§¦©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ©©£¨¦§©£¦§©§¨§£©§¨
àîè;ïBòîL éaøøäèî.íéna BìábL á÷ø ãåøú àGî–äàîèì øeaç Bðéà. ¨¥©¦¦§§©¥§©§¨¨¨¤§¨©©¦¥¦§ª§¨
‚àOîáe òbîa ïéànèî elà,ïéànèî ïðéàåìäàa:äøBòOk íöò,íénòä õøàå,úéáeñøtä,únä ïî øáà ¥§©§¦§©¨§©¨§¥¨§©§¦¨Ÿ¤¤¤©§¨§¤¤¨©¦¥©§©¥¤¦©¥

a.mc ziriax:äúéî øçàì åìåë àöéù.dqeaz mc ziriaxeâ"ôá ïî÷ìå .äúéî øçàì úö÷îå íééçî úéòéáø úö÷î àöéù['ä äðùî]:äì ùøôî.dqeaz
êéîãá úññåáúî ïåùì( æ"è ìà÷æçé)àúééøåàã éðúå .ïðáøãî àìà åðéà äñåáú íã ìáà .ùôðá úîá áéúëã ,àúééøåàã ,äúéî øçàì åìåë àöéù íã úéòéáøå .

:ïðáøã éðúå.cg` znnàáé àì úî úåùôð ìë ìòå úøåñîì íà ùé ,ïðáø éøáñ÷ .íéúî éðùî àìå( à"ë àø÷éå):øñç áéúë úùôð ,ipyn xne` `aiwr 'x
.miznøîà÷ àìãî ,ãçà øåòéùå úåùôð éúù òîùî ,úî úåùôð ,àø÷îì íà ùé øáñã .ìäåàá àîèî ,øçà úîî úéòéáø éöçå äæ úîî úéòéáø éöç

:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .íéúî úåùôð.`edy lk xne` `aiwr 'xãçåéîä øåòéù àåäù á÷ä òáåø åá ïéàù ô"òà ïéðá áåøå ïéðî áåø úåîöòá àîèù íùë
:íãì ãçåéîä øåòéù àåäù úéòéáø åá ïéàù ô"òà åìåë àöéù ïè÷ä íãá àîè êë ,úåîöòì.ziriax mixne` minkgeåìåëù òåãéáù úåîöòá úøîà íà

:íéîëçë äëìäå .åìåë àöé àìå àåäù ìë äôè äðîî äøééúùð øîåà éðàù íãá øîàú ,êéðôì.dnx zifk:úîä øùáá äãìåðù.exyak `nhnäîøã
áéúëã ,äîø éø÷à íééçî íãàã íåùî ,äáåùç àéä úîä øùáë ,äéç åìéôà úîä ïî äàöåéä( ç"ë áåéà):äîø ùåðà éë óà.mixdhn minkgeäëìäå

:íéîëçë.mitexy xt`:íéöò øôàî åá áøòúð àìå øôà äùòðå óøùðù íãàraexa exery:àîèî ,øôà á÷.mixdhn minkge:íéîëçë äëìäåxtr
.zexawìéòì øîàã á÷ø ãååøú àåìî åá äéäé àìù ãåòå ãååøú àåìîì øùôà éàù éôì ,àîè ãåòå ãååøú àìîå .úî ìù äçéìå íã åá áøåòîù øôò

:åá áøåòî øçà øôò ïéàù ùéù ìù ïåøàá íåøò øá÷ðù úîá éøééî éîð éëäå .àîè àåäù.xdhn oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå.d`nehl xeaig epi`
:òâî ïéðòì ïëå .åìåë ìò ìéäàä åìéàë åðéà åúö÷î ìò ìéäàä íàå

bdxeryk mvráéúëã .àùîáå òâîá àîèî( è"é øáãîá)åðéàù ô"òà òâîá àîèîù äøåòùë íöò ìò ãîìì .íãà íöòá øîàð àì íùå ,'åâå òâåðä ìòå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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באוהל. המטמאים דברים לפרט מוסיפה משנתנו

íc úéòéáø,מיתה לאחר כולה שיצאה המת, מן  דם הלוג רביעית – ÀÄÄÈ
äñeáz íc úéòéáøe,החי בדם והתערב שהתבוסס המת דם – ÀÄÄÇÀÈ

הבדל ויש  מיתה; לאחר  ומקצת מחיים רביעית מקצת שיצאה דהיינו

כולה  שיצאה דם שרביעית תבוסה, דם רביעית ובין  דם רביעית בין 
שנאמר התורה, מן מטמאה מיתה יג):לאחר  יט , הנוגע (במדבר "כל

נ  איזהו ודרשו: האדם", בנפש  אומר :במת הווי שמטמא? אדם של פש 
דם רביעית da);זו miielz mc`d iig mc beld ziriaxy) דם אבל

מדרבנן; אלא מטמא אינו ãçàתבוסה únî דם רביעית דווקא – ÄÅÆÈ
שיצאה  רביעית אבל  מטמאה, אחד ממת שיצאה תבוסה דם רביעית או

באוהל; מלטמא טהורה מתים, éðMîמשני  :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÀÅ
íéúî ממת רביעית חצי כגון מתים, משני  הרביעית היתה אפילו – ÅÄ

מבואר מחלוקתם וטעם מטמאה. הריהי אחר , ממת רביעית וחצי  זה
א ),בגמרא ד , יא ):שנאמר(סנהדרין כא , l`(ויקרא  zn zeytp lk lre"
,"`eaiכתובzytp למסורת אם יש  קמא: תנא וסובר  וא"ו), (חסר 

,(xwird `id zxeqnd)מנפש באה דם הרביעית אם דווקא שמשמע
"נפשות", קוראים והרי  למקרא, אם יש סובר : עקיבא ורבי  אחד ;

שניים. "נפשות" øîBà:ומיעוט àáé÷ò éaø ,Blk àöiL ïè÷ ícÇÈÈÆÈÈËÇÄÂÄÈÅ
àeäL ìk מנין רוב עצמות מה לעצמות, דם שמדמים מטמא, – ÈÆ

המיוחד שיעור  שהוא הקב, רובע בו  שאין פי  על  אף מטמא, בנין  ורוב
רביעית  בו  שאין פי  על אף מטמא, כולו  שיצא הדם אף לעצמות,

לדם. המיוחד  שיעור  שהוא úéòéáøהלוג, :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÀÄÄ
שחכמים  מובא, בתוספתא רביעית. בו  יש כן אם אלא מטמא הדם אין 

עצמות, ששונים היא מהן  ואחת תשובות, שלוש  עקיבא לרבי  השיבו
טיפה  ממנו  תישאר  שלא אפשר אי  בדם אבל לפניך , מניינם שכל 

לפניך. כולו  שאין והרי הגוף, änøבתוך úéfk שנעשה המת מבשר – ÇÇÄÄÈ
äúîתולעים, ïéa äiç ïéa,מתה שהיא ובין חיה שהרימה בין – ÅÇÈÅÅÈ

BøNák ànèî øæòéìà éaø אפילו המת, מן היוצאת שרימה – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÄÀÈ
המת; כבשר  חשובה היא הרי  חיה, íéøäèîהיא íéîëçå שאין – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

רקב. דין íéôeøNלו øôà בו נתערב ולא שנשרפו , מאנשים – ÅÆÀÄ
אבנים, גבי  על שנשרפו  כגון  עצים, øîBà:מאפר øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

òáøa BøeòL,הקב ברובע באוהל לטמא האפר שיעור  –íéîëçå ÄÀÙÇÇÂÈÄ
ïéøäèî טומאתו בטלה אפר , ונעשה שנשרף שכיון  לגמרי, ("סדרי– ÀÇÂÄ
minkgk.טהורת"). dkldeãBòå ãåøú àGî– משהו תוספת –øôò ÀÇÀÈÀÂÇ
úBøá÷כאן ומדובר המת; רקב בו  שמעורב המת מתחת עפר (לפי– ÀÈ

ב) כז , נידה בגמרא  רש"י פירש  וכן הגר "א; בכסותו פירוש  שנקבר במת

המת, של גופו בעפר אחר  עפר  שנתערב בו, וכיוצא עץ של בארון או
ועוד, תרווד מלוא שבשיעור  קברות, עפר  דין אלא רקב, דין  לו ואין

àîè יהא שלא קברות עפר ועוד תרווד  למלוא אפשר שאי  לפי  – ÈÅ
שיש מת איזהו  בתוספתא: שנינו  וכן שמטמא. רקב תרווד מלוא בו

גבי על או הרצפה גבי על  או אבן  של בארון  ערום הנקבר רקב? לו 
עפר, גבי  על עץ, של ובארון  בכסותו  הנקבר  אבל  שיש . של  טבלה

תרווד מלוא קברות עפר הוא זה מתחתיו  עפר והנוטל רקב, לו  אין 
כאן שאף מפרשים, ויש  mitexy)ועוד . xt`a enk)שנקבר במת מדובר

אלא שיש, של בארון  בסיד,ערום בפנים הארון את לסייד  היה שדרכם
שבדפנות  המועט הסיד גם נתפורר  הגוף כשנרקב הימים ברוב ולפיכך 

קברות" "עפר נקראת זו ותערובת המת, גוף רקב עם ונתערב הארון

בדרך  שמפרש  ברטנורא  עיין ב, כז , נידה תוספות  עפ"י  ישראל " ("תפארת

øäèîאחרת). ïBòîL éaøשנפל רקב תרווד  במלוא שאפילו – ÇÄÄÀÀÇÅ
בגמרא מבואר  וטעמו  שמעון, רבי  מטהר שהוא כל עפר  (נידה לתוכו 

ב ), אחרכז , דבר  יש  אם כשנקבר, תחילתו  מה כתחילתו , סופו  שעשו 

עץ, של  בארון או  בתכריכים נקבר אם כגון  המת, עם להירקב הראוי 
דבר כהלכתו , כשנקבר אף רקב, דין  לו אין ושוב מבטלו, דבר אותו 

לטמא. רקב נעשה ואינו  מבטלו , בו  שנתערב iaxkאחר  dkld oi`e
.oernyíéna BìábL á÷ø ãåøú àGî במים שגבלו  פי  על  אף – ÀÇÀÈÈÈÆÀÈÇÇÄ

äàîèì(מהר "ם), øeaç Bðéà ואינו חיבור , אדם חיבורי  שאין – ÅÄÀËÀÈ
ברקב  והנוגע כפירורים, אלא אחד, כגוף נחשב שאינו במגע, מטמא

ונושא  הואיל ובאוהל, במשא אבל  כאחד . הפירורים בכל  נוגע אינו
אינו  מקצתו, על  האהיל אם ברם, טמא. כולו, על  מאהיל  או כולו את

כולו  על ישראל").כמאהיל  ("תפארת 
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elà, להלן המנויים הדברים –àOîáe òbîa ïéànèî אם – ÅÀÇÀÄÀÇÈÀÇÈ
בו , נוגע שאינו  פי על אף מהם, אחד  את נושא ïéànèîאדם ïðéàåÀÅÈÀÇÀÄ

äøBòOk íöò :ìäàa שכן שעורה, כשיעור המת מן עצם – ÈÙÆÆÆÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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éeàøk øNa íäéìò ïéàL éçä ïî øáàå,eøñçL úìbìbäå äøãMä.äøãMa ïBøñç àeä änk?éànL úéa §¥¤¦©©¤¥£¥¤¨¨¨¨©¦§¨§©ª§Ÿ¤¤¨§©¨¤§©¦§¨¥©©
íéøîBà:úBéìç ézL;ìlä úéáeíéøîBà:úçà äéìç elôà.úìbìbáe?aéànL úéíéøîBà:çc÷î àGîk;úéáe §¦§¥ª§¥¦¥§¦£¦ª§¨©©©ª§Ÿ¤¥©©§¦¦§©§¥©¥

ìläíéøîBà:úeîéå éçä ïî ìèpiL éãk.eøîà çc÷î äæéàa?íéàôBø ìL ïèwa,éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà: ¦¥§¦§¥¤¦¨¥¦©©§¨§¥¤©§¥©¨§©¨¨¤§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
ì ìL ìBãbaäkL. ©¨¤¦§¨

„ìäàáe òbîa ïéànèî ÷ôBcäå ììBbä,àOîa ïéànèî ïðéàå.øæòéìà éaøøîBà:àOîa ïéànèî.éaø ©¥§©¥§©§¦§©¨¨Ÿ¤§¥¨§©§¦§©¨©¦¡¦¤¤¥§©§¦§©¨©¦
òLBäéøîBà:úBøá÷ øôò ïäézçz Lé íà–àOîa ïéànèî;åàì íàå–àOîa ïéànèî ïðéà.÷ôBcä eäæéà? §ª©¥¦¥©§¥¤£©§¨§©§¦§©¨§¦¨¥¨§©§¦§©¨¥¤©¥

øîåà àåä øçà íå÷îá éøäù ,íãà ìù àåäù øëéð àäéù ïðéòá ,ìäåà úàîåè ïéðòì íöòáå .áéúë ìäåàá úåîé éë íãà ,ìäåàá ìáà .íãà ìù àåäù øëéð
:íãà íöòá.minrd ux`eìáà .ìäåàá àîèî åðéàå àùîáå òâîá àîèî àåäù øàì õååçî àáù øôò ùåâá éøééî àëäå .íéîòä õøà éø÷ õøàì õååç ìë

:åøæâ éîð íéîòä õøà ìù äøéåà ìòã ,àîè ,ñåñ ìò áëåø äéäù ïåâë àùð àìå òâð àì åìéôà ,íéîòä õøàì ñðëðä.qxtd ziaøá÷ äá ùøçðù äãù
êîçì áòøì ñåøô àåìä .äñåøô ïåùìî ñøôå .äãù åúåà øôòá åùåãðå úîä úåîöò åøáùðå( ç"ð äéòùé):.dxcya oexqg dnkàìà ,ìäåàá àîèé àìå

:àùîáå òâîá.gcwn `elnk:òöøîá ïéá÷åðù á÷ðä áçåø àåìî.zenie igd on lhpiy ick:òìñë ïåøñçá íéîëç åøòéùå.mi`tex ly ohwaòöøîá
:íéòâðä åá íéçúåô íéàôåøäù ïè÷.dkyl ly lecbaá÷ð àåäù íéîëç åøòéùå:ïåéãðåôë

c.llebdïáàä úà åììâå ïåùìî .äìòîìî øá÷ä éô äá íéîúåñù äáçøå äìåãâ ïáà( è"ë úéùàøá):.wtecdeúçàå äæ ãöî úçà úåìåãâ íéðáà éúù
:ïäéìò ïòùð ììåâäù äæ ãöî.ld`ae rbna oi`nhnáéúëã( è"é øáãîá)óà ìäåàáå òâîá àîèî úî äî ,øá÷á åà úîá åà ììçá åà íöòá òâåðä ìòå

`xephxa yexit

נאמר  אוהל בטומאת עצם: טומאת ענין  בתורה כתוב (במדבר פעמיים

טז ): נאמר יט, מגע ובטומאת אדם"; בעצם יח ):"או  שם, "ועל(שם 
נאמר: אוהל שבטומאת וכיון  בעצם", `mc",הנוגע mvra" ובטומאת

מטמא  אינו  שעצם חכמים, מכאן למדו  סתם, "בעצם" נאמר מגע
וגידים, בשר עליו  שיש  כגון  אדם, של שהוא ניכר כן  אם אלא באוהל

במגע  אלא באוהל  מטמא אינו אדם של  שהוא ניכר  אינו  אם אבל 
והשיעור ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם שאפילו ומכאן  ובמשא,

מסיני ; למשה הלכה íénòä"כשעורה" õøàå,מבואר במפרשים – ÀÆÆÈÇÄ
שהוא  ישראל , לארץ לארץ מחוץ שהובא עפר בגוש מדברת שמשנתנו

אבל כשעורה, עצם בו יש  שמא חכמים, מגזירת ובמשא, במגע מטמא
בעפרה  נגע לא אפילו העמים, לארץ הנכנס ברם, באוהל . מטמא אינו

חכמים  שכן טמא, מקום מכל  סוס, על  רוכב שהיה כגון  נשאו , ולא
העמים; ארץ של אוירה על  אף ñøtäגזרו  úéáeשנחרש שדה – ÅÇÀÇ

הפרס", "בית נעשה לקבר  מסביב אמה שמאה חכמים קבעו  קבר, בה
ובמשא, במגע מטמא ועפרו  המת, טומאת ספק בו  שיש שטח היינו 

מעצמות  כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים לפי
"qxt(המת oeyln Ðqextexftzpe exayp dyixgd ici lry ,"jngl arxl

.(xawdn zenvr ובית העמים ארץ שטומאות פי על שאף מעירים, יש
עצם  אחרי תיכף המשנה אותם מונה מקום מכל  מדרבנן, הן  הפרס
לפי התורה, מן  שטומאתם הדברים שאר  מונה שהיא קודם כשעורה,

כשעורה  עצם חשש משום היא הפרס ובית העמים ארץ טומאת שכל 

טהורת "); íäéìò("סדרי ïéàL éçä ïî øáàå únä ïî øáàÅÆÄÇÅÀÅÆÄÇÇÆÅÂÅÆ
éeàøk øNa;(ח (א, לעיל  שבארנו כמו –úìbìbäå äøãMä ÈÈÈÈÇÄÀÈÀÇËÀÙÆ

eøñçL הגולגולת או  עצמות, רובע בה ואין שחסרה השדרה – ÆÈÀ
עצמות רובע בה ואין ב).שחסרה ג, מת טומאת הל ' änkÇÈ(רמב"ם 

äøãMa ïBøñç àeä?ובמשא במגע אלא באוהל תטמא שלא – ÆÀÇÄÀÈ
elôà :íéøîBà ìlä úéáe ;úBéìç ézL :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÅËÀÅÄÅÀÄÂÄ

úçà äéìç.שבה החוליות עשרה משמונה –úìbìbáe וכמה – ËÀÈÇÇÇËÀÙÆ
באוהל? תטמא שלא בגולגולת, חסרון  íéøîBà:הוא éànL úéaÅÇÇÀÄ

çc÷î àGîkהמקדח כעובי  בה חסר אם ישראל");– ("תפארת ÄÀÇÀÅÇ
במרצע; שנוקבים הנקב רוחב מלוא מבואר : ìläובברטנורא úéáeÅÄÅ

úeîéå éçä ïî ìèpiL éãk :íéøîBà שהוא חכמים ושיערו  – ÀÄÀÅÆÄÈÅÄÇÇÀÈ
כסלע ב).חסרון לז , בכורות eøîà(גמרא  çc÷î äæéàa בית – ÀÅÆÇÀÅÇÈÀ

מקדח? כמלא íéàôBøשמאי , ìL ïèwa שהרופאים קטן  במקדח – ÇÈÈÆÀÄ
מכה, לפתוח בו  íéøîBà:משתמשים íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄ

äkLì ìL ìBãba לנקב בלשכה בו  שמשתמשים גדול  במקדח – ÇÈÆÄÀÈ
exeriy).נקבים x`ean my ;ai ,fi milk oiir)

:azek `"xbdאמרו שהרי  שמאי, בית לדעת תנאים שחולקים מה קשה ולא
הלל : ובית שמאי בית של  המחלוקת על  ixackבגמרא zeidl el` ixac miaexwe

el` בית ואילו מפורש, שיעור  נתנו  לא הלל  ובית והואיל  א), לח, (ברכות
לפיכך מקדח", "כמלוא שיעור נתנו  בשיעורם שמאי וחכמים מאיר  רבי  נחלקו 

בית  דברי  שקרובים מאחר הלל, בית של שיעורם נדע ומכאן שמאי, בית של 
פחות  משהו  הוא הלל  בית של  ששיעורם כלומר  שמאי, בית לדברי הלל

שמאי בית של dnly").משיעורם zk`ln" oiir)

i p y m e i
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בטומאת דנה wtecde,משנתנו llebd,(ג ז, נזיר  ז ; א, (עירובין הזכרנו  וכבר 
ודופק": "גולל של במהותם נאמרו שונים llebdyשפירושים ,yxtn i"yx הוא

המת, ארון של אבלwtecdeכיסוי  – הכיסוי . נשען שעליהם הארון דפנות היינו
mz epaxרש"י פירוש על  a),מקשה ,c zeaezk oiir), מפרש אבןllebdyוהוא הוא

וסתמו המת את שקברו לאחר הקבר, על שנותנים גדולה אבן היינו  מצבה, של
נקראת  גלגול ידי על  אלא מיטלטלת האבן שאין  ומפני  סימן ; לשם הקבר, את

ח); כט, (בראשית האבן " את "וגללו  מלשון אבנים wtecde"גולל", שתי היינו
– עליהן . נשענת שהמצבה לרגלה, ואחת המצבה של  לראשה אחת yieתחתונות,

llebdy ,mix`an בכוכים הקברות לעשות נוהגים שהיו  שבזמן  הקבר , כיסוי הוא
היתה  והאבן המערה, של הפתח פי  על  או  הכוך פי על אבן  גוללים היו שבמערה,
ולצד הפתח, את לסתום כשרצו  המערה חומת לצד  אותה מגלגלים והיו עגולה,
הפתח, את כשסתמו  חוץ לצד  בחזרה תתגלגל  שלא וכדי לפתחה; כשרצו  – חוץ

והוא הגולל, את לעכב כדי  אחרת, אבן תחתיה נותנים שעושים wtecd.היו ובזמן –
מכאן בונים צרכו, כל  הקבר  את שחופרים לאחר שבשדות, בחפירות הקברות את
האבנים  ואותן  המת, את לכסות גדולות אבנים מהם למעלה להניח אצטבאות ומכאן 

נקראות האצטבאות על  שורות "lleb"הנשענות עשויות ומכאן שמכאן והאצטבאות
צלעות, כעין mipey).נקראותאבנים miyxtn itl zicenlz 'lwivp`) "wtec"

÷ôBcäå ììBbä, למשנתנו בהקדמה כמבואר –òbîa ïéànèî ÇÅÀÇÅÀÇÀÄÀÇÈ
ìäàáeשנאמר טז ):– יט , השדה",(במדבר פני על  יגע אשר  "וכל ÈÙÆ

מ  מגע טומאת ולמדים ודופק, גולל  לרבות rbi",ודרשו: xy`" וטומאת

מ  ipt",אוהל  lr" מאוויר שמטמאים ב ;שמשמעו קכו, חולין (תוספות 

טו), ב, מת טומאת  הל' הרמב"ם  על הראב"ד ïéànèîהשגת ïðéàåÀÅÈÀÇÀÄ
àOîa ואינם מטמאים במגע יגע", "אשר שכתוב ממה שדורשים – ÀÇÈ

בא  שהוא הכתוב את דורשים שאין  כותבים, ויש במשא; מטמאים
בו  נזכר  לא משא ואילו במקרא כתוב שמגע אלא (הראב"ד ;למעט,

טהרות "). היא "סדרי ודופק גולל טומאת שכל בברייתא, דעה יש ברם,
ובאוהל שבמגע ההלכה, נאמרה כך  זו ולדעה מסיני, למשה הלכה

במשא ולא שם).מטמאים ותוספות  רש"י ב ; קכו, חולין éaøÇÄ(גמרא
àOîa ïéànèî :øîBà øæòéìàבמשא אף מבואר – (טעמו ÁÄÆÆÅÀÇÀÄÀÇÈ

טוב "). יום  "תוספות  ועיין Léבתוספתא ; íà :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÅ
úBøá÷ øôò ïäézçz,המת רקב בו שמעורב עפר  –ïéànèî ÇÀÅÆÂÇÀÈÀÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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·òéáøe íc úéòéáøäñeáz íc úé,ãçà únî;àáé÷ò éaøøîBà:íéúî éðMî.Blk àöiL ïè÷ íc–àáé÷ò éaø §¦¦¨§¦¦©§¨¦¥¤¨©¦£¦¨¥¦§¥¥¦©¨¨¤¨¨ª©¦£¦¨
øîBà:àeäL ìk,íéîëçåíéøîBà:úéòéáø.äúî ïéa äiç ïéa änø úéfk–øæòéìà éaøBøNák ànèî,íéîëçå ¥¨¤©£¨¦§¦§¦¦©©¦¦¨¥©¨¥¥¨©¦¡¦¤¤§©¥¦§¨©£¨¦

íéøäèî.íéôeøN øôà–øæòéìà éaøøîBà:BøeòLòáøa,íéîëçåïéøäèî.ãBòå ãåøú àGîúBøá÷ øôò– §©£¦¥¤§¦©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ©©£¨¦§©£¦§©§¨§£©§¨
àîè;ïBòîL éaøøäèî.íéna BìábL á÷ø ãåøú àGî–äàîèì øeaç Bðéà. ¨¥©¦¦§§©¥§©§¨¨¨¤§¨©©¦¥¦§ª§¨
‚àOîáe òbîa ïéànèî elà,ïéànèî ïðéàåìäàa:äøBòOk íöò,íénòä õøàå,úéáeñøtä,únä ïî øáà ¥§©§¦§©¨§©¨§¥¨§©§¦¨Ÿ¤¤¤©§¨§¤¤¨©¦¥©§©¥¤¦©¥

a.mc ziriax:äúéî øçàì åìåë àöéù.dqeaz mc ziriaxeâ"ôá ïî÷ìå .äúéî øçàì úö÷îå íééçî úéòéáø úö÷î àöéù['ä äðùî]:äì ùøôî.dqeaz
êéîãá úññåáúî ïåùì( æ"è ìà÷æçé)àúééøåàã éðúå .ïðáøãî àìà åðéà äñåáú íã ìáà .ùôðá úîá áéúëã ,àúééøåàã ,äúéî øçàì åìåë àöéù íã úéòéáøå .

:ïðáøã éðúå.cg` znnàáé àì úî úåùôð ìë ìòå úøåñîì íà ùé ,ïðáø éøáñ÷ .íéúî éðùî àìå( à"ë àø÷éå):øñç áéúë úùôð ,ipyn xne` `aiwr 'x
.miznøîà÷ àìãî ,ãçà øåòéùå úåùôð éúù òîùî ,úî úåùôð ,àø÷îì íà ùé øáñã .ìäåàá àîèî ,øçà úîî úéòéáø éöçå äæ úîî úéòéáø éöç

:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .íéúî úåùôð.`edy lk xne` `aiwr 'xãçåéîä øåòéù àåäù á÷ä òáåø åá ïéàù ô"òà ïéðá áåøå ïéðî áåø úåîöòá àîèù íùë
:íãì ãçåéîä øåòéù àåäù úéòéáø åá ïéàù ô"òà åìåë àöéù ïè÷ä íãá àîè êë ,úåîöòì.ziriax mixne` minkgeåìåëù òåãéáù úåîöòá úøîà íà

:íéîëçë äëìäå .åìåë àöé àìå àåäù ìë äôè äðîî äøééúùð øîåà éðàù íãá øîàú ,êéðôì.dnx zifk:úîä øùáá äãìåðù.exyak `nhnäîøã
áéúëã ,äîø éø÷à íééçî íãàã íåùî ,äáåùç àéä úîä øùáë ,äéç åìéôà úîä ïî äàöåéä( ç"ë áåéà):äîø ùåðà éë óà.mixdhn minkgeäëìäå

:íéîëçë.mitexy xt`:íéöò øôàî åá áøòúð àìå øôà äùòðå óøùðù íãàraexa exery:àîèî ,øôà á÷.mixdhn minkge:íéîëçë äëìäåxtr
.zexawìéòì øîàã á÷ø ãååøú àåìî åá äéäé àìù ãåòå ãååøú àåìîì øùôà éàù éôì ,àîè ãåòå ãååøú àìîå .úî ìù äçéìå íã åá áøåòîù øôò

:åá áøåòî øçà øôò ïéàù ùéù ìù ïåøàá íåøò øá÷ðù úîá éøééî éîð éëäå .àîè àåäù.xdhn oerny 'x:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå.d`nehl xeaig epi`
:òâî ïéðòì ïëå .åìåë ìò ìéäàä åìéàë åðéà åúö÷î ìò ìéäàä íàå

bdxeryk mvráéúëã .àùîáå òâîá àîèî( è"é øáãîá)åðéàù ô"òà òâîá àîèîù äøåòùë íöò ìò ãîìì .íãà íöòá øîàð àì íùå ,'åâå òâåðä ìòå

`xephxa yexit
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באוהל. המטמאים דברים לפרט מוסיפה משנתנו

íc úéòéáø,מיתה לאחר כולה שיצאה המת, מן  דם הלוג רביעית – ÀÄÄÈ
äñeáz íc úéòéáøe,החי בדם והתערב שהתבוסס המת דם – ÀÄÄÇÀÈ

הבדל ויש  מיתה; לאחר  ומקצת מחיים רביעית מקצת שיצאה דהיינו

כולה  שיצאה דם שרביעית תבוסה, דם רביעית ובין  דם רביעית בין 
שנאמר התורה, מן מטמאה מיתה יג):לאחר  יט , הנוגע (במדבר "כל

נ  איזהו ודרשו: האדם", בנפש  אומר :במת הווי שמטמא? אדם של פש 
דם רביעית da);זו miielz mc`d iig mc beld ziriaxy) דם אבל

מדרבנן; אלא מטמא אינו ãçàתבוסה únî דם רביעית דווקא – ÄÅÆÈ
שיצאה  רביעית אבל  מטמאה, אחד ממת שיצאה תבוסה דם רביעית או

באוהל; מלטמא טהורה מתים, éðMîמשני  :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÀÅ
íéúî ממת רביעית חצי כגון מתים, משני  הרביעית היתה אפילו – ÅÄ

מבואר מחלוקתם וטעם מטמאה. הריהי אחר , ממת רביעית וחצי  זה
א ),בגמרא ד , יא ):שנאמר(סנהדרין כא , l`(ויקרא  zn zeytp lk lre"
,"`eaiכתובzytp למסורת אם יש  קמא: תנא וסובר  וא"ו), (חסר 

,(xwird `id zxeqnd)מנפש באה דם הרביעית אם דווקא שמשמע
"נפשות", קוראים והרי  למקרא, אם יש סובר : עקיבא ורבי  אחד ;

שניים. "נפשות" øîBà:ומיעוט àáé÷ò éaø ,Blk àöiL ïè÷ ícÇÈÈÆÈÈËÇÄÂÄÈÅ
àeäL ìk מנין רוב עצמות מה לעצמות, דם שמדמים מטמא, – ÈÆ

המיוחד שיעור  שהוא הקב, רובע בו  שאין פי  על  אף מטמא, בנין  ורוב
רביעית  בו  שאין פי  על אף מטמא, כולו  שיצא הדם אף לעצמות,

לדם. המיוחד  שיעור  שהוא úéòéáøהלוג, :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÀÄÄ
שחכמים  מובא, בתוספתא רביעית. בו  יש כן אם אלא מטמא הדם אין 

עצמות, ששונים היא מהן  ואחת תשובות, שלוש  עקיבא לרבי  השיבו
טיפה  ממנו  תישאר  שלא אפשר אי  בדם אבל לפניך , מניינם שכל 

לפניך. כולו  שאין והרי הגוף, änøבתוך úéfk שנעשה המת מבשר – ÇÇÄÄÈ
äúîתולעים, ïéa äiç ïéa,מתה שהיא ובין חיה שהרימה בין – ÅÇÈÅÅÈ

BøNák ànèî øæòéìà éaø אפילו המת, מן היוצאת שרימה – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÄÀÈ
המת; כבשר  חשובה היא הרי  חיה, íéøäèîהיא íéîëçå שאין – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

רקב. דין íéôeøNלו øôà בו נתערב ולא שנשרפו , מאנשים – ÅÆÀÄ
אבנים, גבי  על שנשרפו  כגון  עצים, øîBà:מאפר øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

òáøa BøeòL,הקב ברובע באוהל לטמא האפר שיעור  –íéîëçå ÄÀÙÇÇÂÈÄ
ïéøäèî טומאתו בטלה אפר , ונעשה שנשרף שכיון  לגמרי, ("סדרי– ÀÇÂÄ
minkgk.טהורת"). dkldeãBòå ãåøú àGî– משהו תוספת –øôò ÀÇÀÈÀÂÇ
úBøá÷כאן ומדובר המת; רקב בו  שמעורב המת מתחת עפר (לפי– ÀÈ

ב) כז , נידה בגמרא  רש"י פירש  וכן הגר "א; בכסותו פירוש  שנקבר במת

המת, של גופו בעפר אחר  עפר  שנתערב בו, וכיוצא עץ של בארון או
ועוד, תרווד מלוא שבשיעור  קברות, עפר  דין אלא רקב, דין  לו ואין

àîè יהא שלא קברות עפר ועוד תרווד  למלוא אפשר שאי  לפי  – ÈÅ
שיש מת איזהו  בתוספתא: שנינו  וכן שמטמא. רקב תרווד מלוא בו

גבי על או הרצפה גבי על  או אבן  של בארון  ערום הנקבר רקב? לו 
עפר, גבי  על עץ, של ובארון  בכסותו  הנקבר  אבל  שיש . של  טבלה

תרווד מלוא קברות עפר הוא זה מתחתיו  עפר והנוטל רקב, לו  אין 
כאן שאף מפרשים, ויש  mitexy)ועוד . xt`a enk)שנקבר במת מדובר

אלא שיש, של בארון  בסיד,ערום בפנים הארון את לסייד  היה שדרכם
שבדפנות  המועט הסיד גם נתפורר  הגוף כשנרקב הימים ברוב ולפיכך 

קברות" "עפר נקראת זו ותערובת המת, גוף רקב עם ונתערב הארון

בדרך  שמפרש  ברטנורא  עיין ב, כז , נידה תוספות  עפ"י  ישראל " ("תפארת

øäèîאחרת). ïBòîL éaøשנפל רקב תרווד  במלוא שאפילו – ÇÄÄÀÀÇÅ
בגמרא מבואר  וטעמו  שמעון, רבי  מטהר שהוא כל עפר  (נידה לתוכו 

ב ), אחרכז , דבר  יש  אם כשנקבר, תחילתו  מה כתחילתו , סופו  שעשו 

עץ, של  בארון או  בתכריכים נקבר אם כגון  המת, עם להירקב הראוי 
דבר כהלכתו , כשנקבר אף רקב, דין  לו אין ושוב מבטלו, דבר אותו 

לטמא. רקב נעשה ואינו  מבטלו , בו  שנתערב iaxkאחר  dkld oi`e
.oernyíéna BìábL á÷ø ãåøú àGî במים שגבלו  פי  על  אף – ÀÇÀÈÈÈÆÀÈÇÇÄ

äàîèì(מהר "ם), øeaç Bðéà ואינו חיבור , אדם חיבורי  שאין – ÅÄÀËÀÈ
ברקב  והנוגע כפירורים, אלא אחד, כגוף נחשב שאינו במגע, מטמא

ונושא  הואיל ובאוהל, במשא אבל  כאחד . הפירורים בכל  נוגע אינו
אינו  מקצתו, על  האהיל אם ברם, טמא. כולו, על  מאהיל  או כולו את

כולו  על ישראל").כמאהיל  ("תפארת 
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elà, להלן המנויים הדברים –àOîáe òbîa ïéànèî אם – ÅÀÇÀÄÀÇÈÀÇÈ
בו , נוגע שאינו  פי על אף מהם, אחד  את נושא ïéànèîאדם ïðéàåÀÅÈÀÇÀÄ

äøBòOk íöò :ìäàa שכן שעורה, כשיעור המת מן עצם – ÈÙÆÆÆÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipy wxt zeld` zkqn

éeàøk øNa íäéìò ïéàL éçä ïî øáàå,eøñçL úìbìbäå äøãMä.äøãMa ïBøñç àeä änk?éànL úéa §¥¤¦©©¤¥£¥¤¨¨¨¨©¦§¨§©ª§Ÿ¤¤¨§©¨¤§©¦§¨¥©©
íéøîBà:úBéìç ézL;ìlä úéáeíéøîBà:úçà äéìç elôà.úìbìbáe?aéànL úéíéøîBà:çc÷î àGîk;úéáe §¦§¥ª§¥¦¥§¦£¦ª§¨©©©ª§Ÿ¤¥©©§¦¦§©§¥©¥

ìläíéøîBà:úeîéå éçä ïî ìèpiL éãk.eøîà çc÷î äæéàa?íéàôBø ìL ïèwa,éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà: ¦¥§¦§¥¤¦¨¥¦©©§¨§¥¤©§¥©¨§©¨¨¤§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
ì ìL ìBãbaäkL. ©¨¤¦§¨

„ìäàáe òbîa ïéànèî ÷ôBcäå ììBbä,àOîa ïéànèî ïðéàå.øæòéìà éaøøîBà:àOîa ïéànèî.éaø ©¥§©¥§©§¦§©¨¨Ÿ¤§¥¨§©§¦§©¨©¦¡¦¤¤¥§©§¦§©¨©¦
òLBäéøîBà:úBøá÷ øôò ïäézçz Lé íà–àOîa ïéànèî;åàì íàå–àOîa ïéànèî ïðéà.÷ôBcä eäæéà? §ª©¥¦¥©§¥¤£©§¨§©§¦§©¨§¦¨¥¨§©§¦§©¨¥¤©¥

øîåà àåä øçà íå÷îá éøäù ,íãà ìù àåäù øëéð àäéù ïðéòá ,ìäåà úàîåè ïéðòì íöòáå .áéúë ìäåàá úåîé éë íãà ,ìäåàá ìáà .íãà ìù àåäù øëéð
:íãà íöòá.minrd ux`eìáà .ìäåàá àîèî åðéàå àùîáå òâîá àîèî àåäù øàì õååçî àáù øôò ùåâá éøééî àëäå .íéîòä õøà éø÷ õøàì õååç ìë

:åøæâ éîð íéîòä õøà ìù äøéåà ìòã ,àîè ,ñåñ ìò áëåø äéäù ïåâë àùð àìå òâð àì åìéôà ,íéîòä õøàì ñðëðä.qxtd ziaøá÷ äá ùøçðù äãù
êîçì áòøì ñåøô àåìä .äñåøô ïåùìî ñøôå .äãù åúåà øôòá åùåãðå úîä úåîöò åøáùðå( ç"ð äéòùé):.dxcya oexqg dnkàìà ,ìäåàá àîèé àìå

:àùîáå òâîá.gcwn `elnk:òöøîá ïéá÷åðù á÷ðä áçåø àåìî.zenie igd on lhpiy ick:òìñë ïåøñçá íéîëç åøòéùå.mi`tex ly ohwaòöøîá
:íéòâðä åá íéçúåô íéàôåøäù ïè÷.dkyl ly lecbaá÷ð àåäù íéîëç åøòéùå:ïåéãðåôë

c.llebdïáàä úà åììâå ïåùìî .äìòîìî øá÷ä éô äá íéîúåñù äáçøå äìåãâ ïáà( è"ë úéùàøá):.wtecdeúçàå äæ ãöî úçà úåìåãâ íéðáà éúù
:ïäéìò ïòùð ììåâäù äæ ãöî.ld`ae rbna oi`nhnáéúëã( è"é øáãîá)óà ìäåàáå òâîá àîèî úî äî ,øá÷á åà úîá åà ììçá åà íöòá òâåðä ìòå

`xephxa yexit

נאמר  אוהל בטומאת עצם: טומאת ענין  בתורה כתוב (במדבר פעמיים

טז ): נאמר יט, מגע ובטומאת אדם"; בעצם יח ):"או  שם, "ועל(שם 
נאמר: אוהל שבטומאת וכיון  בעצם", `mc",הנוגע mvra" ובטומאת

מטמא  אינו  שעצם חכמים, מכאן למדו  סתם, "בעצם" נאמר מגע
וגידים, בשר עליו  שיש  כגון  אדם, של שהוא ניכר כן  אם אלא באוהל

במגע  אלא באוהל  מטמא אינו אדם של  שהוא ניכר  אינו  אם אבל 
והשיעור ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם שאפילו ומכאן  ובמשא,

מסיני ; למשה הלכה íénòä"כשעורה" õøàå,מבואר במפרשים – ÀÆÆÈÇÄ
שהוא  ישראל , לארץ לארץ מחוץ שהובא עפר בגוש מדברת שמשנתנו

אבל כשעורה, עצם בו יש  שמא חכמים, מגזירת ובמשא, במגע מטמא
בעפרה  נגע לא אפילו העמים, לארץ הנכנס ברם, באוהל . מטמא אינו

חכמים  שכן טמא, מקום מכל  סוס, על  רוכב שהיה כגון  נשאו , ולא
העמים; ארץ של אוירה על  אף ñøtäגזרו  úéáeשנחרש שדה – ÅÇÀÇ

הפרס", "בית נעשה לקבר  מסביב אמה שמאה חכמים קבעו  קבר, בה
ובמשא, במגע מטמא ועפרו  המת, טומאת ספק בו  שיש שטח היינו 

מעצמות  כשעורה עצם המחרשה עמה גררה שמא שחוששים לפי
"qxt(המת oeyln Ðqextexftzpe exayp dyixgd ici lry ,"jngl arxl

.(xawdn zenvr ובית העמים ארץ שטומאות פי על שאף מעירים, יש
עצם  אחרי תיכף המשנה אותם מונה מקום מכל  מדרבנן, הן  הפרס
לפי התורה, מן  שטומאתם הדברים שאר  מונה שהיא קודם כשעורה,

כשעורה  עצם חשש משום היא הפרס ובית העמים ארץ טומאת שכל 

טהורת "); íäéìò("סדרי ïéàL éçä ïî øáàå únä ïî øáàÅÆÄÇÅÀÅÆÄÇÇÆÅÂÅÆ
éeàøk øNa;(ח (א, לעיל  שבארנו כמו –úìbìbäå äøãMä ÈÈÈÈÇÄÀÈÀÇËÀÙÆ

eøñçL הגולגולת או  עצמות, רובע בה ואין שחסרה השדרה – ÆÈÀ
עצמות רובע בה ואין ב).שחסרה ג, מת טומאת הל ' änkÇÈ(רמב"ם 

äøãMa ïBøñç àeä?ובמשא במגע אלא באוהל תטמא שלא – ÆÀÇÄÀÈ
elôà :íéøîBà ìlä úéáe ;úBéìç ézL :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÅËÀÅÄÅÀÄÂÄ

úçà äéìç.שבה החוליות עשרה משמונה –úìbìbáe וכמה – ËÀÈÇÇÇËÀÙÆ
באוהל? תטמא שלא בגולגולת, חסרון  íéøîBà:הוא éànL úéaÅÇÇÀÄ

çc÷î àGîkהמקדח כעובי  בה חסר אם ישראל");– ("תפארת ÄÀÇÀÅÇ
במרצע; שנוקבים הנקב רוחב מלוא מבואר : ìläובברטנורא úéáeÅÄÅ

úeîéå éçä ïî ìèpiL éãk :íéøîBà שהוא חכמים ושיערו  – ÀÄÀÅÆÄÈÅÄÇÇÀÈ
כסלע ב).חסרון לז , בכורות eøîà(גמרא  çc÷î äæéàa בית – ÀÅÆÇÀÅÇÈÀ

מקדח? כמלא íéàôBøשמאי , ìL ïèwa שהרופאים קטן  במקדח – ÇÈÈÆÀÄ
מכה, לפתוח בו  íéøîBà:משתמשים íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄ

äkLì ìL ìBãba לנקב בלשכה בו  שמשתמשים גדול  במקדח – ÇÈÆÄÀÈ
exeriy).נקבים x`ean my ;ai ,fi milk oiir)

:azek `"xbdאמרו שהרי  שמאי, בית לדעת תנאים שחולקים מה קשה ולא
הלל : ובית שמאי בית של  המחלוקת על  ixackבגמרא zeidl el` ixac miaexwe

el` בית ואילו מפורש, שיעור  נתנו  לא הלל  ובית והואיל  א), לח, (ברכות
לפיכך מקדח", "כמלוא שיעור נתנו  בשיעורם שמאי וחכמים מאיר  רבי  נחלקו 

בית  דברי  שקרובים מאחר הלל, בית של שיעורם נדע ומכאן שמאי, בית של 
פחות  משהו  הוא הלל  בית של  ששיעורם כלומר  שמאי, בית לדברי הלל

שמאי בית של dnly").משיעורם zk`ln" oiir)

i p y m e i
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בטומאת דנה wtecde,משנתנו llebd,(ג ז, נזיר  ז ; א, (עירובין הזכרנו  וכבר 
ודופק": "גולל של במהותם נאמרו שונים llebdyשפירושים ,yxtn i"yx הוא

המת, ארון של אבלwtecdeכיסוי  – הכיסוי . נשען שעליהם הארון דפנות היינו
mz epaxרש"י פירוש על  a),מקשה ,c zeaezk oiir), מפרש אבןllebdyוהוא הוא

וסתמו המת את שקברו לאחר הקבר, על שנותנים גדולה אבן היינו  מצבה, של
נקראת  גלגול ידי על  אלא מיטלטלת האבן שאין  ומפני  סימן ; לשם הקבר, את

ח); כט, (בראשית האבן " את "וגללו  מלשון אבנים wtecde"גולל", שתי היינו
– עליהן . נשענת שהמצבה לרגלה, ואחת המצבה של  לראשה אחת yieתחתונות,

llebdy ,mix`an בכוכים הקברות לעשות נוהגים שהיו  שבזמן  הקבר , כיסוי הוא
היתה  והאבן המערה, של הפתח פי  על  או  הכוך פי על אבן  גוללים היו שבמערה,
ולצד הפתח, את לסתום כשרצו  המערה חומת לצד  אותה מגלגלים והיו עגולה,
הפתח, את כשסתמו  חוץ לצד  בחזרה תתגלגל  שלא וכדי לפתחה; כשרצו  – חוץ

והוא הגולל, את לעכב כדי  אחרת, אבן תחתיה נותנים שעושים wtecd.היו ובזמן –
מכאן בונים צרכו, כל  הקבר  את שחופרים לאחר שבשדות, בחפירות הקברות את
האבנים  ואותן  המת, את לכסות גדולות אבנים מהם למעלה להניח אצטבאות ומכאן 

נקראות האצטבאות על  שורות "lleb"הנשענות עשויות ומכאן שמכאן והאצטבאות
צלעות, כעין mipey).נקראותאבנים miyxtn itl zicenlz 'lwivp`) "wtec"

÷ôBcäå ììBbä, למשנתנו בהקדמה כמבואר –òbîa ïéànèî ÇÅÀÇÅÀÇÀÄÀÇÈ
ìäàáeשנאמר טז ):– יט , השדה",(במדבר פני על  יגע אשר  "וכל ÈÙÆ

מ  מגע טומאת ולמדים ודופק, גולל  לרבות rbi",ודרשו: xy`" וטומאת

מ  ipt",אוהל  lr" מאוויר שמטמאים ב ;שמשמעו קכו, חולין (תוספות 

טו), ב, מת טומאת  הל' הרמב"ם  על הראב"ד ïéànèîהשגת ïðéàåÀÅÈÀÇÀÄ
àOîa ואינם מטמאים במגע יגע", "אשר שכתוב ממה שדורשים – ÀÇÈ

בא  שהוא הכתוב את דורשים שאין  כותבים, ויש במשא; מטמאים
בו  נזכר  לא משא ואילו במקרא כתוב שמגע אלא (הראב"ד ;למעט,

טהרות "). היא "סדרי ודופק גולל טומאת שכל בברייתא, דעה יש ברם,
ובאוהל שבמגע ההלכה, נאמרה כך  זו ולדעה מסיני, למשה הלכה

במשא ולא שם).מטמאים ותוספות  רש"י ב ; קכו, חולין éaøÇÄ(גמרא
àOîa ïéànèî :øîBà øæòéìàבמשא אף מבואר – (טעמו ÁÄÆÆÅÀÇÀÄÀÇÈ

טוב "). יום  "תוספות  ועיין Léבתוספתא ; íà :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÅ
úBøá÷ øôò ïäézçz,המת רקב בו שמעורב עפר  –ïéànèî ÇÀÅÆÂÇÀÈÀÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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åéìò ïòLð ììBbäL úà,ïé÷ôBc ÷ôBc ìáà–øBäè. ¤¤©¥¦§¨¨¨£¨¥§¦¨
‰ïéøBäè eøñç íàL elà:únä ïî úéfk,ìöð úéfëå,á÷ø ãåøú àGîe,íc úéòéáøe,äøBòOk íöòå,ïî øáàå ¥¤¦¨§§¦©©¦¦©¥§©©¦¤¤§©§¨¨¨§¦¦¨§¤¤©§¨§¥¤¦

Bîöò øñçL éçä. ©©¤¨¥©§
Âíéúî éðMî úìbìbäå äøãMä,íéúî éðMî íc úéòéáøe,éúî éðMî úBîöò òáøåí,íéúî éðMî únä ïî øáàå, ©¦§¨§©ª§Ÿ¤¦§¥¥¦§¦¦¨¦§¥¥¦§Ÿ©£¨¦§¥¥¦§¥¤¦©¥¦§¥¥¦

íéLðà éðMî éçä ïî øáàå–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. §¥¤¦©©¦§¥£¨¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
Êì ÷ìçpL äøBòOk íöòíéðL–àáé÷ò éaøànèî,éøeð ïa ïðçBé éaøåøäèî.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:àG ¤¤©§¨¤¤¡©¦§©¦©¦£¦¨§©¥§©¦¨¨¤¦§©¥¨©©¦¨¨¤¦

:ìäåàáå òâîá àîèî øá÷.`yna oi`nhn opi`eäãùä éðô ìò òâé øùà ìëå ïðéùøãã( íù)àåä òâî íåùî ,òâé øùà ìëå áéúëå ,÷ôåãå ììåâ úåáøì ,
:àùî íåùî àîèî åðéàå àîèîzexaw xtr odizgz yi m`äëìäå .úî ìù äñåôú íåùî àùîá àîèîã ïäîò èñéðä øôò íåùî ,ïèéñîùë àîèî

:òùåäé 'øë.oiwtec wtec:ïé÷ôåã ÷ôåã úàø÷ð àéäå ,äéìò ïòùð ììåâä ïéàå ä÷éæçäì úøçà ïáà íéîòôì ïéçéðî ÷ôåãä ïáà ìöà
d.mixedh exqg m` el`e:øåòéùë ïäá úéìã.znd on zifk:úéæëá íãà ìù åúøéöé úìçú àåä ïëù.mc ziriaxeïéà ïè÷ ìù åúééøá úìçúáå ìéàåä

:íã úéòéáøî úåçô åá.envr xqgy igd on xa`e,åøùáî øñç íà ìáà .éçä ïî øáà íåùî àîèî àì àåäù ìë íöò äðîî øñçù äìåãâ úéìå÷ åìéôà
:àîè éîð åðîî ùøåôä äøåòùë íöòå .àîè ,åðîî ùøåôä øùá úéæë ,úîä ïî øáàå .äëåøà úåìòäì éãëî øñçéù ãò àîèî àåä íìåòì

e.mizn ipyn zleblebde dxcydùä úåéìåç éöç:úìåâìåâä ïëå .øçà úîî äøãùä úåéìåç éöçå äæ úîî äøã.miyp` ipyn igd on xa`eøáà éöç
:ãçà øáàë ïéàøðå ,øçà éçî ùìúð äæë øáà éöçå äæ éçî ùìúð.oixdhn minkge.äøåòùë íöò íåùî àùîáå òâîá ïéàîèî ìáà .ìäåà úàîåèî

:íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

àOîa את מסיט הרי  והדופק, הגולל את מניע) (מזיז , שכשמסיט – ÀÇÈ
(משנה  לעיל  ששנינו  כמו במשא, שמטמא שתחתיהם, קברות עפר 

כמשא; דינו והיסט ååàìב), íà,קברות עפר  תחתיהם אין  ואם – ÀÄÈ
àOîa ïéànèî ïðéà.עצמם משום –.ryedi iaxk dkldeeäæéà ÅÈÀÇÀÄÀÇÈÅÆ

åéìò ïòLð ììBbäL úà ?÷ôBcä בהקדמה בארנו שכבר כמו – ÇÅÆÆÇÅÄÀÈÈÈ
ïé÷ôBcלמשנתנו . ÷ôBc ìáà עליו נסמך שהדופק מה היינו  – ÂÈÅÀÄ
להחזיקה,(רמב"ם ), אחרת אבן לפעמים מניחים הדופק אבן  שאצל

דופקין" "דופק הנקראת נשען øBäè(ברטנורא),והיא הגולל  כשאין – È
טמא הריהו  עליו , נשען הגולל אם אבל  (ר"ש).עליו.

והדופק: הגולל של  טומאתם בדיני שונות שיטות ישנן
– לעולם מטמאים והדופק שהגולל סוברים lde`ae,יש rbna minkg zrcl

`yna s` xfril` iax zrcle הקבר מן שפירשו  לאחר אפילו  –oiaexir i"yx)
.(o`k "l`xyi zx`tz" ;f ,` oiaexir `xephxa ;` ,eh

ודפנותיו הארון  כיסוי הם והדופק שהגולל רש"י , פירוש שלפי  כותבים, ויש
,(epzpynl dncwda ep`ady enk) לטומאה נתרבו  לא בקבר, טמון  הרי והארון 

השדה, פני על הם שאז  הקבר , מן כשפירשו  אלא השדה" פני "על מהכתוב
באוהל מטמאים ואינם קרקע, אגב בטלים הם הרי בקבר , כשטמונים אבל 

.(a ,c zeaezk ,cec x"xd mya zetqez)
ולא  הקבר , על  בעודם אלא מטמאים והדופק הגולל שאין סוברים, יש אבל 

מהקבר ניטל  שהמת לאחר או הקבר  מן שפירשו  `;לאחר ,bk dkeq zetqez)
.(` ,eh oiaexir c"ix zetqez ;epzpyn lr y"`xd yexit

ד ): ו , מת טומאת (הל' הרמב"ם כותב lawnוכן epi`y xacn lleb dyerd"
dcina `ad ur ilk e` ,dnc` ilk e` oa` xawd iab lr gipdy oebk ,d`nehהיינו)

בלח), סאה ארבעים Ðהמחזיק el`a `veike ...lizt cinv swend qxg ilk e`
xiqdy e` ,lleb zeidln eyxt m`e ;lleba rbep meyn dray z`neh `nh mda rbepd

."mixedh md ixd Ð mdizgzn znd z`
מדברים  הם והדופק הגולל  אם שדווקא הרמב"ם, מדברי למדים יש ברם,
מדברים  הם אם אבל פרישתם, אחר מטמאים אינם טומאה, מקבלים שאינם

פרישתם לאחר  אף מטמאים הם הרי  טומאה, frea";המקבלים ,l`xyi zx`tz")
epi`y xacn lleb dyerd" m"anxd hwpy dn ik ,eixac z` dgecy "awri zx`tz" oiir
lr lid`n meyn `nhp xak ixd d`neh lawnd xacy iptn `l` epi` ,"d`neh lawn

.(znd
הגולל אין  שבאוהל מגע, לטומאת אוהל טומאת בין הבדל  שיש סוברים, ויש
היא  שלהם אוהל טומאת שכל  לפי  הקבר , על בעודם אלא מטמאים והדופק
במגע  אבל  סתום, קבר  על מאהיל  הריהו עליהם שהמאהיל  סתום, קבר משום

הקבר מן שפירשו  לאחר  ואפילו  ודופק גולל  בתורת מטמאים (xbd"`).הם
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elà,להלן המנויים הדברים –eøñç íàL,משיעורם שהוא כל  – ÅÆÄÈÀ
ïéøBäè:כלל מטמאים ואינם –únä ïî úéfk מן בשר  כזית – ÀÄÇÇÄÄÇÅ

ìöðהמת, úéfëå או ליחה, כעין  ונעשה שנימוח המת מן בשר  – ÀÇÇÄÆÆ
ונקרש, המת מבשר שיצא á÷øמוהל ãåøú àGîe ריקבון עפר  – ÀÇÀÈÈÈ

מת, áøeícשל úéòé,המת מן  דם הלוג רביעית –äøBòOk íöòå ÀÄÄÈÀÆÆÇÀÈ
המת, מן  –Bîöò øñçL éçä ïî øáàå העצם מן  קצת שחסר – ÀÅÆÄÇÇÆÈÅÇÀ

כדי בו נשאר אם מטמא, הוא עדיין מבשרו, חסר אם אבל שבו .

חסר ובין העצם מן  חסר  בין  המת, מן  אבר  ואילו  ארוכה; להעלות
בשר. כזית משום או  כשעורה עצם משום מטמא עדיין הבשר, מן 

i y i l y m e i
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טומאה. לשיעור מצטרפים הם אם מתים, משני  הבאים בדברים דנה משנתנו

íéúî éðMî úìbìbäå äøãMä גולגולת חצי או  שדרה חצי – ÇÄÀÈÀÇËÀÙÆÄÀÅÅÄ
אחר, ממת גולגולת חצי או  שדרה וחצי  אחד ícממת úéòéáøeÀÄÄÈ

íéúî éðMî נקטה הדברים שאר  שאגב אלא ב, במשנה נשנה כבר – ÄÀÅÅÄ
זה, את גם íéúîהמשנה éðMî úBîöò òáøå הקב שמינית – ÀÙÇÂÈÄÀÅÅÄ

מת, éðMîמכל únä ïî øáàåíéúî זה ממת האבר  חצי  – ÀÅÆÄÇÅÄÀÅÅÄ
אחר , ממת íéLðàוחצי éðMî éçä ïî øáàåאבר של  חציו  – ÀÅÆÄÇÇÄÀÅÂÈÄ

ונראים  אחר , מאדם שנתלש  אבר אותו של וחציו אחד  מאדם שנתלש
אחד  עקיבא כאבר רבי תוספות ועיין ברטנורא; טהרות "; סדרי ("עיין

ïéøäèîאיגר), íéîëçå ,ànèî àáé÷ò éaø,אוהל מטומאת – ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
דם  מרביעית חוץ כשעורה, עצם משום ובמשא במגע מטמאים אבל 

(לעיל דם ברביעית מחלוקתם טעם בארנו וכבר  לגמרי ; שמטהרים
במשנתנו . המפורטים הדברים לשאר עקיבא רבי  לומד וממנה ב), משנה

.minkgk dklde מתים משני בשר כזית מתים ברם, משני נצל וכזית
מצטרפים חכמים לדעת אף מתים משני  רקב תרווד  (רמב"ם ).ומלוא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

לשניים. שנחלקו  אחד  ממת הבאים בדברים דנה זו  משנה

äøBòOk íöò,המת מן –íéðLì ÷ìçpLבכל שאין  והרי  – ÆÆÇÀÈÆÆÁÇÄÀÇÄ
כשעורה, שיעור ànèîחלק àáé÷ò éaøבמשא אבל(רמב"ם ),– ÇÄÂÄÈÀÇÅ

במגע משנה"),לא øäèî("כסף éøeð ïa ïðçBé éaøåשהואיל – ÀÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
כלל. מטמא אינו  לשניים éøeðונחלק ïa ïðçBé éaø øîà טעם – ÈÇÇÄÈÈÆÄ

eøîàלדבריו : àG,חכמים –'äøBòOk úBîöò' לנו כשמסרו – ÈÀÂÈÇÀÈ
אמרו  לא כשעורה, עצם בענין  מסיני  למשה ההלכה את החכמים

כשעורה" "עצמות רבים ישראל "),בלשון 'íöò("תפארת :àlàÆÈÆÆ
'äøBòOk ולא מטמא, שלם עצם שדווקא ומכאן יחיד , בלשון – ÇÀÈ

לכשעורה. מצטרפים שאינם עצמות כשני  שדינו לשניים שנחלק עצם

izdw - zex`ean zeipyn
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eøîà:'äøBòOk úBîöò',àlà:'äøBòOk íöò'.e÷c÷cpL úBîöò òáø,äøBòOk íöò ãçàå ãçà ìëa ïéàå– ¨§£¨©§¨¤¨¤¤©§¨Ÿ©£¨¤¦©§§§¥§¨¤¨§¤¨¤¤©§¨
ïBòîL éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.ì ÷ìçpL éçä ïî øáàíéðL–øBäè;éñBé éaøànèî.ìhð íàL äãBîe ©¦¦§§©¥©£¨¦§©§¦¥¤¦©©¤¤¡©¦§©¦¨©¦¥§©¥¤¤¦¦©

øBäè àeäL íéàöç. £¨¦¤¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úéaä CBúì ïñéðëäå e÷ìçpL ìäàa ïéànèîä ìk–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåíéànèî.ãöék? ¨©§©§¦¨Ÿ¤¤¤§§§¦§¦¨§©©¦©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦¥©
ïàNBð Bà äìápä ïî íéúéæ ééöç éðLëa òâBpä;únáe,úéæ éöçëa òâBpä,úéæ éöçk ìò ìéäàîe;òâBð Bà ©¥©§¦§¥£¨¥¥¦¦©§¥¨§¨©¥©¥©§©£¦©¦©£¦©©£¦©¦¥©

úéæ éöçëa,úéæ éöçëååéìò ìéäàî;íéúéæ ééöç éðLk ìò ìéäàî;úéæ éöçk ìò ìéäàî,åéìò ìéäàî úéæ éöçëå §©£¦©¦§©£¦©¦©£¦¨¨©£¦©¦§¥£¨¥¥¦©£¦©©£¦©¦§©£¦©¦©£¦¨¨
–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.úéæ éöçëa òâBpä ìáà,úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå; ©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦£¨©¥©§©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦©¦

úéæ éöçk ìò ìéäàî Bà,úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå–øBäè.øîàøéàî éaø:äæa óàïa àñBc éaø ©£¦©©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦©¦¨¨©©¦¥¦©¨¤©¦¨¤

f.ewcwcpy÷ãä äðîî ú÷çùå ïåùì .å÷çùðù('ì úåîù):.xdhn oerny 'x:ìäåàá àìå àùîá àìå òâîá àì ïéàîèî íðéàå .äàîåè ìëîminkge
.oi`nhn:òáåø àëéà àäã ,ïúùìùá,xedh mipyl wlgpy igd on xa`:øåáéç íãà éøåáéç ïéàã .åøéáçå øæç åìéôàå.mi`vg lhipéçä ïî ìèéðù

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .íìåòî àøåòéù äéá äåä àìã ,ãçàë íìù øáà åðîî ìèéð àìå íéàöçì
b`.lde`a oi`nhnd lk:'á ÷øô ùéøá ìéòì íéøåîàä.ewlgpy:ïéàöçì ïäéøåòéù.oqipkde:íé÷ìåçî ïäùë.ziad jezl:ãçà ìäåà êåúì åðééäã

.xdhn qpikxd oa `qec iaxáñã:øåòéùëì éôøèöî àì ø.dliapd on mizif i`vg ipyka rbepdéëéä éëã êì øîåì ,äìéáðá ùøôîå ìäåàá çúô
:äìéáðá ïéá úîá ïéá ,àùîå òâî úàîåèì ïéôøèöî ïéàã äéì àøéáñ éîð éëä ,ìäåà úàîåèì ïéôøèöî ïéàù àñåã éáøì äéì àøéáñãzif ivga rbepd

.zif ivg lr lid`neïéàù ,äöåöø äàîåèá àùéøã ìéäàî êðä é÷åî áèåøäå øåòä ÷øôá àøîâáå .ìäåàá úîä íò äéä åìéàë àîè ,úîä ìò ìéäàîäù
åãåîã 'åëå åéìò ìéäàî øçà øáãå úéæ éöçëá òâåðä ìáà øîàã àôéñå .àéä äòéâð äìåëã ,ïéàîèî íéîëç éëä íåùîå ,çôè çúåô ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá
ïéà úåîù éðùî ïäù ìëå ,ïä úåîù éðù ìäåàå äòéâðã ,ïéôøèöî ïéàã ïðáø åãåî àäáã ,ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá çôè çúåô ùéùë éøééî ,øåäèã ïðáø

:àñåã 'øë äëìä ïéàå .òâîå òâîì åìéôà àìå ,ïéôøèöî ïéà äöåöø äàîåèá åìéôàã øáñ àñåã 'øå .ïéôøèöîminkge xdhn `qec 'x efa s` xi`n 'x xn`

`xephxa yexit

בן  יוחנן רבי של  דעתו  להשמיענו  בעיקר באה שמשנתנו  מעירים, יש
כיון  מקום מכל  אחד , ממת הוא כשעורה שהעצם פי  על  שאף נורי,
עצם  שאפילו היא, עקיבא רבי  דעת אבל  מטמא. אינו  לשניים שנחלק

לטמא מצטרף מתים משני הבא רש "יכשעורה עפ"י שלמה  (מלאכת 

טהרות"). "סדרי א ; נב, עקיבא נזיר רבי שאף מפרשים, מטמא ויש  אינו

אחד  ממת הוא כשהעצם יום אלא "תוספות  ועיין אחרונה "; ("משנה

שם). אנשי ותוספות  úBîöòטוב" òáø,מת עצמות של  הקב רבע – ÙÇÂÈ
e÷c÷cpL, שנשחקו –äøBòOk íöò ãçàå ãçà ìëa ïéàå ÆÄÇÀÀÀÅÀÈÆÈÀÆÈÆÆÇÀÈ

שעורה, כשיעור עצם –øäèî ïBòîL éaø שאינם טומאה, מכל  – ÇÄÄÀÀÇÅ
באוהל; ולא במשא ולא במגע לא ïéànèîמטמאים íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÀÄ

הטומאות שלוש ברטנורא ),בכל  ובאוהל,(הר "ש; ובמשא במגע היינו

כותב הרמב"ם אבל  רובע. ויש ד ):הואיל  ד, מת טומאת  "oi`nhn(הל '
,"ewcwcp `l eli`k ,lde`a:הרמב"ם דברי בפירוש  הן  דעות yiושתי

,miyxtnובמשא במגע לא אבל  מטמאים, באוהל (תוספות שדווקא

"עצם חדשים); כן: לפני שכתב מה על מוסיף שהרמב"ם מפרשים ויש

לשניים שנחלק `cgכשעורה zn zenvr raex oke ;`yna `nhn
...ewcwcpyמטמאים)mb( אינם משא טומאת לענין  שכן  באוהל",

שנחלק כשעורה מעצם איגר).גרועים עקיבא רבי ïî(תוספות øáàÅÆÄ
øBäè ,íéðLì ÷ìçpL éçä שאין לפי  וחיברו , חזר ואפילו  – ÇÇÆÆÁÇÄÀÇÄÈ

חיבור. אדם ànèîחיבורי éñBé éaø לא אבל ובאוהל , במשא – ÇÄÅÀÇÅ
התוספתא ).במגע עפ"י יוסי ,äãBîe(הר"ש  רבי  –íéàöç ìhð íàL ÆÆÄÄÇÂÈÄ

נחלק  כך ואחר  שלם אבר  ממנו ניטל ולא חלק, חלק החי  מן שניטל  –
øBäèלשניים, àeäL.המטמא שלם אבר  היה לא שמעולם לפי – ÆÈ

.iqei iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

לשיעור  הם מצטרפים אם השיעור, לחצאי שנחלקו במטמאים לדון מוסיפה משנתנו
א). (ג, עדוית במסכת המשנה נשנתה וכבר שלם.

ìäàa ïéànèîä ìk,(א (ב, לעיל  המפורטים –e÷ìçpL– ÈÇÀÇÀÄÈÙÆÆÆÀÀ
זיתים, כחצאי  לשני  שנחלק המת מן  כזית כגון ïñéðëäåÀÄÀÄÈשיעוריהם,

מחולקים, כשהם –úéaä CBúì, אחד אוהל  לתוך  היינו –éaø ÀÇÇÄÇÄ

øäèî ñðékøä ïa àñBcחצאי ששני לפי  הבית, שבתוך מה – ÈÆÇÀÄÇÀÇÅ
באוהל ; לטמא כדי  אחד לשיעור  מצטרפים אינם íéîëçåÇÂÈÄהשיעור

íéànèîחצאי את מצרף שהאוהל מפני הבית, שבתוך  מה כל – ÀÇÀÄ
אוהל . טומאת כאן ויש אחד , לשיעור éðLëaהשיעור òâBpä ?ãöékÅÇÇÅÇÀÄÀÅ

äìápä ïî íéúéæ ééöçרבי שמחלוקת לבאר, באה משנתנו  – ÂÈÅÅÄÄÇÀÅÈ
הטומאות, בשאר  אף אלא אוהל, בטומאת דווקא איננה וחכמים דוסא
בשני אדם נוגע ואם ובמשא, במגע מטמא ממנה שכזית בנבילה כגון

הנבילה, מן  זיתים ïàNBðכחצאי Bà;בהם נוגע שאינו  פי על  אף – ÀÈ
únáe, באוהל אף מטמא ממנו שכזית המת, של  ובבשר  –òâBpä ÇÅÇÅÇ

úéæ éöçk ìò ìéäàîe ,úéæ éöçëa נוגעת האחת שידו כגון  – ÀÇÂÄÇÄÇÂÄÇÇÂÄÇÄ
אחר; זית כחצי  על  מאהילה השנייה וידו  המת, מן זית Bàבכחצי

åéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæ éöçëa òâBð זית שכחצי  כגון  – ÅÇÀÇÂÄÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ
זית  בכחצי שעה באותה ונוגע תחתיו , עומד והאדם בכותל, תחוב

mc`dyאחר ; e`íéúéæ ééöç éðLk ìò ìéäàî;מחולקים –e` ÇÂÄÇÄÀÅÂÈÅÅÄ
`edyåéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæ éöçk ìò ìéäàî שכן – ÇÂÄÇÇÂÄÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ

בפתיחה  שבארנו  כמו  הללו, הדרכים בכל מטמאה אוהל  טומאת
øäèîלמסכתנו , ñðékøä ïa àñBc éaøכחצאי שני  אין  שלדעתו – ÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ

באוהל ; ולא במשא ולא במגע לא אחד, לכזית מצטרפים זיתים
ïéànèî íéîëçå או המשא או הזיתים כחצאי  בשני  המגע שכן  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

ואף אחד; לשיעור  מצרפם בשניהם lid`neהאוהל zif ivgka rbepd
,eilr lid`n zif ivgky e` ,zif ivgk lr שסוברים חכמים, לדעת טמא

הטומאה  עליו , מאהילה הטומאה או  הטומאה, על המאהיל כי  הם,
מדובר המפרשים רוב לפי  בה. כנוגע הוא והרי אליו , יורדת או עולה

רצוצה" ב"טומאה ב),כאן קכה, חולין הטומאה (עיין בין  שאין היינו 

ועולה  בוקעת הטומאה זה בכגון והרי  טפח, של חלל האוהל  ובין
ויורדת epzkqnl),בוקעת dgizta epx`ay enk)אוהל טומאת ונמצאת

כאן  ויש  הואיל פנים כל  על  מגע; כטומאת ו"מגע"זו  נגיעה" "אוהל 
אחד. לשיעור  הם מצטרפים לפיכך זיתים, כחצאי òâBpäבשני  ìáàÂÈÇÅÇ

úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå ,úéæ éöçëa כגון – ÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄÇÄ
עליהם, המאהיל  אחד  קרש  תחת מת של  זית כחצי עם Bàשנמצא

éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå ,úéæ éöçk ìò ìéäàîÇÂÄÇÇÂÄÇÄÀÈÈÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄ
úéæ,חכמים מודים מקום מכל ואוהל , אוהל כאן שיש  פי  על אף – ÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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åéìò ïòLð ììBbäL úà,ïé÷ôBc ÷ôBc ìáà–øBäè. ¤¤©¥¦§¨¨¨£¨¥§¦¨
‰ïéøBäè eøñç íàL elà:únä ïî úéfk,ìöð úéfëå,á÷ø ãåøú àGîe,íc úéòéáøe,äøBòOk íöòå,ïî øáàå ¥¤¦¨§§¦©©¦¦©¥§©©¦¤¤§©§¨¨¨§¦¦¨§¤¤©§¨§¥¤¦

Bîöò øñçL éçä. ©©¤¨¥©§
Âíéúî éðMî úìbìbäå äøãMä,íéúî éðMî íc úéòéáøe,éúî éðMî úBîöò òáøåí,íéúî éðMî únä ïî øáàå, ©¦§¨§©ª§Ÿ¤¦§¥¥¦§¦¦¨¦§¥¥¦§Ÿ©£¨¦§¥¥¦§¥¤¦©¥¦§¥¥¦

íéLðà éðMî éçä ïî øáàå–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. §¥¤¦©©¦§¥£¨¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
Êì ÷ìçpL äøBòOk íöòíéðL–àáé÷ò éaøànèî,éøeð ïa ïðçBé éaøåøäèî.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:àG ¤¤©§¨¤¤¡©¦§©¦©¦£¦¨§©¥§©¦¨¨¤¦§©¥¨©©¦¨¨¤¦

:ìäåàáå òâîá àîèî øá÷.`yna oi`nhn opi`eäãùä éðô ìò òâé øùà ìëå ïðéùøãã( íù)àåä òâî íåùî ,òâé øùà ìëå áéúëå ,÷ôåãå ììåâ úåáøì ,
:àùî íåùî àîèî åðéàå àîèîzexaw xtr odizgz yi m`äëìäå .úî ìù äñåôú íåùî àùîá àîèîã ïäîò èñéðä øôò íåùî ,ïèéñîùë àîèî

:òùåäé 'øë.oiwtec wtec:ïé÷ôåã ÷ôåã úàø÷ð àéäå ,äéìò ïòùð ììåâä ïéàå ä÷éæçäì úøçà ïáà íéîòôì ïéçéðî ÷ôåãä ïáà ìöà
d.mixedh exqg m` el`e:øåòéùë ïäá úéìã.znd on zifk:úéæëá íãà ìù åúøéöé úìçú àåä ïëù.mc ziriaxeïéà ïè÷ ìù åúééøá úìçúáå ìéàåä

:íã úéòéáøî úåçô åá.envr xqgy igd on xa`e,åøùáî øñç íà ìáà .éçä ïî øáà íåùî àîèî àì àåäù ìë íöò äðîî øñçù äìåãâ úéìå÷ åìéôà
:àîè éîð åðîî ùøåôä äøåòùë íöòå .àîè ,åðîî ùøåôä øùá úéæë ,úîä ïî øáàå .äëåøà úåìòäì éãëî øñçéù ãò àîèî àåä íìåòì

e.mizn ipyn zleblebde dxcydùä úåéìåç éöç:úìåâìåâä ïëå .øçà úîî äøãùä úåéìåç éöçå äæ úîî äøã.miyp` ipyn igd on xa`eøáà éöç
:ãçà øáàë ïéàøðå ,øçà éçî ùìúð äæë øáà éöçå äæ éçî ùìúð.oixdhn minkge.äøåòùë íöò íåùî àùîáå òâîá ïéàîèî ìáà .ìäåà úàîåèî

:íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

àOîa את מסיט הרי  והדופק, הגולל את מניע) (מזיז , שכשמסיט – ÀÇÈ
(משנה  לעיל  ששנינו  כמו במשא, שמטמא שתחתיהם, קברות עפר 

כמשא; דינו והיסט ååàìב), íà,קברות עפר  תחתיהם אין  ואם – ÀÄÈ
àOîa ïéànèî ïðéà.עצמם משום –.ryedi iaxk dkldeeäæéà ÅÈÀÇÀÄÀÇÈÅÆ

åéìò ïòLð ììBbäL úà ?÷ôBcä בהקדמה בארנו שכבר כמו – ÇÅÆÆÇÅÄÀÈÈÈ
ïé÷ôBcלמשנתנו . ÷ôBc ìáà עליו נסמך שהדופק מה היינו  – ÂÈÅÀÄ
להחזיקה,(רמב"ם ), אחרת אבן לפעמים מניחים הדופק אבן  שאצל

דופקין" "דופק הנקראת נשען øBäè(ברטנורא),והיא הגולל  כשאין – È
טמא הריהו  עליו , נשען הגולל אם אבל  (ר"ש).עליו.

והדופק: הגולל של  טומאתם בדיני שונות שיטות ישנן
– לעולם מטמאים והדופק שהגולל סוברים lde`ae,יש rbna minkg zrcl

`yna s` xfril` iax zrcle הקבר מן שפירשו  לאחר אפילו  –oiaexir i"yx)
.(o`k "l`xyi zx`tz" ;f ,` oiaexir `xephxa ;` ,eh

ודפנותיו הארון  כיסוי הם והדופק שהגולל רש"י , פירוש שלפי  כותבים, ויש
,(epzpynl dncwda ep`ady enk) לטומאה נתרבו  לא בקבר, טמון  הרי והארון 

השדה, פני על הם שאז  הקבר , מן כשפירשו  אלא השדה" פני "על מהכתוב
באוהל מטמאים ואינם קרקע, אגב בטלים הם הרי בקבר , כשטמונים אבל 

.(a ,c zeaezk ,cec x"xd mya zetqez)
ולא  הקבר , על  בעודם אלא מטמאים והדופק הגולל שאין סוברים, יש אבל 

מהקבר ניטל  שהמת לאחר או הקבר  מן שפירשו  `;לאחר ,bk dkeq zetqez)
.(` ,eh oiaexir c"ix zetqez ;epzpyn lr y"`xd yexit

ד ): ו , מת טומאת (הל' הרמב"ם כותב lawnוכן epi`y xacn lleb dyerd"
dcina `ad ur ilk e` ,dnc` ilk e` oa` xawd iab lr gipdy oebk ,d`nehהיינו)

בלח), סאה ארבעים Ðהמחזיק el`a `veike ...lizt cinv swend qxg ilk e`
xiqdy e` ,lleb zeidln eyxt m`e ;lleba rbep meyn dray z`neh `nh mda rbepd

."mixedh md ixd Ð mdizgzn znd z`
מדברים  הם והדופק הגולל  אם שדווקא הרמב"ם, מדברי למדים יש ברם,
מדברים  הם אם אבל פרישתם, אחר מטמאים אינם טומאה, מקבלים שאינם

פרישתם לאחר  אף מטמאים הם הרי  טומאה, frea";המקבלים ,l`xyi zx`tz")
epi`y xacn lleb dyerd" m"anxd hwpy dn ik ,eixac z` dgecy "awri zx`tz" oiir
lr lid`n meyn `nhp xak ixd d`neh lawnd xacy iptn `l` epi` ,"d`neh lawn

.(znd
הגולל אין  שבאוהל מגע, לטומאת אוהל טומאת בין הבדל  שיש סוברים, ויש
היא  שלהם אוהל טומאת שכל  לפי  הקבר , על בעודם אלא מטמאים והדופק
במגע  אבל  סתום, קבר  על מאהיל  הריהו עליהם שהמאהיל  סתום, קבר משום

הקבר מן שפירשו  לאחר  ואפילו  ודופק גולל  בתורת מטמאים (xbd"`).הם
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elà,להלן המנויים הדברים –eøñç íàL,משיעורם שהוא כל  – ÅÆÄÈÀ
ïéøBäè:כלל מטמאים ואינם –únä ïî úéfk מן בשר  כזית – ÀÄÇÇÄÄÇÅ

ìöðהמת, úéfëå או ליחה, כעין  ונעשה שנימוח המת מן בשר  – ÀÇÇÄÆÆ
ונקרש, המת מבשר שיצא á÷øמוהל ãåøú àGîe ריקבון עפר  – ÀÇÀÈÈÈ

מת, áøeícשל úéòé,המת מן  דם הלוג רביעית –äøBòOk íöòå ÀÄÄÈÀÆÆÇÀÈ
המת, מן  –Bîöò øñçL éçä ïî øáàå העצם מן  קצת שחסר – ÀÅÆÄÇÇÆÈÅÇÀ

כדי בו נשאר אם מטמא, הוא עדיין מבשרו, חסר אם אבל שבו .

חסר ובין העצם מן  חסר  בין  המת, מן  אבר  ואילו  ארוכה; להעלות
בשר. כזית משום או  כשעורה עצם משום מטמא עדיין הבשר, מן 

i y i l y m e i
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טומאה. לשיעור מצטרפים הם אם מתים, משני  הבאים בדברים דנה משנתנו

íéúî éðMî úìbìbäå äøãMä גולגולת חצי או  שדרה חצי – ÇÄÀÈÀÇËÀÙÆÄÀÅÅÄ
אחר, ממת גולגולת חצי או  שדרה וחצי  אחד ícממת úéòéáøeÀÄÄÈ

íéúî éðMî נקטה הדברים שאר  שאגב אלא ב, במשנה נשנה כבר – ÄÀÅÅÄ
זה, את גם íéúîהמשנה éðMî úBîöò òáøå הקב שמינית – ÀÙÇÂÈÄÀÅÅÄ

מת, éðMîמכל únä ïî øáàåíéúî זה ממת האבר  חצי  – ÀÅÆÄÇÅÄÀÅÅÄ
אחר , ממת íéLðàוחצי éðMî éçä ïî øáàåאבר של  חציו  – ÀÅÆÄÇÇÄÀÅÂÈÄ

ונראים  אחר , מאדם שנתלש  אבר אותו של וחציו אחד  מאדם שנתלש
אחד  עקיבא כאבר רבי תוספות ועיין ברטנורא; טהרות "; סדרי ("עיין

ïéøäèîאיגר), íéîëçå ,ànèî àáé÷ò éaø,אוהל מטומאת – ÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
דם  מרביעית חוץ כשעורה, עצם משום ובמשא במגע מטמאים אבל 

(לעיל דם ברביעית מחלוקתם טעם בארנו וכבר  לגמרי ; שמטהרים
במשנתנו . המפורטים הדברים לשאר עקיבא רבי  לומד וממנה ב), משנה

.minkgk dklde מתים משני בשר כזית מתים ברם, משני נצל וכזית
מצטרפים חכמים לדעת אף מתים משני  רקב תרווד  (רמב"ם ).ומלוא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

לשניים. שנחלקו  אחד  ממת הבאים בדברים דנה זו  משנה

äøBòOk íöò,המת מן –íéðLì ÷ìçpLבכל שאין  והרי  – ÆÆÇÀÈÆÆÁÇÄÀÇÄ
כשעורה, שיעור ànèîחלק àáé÷ò éaøבמשא אבל(רמב"ם ),– ÇÄÂÄÈÀÇÅ

במגע משנה"),לא øäèî("כסף éøeð ïa ïðçBé éaøåשהואיל – ÀÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
כלל. מטמא אינו  לשניים éøeðונחלק ïa ïðçBé éaø øîà טעם – ÈÇÇÄÈÈÆÄ

eøîàלדבריו : àG,חכמים –'äøBòOk úBîöò' לנו כשמסרו – ÈÀÂÈÇÀÈ
אמרו  לא כשעורה, עצם בענין  מסיני  למשה ההלכה את החכמים

כשעורה" "עצמות רבים ישראל "),בלשון 'íöò("תפארת :àlàÆÈÆÆ
'äøBòOk ולא מטמא, שלם עצם שדווקא ומכאן יחיד , בלשון – ÇÀÈ

לכשעורה. מצטרפים שאינם עצמות כשני  שדינו לשניים שנחלק עצם

izdw - zex`ean zeipyn
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eøîà:'äøBòOk úBîöò',àlà:'äøBòOk íöò'.e÷c÷cpL úBîöò òáø,äøBòOk íöò ãçàå ãçà ìëa ïéàå– ¨§£¨©§¨¤¨¤¤©§¨Ÿ©£¨¤¦©§§§¥§¨¤¨§¤¨¤¤©§¨
ïBòîL éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.ì ÷ìçpL éçä ïî øáàíéðL–øBäè;éñBé éaøànèî.ìhð íàL äãBîe ©¦¦§§©¥©£¨¦§©§¦¥¤¦©©¤¤¡©¦§©¦¨©¦¥§©¥¤¤¦¦©

øBäè àeäL íéàöç. £¨¦¤¨
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úéaä CBúì ïñéðëäå e÷ìçpL ìäàa ïéànèîä ìk–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåíéànèî.ãöék? ¨©§©§¦¨Ÿ¤¤¤§§§¦§¦¨§©©¦©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦¥©
ïàNBð Bà äìápä ïî íéúéæ ééöç éðLëa òâBpä;únáe,úéæ éöçëa òâBpä,úéæ éöçk ìò ìéäàîe;òâBð Bà ©¥©§¦§¥£¨¥¥¦¦©§¥¨§¨©¥©¥©§©£¦©¦©£¦©©£¦©¦¥©

úéæ éöçëa,úéæ éöçëååéìò ìéäàî;íéúéæ ééöç éðLk ìò ìéäàî;úéæ éöçk ìò ìéäàî,åéìò ìéäàî úéæ éöçëå §©£¦©¦§©£¦©¦©£¦¨¨©£¦©¦§¥£¨¥¥¦©£¦©©£¦©¦§©£¦©¦©£¦¨¨
–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.úéæ éöçëa òâBpä ìáà,úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå; ©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦£¨©¥©§©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦©¦

úéæ éöçk ìò ìéäàî Bà,úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå–øBäè.øîàøéàî éaø:äæa óàïa àñBc éaø ©£¦©©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦©¦¨¨©©¦¥¦©¨¤©¦¨¤

f.ewcwcpy÷ãä äðîî ú÷çùå ïåùì .å÷çùðù('ì úåîù):.xdhn oerny 'x:ìäåàá àìå àùîá àìå òâîá àì ïéàîèî íðéàå .äàîåè ìëîminkge
.oi`nhn:òáåø àëéà àäã ,ïúùìùá,xedh mipyl wlgpy igd on xa`:øåáéç íãà éøåáéç ïéàã .åøéáçå øæç åìéôàå.mi`vg lhipéçä ïî ìèéðù

:éñåé éáøë äëìä ïéàå .íìåòî àøåòéù äéá äåä àìã ,ãçàë íìù øáà åðîî ìèéð àìå íéàöçì
b`.lde`a oi`nhnd lk:'á ÷øô ùéøá ìéòì íéøåîàä.ewlgpy:ïéàöçì ïäéøåòéù.oqipkde:íé÷ìåçî ïäùë.ziad jezl:ãçà ìäåà êåúì åðééäã

.xdhn qpikxd oa `qec iaxáñã:øåòéùëì éôøèöî àì ø.dliapd on mizif i`vg ipyka rbepdéëéä éëã êì øîåì ,äìéáðá ùøôîå ìäåàá çúô
:äìéáðá ïéá úîá ïéá ,àùîå òâî úàîåèì ïéôøèöî ïéàã äéì àøéáñ éîð éëä ,ìäåà úàîåèì ïéôøèöî ïéàù àñåã éáøì äéì àøéáñãzif ivga rbepd

.zif ivg lr lid`neïéàù ,äöåöø äàîåèá àùéøã ìéäàî êðä é÷åî áèåøäå øåòä ÷øôá àøîâáå .ìäåàá úîä íò äéä åìéàë àîè ,úîä ìò ìéäàîäù
åãåîã 'åëå åéìò ìéäàî øçà øáãå úéæ éöçëá òâåðä ìáà øîàã àôéñå .àéä äòéâð äìåëã ,ïéàîèî íéîëç éëä íåùîå ,çôè çúåô ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá
ïéà úåîù éðùî ïäù ìëå ,ïä úåîù éðù ìäåàå äòéâðã ,ïéôøèöî ïéàã ïðáø åãåî àäáã ,ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá çôè çúåô ùéùë éøééî ,øåäèã ïðáø

:àñåã 'øë äëìä ïéàå .òâîå òâîì åìéôà àìå ,ïéôøèöî ïéà äöåöø äàîåèá åìéôàã øáñ àñåã 'øå .ïéôøèöîminkge xdhn `qec 'x efa s` xi`n 'x xn`

`xephxa yexit

בן  יוחנן רבי של  דעתו  להשמיענו  בעיקר באה שמשנתנו  מעירים, יש
כיון  מקום מכל  אחד , ממת הוא כשעורה שהעצם פי  על  שאף נורי,
עצם  שאפילו היא, עקיבא רבי  דעת אבל  מטמא. אינו  לשניים שנחלק

לטמא מצטרף מתים משני הבא רש "יכשעורה עפ"י שלמה  (מלאכת 

טהרות"). "סדרי א ; נב, עקיבא נזיר רבי שאף מפרשים, מטמא ויש  אינו

אחד  ממת הוא כשהעצם יום אלא "תוספות  ועיין אחרונה "; ("משנה

שם). אנשי ותוספות  úBîöòטוב" òáø,מת עצמות של  הקב רבע – ÙÇÂÈ
e÷c÷cpL, שנשחקו –äøBòOk íöò ãçàå ãçà ìëa ïéàå ÆÄÇÀÀÀÅÀÈÆÈÀÆÈÆÆÇÀÈ

שעורה, כשיעור עצם –øäèî ïBòîL éaø שאינם טומאה, מכל  – ÇÄÄÀÀÇÅ
באוהל; ולא במשא ולא במגע לא ïéànèîמטמאים íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÀÄ

הטומאות שלוש ברטנורא ),בכל  ובאוהל,(הר "ש; ובמשא במגע היינו

כותב הרמב"ם אבל  רובע. ויש ד ):הואיל  ד, מת טומאת  "oi`nhn(הל '
,"ewcwcp `l eli`k ,lde`a:הרמב"ם דברי בפירוש  הן  דעות yiושתי

,miyxtnובמשא במגע לא אבל  מטמאים, באוהל (תוספות שדווקא

"עצם חדשים); כן: לפני שכתב מה על מוסיף שהרמב"ם מפרשים ויש

לשניים שנחלק `cgכשעורה zn zenvr raex oke ;`yna `nhn
...ewcwcpyמטמאים)mb( אינם משא טומאת לענין  שכן  באוהל",

שנחלק כשעורה מעצם איגר).גרועים עקיבא רבי ïî(תוספות øáàÅÆÄ
øBäè ,íéðLì ÷ìçpL éçä שאין לפי  וחיברו , חזר ואפילו  – ÇÇÆÆÁÇÄÀÇÄÈ

חיבור. אדם ànèîחיבורי éñBé éaø לא אבל ובאוהל , במשא – ÇÄÅÀÇÅ
התוספתא ).במגע עפ"י יוסי ,äãBîe(הר"ש  רבי  –íéàöç ìhð íàL ÆÆÄÄÇÂÈÄ

נחלק  כך ואחר  שלם אבר  ממנו ניטל ולא חלק, חלק החי  מן שניטל  –
øBäèלשניים, àeäL.המטמא שלם אבר  היה לא שמעולם לפי – ÆÈ

.iqei iaxk dkld oi`e

i r i a x m e i
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לשיעור  הם מצטרפים אם השיעור, לחצאי שנחלקו במטמאים לדון מוסיפה משנתנו
א). (ג, עדוית במסכת המשנה נשנתה וכבר שלם.

ìäàa ïéànèîä ìk,(א (ב, לעיל  המפורטים –e÷ìçpL– ÈÇÀÇÀÄÈÙÆÆÆÀÀ
זיתים, כחצאי  לשני  שנחלק המת מן  כזית כגון ïñéðëäåÀÄÀÄÈשיעוריהם,

מחולקים, כשהם –úéaä CBúì, אחד אוהל  לתוך  היינו –éaø ÀÇÇÄÇÄ

øäèî ñðékøä ïa àñBcחצאי ששני לפי  הבית, שבתוך מה – ÈÆÇÀÄÇÀÇÅ
באוהל ; לטמא כדי  אחד לשיעור  מצטרפים אינם íéîëçåÇÂÈÄהשיעור

íéànèîחצאי את מצרף שהאוהל מפני הבית, שבתוך  מה כל – ÀÇÀÄ
אוהל . טומאת כאן ויש אחד , לשיעור éðLëaהשיעור òâBpä ?ãöékÅÇÇÅÇÀÄÀÅ

äìápä ïî íéúéæ ééöçרבי שמחלוקת לבאר, באה משנתנו  – ÂÈÅÅÄÄÇÀÅÈ
הטומאות, בשאר  אף אלא אוהל, בטומאת דווקא איננה וחכמים דוסא
בשני אדם נוגע ואם ובמשא, במגע מטמא ממנה שכזית בנבילה כגון

הנבילה, מן  זיתים ïàNBðכחצאי Bà;בהם נוגע שאינו  פי על  אף – ÀÈ
únáe, באוהל אף מטמא ממנו שכזית המת, של  ובבשר  –òâBpä ÇÅÇÅÇ

úéæ éöçk ìò ìéäàîe ,úéæ éöçëa נוגעת האחת שידו כגון  – ÀÇÂÄÇÄÇÂÄÇÇÂÄÇÄ
אחר; זית כחצי  על  מאהילה השנייה וידו  המת, מן זית Bàבכחצי

åéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæ éöçëa òâBð זית שכחצי  כגון  – ÅÇÀÇÂÄÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ
זית  בכחצי שעה באותה ונוגע תחתיו , עומד והאדם בכותל, תחוב

mc`dyאחר ; e`íéúéæ ééöç éðLk ìò ìéäàî;מחולקים –e` ÇÂÄÇÄÀÅÂÈÅÅÄ
`edyåéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæ éöçk ìò ìéäàî שכן – ÇÂÄÇÇÂÄÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ

בפתיחה  שבארנו  כמו  הללו, הדרכים בכל מטמאה אוהל  טומאת
øäèîלמסכתנו , ñðékøä ïa àñBc éaøכחצאי שני  אין  שלדעתו – ÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ

באוהל ; ולא במשא ולא במגע לא אחד, לכזית מצטרפים זיתים
ïéànèî íéîëçå או המשא או הזיתים כחצאי  בשני  המגע שכן  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

ואף אחד; לשיעור  מצרפם בשניהם lid`neהאוהל zif ivgka rbepd
,eilr lid`n zif ivgky e` ,zif ivgk lr שסוברים חכמים, לדעת טמא

הטומאה  עליו , מאהילה הטומאה או  הטומאה, על המאהיל כי  הם,
מדובר המפרשים רוב לפי  בה. כנוגע הוא והרי אליו , יורדת או עולה

רצוצה" ב"טומאה ב),כאן קכה, חולין הטומאה (עיין בין  שאין היינו 

ועולה  בוקעת הטומאה זה בכגון והרי  טפח, של חלל האוהל  ובין
ויורדת epzkqnl),בוקעת dgizta epx`ay enk)אוהל טומאת ונמצאת

כאן  ויש  הואיל פנים כל  על  מגע; כטומאת ו"מגע"זו  נגיעה" "אוהל 
אחד. לשיעור  הם מצטרפים לפיכך זיתים, כחצאי òâBpäבשני  ìáàÂÈÇÅÇ

úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå ,úéæ éöçëa כגון – ÀÇÂÄÇÄÀÈÈÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄÇÄ
עליהם, המאהיל  אחד  קרש  תחת מת של  זית כחצי עם Bàשנמצא

éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãå ,úéæ éöçk ìò ìéäàîÇÂÄÇÇÂÄÇÄÀÈÈÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄ
úéæ,חכמים מודים מקום מכל ואוהל , אוהל כאן שיש  פי  על אף – ÇÄ
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ñðékøäøäèî,íéîëçåïéànèî;àîè ìkä–àOnä íò òbnä ïî õeç,ìäàä íò àOnäå.ììkä äæ:ìk ©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦©Ÿ¨¥¦©©¨¦©©¨§©©¨¦¨Ÿ¤¤©§¨¨
ãçà íMî àeäL–àîè;úBîL éðMî–øBäè. ¤¦¥¤¨¨¥¦§¥¥¨

·úéaä CBúa øftúpL á÷ø ãåøú àGî–àîè úéaä,ïBòîL éaøåøäèî.úéaä CBúa äòìápL íc úéòéáø– §©§¨¨¨¤¦§©©§©©¦©©¦¨¥§©¦¦§§©¥§¦¦¨¤¦§§¨§©©¦
øBäè úéaä.úeñëa äòìáð,àííc úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî–äàîè,íàååàì–äøBäè,ìkL ©©¦¨¦§§¨¦§¦¦§©¤¤§¨¦¤¨§¦¦¨§¥¨§¦¨§¨¤¨

úàöì ìBëé BðéàL òeìaä–øBäè. ©¨©¤¥¨¨¥¨
‚øéåàa CtLð,ìò ìéäàäå ñøôè÷ BîB÷î äéä íàBúö÷î–øBäè;ïøaLà äéä,LøwL Bà–àîè.CtLð ¦§©¨£¦¦¨¨§§©§¥§¤¡¦©¦§¨¨¨¨¤§Ÿ¤¤¨©¨¥¦§©

ät÷ñàä ìò,íéðôaî ïéa ñøôè÷ àéäåõeçaî ïéa,åéìò ìéäàî úéaäå–øBäè;ïøaLà äéä,LøwL Bà– ©¨¦§ª¨§¦§©§¥¥¦¦§¦¥¦©§©©¦©£¦¨¨¨¨¨¤§Ÿ¤¤¨©

.oi`nhn'ø ìò ïðáø éâéìô åæá óàã åäéà øîàå ,ïéôøèöî ïéàå øåäèã ïðáø åãåî ìäåàå äàîåèä ïéá çôè çúåô ùéùëã øîàã àî÷ àðúà âéìô øéàî 'ø
:øéàî 'øë äëìä ïéàå .ïéàîèîå øåòéùëì ïéôøèöî êëìä ,àåä àîù ãç ìäåàå äòéâðã éøîàå àñåã.`ynd mr rbnd on uegèéñäå úéæ éöçá òâðù ïåâë

:úéæ éöç.lde`d mr `ynde:úéæ éöç ìò ìéäàäå úéæ éöç èéñäù.cg` myn:ìäåàå ìäåà àùîå àùî òâîå òâî ïåâë
a.awx ceexz `ln:ìäåàá àîèî àåäù 'á ÷øô ùéøá ìéòì ïøîàã.ziad jezl xftzpy:àåäù ìë øôò åá áøòúðå.xdhn oerny 'xeåôåñ øáñ

ìâð øáã äéäé àìù ïðéòáã ,á÷ø åì ïéà ,õò ìù ïåøàá åà íéëéøëúá úîä øá÷ð íà åúìéçú äî ,åúìéçúëáøòúð íà á÷ø äùòðù øçàì åôåñ óà ,åîò ì
:ïåòöù 'øë äëìä ïéàå .àîèî åðéà øçà øáã åîò.mc ziriax dpnn `veie zeqkd zqakzn m`,ïäá äñáëîå äãîá íéî àéáî ,äúåà ïéøòùî ãöéëå

:äøåäè åàì íàå ,äàîè åæ éøä äåù ïäéàøî äéä íà ,íã úéòéáø ïäá ïúåðå ïúãîë íéøçà íéî àéáîå
b.xie`a jtyp:úéáä êåúá.qxthw enewn did m`:ïåøãî äéä íãä åá êôùðù íå÷îä íà.lid`de:åúö÷î ìò íãà.xedh:øåáéç åðéà ñøôè÷ã

.oxeay` did:àîåâ êåúá åîë ñðåëî íå÷îyxwy e`:åúö÷ ìò ìéäàä åìéôàå ,àîèå øåáéç éåä ,ñøôè÷ åìéôàå íãä.dtewq`d lr jtypàáèöà ïéîë

`xephxa yexit

`edyøBäè זית כחצי  על המאהיל  וכן  זית, בכחצי  הנוגע שכן  – È
,(lirl epx`ay itk)ואילו היא, נגיעה eilrטומאת lid`n xg` xac"

,"zif ivgk lreממשיך האוהל  שכן היא, המשכה" "אוהל טומאת

המפרשים  רוב ולפי – בטומאה. כנוגע ואינו הטומאה את אליו
טפח  של  חלל  בו שיש באוהל  זו בפיסקה מדובר לעיל), (שהזכרנו

טפח gth"),על gzet"),רצוצה שאינה טומאה אוהלהיינו  שטומאת
חכמים  אף לפיכך שמות, שני שהם ואוהל, מגע כאן ויש והואיל  היא;

מצטרפים. זיתים כחצאי שני  שאין óàסוברים, :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÇ
ïéànèî íéîëçå ,øäèî ñðékøä ïa àñBc éaø äæa– ÈÆÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅÇÂÈÄÀÇÀÄ

האוהל כאילו חכמים, לדעת אוהל , טומאת כל  מאיר : רבי שסובר 
מסיים  ומכאן , בטומאה; נוגע כאילו שבתוכו  מה וכל טומאה, מלא

מאיר: àîèרבי  ìkä הם אחד משם ואוהל  מגע אף כלומר – ÇÙÈÅ
,("rbn"),לטומאה אחד לשיעור  זיתים כחצאי שני  הם õeçומצטרפין

àOnä íò òbnä ïî,אחר זית כחצי  ונושא זית בכחצי  הנוגע – ÄÇÇÈÄÇÇÈ
בו, נוגע ìäàäשאינו íò àOnäåומאהיל זית כחצי  שנושא – ÀÇÇÈÄÈÙÆ

מצטרפים. זיתים כחצאי שני  אין זה שבכגון  אחר, זית כחצי äæÆעל 
ãçà íMî àeäL ìk :ììkäאוהל ומשא, משא ומגע, מגע – ÇÀÈÈÆÄÅÆÈ

אחד;àîèואוהל , לשיעור  הזיתים כחצאי  שני  שמצטרפים –éðMî ÈÅÄÀÅ
úBîL,לעיל כמבואר  טומאה, סוגי משני שהוא כל אבל –øBäè ÅÈ

זה כלל  טומאה. לשיעור מצטרפים שאינם "תפארת – בעל (לדעת 

מאירישראל") רבי  ובין קמא תנא בין  מחלוקת שאין הוא, הכל דברי 
היא, המחלוקת אלא טהור, שמות משני  שהוא שכל ההלכה, בעצם

יש ברם, לעיל . שבארנו כמו  חכמים, לדעת שמות שני  נקרא מה
מאיר רבי של  דבריו סיום הוא הכלל " ש"זה ויש(הרא "ש).כותבים,

דבריהם  מסקנת היא טמא", "הכל מפיסקה החל הסיפא, שכל  מבארים,
חכמים טוב").של  יום ב "תוספות  מובא (מהר"ם ,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

á÷ø ãåøú àGî באוהל המטמא מת, של  רקבון עפר  –lirl oiir) ÀÇÀÈÈÈ
,(` ,aúéaä CBúa øftúpLשהוא כל  עפר בו  ונתערב (הר"ש ;– ÆÄÀÇÇÀÇÇÄ

àîèברטנורא ), úéaäשהואיל אוהל, משום טמא שבבית מה כל  – ÇÇÄÈÅ
כאן שיש יודעים אף ואנו לפיכך  הבית, בתוך רקב תרווד מלוא ודאי 

מתבטל  אינו בעפר מעורב שהוא פי  ישראל "),על éaøåÀÇÄ("תפארת
øäèî ïBòîL שנתערב שרקב ב), ב, (לעיל  לשיטתו  הוא שהולך – ÄÀÀÇÅ

אינו  עפר תערובת בו  ויש  הואיל  כאן  ואף מטמא, אינו אחר  דבר בו

ícמטמא. úéòéáø,(ב ב, (כלעיל באוהל המטמאה –äòìápL ÀÄÄÈÆÄÀÀÈ
úéaä CBúa,הבית בקרקע –øBäè úéaä שנכנס מה כלומר – ÀÇÇÄÇÇÄÈ

שהיה  מה כל  ברם, מיטמא. אינו הדם שם שנבלע לאחר  הבית לתוך 

טמא הדם רביעית בו  שנבלעה בשעה רמב"ם ).בבית ב ; סב, נידה  (גמרא 

úeñëa äòìáð,דם רביעית –úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî íà ÄÀÀÈÄÀÄÄÀÇÆÆÀÈÄÆÈÀÄÄ
äàîè ,íc לבית הכניסוה שאם באוהל , מטמאה הכסות כלומר – ÈÀÅÈ

טמא; שבבית מה כל  הדם, בה שנבלע åàìלאחר íàå שאין – ÀÄÈ
הכביסה, ידי  על דם רביעית ממנה הכסות äøBäèיוצאה אין  כלומר – ÀÈ

באוהל mcמטמאה ziriaxa drbp xaky ,d`nh dnvr zeqkd la`)
,(da drlapy mcewúàöì ìBëé BðéàL òeìaä ìkLידי על  – ÆÈÇÈÇÆÅÈÈÅ

מיוחדים באמצעים להשתמש מבלי  סתם, טוב"),כביסה יום ("תוספות 

øBäè מתכבסת (אם אותה משערים "כיצד מבואר: ובתוספתא – È
דם)? רביעית ממנה mda,ויוצאת zeqkd z` qakne dcina min `ian

,deey mdi`xn did m` Ð mc ziriax mkezl ozepe mixg` min `iane
dxedh ,e`l m`e ;d`nh ef ixdהדברים פירוש  טוב"". יום "תוספות  (לפי

ישראל"), שנסחטו ו"תפארת  במים היו  הכסות את שכיבס לאחר  שאם
הוברר כבר  הרי בתחילה, שהביא מה על  רביעית של תוספת מהכביסה
מים  להביא צורך  אין ושוב דם, רביעית ממנה יצאה הכביסה ידי שעל

אחרים  מים מביא אז  רביעית, עליהם נוספה לא אם אבל אחרים.
היו  ואם דם, רביעית לתוכם ונותן רביעית, פחות הכביסה מי כמידת

ואם  טמאה; זו  הרי  שווה, והאחרונים הראשונים המים של  מראיהם
במשנה). שבארנו  (כמו  טהורה לאו,
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CtLð,הדם –øéåàaבתוך ולא השמים, כפת תחת בחוץ, היינו  – ÄÀÇÈÂÄ
) ישראל";הבית "תפארת  רבא"; "אליהו טוב"; יום  הרב "תוספות אבל 

מפרש: ziad;מברטנורא jeza"טוב יום  "תוספות בעל עליו ),ומקשה
BîB÷î äéä íà,הדם רביעית בו  שנשפכה המקום –ñøôè÷– ÄÈÈÀÀÇÀÅ

מדרון, אדם,ìéäàäåמשופע, –Búö÷î ìò,הדם מקצת על  – ÀÆÁÄÇÄÀÈ
øBäèעל האהיל שלא והרי  ט), ח, (טהרות חיבור אינו  שקטפרס – È

טומאה; הדם,äéäשיעור  בו  שנשפך המקום –ïøaLà,שקע – ÈÈÆÀÙÆ
בו, מכונס היה שהדם גומה, LøwLכגון Bà מקומו ואפילו  הדם, – ÆÈÇ

כולו àîèקטפרס, הדם זה שבכגון  לפי מקצתו , על  המאהיל  – ÈÅ
הדם. רביעית כל  על האהיל  כאילו  והריהו חיבור , –CtLðחשוב ÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt zeld` zkqn

àîè.únaL ìk–àîè,íépMä ïî õeç,øòOäå,ïøtväå.ïøeaç úòLáe–àîè ìkä. ¨¥¨¤©¥¨¥¦©¦©¦§©¥¨§©¦Ÿ¤§¨©¦¨©Ÿ¨¥
„ãöék?íéðôa BøòNe õeçaî únä–àîè úéaä.øNa úéfk åéìò LiL íöò,úéaäå íéðôaî Búö÷î ñéðëä ¥©©¥¦©§¨¦§¦©©¦¨¥¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦§¦¦§¨¦¦§¦§©©¦

åéìò ìéäàî–àîè.øNa íéúéæ éàöç éðLk ïäéìòå úBîöò éðL,íäéìò ìéäàî úéaäå íéðôaî íúö÷î ñéðëä ©£¦¨¨¨¥§¥£¨©£¥¤¦§¥£¨¥¥¦¨¨¦§¦¦§¨¨¦¦§¦§©©¦©£¦£¥¤
–àîè.íãà éãéa íéáeçz eéä–øBäè,øeaç íãà éøeaç ïéàL. ¨¥¨§¦¦¥¨¨¨¤¥¦¥¨¨¦
‰äñeáz íc eäæéà?epnî àöiL únäBúBîa úéðéîLe åéiça úéðéîL;éøácéaøàáé÷ò.ìàòîLé éaøøîBà: ¥¤©§¨©¥¤¨¨¦¤§¦¦§©¨§¦¦§¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¨¥¥

BúBîa úéòéáøe åéiça úéòéáø,úéòéáø äfîe äfî ìhð.äãeäé éaøa øæòìà éaøøîBà:íénk äæå äæ.íc eäæéà §¦¦§©¨§¦¦§¦©¦¤¦¤§¦¦©¦¤§¨¨¥©¦§¨¥¤¨¤©©¦¥¤©
äñeáz?íc úéòéáø åézçz àöîðå úúBL BîcL áeìö–àîè,úéòéáø åézçz àöîðå óhðî BîcL únä ìáà §¨¨¤¨¥§¦§¨©§¨§¦¦¨¨¥£¨©¥¤¨§©¥§¦§¨©§¨§¦¦

íc–øBäè.äãeäé éaøøîBà:éë àG,úúBMä àlà–øBäè,óhðîäå–àîè. ¨¨©¦§¨¥¦¤¨©¥¨§©§©¥¨¥

úéáä çúô éðôìù.miptan oia qxthw `ide:íéðô ãöì òôùîù.uegan oia:õåç ãöì òôùîù.lid`n ziade,åúö÷î ìòxedhúéááù äî ìë
:øåáéç åðéàã ,íéðôì ãøéì íã ìù åôåñù ô"òà ,ìäåà úàîåèî.oxetvde xryde mipiyd on uegáéúëã( è"é øáãîá)íöò äî ,íöòáïéàå åîò àøáðù

éìçî åòæâéìçî åòæâ ïéàå åîò àøáðù ìë óà ,óéìçî ïòæâù ïøåôöå øòù åàöé ,åîò åàøáð àìù íéðéù åàöé .ó:ó
c.`nh ziad:úîì øáåçîä øòùä ìò ìéäàî éøäù ,àîè åëåúáù äî ìë.xya zifk eilr yiy mvr:øùáì ãé áùçð íöòä.mc` icia miaegz

:ãåôùá øùáä íéáçåúù êøãë íùì åáçú íãà àìà ,åø÷éòî íöòì øáåçî øùáä äéä àìù
d.dqeaz mc edfi`'á ÷øôã ìéòìã ïéúéðúîà['á äðùî]:äñåáú íã åäæéà àëä ùøôî÷å ,àîè äñåáú íã úéòéáø éðú÷ã ,éà÷zipinye eiiga zipiny

.ezena:úéòéáøì íéôøèöî.ezena ziriaxe eiiga ziriax,åúåîá úéðéîùå åééçá úéðéîù ìáà .äñåáú íã åäæ ,úéòéáø úáåøòúä ïî ìèðå åáøòúðù
:àì.dfe df:ìàòîùé 'øãå àáé÷ò 'øã.mink:ïéàîèî ïðéàå.dqeaz mc edfi`e:àîèù.zzey ency aelväúéî ìù äôéèù éðôî ,÷ñôä àìá ãøåéå

:øåäèå ìéèá àî÷ àî÷ ,äôè øçà äôè ãøåéù ,óèåð ìáà .åá úáøåòî.ik `l xne` dcedi iax:øáãä ïë àì øîåìë.xedh zzeyd `l`øîåà éðàù
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ät÷ñàäהדם, ìò,הבית שלפני המפתן  על  –ñøôè÷ àéäå– ÇÈÄÀËÈÀÄÀÇÀÅ
משופעת, היא õeçaîוהאסקופה ïéa íéðôaî ïéa שהיא בין  – ÅÄÄÀÄÅÄÇ

שיפועה  אפילו  כלומר חוץ, לצד  ובין הבית, לצד  פנים, לצד  משופעת

לפנים, לירד סופו  עליה שנשפך והדם הבית, לצד ìéäàîיורד  úéaäåÀÇÇÄÇÂÄ
åéìò,הדם רביעית מקצת על  –øBäè מטומאת שבבית מה כל – ÈÈÈ

חיבור ; קטפרס שאין ïøaLàאוהל , äéä,באיסקופה שקע שהיה – ÈÈÆÀÙÆ
בו, מכונס LøwLוהדם Bà,קטפרס האסקופה ואפילו  הדם, –àîè ÆÈÇÈÅ

שבארנו  כמו  הדם, מקצת על  מאהיל שהוא אף שבבית, מה כל  –
לעיל . àîèהטעם ,únaL ìk טמא המת של  שבגופו  מה כל  – ÈÆÇÅÈÅ

ïøtväåומטמא, ,øòOäå ,íépMä ïî õeç מן שפירשו  לאחר – ÄÇÄÇÄÀÇÅÈÀÇÄÙÆ
בגמרא מבואר  הטעם א ),המת; נה , טז ):שנאמר(נידה יט , "`e(במדבר

,"mc` mvra שנברא כל  אף מחליף, גזעו ואין  עמו שנברא עצם מה
שער יצאו  עמו, נבראו  שלא השיניים יצאו מחליף, גזעו  ואין  עמו

מחליףוצפורן , גזען עמו , שנבראו פי  על mdlשאף yi elhip m`y)
.(mnewna mignev mixg`y ,mitilgïøeaç úòLáe,למת –ìkä ÀÈÇÄÈÇÙ

àîè עליהם המאהיל וכן  עצמו, במת נוגע כאילו בהם הנוגע – ÈÅ
המת לטומאת "יד " שהם המת, גוף על מאהיל  נזיר כאילו  (תוספות 

א ). נא,
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הקודמת: המשנה של בסיפא ששנינו  למה המשך היא lkdמשנתנו  oxeaig zryae"
."`nh

ãöék?טמא הכל חיבורן בשעת –õeçaî únä,לבית מחוץ – ÅÇÇÅÄÇ
íéðôa BøòNe,הבית בתוך  –àîè úéaä,טמא שבבית מה כל – ÀÈÄÀÄÇÇÄÈÅ

מאהיל כאילו זה והרי  למת, המחובר  השער  על  מאהיל  שהבית לפי
לעיל . שבארנו  כמו  עצמו, המת øNa,על  úéfk åéìò LiL íöòÆÆÆÅÈÈÇÇÄÈÈ

Búö÷î ñéðëä,הבשר בלי העצם מקצת –íéðôaî,הבית לפנים – ÄÀÄÄÀÈÄÄÀÄ
åéìò ìéäàî úéaäå,לפנים שהכניס העצם מן  חלק אותו על  – ÀÇÇÄÇÂÄÈÈ

באוהל, מטמא אינו  עצמו  בפני שהעצם פי  על  mewnאף lknàîèÈÅ
"יד" נחשב שהעצם שעליו, הבשר כזית משום שבבית, מה כל –

הבשר. על מאהיל  כאילו זה הרי העצם על מאהיל  שהבית וכיון לבשר ,
s` `l` ,eilry xya zifkl ci dyrp cg` mvry cala ef `leéðLÀÅ

øNa íéúéæ éàöç éðLk ïäéìòå úBîöòכחצי עצם כל שעל  – ÂÈÇÂÅÆÄÀÅÂÈÅÅÄÈÈ
שעליהם, לבשר יד  נעשים הם הרי בשר, m`yíúö÷îזית ñéðëäÄÀÄÄÀÈÈ

íéðôaîהבשר בלי  העצמות שני מקצת הבית לתוך הכניס אם – ÄÄÀÄ
íäéìòשעליהם, ìéäàî úéaäå,הללו העצמות על –àîè– ÀÇÇÄÇÂÄÂÅÆÈÅ

מכזית לפחות "יד" שיש שבבית, מה ב),כל  קיט, חולין והרי(גמרא

חכמים  שלדעת בשר, הזיתים כחצאי  שני  על  מאהיל הבית כאילו זה
(` dpyn lirl). באוהל המטמא שלם לכזית הם íéáeçzמצטרפים eéäÈÀÄ
íãà éãéa אדם אלא מטבעו, לעצמות מחובר היה לא הבשר  אם – ÄÅÈÈ

בבשר, העצמות את הבית,øBäèתחב –øeaç íãà éøeaç ïéàL ÈÆÅÄÅÈÈÄ
שמחובר כל  מתולדתו , אלא אדם בידי חיבורו דרך  שאין  בדבר  –
הרי אדם, בידי  חיבורו  שדרך כל ברם, חיבור . נחשב אינו  אדם בידי 

גמור חיבור נחשב milk).זה zkqna epipyy enk)
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שרביעית ב) ב, (לעיל ששנינו  מה לפרש באה dqeazמשנתנו mcבאוהל מטמאה
.(minkg zxifbn)

úéðéîL epnî àöiL únä ?äñeáz íc eäæéà,הלוג –çaåéi ÅÆÇÀÈÇÅÆÈÈÄÆÀÄÄÀÇÈ
למיתה, סמוך  –BúBîa úéðéîLe כאילו לרביעית, מצטרפות שהן – ÀÄÄÀ

במותו; יצאה דם הלוג רביעית àáé÷òכל  éaø éøác ומדייקים – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
מדבריו : ezena,המפרשים zipiny אין מחיים, יצא שרובו  ידוע שאם

תבוסה דם דין טוב").לו יום úéòéáø("תוספות :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÀÄÄ
BúBîa úéòéáøe åéiça המת מן שיצאה היינו תבוסה" "דם – ÀÇÈÀÄÄÀ

כך  ואחר במותו , ורביעית בחייו הלוג äfîeרביעית äfî ìhðÄÇÄÆÄÆ
úéòéáø רביעית התערובת מן  וניטלה הרביעיות שנתערבו  כלומר  – ÀÄÄ
הרביעית (רמב"ם ), מיתה, לאחר  שיצאה רביעית בתערובת ויש שהואיל

תבוסה דם מדין טמאה משם éaøa(הרא"ש ).שניטלה øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÄ
äæå äæ :øîBà äãeäéרבי ושל עקיבא רבי של  תבוסה דם – ÀÈÅÆÈÆ

כמים;íénkישמעאל, טהורים –`l`áeìö ?äñeáz íc eäæéà ÇÇÄÅÆÇÀÈÈ
עץ, על  התלוי  –úúBL BîcL,שותת דמו שיהא שדרכו  כלומר  – ÆÈÅ

הפסק בלי  שם ),נוזל אנשי תוספות  טוב "; יום  åézçz("תוספות  àöîðåÀÄÀÈÇÀÈ
íc úéòéáøבו מעורבת מיתה של וטיפה הואיל  ברטנורא ),– (ר"ש ; ÀÄÄÈ

àîè,תבוסה דם מדין  –óhðî BîcL únä ìáà שדרכו כלומר  – ÈÅÂÈÇÅÆÈÀÇÅ
טיפין , טיפין יוצא היינו מנטף, דמו  úéòéáøשיהא åézçz àöîðåÀÄÀÈÇÀÈÀÄÄ

íc,מיתה לאחר  הדם רוב היה אפילו –øBäè וטיפה טיפה שכל – ÈÈ
מחיים. שיצא הראשון  בדם בטלה מיתה לאחר  äãeäéשיצאה éaøÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ñðékøäøäèî,íéîëçåïéànèî;àîè ìkä–àOnä íò òbnä ïî õeç,ìäàä íò àOnäå.ììkä äæ:ìk ©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦©Ÿ¨¥¦©©¨¦©©¨§©©¨¦¨Ÿ¤¤©§¨¨
ãçà íMî àeäL–àîè;úBîL éðMî–øBäè. ¤¦¥¤¨¨¥¦§¥¥¨

·úéaä CBúa øftúpL á÷ø ãåøú àGî–àîè úéaä,ïBòîL éaøåøäèî.úéaä CBúa äòìápL íc úéòéáø– §©§¨¨¨¤¦§©©§©©¦©©¦¨¥§©¦¦§§©¥§¦¦¨¤¦§§¨§©©¦
øBäè úéaä.úeñëa äòìáð,àííc úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî–äàîè,íàååàì–äøBäè,ìkL ©©¦¨¦§§¨¦§¦¦§©¤¤§¨¦¤¨§¦¦¨§¥¨§¦¨§¨¤¨

úàöì ìBëé BðéàL òeìaä–øBäè. ©¨©¤¥¨¨¥¨
‚øéåàa CtLð,ìò ìéäàäå ñøôè÷ BîB÷î äéä íàBúö÷î–øBäè;ïøaLà äéä,LøwL Bà–àîè.CtLð ¦§©¨£¦¦¨¨§§©§¥§¤¡¦©¦§¨¨¨¨¤§Ÿ¤¤¨©¨¥¦§©

ät÷ñàä ìò,íéðôaî ïéa ñøôè÷ àéäåõeçaî ïéa,åéìò ìéäàî úéaäå–øBäè;ïøaLà äéä,LøwL Bà– ©¨¦§ª¨§¦§©§¥¥¦¦§¦¥¦©§©©¦©£¦¨¨¨¨¨¤§Ÿ¤¤¨©

.oi`nhn'ø ìò ïðáø éâéìô åæá óàã åäéà øîàå ,ïéôøèöî ïéàå øåäèã ïðáø åãåî ìäåàå äàîåèä ïéá çôè çúåô ùéùëã øîàã àî÷ àðúà âéìô øéàî 'ø
:øéàî 'øë äëìä ïéàå .ïéàîèîå øåòéùëì ïéôøèöî êëìä ,àåä àîù ãç ìäåàå äòéâðã éøîàå àñåã.`ynd mr rbnd on uegèéñäå úéæ éöçá òâðù ïåâë

:úéæ éöç.lde`d mr `ynde:úéæ éöç ìò ìéäàäå úéæ éöç èéñäù.cg` myn:ìäåàå ìäåà àùîå àùî òâîå òâî ïåâë
a.awx ceexz `ln:ìäåàá àîèî àåäù 'á ÷øô ùéøá ìéòì ïøîàã.ziad jezl xftzpy:àåäù ìë øôò åá áøòúðå.xdhn oerny 'xeåôåñ øáñ

ìâð øáã äéäé àìù ïðéòáã ,á÷ø åì ïéà ,õò ìù ïåøàá åà íéëéøëúá úîä øá÷ð íà åúìéçú äî ,åúìéçúëáøòúð íà á÷ø äùòðù øçàì åôåñ óà ,åîò ì
:ïåòöù 'øë äëìä ïéàå .àîèî åðéà øçà øáã åîò.mc ziriax dpnn `veie zeqkd zqakzn m`,ïäá äñáëîå äãîá íéî àéáî ,äúåà ïéøòùî ãöéëå

:äøåäè åàì íàå ,äàîè åæ éøä äåù ïäéàøî äéä íà ,íã úéòéáø ïäá ïúåðå ïúãîë íéøçà íéî àéáîå
b.xie`a jtyp:úéáä êåúá.qxthw enewn did m`:ïåøãî äéä íãä åá êôùðù íå÷îä íà.lid`de:åúö÷î ìò íãà.xedh:øåáéç åðéà ñøôè÷ã

.oxeay` did:àîåâ êåúá åîë ñðåëî íå÷îyxwy e`:åúö÷ ìò ìéäàä åìéôàå ,àîèå øåáéç éåä ,ñøôè÷ åìéôàå íãä.dtewq`d lr jtypàáèöà ïéîë

`xephxa yexit

`edyøBäè זית כחצי  על המאהיל  וכן  זית, בכחצי  הנוגע שכן  – È
,(lirl epx`ay itk)ואילו היא, נגיעה eilrטומאת lid`n xg` xac"

,"zif ivgk lreממשיך האוהל  שכן היא, המשכה" "אוהל טומאת

המפרשים  רוב ולפי – בטומאה. כנוגע ואינו הטומאה את אליו
טפח  של  חלל  בו שיש באוהל  זו בפיסקה מדובר לעיל), (שהזכרנו

טפח gth"),על gzet"),רצוצה שאינה טומאה אוהלהיינו  שטומאת
חכמים  אף לפיכך שמות, שני שהם ואוהל, מגע כאן ויש והואיל  היא;

מצטרפים. זיתים כחצאי שני  שאין óàסוברים, :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÇ
ïéànèî íéîëçå ,øäèî ñðékøä ïa àñBc éaø äæa– ÈÆÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅÇÂÈÄÀÇÀÄ

האוהל כאילו חכמים, לדעת אוהל , טומאת כל  מאיר : רבי שסובר 
מסיים  ומכאן , בטומאה; נוגע כאילו שבתוכו  מה וכל טומאה, מלא

מאיר: àîèרבי  ìkä הם אחד משם ואוהל  מגע אף כלומר – ÇÙÈÅ
,("rbn"),לטומאה אחד לשיעור  זיתים כחצאי שני  הם õeçומצטרפין

àOnä íò òbnä ïî,אחר זית כחצי  ונושא זית בכחצי  הנוגע – ÄÇÇÈÄÇÇÈ
בו, נוגע ìäàäשאינו íò àOnäåומאהיל זית כחצי  שנושא – ÀÇÇÈÄÈÙÆ

מצטרפים. זיתים כחצאי שני  אין זה שבכגון  אחר, זית כחצי äæÆעל 
ãçà íMî àeäL ìk :ììkäאוהל ומשא, משא ומגע, מגע – ÇÀÈÈÆÄÅÆÈ

אחד;àîèואוהל , לשיעור  הזיתים כחצאי  שני  שמצטרפים –éðMî ÈÅÄÀÅ
úBîL,לעיל כמבואר  טומאה, סוגי משני שהוא כל אבל –øBäè ÅÈ

זה כלל  טומאה. לשיעור מצטרפים שאינם "תפארת – בעל (לדעת 

מאירישראל") רבי  ובין קמא תנא בין  מחלוקת שאין הוא, הכל דברי 
היא, המחלוקת אלא טהור, שמות משני  שהוא שכל ההלכה, בעצם

יש ברם, לעיל . שבארנו כמו  חכמים, לדעת שמות שני  נקרא מה
מאיר רבי של  דבריו סיום הוא הכלל " ש"זה ויש(הרא "ש).כותבים,

דבריהם  מסקנת היא טמא", "הכל מפיסקה החל הסיפא, שכל  מבארים,
חכמים טוב").של  יום ב "תוספות  מובא (מהר"ם ,
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á÷ø ãåøú àGî באוהל המטמא מת, של  רקבון עפר  –lirl oiir) ÀÇÀÈÈÈ
,(` ,aúéaä CBúa øftúpLשהוא כל  עפר בו  ונתערב (הר"ש ;– ÆÄÀÇÇÀÇÇÄ

àîèברטנורא ), úéaäשהואיל אוהל, משום טמא שבבית מה כל  – ÇÇÄÈÅ
כאן שיש יודעים אף ואנו לפיכך  הבית, בתוך רקב תרווד מלוא ודאי 

מתבטל  אינו בעפר מעורב שהוא פי  ישראל "),על éaøåÀÇÄ("תפארת
øäèî ïBòîL שנתערב שרקב ב), ב, (לעיל  לשיטתו  הוא שהולך – ÄÀÀÇÅ

אינו  עפר תערובת בו  ויש  הואיל  כאן  ואף מטמא, אינו אחר  דבר בו

ícמטמא. úéòéáø,(ב ב, (כלעיל באוהל המטמאה –äòìápL ÀÄÄÈÆÄÀÀÈ
úéaä CBúa,הבית בקרקע –øBäè úéaä שנכנס מה כלומר – ÀÇÇÄÇÇÄÈ

שהיה  מה כל  ברם, מיטמא. אינו הדם שם שנבלע לאחר  הבית לתוך 

טמא הדם רביעית בו  שנבלעה בשעה רמב"ם ).בבית ב ; סב, נידה  (גמרא 

úeñëa äòìáð,דם רביעית –úéòéáø äpnî àöBéå úñakúî íà ÄÀÀÈÄÀÄÄÀÇÆÆÀÈÄÆÈÀÄÄ
äàîè ,íc לבית הכניסוה שאם באוהל , מטמאה הכסות כלומר – ÈÀÅÈ

טמא; שבבית מה כל  הדם, בה שנבלע åàìלאחר íàå שאין – ÀÄÈ
הכביסה, ידי  על דם רביעית ממנה הכסות äøBäèיוצאה אין  כלומר – ÀÈ

באוהל mcמטמאה ziriaxa drbp xaky ,d`nh dnvr zeqkd la`)
,(da drlapy mcewúàöì ìBëé BðéàL òeìaä ìkLידי על  – ÆÈÇÈÇÆÅÈÈÅ

מיוחדים באמצעים להשתמש מבלי  סתם, טוב"),כביסה יום ("תוספות 

øBäè מתכבסת (אם אותה משערים "כיצד מבואר: ובתוספתא – È
דם)? רביעית ממנה mda,ויוצאת zeqkd z` qakne dcina min `ian

,deey mdi`xn did m` Ð mc ziriax mkezl ozepe mixg` min `iane
dxedh ,e`l m`e ;d`nh ef ixdהדברים פירוש  טוב"". יום "תוספות  (לפי

ישראל"), שנסחטו ו"תפארת  במים היו  הכסות את שכיבס לאחר  שאם
הוברר כבר  הרי בתחילה, שהביא מה על  רביעית של תוספת מהכביסה
מים  להביא צורך  אין ושוב דם, רביעית ממנה יצאה הכביסה ידי שעל

אחרים  מים מביא אז  רביעית, עליהם נוספה לא אם אבל אחרים.
היו  ואם דם, רביעית לתוכם ונותן רביעית, פחות הכביסה מי כמידת

ואם  טמאה; זו  הרי  שווה, והאחרונים הראשונים המים של  מראיהם
במשנה). שבארנו  (כמו  טהורה לאו,
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CtLð,הדם –øéåàaבתוך ולא השמים, כפת תחת בחוץ, היינו  – ÄÀÇÈÂÄ
) ישראל";הבית "תפארת  רבא"; "אליהו טוב"; יום  הרב "תוספות אבל 

מפרש: ziad;מברטנורא jeza"טוב יום  "תוספות בעל עליו ),ומקשה
BîB÷î äéä íà,הדם רביעית בו  שנשפכה המקום –ñøôè÷– ÄÈÈÀÀÇÀÅ

מדרון, אדם,ìéäàäåמשופע, –Búö÷î ìò,הדם מקצת על  – ÀÆÁÄÇÄÀÈ
øBäèעל האהיל שלא והרי  ט), ח, (טהרות חיבור אינו  שקטפרס – È

טומאה; הדם,äéäשיעור  בו  שנשפך המקום –ïøaLà,שקע – ÈÈÆÀÙÆ
בו, מכונס היה שהדם גומה, LøwLכגון Bà מקומו ואפילו  הדם, – ÆÈÇ

כולו àîèקטפרס, הדם זה שבכגון  לפי מקצתו , על  המאהיל  – ÈÅ
הדם. רביעית כל  על האהיל  כאילו  והריהו חיבור , –CtLðחשוב ÄÀÇ
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àîè.únaL ìk–àîè,íépMä ïî õeç,øòOäå,ïøtväå.ïøeaç úòLáe–àîè ìkä. ¨¥¨¤©¥¨¥¦©¦©¦§©¥¨§©¦Ÿ¤§¨©¦¨©Ÿ¨¥
„ãöék?íéðôa BøòNe õeçaî únä–àîè úéaä.øNa úéfk åéìò LiL íöò,úéaäå íéðôaî Búö÷î ñéðëä ¥©©¥¦©§¨¦§¦©©¦¨¥¤¤¤¥¨¨©©¦¨¨¦§¦¦§¨¦¦§¦§©©¦

åéìò ìéäàî–àîè.øNa íéúéæ éàöç éðLk ïäéìòå úBîöò éðL,íäéìò ìéäàî úéaäå íéðôaî íúö÷î ñéðëä ©£¦¨¨¨¥§¥£¨©£¥¤¦§¥£¨¥¥¦¨¨¦§¦¦§¨¨¦¦§¦§©©¦©£¦£¥¤
–àîè.íãà éãéa íéáeçz eéä–øBäè,øeaç íãà éøeaç ïéàL. ¨¥¨§¦¦¥¨¨¨¤¥¦¥¨¨¦
‰äñeáz íc eäæéà?epnî àöiL únäBúBîa úéðéîLe åéiça úéðéîL;éøácéaøàáé÷ò.ìàòîLé éaøøîBà: ¥¤©§¨©¥¤¨¨¦¤§¦¦§©¨§¦¦§¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¨¥¥

BúBîa úéòéáøe åéiça úéòéáø,úéòéáø äfîe äfî ìhð.äãeäé éaøa øæòìà éaøøîBà:íénk äæå äæ.íc eäæéà §¦¦§©¨§¦¦§¦©¦¤¦¤§¦¦©¦¤§¨¨¥©¦§¨¥¤¨¤©©¦¥¤©
äñeáz?íc úéòéáø åézçz àöîðå úúBL BîcL áeìö–àîè,úéòéáø åézçz àöîðå óhðî BîcL únä ìáà §¨¨¤¨¥§¦§¨©§¨§¦¦¨¨¥£¨©¥¤¨§©¥§¦§¨©§¨§¦¦

íc–øBäè.äãeäé éaøøîBà:éë àG,úúBMä àlà–øBäè,óhðîäå–àîè. ¨¨©¦§¨¥¦¤¨©¥¨§©§©¥¨¥

úéáä çúô éðôìù.miptan oia qxthw `ide:íéðô ãöì òôùîù.uegan oia:õåç ãöì òôùîù.lid`n ziade,åúö÷î ìòxedhúéááù äî ìë
:øåáéç åðéàã ,íéðôì ãøéì íã ìù åôåñù ô"òà ,ìäåà úàîåèî.oxetvde xryde mipiyd on uegáéúëã( è"é øáãîá)íöò äî ,íöòáïéàå åîò àøáðù

éìçî åòæâéìçî åòæâ ïéàå åîò àøáðù ìë óà ,óéìçî ïòæâù ïøåôöå øòù åàöé ,åîò åàøáð àìù íéðéù åàöé .ó:ó
c.`nh ziad:úîì øáåçîä øòùä ìò ìéäàî éøäù ,àîè åëåúáù äî ìë.xya zifk eilr yiy mvr:øùáì ãé áùçð íöòä.mc` icia miaegz

:ãåôùá øùáä íéáçåúù êøãë íùì åáçú íãà àìà ,åø÷éòî íöòì øáåçî øùáä äéä àìù
d.dqeaz mc edfi`'á ÷øôã ìéòìã ïéúéðúîà['á äðùî]:äñåáú íã åäæéà àëä ùøôî÷å ,àîè äñåáú íã úéòéáø éðú÷ã ,éà÷zipinye eiiga zipiny

.ezena:úéòéáøì íéôøèöî.ezena ziriaxe eiiga ziriax,åúåîá úéðéîùå åééçá úéðéîù ìáà .äñåáú íã åäæ ,úéòéáø úáåøòúä ïî ìèðå åáøòúðù
:àì.dfe df:ìàòîùé 'øãå àáé÷ò 'øã.mink:ïéàîèî ïðéàå.dqeaz mc edfi`e:àîèù.zzey ency aelväúéî ìù äôéèù éðôî ,÷ñôä àìá ãøåéå

:øåäèå ìéèá àî÷ àî÷ ,äôè øçà äôè ãøåéù ,óèåð ìáà .åá úáøåòî.ik `l xne` dcedi iax:øáãä ïë àì øîåìë.xedh zzeyd `l`øîåà éðàù

`xephxa yexit

ät÷ñàäהדם, ìò,הבית שלפני המפתן  על  –ñøôè÷ àéäå– ÇÈÄÀËÈÀÄÀÇÀÅ
משופעת, היא õeçaîוהאסקופה ïéa íéðôaî ïéa שהיא בין  – ÅÄÄÀÄÅÄÇ

שיפועה  אפילו  כלומר חוץ, לצד  ובין הבית, לצד  פנים, לצד  משופעת

לפנים, לירד סופו  עליה שנשפך והדם הבית, לצד ìéäàîיורד  úéaäåÀÇÇÄÇÂÄ
åéìò,הדם רביעית מקצת על  –øBäè מטומאת שבבית מה כל – ÈÈÈ

חיבור ; קטפרס שאין ïøaLàאוהל , äéä,באיסקופה שקע שהיה – ÈÈÆÀÙÆ
בו, מכונס LøwLוהדם Bà,קטפרס האסקופה ואפילו  הדם, –àîè ÆÈÇÈÅ

שבארנו  כמו  הדם, מקצת על  מאהיל שהוא אף שבבית, מה כל  –
לעיל . àîèהטעם ,únaL ìk טמא המת של  שבגופו  מה כל  – ÈÆÇÅÈÅ

ïøtväåומטמא, ,øòOäå ,íépMä ïî õeç מן שפירשו  לאחר – ÄÇÄÇÄÀÇÅÈÀÇÄÙÆ
בגמרא מבואר  הטעם א ),המת; נה , טז ):שנאמר(נידה יט , "`e(במדבר

,"mc` mvra שנברא כל  אף מחליף, גזעו ואין  עמו שנברא עצם מה
שער יצאו  עמו, נבראו  שלא השיניים יצאו מחליף, גזעו  ואין  עמו

מחליףוצפורן , גזען עמו , שנבראו פי  על mdlשאף yi elhip m`y)
.(mnewna mignev mixg`y ,mitilgïøeaç úòLáe,למת –ìkä ÀÈÇÄÈÇÙ

àîè עליהם המאהיל וכן  עצמו, במת נוגע כאילו בהם הנוגע – ÈÅ
המת לטומאת "יד " שהם המת, גוף על מאהיל  נזיר כאילו  (תוספות 

א ). נא,
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הקודמת: המשנה של בסיפא ששנינו  למה המשך היא lkdמשנתנו  oxeaig zryae"
."`nh

ãöék?טמא הכל חיבורן בשעת –õeçaî únä,לבית מחוץ – ÅÇÇÅÄÇ
íéðôa BøòNe,הבית בתוך  –àîè úéaä,טמא שבבית מה כל – ÀÈÄÀÄÇÇÄÈÅ

מאהיל כאילו זה והרי  למת, המחובר  השער  על  מאהיל  שהבית לפי
לעיל . שבארנו  כמו  עצמו, המת øNa,על  úéfk åéìò LiL íöòÆÆÆÅÈÈÇÇÄÈÈ

Búö÷î ñéðëä,הבשר בלי העצם מקצת –íéðôaî,הבית לפנים – ÄÀÄÄÀÈÄÄÀÄ
åéìò ìéäàî úéaäå,לפנים שהכניס העצם מן  חלק אותו על  – ÀÇÇÄÇÂÄÈÈ

באוהל, מטמא אינו  עצמו  בפני שהעצם פי  על  mewnאף lknàîèÈÅ
"יד" נחשב שהעצם שעליו, הבשר כזית משום שבבית, מה כל –

הבשר. על מאהיל  כאילו זה הרי העצם על מאהיל  שהבית וכיון לבשר ,
s` `l` ,eilry xya zifkl ci dyrp cg` mvry cala ef `leéðLÀÅ

øNa íéúéæ éàöç éðLk ïäéìòå úBîöòכחצי עצם כל שעל  – ÂÈÇÂÅÆÄÀÅÂÈÅÅÄÈÈ
שעליהם, לבשר יד  נעשים הם הרי בשר, m`yíúö÷îזית ñéðëäÄÀÄÄÀÈÈ

íéðôaîהבשר בלי  העצמות שני מקצת הבית לתוך הכניס אם – ÄÄÀÄ
íäéìòשעליהם, ìéäàî úéaäå,הללו העצמות על –àîè– ÀÇÇÄÇÂÄÂÅÆÈÅ

מכזית לפחות "יד" שיש שבבית, מה ב),כל  קיט, חולין והרי(גמרא

חכמים  שלדעת בשר, הזיתים כחצאי  שני  על  מאהיל הבית כאילו זה
(` dpyn lirl). באוהל המטמא שלם לכזית הם íéáeçzמצטרפים eéäÈÀÄ
íãà éãéa אדם אלא מטבעו, לעצמות מחובר היה לא הבשר  אם – ÄÅÈÈ

בבשר, העצמות את הבית,øBäèתחב –øeaç íãà éøeaç ïéàL ÈÆÅÄÅÈÈÄ
שמחובר כל  מתולדתו , אלא אדם בידי חיבורו דרך  שאין  בדבר  –
הרי אדם, בידי  חיבורו  שדרך כל ברם, חיבור . נחשב אינו  אדם בידי 

גמור חיבור נחשב milk).זה zkqna epipyy enk)

i y y m e i
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שרביעית ב) ב, (לעיל ששנינו  מה לפרש באה dqeazמשנתנו mcבאוהל מטמאה
.(minkg zxifbn)

úéðéîL epnî àöiL únä ?äñeáz íc eäæéà,הלוג –çaåéi ÅÆÇÀÈÇÅÆÈÈÄÆÀÄÄÀÇÈ
למיתה, סמוך  –BúBîa úéðéîLe כאילו לרביעית, מצטרפות שהן – ÀÄÄÀ

במותו; יצאה דם הלוג רביעית àáé÷òכל  éaø éøác ומדייקים – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
מדבריו : ezena,המפרשים zipiny אין מחיים, יצא שרובו  ידוע שאם

תבוסה דם דין טוב").לו יום úéòéáø("תוספות :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÀÄÄ
BúBîa úéòéáøe åéiça המת מן שיצאה היינו תבוסה" "דם – ÀÇÈÀÄÄÀ

כך  ואחר במותו , ורביעית בחייו הלוג äfîeרביעית äfî ìhðÄÇÄÆÄÆ
úéòéáø רביעית התערובת מן  וניטלה הרביעיות שנתערבו  כלומר  – ÀÄÄ
הרביעית (רמב"ם ), מיתה, לאחר  שיצאה רביעית בתערובת ויש שהואיל

תבוסה דם מדין טמאה משם éaøa(הרא"ש ).שניטלה øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÄ
äæå äæ :øîBà äãeäéרבי ושל עקיבא רבי של  תבוסה דם – ÀÈÅÆÈÆ

כמים;íénkישמעאל, טהורים –`l`áeìö ?äñeáz íc eäæéà ÇÇÄÅÆÇÀÈÈ
עץ, על  התלוי  –úúBL BîcL,שותת דמו שיהא שדרכו  כלומר  – ÆÈÅ

הפסק בלי  שם ),נוזל אנשי תוספות  טוב "; יום  åézçz("תוספות  àöîðåÀÄÀÈÇÀÈ
íc úéòéáøבו מעורבת מיתה של וטיפה הואיל  ברטנורא ),– (ר"ש ; ÀÄÄÈ

àîè,תבוסה דם מדין  –óhðî BîcL únä ìáà שדרכו כלומר  – ÈÅÂÈÇÅÆÈÀÇÅ
טיפין , טיפין יוצא היינו מנטף, דמו  úéòéáøשיהא åézçz àöîðåÀÄÀÈÇÀÈÀÄÄ

íc,מיתה לאחר  הדם רוב היה אפילו –øBäè וטיפה טיפה שכל – ÈÈ
מחיים. שיצא הראשון  בדם בטלה מיתה לאחר  äãeäéשיצאה éaøÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn



fקפב dpyn iyily wxt zeld` zkqn

Âçôèa Bçút únä ïî úéfk,íéçôè äòaøàa Bçút únäå,íéçútä ìò äàîhä ìéväì;äàîhä àéöBäì ìáà ©©¦¦©¥¦§§¤©§©¥¦§§©§¨¨§¨¦§©¦©ª§¨©©§¨¦£¨§¦©ª§¨
–çôè çúBôa.úéfkî ìBãb–únk.éñBé éaøøîBà:únk úìbìbäå äøãMä. §¥©¤©¨¦©©¦©¥©¦¥¥©¦§¨§©ª§Ÿ¤©¥
Êòaøî çôè íeø ìò çôè ìò çôè–äàîhä úà àéáî,äàîhä éðôa õöBçå.ãöék?úçz øeî÷ àeäL áéa ¤©©¤©©¤©§ª¨¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨¥©¦¤¨©©

:äúéî ìù äðåøçà äôè äúåà äæ íãá ïéàå ,åá éåìú àåäù õòä éáâ ìò äì äãîò äá äéåìú äîùðäù äôè äúåà.`nh shpnde÷ ïðéøîà àìåàî÷ àî
:àáé÷ò éáøë äëìäå .íã ìèáî íã ïéà äãåäé éáø øáñã ,ìèá

e.gtha egzt znd on zifkíéìåòð íéçúôäù ô"òà ,õåçáî çúô ìù óå÷ùîä úçú íéçúôä ììçá íéçðåîä íéìëä ìë ,äáøä íéçúô åìå úéáá úîä
ïéàùëå ,íù êøã úàöì úî ìù åôåñù äàîåè úàéöé êøã àåäù íå÷îä ìò äàîåè íéîëç åøæâã .ïéàîè ïìåë ,íéìëä ìäåàì úîä ìäåà ïéá ÷ñôä ùéå
ïåéë ,íéìåòðä íéçúôä ìë ìò ìéöî ,çôè çúåô åá ùéù ïåìçá åàéöåäì áùçå úéáá úîä ïî úéæë ùé íàå .ïéàîè ïìåë ,åäåàéöåé íå÷î äæéàá íéòãåé
øåòéùáã ,íéìåòðä íéçúôä ìë ìò ìéöî ,äòáøà åá ùéù ïåìç êøã àéöåäì áùçå íìù úî àåä íàå .íù êøã úàöì äàîåè ìù äôåñù íå÷îä òãåéù

:úîä úàöåäì éåàøù íéîëç åøòéù íéçôè äòáøà.gth gzeta d`nehd z` `ivedl la`àåäù ïîæ ìë ïåìç êøã äàöåé äàîåè íìù úî åìéôà
:çôè çúåô ïåìçá ùé íà åãöáù úéááù íéìëä àîèîå ,çåúô.znk zifkn lecbúî äéä åìéàë åðéã úéæëî øúåé ìáà .çôèá åçúô íöîåöî úéæë à÷åã

:äòáøà åá àäéù ãò íéìåòðä íéçúôä ìò ìéöî ïéàå ,íìùzleblebde dxcyd xne` iqei iaxïéà ïåìç êøã ïàéöåäì áùç íàå ,íìù úîë åðéã úéááù
:äëìä ïëå .äòáøà åá àäéù ãò íéìåòðä íéçúôä ìò ìéöî

f.gth mex lr gth lr gth:íéìëä ìò äàîåèä úà àéáî ,íéìëä ìòå úîä ïî úéæë ìò ìéäàîå ,çôè õøàä ïî äåáâå çôè ìò çôè áçø àåäù óã
.raexnå åáçøá åëøà ìò øúéù äî íéù ïðéøîà àì ,íéçôè éðù åëøà äéäù ô"òà çôèî úåçô åáçø äéä íàùàäéù êéøöù ,òáåøî éðú÷ éëäì ,åäòáø

:çôè åëøàáå çôè åáçøá.cvik:äàîåèä éðôá õöåç ãöéë øîåìë.xenw `edy aiaúéááù íéëôåù íéãøåé íùå ,øåî÷ åðééäå ,äøå÷îå ò÷ø÷á äøéôç

`xephxa yexit

éë àG :øîBà,הדין כן  לא –úúBMä àlà שותת שדמו  צלוב – ÅÄÆÈÇÅ
דם, רביעית תחתיו  טיפה øBäèונמצאה אותה אומר : שאני  הדם, – È

ואין  עליו , תלוי שהוא העץ גבי  על לה עמדה בה תלויה שהנשמה

מיתה של אחרונה טיפה הדם לבאר,(ברטנורא).ברביעית מוסיפים ויש 
אומרים  אנו  הצלוב, מנדנוד ומתגלגל  מתחלחל אינו והעץ שהואיל

העץ על  לו  עמד מיתה לאחר  שיצא נידה ),שהדם למסכת (המאירי

מחיים רובה יצאה הארץ שעל  הדם טהרות").ורביעית óhðîäåÀÇÀÇÅ("סדרי
דם, רביעית תחתיו ונמצאה מנטף, שדמו  המת –àîè,אומרים ואין  – ÈÅ

דם מבטל  דם אין יהודה: רבי  שסובר  בטלה, טיפה (גמרא שטיפה

א). עא, אחדיםנידה  מפרשים ישראל"),לדעת "תפארת  רבי(הגר "א;

ואומר : ישמעאל  ורבי  עקיבא רבי על  החולק יהודה ברבי  dfאלעזר
,mink dfe הבבא שכל כלומר תבוסה, דם איזהו  במשנתנו  מפרש  אינו 

zzey"שבסיפא: ency aelv ?dqeaz mc edfi`"המשך אינה וכו',
הבאה  היא משנה סתם אלא יהודה, ברבי אלעזר  רבי של לדבריו

aiwr`),ללמד  iaxc `ail`) שאלת וזוהי  מטמא; תבוסה דם כל  שלא
בסיפא: ?...המשנה `nhnd dqeaz mc edfi`אלעזר רבי  של דעתו ברם,

בתוספתא: מובאת תבוסה דם של  במהותו  יהודה ed`ברבי dfi`e"
mc ziriax epnn `viy bexd :xne` dcedi iaxa xfrl` iax ?dqeaz mc

`vi eiiga wtq ,ezenae eiiga,(כולו)ezenae eiiga wtq ,`vi ezena wtq
במותו ), וקצת בחייו dqeaz".(קצת mc edf שם חולקים חכמים אבל

שטומאתו  תבוסה דם אינו שזה ואומרים, יהודה ברבי אלעזר  רבי  על 
ספק  זה הרי  במותו , כולו יצא שמא ספק ויש הואיל  אלא מדרבנן ,

ספקו  היחיד  שברשות טומאה, ספק ככל ודינו התורה, מן  טומאה
טהור . ספקו  הרבים וברשות viy`טמא, bexd ?dqeaz mc edfi` `l`

eherine eiiga eaex wtq ,wqt `l oiicre ,ezenae eiiga mc ziriax epnn
.dqeaz mc edf Ð eiiga eherine ezena eaex wtq ,ezenaומבואר

עקיבא  רבי כדעת היא שבתוספתא חכמים שדעת במפרשים,

dkldשבמשנתנו , oke"משנה "כסף עיין יג; ב, מת  טומאת  הל' (רמב"ם 

שם ).
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שנוי: ג) (ז , mi`nh",להלן mlek Ð daxd migzt eae ,ziaa znd" מה כל היינו 

חכמים  שכן נעולים, הם אפילו  טמא, מבחוץ המשקוף תחת הפתחים בחלל שנמצא

ידוע  וכשאין הבית, מן המת את להוציא עתידים שדרכו הפתח על טומאה גזרו 

או מהפתחים אחד נפתח אם ברם, טמאים; הפתחים כל יוציאוהו , פתח באיזה

כל על  מציל  זה פתח הרי  המת, את דרכו להוציא מהפתחים אחד  על  שחשבו 

טמא, בלבד  הוא המת, את יוציאו  שדרכו  וידוע, שהואיל  הנעולים, ושאר הפתחים

המונח  המת מן לכזית הדין שהוא ללמד , באה משנתנו  טהורים. הנעולים הפתחים

הפתח. שיעור  לענין שלם למת המת מן כזית בין הבדל שיש אלא בבית,

únä ïî úéfk,הרבה פתחים ולו בבית, המונח –çôèa Bçút ÇÇÄÄÇÅÄÀÀÆÇ
טפח  הוא הבית, מתוך  הכזית את להוציא עומדים שבו הפתח, אם –

הפתח  שבקיר , חור  דרך או  חלון  דרך להוציאו  שחשבו כגון טפח, על 
כל ושאר טמא, בלבד שהוא הנעולים, הפתחים כל על  מציל הזה

אם  ברם, למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו  טהורים, הנעולים הפתחים
טמאים; נעולים, שהם פי  על  אף הפתחים, כל טפח, על טפח בו  אין 

únäå,השלם –ìò äàîhä ìéväì ,íéçôè äòaøàa Bçút ÀÇÅÄÀÀÇÀÈÈÀÈÄÀÇÄÇËÀÈÇ
íéçútäעל טפחים ארבעה של בפתח להוציאו חשבו אם דווקא – ÇÀÈÄ

בפחות  ואילו  הנעולים, הפתחים שאר  על  מציל  הוא טפחים, ארבעה
הפתחים; שאר על מציל  ואינו המת, להוצאת ראוי אינו  ìáàÂÈמכן

äàîhä àéöBäìהטומאה יציאת לענין –(dzehytzd) הבית מן ÀÄÇËÀÈ
לשם, הפתוח הפתח דרך אחר  למקום בו  מונח çôèשהמת çúBôaÀÅÇÆÇ

על טפח של  בפתח אחר למקום יוצאת טומאתו שלם מת אפילו –
שם. הנמצא כל את ומטמאת úéfkîטפח, ìBãb מכזית יותר אם – ÈÄÇÇÄ

בבית, מונח מת עלúnkשל מציל פתחו  ואין  שלם, כמת דינו  – ÇÅ
טפחים. ארבעה בו  יש כן אם אלא הנעולים éñBéהפתחים éaøÇÄÅ

úìbìbäå äøãMä :øîBàשל כזית– בהן אין  אם אף ("תוספות מת, ÅÇÄÀÈÀÇËÀÙÆ
הרש "ש), טוב"; עלúnkיום  מציל  פתחן  שאין שלם, כמת דינן  – ÇÅ

מפרשים, יש  טפחים. ארבעה בו  יש  כן  אם אלא הנעולים הפתחים
דינן  וגולגולת שדרה שדווקא וסובר, קמא תנא על  חולק יוסי שרבי 

שלם כמת דינו אין  מכזית גדול אבל שלם, ב ;כמת ד , להלן (הרא"ש 

ישראל"). "תפארת  אחרונה "; "משנה 

y c e w z a y

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הטומאה. את המביא האוהל בשיעור  דנה משנתנו 

òaøî çôè íeø ìò çôè ìò çôè ורחבו טפח שארכו אוהל – ÆÇÇÆÇÇÆÇÀËÈ
להשמיענו  "מרובע", לשון המשנה ונקטה טפח; חללו וגובה טפח

שחלל כלומר  טפח, לפחות ומימד מימד  כל  שיהא דווקא שצריך
מעוקב, טפח הוא äàîhäהאוהל  úà àéáî טומאת נמצאת אם – ÅÄÆÇËÀÈ

טפח  על  טפח שהוא דף כגון טמא, שם הנמצא כל האוהל , תחת המת
כלים  על  וגם המת, מן  כזית על מאהיל והוא טפח, הארץ מן וגבוה

הכלים, על הטומאה את מביא זה הרי  בטומאה, נוגעים õöBçåÀÅשאינם
äàîhä éðôa,האוהל מחיצות דרך מלצאת הטומאה את ומעכב – ÄÀÅÇËÀÈ

הכלים  הרי  מת, כזית על המאהיל הדף גבי  על  כלים היו אם כגון
הטומאה. לבין בינם חוצץ שהדף מפני yxtlטהורים dpynd dtiqene

izdw - zex`ean zeipyn
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úéaä,çôè çúBt Ba Lé,çôè çúBt Búàéöéa Léå,BëBúa äàîè–øBäè úéaä;úéaa äàîè–BëBúaM äî ©©¦¤¥©¤©§¥¦¦¨¥©¤©ª§¨§©©¦¨ª§¨©©¦©¤§
øBäè;úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.çôè çúBt Búàéöéa ïéàå çôè çúBt Ba Lé,úa äàîhäBëB– ¨¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¤¥©¤©§¥¦¦¨¥©¤©©ª§¨§

àîè úéaä;äàîèúéaa–øBäè BëBúaM äî;úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.çúBt Ba ïéà ©©¦¨¥ª§¨©©¦©¤§¨¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¥¥©
çôè çúBt Búàéöéa ïéàå çôè,BëBúa äàîè–àîè úéaä;äàîèúéaa–àîè BëBúaM äî.øç ãçà ¤©§¥¦¦¨¥©¤©ª§¨§©©¦¨¥ª§¨©©¦©¤§¨¥¤¨Ÿ

íéöøL Bà íéî eäeøøçL,úçlî ezìëàL Bà,íéðáà ìL Caøî ïëå,úBøB÷ ìL øàåñ ïëå.äãeäé éaøøîBà:ìk ¤£¨©¦§¨¦¤£¨©©©©§¥©§¥¤£¨¦§¥§¨¤©¦§¨¥¨
ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà;íéòìqáe íéôé÷Ma äãBîe. Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤¤©§¦¦©§¨¦

:íéáøä úåùøì íéàöåé íùîå.gth gzet ea yi:åîöò áéáá çôè íåøá çôè ìò çôè åðééäã.ez`iviae:íéáøä úåùøì íéîä ïéàöåé åðîîù áéáä çúôá
.ekeza d`neh:çôèá åçúô úîä ïî úéæëã .áéáä êåúá úîä ïî úéæë.xedh ziadéðú÷ã åðééäå .íéáøä úåùøì àöåéä áéáä çúô êøã äàöåé äàîåèäù

:äàîåèä éðôá õöåç.xedh aiad jezay dn ziaa d`nehàìå úéáä çúô êøã äàéöåäì äàîåèä êøãù ,áéáä çúô êøã äñéðëäì äàîåè êøã ïéàã
:áéáì äñéðëäì.`nh ziad ekeza d`neh gth gzet ez`ivia oi`eàöåéä áéáä çúô êøã úàöì êøã äì ïéàù ïåéë úéáì áéáä ïî äìåò äàîåèã

:äàöåé äàîåèä ïéà çôèî úåçô ìëã ,íéáøä úåùøì.gth gzet ez`ivia oi`e gth gzet ea oi`åá ïéàã ïåéëã ,çôè çúåô åúàéöéá ïéàå è÷ð íðçì
åúéò÷ø÷ úåáøì ,àîèé ìäåàá øùà ìë íéîëç åøîàå ,úéáä ò÷ø÷ë áùçð áéáä éøäå éîã ììë ììç íù ïéà åìéàëã ,ïðéùééç àì åúàéöé ìò ,çôè çúåô

:íåäúä ãò åäåîë úéá ìù.min edexxgy xeg cg`:íéöøù åäåá÷ðù åà íéî éãé ìò äæä øåçä äùòð íà àðù àì ,äàîåèä úà àéáîù çôè çúåô éàä
.zgln ezlk`y e`:åéìàî øåç äùòðå ìôåðå ìëàúîå çìîì äîåã ïáì øôò ïéîë .äçìî õøà ïåùì.mipa` ly jaxnúåøåãñå úåëåøò úåìåãâ íéðáà

:çôè ìäåà íù ùéå åæî åæ úåãøåôî úåðåúçúäå íéúù éáâ ìò äøåãñ úçàäù íéîòôå ,åæ ìò åæ.zexew ly x`eq,ïéðáì úåãîåòå åæ ìò åæ úåëåøò úåøå÷
:çôè ìäåà ïäéðéá ùéù íéîòôå.lde` epi` mc` icia ieyr epi`y lkéìéã:íãà éãéá ïàë óà íãà éãéá ïìäì äî ,ïëùîî ìäåà ìäåà ó.mitiwya

:àééôë éôé÷ù ,íéòìñä éôéòñ íåâøú.mirlqaeâ"òàå .åéìàî äùòð äæå øèî éãé ìò äùòð äæù àìà ,ïä ãçà íéòìñä é÷é÷ðå éôé÷ùå .íéòìñä é÷é÷ðá
éìé àìã ,äãåäé éáø íäá äãåî íãà éãéá åùòð àìã,óåøâà àìî ïåâë ,çôèî øúåéá ìáà ,ãáìá çôè çúåôì àìà ïëùîî ìäåà ìäåàã äåù äøéæâ ó

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéòìñáå íéôé÷ùá ïëå .äàîåèä úà àéáî åéìàî äùòð åìéôàù äãåäé éáø äãåîã .ïùéä ÷øô [ùéø] äëåñá ïðéøîà

`xephxa yexit

:df oipraãöék?הטומאה בפני  חוצץ –úçz øeî÷ àeäL áéa ÅÇÄÆÈÇÇ
úéaä,הבית קרקע תחת ועוברת מכוסה שהיא שופכים מי  תעלת – ÇÇÄ

דרך מקלחים והם המים, את מכניסים שבו הבית, בתוך פתח לה ויש 
הפתח  ברם, הרבים; לרשות הפתוח שבחוץ, בפתחה ויוצאים התעלה
לתוך השופכים של  רע ריח ייכנס שלא כדי  נעול , הוא הבית שבתוך 

çôèהבית: çúBt Ba Léעל טפח על  טפח יש  הביב בחלל  – ÆÅÇÆÇ
טפח; çôèרום çúBt Búàéöéa Léå שבו שבחוץ, ובפתחו  – ÀÅÄÄÈÅÇÆÇ

טפח, על  טפח יש הרבים, לרשות השופכים מי  BëBúaיוצאים äàîèËÀÈÀ
הביב, בתוך המת מן כזית אם –øBäè úéaäיש והביב שהואיל – ÇÇÄÈ

שלא  הטומאה בפני  וחוצץ לעצמו  אוהל  חשוב הריהו  טפח, פותח בו
בו  שיש הבית, בתוך  פתח לביב שיש פי על ואף הבית; לתוך תבקע

ויש לעיל , שבארנו כמו נעול , זה ופתח הואיל  מקום מכל  טפח, פותח
היא  אלא הבית לתוך  נכנסת הטומאה אין לפיכך טפח, פותח ביציאתו

להלן ; הטעם כמבואר  לחוץ, הפתוח הביב פתח דרך  äàîèËÀÈיוצאת
úéaa,הבית בתוך  מת טומאת היתה ואם –BëBúaM äîבתוך – ÇÇÄÇÆÀ
בפניøBäèהביב, אוהל שהוא מאחר הטמאה, בפני  הוא שחוצץ – È

דרך לביב נכנסת שהטומאה אומרים, ואין  לעיל; שבארנו  כמו עצמו,

הבית, שבתוך הביב dkøcפתח ïéàå ,úàöì äàîhä CøcLÆÆÆÇËÀÈÈÅÀÅÇÀÈ
ñðkäì ולא לחוץ, הבית פתחי דרך  לצאת הטומאה של דרכה – ÀÄÈÅ

על מצילים הבית פתחי  הלכך הבית, שבתוך  פתחו  דרך לביב להיכנס
נעולים, הם אף הבית שפתחי  פי  על  ואף הבית. שבתוך  הביב פתח

מקום  מכל  מהם, אחד דרך  הטומאה את להוציא עליהם חישב ולא
וחשובים  עליהם חישב כאילו  הם הרי הבית, שבתוך הביב פתח כלפי 

טהרות").כפתוחים שאם ("סדרי הרישא, על גם זה טעם מוסב וכן
דרכה  ואין  לחוץ הפתוח פתחה דרך לצאת דרכה בביב, הטומאה
שבחוץ  הביב פתח ולכן  הבית, שבתוך  הביב פתח דרך לבית להיכנס

נע  שהוא מאחר  הבית, שבתוך  הביב פתח על  Ba(שם ).ול מציל  LéÆ
çôè çúBt,הבית שבתוך  בפתחו ואף הביב, בחלל –Búàéöéa ïéàå ÅÇÆÇÀÅÄÄÈ
çôè çúBt,טפח על טפח שבחוץ בפתחו  ואין  –BëBúa äàîhä ÅÇÆÇÇËÀÈÀ

הביב, בתוך המת מן  כזית אם –àîè úéaä לטומאה ואין שהואיל  – ÇÇÄÈÅ
עולה  לפיכך  יוצאת, הטומאה אין מטפח שבפחות לחוץ, לצאת דרך 
מכל נעול , הבית שבתוך  שפתחו פי על  ואף לבית; הביב מן  היא

פתחו  דרך  הביב מן  לצאת הטומאה ועתידה להיפתח, סופו  הרי  מקום
טמא; הבית הלכך  לבית, ולהיכנס הבית äîשבתוך  ,úéaa äàîèËÀÈÇÇÄÇ

øBäè BëBúaMבפני חוצץ שהביב לפי  טהור, הביב שבתוך מה – ÆÀÈ
הבית, שבתוך הביב פתח על  מצילים הבית ופתחי שבבית, הטומאה

ברישא; שבארנו כמו נעול, שהוא úàöìמאחר  äàîhä CøcLÆÆÆÇËÀÈÈÅ
הבית, פתחי  דרך –ñðkäì dkøc ïéàåשבתוך פתחו  דרך  לביב – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

לעיל. שבארנו  כמו Búàéöéaהבית, ïéàå çôè çúBt Ba ïéàÅÅÇÆÇÀÅÄÄÈ
çôè çúBtבפני חוצץ ואינו  אוהל , חשוב אינו זה שבכגון  – ÅÇÆÇ

BëBúaהטומאה, äàîè,הביב בתוך –àîè úéaä כאילו – ËÀÈÀÇÇÄÈÅ
הבית בתוך  לקמן ;(רמב"ם ),הטומאה הטעם úéaa,כמבואר  äàîèËÀÈÇÇÄ
àîè BëBúaM äî הריהו טפח, פותח הביב בחלל  ואין שהואיל – ÇÆÀÈÅ

חכמים: שדרשו כמו  הבית, כמו  התהום עד  שדינו  הבית, כקרקע נחשב
ni zray `nhi lde`a xy` lke""mi( יד יט, קרקעו (במדבר לרבות –

התהום עד כמוהו  בית חוקת );של כאילו (ספרי בביב הנמצא כל הלכך
בתוך כמונח הריהו הבית בקרקע הטמון  וכל הבית, בקרקע טמון 

íéöøLהבית. Bà íéî eäeøøçL øç ãçà ששנינו מה כלומר  – ÆÈÙÆÂÈÇÄÀÈÄ
בפני וחוצץ הטומאה את מביא טפח רום על טפח על טפח ברישא

שרצים, ידי על או  מים, ידי על שנעשה בחור  גם נוהג זה דין הטומאה,
úçlî ezìëàL Bà.בקרקע שנתכנסו מלח מחמרי  הבא רקבון – ÆÂÈÇÇÇÇ

Caøî ïëå:גורסים ויש –,jacn– נדבך íéðáàכמו  ìL סדורות – ÀÅÇÀÅÆÂÈÄ
מעוקב, טפח של אוהל  ביניהן  ויש זו  גב על  ìLזו øàåñ ïëåÀÅÀÈÆ

úBøB÷.טפח אוהל  ביניהן  ויש זו, גב על  זו ערוכות קורות –éaøÇÄ
íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìk :øîBà äãeäé בכוונה – ÀÈÅÈÙÆÆÅÈÄÅÈÈ

אוהל , ìäàלעשותו Bðéà"אוהל "אוהל, שווה בגזירה שלומד – ÅÙÆ
נאמר המת בטומאת שכן המשכן, יד ):מן יט, התורה (במדבר "זאת

נאמר ובמשכן באוהל", ימות כי יט ):אדם מ , את (שמות  "ויפרוש
אדם. בידי  כאן  אף אדם, בידי שם מה המשכן ", על äãBîeÆהאוהל 

יהודה, רבי  –íéôé÷Maבסעיפי –(ixeg),הסלעיםíéòìqáe– ÇÀÄÄÇÀÈÄ
מקום  מכל  שמים, בידי עשויים שהם פי על  שאף הסלעים, ובנקיקי
בהם  להשתמש  אדם בני  ורגילים גדול , וחללם הואיל  כאוהל, דינם

אוהלים ישראל ").כבשאר מפרשים:("תפארת  סלעים mitiwyיש –
עקירתם במקום גדול חור ויש ברוח, ומתפרקים ויש(רש "י).הנופלים

נעשו  שאלו אלא הדבר, אותו הם הסלעים ונקיקי ששקיפים מפרשים,
מאליהם נעשו ואלו  מטר  ידי ברטנורא ).על  iaxk(רש "י; dkld oi`e

.dcedi
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Âçôèa Bçút únä ïî úéfk,íéçôè äòaøàa Bçút únäå,íéçútä ìò äàîhä ìéväì;äàîhä àéöBäì ìáà ©©¦¦©¥¦§§¤©§©¥¦§§©§¨¨§¨¦§©¦©ª§¨©©§¨¦£¨§¦©ª§¨
–çôè çúBôa.úéfkî ìBãb–únk.éñBé éaøøîBà:únk úìbìbäå äøãMä. §¥©¤©¨¦©©¦©¥©¦¥¥©¦§¨§©ª§Ÿ¤©¥
Êòaøî çôè íeø ìò çôè ìò çôè–äàîhä úà àéáî,äàîhä éðôa õöBçå.ãöék?úçz øeî÷ àeäL áéa ¤©©¤©©¤©§ª¨¥¦¤©ª§¨§¥¦§¥©ª§¨¥©¦¤¨©©

:äúéî ìù äðåøçà äôè äúåà äæ íãá ïéàå ,åá éåìú àåäù õòä éáâ ìò äì äãîò äá äéåìú äîùðäù äôè äúåà.`nh shpnde÷ ïðéøîà àìåàî÷ àî
:àáé÷ò éáøë äëìäå .íã ìèáî íã ïéà äãåäé éáø øáñã ,ìèá

e.gtha egzt znd on zifkíéìåòð íéçúôäù ô"òà ,õåçáî çúô ìù óå÷ùîä úçú íéçúôä ììçá íéçðåîä íéìëä ìë ,äáøä íéçúô åìå úéáá úîä
ïéàùëå ,íù êøã úàöì úî ìù åôåñù äàîåè úàéöé êøã àåäù íå÷îä ìò äàîåè íéîëç åøæâã .ïéàîè ïìåë ,íéìëä ìäåàì úîä ìäåà ïéá ÷ñôä ùéå
ïåéë ,íéìåòðä íéçúôä ìë ìò ìéöî ,çôè çúåô åá ùéù ïåìçá åàéöåäì áùçå úéáá úîä ïî úéæë ùé íàå .ïéàîè ïìåë ,åäåàéöåé íå÷î äæéàá íéòãåé
øåòéùáã ,íéìåòðä íéçúôä ìë ìò ìéöî ,äòáøà åá ùéù ïåìç êøã àéöåäì áùçå íìù úî àåä íàå .íù êøã úàöì äàîåè ìù äôåñù íå÷îä òãåéù

:úîä úàöåäì éåàøù íéîëç åøòéù íéçôè äòáøà.gth gzeta d`nehd z` `ivedl la`àåäù ïîæ ìë ïåìç êøã äàöåé äàîåè íìù úî åìéôà
:çôè çúåô ïåìçá ùé íà åãöáù úéááù íéìëä àîèîå ,çåúô.znk zifkn lecbúî äéä åìéàë åðéã úéæëî øúåé ìáà .çôèá åçúô íöîåöî úéæë à÷åã

:äòáøà åá àäéù ãò íéìåòðä íéçúôä ìò ìéöî ïéàå ,íìùzleblebde dxcyd xne` iqei iaxïéà ïåìç êøã ïàéöåäì áùç íàå ,íìù úîë åðéã úéááù
:äëìä ïëå .äòáøà åá àäéù ãò íéìåòðä íéçúôä ìò ìéöî

f.gth mex lr gth lr gth:íéìëä ìò äàîåèä úà àéáî ,íéìëä ìòå úîä ïî úéæë ìò ìéäàîå ,çôè õøàä ïî äåáâå çôè ìò çôè áçø àåäù óã
.raexnå åáçøá åëøà ìò øúéù äî íéù ïðéøîà àì ,íéçôè éðù åëøà äéäù ô"òà çôèî úåçô åáçø äéä íàùàäéù êéøöù ,òáåøî éðú÷ éëäì ,åäòáø

:çôè åëøàáå çôè åáçøá.cvik:äàîåèä éðôá õöåç ãöéë øîåìë.xenw `edy aiaúéááù íéëôåù íéãøåé íùå ,øåî÷ åðééäå ,äøå÷îå ò÷ø÷á äøéôç

`xephxa yexit

éë àG :øîBà,הדין כן  לא –úúBMä àlà שותת שדמו  צלוב – ÅÄÆÈÇÅ
דם, רביעית תחתיו  טיפה øBäèונמצאה אותה אומר : שאני  הדם, – È

ואין  עליו , תלוי שהוא העץ גבי  על לה עמדה בה תלויה שהנשמה

מיתה של אחרונה טיפה הדם לבאר,(ברטנורא).ברביעית מוסיפים ויש 
אומרים  אנו  הצלוב, מנדנוד ומתגלגל  מתחלחל אינו והעץ שהואיל

העץ על  לו  עמד מיתה לאחר  שיצא נידה ),שהדם למסכת (המאירי

מחיים רובה יצאה הארץ שעל  הדם טהרות").ורביעית óhðîäåÀÇÀÇÅ("סדרי
דם, רביעית תחתיו ונמצאה מנטף, שדמו  המת –àîè,אומרים ואין  – ÈÅ

דם מבטל  דם אין יהודה: רבי  שסובר  בטלה, טיפה (גמרא שטיפה

א). עא, אחדיםנידה  מפרשים ישראל"),לדעת "תפארת  רבי(הגר "א;

ואומר : ישמעאל  ורבי  עקיבא רבי על  החולק יהודה ברבי  dfאלעזר
,mink dfe הבבא שכל כלומר תבוסה, דם איזהו  במשנתנו  מפרש  אינו 

zzey"שבסיפא: ency aelv ?dqeaz mc edfi`"המשך אינה וכו',
הבאה  היא משנה סתם אלא יהודה, ברבי אלעזר  רבי של לדבריו

aiwr`),ללמד  iaxc `ail`) שאלת וזוהי  מטמא; תבוסה דם כל  שלא
בסיפא: ?...המשנה `nhnd dqeaz mc edfi`אלעזר רבי  של דעתו ברם,

בתוספתא: מובאת תבוסה דם של  במהותו  יהודה ed`ברבי dfi`e"
mc ziriax epnn `viy bexd :xne` dcedi iaxa xfrl` iax ?dqeaz mc

`vi eiiga wtq ,ezenae eiiga,(כולו)ezenae eiiga wtq ,`vi ezena wtq
במותו ), וקצת בחייו dqeaz".(קצת mc edf שם חולקים חכמים אבל

שטומאתו  תבוסה דם אינו שזה ואומרים, יהודה ברבי אלעזר  רבי  על 
ספק  זה הרי  במותו , כולו יצא שמא ספק ויש הואיל  אלא מדרבנן ,

ספקו  היחיד  שברשות טומאה, ספק ככל ודינו התורה, מן  טומאה
טהור . ספקו  הרבים וברשות viy`טמא, bexd ?dqeaz mc edfi` `l`

eherine eiiga eaex wtq ,wqt `l oiicre ,ezenae eiiga mc ziriax epnn
.dqeaz mc edf Ð eiiga eherine ezena eaex wtq ,ezenaומבואר

עקיבא  רבי כדעת היא שבתוספתא חכמים שדעת במפרשים,

dkldשבמשנתנו , oke"משנה "כסף עיין יג; ב, מת  טומאת  הל' (רמב"ם 

שם ).
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שנוי: ג) (ז , mi`nh",להלן mlek Ð daxd migzt eae ,ziaa znd" מה כל היינו 

חכמים  שכן נעולים, הם אפילו  טמא, מבחוץ המשקוף תחת הפתחים בחלל שנמצא

ידוע  וכשאין הבית, מן המת את להוציא עתידים שדרכו הפתח על טומאה גזרו 

או מהפתחים אחד נפתח אם ברם, טמאים; הפתחים כל יוציאוהו , פתח באיזה

כל על  מציל  זה פתח הרי  המת, את דרכו להוציא מהפתחים אחד  על  שחשבו 

טמא, בלבד  הוא המת, את יוציאו  שדרכו  וידוע, שהואיל  הנעולים, ושאר הפתחים

המונח  המת מן לכזית הדין שהוא ללמד , באה משנתנו  טהורים. הנעולים הפתחים

הפתח. שיעור  לענין שלם למת המת מן כזית בין הבדל שיש אלא בבית,

únä ïî úéfk,הרבה פתחים ולו בבית, המונח –çôèa Bçút ÇÇÄÄÇÅÄÀÀÆÇ
טפח  הוא הבית, מתוך  הכזית את להוציא עומדים שבו הפתח, אם –

הפתח  שבקיר , חור  דרך או  חלון  דרך להוציאו  שחשבו כגון טפח, על 
כל ושאר טמא, בלבד שהוא הנעולים, הפתחים כל על  מציל הזה

אם  ברם, למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו  טהורים, הנעולים הפתחים
טמאים; נעולים, שהם פי  על  אף הפתחים, כל טפח, על טפח בו  אין 

únäå,השלם –ìò äàîhä ìéväì ,íéçôè äòaøàa Bçút ÀÇÅÄÀÀÇÀÈÈÀÈÄÀÇÄÇËÀÈÇ
íéçútäעל טפחים ארבעה של בפתח להוציאו חשבו אם דווקא – ÇÀÈÄ

בפחות  ואילו  הנעולים, הפתחים שאר  על  מציל  הוא טפחים, ארבעה
הפתחים; שאר על מציל  ואינו המת, להוצאת ראוי אינו  ìáàÂÈמכן

äàîhä àéöBäìהטומאה יציאת לענין –(dzehytzd) הבית מן ÀÄÇËÀÈ
לשם, הפתוח הפתח דרך אחר  למקום בו  מונח çôèשהמת çúBôaÀÅÇÆÇ

על טפח של  בפתח אחר למקום יוצאת טומאתו שלם מת אפילו –
שם. הנמצא כל את ומטמאת úéfkîטפח, ìBãb מכזית יותר אם – ÈÄÇÇÄ

בבית, מונח מת עלúnkשל מציל פתחו  ואין  שלם, כמת דינו  – ÇÅ
טפחים. ארבעה בו  יש כן אם אלא הנעולים éñBéהפתחים éaøÇÄÅ

úìbìbäå äøãMä :øîBàשל כזית– בהן אין  אם אף ("תוספות מת, ÅÇÄÀÈÀÇËÀÙÆ
הרש "ש), טוב"; עלúnkיום  מציל  פתחן  שאין שלם, כמת דינן  – ÇÅ

מפרשים, יש  טפחים. ארבעה בו  יש  כן  אם אלא הנעולים הפתחים
דינן  וגולגולת שדרה שדווקא וסובר, קמא תנא על  חולק יוסי שרבי 

שלם כמת דינו אין  מכזית גדול אבל שלם, ב ;כמת ד , להלן (הרא"ש 

ישראל"). "תפארת  אחרונה "; "משנה 

y c e w z a y
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הטומאה. את המביא האוהל בשיעור  דנה משנתנו 

òaøî çôè íeø ìò çôè ìò çôè ורחבו טפח שארכו אוהל – ÆÇÇÆÇÇÆÇÀËÈ
להשמיענו  "מרובע", לשון המשנה ונקטה טפח; חללו וגובה טפח

שחלל כלומר  טפח, לפחות ומימד מימד  כל  שיהא דווקא שצריך
מעוקב, טפח הוא äàîhäהאוהל  úà àéáî טומאת נמצאת אם – ÅÄÆÇËÀÈ

טפח  על  טפח שהוא דף כגון טמא, שם הנמצא כל האוהל , תחת המת
כלים  על  וגם המת, מן  כזית על מאהיל והוא טפח, הארץ מן וגבוה

הכלים, על הטומאה את מביא זה הרי  בטומאה, נוגעים õöBçåÀÅשאינם
äàîhä éðôa,האוהל מחיצות דרך מלצאת הטומאה את ומעכב – ÄÀÅÇËÀÈ

הכלים  הרי  מת, כזית על המאהיל הדף גבי  על  כלים היו אם כגון
הטומאה. לבין בינם חוצץ שהדף מפני yxtlטהורים dpynd dtiqene

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyily wxt zeld` zkqn

úéaä,çôè çúBt Ba Lé,çôè çúBt Búàéöéa Léå,BëBúa äàîè–øBäè úéaä;úéaa äàîè–BëBúaM äî ©©¦¤¥©¤©§¥¦¦¨¥©¤©ª§¨§©©¦¨ª§¨©©¦©¤§
øBäè;úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.çôè çúBt Búàéöéa ïéàå çôè çúBt Ba Lé,úa äàîhäBëB– ¨¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¤¥©¤©§¥¦¦¨¥©¤©©ª§¨§

àîè úéaä;äàîèúéaa–øBäè BëBúaM äî;úàöì äàîhä CøcL,ñðkäì dkøc ïéàå.çúBt Ba ïéà ©©¦¨¥ª§¨©©¦©¤§¨¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¥¥©
çôè çúBt Búàéöéa ïéàå çôè,BëBúa äàîè–àîè úéaä;äàîèúéaa–àîè BëBúaM äî.øç ãçà ¤©§¥¦¦¨¥©¤©ª§¨§©©¦¨¥ª§¨©©¦©¤§¨¥¤¨Ÿ

íéöøL Bà íéî eäeøøçL,úçlî ezìëàL Bà,íéðáà ìL Caøî ïëå,úBøB÷ ìL øàåñ ïëå.äãeäé éaøøîBà:ìk ¤£¨©¦§¨¦¤£¨©©©©§¥©§¥¤£¨¦§¥§¨¤©¦§¨¥¨
ìäà Bðéà íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà;íéòìqáe íéôé÷Ma äãBîe. Ÿ¤¤¥¨¦¥¨¨¥Ÿ¤¤©§¦¦©§¨¦

:íéáøä úåùøì íéàöåé íùîå.gth gzet ea yi:åîöò áéáá çôè íåøá çôè ìò çôè åðééäã.ez`iviae:íéáøä úåùøì íéîä ïéàöåé åðîîù áéáä çúôá
.ekeza d`neh:çôèá åçúô úîä ïî úéæëã .áéáä êåúá úîä ïî úéæë.xedh ziadéðú÷ã åðééäå .íéáøä úåùøì àöåéä áéáä çúô êøã äàöåé äàîåèäù

:äàîåèä éðôá õöåç.xedh aiad jezay dn ziaa d`nehàìå úéáä çúô êøã äàéöåäì äàîåèä êøãù ,áéáä çúô êøã äñéðëäì äàîåè êøã ïéàã
:áéáì äñéðëäì.`nh ziad ekeza d`neh gth gzet ez`ivia oi`eàöåéä áéáä çúô êøã úàöì êøã äì ïéàù ïåéë úéáì áéáä ïî äìåò äàîåèã

:äàöåé äàîåèä ïéà çôèî úåçô ìëã ,íéáøä úåùøì.gth gzet ez`ivia oi`e gth gzet ea oi`åá ïéàã ïåéëã ,çôè çúåô åúàéöéá ïéàå è÷ð íðçì
åúéò÷ø÷ úåáøì ,àîèé ìäåàá øùà ìë íéîëç åøîàå ,úéáä ò÷ø÷ë áùçð áéáä éøäå éîã ììë ììç íù ïéà åìéàëã ,ïðéùééç àì åúàéöé ìò ,çôè çúåô

:íåäúä ãò åäåîë úéá ìù.min edexxgy xeg cg`:íéöøù åäåá÷ðù åà íéî éãé ìò äæä øåçä äùòð íà àðù àì ,äàîåèä úà àéáîù çôè çúåô éàä
.zgln ezlk`y e`:åéìàî øåç äùòðå ìôåðå ìëàúîå çìîì äîåã ïáì øôò ïéîë .äçìî õøà ïåùì.mipa` ly jaxnúåøåãñå úåëåøò úåìåãâ íéðáà

:çôè ìäåà íù ùéå åæî åæ úåãøåôî úåðåúçúäå íéúù éáâ ìò äøåãñ úçàäù íéîòôå ,åæ ìò åæ.zexew ly x`eq,ïéðáì úåãîåòå åæ ìò åæ úåëåøò úåøå÷
:çôè ìäåà ïäéðéá ùéù íéîòôå.lde` epi` mc` icia ieyr epi`y lkéìéã:íãà éãéá ïàë óà íãà éãéá ïìäì äî ,ïëùîî ìäåà ìäåà ó.mitiwya

:àééôë éôé÷ù ,íéòìñä éôéòñ íåâøú.mirlqaeâ"òàå .åéìàî äùòð äæå øèî éãé ìò äùòð äæù àìà ,ïä ãçà íéòìñä é÷é÷ðå éôé÷ùå .íéòìñä é÷é÷ðá
éìé àìã ,äãåäé éáø íäá äãåî íãà éãéá åùòð àìã,óåøâà àìî ïåâë ,çôèî øúåéá ìáà ,ãáìá çôè çúåôì àìà ïëùîî ìäåà ìäåàã äåù äøéæâ ó

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íéòìñáå íéôé÷ùá ïëå .äàîåèä úà àéáî åéìàî äùòð åìéôàù äãåäé éáø äãåîã .ïùéä ÷øô [ùéø] äëåñá ïðéøîà

`xephxa yexit

:df oipraãöék?הטומאה בפני  חוצץ –úçz øeî÷ àeäL áéa ÅÇÄÆÈÇÇ
úéaä,הבית קרקע תחת ועוברת מכוסה שהיא שופכים מי  תעלת – ÇÇÄ

דרך מקלחים והם המים, את מכניסים שבו הבית, בתוך פתח לה ויש 
הפתח  ברם, הרבים; לרשות הפתוח שבחוץ, בפתחה ויוצאים התעלה
לתוך השופכים של  רע ריח ייכנס שלא כדי  נעול , הוא הבית שבתוך 

çôèהבית: çúBt Ba Léעל טפח על  טפח יש  הביב בחלל  – ÆÅÇÆÇ
טפח; çôèרום çúBt Búàéöéa Léå שבו שבחוץ, ובפתחו  – ÀÅÄÄÈÅÇÆÇ

טפח, על  טפח יש הרבים, לרשות השופכים מי  BëBúaיוצאים äàîèËÀÈÀ
הביב, בתוך המת מן כזית אם –øBäè úéaäיש והביב שהואיל – ÇÇÄÈ

שלא  הטומאה בפני  וחוצץ לעצמו  אוהל  חשוב הריהו  טפח, פותח בו
בו  שיש הבית, בתוך  פתח לביב שיש פי על ואף הבית; לתוך תבקע

ויש לעיל , שבארנו כמו נעול , זה ופתח הואיל  מקום מכל  טפח, פותח
היא  אלא הבית לתוך  נכנסת הטומאה אין לפיכך טפח, פותח ביציאתו

להלן ; הטעם כמבואר  לחוץ, הפתוח הביב פתח דרך  äàîèËÀÈיוצאת
úéaa,הבית בתוך  מת טומאת היתה ואם –BëBúaM äîבתוך – ÇÇÄÇÆÀ
בפניøBäèהביב, אוהל שהוא מאחר הטמאה, בפני  הוא שחוצץ – È

דרך לביב נכנסת שהטומאה אומרים, ואין  לעיל; שבארנו  כמו עצמו,

הבית, שבתוך הביב dkøcפתח ïéàå ,úàöì äàîhä CøcLÆÆÆÇËÀÈÈÅÀÅÇÀÈ
ñðkäì ולא לחוץ, הבית פתחי דרך  לצאת הטומאה של דרכה – ÀÄÈÅ

על מצילים הבית פתחי  הלכך הבית, שבתוך  פתחו  דרך לביב להיכנס
נעולים, הם אף הבית שפתחי  פי  על  ואף הבית. שבתוך  הביב פתח

מקום  מכל  מהם, אחד דרך  הטומאה את להוציא עליהם חישב ולא
וחשובים  עליהם חישב כאילו  הם הרי הבית, שבתוך הביב פתח כלפי 

טהרות").כפתוחים שאם ("סדרי הרישא, על גם זה טעם מוסב וכן
דרכה  ואין  לחוץ הפתוח פתחה דרך לצאת דרכה בביב, הטומאה
שבחוץ  הביב פתח ולכן  הבית, שבתוך  הביב פתח דרך לבית להיכנס

נע  שהוא מאחר  הבית, שבתוך  הביב פתח על  Ba(שם ).ול מציל  LéÆ
çôè çúBt,הבית שבתוך  בפתחו ואף הביב, בחלל –Búàéöéa ïéàå ÅÇÆÇÀÅÄÄÈ
çôè çúBt,טפח על טפח שבחוץ בפתחו  ואין  –BëBúa äàîhä ÅÇÆÇÇËÀÈÀ

הביב, בתוך המת מן  כזית אם –àîè úéaä לטומאה ואין שהואיל  – ÇÇÄÈÅ
עולה  לפיכך  יוצאת, הטומאה אין מטפח שבפחות לחוץ, לצאת דרך 
מכל נעול , הבית שבתוך  שפתחו פי על  ואף לבית; הביב מן  היא

פתחו  דרך  הביב מן  לצאת הטומאה ועתידה להיפתח, סופו  הרי  מקום
טמא; הבית הלכך  לבית, ולהיכנס הבית äîשבתוך  ,úéaa äàîèËÀÈÇÇÄÇ

øBäè BëBúaMבפני חוצץ שהביב לפי  טהור, הביב שבתוך מה – ÆÀÈ
הבית, שבתוך הביב פתח על  מצילים הבית ופתחי שבבית, הטומאה

ברישא; שבארנו כמו נעול, שהוא úàöìמאחר  äàîhä CøcLÆÆÆÇËÀÈÈÅ
הבית, פתחי  דרך –ñðkäì dkøc ïéàåשבתוך פתחו  דרך  לביב – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

לעיל. שבארנו  כמו Búàéöéaהבית, ïéàå çôè çúBt Ba ïéàÅÅÇÆÇÀÅÄÄÈ
çôè çúBtבפני חוצץ ואינו  אוהל , חשוב אינו זה שבכגון  – ÅÇÆÇ

BëBúaהטומאה, äàîè,הביב בתוך –àîè úéaä כאילו – ËÀÈÀÇÇÄÈÅ
הבית בתוך  לקמן ;(רמב"ם ),הטומאה הטעם úéaa,כמבואר  äàîèËÀÈÇÇÄ
àîè BëBúaM äî הריהו טפח, פותח הביב בחלל  ואין שהואיל – ÇÆÀÈÅ

חכמים: שדרשו כמו  הבית, כמו  התהום עד  שדינו  הבית, כקרקע נחשב
ni zray `nhi lde`a xy` lke""mi( יד יט, קרקעו (במדבר לרבות –

התהום עד כמוהו  בית חוקת );של כאילו (ספרי בביב הנמצא כל הלכך
בתוך כמונח הריהו הבית בקרקע הטמון  וכל הבית, בקרקע טמון 

íéöøLהבית. Bà íéî eäeøøçL øç ãçà ששנינו מה כלומר  – ÆÈÙÆÂÈÇÄÀÈÄ
בפני וחוצץ הטומאה את מביא טפח רום על טפח על טפח ברישא

שרצים, ידי על או  מים, ידי על שנעשה בחור  גם נוהג זה דין הטומאה,
úçlî ezìëàL Bà.בקרקע שנתכנסו מלח מחמרי  הבא רקבון – ÆÂÈÇÇÇÇ

Caøî ïëå:גורסים ויש –,jacn– נדבך íéðáàכמו  ìL סדורות – ÀÅÇÀÅÆÂÈÄ
מעוקב, טפח של אוהל  ביניהן  ויש זו  גב על  ìLזו øàåñ ïëåÀÅÀÈÆ

úBøB÷.טפח אוהל  ביניהן  ויש זו, גב על  זו ערוכות קורות –éaøÇÄ
íãà éãéa éeNò BðéàL ìäà ìk :øîBà äãeäé בכוונה – ÀÈÅÈÙÆÆÅÈÄÅÈÈ

אוהל , ìäàלעשותו Bðéà"אוהל "אוהל, שווה בגזירה שלומד – ÅÙÆ
נאמר המת בטומאת שכן המשכן, יד ):מן יט, התורה (במדבר "זאת

נאמר ובמשכן באוהל", ימות כי יט ):אדם מ , את (שמות  "ויפרוש
אדם. בידי  כאן  אף אדם, בידי שם מה המשכן ", על äãBîeÆהאוהל 
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.dcedi
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מפרשים, יש אבל  טהרות. וסדרי מברטנורא הרב לפי הביב ענייני  בארנו 
זה, ולפי טפח, פותח בו אין הבית שבתוך  הביב שפתח בכגון  כאן שמדובר 

במשנה: פעמיים הנזכר  qpkidl,הטעם dkxc oi`e z`vl d`nehd jxcyמיותר
במשנתנו זו פיסקה גורסים שאין נוסחאות יש ואמנם לגמרי . "zk`lnהוא oiir)

.("dpexg` dpyn" oiire ;"dnly

א ה נ ש מ ר ו א ב

ìcâî, מגדל בצורת עץ ארון –øéåàa ãîBò àeäL ולא בחוץ, – ÄÀÈÆÅÈÂÄ
הבא  במגדל  כאן  שמדובר מבואר, פרקנו  בסוף ולהלן  הבית; בתוך
ביבש, כוריים שהם בלח, סאה ארבעים מחזיק שהוא היינו  במידה,
אינו  זה שבכגון אמות, שלוש  ברום אמה על  אמה של נפח והוא

טומאה `),מקבל ,eh milk oiir), כאוהל נחשב BëBúaוהוא äàîèËÀÈÀ
המגדל, בחלל נמצא המת מן  כזית כגון  –BéáòaL íéìk הנמצ אים – ÅÄÆÀÈÀ

המגדל, בדפנות מפולשים חורים שיש וכגון  הדפנות, שבעובי  בחלל
המגדל, לחלל טפח פותח בהם שאין אלא ולחוץ, לפנים הפתוחים

קטנים כלים שאר או מחטים שם להצניע ברטנורא ),ורגילים (הר"ש ;

íéøBäè אלא המגדל  כחלל חשוב אינו שבעוביו החור שחלל  – ÀÄ
המגדל, לחלל טפח על  טפח פתוח שאינו וכיון עצמו, בפני כמקום

לשם מתפשטת שבתוכו הטומאה טהרות");אין שאין ("סדרי  ועוד,

המגדל פתח דרך  לצאת אלא לעוביו המגדל  מן  ליכנס טומאה דרך 

אחרונה"). Béáòa("משנה  äàîè,הדפנות שבעובי בחלל –íéìk ËÀÈÀÈÀÅÄ
BëBúaL,המגדל חלל שבתוך –íéøBäè,לעיל שבארנו מהטעם – ÆÀÀÄ

הטומאה. בפני חוצץ והוא עצמו  בפני  כאוהל נחשב שבעוביו שהחלל 

äöçîì äöçî :øîBà éñBé éaø פנים שלצד הדופן עובי חצי – ÇÄÅÅÆÁÈÀÆÁÈ
עצמו . בפני  נידון  חוץ שלצד עוביו  וחצי המגדל, כחלל  דינו המגדל

השנוי לדין המגדל  דפנות דין  מדמה יוסי  שרבי מבואר, במפרשים
ג): (ו, lzekלהלן  ?cvik .dvgnl dvgn oFci ziad z` ynynd lzek"
xie`l `edy,(חוץ כלפי  האחד miptle(שצידו  eivgn :ekeza d`nehde

– הבית) nh`(לצד  ziad;(בבית הטומאה Ð(כאילו uegle eivgn

."xedh ziad שונה כאוהל, הנחשב כלי  שכותל  סובר , קמא תנא אבל

כ כותל  שכן בית, הכלימכותל  לחלל  בטל  ואינו עצמו בפני  נידון  לי 

טהרות "). "סדרי ישראל"; "תפארת מהר"ם ; בשם  טוב, יום  "תוספות  (עיין

ãîBò äéä– המגדל –BëBúa äàîè ,úéaä CBúaבתוך – ÈÈÅÀÇÇÄËÀÈÀ
àîèהמגדל, úéaä הטעם כמבואר  סגורות, המגדל דלתות אפילו – ÇÇÄÈÅ
BëBúaMלקמן; äî ,úéaa äàîè,המגדל בתוך –øBäè– ËÀÈÇÇÄÇÆÀÈ

הבית, כלי כשאר אינו  בלח, סאה ארבעים מחזיק והמגדל שהואיל

מליטמא; שבתוכו מה על  מציל והוא אוהל  בתוך  כאוהל  נחשב אלא
úàöì äàîhä CøcLהרי המגדל, בתוך טומאה יש  אם הלכך , – ÆÆÆÇËÀÈÈÅ

לעיל: ששנינו וזהו ומטמאתו. לבית המגדל  מן  יוצאת d`nehהיא
,`nh ziad ,ekezañðkäì dkøc ïéàå להיכנס הטומאה דרך  אין – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

ששנינו: וזהו  צדדיו , מכל  הנעול  המגדל  אל הבית ziaa,מן d`neh
.xedh ekezay dnõøàä ïéáì BðéaL íéìkהמגדל בין הנמצאים – ÅÄÆÅÀÅÈÈÆ

הבית, קרקע ìúkäלבין ïéáì BðéaLכותל לבין המגדל  בין  או – ÆÅÀÅÇÙÆ
úBøBwäהבית, ïéáì BðéaL,הבית תקרת לבין  המגדל בין או  – ÆÅÀÅÇ

íL Lé íà,הבית לכותל המגדל  דופן  בין  או לארץ, המגדל  בין  – ÄÆÈ
הבית, לתקרת המגדל  גג בין çôèאו  çúBt פתוח טפח על  טפח – ÅÇÆÇ

הבית, הטומא ïéàîèלתוך  מחמת הכלים, שבבית,– åàìה íàå ÀÅÄÀÄÈ
טפח, פותח שם אין אם –ïéøBäè נכנסת הטומאה שאין הכלים, – ÀÄ

הכלים  על הטומאה בפני  וחוצץ כלבוד  הוא שהמגדל  לפי לשם,

על מציל אוהל  בתוך שאוהל  לעיל, שבארנו  כמו שם, המונחים
מלהיטמא שבתוכו טהרות ").הטהורים "סדרי íL(ברטנורא; äàîèËÀÈÈ

על אף הקורות, לבין או  הכותל, לבין או הארץ, לבין  המגדל  בין –
טפח, פותח הטומאה במקום שאין  àîèפי úéaä הטומאה שדרך  – ÇÇÄÈÅ

לבית הטהורים (הר "ש).לצאת על מציל  אוהל  בתוך  אוהל  ואמנם
פי על  אף הלכך מלטמא; הטמאים על מציל אינו אבל  מלהיטמא,

באוהל הנמצא כל  את מטמאה היא הפנימי  באוהל מונחת שהטומאה
(רמב"ם ).החיצון 
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"תורת אמת", שהוראותי' הן הוראות אמיתיות, אמת בטהרתה, ונקראת "תורת חיים", הוראה כיצד להתנהג ולנהל את החיים.
משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט



קפה ` dpyn iriax wxt zeld` zkqn

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡øéåàa ãîBò àeäL ìcâî,BëBúa äàîè–íéøBäè BéáòaL íéìk;Béáòa äàîè–íéøBäè BëBúaL íéìk. ¦§¨¤¥¨£¦ª§¨§¥¦¤§¨§§¦ª§¨§¨§¥¦¤§§¦

éñBé éaøøîBà:äöçîì äöçî.úéaä CBúa ãîBò äéä,BëBúa äàîè–àîè úéaä;úéaa äàîè–BëBúaM äî ©¦¥¥¤¡¨§¤¡¨¨¨¥§©©¦ª§¨§©©¦¨¥ª§¨©©¦©¤§
øBäè,úàöì äàîhä CøcLñðkäì dkøc ïéàå.õøàä ïéáì BðéaL íéìk,BðéaLìúkä ïéáì,ïéáì BðéaL ¨¤¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥¥¦¤¥§¥¨¨¤¤¥§¥©Ÿ¤¤¥§¥

úBøBwä:çúBt íL Lé íàçôè–ïéàîè;åàì íàå–ïéøBäè.íL äàîè–äàîè úéa. ©¦¤¨¥©¤©§¥¦§¦¨§¦ª§¨¨©©¦¨¥

c`.xie`a cner `edy lcbnçúåô ïäá ïéàù àìà õåçìå íéðôì íéçåúô ïéùìåôîä ïéøåç ïåâë ïééáåòá ììç ùé ïîöò úåðôãäå úåðôã åì ùéù õò ìãâî
:íéðè÷ íéìëå úåéøåðöå ïéèçî íù òéðöäì íéìéâøå ,çôè.xie`a cner `edy:øöçá éà÷ã ïåâë ,íéîùä øéåà úçú.ekeza d`neh:åîöò ìãâîä ììçá

.eiaeray milk:úåðôãä ììç éáåòá.dvgnl dvgníéìëå ìãâîá äàîåèäù ïéá .õåçìë õåçìå åéöçî ,íéðôìë íéðôìå ìãâî éáåò ìù åéöçîïéá ,åéáåòá
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .ìãâîá íéìëå åéáåòá äàîåèäù.ekeza d`neh:ìãâîä êåúá.`nh ziadäàîåèä êøãù àîòè ùøôîãë .úåôåâî åéúåúìãù ô"òà

:úéáì íùî úàöì.xedh lcbnd jezay dn ziaa d`nehêåúáù äîã àîòèå .íéúá éðù ïéáù ïåìçî òøâ àì ,úåçåúô éàã .úåôåâî åéúåúìãù àåäå
:ìãâîá äñéðëäì úéááù äàîåèì êøã ïéàù ,øåäè ìãâîä.gth gzet my yi m`ìãâîä ââ ïéá åà ìúåëì ìãâîä ïôåã ïéá åà õøàì ìãâîä éìåù ïéá

:úéáä úø÷úì.mi`nh:íù úñðëð úéáä úàîåè ïéàå ãåáìë ìãâî éåä çôè íù ïéà ìáà .úéááù äàîåè úîçî.`nh ziad my d`nehäúéä íà
çôè çúåô ïäéðéá ïéàù éô ìò óà ,úéáä éìúåëì ìãâîä úåðôã ïéá åà úéáä ââì ìãâîä ââ ïéá åà .úéáä ò÷ø÷ì ìãâîä éìåù ïéá äàîåè,`nh ziad

:úéáá øùà ìë àîèú àìù úéáä êåúá åéúçúù äàîåèä ìò ìéöî ìãâîä ïéàù

`xephxa yexit

מפרשים, יש אבל  טהרות. וסדרי מברטנורא הרב לפי הביב ענייני  בארנו 
זה, ולפי טפח, פותח בו אין הבית שבתוך  הביב שפתח בכגון  כאן שמדובר 

במשנה: פעמיים הנזכר  qpkidl,הטעם dkxc oi`e z`vl d`nehd jxcyמיותר
במשנתנו זו פיסקה גורסים שאין נוסחאות יש ואמנם לגמרי . "zk`lnהוא oiir)

.("dpexg` dpyn" oiire ;"dnly

א ה נ ש מ ר ו א ב

ìcâî, מגדל בצורת עץ ארון –øéåàa ãîBò àeäL ולא בחוץ, – ÄÀÈÆÅÈÂÄ
הבא  במגדל  כאן  שמדובר מבואר, פרקנו  בסוף ולהלן  הבית; בתוך
ביבש, כוריים שהם בלח, סאה ארבעים מחזיק שהוא היינו  במידה,
אינו  זה שבכגון אמות, שלוש  ברום אמה על  אמה של נפח והוא

טומאה `),מקבל ,eh milk oiir), כאוהל נחשב BëBúaוהוא äàîèËÀÈÀ
המגדל, בחלל נמצא המת מן  כזית כגון  –BéáòaL íéìk הנמצ אים – ÅÄÆÀÈÀ

המגדל, בדפנות מפולשים חורים שיש וכגון  הדפנות, שבעובי  בחלל
המגדל, לחלל טפח פותח בהם שאין אלא ולחוץ, לפנים הפתוחים

קטנים כלים שאר או מחטים שם להצניע ברטנורא ),ורגילים (הר"ש ;

íéøBäè אלא המגדל  כחלל חשוב אינו שבעוביו החור שחלל  – ÀÄ
המגדל, לחלל טפח על  טפח פתוח שאינו וכיון עצמו, בפני כמקום

לשם מתפשטת שבתוכו הטומאה טהרות");אין שאין ("סדרי  ועוד,

המגדל פתח דרך  לצאת אלא לעוביו המגדל  מן  ליכנס טומאה דרך 

אחרונה"). Béáòa("משנה  äàîè,הדפנות שבעובי בחלל –íéìk ËÀÈÀÈÀÅÄ
BëBúaL,המגדל חלל שבתוך –íéøBäè,לעיל שבארנו מהטעם – ÆÀÀÄ

הטומאה. בפני חוצץ והוא עצמו  בפני  כאוהל נחשב שבעוביו שהחלל 

äöçîì äöçî :øîBà éñBé éaø פנים שלצד הדופן עובי חצי – ÇÄÅÅÆÁÈÀÆÁÈ
עצמו . בפני  נידון  חוץ שלצד עוביו  וחצי המגדל, כחלל  דינו המגדל

השנוי לדין המגדל  דפנות דין  מדמה יוסי  שרבי מבואר, במפרשים
ג): (ו, lzekלהלן  ?cvik .dvgnl dvgn oFci ziad z` ynynd lzek"
xie`l `edy,(חוץ כלפי  האחד miptle(שצידו  eivgn :ekeza d`nehde

– הבית) nh`(לצד  ziad;(בבית הטומאה Ð(כאילו uegle eivgn

."xedh ziad שונה כאוהל, הנחשב כלי  שכותל  סובר , קמא תנא אבל

כ כותל  שכן בית, הכלימכותל  לחלל  בטל  ואינו עצמו בפני  נידון  לי 

טהרות "). "סדרי ישראל"; "תפארת מהר"ם ; בשם  טוב, יום  "תוספות  (עיין

ãîBò äéä– המגדל –BëBúa äàîè ,úéaä CBúaבתוך – ÈÈÅÀÇÇÄËÀÈÀ
àîèהמגדל, úéaä הטעם כמבואר  סגורות, המגדל דלתות אפילו – ÇÇÄÈÅ
BëBúaMלקמן; äî ,úéaa äàîè,המגדל בתוך –øBäè– ËÀÈÇÇÄÇÆÀÈ

הבית, כלי כשאר אינו  בלח, סאה ארבעים מחזיק והמגדל שהואיל

מליטמא; שבתוכו מה על  מציל והוא אוהל  בתוך  כאוהל  נחשב אלא
úàöì äàîhä CøcLהרי המגדל, בתוך טומאה יש  אם הלכך , – ÆÆÆÇËÀÈÈÅ

לעיל: ששנינו וזהו ומטמאתו. לבית המגדל  מן  יוצאת d`nehהיא
,`nh ziad ,ekezañðkäì dkøc ïéàå להיכנס הטומאה דרך  אין – ÀÅÇÀÈÀÄÈÅ

ששנינו: וזהו  צדדיו , מכל  הנעול  המגדל  אל הבית ziaa,מן d`neh
.xedh ekezay dnõøàä ïéáì BðéaL íéìkהמגדל בין הנמצאים – ÅÄÆÅÀÅÈÈÆ

הבית, קרקע ìúkäלבין ïéáì BðéaLכותל לבין המגדל  בין  או – ÆÅÀÅÇÙÆ
úBøBwäהבית, ïéáì BðéaL,הבית תקרת לבין  המגדל בין או  – ÆÅÀÅÇ

íL Lé íà,הבית לכותל המגדל  דופן  בין  או לארץ, המגדל  בין  – ÄÆÈ
הבית, לתקרת המגדל  גג בין çôèאו  çúBt פתוח טפח על  טפח – ÅÇÆÇ

הבית, הטומא ïéàîèלתוך  מחמת הכלים, שבבית,– åàìה íàå ÀÅÄÀÄÈ
טפח, פותח שם אין אם –ïéøBäè נכנסת הטומאה שאין הכלים, – ÀÄ

הכלים  על הטומאה בפני  וחוצץ כלבוד  הוא שהמגדל  לפי לשם,

על מציל אוהל  בתוך שאוהל  לעיל, שבארנו  כמו שם, המונחים
מלהיטמא שבתוכו טהרות ").הטהורים "סדרי íL(ברטנורא; äàîèËÀÈÈ

על אף הקורות, לבין או  הכותל, לבין או הארץ, לבין  המגדל  בין –
טפח, פותח הטומאה במקום שאין  àîèפי úéaä הטומאה שדרך  – ÇÇÄÈÅ

לבית הטהורים (הר "ש).לצאת על מציל  אוהל  בתוך  אוהל  ואמנם
פי על  אף הלכך מלטמא; הטמאים על מציל אינו אבל  מלהיטמא,

באוהל הנמצא כל  את מטמאה היא הפנימי  באוהל מונחת שהטומאה
(רמב"ם ).החיצון 

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד השנה:דף ראש קודם יום שלשים איסור על מקשה אלו éðäåהגמרא וכי - §¨¥

eäðéð àúëìä הלא מסיני, למשה בהלכה נאסרו -eäðéð éàø÷ דינם את ללמוד יש - ¦§§¨¦§§¨¥¦§
[àéðúcמפסוקים, (ïðúã)[בפסוק נאמר כא)בברייתא, לד ּתעבד (שמות ימים 'ׁשׁשת §©§¨ֲִֵֶַָֹ

ּתׁשּבת  הּׁשביעי øîBàּובּיֹום àáé÷ò éaø ,'úaLz øéöwáe Léøça שסוף לומר אין ְְִִִַַֹ¤¨¦©¨¦¦§Ÿ©¦£¦¨¥
רק  ולא אסורות מלאכות ל"ט בה  שהרי בשבת, נאמר תשבות' ובקציר  'בחריש הפסוק

וקצירה  ו [å]חרישה בה, אסורות וקצירה שחרישה בשביעית אלא ,éøö ïéàøîBì C ¥¨¦©
ב  úéòéáLזאת ìL øéö÷å Léøç,עצמהøîàð øák éøäLד-ה)בה כה (ויקרא ¨¦§¨¦¤§¦¦¤£¥§¨¤¡©

,øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN'.'תקצֹור לא קציר ספיח הכתוב àlàאת כוונת ¨§Ÿ¦§¨§©§§Ÿ¦§Ÿְְְְִִִֵַֹ¤¨
ל  היא תשבות' ובקציר ì'בחריש ñðëpL úéòéáL áøò ìL LéøçúéòéáL- ¨¦¤¤¤§¦¦¤¦§¨¦§¦¦

לה, קודם שנעשה אף שאסור בשביעית, השדה לצמיחת ìLשמועיל øéö÷å תבואה §¨¦¤
ב  שליש úéòéáLúéòéáLשגדלה éàöBîì àöéL השביעית,, לאחר שנעשה - §¦¦¤¨¨§¨¥§¦¦

לפניה  לשביעית תוספת שיש למדים ומכאן שביעית. כפירות סחורה לצורך שאסור

ולאחריה.

,øîBà ìàòîLé éaø'ּובּקציר 'ּבחריׁש כא)אף לד כתחילת (שמות בשבת נאמר ©¦¦§¨¥¥ִִֶַָָ

ללמד, הם דווקא ונאמרו úeLøהפסוק, Léøç äî שהרי רשות, הוא ש'חריש' כשם - ¨¨¦§
חרישה  מצות מצינו úeLø,לא øéö÷ óà נאסר זה ודווקא רשות, הוא 'קציר' אף - ©¨¦§

ו  àéäLמהאיסור àöéבשבת, ,øîBòä øéö÷ הקצירה -äåöî.בשבת ומותרת ¨¨§¦¨¤¤¦¦§¨
שהיא  שאמר יוחנן לרבי וקשה מפסוקים, שביעית תוספת למדים עקיבא שלרבי מבואר

הגמרא: מתרצת מסיני. למשה éøéîbהלכה ék ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨©¦§¨¦§¦¥
äcìé éøLéîì àúëìä נטיעות השנה ראש עד לחרוש שמותר ללמד באה ההלכה - ¦§§¨§¦§¥©§¨

ו  כלל, שביעית תוספת משום לאסור באה ולא äðé÷æחדשות, øñéîì éàø÷- §¨¥§¥©§¥¨
שביעית. תוספת משום זקנים לאילנות חרישה לאסור באו הפסוקים

הגמרא: äcìéמקשה éøLîì àúëìäc ïåéëå חרישה להתיר מהלכה שלמדנו - §¥¨§¦§§¨§¦§¥©§¨
שביעית, בערב חדשות äøéñàלנטיעות äðé÷æ àìénî åàì מכך ללמוד אין וכי - ¨¦¥¨§¥¨£¦¨

לכך. פסוק צריך ואין אסור, זקנים שלאילנות ממילא

אחר: תירוץ מתרצת àúëìäהגמרא àlà נאמרה,ìàòîLé éaøìמ'ּבחריׁש שלמד ¤¨¦§§¨§©¦¦§¨¥ִֶָ

ּתׁשּבת' ו (שם)ּובּקציר מההלכה, נלמד זקינות באילנות תוספת האיסור אכן ולדבריו בשבת, מצוה של קציר -÷éàøלהתיר ְִִַָֹ§¨¥
שביעית  תוספת איסור למדים àáé÷òומפסוקים éaøì.בסמוך לעיל בברייתא כמבואר זאת שלמד §©¦£¦¨

שמאי  ובית שביעית, קודם יום שלשים בקרקע לעבוד שאסור נלמד מסיני למשה שמהלכה יצחק, כרבי הגמרא למסקנת נמצא

אחרת: שיטה מביאה הגמרא גמליאל. רבן  התיר וזאת ומעצרת, מפסח הוסיפו הלל úéáeובית ìàéìîb ïaø ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©¨©§¦¥¥
eäì ìéèa àúééøBàãî Bðéc וביאר מההלכה. שנאסרו אלו את אף ובטלו שביעית, תוספת ימי לבטל התורה מן סמך מצאו - ¦¦§©§¨¨¦§

àîòè éàî,זאת למד מהיכן -øîb שוה בגזירה למד -î 'úaL' 'úaL' הנקראת רגילה úéLàøa,שבת úaL שבשביעית ©©£¨¨©©¨©¨¦©¨§¥¦
ה)נאמר כה נאמר(ויקרא ובשבת לארץ', יהיה ׁשּבתֹון י)'ׁשנת כ אלהי',(שמות לה' ׁשּבת הּׁשביעי ïläl'ויֹום äî בראשית בשבת ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ©§©¨

äøeñà àéä אך ïéøzeîבמלאכה äéøçàìe äéðôìäøeñà àéä ïàk óà ,[â] ו.ïéøzeî äéøçàìe äéðôì ¦£¨§¨¤¨§©£¤¨¨¦©¨¦£¨§¨¤¨§©£¤¨¨¦
הגמרא: é÷úî,éMàמקשה áø dì ó לàúëìä øîàc ïàî וכי מסיני, למשה מהלכה היא שהתוספת -àéúà[באה-]äøæb ©§¦¨©©¦©§¨©¦§§¨¨§¨§¥¨

äåL ו מעצמם, דנוה אלא מסיני מקובלת בסיני.àúëìäל äø÷òשאינה ל åשניתנה קשה ÷àøכן øîàc ïàî,מפסוק שנלמדת - ¨¨¨§¨¦§§¨§©§¨©§¨
äåLוכי  äøæb àéúà וäø÷ò ל.àø÷ ¨§¨§¥¨¨¨¨§¨§¨

i"yx

úéréáùì ñðëðù-el yiy lk
yexgl xeq`y ,ziriayl qpkil

.dpyd y`x iptlúåùø ùéøç äî
-.mewn lkaøîårä øéö÷-xzen

.zaya xevwläåöî ìù àéäù-
xevw `vny it lr s`-,xvew

m` la` .dnyl dxivw opirac
yexg `vn-.yxeg epi`àúëìä

äãìé àøùéîì-cr zerihp xyr
.dpyd y`xäðé÷æ øñéîì éàø÷-

.dpyd y`x mcew mei miyly
gqtn exfbe llde i`ny zia ez`e

.zxvr creäðéî úrîù àìéîî-
.yexgl xeq` dpiwfcàúëìä àìà

ìàrîùé éáøì-dil witp `lc
dyxcl `xwl yixcc ,i`xwn
.xnerd xivw `ivedl :`pixg`

åìèá àúééøåàãî-,xnelk
ikdl ,dxezd on jnq egky`

.`zkld elhaàúëìä øîàã ïàî
-.xeq` dpyd y`x iptlcàúà

àúëìäì äø÷r äåù-äøéæâ-
edpi`c deyÎdxifb meyn ,xnelk

zayn ediiytpn exinb-elha
Îdxifb oc mc` oi` `d ?`zkld

!envrn dey

בכל יהודי יש נקודת היהדות, שלכן לכל אחד יש עניין ביהדות הלוקח את לבבו בהתעוררות המתאימה.
ממכתב ט' כסלו, ה'תש"כ



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

éøL à÷ àøLéî énð ìàøNécd`pda xizd l`xyi ly ung s` - §¦§¨¥©¦¦§¨¨¨¦
l`xyi ly ung d`pda zxqe` dpynd eli`e ,gqtd xg`l

,gqtd eilr xaryéìéìbä éñBé éaø éàå,d`pda gqta ung xizdy §¦©¦¥©§¦¦
ixdy ,okzi `l df mbäàðäa éøL à÷ àøLéî énð Bpîæ CBz eléôà£¦§©©¦¦§¨¨¨¦©£¨¨

.envr gqta elit` d`pda l`xyi ly ung xizn `ed -
:dpynd z` zayiin `xnbdéaø ,íìBòì ,á÷òé øa àçà áø øîà̈©©£¨©©£Ÿ§¨©¦

àéä äãeäécnly it lr s`e ,dcedi iax zrck diepy dpynd - §¨¦
lya `weec epiid ,d`pda xeq` gqtd xg`l ungy miweqtdn

,xzen ixkp ly la` l`xyiåc `ed enrhéìéäìéëàc øBàN ó §¨¦§©£¦¨
äéiàøc øBàOîla ly oicdn ung zlik` xeqi` oic z` cnely - ¦§¦§¦¨

,xe`y d`xiäéiàøc øBàO äî,d`xi la xeqi` iably myky - ©§¦§¦¨
xn`p(f bi zeny),'ebe 'x`U Ll d`xi `le ung Ll d`xi `le'§Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ

lirl x`azpe(:d)xe`y `weecy ,'jl'n miyxecyäzà éà ,ElL¤§¦©¨
äàBø,gqta jzeyxa d`xiy xeq` -äàBø äzà ìáàla` - ¤£¨©¨¤

xe`y d`xiy xzen,íéøçà ìL,mixkp oebkdBáb ìLå,[ycwd-] ¤£¥¦§¤¨©
äìéëàc øBàN óàung `weec ,ung zlik` iabl oicd `ed -,ElL ©§©£¦¨¤§

ìëBà äzà éà,gqta dlik`a xeq` -ìëBà äzà ìáàungìL ¦©¨¥£¨©¨¥¤
,dBáb ìLå íéøçàone ,dlik`a s` xzen ixkp ly ungy ixd £¥¦§¤¨©

.gqtd xg`l dpynd eze` dxizd okle ,gqta s` dxezdïéãáe§¦
éøL énð äìéëàa eléôàc àðúéîì déì éòaéàc àeä,df itle - §¦¨¥¥§¦§¨©£¦©£¦¨©¦¨¦

iabl s` ixkp ly evnga xzidd z` zepyl dkixv dzid dpynd
,dlik`äàðäa øeñà ìàøNéc àðúc éãééàådhwpy ab` `l` - §©§¥§¨¨§¦§¨¥¨©£¨¨

,d`pda s` xeq` evngy l`xyi iabl ycgløzeî éøëðc énð àðz̈¨©¦§¨§¦¨
äàðäa.d`pd xzid ixkp iabl s` dhwp -déì éòaéàc àeä ïéãáe ©£¨¨§¦§¦¨¥¥

Bpîæ CBúa eléôàc àðúéîìevngy zepyl dpynd lr did oke - §¦§¨©£¦§§©
envr gqta s` ixkp lyìàøNéc àðúc éãééàå ,äàðäa øzeî- ¨©£¨¨§©§¥§¨¨§¦§¨¥

s` xeq` evngy l`xyi iabl ycgl dhwpy ab` `l`øçàì§©©
éøëðc énð àðz ,Bpîæixkp iabl mb dhwp -.Bpîæ øçàì §©¨¨©¦§¨§¦§©©§©

:xg` ote`a dpynd z` x`an `ax,íìBòì ,øîà àáødpynd ¨¨¨©§¨
zrck,àéä ïBòîL éaøgqtd xg`l ung dxezd ony xaeqy ©¦¦§¦

,gqtd eilr xary ixkp ly ung dpynd dxizd jk meyne ,xzen
ñéð÷ àñð÷ ïBòîL éaøåly ung exq`e minkg eqpwy xaeq - §©¦¦§§¨¨¨¦

,gqtd eilr xary l`xyiàöné ìáe äàøé ìáa déìò øáòå ìéàBä¦§¨©£¥§©¥¨¤©¦¨¥
Ll d`xi `le' ly dyrz `la l`xyid eilr xary meyn -§Ÿ¥¨¤§

'ebe 'x`U(f bi zeny)'mkiYaA `vOi `l x`U' lye ,(hi ai my)jka , §Ÿ§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤
l`xyi ly ung dpynd dxq` jkitle ,gqta eze` ddydy
epi` ixdy ,eqpw `l ixkp ly unga mle` .gqtd eilr xary

.'`vni lae d`xi la'a deevn
ax lye `ax ly mxe`ia it lr dpynd seq z` zyxtn `xnbd

:`xnbd dywn .awri xa `g`àîìLazpaen dpynd -àáøì ¦§¨¨§¨¨
lr xary lr qpw meyn `ed gqtd eilr xary unga xeqi`dy

,d`xi laéðz÷c eðééädpynd dzpy jkly -,øeñà ìàøNé ìL ©§§¨¨¥¤¦§¨¥¨
edeqpwy `ed mrhdeíeMîdn lr xary'äàøé àì' øîàpL,'ebe ¦¤¤¡©Ÿ¥¨¤

á÷òé øa àçà áøì àlàiax zrck dxezd on `ed xeqi`dy ¤¨§©£¨©©£Ÿ
ok m` ,dcedi'õîç ìëàé àì' íeMî(b bi zeny)déì éòaéîdzid - ¦Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥¥

epcnl epnny ,'ung lk`i `le' weqtd z` hewpl dkixv dpynd
:`xnbd zvxzn .gqtd xg`l ungéà÷ àôéqà úøáñ éîike - ¦¨§©©¥¨¨¥

mrh z` x`al 'd`xi `l' weqtd z` dhwp dpyndy dz` xeaq
`l` ,jk `l ,`tiqa iepyd l`xyi ly unga xeqi`déà÷ àLéøà©¥¨¨¥

,`yixa iepyd oicd z` x`al df weqt dhwp dpynd -éëäå§¨¦
,äàðäa øzeî çñtä åéìò øáòL éøëð ìL õîç ,øîà÷`ed mrhde ¨¨©¨¥¤¨§¦¤¨©¨¨©¤©¨©£¨¨

'Eì äàøé àì' øîàpL íeMîung `weecy ,'jl'n miyxece ,'ebe ¦¤¤¡©Ÿ¥¨¤§
äàBø äzà éà ElL,gqta d`xiy xeq` -äàBø äzà ìáàung ¤§¦©¨¤£¨©¨¤

íéøçà ìLmixkp oebkéìéå ,dBáb ìLåøBàOî äìéëàc øBàN ó ¤£¥¦§¤¨©§¨¦§©£¦¨¦§
äéiàøc,xe`y d`xi la xeqi`n ung zlik` xeqi` micnele - ¦§¦¨

.evng xzen okle ,ixkp lya ung zlik` xeqi` bdep oi`y
awri xa `g` axe `ax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

:`xnbd zx`an .dpynd xe`iaa mzwelgna dielzdeãæàå§¨§
eäééîòèì,xg` mewna awri xa `g` axe `ax exn`y dne - §©§©§

,edexn` dpynd xe`iaa mzhiyløBàN ìëBàä ,øîzéàc[ung-] §¦§©¨¥§
äãeäé éaø éøáãì ,çñtä åéìò øáòL éøëð ìLlr e`l xeqi` yiy ¤¨§¦¤¨©¨¨©¤©§¦§¥©¦§¨

,gqtd eilr xary ung,ä÷Bì øîà àáøeypry dyrz `l lkk ¨¨¨©¤
,zewlná÷òé øa àçà áøå.ä÷Bì Bðéà ,øîàmzhiyk mdinrhe §©£¨©©£Ÿ¨©¥¤

,dpynd xe`iaa,ä÷Bì øîà àáøezrcly meynéìé àìéaø ó ¨¨¨©¤Ÿ¨¦©¦
,äéiàøc øBàOî äìéëàc øBàN äãeäéunga mb dlik` xeqi` bdepe §¨§©£¦¨¦§¦§¦¨

dpynd z` dcedi iax zrck `ax yxit `l jk meyne ,ixkp ly
ixkp ly ung lke`dy xn` ef ezhiyle ,ixkp ly ung dxizdy

.dcedi iax zrcl dwel gqtd xg`lá÷òé øa àçà áøåyøîà §©£¨©©£Ÿ¨©
,ä÷Bì Bðéàdcedi iaxy ,ezhiyléìéøBàOî äìéëàc øBàN ó ¥¤¨¦§©£¦¨¦§

,äéiàøcly ung lke`d jkitle ,dlik`a xzen ixkp ly unge ¦§¦¨
.dwel epi` gqtd eilr xary ixkp

ycwd ly ung lke`d oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
xa `g` ax ly exe`ia jezny x`aze ,`l e` lrn m` gqta

:ea xfgy gken ef `ziixal awridéa øãäåea xfge -øa àçà áø ©£©¥©£¨©
àéääî á÷òéixkp ly ung dcedi iax zrcly xn`y dnn - ©£Ÿ¥©¦

`ziixal exe`ia jezn gkeny itk ,gqta mixzen ycwde
.epiptlyãòBna Lc÷ä ìL õîç ìëBàä ,àéðúcjka bbye ,gqta - §©§¨¨¥¨¥¤¤§¥©¥

,ycwd ly `edy rci `ly,ìòîinc z` ycwdl mlyl aiige ¨©
xnel oi`e .dlirn oaxw `iadle ,yneg ztqeza ungd ly oxwd
ea jiiy oi`e jxr el oi` gqta d`pda xeq` ungdy oeiky
iax zrck gqtd xg`l dlik`a xzen unge xg`ny ,dlirn

ernyycwdd dide ,dlik`l l`xyil xkndl ie`x ungd did ,o
.ycwdl ciqtd eze` lk`y dfe ,jxr el yi ok m`e ,eincn dpdp

ìòî àì ,íéøîBà Léåz` ode oxwd z` od ycwdl mlyln xeht - §¥§¦Ÿ¨©
dil mw' ly dkldd gkn ,dlirn oaxwn mb xehte ,ynegd
aeig mb eilr yiy xeqi` dyry iny ,xnelk ,'dipin daxca
`idy dzina wx eze` miyiprn ,oenn inelyz aeig mbe dzin
ok enke ,oennd inelyzn xehte ,miaeigd ipy oian dxengd
xeht ,ef dlik` lr zxk aiigy oeik ,gqta ycwd ly ung lke`d
lr s` xeht oxwd lr xehty oeike ,ezlik` inc z` mlyln

.dlirn oaxwne ynegd
zeaezka mi`pz ewlgp(.l)daxca dil mw' ly dkldd m` ,

ina mb e` ,mc` icia dzin aiigzpy ina `weec dxn`p 'dipin
x`az ,ef zwelgn it lr .zxk e` miny icia dzin aiigzpy
ycwd ly ung lke`d iabl `ziixaay zwelgnd z` `xnbd

:`xnbd zxxan .gqtaïàîo`k ezrc dzpypy `pzd [`ed in-] ©
mya.íéøîBà Lé:`xnbd daiynïa àéðeçð éaø ,ïðçBé éaø øîà ¥§¦¨©©¦¨¨©¦§§¨¤

íéøetkä íBé úà äNBò äéä äðwä ïa àéðeçð éaø ,àéðúã ,àéä äðwä©¨¨¦§©§¨©¦§§¨¤©¨¨¨¨¤¤©¦¦
mixetikd mei ly epicy ,xaq dpwd oa `ipegp iax -kly dpic §

ïéîeìLúì úaMici lr mc` aiigzpy oenn inelyz iabl - ©¨§©§¦
,mda dyry dk`lnúaM äîzaya dk`ln dyerdy myky - ©©¨

BLôða áéiçúî,mc` icia dzin aiig -ïéîeìLzä ïî øeèôe- ¦§©¥§©§¨¦©©§¦
daxca dil mw' meyn ,dk`ln dze` lr mi`ad oenn inelyzn
aiigzpy oeiky ,zaya exiag ly eyicb wilcnd oebke ,'dipin

,yicbd iwfp lr mlyln xeht ,dxradd lr dzinóàwilcnd ©
a yicbBLôða áéiçúî ,íéøetkä íBé,dxradd lr zxk aiig - ©¦¦¦§©¥§©§

ïéîeìLzî øeèôezxk aiigzpy iptn ,yicbd iwfp lr mlyln - ¨¦©§¦
aiigy oeik ,gqta ycwd ly ung lke`d ok enke .ef dxrad lr
`linne ,ungd inc melyzn xehte lrn `l ,ezlik` lr zxk
dklddy ,xaq `nw `pz mpn` .dlirn oaxwne ynegn mb xeht
icia dzin aeig yiyk `weec zbdep 'dipin daxca dil mw' ly
ly ung lke`d jkitle ,zxk e` miny icia dzina `le mc`

.oaxwae minelyza aiige lrn ,zxk eypry gqta ycwd
ly ung lke`d oica zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbd
dlqtp ,men da ltpe oaxw myl dycwedy dnda .ycwd
,dlik`a zxzen jk xg`e dze` micete ,gafnd iab lr axwidln
xeq` dly algd mbe ,da ynzydle dxnv z` febl xeq` la`

enen zngn dctpy oaxw iabl xn`py ,d`pda(eh ai mixac)gAfY'¦§©
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המשך בעמוד קעג

ezny in` cenr hk sc ± iyily wxtmigqt
éøù àøùéî éîð ìàøùéã.epnf xg`l d`pda Ð.àéä äãåäé éáø íìåòìab lr s`c

epnf xg`lc i`xwn dil `wtpcxq``xwxe`ya Ðiebc la` ,xn`w l`xyic.ixy Ð

éìéåäìéëàã øåàù ó"lk`i `l" iabc ung :xnelk Ðxe`ynly evng xzene .dii`xc

.dxezd on ,gqta elit`e ,dlik`a s` iebàéä ïåòîù éáø íìåòì`ziixe`cn xn`c Ð

,ixy iebc :jkld .epnf xg` ung xqzin `l

,opax edeqpwc `qpwn xeq` l`xyic edine

.d`xi laa xarc meynàáøì àîìùáxn`c Ð

laa xarc ,`qpw meyn d`pda xeq`c `nrh

`ed d`ximeyn xeq` oizipzn `pzc epiid Ð

."jl d`xi `l"åãæàååäééîòèìaxe `ax Ð

.awri xa `g`ìòî,dlirn oaxw aiig Ð

,`ed minc xa gqta ycwdc ung :xaqwc

ung xn`c oerny iaxk ,ycwdl dicqt`e

`qpwc ab lr s`e .xzen gqtd xg`lqipwÐ

evnga ilin ipdeilr xare li`ed ,heicd ly

`xizdac ,i`d la` .d`xi laa,diab diidy

ly d`ex dz` la` :(a,d lirl) xn xn`c

deab lye mixg`dil oiafn ded gqtd xg` Ð

.dil ilk`e ,l`xyil xafibìòî àì íéøîåà ùéå
li`edc ,yxtnck Ðaiigzpemeyn zxk

,`ipegp iaxk oinelyzd on xeht ,dlik`

.dlirn oi`e yneg oi` oxw oi`y mewnaeúà
úáùë íéøåôëä íåémeia yicb wilcnd Ð

zxk aiigzne mixetkdoinelyzd on xeht Ð

eytpa aiigzn `edy ,zaya ewilcd eli`k

,mlyln xehtc ol `hiytc .oic zia zzin

zeny) aizkckyepr oeq` didi `le" :(`k

didi oeq` m` `d ,"yprimei s`y .ypri `l Ð

ezziny ,mixetkdmizxkpy ,miny iciaeiig

eipae:(an ziy`xa) xn`py ,iexw `ed oeq` Ð

"edxweopiyxt ikde .mlyln xeht jkld ,"oeq`

yi ."zexrp el`"a dlmirehik :edl `iywc

`ed zxk xac ,xht cifna `ipegp iax xhtÐ

e`l bbeye ,lrn ipzwcn ,opiwqr bbeya `kde

cifn ung iabc ,df `ed zerhe .`ed zxk xa

ly `edy rci `lc ,`ed bbey ycwd iabe ,`ed

.ycwdøîà óñåé áøåjpdl `xiaq ded i` Ð

xeq` epnf jez :xn`c ,oerny iaxk i`pz

d`pdali`ed ,xehtc ecen `nlr ilekc Ð

lr s`e .`ed `penn e`le ,ifg `l `din `zyde

`l` .gqtd xg`l oennl `ed mxeb eteqc ab

epnf jez xn`c ,ibilt ililbd iqei iaxc `ail`

oicetae ,d`pda ixy inpolik`dl miycw

lrn xn`c o`n .ibltin `w mialklxaq Ð

zlik`l zectl dry dze`a did ie`xc

.dil zil `ipegp iaxce .`ed minc xae ,mialk

ïéãåô ïéà øáñ ìòî àì øîàã ïàîåjkld Ð

:(`,`l) dxenza `id i`pzc `zbelte .ifg `l

"gafz""xya" ,dfib `le Ð,alg `le Ð

"zlk`e"mialkl `le Ð.oicet oi`y o`kn Ð

"zlk`e gafz" :yixcc `ki`eoda jl oi` Ð

dfib ihernl ,dgiaf xg`l `l` dlik` xzid

`l la` .algejialkl.yixc `l Ð
àäì
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ïéãám` xyt` i`c :dywe .dlik`a xzen :i"yx yxit Ð xzen epnf jez elit`c `ed

iebd el ozp m`c ,dlik` zrya ely `di `liebn lfb m`e .ely `ed ixd Ðixd Ð

ecf`e xn`wc onwl ,cere .elyk iedc ezeixg`a aiigy ungn rxb `le ,ezeixg`a aiig

gqtd eilr xary unga ibiltc ,ediinrhlwgvi epiaxl d`xpe !diteb gqta ebltil Ð

xzen epnf jez elit` xn`wc `dc :xy` oaÐ

ly lke` dz` la` xn`wc `de .d`pda epiid

mixg`.xn`w epnf xg` :inp i` .`wec e`l Ð

yxtl dyw deab lya :edinem`c ,gqtd jeza

e`ct `le`ct m`e ,d`pda xeq` Ðixd Ð

lyn dpdp dz` la` :xnel yi `nye !ely `ed

ycwd xeqi` la` ,ung xeqi` `di `ly ,deab

.yi Ð

ïàîepiaxl dniz Ð `ipegp iax mixne` yi

el`" yixa oeq` oeq` silic o`nc :wgvi

miny icia dzin dil zi`e (`,l zeaezk) "zexrp

t,iaxl ok m` ,`ipegp iaxl minelyzd on xeh

dzina dlirna cifd :(`,bl) onwl xn`cÐ

ab lr s` `de ?minelyzn zxk xhet i`n`

oinelyzn dzin xhet `nlrac,xht `l `kd Ð

s` ,zxk oicd `ede ,aiig bbeyac `xw ol ilbc

bbeya ,cifna `ed zxkac ab lr!aiigzi Ð

`lc `xw ol ilbc ,dzinac :wgvi epiax xne`e

minelyzn `kd dxhtilb `lc ,zxka .ilb Ð

:(a,`l) onwl xn` `de ,:xn`z m`e .ilb `l Ð

bbeya ,gqta ung znexz lke`doxw mlyn Ð

ikd elit`e ,`ipegp iaxk dl 'opinwene .ynege

xhtin `lc ikid ikc meyn .oinelyza aiigin

dnexzc dzin aeig meyn oinelyznikd Ð

xne`e !ung ly zxk meyn xhtin `l inp

,md dxtk zngn dnexz inelyzc :wgvi epiax

,(` dpyn iyy wxt) zenexz zkqna gkenck

legnl odk dvx m` :opzc.legnl leki epi` Ð

`ed dxtkc oeikemw" meyn exhet zxk oi` Ð

sili `lc o`n `dc ,rcze ."dipin daxca dil

oinelyzn miny icia dzin xht `le ,oeq` oeq`

`lc ?mlyn i`n` ung znexz lke` ok m` Ð

oicd `ed zxhet dpi` dziny oeik xninl jiiy

zxk`l` .mewn meya dxht `l dzin `dc Ð

epiax xne` cere .`ed dxtk mrhn jgxk lr

cifd :ixn`c ,opaxc `ail` iz` `kdc :wgvi

.dxdf`a dlirna

éáøbbeya `kdc ab lr s` Ð `id `ipegp

"lrn `le lrn" ipzwcn ,ixii`lkn Ð

zezin iaiig :xn`c ,diwfgk ol `niiw mewn

zxk oicd `ede ,oinelyzd on mixeht oibbey

i`n` :xy` oa wgvi epiax dywd .`ipegp iaxl

dil mwc meyn dlirn oaxwn `kd oixeht

:(a,cv zay) "ripvnd"a xn` `d ?dipin daxca

ilka cifde milke`a bby ,ilka milke` `ivend

.dliwq ilkd lre .z`hg milke`d lr aiig Ð

!oaxwn xht `l dipin daxca dil mw :`nl`

ynege oxwn xhtc oeik :uxizeinp xht Ð

oxw yiyk `l` `a zelirn my` oi`y ,oaxwn

.ynegeïéàdywd Ð 'eke miycwd z` oicet

sebd zyecw eycw `l mlerne li`ed ,oyicwdl onen mcw la` ,onenl oyicwd mcwy `kid `l` ibilt `lc rnyn (a,ci) zexekac ipy wxtac :l`ppg epiax axd`nlr ilek Ð

oeikc ?`ziixe`c dlirn riwtp opaxc `yyg meyn eh` :denzl oi`e .opaxcn oicet oi` :xn`w ikdc ,wgvi epiax uxize !minc zyecwa elit` ,ibiltc rnyn `kde .micetc micen

oicet oi` opax exn`cdtixhe mi`lka 'eke dcarpy xeya eaxrzp :(`,`r migaf) zeaexrzda xn`c `de .icin `iey `l Ðerxi Ðlik`i jgxk lr `zyde .exknie ea`zqiy cr

oicet oi`c `dc oicet oi` xn`c o`nl elit` ,xity iz` ,dil dxeq` dtixh l`xyilc ,mialkl`kd la` ,dlik`l efg `lc `kid epiid Ð`dc .mixkip eid m` mc`l efg Ð

xeq` xerd elit`y ,mialkl lik`dl men lra dtixh xeka xqe` `aiwr iaxy gken (`,cw) "mei leah" wxta ,migafae .xekad lr ieb onfl (`,al) zexekaa ixy `aiwr iax

l`xyil ixyc `kide ,hytd mcew dtixh `vnpyk.li`le iavl ywzi` Ðïéàoicet oi`c ab lr s` :wgvi epiaxl dniz Ð oicetxt` dyrpe sxypy xg`l `dc .lernp Ð
leki
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קפז ezny in` cenr hk sc ± iyily wxtmigqt
éøù àøùéî éîð ìàøùéã.epnf xg`l d`pda Ð.àéä äãåäé éáø íìåòìab lr s`c

epnf xg`lc i`xwn dil `wtpcxq``xwxe`ya Ðiebc la` ,xn`w l`xyic.ixy Ð

éìéåäìéëàã øåàù ó"lk`i `l" iabc ung :xnelk Ðxe`ynly evng xzene .dii`xc

.dxezd on ,gqta elit`e ,dlik`a s` iebàéä ïåòîù éáø íìåòì`ziixe`cn xn`c Ð

,ixy iebc :jkld .epnf xg` ung xqzin `l

,opax edeqpwc `qpwn xeq` l`xyic edine

.d`xi laa xarc meynàáøì àîìùáxn`c Ð

laa xarc ,`qpw meyn d`pda xeq`c `nrh

`ed d`ximeyn xeq` oizipzn `pzc epiid Ð

."jl d`xi `l"åãæàååäééîòèìaxe `ax Ð

.awri xa `g`ìòî,dlirn oaxw aiig Ð

,`ed minc xa gqta ycwdc ung :xaqwc

ung xn`c oerny iaxk ,ycwdl dicqt`e

`qpwc ab lr s`e .xzen gqtd xg`lqipwÐ

evnga ilin ipdeilr xare li`ed ,heicd ly

`xizdac ,i`d la` .d`xi laa,diab diidy

ly d`ex dz` la` :(a,d lirl) xn xn`c

deab lye mixg`dil oiafn ded gqtd xg` Ð

.dil ilk`e ,l`xyil xafibìòî àì íéøîåà ùéå
li`edc ,yxtnck Ðaiigzpemeyn zxk

,`ipegp iaxk oinelyzd on xeht ,dlik`

.dlirn oi`e yneg oi` oxw oi`y mewnaeúà
úáùë íéøåôëä íåémeia yicb wilcnd Ð

zxk aiigzne mixetkdoinelyzd on xeht Ð

eytpa aiigzn `edy ,zaya ewilcd eli`k

,mlyln xehtc ol `hiytc .oic zia zzin

zeny) aizkckyepr oeq` didi `le" :(`k

didi oeq` m` `d ,"yprimei s`y .ypri `l Ð

ezziny ,mixetkdmizxkpy ,miny iciaeiig

eipae:(an ziy`xa) xn`py ,iexw `ed oeq` Ð

"edxweopiyxt ikde .mlyln xeht jkld ,"oeq`

yi ."zexrp el`"a dlmirehik :edl `iywc

`ed zxk xac ,xht cifna `ipegp iax xhtÐ

e`l bbeye ,lrn ipzwcn ,opiwqr bbeya `kde

cifn ung iabc ,df `ed zerhe .`ed zxk xa

ly `edy rci `lc ,`ed bbey ycwd iabe ,`ed

.ycwdøîà óñåé áøåjpdl `xiaq ded i` Ð

xeq` epnf jez :xn`c ,oerny iaxk i`pz

d`pdali`ed ,xehtc ecen `nlr ilekc Ð

lr s`e .`ed `penn e`le ,ifg `l `din `zyde

`l` .gqtd xg`l oennl `ed mxeb eteqc ab

epnf jez xn`c ,ibilt ililbd iqei iaxc `ail`

oicetae ,d`pda ixy inpolik`dl miycw

lrn xn`c o`n .ibltin `w mialklxaq Ð

zlik`l zectl dry dze`a did ie`xc

.dil zil `ipegp iaxce .`ed minc xae ,mialk

ïéãåô ïéà øáñ ìòî àì øîàã ïàîåjkld Ð

:(`,`l) dxenza `id i`pzc `zbelte .ifg `l

"gafz""xya" ,dfib `le Ð,alg `le Ð

"zlk`e"mialkl `le Ð.oicet oi`y o`kn Ð

"zlk`e gafz" :yixcc `ki`eoda jl oi` Ð

dfib ihernl ,dgiaf xg`l `l` dlik` xzid

`l la` .algejialkl.yixc `l Ð
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ïéãám` xyt` i`c :dywe .dlik`a xzen :i"yx yxit Ð xzen epnf jez elit`c `ed

iebd el ozp m`c ,dlik` zrya ely `di `liebn lfb m`e .ely `ed ixd Ðixd Ð

ecf`e xn`wc onwl ,cere .elyk iedc ezeixg`a aiigy ungn rxb `le ,ezeixg`a aiig

gqtd eilr xary unga ibiltc ,ediinrhlwgvi epiaxl d`xpe !diteb gqta ebltil Ð

xzen epnf jez elit` xn`wc `dc :xy` oaÐ

ly lke` dz` la` xn`wc `de .d`pda epiid

mixg`.xn`w epnf xg` :inp i` .`wec e`l Ð

yxtl dyw deab lya :edinem`c ,gqtd jeza

e`ct `le`ct m`e ,d`pda xeq` Ðixd Ð

lyn dpdp dz` la` :xnel yi `nye !ely `ed

ycwd xeqi` la` ,ung xeqi` `di `ly ,deab

.yi Ð

ïàîepiaxl dniz Ð `ipegp iax mixne` yi

el`" yixa oeq` oeq` silic o`nc :wgvi

miny icia dzin dil zi`e (`,l zeaezk) "zexrp

t,iaxl ok m` ,`ipegp iaxl minelyzd on xeh

dzina dlirna cifd :(`,bl) onwl xn`cÐ

ab lr s` `de ?minelyzn zxk xhet i`n`

oinelyzn dzin xhet `nlrac,xht `l `kd Ð

s` ,zxk oicd `ede ,aiig bbeyac `xw ol ilbc

bbeya ,cifna `ed zxkac ab lr!aiigzi Ð

`lc `xw ol ilbc ,dzinac :wgvi epiax xne`e

minelyzn `kd dxhtilb `lc ,zxka .ilb Ð

:(a,`l) onwl xn` `de ,:xn`z m`e .ilb `l Ð

bbeya ,gqta ung znexz lke`doxw mlyn Ð

ikd elit`e ,`ipegp iaxk dl 'opinwene .ynege

xhtin `lc ikid ikc meyn .oinelyza aiigin

dnexzc dzin aeig meyn oinelyznikd Ð

xne`e !ung ly zxk meyn xhtin `l inp

,md dxtk zngn dnexz inelyzc :wgvi epiax

,(` dpyn iyy wxt) zenexz zkqna gkenck

legnl odk dvx m` :opzc.legnl leki epi` Ð

`ed dxtkc oeikemw" meyn exhet zxk oi` Ð

sili `lc o`n `dc ,rcze ."dipin daxca dil

oinelyzn miny icia dzin xht `le ,oeq` oeq`

`lc ?mlyn i`n` ung znexz lke` ok m` Ð

oicd `ed zxhet dpi` dziny oeik xninl jiiy

zxk`l` .mewn meya dxht `l dzin `dc Ð

epiax xne` cere .`ed dxtk mrhn jgxk lr

cifd :ixn`c ,opaxc `ail` iz` `kdc :wgvi

.dxdf`a dlirna

éáøbbeya `kdc ab lr s` Ð `id `ipegp

"lrn `le lrn" ipzwcn ,ixii`lkn Ð

zezin iaiig :xn`c ,diwfgk ol `niiw mewn

zxk oicd `ede ,oinelyzd on mixeht oibbey

i`n` :xy` oa wgvi epiax dywd .`ipegp iaxl

dil mwc meyn dlirn oaxwn `kd oixeht

:(a,cv zay) "ripvnd"a xn` `d ?dipin daxca

ilka cifde milke`a bby ,ilka milke` `ivend

.dliwq ilkd lre .z`hg milke`d lr aiig Ð

!oaxwn xht `l dipin daxca dil mw :`nl`

ynege oxwn xhtc oeik :uxizeinp xht Ð

oxw yiyk `l` `a zelirn my` oi`y ,oaxwn

.ynegeïéàdywd Ð 'eke miycwd z` oicet

sebd zyecw eycw `l mlerne li`ed ,oyicwdl onen mcw la` ,onenl oyicwd mcwy `kid `l` ibilt `lc rnyn (a,ci) zexekac ipy wxtac :l`ppg epiax axd`nlr ilek Ð

oeikc ?`ziixe`c dlirn riwtp opaxc `yyg meyn eh` :denzl oi`e .opaxcn oicet oi` :xn`w ikdc ,wgvi epiax uxize !minc zyecwa elit` ,ibiltc rnyn `kde .micetc micen

oicet oi` opax exn`cdtixhe mi`lka 'eke dcarpy xeya eaxrzp :(`,`r migaf) zeaexrzda xn`c `de .icin `iey `l Ðerxi Ðlik`i jgxk lr `zyde .exknie ea`zqiy cr

oicet oi`c `dc oicet oi` xn`c o`nl elit` ,xity iz` ,dil dxeq` dtixh l`xyilc ,mialkl`kd la` ,dlik`l efg `lc `kid epiid Ð`dc .mixkip eid m` mc`l efg Ð

xeq` xerd elit`y ,mialkl lik`dl men lra dtixh xeka xqe` `aiwr iaxy gken (`,cw) "mei leah" wxta ,migafae .xekad lr ieb onfl (`,al) zexekaa ixy `aiwr iax

l`xyil ixyc `kide ,hytd mcew dtixh `vnpyk.li`le iavl ywzi` Ðïéàoicet oi`c ab lr s` :wgvi epiaxl dniz Ð oicetxt` dyrpe sxypy xg`l `dc .lernp Ð
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קפח
ezny ina cenr hk sc ± iyily wxtmigqt

àúòîù àäì.sqei axc Ðïéãåô ïéà àîìò éìåëã`ed oerny iaxc `ail`e Ð

lrn xn`c o`n :ibilt `dae .l`xyi zlik`l s` gqt xg`l dil ixyc ,ibiltc

`ed oennl mxeb dinwle li`ed ,ifg `l `zydc ab lr s` xaq Ð.inc oennk Ð

:opiqxb ikd.éîã ïåîîë àîìò éìåëã øîà á÷òé øá àçà áøàì øîàã ïàîå
ìòîgqtd xg`l s` :xn`c ,dcedi iaxk Ð

:jkld .envr gqta oky lke ,d`pda xeq`

mxeb e`le .ifg `l l`xyilc ,`ki` oenn e`l

`ki` oennl.epnn dpdi `l dcti m`y Ð

ieblemiycwd z` oicet oi`c ,oacfn `l

.mialkl olik`dléáøë ìòî øîàã ïàîå
ïåòîùs` gqtd xg`l `ed ie`x :xn`c Ð

)mc`l,[l`xyil] (.oennl mxeb dil dede

äééàøã øåàùîycwd lye Ðgqta s` Ð

ikd .lrn `l dcedi iaxl xn` `kde ,xzen

.opiqxbïéãåô ïéà àîìò éìåëã øîà éùà áø
éîã ïåîîë åàì ïåîîì íøåâä øáãåÐ

dil opipafn `l iebl `nlr ilekc :xnelk

l`xyil ifgc gqtd xg`lc meyne ,gqtaÐ

e`l oennl mxebd xacc .dil iaiign `l

dlirnc `nrh `kde .inc oennkmeyn Ð

jez s` xn`c ,ililbd iqei iaxk dl xaqc

diwxtnl ifg jkld .d`pda xzen epnf

ewiqdlelrn `l xn`c o`ne .eliyaz zgz

.d`pda xeq` gqta ung ixn`c ,opaxk Ð

ivnc meyn i`eiiedyliaxk onf xg`l

oerny.`ed oenn e`l `din `zyd Ðõîç
'åëå åðîæá.dinwl dilek yxtn Ð`nip i`

øúåî åðéîá àìù åðîæá àìù íòè ïúåðáÐ

`ly xn`wcn ,axe !`nrh aidi `d ,dinza

xeq` epina epnfaxkc dizrc ilb Ðdcedi ia

.xeq` gqtd xg`l s` xn`c ,dil `xiaqàìù
åðéîádil zi`c ab lr s`e .xeq` epnfa inp Ð

mrh ozepa epina `ly oixeqi` lka axlax Ð

unga xfb`ly ,`ed zxkae li`ed ,epnfa

algac ab lr s`e .epin eh` epina`l mce

epin eh` epina `ly xfbilicac `ed mzd Ð

li`ed ,dipin ilica `l ung la` ,dipin

.dpyd zeni lk elke`eåðéîá åðîæá àìù
äãåäé éáøë øåñàgqtd xg`l :xn`c Ð

.xeq` zaexrz s` jkld ,`ziixe`càìù
øúåî åðéîá,zxka epi`c ,epnfa `lyc Ð

`lc ikid ik ,xfb `l epin eh` epina `ly

.oixeqi` x`yae alga xyaa xfbìàåîùå
'åë øîàepina `ly .opiwqr edyna ÐÐ

unga l`eny xfb `lc .oixeqi` x`yk xzen

.epin eh` epina `lyïåòîù éáøëxg`lc Ð

onwle .ixy inp mrh ozepa elit`e ,ixy epnf

.`qpw meyn oerny iax dil xq` `de :jixt
øîà
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icin iey `l eiykr `edy enkc oeikc :xnel yie ?d`pda xzene ,ezectl leki`kiiy `l Ð

lkc ab lr s` ,dy`d oda oiycwn oi` d`pd ixeqi` lkc `nrh inp epiide .dlirn dia

lrne ,inc oennk oennl mxebd xac i` elit`e .xzen oxt` oitxypdifg mzdc .inc `l Ð

`a oiycwn oi`c `d :xnel yi cere .oira enk `edy ,gqtd xg`ld`pd ixeqi`kid epiid Ð

uexizle .xt` `diykl dhext dey dia zilc

.d`pd jxck `ly dipira ifg `d :dyw `nw

øãäoilegc `nw wxtac :dniz Ð `g` ax dia

ipn `d dexaq :xn` (a,c):xn`c ,dcedi iax Ð

,cin xzen gqtd xg`l dxiar ixaer ly ovng

elit` dcedi iaxl opiwqn `kde .mitilgny iptn

mzdc :xnel yie !gqtd xg` xeq` ieb ly ung

.`xwirn `g` axl `kdc jzrc `wlqk dexaq

jixv `dc ,cin `weec e`l :yxtn mz epiaxe

df ung `diy oicd `ede .silgdl xeriy `diy

.gqtd xg` zeyrl ie`x

áøepiaxl dywe Ð `nlr ilekc xn` iy`

`nlr ilekc" opiqxb i` ?opiqxb ikid wgvi

"oicetab lr s` ?lrn `l i`n` opaxl ok m` Ð

d`pda xeq` l`xyilcepxkni mewn lkn Ð

elit` "oicet oi`" qixb i`e .envr ycwdd iebl

opiqxbc :xnel yie ?lrn i`n` ililbd iqei iaxl

lik`dl oicet oi`c ab lr s`e "oicet oi`"

eliyaz zgz wiqdl ixy mewn lkn ,mialkl

oicet oi` minc zyecwc `kdc ,ziyixtcke

elik`dl `ly `l` opax exfb `le ,opaxcn

`ziixe`cn oicet oi`c `kid la` ,mialkl

sebd zyecw `ki`c `kid epiidcoicet oi` Ð

zexekac (`nw wxta) `ipz `dc ,wiqdl elit`

ezn m` :(`,eh)i`nn :mzd xn`we .exawi Ð

dcnrd irac meyn ,exawi ezn m` i`dc

dkxrdemiycwd oicet oi`c meyn `nlic Ð

oi`c meyn `nrh i` ,`zyde .mialkl olik`dl

zgz ewiqdl ie`x `de ?exawi i`n` ,oicet

oke .welig oi` `ziixe`cn i`ce `l` !eliyaz

lk alkl jilyn dz` i`e :opiyxc (`,ak) lirl

:`nl` .dwqdl elit` ixiq`e ,dxezay oixeqi`

:xn`z m`e .d`pda wlgl oi` `ziixe`cn

lxeknl leki ycwd `ld ?lrn `l i`n` ,opax

opixfbc :xnel yie !eiptl epwiqiy zpn lr iebl

zkqna xn` `peeb i`dke .iebd eplk`i `ny

zpn lr iebl dnda oixken oi` :(`,eh) dxf dcear

wgvi epiax giken o`kne .'eke dhgeyl

exral ezrce ,gqta ung ddyndyepi` Ð

xaer zxn` i`c .diidy dze`a xaerizk` Ð

`ed eze` dctiyk cin `d ?iqei iaxl lrn i`n`

`l` !d`ex dz` i` jlyc iqei iax dcene ,ely

wzip d`xi `lc meyn `nrhe ,xar `l i`ce
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

בשם זה – "מעיינותיך" – נקראת תורת החסידות, וההדגשה בזה היא – שלא זו בלבד שמי המעיינות באים ל"חוצה", אלא שהמעיינות 
עצמם צריכים להיות ב"חוצה".

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc migqt(oey`x meil)

óñBé áøc déîMî àzòîL àäìax ly enya epxn`y ef dreny - §¨§©§¨¦§¥§©¥
,`ziixad z` yxtl sqeiàðLéì àäa,[oeyld efa-]àîìò éleëc §¨¦§¨§¥¨§¨

y mixaeq `ziixaay mi`pzd lk -ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBt ïéà¥¦¤©¢¨¦§©£¦¨
,íéáìëìoerny iaxk mixaeq oke ,gqta yeniyl ie`x ungd oi`e ¦§¨¦

zlik`l s` gqtd xg`l xzen j` ,d`pda xeq` gqta ungy
,l`xyiéâìôéî÷ àäa àëäå,ewlgp dfa `ziixaa o`ke -øáãa §¨¨§¨¨¦§§¦§¨¨

éîc ïBîîk ïBîîì íøBbämexbl leki j` ,jxr el oi`y xac m` - ©¥§¨§¨¨¥
,jxr lra oennk aygp ,oenn geexløîàc ïàîxaeqy `pzd - ©§¨©

ycwd ly ung lke`dyéîc ïBîîk ïBîîì íøBbä øác øáñ÷ ,ìòî̈©¨¨©¨¨©¥§¨§¨¨¥
ung oke ,oennk jka aygp ,oenn geexl mxebd xacy xaeq -
oeik mewn lkn ,jxr el oi`e d`pda xeq`y it lr s` ,gqta
ycwdd dpdie dlik`l zectidl ungd ie`x gqtd xg`ly
oennk dzr mb aygpe ,oenn geexl mexbl `ed cizry ixd ,eincn

.lrn elke`d okle ,jxr lraáñ÷ ,ìòî àì øîàc ïàîeøác ø ©§¨©Ÿ¨©¨¨©¨¨
éîc ïBîîk åàì ïBîîì íøBbälr s` ,jxr el oi`y xacy xaeq - ©¥§¨¨§¨¨¥

lke`d jk meyne ,oennk aygp epi` oenn geexl mexbl cizry it
oenn ciqtd `l ,melkl gqta ie`x epi`y ycwd ly ung

.lrn `le ycwdl
:`ziixaay zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdøa àçà áø©£¨©

àîìò éleëc ,øîà á÷òéy mixaeq `ziixaay mi`pzd lk -øác ©£Ÿ¨©§¥¨§¨¨¨
éîc ïBîîk ïBîîì íøBbäjka aygp oenn geexl mxebd xacy - ©¥§¨§¨¨¥

,oennkàëäå,`ziixaa o`ke -ïBòîL éaøå äãeäé éaøc àúâeìôa §¨¨¦§§¨§©¦§¨§©¦¦§
éâìôéî÷oica oerny iaxe dcedi iax ly mzwelgna ewlgp - ¨¦§§¦

gqtd eilr xary ung(a"re `"r gk lirl),,ìòî àì øîàc ïàîxaeq ©§¨©Ÿ¨©
äãeäé éaøk,d`pda s` dxezd on xeq` gqtd eilr xary ungy §©¦§¨

epi` s`e ,melkl gqta ie`x ungd oi`e ,envr gqta oky lke
zpn lr zectidl lkei `l gqtd xg`l s` ixdy oennl mxeb

,dlirn ea oi`e oennk aygp ungd oi` ok m`e ,epnn zepdilïàîe©
,ìòî øîàcxaeqïBòîL éaøks` gqtd xg`l ung xizny §¨©¨©§©¦¦§

dpdie gqtd xg`l zectidl ie`x ungde ,l`xyil dlik`l
ea yie oennk aygpy oennl mxebd xac df ixde ,eincn ycwdd

.dlirn
xfgy gken awri xa `g` ax ly exe`ia jezny zx`an `xnbd

lirl xn`y dnn ea(`"r)ixkp ly ung xizn dcedi iaxy
:`xnbd zxxan .ycwdeéaøc øîàc àeä á÷òé øa àçà áø àäå§¨©£¨©©£Ÿ§¨©§©¦

éìé äãeäéäéiàøc øBàOî äìéëàc øBàN ócnel dcedi iaxy - §¨¨¦§©£¦¨¦§¦§¦¨
oi`y myky ,xe`yay d`xi la xeqi`n ung zlik` xeqi`

a d`xi la xeqi`ycwd ly ung xzen jk ,ycwd ly ung
,yeniyl ie`x `ede dlik`a xzeny oeike ,gqta s` dlik`a
ly ung lke`d dcedi iax zrcly awri xa `g` ax xn` recn

,lrn `l ycwd,àlàc o`k eixacn gken ok`déa øãäxfgy-] ¤¨£©¥
[eaàéääî á÷òé øa àçà áødcedi iaxly lirl xn`y dnn - ©£¨©©£Ÿ¥©¦

ly unga s` dlik` xeqi` bdepy xaeqe ,xzen ycwd ly ung
.dlirn ea oi`e oennk gqta aygp epi` okle ,ycwd

ycwd ly ung lke`d oica zwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbd
:gqtaïéãBt ïéà àîìò éleëc ,øîà éMà áøzpn lr miycw ©©¦¨©§¥¨§¨¥¦

exkenl s` gqta ie`x ungd oi` okle ,mialkl mlik`dl
,mixkplåy mlek mixaeq ok,éîc ïBîîk åàì ïBîîì íøBbä øáãoi`e §¨¨©¥§¨¨§¨¨¥

,l`xyil gqtd xg`l ie`x didiy jka oennk aygp gqta ungd
àëäå,`ziixaa o`ke -éâìôéî÷ ïðaøå éìéìbä éñBé éaøc àúâeìôa §¨¨¦§§¨§©¦¥©§¦¦§©¨¨¨¦§§¦

oerny iaxe dcedi iax mr ililbd iqei iax ly zwelgna ewlgp -
(:gk lirl),d`pda xzen gqta ung m`,ìòî øîàc ïàîxaqéaøk ©§¨©¨©§©¦

éñBéie`x ungd dide ,gqta s` d`pda xzen ungy ,ililbd ¥
lra oenn df ixde eliyaz zgz wqidl ea ynzydle zectidl

,jxr,ìòî àì øîàc ïàîexaeqïðaøk,oerny iaxe dcedi iaxk - ©§¨©Ÿ¨©§©¨¨
mbe ,yeniyl gqta ie`x epi`y oeike ,d`pda xeq` gqta ungy

.dlirn ea oi`e oenn aygp epi` ,mixkpl exkenl xeq`
lehia ipic zeceqi z` dxvwa micwp epiptly `ibeqd zpadl
on daexn xzidde xzida axrzpy xeqi` :xzida axrzpy xeqi`

dxn` dxezd ,xeqi`d(a bk zeny)zexedl ,'zHdl miAx ixg`'©£¥©¦§©Ÿ
.yai xzida yai xeqi` axrzpyk epiide ,aexl lha herindy
xya oebk epin epi`ya oin axrzp m` ,gla gl zaexrza la`
jeza xeqi`d xkip oi`e cgi elyazpe zewxia axrzpy dliap
ly enrhy ,lha epi` xeqi` ly enrh ybxpy onf lk ,zaexrzd
miyiy yiyky minkg exriye .xeqi`d ly exwirk xq`p xeqi`d

.xzene ,lhae ybxp xeqi`d mrh oi` i`ce xeqi`d cbpk xzida
axrzpy dliap xya oebk epina oin gla gl zaexrz axrzp m`e
xeqi` ly enrh lr cenrl xyt` i`y ,elyazpe dhegy xyaa
minkge dcedi iax zwelgna ielz didi ,dey mnrh ixdy

dpyna(:fr migaf),mlerl lha epi` epina oiny xaeq dcedi iaxy ,
minkgy `l` ,aexa lha `ed dxezd ony mixaeq minkge

.epin epi`ya oin eh` dxifb elhal miyiy ekixvd
`xnba mi`xen` ewlgp dkldle(:br dxf dcear)dpyna epipyy ,

(.br my)edyna epina oin llkd df' ,xzida axrzpy jqp oii iab
yixe opgei iax mr l`enye ax ewlgpe ,'mrh ozepa epina `lye
zeaxl `a 'llkd df'y ecnl l`enye ax ,dpynd yexita yiwl

mixqe` dxezay mixeqi`d lky 'mixeqi` x`y'epina zaexrza
,ecnl yiwl yixe opgei iax mle` .mrh ozepa epina `lye edyna
mixeqi` x`y la` ,jqp oiik epicy 'lah' zeaxl `a 'llkd df'y
ung ly epic dn cnlp epiptly `ibeqa .miyiya lha epina oin

.gqt xg`l e` gqta xzida axrzpy
:xzida axrzpy ung oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

õîç ,áø øîàaxrzpyBpîæa,gqtd jeza -ïéaaxrzp m`Bðéîa ¨©©¨¥¦§©¥§¦
e ,ungd ly oin eze`n `idy dvna epiidcBðéîa àlL ïéaoebk ¥¤Ÿ§¦

e lha epi` ,zewxia axrzpy ung.øeñàaxrzpy ungeàlL ¨¤Ÿ
Bpîæaaxrzp m` ,gqtd xg`l -an `edy xzidBðéî`ed ixd ¦§©§¦
,øeñàaxrzp m` la`Bðéîa àlLe lha `ed ixd.øzeî`xnbd ¨¤Ÿ§¦¨

.el` mipic inrh z` x`az oldl
:`xnbd zl`ey .ax xq` zaexrz xeriy dfi`a zxxan `xnbd

ïðé÷ñò éàîaungd xeriy dn xnelk ,ax xaic ote` dfi`a - §©¨§¦©
.xzidd cbpk zaexrzaíòè ïúBða àîéìéàxaic axy xn`p m` ± ¦¥¨§¥©©

ike ,ce`n denz xacd ,zaexrza ybxen ungd mrhy ote`a
m`daxrzpy ungBpîæa àlLzaexrzaBðéîa àlL,mrh ozepe ¤Ÿ¦§©¤Ÿ§¦

àîòè áéäé àä ,øzeîlke ,zaexrza mrh ozep `ed ixde - ¨¨¨¦©£¨
:`xnbd daiyn .lha epi` ,enrh ybxenyàlàmixen` ax ixac ¤¨

eäMîaea ozep epi`e ,xzid ly daexn xeriya axrzpy ung §©¤
.mrh

ung edyn xeriy axrzpa md ax ixacy epx`iay jxcd itle
:jk eixac eyxtzi ,xzidaõîçaxrzpyïéa ,Bpîæaaxrzpyk ¨¥¦§©¥

Bðéîae,øeñà ,Bðéîa àlL ïéay meyndéîòèì áøel` ax ixac - §¦¥¤Ÿ§¦¨©§©§¥
xg` mewna ezhiyl mdeäééåøz éøîàc ìàeîLe áøczkqna §©§¥§¨§¦©§©§

dxf dcear(:br),äøBzaL ïéøeqéà ìkeaxrzp m`a`edy xzid ¨¦¦¤©¨§
nBðéîelit` zaexrzd zxq`p ,xeqi`d lyaxeriy axrzpeäMî ¦§©¤

m`e ,mlerl lha epi` epina oiny dcedi iax zhiyke ,cala
xzida xeqi`d axrzp,Bðéîa àlL`l` xeq` epi`ay ote`ïúBð ¤Ÿ§¦§¥

íòèung axrzpa ax xq` jkle .aexa lha `ed e`l m`e ,xzida ©©
siqede ,epina epnfaáøy meyn epina `ly axrzpa mb xeq`løæb ©¨©

lrBpîæa õîçaxrzpyeèà ,Bðéîa àlLaxrzpy ung [meyn-] ¨¥¦§©¤Ÿ§¦¨
aå .Bðéîaxrzpy ung,Bpîæa àlLaxrzp m`k øeñà Bðéîazhiy ¦§¤Ÿ¦§©§¦¨§

äãeäé éaø(.gk lirl)ok lre ,dxezd on xeq` epnfa `ly ungy ©¦§¨
mpi`y dxezay mixeqi` lkk xeq`e lha epi` epina axrzpa

.epina oin zaexrza milhaåa axrzp m`Bðéîa àlLea ozep oi`e §¤Ÿ§¦
`ed ixd ,mrh,øzeîmeyncungeèà Bðéîa àlLå Bpîæa àlL ¨§¤Ÿ¦§©§¤Ÿ§¦¨

ïðéøæb àì éàä élek Bðéîepi`ya epnfa `ly ung axrzpyky ± ¦¥©Ÿ¨§¦©
ung lr exfby enk epin eh` ea exfb `l mrh ozep epi`e epin
,zxk ea oi`y jk lk xeng exeqi` oi` epnfa `ly oky ,epnfa

.mda exfb `ly dxezay mixeqi` lkk epice
:xzida axrzpy ung oica ztqep dhiy d`ian `xnbdìàeîL§¥
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המשך בעמוד רמה



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc migqt(ipy meil)

:df oica dkldd zrxkd z` d`ian `xnbd,àúëìä ,àáø øîà̈©¨¨¦§§¨
ïéa ,Bpîæa õîçaxrzpyBðéîaeøeñà Bðéîa àlL ïéaelit`aoi` ¨¥¦§©¥§¦¥¤Ÿ§¦¨§
`l` zaexrzaeäMîe ,ungdnkzhiy.áøung la`,Bpîæa àlL ©¤§©¤Ÿ¦§©

ïéaaxrzpyBðéîaeøzeî Bðéîa àlL ïéaozepa ea yiy elit`e ¥§¦¥¤Ÿ§¦¨
dkld oky ,mrh,ïBòîL éaøkon xzen gqtd xg`l ungy §©¦¦§

.dxezd
:`xnbd dywnéëä àáø øîà éîe`ax xaq jk m`d ike - ¦¨©¨¨¨¦

,gqtd xg`l zxzen ung zaexrzyïBòîL éaø ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨©¦¦§
ñéð÷ àñð÷gqtd eilr xary ung xeq`lìá'a åéìò øáòå ìéàBä §¨¨¨¦¦§¨©¨¨§©

,'àöné ìáe äàøé.xzida axrzpy xg`l s` exqe`l yi ok m`e ¥¨¤©¦¨¥
:`xnbd zvxzndéðéòa éléî éðädf oi` minkg eqpwy qpwd ± ¨¥¦¥§¥¥

,epira `edy ung lr `l`ìáày ung lràì úáBøòz éãé ìò £¨©§¥©£¤Ÿ
.eqpw

:oerny iax zhiyk ongp ax mya xn` `axy d`ian `xnbd
déîòèì àáø àãæàågqtd xg`l ung zaexrz xizdy `ax ± §¨§¨¨¨§©§¥

,ezhiyl ok wqt ,oerny iax zhiykáø éa ïðéåä ék ,àáø øîàc§¨©¨¨¦£¦©¥©
ïîçð,ongp ax ziaa epiidyk -àçñôc éîBé äòáL é÷ôð eåä ék± ©§¨¦£¨§¦¦§¨¥§¦§¨

gqtd ini zray exary xg`léðác àøéîç eðéáæe e÷et ,ïì øîà̈©¨§¦£¦¨¦§¥
àìéçoky ,gqta dt`py mixkpd `avd iyp` ly ung epwe e`v ± ¥¨

`l` minkg eqpw `le ,dxezd on xzen gqtd eilr xary ung
.'d`xi la'a eilr mixaery l`xyi ly ung lr

mixzen ungn mirelad qxg zexicw m` l`enye ax ewlgp
:gqtd xg`l yeniyaúBøéã÷ ,áø øîàoda lyazpy qxg ly ¨©©§¥

,ung,eøáMé çñtagqtd xg`l s`y oeik dpwz mdl oi`e li`ed §¤©¦¨§
hlti leyia zryae ung mda relay meyn oda lyal xeq`
s` ung zaexrz xqe` axe ,liyazd jeza axrzie ungd mrh

lirl x`eank ,gqtd xg`l(:hk).
:`xnbd zl`eyéànàåxyt` `ld ,exayiìeäðéäL[ozedydl-] §©©§©¦§

l crïðéîa àlL eäa ãáòéìå ,çñtä øçàliyaz oda elyaie - ©©©¤©§¤¡©§¤Ÿ§¦¨
ungd lha ax zhiyl mb ixdy ,oda relad ungd oinn epi`y
ax :`xnbd dper .lirl x`eank ,epin epi`y xzida gqtd xg`l

meyn zexicwd z` miiwl xq`eäa ãaòéîì eúà àîìéc äøéæb§¥¨¦§¨¨§¤§©§
Bðéîazaexrze ,ungd ly epinn liyaz oda lyal e`eai `ny - §¦

.gqtd xg`l mb dxeq` epina oin

,øîà ìàeîLeel` zexicwa ynzydl xyt` i`y it lr s` §¥¨©
mewn lkn gqtaáà ,eøáMé àìBpîæ øçàì eäì éäLî ì`l` - Ÿ¦¨§£¨©§¥§§©©§©

,gqtd xg`l cr oze` ddyiBðéîa àlL ïéa Bðéîa ïéa eäa ãéáòå§¨¦§¥§¦¥¤Ÿ§¦
oiae ,oda relad ungd oinn `edy liyaz oia oda lyaie -
ung zaexrz l`eny zhiyl oky ,xg` oinn `edy liyaz

lirl x`eank ,epin epi`a oiae epina oia zxzen gqtd xg`l(:hk).
déîòèì ìàeîL àãæàåmewna eixack md el` l`eny ixace - §¨§¨§¥§©§¥

,xg`écðk éðaæîc eäðäì ìàeîL øîàc,zexicw ixken mze`l ± §¨©§¥§©§¦§©§¦©§¥
éëéãðkà éðéáæ eåLàizin`d miieeyl mkizexicw xign z` eeyz ± ©§§¦¥©©§©§¦

,mxign z` exwiiz l` xnelkàì éàå,il eziivzeëì àðéLøc §¦Ÿ¨§¦¨§
dkldy miaxaïBòîL éaøkxeq` epi` gqtd xg`l ungy xaeqd §©¦¦§

`le oira unga `l` eqpw `l ezhiyle ,minkg qpw meyn `l`
`l aeye ,zexzen gqtd odilr xary zexicwd jkle zaexrza

.zeycg zexicw mkn zepwl mc` ipa ekxhvi
:`xnbd zl`eyeäì LBøãéìåmiaxa l`eny yxc `l ok` recn ± §¦§§

,zexzen zexicwdydéì àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîL àäcwxy §¨§¥§©¦¦§§¦¨¥
.ung zaexrz `le ,gqtd xg`l qpw meyn xq`p oira ung

:`xnbd daiynäåä áøc déøúà,ax ly enewna did df dyrn ± ©§¥§©£¨
.ezenk `ly my l`eny wqt `l jkle

zpwqnne ,oneya eze` egxny xepza oecip d`ian `xnbd
:'exayi gqta zexicw' xn`y ax ixac lr `xnbd dywz mixacd

àéçéè déa eçèc àøepz àeääezirwxwa egxny xepza dyrn ± ©©¨§¨¥¦£¨
,ea et`y mgla mrh ozp oneyde ,mgl ea et`e ,[ixya] oney

àzôéøì déìëéîì éàìéäà øa àáø døñài`lid` xa `ax xq` - £¨¨¨¨©£¦©§¥§¥§¦§¨
`l` alg ilk`n mr wx `l ef zt lek`làçìéîa eléôàglna - £¦§¦§¨

,calaíìBòìycg wqida xepzd z` ewiqie exfgi m` elit` ± §¨
dxifb meyn ,ztd z` ea et`iy mcewdéìëéîì éúà àîìéc¦§¨¨¥§¥§¥

àçzeëagexn didy xepza dzt`py ef zt lek`l e`eai `ny ± §§¨
xg`ne ,alg ea yiy lk`n `edy gzek mr cgi ,ixya oney ea

.alg mr dlke`l xeq` xya mrh ztd drlay
z` dgece ,`ziixan i`lid` xa `ax ixac lr dywn `xnbd

:eixacì ïéà ,éáéúéîì íàå ,áìça äqéòä úà ïéLLalga dze`ìk ¥¦¥¥¨¦¤¨¦¨¤¨¨§¦¨¨
,äøeñà älek útä,mrhdeéðtîl dci lr `eal milelryìbøä ©©¨£¨¦§¥¤§¥

äøéáò.xya mr dlke`le,Ba àöBik £¥¨©¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

צריך  אבל  בתורה,  לו  שיש  עתים  מהקביעות  לשמוע  נהניתי  חנוכה,  מח'  מכתבו  על  במענה 

להוסיף ג"כ קביעות עתים בתורת החסידות, וזמן המתאים לזה הוא לכה"פ ביום ב' וה' ושבת קדש, 

בכמה  מהכתוב  לו  ידוע  ובטח  לו,  מוסיפין  המוסיף  וכל  התורה,  פנימיות  בלא  ימים  ג'  יעבור  שלא 

מקומות אשר שו"ב צריך להיות ירא שמים ביותר )ועייג"כ שו"ת צ"צ חיו"ד סי"ב(.

טוב מאד שנשמר הוא מעייפות כשצריך ללכת למלאכתו, מלאכת הזביחה, ויה"ר שיהי' הכל 

כשורה ויוכל לבשר בשורות טובות מעניניו בכלל, ושנפקדו בזרעא חייא וקיימא בפרט.

בברכה, לו ולביתו תי'

מנחם שניאורסאהן



קצי ezny in` cenr l sc ± iyily wxtmigqt
'åë àúëìä àáø øîàopina dxezay oixeqi` lkc `zkld `ax wqtc dpin rny Ð

eh` opina `ly xfbc :`zlin `da `l` ,ixeqi` x`yl ung oia ol ipy `le ,edyna

ltpy alg :dpin opirny .opindxicwllk ol `niiwc `de .dkld oke ,edyna xqe` Ð

miyya dxezay oixeqi`.`ed opina `lya Ðåðéîá àìù ïéá åðéîá ïéá åðîæá àìù
øúåî.mrh ozepa elit` Ðúáåøòú éãé ìò ìáà

àìdipira diidy elit`e Ðxaredilr`l Ð

.dilic zaexrz xqinl qipwàáø àãæàåÐ

inp xn`c dinrhl ,oerny iaxk dkld xn`c

gqtd eilr xary ieb ly ung `nlraxzen Ð

`kile li`ed ,dlik`a s`qpwinl.icin dia

.iebc elit`e xn`w `nzq ung dcedi iax i`e

àìéç éðáit lr s` ,mieb Ðedite`ydf mei

.gqt `ede ,xaryçñôá úåøéã÷ áø øîàåøáùé
epnf xg`l s` ung :xn`c ,dinrhl ax Ð

,edyna dil zi`e ,dcedi iaxk d`pda xeq`

íâôì íòè ïúåð :øáñ÷å`zkld zile .xeq` Ð

`zkld `ax iwe`c :`cg ,inrh ixzn dizeek

zaexrzci`de ,oerny iaxk xzen epnf xg`l

zegtzaexrznmrh ozep ol `niiwc :cere .`ed

dfe ,xzen mbtlexaryngqtd ini eilrÐ

ipteca enrh bted.ilkdàìù åäá ãáòéìå
åðéîáepnfa `ly ungc lirl ax icen `dc Ð

aiyg edyn i`de ,xzen edyna epina `ly

.edléãðë.gqtd xg`l zexcw Ðååùàåëééðéáæ
xzei odinc elrz l` Ð.oiieeynïåòîù éáøë

zexcwd zexzenc Ðzepyid.gqtd xg`l

.äéì àøéáñ ïåòîù éáøë.lirl oxn`ckåçèã
äéáàéçéèezirwxwa ea epzp oney Ðozepe ,

.mgla mrhíìåòìxfg elit` Ð.wqedeåìéôà
àçìéîájxc oi`y ,`glina elit` hwp ikdl Ð

.oztil e` gln `la zt lek`l
ïéùè
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øîàwqt Ð axk `edy lka xeq` epina `ly oiae epina oia epnfa ung `zkld `ax

(`,hw oileg) "xyad lk" wxta xn`c ,dcedi iaxk ,edyna epina oinc oilega i"yx

cere .ikd `zkldc llkn ,dcedi iax ixac oi`xp mzd xn`w iax s`e .liha `l epina oin

`lge `xngc `lg :(`,eq) dxf dcearc `xza wxta `axe iia` ibiltc `dn di`x `iad

`ax ,ixryc `xinge ihigc `xing ,`xkiyc

xnc meyn .mrh ozepa :xn` iia` ,edyna :xn`

`nrh xza :xaq xne ,opilf` `ny xza :xaq

epina oin `axl oia iia`l oia :`nl` .opilf`

epina oin :`zrnya `ax wqt cere .edyna

mpi` el` lkc :xne` mz epiaxe .axk ,edyna

.iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`c ,zei`x

`zbelt dxf dcear zkqnc `xza wxtc `idde

`axe iia`clahc `lge `xingc xninl ivn Ð

mdy yiwl yixe opgei iax ecenc ,jqp oiie

axk edyna opiqxb i` ,`zrnyce .edynayi Ð

.axc dinrhn `le ,axk unga wqety xnel

,edyna epina dxezay oixeqi` lka dil `xiaqc

meyn ,gqta unga `wec `l` dil zil `axe

,ok wqt oe`b i`cedi ax mbe .ungc `xneg

lk :dinwn el`yc .axk `ax wqt unga `wecc

mrh ozepa e` ,axk edyna dxezay oixeqi`

oia epnfa ung `ax xn`cn :aiyde ?opgei iaxk

edyna epina `ly oia epina`da ok m` Ð

oixeqi` x`ya la` .edyna axk dkld [edin]Ð

xne` cere .yiwl yixke opgei iaxk mrh ozepa

rnyn oke ,axk edyna opiqxb `lc :mz epiax

mb `ax xaqe .dil qxb `lc zelecb zeklda

dkld `icda wqt `lc `de ,opgei iaxk unga

opgei iaxkwqt `lc`pin` dedc meyn Ð

`lc ,`l epnfa `ly la` ,epnfa `l` dizeek

`ed `qpw `ax xn` `dc .`axc` `axc iywz

jixhvi` ikdl ,ziyixtck oerny iax qipwc

`xiaq `icdac di`x mz epiax `iane .yxtl

`litw `kile epina `ly oin inp i` ,`nrh` mwinl `kilc epina oin ,'ek `nrha opax exn` :xn`wc ,miyiya epina oin (mye a,fv oileg) "dypd cib" wxta `axl diloi`e .miyiya Ð

`zcg `xnga ixiinc zegclepin aiyg `le lif` `ny xza `axc meyn ,miyiya iede cg` `nrh iedc ,iapire(mye `,bk zegpn) "dax unewd"ae ?epina oin dil ixw i`n` ok m`c Ð

idliya xn`w `xnbc `nzqe .lha epina oin awri oa xfril` iax xaqw (mye `,hr migaf) "zaexrzd" wxtae ,dil zil edi`c llkn ,'eke xg` xace epina oin dcedi iax xaqc :`ax ipyn

lha `l dcedi iaxlc idp ,ihiga ihig ,dilr ekig`c cear xity :(mye a,gl) dvia zkqndxf dcear zkqnc `xza wxta wqt diteb i"yxe .`zkld ikdc llkn .liha lhain opaxl Ð

`axe iia`c `zbelt iab (`,eq).(`,fv oileg) "dypd cib" wxta `axcn iziine ,mrh ozepa zekizga dkizgc wqt `intq` ly zelecb zekldae .mrh ozepa xaqc ,opgei iaxk `zkldc Ð

edyna mzd xn`wc jqp oiied`pda ixyc ,opii mzq la` .d`pd ixeqi`e ,oipnay xac :izxz irac ,i`w oizipzn`c .dxf dcear iptl jqpzpyk `wec :mz epiax xne` Ð.miyya Ð

dxf dcear iptl epnn jqpzpy jqp oii :mz epiax `vn mlr aeh sqei epiax azky mipe`bd zaeyzaexeqi` oxeqi`e oixeq` el` :epipyy enk .sl`a elit` lha epi`e ,d`pda xeq` Ð

epina `ly oiae epina oia jqp oiie lahn ueg ,opii mzqe ,oixeqi` x`yc llkn .'eke jqp oii :`edy lka d`pdzezl`yac ab lr s` ,dyrn mz epiax dyr `l gqta ungae .mrh ozepa Ð

.mrh ozepa unga mb dil zi` `axc `zi` inp i`g` axcøîàax xaqw i` dil `wtqn `xkiya `xakr iab (mye a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxta Ð exayi gqta zexicw ax

xzen dil `xiaq i`e .gayn igeay` `xkiya `xakre xzen e` ,xeq` mbtl mrh ozep,xeq` dlgzkl la` ixy carica `wec mbtl mrh ozepc .exayi xity `kd xn`w ikd elit` Ð

ixy mzdc :cere .`nei za eh` `nei za epi`y opixfbc.ilkd ipteca ddyy zngn `l` mbet epi` `kd la` ,oira `edy enk enrh mbety itl Ðåäðéäùìcarile gqtd xg` cr

:wgvi epiaxl dniz Ð opina `ly edaelit`e ,dlgzkl xeqi` oilhan oi` :opz `d mewn lkn ,cgia daxd ynzydl oilibx oi`y ,edyn aiyg dxicwa ungc `nrhc ol `xiaqc idp

ok `l m`c .oilhan oi` opaxc `xeqi`daxny ,aeh meia xepzl lwcd on exypy mivrl inc `le !xeqi`d lhale siqedl lekiy li`ed ?miyy cr exq`y mzpwza minkg elired dn Ð

(a,c dvia) owiqne mipken mivr odilrdxezd on yxey dil zi`c icin la` ,dxezd on yxey el oi` dvwen xeqi` mzdc Ð,`zeaihl izxz `ki`e li`ed :sqei epiax axd yxtne .`l Ð

epina `ly edyne mbtl mrh ozep `edy:yxtn wgvi epiaxe .xzen mbtl mrh ozep axl dil `xiaq i` ,epina `ly carile :eyexit ikdc xnel jixv eixacle .oilhan `peeb i`dka Ð

dpwz mdl oi`e oixeq` eidi m` ,od qxg ly zexicwdy oeikcdpwz dl oi`y it lr s` .dl opixq` `nei za oi`y dxicw xeqi` oiprlc ab lr s`e .caric aeyg df Ðmzdc meyn Ð

`ed epina `lye li`ede ,edyn `l` `kil ,`kd la` .daxd xeqi` rla.inc caricke ,lhal leki Ðàîìéãepin eh` epina `ly xfb `l lirl Ð epina carinl iz``l `dc Ð

oda lyal xizdl ,`kd la` .ung el axrziy giky.xfbinl `ki` Ðåìéôàågzeka elke`l xeq` xepza ilvd mr d`t`y zt :(a,er migqt) "oilev cvik"a xn`c `de Ð `glna

ixy glna la`.i`d ilek xeqi` `kilc gix mrhn `l` `xiq` `l mzd Ð

àîìéãdxrwa elry mibc :(mye a,`iw oileg) "xyad lk" wxta xn`ck ,`ed mrh ozep oa mrh ozep `dc ,gzeka dilkile :dnize Ð gzeka dilkinl iz`yie !gzeka olke`l xzen Ð

dxicwa elyazpy mibc ,df itle .dxrwa elry migzex mibcn ith rla oepvc `txeg meyn :i"yxite ,gzeka elke`l xeq` oikqa ekzgy oepv inp mzd xn`wc :xnelxeq` Ð

,xkip epi`e oikqd lr yexw zipepnydy minrty itl ,xeq` oepvc my qxhpewd yxity xg` yexitle .ith irla xepzd megn ,`kd inp oke .i`cn xzei irla leyia ici lrc ,gzeka olke`l

ynn xya mrh oepva `ki`ezxg` mrt wqed e` dti xepzd gpwzpy oeik ,`kd dyw Ð.dti gpwl leki epi` qxgd lry oneyc :xnel yie ?gzeka elke`l xeq` i`n` Ð
`zklde
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ïéa Bðéîa ïéa ,Bpîæa õîç ,àúëìä :àáø øîà̈©¨¨¦§§¨¨¥¦§©¥§¦¥
Bðéîa àlL¯ïéa ,Bpîæa àlL .áøk ,eäMîa øeñà ¤Ÿ§¦¨§©¤§©¤Ÿ¦§©¥

Bðéîa àlL ïéa Bðéîa¯éîe .ïBòîL éaøk ,øzeî §¦¥¤Ÿ§¦¨§©¦¦§¦
àñð÷ ïBòîL éaø :àáø øîàäå ?éëä àáø øîà̈©¨¨¨¦§¨¨©¨¨©¦¦§§¨¨
!"àöné ìáe äàøé ìá"a åéìò øáòå ìéàBä ,ñéð÷̈¥¦§¨©¨¨§©¥¨¤©¦¨¥

éléî éðä¯úáBøòz éãé ìò ìáà ,déðéòa¯.àì ¨¥¦¥§¥¥£¨©§¥©£¤¨
áø éa ïðéåä ék :àáø øîàc ,déîòèì àáø àãæàå§¨§¨¨¨§©§¥§¨©¨¨¦¨¥©¥©
:ïì øîà ,àçñôc éîBé äòáL é÷ôð eåä ék ,ïîçð©§¨¦¨¨§¦¦§¨¥§¦§¨£©¨

.àìéç éðác àøéîç eðéáæe e÷BtúBøéã÷ :áø øîà §¦£¦¨¦§¥¥¨¨©©§¥
ì ?éànàå .eøáMé çñtaãáòéìå ,çñtä øçà eäðéäL ©¤©¦¨§§©©©§¦§©©©¤©§¤¡©

eäa ãáòéîì eúà àîìéc äøéæb !ïðéîa àlL eäa§¤Ÿ§¦¨§¥¨¦§¨¨§¤¡©§
eäì éäLî ìáà ,eøáMé àì :øîà ìàeîLe .Bðéîa§¦§¥¨©Ÿ¦¨§£¨©§¦§
.Bðéîa àlL ïéa Bðéîa ïéa eäa ãéáòå ,Bpîæ øçàì§©©§©§¨¥§¥§¦¥¤Ÿ§¦
éðaæîc eäðäì ìàeîL øîàc ,déîòèì ìàeîL àãæàå§¨§¨§¥§©§¥©£©§¥§¨§¦§©§¥

àì éàå ,éëéãðkà éðéáæ eåLà :écðk¯eëì àðéLøc ©§¥©§§¦¥©©§©§¦§¦¨¨§¦¨§
ïBòîL éaøk ìàeîL àäc ,eäì LBøãéìå .ïBòîL éaøk§©¦¦§§¦§§§¨§¥§©¦¦§
eçèc àøepz àeää .äåä áøc déøúà !déì àøéáñ§¦¨¥©§¥§©£¨©©¨§¨
àzôéøì déìëéîì éàìéäà øa àáø døñà ,àiçéè déa¥¦©¨£¨¨¨¨©£¦©§¥§¥§¦§¨
.àçzeëa déìëéîì éúà àîìéc ,íìBòì àçìéîa eléôà£¦§¦§¨§¨¦§¨¨¥§¥§¥§§¨

ì ïéà :éáéúéîì íàå ,áìça äqéòä úà ïéLL¯ìk ¥¦¦¥¨¦¤¨¦¨§¨¨§¦¨¨
Ba àöBik .äøéáò ìbøä éðtî ,äøeñà dlek útä©©¨£¨¦§¥¤§¥£¥¨©¥
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כשמתעסקים עם החיצוניות, אזי נשארים עם החיצוניות, ואילו העניין העיקרי שמושל ושולט באדם – השכל שבמוח והרגש שבלב 
– הרי זה נשאר כפי שהיה קודם ההשתדלות.

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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ïéùè.gh oeyl Ðéàìéäà øá àáø áúåúéàã øçàî,qxg ilkl liren wqidc opirnye Ð

?exayi i`n` gqta zexicwmwiqi.epalzieäéì øîàipzwc `eddl dil miwen ax Ð

,wqeiy crixy wqed `d :rnyncqxg ly la` ,zkzn ly xepza Ðdcird dxezd Ð

eitec icin `vei epi`y eilr.mlerlåäééìò ñééçmipt wqid ici lr dil zixy i`e Ð

jinqe ,`xizid dxen Ðwqid`.uegaàéëåá
`edy ilk Ð,mitrxn,y"iliih oixewy

oipbhne oite`e.xkk eaéãéãìàãáò àúãçÐ

ikxevl.miycg mipikq oiyeräéì øùôà øîì
.dz` xiyr ixdy Ðàðéèá åäééú÷obdl Ð

`ly mdilrmtxyi.xe`dàúëìäå`l Ð

jixvedpiaze`lediilfxt `l` ,`xepaik

.oigzexa dlrbda edl ibq inp ediizwõò
øåøô.oiqibny.dxcwd ea.åèìåô êë åòìåáë

ilka ehlet jk ,oey`x ilk jezn erleak

.oey`xàééðå÷.`ed qxg lye ,frla x"inelt

.xa`a gehe.é÷åøémixtegy rwxwn oiieyr

rleae fr `ede ,frla m"el` ,sixv dpnn

:opiqxb ikd .mlerléàãåã êì éòáéú àì é÷åøé
éòìáå éôøöîã éøéñàéôøöîã ..sixv Ð

.éðôåèø÷.mirwaéòéùã êì éòáéú éëody Ð

.miwlgéúééãéîãoihlet Ðoiwyndoptecn

iziicinc oeike .y"hchyxh frlae ,oevigd

irlae li`ede ,irla i`ce Ðopi` aey Ð

oeiky ,qxg ilk lr dcird dxezdy .oihlet

rlayicin `vei epi` Ðeitecixdy ,mlerl

zekzne ur ilka" jl azk,"shyiexiarz"

wxene" ,"y`a,"sheyeqxg ilka la`Ð

.xayiõîç,dpyd lk oing ici lr eyinyz Ð

jqp oii la`.opev `l` ea ynzyp `l Ðúéá
úñåøçyiy xac lke ,uneg ea oipzepy ilk Ð

elea lahl ieyre ,gnw ea ozil oilibxe ,iediw

.dpyd zeni lk xyagnwdezngn ungzn

.iediwdoeylezqexgy"exibii`5 ,iediw Ð

.frlaøåàù úéázgpne dxey dy`dy ilk Ð

z` ea,xe`ydezpzepe`edy minrte .dqira

.dlila my ddeyéðâà..u"iin6 ,zeaixr

äðùîäåìäù éåâìàøùé úàlr zern Ð

gqtd eilr xare ,gqtd mcew evngxzen Ð

epidxdyk dl iwen `xnba dinwle .d`pda

.gqtd zeni lk iebd lv` ddeye ,eziaa elv`

`piiaeb xqegne ,dirxt `le dipnf `hnc oeikc

oezp elv` ixdy ,ded `l inp`zlin i`lbi` Ð

drync rxtnl.dicic ded elv` epidxdy

äåìäù ìàøùé'åë éåâä úàepidxdc oeik ,inp Ð

dirxt `le dipnf `hne elv``zry `iddn Ð

.dizeyxa dil mw ditfe`càøîâáåç ìòá
,exiag z` delnd Ðm`y ,eiqkp el cariye

`lrxt`ipelt mei cr jldab Ðribde ,iqkpn

.rxt `le onfäáåâ àåä òøôîì øîà ééáàÐ

eziiabdabyeiykrdrync `zlin i`lbi` Ð

.ezwfga elld eiqkp ecnr edeeldyøîà àáøå
dinwle .`adle okin `l` ezwfga opi` Ð

.dpin `wtp i`nl yxtnäåì ùéã÷àã àëéä ìë
.onfd jeza eiqkp Ðäåì ïéáæ åàoxken Ð

.mixg`léâéìô àì àîìò éìåëdel zeyxa eid eiykr cr :xn`c ,`axl elit` Ðoi`c `ed dcen Ðezxiknycwd eyicwd oi`e ,dxikn mixg`lixdy Ðoipkyenns`e .delnl od

ely ody ab lr`xwie) xn` `pngxe ,ezeyxa opi` Ðezeyxa ezia dn ,"ycw ezia z` yicwi ik yi`e" :(fk.ezeyxa lk s` Ðéøèå äåìî éúàãó.mpga zegewld on Ð
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dcear zkqn idliya iy` ax wlgnck ,rla

oeail `kd iy` ax edl jixvnc `de .dxfÐ

.did envr lr xingn

äøåúäicin `vei epi`y qxg ilk lr dcird

m`e Ð xayi dia aizkc mlerl eitec

epiide ,iziicinc edl opifgc dil wetiz :xn`z

dlrbd iptl i`c ,dlrbd xg`inp milk x`y Ð

,dlrbd mcew ixiin mlerlc :xnel yie !iziicin

(`,cl) dxf dceara qxhpewd yxity enkeÐ
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zepeyak yi `d .milyexiadxfga exy Ð

`l dxicw (la`) :xn` lirl oke .zepeyaklÐ
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ewiqdy oeikc ,eitecoky ,ycg ilkk dyrp Ð
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aizkcn di`x iziin ikide :xn`z m`e .ewiqdl

e`lz elit`c ,`ed aezkd zxifb `nlic ?"xayi"

citw i` `ng xa `ax mzd ira xepzd xie`a

:xnel yie .`l e` ,rela `la leyia` `pngx

elit` dwixne dtihy liren zyegp ilklc

qxg ilka citwdy dn ok m` .relae leyiaa

rela `la leyia`leyiak e`yry itl epiid Ð

`nhpy xepz :zeywdl yi mz epiaxle .relake

cg`k aiygc oeik ?dylyl oiwleg i`n`Ð

oeyny epiaxl d`xpe !`l eze wqid dil caril

,wiqdl dkxc oi`y dxcwa ixiinc :mdxa` oa

zepeyakl dze` oixifgnykzeycg mipt f` Ð
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Lè íàå ,äéìàa øepzä úà ïéLè ïéà¯útä ìk ¥¨¦¤©©§©§¨§¦¨¨©©
øepzä ÷qeä àä ,øepzä úà ÷éqiL ãò ,äøeñà dlek¨£¨©¤©¦¤©©¨©©©

¯.àzáeéz !éàìéäà øa àáøc àzáeéz .éøL àäéî¦¨¨¥§§¨§¨¨©£¦©§§¨
àáø áúBzéàc øçàî éëå :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦§¦¥©©§¦©¨¨
.eøáMé çñta úBøéã÷ áø øîà÷ éànà ,éàìéäà øa©£¦©©©¨¨©©§¥©¤©¦¨§

íúä :déì øîà¯äøéã÷a àëä ,úëzî ìL øepz £©¥¨¨©¤©¤¤¨¨¦§¥¨
äæ ,ñøç ìLa àäå àä :àîéà úéòaéàå .ñøç ìL¤¤¤§¦¨¥¥¨¨§¨§¤¤¤¤

¯äæå ,íéðôaî ï÷éqä¯àîéz éëå .õeçaî ï÷éqä ¤¥¨¦¦§¦§¤¤¥¨¦©§¦¥¨
íéðôaî ä÷qä déì ãáòéì éîð éëä¯déìò ñééç ¨¦©¦¤¡©¥©¨¨¦¦§¦¨¥£¥

àéëea éàä ,Ckìä .äò÷ôc íeMî¯õeçaî B÷éqä ¦§¨§¨¦§¨©§¨¤¥¦©
éøîeb dééìî éàå .øeñàå ,àeä¯déì øîà .éîc øétL §¨§¦¨§¥§¥©¦¨¥£©¥

?eäì ïðéãáò éëéä àçñôa éðékñ éðä :éLà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦¨¥©¦¥§¦§¨¥¦¨§¦©§
çðéz :déì øîà .ïðéãáò à÷ àzãç éãéãì :déì øîà£©¥§¦¦£©¨¨¨§¦©£©¥¥©
:déì øîà ?éàî déì øLôà àìc ,déì øLôàc øî̈§¤§¨¥§¨¤§¨¥©£©¥
eäééìæøôe ,àðéèa eäééz÷ ;àðéîà÷ àzãç ïéòk àðà£¨§¥£©¨¨¨¦¨©©§§¦¨©§§©§
:àúëìäå .ïéçúBøa eäééz÷ì àðìééòî øãäå ,àøeða§¨©£©§©§¨¨§©©§§§¦§¦§§¨
àðeä áø øîà .ïBLàø éìëáe ,ïéçúBøa éãéàå éãéà¦¥§¦¥§§¦¦§¦¦¨©©¨
éìëáe ïéçúBøa Bìéòâî øeøt õò :òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©¥¨©§¦§§¦¦§¦
:øîéîàî dépéî eòa .BèìBt Ck BòìBák :øáñ÷ .ïBLàø¦¨¨©§§¨§§¦¥¥¨¥©
?àçñôa eäa éLeîzLéàì eäî àéðB÷c éðàî éðä̈¥¨¥§§¨©§¦§©¥§§¦§¨

Cì éòaéz àì à÷Bøé¯Cì éòaéz ék .éøéñà éàcåc ¨¨¨¦¨¥¨§©©£¦¦¦¦¨¥¨
¯éðôBèø÷ eäa úéàc àëéäå ?éàî éøeéçå éîkeà¯ ¨¥§¦¨¥©§¥¨§¦§©§¨¥

Cì éòaéz ék .éøéñà éàcåc ,Cì éòaéz àì¯éòéLc ¨¦¨¥¨§©©£¦¦¦¦¨¥¨§¦¥
éòìa àîìà ,ézééãéîc eäì àðéæç :déì øîà ?éàî©£©¥£¦¨§§¦©§¦©§¨¨§¦

,éøéñàåàöBé BðéàL ñøç éìk ìò äãéòä äøBzäå ©£¦¦§©¨¥¦¨©§¦¤¤¤¥¥
Léøãc ,Cñð ïéé ïéðòì àðL éàîe .íìBòì BéôBã éãéî¦¥§§¨©§¨§¦§©¥¤¤§¨¥
é÷Bøé ïéáe éøeéç ïéa àîkeà ïéa ,àéðB÷c éðàî :øîéøî̈¥¨¨¥§§¨¥¨¨¥¦¨¥¥¨¥

¯Cñð ïéé :àîéz éëå .éøL¯õîç ,ïðaøc¯.àúééøBàc ¨¥§¦¥¨¥¤¤§©¨©¨¥§©§¨
ïðaø ïewúc ìk¯:déì øîà .ïewz àúééøBàc ïéòk Ÿ§©©¨©§¥§©§¨©£©¥

àéiç áø øîà àaà øa àáø øîà ,ïðBö éãé ìò BLéîLz äæå ,ïénç éãé ìò BLéîLz äæ¤©§¦©§¥©¦§¤©§¦©§¥¥¨©¨¨©©¨¨©©¦¨
ïðBöa õîç ïäa eLnzLpL íéìkä ìk :ìàeîL øîà éLà øa¯õeç ,ävî ïäa LnzLî ©©¦¨©§¥¨©¥¦¤¦§©§¨¤¨¥§¥¦§©¥¨¤©¨

BöenéçL øBàN úéák úñBøç úéáe :éLà áø øîà .äL÷ BöenéçL ìéàBä ,øBàN úéa ïî¦¥§¦¤¦¨¤¨©©©¦¥£¤§¥§¤¦
ìéîì éøéãúe ìéàBä ,àæBçîc éðbà éðä :àáø øîà .éîc äL÷eäa eäLîe ,àøéîç eäa L ¨¤¨¥£©¨¨¨¥©¨¥¦§¨¦§¦¦§¥©§£¦¨©§§

àøéîç¯àçéåøc ïåék :àîéúc eäî !àèéLt .éîc äL÷ BöenéçL øBàN úéák¯èélL £¦¨§¥§¤¦¨¤¨¥§¦¨©§¥¨¥¨¦§¦¨©¦
.ïì òîLî à÷ ,éòìa àìå àøéåà eäaäðùîøçà Böîç ìò ìàøNé úà äåìäL éBb §£¦¨§¨¨§¦¨©§©¨¤¦§¨¤¦§¨¥©£¥©©

çñtä¯çñtä øçà Böîç ìò éBb úà äåìäL ìàøNéå ,äàðäa øzeî¯.äàðäa øeñà ©¤©¨©£¨¨§¦§¨¥¤¦§¨¤©£¥©©©¤©¨©£¨¨
àøîâàeä àaäìe ïàkî :øîà àáøå ,äáBb àeä òøôîì :øîà ééaà ;áBç ìòa ,øîzéà¦§©©©©©¥¨©§©§¥©¤§¨¨¨©¦¨§©¨

äåì ïéaæå äåì Léc÷àc àëéä ìk .äáBb¯éøèå äåìî éúàc éâéìt àì àîìò élek,ó ¤¨¥¨§©§¥Ÿ¤§©¥Ÿ¤¥¨§¨¨§¦¦§¨¥©§¤§¨¥
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תוספות                                                                                                                                     רש"י

בזמן התפילה מתעלה גם הגוף )"ארצה"( למדריגת הנשמה )"השמימה"(.
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc migqt(ipy meil)

ïéLè ïéà,[migxen] migh -äéìàa øepzä úàapfn ieyrd oneya - ¥¨¦¤©©§©§¨
,ixya oney `edy yakdLè íàåea dt`e xepzd z` da gh - §¦¨

,ztäøeñà dlek útä ìk.alga dlke`l e`eai `ny dlik`a ¨©©¨£¨
wx `ed xepza dt`pdn lek`l xeqi`d mle`÷éqiL ãòaeyúà ©¤©¦¤

,øepzäz` `xnbd zniiqn .xzen xepzd z` wiqdy xg`l la` ©©
:dziiyewéøL àäéî øepzä ÷qeä àäm`y `ziixadn rnyn - ¨©©©¦¨¨¦

.zxzen ea zit`py ztd ,xepzd z` ewiqdàúáeéz`kxit ixd - §§¨
dn lr `idcxn`éàìéäà øa àáø.mlerl dxeq` ztdy §¨¨©£¦©

ok` :`xnbd dwiqnàúáeéz.eixac migcpe ,`id `kxit - §§¨
wn `xnbdzexicwy lirl e`aedy ax ixac lr ef `pwqnn dy

:`xnbd zl`ey .exayi gqtaøçàî éëå ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¦¥©©
áúBzéàcxn`y dn z` dzgc `xnbde xg`n -,éàìéäà øa àáø §¦©¨¨©£¦©

,ok m` ,wqid ici lr mixepz xiykdl xyt`eáø øîà÷ éànà©©¨¨©©
yúBøéã÷,dpyd lk ung mda lyiayeøáMé çñtaoi`y oeik §¥©¤©¦¨§

z` xizdl yi ok enk xepzl wqid lireny myk `ld ,dpwz mdl
ungd sxyi jk ici lre ,y`a opeaile ozwqd ici lr zexicwd

:`xnbd daiyn .oda reladíúä ,déì øîàx`eany `ziixaa - ¨©¥¨¨
a xaecn xepzl oeail lireny daúëzî ìL øepzel lireny ©¤©¤¤

la` ,y`a oeailàëäxaecn ax ixaca o`k -ñøç ìL äøéã÷a ¨¨¦§¥¨¤¤¤
.da relay dn z` sexyl oeaile dlrbd liren oi`y

:sqep uexiz uxzn iy` axàäå àä ,àîéà úéòaéàå`ziixad mb - §¦¨¥¥¨¨§¨
miwqer ax mbeailke xepz,ñøç ìLy `l`íéðôaî ï÷éqä äæ± §¤¤¤¤¤¥¨¦¦§¦

,xepzd jeza milgbd z` migipny ici lr eze` miwiqn xepzäæå§¤
õeçaî ï÷éqäznngn y`dy ici lr mze` miwiqn zexicw la` - ¤¥¨¦©

.xiykdl ie`xy wqid epi` dfe ,uegan mze`
:x`ane iy` ax siqenä÷qä déì ãáòéì énð àëä àîéz éëå§¦¥¨¨¨©¦¤¡©¥©¨¨

íéðôaîoxiykdl xyt` `ld ,zexicwd exayi dnl xn`z m`e ± ¦¦§¦
oi` ,xepza enk lireie ,miptan opeaile okeza milgb zpizp ici lr

c meyn ,z`f xizdläò÷ôc íeMî déìò ñééçlr qg mc`y ± ¨¦£¥¦§¨§¨
xizz m`e ,okeza mipezpd milgbd megn erwtzi `ly eizexicw
ici lr oxizdl `eai ,miptan ozwqd ici lr oda ynzydl el

.uegan ozwqd
:ipyd uexizd itl dkldl oic dwiqn `xnbdCkìäoeikn ¦§¨

,exiykdl liren epi` uegan ewiqdy lky epxn`yàéëea éàä©§¨
,ztd z` ea mipbhne mite`y [mitrxn ieyrd ilk-]õeçaî B÷éqä¤¥¦©

àeä,uegan eze` miwiqny ici lr `ed enngl jxcd -øeñàå§¨
.gqta ea ynzydlåmle`éøîeb déélî éàeze` `lin m` ± §¦©§¥§¥

,miptan milgbaéîc øétLmiyyeg oi`e ,gqta xzen `ed ixd - ©¦¨¥
`ikeady meyn ,uegan wqid ici lr exiykie eilr qegi `ny

.miptan wqid ici lr rwtiy ievn `le ,dar `ed
:gqtl milk zlrbd oipra mipey mipic d`ian `xnbddéì øîà̈©¥

éðékñ éðä ,éMà áøì àðéáøunga mda eynzydy mipikq mze` ± ©¦¨§©©¦¨¥©¦¥
,dpyd lkeäì ïðéãáò éëéä àçñôamze` mixiykn cvik - §¦§¨¥¦¨§¦©§

.gqta mda ynzydl elkeiydéì øîà,iy` axà÷ àúãç ,éãéãì ¨©¥§¦¦©§¨¨
ïðéãáò.gqtl miycg mipikq il miyer ,ikxevl -déì øîà`piax ¨§¦©¨©¥

,iy` axldéì øLôàc øî çpézxiyr jpidy jxear aeh xacd ± ¦©©§¤§¨¥
j` ,miycg mipikq zepwl jciaedéì øLôà àìcoi`y in - §Ÿ¤§¨¥

,ezexyt`aéàî.gqtl mxiyki cvik -déì øîà,iy` axàðà ©¨©¥£¨
àðéîà÷ àúãç ïéòkmiycg mipikq il miyery izpeek dzid `l ± §¥©§¨¨£¦¨

eidiy mze` mixiykny ici lr epiide ,miycg oirk `l` ynn
,mze` mixiykn jke ,gqta yeniyl miie`xàðéèa eäééú÷- ¨©§§¦¨

obdl ick hiha urn dieyrd oikqd zici z` mitvn dligz
etxyi `ly mdilràøeða eäééìæøôelfxad z` mixiarn f`e ± ©§§©§§¨

,ea relad ungd z` sexyl ick y`a odlyàðìéiòî øãäå©£©§©¥§¨
ïéçúBøa eäééú÷ìzicid lrn hihd ietig z` mixiqn jk xg`e - §¨©§§§¦

.oda relad ungd z` hiltdl ick ,migzex minl oze` miqipkne
:dkldl `xnbd dwiqn,àúëìäålfxad z` xiardl jixv oi` §¦§§¨

`l` ,epall y`aéãéàå éãéàmdl ic lfxad mbe zeicid mb - ¦¦§¦¦
olirbdlaminl dqpkdïBLàø éìëáe ïéçúBøilkd jeza `weece - §§¦©§¦¦

ilkdn eili` exaredy ilka `le ,mind egzxed eay oey`xd
.ipy ilk epiidc ea egzxedy

øeøt õò ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàda miaxrny urn sk ± ¨©©¨§¥§©§ª©¥¨
,oey`x ilka ung ly liyaz ea eaxiry ,dxicway liyazd z`

Bìéòâî[exiykn-].ïBLàø éìëáe ïéçúBøa:`xnbd zx`anøáñ÷ ©§¦§§¦¦§¦¦¨¨©
,`ped axBèìBt Ck BòìBákmrhl rlea ilkdy ote`d itk ± §§¨§

ilk ici lr ilka mrhd rlapy itk jkitl .ehlet `ed jk xeqi`d
.oey`x ilka dlrbd jixv df mrh epnn hiltdl icka ok ,oey`x
.dlrbd mdl liren m` zxtera mitevnd qxg ilka dpc `xnbd

:`xnbd zwtzqnøîénàî dépéî eòaz` daiyid ipa el`y - ¨¦¥¥©¥©
,xnin`àéðe÷c éðàî éðäzxtera mitevnd qxg ilk mze` ± ¨¥¨¥§§¨

,unga mda eynzydyàçñôa eäa éLenzLéàì eäîm`d - ©§¦§©¥§§¦§¨
lireie zekzn ilkk md m`d xnelk ,gqta mda ynzydl xzen
.dlrbd mdl lirei `le qxg ilkk md `ny e` dlrbd mdl

:wtqd ote` z` `xnbd zyxtneCì éòaéz àì àweøé`id m` ± §¨Ÿ¦¨¥¨
oixewy xtr oin da axerny rwxwn dieyrd dwexi zxter

'sixv'wtzqdl oi` ,éøéñà éàcåcqxg ilk gqta [mixeq`-] §©©£¦¦
.mlerl zrleae dfr ef zxter oky ,df ietiva mitevndéòaéz ék¦¦¨¥

Cìzxteraéøeéçå éîkeà,dpal e` dxegy ±éàîly mpic dn - ¨¨¥§¦§¥©
e` ,qxga rlaidl ungdn mirpen md m`d ,da mitevnd milkd

.`lå,dpale dxegy zxtera s`àì éðôeèø÷ eäa úéàc àëéä §¥¨§¦§©§¨¥Ÿ
Cì éòaéz,mda wtzqdl jl oi` miwcqe mirwa milka yi m` ± ¦¨¥¨

éøéñà éàcåc,gqtaéòéLc Cì éòaéz ékmda oi`y miwlg milka ± §©©£¦¦¦¦¨¥¨§¦¦
,miwcqéàî.gqta mpic dn - ©

:`xnbd daiyneäì øîà,xnin`éúéécéîc eäì àðéæçep` mi`ex ± ¨©§£¦¨§§¦©§¦
,oevigd mcivn dwyn mihlet el` milkyéøéñàå éòìa àîìà± ©§¨¨§¦©£¦¦

jezl ietivd jxc erlai zerilady oeike mirlea mdy gken ixd
,mixeq` okl qxgdåixdy zerilad z` `ivez `l dlrbdd §

BéôBc éãéî àöBé BðéàL ñøç éìk ìò äãéòä äøBzä[enbt-]íìBòì ©¨¥¦¨©§¦¤¤¤¥¥¦¥§§¨
z`hg xyaa xn`p oky .dlrbd ici lr `l s`e(`k e `xwie)ilkE'§¦

sHWe wxnE dlXA zWgp ilkA m`e ,xaXi FA lXaY xW` Uxg¤¤£¤§ª©¦¨¥§¦¦§¦§Ÿ¤ª¨¨Ÿ©§ª©
.qxg ilkl `le ,dlrbd dliren zkzn ilkl `weecy ixd .'miOA©¨¦

:`xnbd dywn .xnin` ixac lr dywn `xnbdàðL éàîedn - ©§¨
dpeyàéðe÷c éðàî ,øîéøî Léøãc ,Cñð ïéé ïéðòìqxg ilk - §¦§©¥¤¤§¨¦§¥©¨¥§§¨

,jqp oiia mda eynzydy zxtera mitevndéøeéç ïéa àîkeà ïéa¥§¨¥¦§¥
éøL éweøé ïéáexzen ,miwexi oiae mipal oia mixegy oia ± ¥§¥¨¦

o`k recne .jqp oii mda relay miyyeg oi`e mda ynzydl
.gqta mda ynzydl xeq`y xnin` xn` gqta ung oiprléëå§¦

àîézy ,wlgl xn`z `nye -Cñð ïéén wx xeq`ïðaøceli`eõîç ¥¨¥¤¤§©¨¨¨¥
n xeq`,àúééøBàcoi` .jqp oiian xzei unga exingd ok lre §©§¨

ixdy ,ok wlglïðaø ïe÷úc ìk,minkg epwizy dn lk ±ïéòk ¨§¨©¨¨§¥
ïe÷z àúééøBàcdxez xeqi`ay myke ,edepwiz dxez oic enk ± §©§¨¨

xeqi`a yeygl yi ok enk ,ilka relad xeqi`d mrhl miyyeg
.opaxc

:`xnbd zayiindéì øîà`ed jqp oiil ung oia weligd ,xnin` ¨©¥
yäædid `ipew ilka eynzypy [ung-]BLéîLzdpyd lkéãé ìò ¤©§¦©§¥

,ïénçilkle ,oigzexa dlrbd ici lr `l` z`vei ezrila oi`e ©¦
,xen`k dlrbd dliren oi` qxgåeli`äæ[jqp oii-]BLéîLzdid §¤©§¦

,ïðBö éãé ìò.llk ilka rlap epi` ok lre ©§¥¥
:opeva ung mda eynzydy milk oica dpc `xnbdøa àáø øîà̈©¨¨©

ïäa eLnzLpL íéìkä ìk ,ìàeîL øîà éMà øa àéiç áø øîà àaà©¨¨©©¦¨©©¦¨©§¥¨©¥¦¤¦§©§¨¤
a dpyd zeni lkävî ïäa LnzLî ,ïðBöa õîçynzydl leki ± ¨¥§¥¦§©¥¨¤©¨

,dvn gqta mda gipdleøBàN úéa ïî õeçmixeyy ilk - ¦¥§
,xe`yd z` ea migipneBöenéçL ìéàBäxe`yd lyäL÷[wfg-] ¦¤¦¨¤

elit` ilka rlap `ed ok lr ,dlild lk my ddey `ed minrtle
.opev `edy

úñBøç úéáe ,éMà áø øîàyiy xac lk e` uneg ea mipzepy ilk ± ¨©©©¦¥£¤
`ed s` ,ztd z` ea lahl milibxe gnw ea miaxrne zeving ea

,éîc äL÷ BöenéçL øBàN úéák.opeva elit` gnwdn ilkd rleae §¥§¤¦¨¤¨¥
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc migqt(iyily meil)

åok÷éøôe äåìî éúàmiqkpd z` zectle `eal delnd leki ± §¨¥©§¤¨¦
.cala hren xaca ycwddnïðúcoikxr zkqna(:bk)m`y , ¦§©

,eaegn zegt mieyy eiqkp z` deld yicwdéñBîódelnd ¦
dell zeeldløðéc ãBò,ez`eld lräãBôedf xpicaíéñëpä úà ¦¨¤¤©§¨¦

elàäky .eaega mze` lhepe ,ycwddndeld oi` oicd xwirn o ¨¥
,eaeg oerxtl delnl mipkyenn mdy meyn ,eiqkp yicwdl leki
epwizy `l` ,llk oeict `la ycwddn m`ivedl delnd lekie
exn`i `ly ick ,hren xaca delnd mze` dctiy minkg

.oeict `la oilegl `vei ycwdy
`l`éâéìt ékote`a `id mzwelgn -ïéaæcd xkny -,äåìî ¦§¦¦§©¦©§¤

Léc÷åd yicwdy e` -äåìî,eaega el zcareynd rwxwd z` §©¦©§¤
erxt `le oerxtd onf ribdy xg`le ,oerxtd onf ribdy mcew
e` dxikndn ea xfege rwxwdn eaeg zeabl delnd `a ,deld

.ycwddn,øîà ééaàaeg lra,äáBb àeä òøôîìeàèîc ïåéë ©©¥¨©§©§¥©¤¥¨¦§¨
déòøt àìå déðîæ,deld erxt `le oerxtd onf ribdy -éàìâéà ¦§¥§Ÿ©§¥¦§©

éà÷ äåä déúeLøa àøwéòîc òøôîì àúléîxacd dlbzd - ¦§¨§©§¥©§¥¦¨¨¦§¥£¨¨¥
,delnd zeyxa rwxwd dcnr d`eldd zryn xaky rxtnl

Léc÷à øétLå,yicwd dtie -ïéaæ øétLåxake li`ed ,xkn dtie - §©¦©§¦§©¦©¦
.ea xefgl leki epi`e ,ely rwxwd dzid onfd eze`a,øîà àáøå§¨¨¨©

aeg lraäáBb àeä àaäìe ïàkîdryn wx miqkpd z` dpew - ¦¨§©¨¤
,d`eldd onfn ezeyxa micner miqkpd oi`e ,mze` daebyïåék¥¨

éæeæa eäì ÷élñî äåä éæeæ déì eåä eléàcdell eid eli` ixdy - §¦£¥¥£¨§©¥§§¥
delnd ceariy z` riwtdle ,zerna eaeg rextl leki did ,zern

,miqkpdnéð÷ à÷ àzLäc çëzLéàdpew eiykr wxy `vnp - ¦§§©§©§¨¨¨¥
eze`ay meyn elg `l ycwdd e` dxiknde ,rwxwd z` delnd

.eaega dzeabl lekie ,ely oiicr dzid `l onf
:xg` mewna eixacn `ax ixac lr dywn `xnbdàáø øîà éîe¦¨©¨¨

éëäzryn wx dpew aeg lray xn` `axy xnel xyt` m`d - ¨¦
,jli`e diabdì äãN øënL ïáeàø ,àîç øa éîø øîàäåïBòîL §¨¨©¨¦©¨¨§¥¤¨©¨¤§¦§

,úeéøçàazngn ,oernyn rwxwd z` lehie eaeg lra `eai m`y §©£¨
z` oernyl oae`x mlyi ,ezxenz ef rwxw el zcareyny aeg
oernyl ecarzyiy mixg` miqkp oae`xl eid `le] dcyd xign

.[ef zeixg` xearäåìîa åéìò ïô÷æezern oernyl did `le - §¨¨¨¨§¦§¤
,mincd lr aeg xhy oae`xl azke ,dcyd inc z` oae`xl mlyl

,eaeg oerxtl eiqkp el cariyeïáeàø úîe`l oiicre ,xkend ¥§¥
,eiyxeil e` xkenl dcyd inc z` oerny mliyàúàå`ae -ìòa ©£¨©©

éøèe ïáeàøc áBçïBòîMî déì órwxwd z` oernyn sexhl dvxe ± ¦§¥§¦¥¦¦§
,oae`x ly eaeg oerxta ,oae`xn dpwyéæeæa déñééôe ïBòîL àúàå©£¨¦§©§¥§¥

oae`xl aiig didy minca ,oae`x ly eaeg lra z` qiite -
dzre .oerny cia dcyd z` aegd lra gipde ,dcyd zxenz
,dcyd inca eaeg z` oae`x ipal mlyl jixv epi`y oerny oreh

eaeg lral mliyy drya erxt xake li`edinc z` mdia` ly
.dcydì déì éøîàå ïáeàø éða eúàc àeä àðécïBòîL`ed oicd - ¦¨§¨§¥§¥§¨§¦¥§¦§

,oernyl dcyd zxikn lr zeixg` envr lr oae`x laiwy s`y
,el xnele oernyl `eal oae`x ipa milekiïeáà ÷áL éìèìhî ïðà£©¦©§§¥§©£

Cabixde ,el aiig dz`y zernd z` wx jlv` epia` xized epl - ©¨
,oilhlhn mdéãaòzLî àì áBç ìòáì éîúéc éìèìhîeoilhlhne - ¦©§§¥§©§¥§©©Ÿ¦§©§§¦

aeg lra oi`e ,mdia` ly aeg lral micarzyn mpi` minezi ly
jl did `l jkitl .eiyxein `le envr deldn `l` mze` daeb
oeikn ,eaeg oerxtl dcyd inca epia` ly eaeg lra z` qiitl
meyn jicia makrl leki jpi`e ,aeg lral ecarzyd `ly
ceariy lg `ly iptn ,envr lr epia` laiwy miqkpd zeixg`
inc z` epl rextl jilr lhen ok lre ,el` zern lr miqkp

.epia` jl xkny dcyd
,ïBòîL çwét éà ,àáø øîàåerazy melyzdn xhtdl `ed leki §¨©¨¨¦¦¥©¦§

,dcyd inc z` ederazi xy`ky ,oae`x ipa epnnàòøà eäì éaâî©§¥§©§¨
aegd z` mdl rextl zern el oi`y oae`x ipal xn`ie orhi -
z` mdl ozie ,rwxw wx `l` ,dcyd zxenz mdia`l aiigy

,eaeg oerxtl rwxwdeäéépéî dì éáb øãäåxefgi okn xg`le - §¨©¨¥¨¦©§

lr mdia` eilr laiwy miqkpd zeixg` zngn mdn dze` dabie
,dcyd z` epnn sexhi eaeg lra m` ,dcyd inc,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨

íäéáà úáBça ò÷ø÷ eábL íéîBúé,mdia`n dely inn ±áBç ìòa §¦¤¨©§©§©£¦¤©©
,zern mdia`l deldy delnd -,ïäî dúBà äáBâå øæBçok m`e ¥§¤¨¥¤

zeable xefgl leki ,mdia` ly aeg lral aygpd oerny
.dcyd z` minezidn

daebe xfeg xg` aeg lray xaeq ongp axy `xnbd dpiad dzr
dryay meyn ,mdia`n dely inn eaby rwxw minezidn
dlbzd ,mdia` ly eaeg lran rwxwd z` minezid miaeby
dilr lge ,d`eldd zryn mdia`l diepw dzid ef rwxwy xacd
,ok m` .mdn dze` daebe xfeg xg` aeg lra okle ,miqkp ceariy

:`xnbd dywnàîìLa úøîà éàlray xn`z m` xacd oaen - ¦¨§©¦§¨¨
aeg,äáBb àeä òøôîìel diepw rwxwd dzidy xacd dlbzne §©§¥©¤

,d`eldd zrynéëäì eèîàjk meyn -øæBçxg` aeg lraäáBâå ©§§¨¦¥§¤
,ïäî dúBàoeiknéîc ïBäeáàc íéiçî eáâc ïàîëcef rwxwy - ¨¥¤¦§©§¨¥©¦©£¨¥

daebe xfeg xg` aeg lray ,mdia` iiga dzabpy ink zaygp
.dze`úøîà éà àlàaeg lray xn`z m` -àeä àaäìe ïàkî ¤¨¦¨§©¦¨§©¨
,äáBb,oerxtd zryn wx el diepw rwxwdeøæBç éànàaeg lra ¤©©¥
xg`éîc éñëð éîúé ïéáæc ïàîk éåä àä ,ïäî dúBà äáBâåixd - §¤¨¥¤¨¨¥§©§¨¦©§¥¦§¥¨¥

,mdia` zzin xg`l mdizerna miqkp minezi epwy ink aygp df
éñëð éîúé éð÷ eléàå,mdizerna miqkp minezid mipew eid eli`e - §¦¨¥©§¥¦§¥

áBç ìòáì éãaòzLî à÷ éîelld miqkpd micarzyn eid m`d - ¦¨¦§©§§¦§©©
.aeg lral micarzyn mpi` i`cea ixd ,mdia` ly aeg lral
xaeq `axe ,rxtnl daeb aeg lray ongp ax ixacn gken `l`
ly xg` aeg lra ,mdia` aega rwxw eaby mineziy ,ezenk
daeb aeg lray xaeqy `vnp ok m` .mdn daebe xfeg mdia`

nllirl eixacl xzeq df ixde ,rxt(:l)o`kn daeb aeg lray
.`adle

,`adle o`kn daeb aeg lray `ax xaeq mlerl :`xnbd zvxzn
eíúä éðàLaega rwxw eaby minezi mewn lkny mrhde ± ¨¦¨¨

meyn epiid ,mdn dzeable xefgl leki xg` aeg lra ,mdia`
eäì øîàczngn `ed ef rwxw mziaby dn lk ixd ,aeg lrad §¨©§

e ,da mkia`l didy ceariyïBëeáàì déì àðãaòzLîc éëéä éë- ¦¥¦§¦§©§©§¨¥©£
oerxtl delnd mkia`l zcareyn deld ly ef rwxwy myke

jk ,eaegïBëeáàc áBç ìòáì énð àðãaòzLîmb zcareyn `id - ¦§©§©§¨©¦§©©©£
,mkia` ly deln iziidy meyn ilïúð éaøcîoicd zngn - ¦§©¦¨¨

,ozp iax ycigyBøéáça äLBðì ïépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðúcinl - §©§¨©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥
exiag z` raez didyäðî,eaegaBøéáça Bøéáçådid exiage - ¨¤©£¥©£¥

dpn raez aeg lra didy oebk ,eaega dpn exiag z` raez
,oernyn dpn raez did oae`xe ,oae`xnäfî ïéàéöBnLoernyn - ¤¦¦¦¤

äæì ïéðúBðåal -lra epi` oernyy it lr s` ,oae`x ly eaeg lr §§¦¨¤
,eaegøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(f d xacna),íLà øLàì ïúðå' ©§©§¨©©£¤¨©

,'Bìaiig epi`y rnyn ,'el edeld xy`l ozpe' xn`p `ly dnne
ly delnl epiidc ,ely oxwdy inl `l` ,el deldy dfl `weec
mze` aiigy inn zernd z` zeabl delnd leki okle ,eaeg lra
ly xg` aeg lra lekiy xaeq ongp axy xnel yi ok m`e .dell
,ezzin xg`l eaby rwxwd z` minezidn zeable xefgl mdia`
`l mdia`y s` ,mdia` iiga rwxwd el dcarzyd xaky meyn
ixaca xnel yi oke .ozp iax ly epic zngn ,eiiga dze` dpw
micareyn iqkpy myk ,oae`x ipal xnel oerny lekiy ,`ax
invrl mb micareyn md jk ,rwxwd zxikn zngn mkia`l
,ozp iax ly epic meyn ,dilr mkia` laiwy zeixg`d zngn
ip` leki ,miign mkia`l diepw rwxwd dzid `ly s` okle

.zeixg`d aeg zngn ,dzeabl
:`ax ixac lr epzpynn dywn `xnbdïðzepzpyna(:l lirl), §©

Böîç ìò ìàøNé úà äåìäL éøëð,evng l`xyid el cariye - ¨§¦¤¦§¨¤¦§¨¥©£¥
`eal lkei ,oerxtd onf cr eaeg el rxti `l m`y ixkpl xn`e

,df ungn eaeg zeable ezialçñtä øçàrxt `le epnf ribd m` ©©©¤©
,eløzeîungd.äàðäa:`xnbd zl`eyàîìLa úøîà éàoaen - ¨©£¨¨¦¨§©¦§¨¨
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc migqt(iyily meil)

àlà,`adle o`kn daeby xi`n iaxe `nw `pz mixaeq mlerl ¤¨
e ,mzwelgna dielz `axe iia` zwelgn oi`eïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©¨§¦©

,xaecn dna `ziixaa mixkfend mipicd ipya ,o`kBðéäøäL ïBâk§¤¦§¦
epkyny -,Bìöà,delnd ziaa okyennd ungd z` deld gipde ¤§

éâìôéî÷åxi`n iaxe `nw `pz÷çöé éaøãa.oekyn oicaéaø øîàc §¨¦§§¦¦§©¦¦§¨§¨©©¦
ïBkLî äðBwL áBç ìòáì ïépî ,÷çöé,d`eldd ztewz lk jynl ¦§¨¦©¦§©©¤¤©§

,ezeyxa `edy meyn ,enlyl delnd aiig oekynd qp`p m`e
øîàpLdell oekynd z` aiynd deln iabl(bi ck mixac)aWd' , ¤¤¡©¨¥

,JkxaE FznlUA akWe ,WnXd `aM hFard z` Fl aiWYEìe ¨¦¤©£§Ÿ©¤¤§¨©§©§¨¥£¤¨§
,'ä÷ãö äéäzrecn oaen ,oekynd z` dpw delndy xn`p m` ¦§¤§¨¨

xac delnd dell li`yny meyn ,dwcvk zaygp ef dayd
la` ,el jiiydíàdelndy xn`päðB÷ Bðéàd z`ä÷ãö ,ïBkLî ¦¥¤©§§¨¨

ïépîdell ozep `ed ixd ,dwcvk oekynd zayd zaygp recn - ¦©¦
`l` ,dell jiiyd xac.ïBkLî äðBwL áBç ìòáì ïàkîzx`an ¦¨§©©¤¤©§

:`ziixaay mi`pzd zwelgn z` `xnbdéléî éðä ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©¨¥¦¥
a `l` mpi` el` mixac -ìàøNéoekyn lhpy,ìàøNiîmeyn ¦§¨¥¦¦§¨¥

cdéa àðéø÷c àeä,ea `exwl xyt` dfk dxwna wxy -äéäz Eìe' §¨¦¨¥§¦§¤
ìàøNé ìáà ,'ä÷ãöoekyn lhpy,éøëpî,dwcva jiiy epi`yàì §¨¨£¨¦§¨¥¦¨§¦Ÿ

éð÷okle ,ixkpd zeyxa ungd x`ype ,oekynd z` dpw `l - ¨¥
.gqtd xg`l epnn dpdp m` eilr xaer epi`y xaeqøéàî éaøå§©¦¥¦

øáñdf oica oecl yiy,øîBçå ì÷m` dneìàøNéoekyn lhpy ¨©©¨¤¦§¨¥
éð÷ ,ìàøNiî,oekynd z` dpw -ìàøNéoekyn lhpyàì ,éøëpî ¦¦§¨¥¨¥¦§¨¥¦¨§¦Ÿ

ïkL ìkokle ,l`xyid zeyxa ungd ixde ,oekynd z` dpwiy ¨¤¥
.eilr xaer ,gqtd xg`l epnn dpdpe xar m`y xaeqéøëð ìáà£¨¨§¦

,Böîç ìò ìàøNé úà äåìäLevng z` l`xyidn ixkpd lhpe ¤¦§¨¤¦§¨¥©£¥
l epnn dpdp m` ,oekynkøáBò ìkä éøác ,çñtä øçàmeyn .eilr ©©©¤©¦§¥©Ÿ¥

cíúä,l`xyin oekyn lhp ixkpdy dxwna ,my -éàcåxnel yi ¨¨©©
yéð÷ àì ìàøNiî éøëðzeyxa ungd x`ype ,oekynd z` ¨§¦¦¦§¨¥Ÿ¨¥

.gqtd xg`l epnn dpdp m` xaery micen mlek okle ,l`xyid
,l`xyin oekyn dpew `l ixkp lkd ixacly x`azdy xg`l

lirl dayii eay ote`d lr zeywdl `xnbd zxfeg(.`l)z`
:lirl dzywd `xnbd .`ax zhiyl epzpynïðzepzpynalirl) §©

(:l,äåìäL éøëðl zernçñtä øçà ,Böîç ìò ìàøNéepnf ribd m` ¨§¦¤¦§¨¦§¨¥©£¥©©©¤©
,el rxt `leøzeîungd,äàðäao`kny xaeqd `ax lr dywe ¨©£¨¨

dpw ixkpd ixd ,d`pda ungd xzen recn ,daeb `ed `adle
,l`xyid zeyxa ungd cnr gqtae ,diabd zryn wx eze`
xaecny `xnbd dvxize .d`pda xeq` ,gqtd eilr xary unge

.elv` evng gipde ixkpd ziaa l`xyid epkyny
:`xnbd dywn dzrénð éäð`xnbd dcinrdy mpne` s`d - §¦©¦

xaecnyBìöà Bðéäøäc,ixkpd ziaa l`xyid epkyny -àä §¦§¦¤§¨
úøîàlkd ixacly zxn` ixd -éøëðoekyn lhpyàì ìàøNiî ¨§©¨§¦¦¦§¨¥Ÿ

éð÷ixd ,ixkpd ziaa gqta gpen ungd didy s`e ,oekynd z` ¨¥
recn `ax lr epzpynn `iyewd zxfeg ok m`e ,l`xyil jiiy df

:`xnbd zvxzn .d`pda ungd xzendéì øîàc àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§¨©¥
åéLëòîpyna -ziaa evng deld gipdy dryay xaecn epz ¥©§¨

iepw ungd `di ,ipelt mei cr eaeg rxti `l m`y el xn` ,delnd
l`xyid gipde ,zern l`xyil deldy ixkp okle ,eiykrn el
ik xxazd ,eaeg l`xyid rxt `l xy`k ,ixkpd zeyxa evng
eli`e .d`pda xzen okle ,ezeyxa egipdy dryn el iepw ungd
,l`xyid zeyxa evng ixkpd gipde ,zern ixkpl deldy l`xyi
l`xyil iepw ungd ik xxazd ,eaeg ixkpd rxt `l xy`k

e .d`pda xeq`e ,ezeyxa egipdy drynåéLëòî déì øîà àìc àä̈§Ÿ¨©¥¥©§¨
`l ,oekynd z` delnl deld ozpy dryay xaecn `ziixaae -
,oekyn x`yk epzp `l` ,eiykrn oekynd z` dpwiy el xn`
ixkp iabl okle .epekynn eze` dabi ,eaeg rxti `l m`y el xn`e
mlek ,oekynk evng l`xyid el ozpe ,l`xyil zern deldy
meyn ,epnn zepdl xeq` ,eaeg el rxt `ly xg`l s`y micen
s`e .l`xyid ly ungd did gqtae ,daeb `ed `adle o`kny
l`xyi iabl eli`e .l`xyin oekyn dpew ixkp oi` ,elv` egipdy
iaxe `nw `pz ewlgp ,oekynk evng ixkpd el ozpe ,ixkpl deldy

dide ,ixkpn oekyn dpew l`xyi oi`y xaeq `nw `pz ,xi`n
xg`l epnn dpdp m` eilr xaer oi` okle ,gqta ixkpd ly ungd
ungd dide ,ixkpn oekyn dpew l`xyiy xaeq xi`n iaxe ,gqt
.eilr xaer ,gqt xg`l epnn dpdp m` okle ,gqta l`xyid ly

:`xnbd zl`eydéì éðLc àøîéz àðîes`y xne` dz` oipne - §¨¥§¨§¨¦¥
oicd dpey delnd zeyxa oekynd z` gipdy mewnaàëéä ïéa¥¥¨

øîàcel iepw oekynd `di eaeg rxti `l m`y ,delnl deld §¨©
.åéLëòî øîà àìc àëéä ïéáe ,åéLëòî¥©§¨¥¥¨§Ÿ¨©¥©§¨

:`xnbd zvxznàéðúc,`ziixaaïéäøäL éøëðmcew okyny - §©§¨¨§¦¤¦§¦
gqtdéðøet út,dlecb [lecb xepz-]ìàøNé ìöà,eaegaBðéà ©§¦¥¤¦§¨¥¥
øáBòdpew l`xyi oi`y meyn ,gqta 'd`xi la' meyn l`xyid ¥

,ixkpn oekynBì øîà íàå,oekynd el ozpy drya ixkpd §¦¨©
ézòbäE,jly oekynd ixd -øáBò'd`xi la' meyn l`xyid ¦©§¦¥

ezpeek oi` ,'jizrbd' deld xn`yk m` :`xnbd dpc .gqta
,'eiykrn'làôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàîipy oia lcadd dn - ©§¨¥¨©§¨¥¨

ribd xy`k ,'jizrbd' xne` epi` m` mb ixd ,`ziixaa mixwnd
.oekynd z` dpew ,rxt `le epnfåàì àlàxnel yi i`ce `l` - ¤¨¨

ok m`e ,'eiykrn' `id dpeekd 'jizrbd'ydpéî òîLgikedl yi - §©¦¨
cåéLëòî déì øîàc àëéä éðàLxn`y dxwn oia oicd dpeyy - ¨¦¥¨§¨©¥¥©§¨

zryn oekynd z` delnd dpewy ,eiykrn el iepw `diy deld
,d`elddåéLëòî déì øîà àìc àëéäìel xn` `ly dxwnl - §¥¨§Ÿ¨©¥¥©§¨

oekynd z` delnd dpew epi`y ,eiykrn el iepw `diy deld
:`xnbd dwiqn .diabd zryn `l`dpéî òîLgikedl yi ok` - §©¦¨

.ok
xg`l zepga `vnpy unga zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:gqtdïðaø eðz,`ziixaaéàìîe ìàøNé ìL úeðçoiide ztde - ¨©¨¨£¤¦§¨¥§©
md ixd ,dkeza mixknpyì ïéñðëð íéøëð éìòBôe ,ìàøNé ìLíL ¤¦§¨¥£¥¨§¦¦§¨¦§¨

nd zxikna riiql,mzk`ln da zeyrl e` ,i`líL àöîpL õîç̈¥¤¦§¨¨
éøö ïéàå äàðäa øeñà ,çñtä øçàøîBì Cs` xeq`y,äìéëàa ©©©¤©¨©£¨¨§¥¨¦©©£¦¨

ly df ixde ,zepga xknpy dnn ribd ungdy milezy meyn
eli`e .d`pda xeq` ,gqtd eilr xary l`xyi ly unge ,l`xyi

éàìîe éøëð ìL úeðçdayïéàöBéå ïéñðëð ìàøNé éìòBôe ,éøëð ìL £¤¨§¦§©¤¨§¦£¥¦§¨¥¦§¨¦§§¦
ìéøö ïéàå äìéëàa øzeî ,çñtä øçà íL àöîpL õîç ,íLøîBì C §¨¨¥¤¦§¨¨©©©¤©¨©£¦¨§¥¨¦©

s` xzeny,äàðäaxknpy dnn ribd ungdy milezy meyn ©£¨¨
xzen ,gqtd eilr xary ixkp ly unge ,ixkp ly df ixde ,zepga

.dlik`a

äðùî
:ungd z` xral jxev oi` ote` dfi`a zx`an dpyndõîç̈¥

,øòBáîk àeä éøä úìBtî åéìò äìôpLla' meyn eilr mixaer oi`e ¤¨§¨¨¨©¤£¥¦§¨
.exral ick myn e`ivedl jixv oi` ok zngne ,'d`xi

`pz ixaca diepyd zletnd idn x`an l`ilnb oa oerny oax
:`nwNtçì ìBëé áìkä ïéàL ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¤¥©¤¤¨§©¥

,åéøçà.xreank aygp dizgz ungdy zletn ef ixd ©£¨

àøîâ
,xreank `ed ixd ,zletn eilr dltpy ungy epzpyna epipy

:exrale e`ivedl jixv oi`eå ,àcñç áø øîàjixv epi`y s` ¨©©¦§¨§
,exraléøöìháiL Ceze`,Baìaz` dpti `ny miyyegy meyn ¨¦¤§©¥§¦

.'d`xi la'a eilr xaer `vnpe ,gqtd jeza zletnd
alkd yetig xeriy edn zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:epzpyna l`ilnb oa oerny oax ixaca x`azdyàðz,`ziixaa ¨¨
áìkä úNéôç änkwner .ytgl alkd leki xeriy dfi` cr - ©¨£¦©©¤¤

ìL.íéçôè äL §Ÿ¨§¨¦
dxiny iabl mb xn`p migth dyely xeriy m`d zxxan `xnbd

:rwxwaøîàc àä ,éMà áøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§©¥§©©¦¨§¨©
íéôñk ,ìàeîL,exiag lv` mc` ciwtdyàlà äøéîL íäì ïéà §¥§¨¦¥¨¤§¦¨¤¨

,ò÷ø÷aaiige driyt ef ixd ,eapbp e` eca`e rwxwa mpzp `l m`e §©§©
,driyta aiig mpig xney s`y meyn ,mlylìL ïðéòa éîäL ¦¨¦©§Ÿ¨
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc migqt(iriax meil)

ãçàå[oiae-]Cqä,zif ony oebk ,dnexz ly onyãçàm` oia ± §¤¨©¨¤¨
ef dzidãçàå ,äàîè äîeøzef dzid m` oiae ±,äøBäè äîeøz §¨§¥¨§¤¨§¨§¨

el` lkaílLîmb oxw calnå ,LîBçmb mlyn okàLîeç §©¥¤§§¨
àLîeçcozep `edy zexitdy oeiky ,ynegd ly eyneg z` ± §§¨

z` bbeya lk`e xfg m` ok lr ,dnexz miyrp ezlik` inelyzl
.eyneg z`e eze` mlyne xfeg ,ynegd inelyz

:elld minelyzd z` mixryn cvik zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäìbbeya dnexz zexit lk`y xf zece` ,daiyid ipa ewtzqp ± §

m`d ,mixg` zexita mzlik` lr mlyl eilryílLî àeäLklr §¤§©¥
,lk`y dnexzdäcî éôì`ed lk`y dnexzd zenk itk -,ílLî §¦¦¨§©¥

Bà`nyíéîc éôì`ed dnexzd ly dkxre diey itk -.ílLî §¦¨¦§©¥
da zrd cr dlk`y zrn dpzyp `l dnexzd jxr xy`k mpn`e£¨¨
xy`k mlerly ,df wtqa dpin `wtp oi` ,dilr mlyl `a `ed
zra diey itk dnexzd ly dinc itl mixg` zexit mlyn `ed

äúåà éôë íâ àìéîî íìùî àåä éøä ,äúìéëàíà íâå .ìëàù äãî
àëéä ìk ,äéìò íìùì åàåá úò ãòå äìëàù úòî äëøò äðúùð¨¥¨

àøwéòîc,dlk`y zra ,dligzny ote`a ±éæeæ äòaøà àéåL± §¥¦¨¨¨§¨©§¨¨¥
,fef drax` dey dzid,óBqáìelr mlyl `a `edy zra §©
e zexitd elfed ,dzlik`àæeæ àéåL,cg` fef wx dnexzd deye ± ¨§¨¨

Cì éòaéz àì,xaca wtzqdl jl oi` ±àøwéòîãk éàcåcjxr itk ± Ÿ¦¨¥¨§©©¦§¥¦¨¨
`ed dzlik` zra dnexzd,ílLîmlyl eilry epiide,íéîc éôì §©¥§¦¨¦

fef wx mkxry zexit mlyl leki epi`e ,fef drax` ieeya zexit
,lk`y dnexzd zcn `id efy s` ,cg`ïìæbî òøb àìcepi`y ± §Ÿ¨©¦©§¨

did f`y oira dpi`e] dlifbd dlfedy ote`ay olfb lkn dpey
lr mlyl eaeign xhtdl leki epi` [`idy zenk dxifgdl aiegn
diey itl mlyl eilr `l` ,cala dcn itl mlyiy jka ezlifb

,dlfby dryaïðúcdpyna epipyy ±(:bv w"a),ïéîlLî ïéðìæbä ìk ¦§©¨©©§¨¦§©§¦
elfby dn lrka dlifbd jxr,äìæbä úòLxn`p m` s` jkle §§©©§¥¨

eilr `ld la` ,dcn itl mlyl el ic dxtkd inelyz meyny
.minc itl md dlifb inelyze ,dlifb meyn mb mlylCì éòaéz ék¦¦¨¥¨

,df ote`a `ed wtzqdl jl yiy dne ±àøwéòîclk`y zray ± §¥¦¨¨
,dnexzd z`àæeæ àéåL,cg` fef dey dzid -,óBqáìe`ay zra ¨§¨¨§©

e zexitd exwizd ,mzlik` lr mlyläòaøà àéåLdzr diey ± ¨§¨©§¨¨
,fef drax` `edéàîm`d ,df ote`a oicd edn ±äcî éôì`ed ©§¦¦¨

déì ïðéøîàc ,ílLî,el mixne` ep`y -àåéøb[d`q-]ìëàeàåéøb §©¥§¨§¦©¥§¦¨¨©§¦¨
[d`qe-],ílLî,fef drax` mieyd zexit mlyl eilry `vnpeBà §©¥

àîìéc[`ny-]íéîc éôì`ed,ílLî`edy s`y ,mixne` ep`y ¦§¨§¦¨¦§©¥
jxr itl zexit `l` mlyl aiig epi` mewn lkn ,zexita mlyn

c oeikne ,lk`y zexitdàæeæa[fef ieeya-]ílLî àæeæa ,ìëà- §¨¨©§¨§©¥
.cg` fef mieyd zexit `l` mlyl aiig epi`

:wtqd z` dpnn heytl xyt` m` dpce `ziixa d`ian `xnbd
òîL àz ,óñBé áø øîàepipy jky ,`ziixan di`x rnye `ea ± ¨©©¥¨§©

y xf ,daìëàbbeyaúBøâBøbdnexz ly [zeyai mip`z-],íléLå ¨©§§§¦¥
Bìodkl,íéøîz,xzei zexwie zeaeyg ody.äëøa åéìò àázo`kn §¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨

c meyn ,epwtq z` heytl yiàîìLa úøîà éà`ziixad zpaen ± ¦¨§©¦§¨¨
bbeya dnexz lke`d xfy xn`p m`äcî éôì`edeèîà ,ílLî §¦¦¨§©¥©§

éëäì[ok lr-]àæeæ àéåLc úBøâBøâc àåéøb ìéëàc ,äëøa åéìò àáz §¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨§¨¦§¦¨¦§§§¨§¨¨
odkl zzl did lekie ,fef deyd zexbexb z`q lk`y itl ±

,lk`y dnexzd zcn `idy cala zexbexb z`q minelyzkås` §
ok it lräòaøà àéåLc íéøîúc àåéøb áéäé à÷z`q odkl ozp ± ¨¨¦§¦¨¦§¨¦§¨§¨©§¨¨

.fef drax` deyd mixnzéànà ,ílLî íéîc éôì úøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¦¨¦§©¥©©
y `ziixaa xn`p recn ±äëøa åéìò àázmixnz mliyy jk lr ¨Ÿ¨¨§¨¨

`ld ,zexbexb zgzílLî à÷ àæeæa ìëà àæeæalk` fef ieeya ± §¨¨©§¨¨§©¥
e` zexbexb mliy m` dpin `wtp dne ,mlyn `ed fef ieeyae

,mixnz mliydaeh el miwifgn ea aiigy xac mlynd lk ike
.eze` mikxane

å ,ílLî íéîc éôì íìBòì ,ééaà øîàzdnzy dn lréànàrecn ± ¨©©©¥§¨§¦¨¦§©¥§©©
y `ziixaa xn`p,äëøa åéìò àázmeyn df ixdìëàczexbexb ¨Ÿ¨¨§¨¨§¨©

mdydéðéáæ déìò õéô÷ àìc éãéî,mipew eilr mivtew oi`y xac ± ¦¦§Ÿ¨¦£¥§¦¥
ílLî à÷åmdy mixnz mlyn `ede ±déðéáæ déìò õéô÷c éãéî± §¨§©¥¦¦§¨¦£¥§¦¥

mliyy mixnzd ieeyy s` ,xnelk .mipew eilr mivtewy xac
,mixnz laiwy odkl aeh z`f lka ,lk`y zexbexbd ieeyl dey
xy`n xzei ,lwpa mixg` mipdkl oxkenl leki `ed jk ici lry
`eaz jkitle ,lwpa oxken did `ly ,zexbexb lawn did eli`
dnexz inelyzy `ziixad on heytl oi`y `vnp .dkxa eilr

.dcn itl minleyn ,bbeya zlk`pd
:epzpynn wtqd z` heytl xyt` m` dpc `xnbdïðzepipy ± §©

xf ,epzpyna.LîBçå ïø÷ ílLî ,ââBLa çñta õîç úîeøz ìëBàä̈¥§©¨¥©¤©§¥§©¥¤¤¨¤
,`xnbd zxne`àîìLa úøîà éàm` dpynd ixac mipaen ± ¦¨§©¦§¨¨

bbeya dnexz lke`d xfy xn`päcî éôì`ed,ílLîf`yøétL §¦¦¨§©¥©¦
s`y ,gqta ung zlik` lr mlyn `edy dpynd dxn` dti ±
dcnd itl mlyl eilr mewn lkn ,minc el oi`y xac lk`y

.lk`yúøîà éà àlày,ílLî íéîc éôìikeíéîc øa çñta õîç ¤¨¦¨§©§¦¨¦§©¥¨¥©¤©©¨¦
àeäoeik `lde ,enlyl lke`d lr didiy oenn jxr el yi ike ±

dne ,llk [jxr-] minc el oi` ,d`pdae dlik`a xeq` `edy
.mlyi

:`xnbd dgecïéàe ,ungl minc yi ,ok ±épî àä`pzd `ed in ± ¦¨©¦
,epzpyn z` dpyyé éaøøzeî çñta õîç øîàc ,àéä éìéìbä éñB ©¦¥©§¦¦¦§¨©¨¥©¤©¨

,äàðäaitl mlerle ,d`pdl eieyk minc ungl yi jky oeike ©£¨¨
oebk ,d`pdl ungd znexz ieey z` epiide ,mlyn `ed minc

.eliyaz zgz dwiqdl
:`xnbd dywnéëä éàz` dpy ililbd iqei iaxy ,jk m` ± ¦¨¦

,epzpynàôéñ àîéà,dpynd seqa epipyy dn z` x`ae xen` ± ¥¨¥¨
dlk` m`y,íéöò éîcîe ïéîeìLzä ïî øeèt ãéæîa,dyweéàm` ± §¥¦¨¦©©§¦¦§¥¥¦¦

`ed dpynd z` dpyy `pzdéànà ,éìéìbä éñBé éaø`ed [recn-] ©¦¥©§¦¦©©
,íéöò éîcîe ïéîeìLzä ïî øeèt,lk`y dnexzl minc yi `ld ¨¦©©§¦¦§¥¥¦

zxhet `tiqdy dnn .mdn xhti recne ,xen`ke dwqdl dieeyk
dpyndy gken ,ungd znexz inc z` mlyln cifna lke`d z`
dnexzl oi`e d`pda xeq` gqta ungy minkg zrck dzpyp
dlke`dy `yixa epipyy dne ,xeht `ed ok lre ,llk minc
mlyn bbeya lke`dy meyn df ixd ,ynege oxw mlyn bbeya
,dnexzl minc oi` m` mb miniiw el` minelyze ,dcn itl

.xen`ke
ililbd iqei iax `ed epzpyn ly `pzd mlerl :`xnbd dgec
`tiqa epipyy dne ,xen`ke ,d`pda xzen gqta ungy xaeqd
`pzdy meyn df ixd ,mlyn epi` cifna dnexz lke`d xfy

dpynaäðwä ïa àéðeçð éaøk dì øáñ,df ote`a xhetdàéðúc± ¨©¨§©¦§§¨¤©¨¨§©§¨
,`ziixaa epipyyíéøetkä íBé úà äNBò äéä äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¨¨¤¤©¦¦

,'åëå ïéîeìLúì úaMkaeig da yiy dk`ln da dyerd] zay dn' ©©¨§©§¦
dk`lnd lr dliwq zzina] eytpa aiigzn [exiagl oenn
,['dipin daxca dil mw' oic meyn] oinelyzd on xehte [dxeq`d
[exiagl oenn aeig da yiy dk`ln ea dyerd] mixetikd mei s`
oa `ipegp iax itl .'oinelyzn xehte [zxka] eytpa aiigzn
icia dzina aiigzn `edy ,cifna dnexz lke`d s` ,dpwd
ly `tiqa x`eand oicd edfe ,dilr mlyln xeht ,miny

.xeht cifna ung znexz lke`dy ,dpynd
aey ,d`pda xeq` gqta ungy di`x oi` `tiqdny xg`n
mlyn `edy xnele ,ililbd iqei iaxk `yixd z` cinrdl xyt`
dnexz lke`dy dpynd on di`x oi`e ,diey itl dnexzd z`

.dcn itl mlyn bbeya
md bbeya dnexz zlik` inelyz m` oecipd z` dlez `xnbd

:`xnbd zxne` .mi`pz zwelgna ,minc itl e` dcn itléàpúk§©¨¥
itl mlyn bbeya dnexz lke`d xf m` ,ea epwtzqpy df xac ±

`ztqeza epipyy ,mi`pz ea ewlgp ,dcn itl e` minc(g"d `"t),
xf,çñta õîç úîeøz ìëBàä,cifna oiae bbeya oiaïî øeèt ¨¥§©¨¥©¤©¨¦

áéiçî éøeð ïa ïðçBé éaø .àáé÷ò éaø éøác ,íéöò éîcîe ïéîeìLzä©©§¦¦§¥¥¦¦§¥©¦£¦¨©¦¨¨¤¦§©¥
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המשך בעמוד יד



קצט ezny in` cenr al sc ± iyily wxtmigqt
àøîâêñä ãçàållka dizye .dizyk dkiq :(a,er) `neic `xza wxta opixn`c Ð

dlfb eli`c ,"dbbya ycw lk`i ik" :aizk `kde .dlik`dkilyde,bbeya elit` ,xdpl

dnexz `idy rci `lcxn`c ,`nlrc oileg wifn x`yk ,oxw `l` yneg mlyn epi` Ð

"lk`i ik" :(a cenr onwl) xn.wifnl hxt Ðàùîåç ùîåçåoinelyzdy Ðoiyrp

yneg eze` bbeya lk`e xfg m`e ,dnexz

oey`x.eilr eyneg mlyne xfeg Ðåäì àéòáéà
`pngx citw bbeya dnexz iabc oeik Ð

inelyz`ozpe" :aizkck ,zern `le zexit

itl e` mlyn dcn itl ,"ycewd z` odkl

oke ,cifn e` bbey oilegc olfba ?mlyn minc

cifn znexzc olfb`lc oeik ,ol `irai` `l Ð

`pngx citwoinelyz`"aiyi" xn`c ,edcicÐ

oiaeq elit`e ,sqk dey elit` zeaxli`ce Ð

`irai` bbey dnexza la` .mlyn minc itl

li`ed ,ol.zexit mlyl dxezd dcitwdeìë
àø÷éòîã àëéäjd `iey `ied dlk`yk Ð

mlynyk `zyde ,ifef rax` `eixb`fef `iey

`l ezedil xtki`c inp idp .ol `irain `l Ð

`penn edin ,dcn inelyza dnexz zlik`

x`yn rxb `le ,`ed (`penn) [lke`] odkc

oipiicdy ,oilegc `pennzryk epnn oiaeb

`xwie) aizkck ,dlifb"lfb xy`" :(denk Ð

.lfbyíìùî àåéøâ`zyd `ieyc ab lr s`e Ð

ab lr s`c ,mlyn minc itl `nlic e` ,ith

zexit mlyl dxezd dcitwdcdcitwd `l Ð

mlyiy dne .oinelyz x`yk ,mincd itl `l`

.zexita mlyi Ðúåøâåøâ.miyai mip`z Ð

íéøîúodince ,mip`zn oiaeyg Ð.miaexn

úåøâåøâ ìëà.bbey ,dnexzc ÐàðéáæÐ

.migwelïéîåìùúä ïî øåèô ãéæîá àôéñ àîéà
øåèô éàîà éìéìâä éñåé éáø éàåzxn` i` Ð

itlc meyn `yixc `nrhe ,opax `nlyadcn

mlynmlync olfb x`yk `l` epi`c `tiq Ð

minc itle ,zernungc .oinelyzd on xeht Ð

iax zxn` i` `l` .`ed minc xa e`l gqta

?xeht i`n` ,`ed minc xae ,ililbd iqeiéáøë
äð÷ä ïá àéðåçðxeht zxk aiigznd :xn`c Ð

`nrh silie .oinelyzd onoeq`n`ede .oeq`

oicddnexz lke` oebk ,miny zzin aiigznl

cifda oizipznc `tiqe .cifn`le dnexza

`ed oicae .dzin meyn xehte ,unga

ung e`lc ,`nlrc dnexzc cifna opirnyilc

xehtc ,gqtameyne .dzin meyn oinelyzn

,gqta unga `zlin hwp `yixïðéòåîùàã
íäéúùá ââùã àëéäãminc xa ungc ,aiig Ð

bby i`c ,odizya bbyc `yixc bbeye .`ed

dnexza cifde ungai`e ?`ki` yneg i`n Ð

unga cifde dnexza bby`d ?mlyn i`n` Ð

cifdc ,opireny` `tiqe .zxk dil aiigi`

unga bby elit` ,dnexzadil xhtc `ed zxk meyn dil xhtc `de ,unga cifd i`c .zxk ik miny icia dzinc ,xeht Ð:ipzipe ,exiag ly oileg unga oizipzn dlek opirnyl Ð

.zxk meyn xeht cifne ,aiig bbeyéàðúë.minc itl e` dcn itl Ðøåèôïéîåìùúî.cifn oia bbey oia Ðåì ùé äàðä äîdne ,da odkl Ðeciqtd.d`pda xeq` ixd ?dfäîå
åì ùé äàðäbbey xf dlk` i`e .odkl dlik`a dxeq`y ,d`nh dnexza odkl Ðdnexz cg`e dxedh dnexz cg` :lirl opzc `nzq` biltc o`nl `kilc .ynege oxw mlyn Ð

itlc meyn ,`nrhe .d`nh.`ed minc xa e`lc ab lr s`e ,mlyn dcnøúéää÷ñäxacna) aizkc Ð"izenexz zxnyn z` jl izzp dpd ip`e" :(gi,rnyna zenexz izy Ð

"didz jl" aizke .d`nh zg`e dxedh zg`.dwqdl Ðíéáðòå íéúåú úîåøúslfle .dwqdl oiie`x opi`e ,od dwyn Ð`eddae .dlwz meyn (a,k) `nw wxta opixn`ck ,`l inp

.mlyn dcn itl :xaqwc ,aiign ixep oa opgei iaxe .mlyln xeht dlke`d xfc dil `xiaq inpíéøåîà íéøáã äîádycwc gqta ung znexz zgkync Ðyixtda Ðdnexz

,dvingde.gqtd mcew ung dyixtdl oicd `edeõîç úîåøú ùéøôî ìáàevingdy mihg oebk ,gqta Ð,d`pda gqta ung ixyc ililbd iqei iaxl elit` ,lkd ixac Ð`ifge

dwqdl dil.oizrny idliya ,`nrh yxtn onwle .dyecw dpi` Ðùã÷ä úà.eilr lg ycw my `di oznbec mlyiyky ,did ycw zeidl ie`x :`nl` .lk`y ycwd z` rnyn Ð

èøôìëåàìçñôá õîç úîåøú.eilr lg ycw my oi` oznbec mlynyky Ðåì ùé äàðä äî éëå`d jl zilc inp idp ?eciqtd dne ,da odkl Ðli`ed ,mlyi dn edin ,dyxc

?minc el oi`e
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øáãxac el oziy rnyn weqtd yexit Ð ung znexz lke`l hxt ycew zeidl ie`xd

,ycew zeidl ie`xd xac opira lk`y dn ok m`e ,lk`y enk ycew zeidl ie`xd

.yecw oi` lkd ixac Ð ung yixtn la` .lirl `ipzck ,ycew zeidl ie`x epi` gqta unge

`nwen onwle .xyekd zry dl didy elit` ,oinelyzn `kd xeht oipr lkac ab lr s`

dl did `ly epiid Ð yecw oi` lkd ixaclc `d

iqei iaxl epiid :mz epiax xne` ,xyekd zry

li`ed ,awri oa xfril` iaxl la` .ililbd

elit` Ð d`pda xeq` gqta ungc dil `xiaqe

oi`c ,ycew zeidl ie`x oi` xyekd zry dl did

oa xfril` iax dil xn`wc epiide .dpizp o`k

el oi`e li`ed :xnelk .da el yi d`pd dn :awri

.ziyixtck `xwn ihernl dil zi` ,da d`pd
oi`e
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12

äøBäè äîeøz ãçàå äàîè äîeøz ãçà ,Cqä ãçàå§¤¨©¨¤¨§¨§¥¨§¤¨§¨§¨
¯:eäì àéòaéà .àLîeçc àLîeçå LîBç ílLî§©¥¤§§¨§§¨¦©£¨§

?ílLî íéîc éôì Bà ílLî äcî éôì ,ílLî àeäLk§¤§©¥§¦¦¨§©¥§¦¨¦§©¥
àéåL óBqáìe éæeæ äòaøà àéåL àøwéòîc àëéä ìk̈¥¨§¥¦¨¨©§¨©§¨¨¥§©©§¨

àæeæ¯éôì ílLî àøwéòîãk éàcåc Cì éòaéz àì ¨¨¦¨¥¨§©©¦§¥¦¨¨§©¥§¦
ïéîlLî ïéðìæbä ìk :ïðúc .ïìæbî òøb àìc ,íéîc̈¦§¨¨©¦©§¨¦§©¨©©§¨¦§©§¦

Cì éòaéz ék .äìæbä úòLk¯àæeæ àéåL àøwéòîc ¦§©©§¥¨¦¦¨¥¨§¥¦¨¨©§¨¨
ìëà àåéøb :déì øîàc ,ílLî äcî éôì ,éàî .äòaøà àéåL óBqáìe¯Bà .ílLî àåéøb §©©§¨©§¨¨©§¦¦¨§©¥§¨©¥§¦¨¨©§¦¨§©¥

ìëà àæeæa ,ílLî íéîc éôì :àîìéc¯ìëà :òîL àz ,óñBé áø øîà ?ílLî àæeæa ¦§¨§¦¨¦§©¥§¨¨©§¨§©¥¨©©¥¨§©¨©
íéøîz Bì íléLå úBøâBøb¯ílLî äcî éôì àîìLa zøîà éà ,äëøa åéìò àáz¯eèîà §§§¦¥§¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨¦¨§©§¦§¨¨§¦¦¨§©¥©§

àéåLc íéøîúc àåéøb áéäé à÷å ,àæeæ àéåLc úBøâBøâc àåéøb ìéëàc ,äëøa åéìò àáz éëäì§¨¦¨Ÿ¨¨§¨¨©£¥§¦¨¦§§§©§¨¨§¨¨¥§¦¨¦§¨¦§©§¨
ílLî íéîc éôì zøîà éà àlà .äòaøà¯à÷ àæeæa ìëà àæeæa ?äëøa åéìò àáz éànà ©§¨¨¤¨¦¨§©§§¦¨¦§©¥©©¨Ÿ¨¨§¨¨§¨¨©§¨¨

äëøa åéìò àáz éànàå ,ílLî íéîc éôì íìBòì :ééaà øîà !ílLî¯àìc écéî ìëàc §©¥¨©©©¥§¨§¦¨¦§©¥§©©¨Ÿ¨¨§¨¨§¨©¦¥§¨
,çñta õîç úîeøz ìëBàä :ïðz .déðéáæ déìò õéô÷c écéî ílLî à÷å ,déðéáæ déìò õéô÷̈¥£¥§¦¥§¨§©¥¦¥§¨¥£¥§¦¥§©¨¥§©¨¥©¤©

ââBLa¯ílLî äcî éôì àîìLa zøîà éà .LîBçå ïø÷ ílLî¯éôì zøîà éà àlà .øétL §¥§©¥¤¤¨¤¦¨§©§¦§¨¨§¦¦¨§©¥©¦¤¨¦¨§©§§¦
ílLî íéîc¯épî àä ,ïéà !?àeä íéîc øa çñta õîç¯:øîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaø ¨¦§©¥¨¥©¤©©¨¦¦¨©¦©¦¥©§¦¦¦§¨©

éà .íéöò éîcîe ïéîeìLzä ïî øeèt ãéæîa :àôéñ àîéà ,éëä éà .äàðäa øzeî çñta õîç̈¥©¤©¨©£¨¨¦¨¦¥¨¥¨§¥¦¨¦©©§¦¦§¥¥¦¦
.äðwä ïa àéðeçð éaøk dì øáñ !?íéöò éîcîe ïéîeìLzä ïî øeèt éànà ,éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦©©¨¦©©§¦¦§¥¥¦¨©¨§©¦§§¨¤©¨¨
:éàpúk .'åëå ïéîeìLúì úaLk íéøetkä íBé úà äNBò äéä äðwä ïa àéðeçð éaø :àéðúc§©§¨©¦§§¨¤©¨¨¨¨¤¤©¦¦§©¨§©§¦§©¨¥

çñta õîç úîeøz ìëBàä¯ïðçBé éaø .àáé÷ò éaø éøác ,íéöò éîcîe ïéîeìLzä ïî øeèt ¨¥§©¨¥©¤©¨¦©©§¦¦§¥¥¦¦§¥©¦£¦¨©¦¨¨
Bì øîà ?da Bì Lé äàðä äî éëå :éøeð ïa ïðçBé éaøì àáé÷ò éaø Bì øîà .áéiçî éøeð ïa¤¦§©¥¨©©¦£¦¨§©¦¨¨¤¦§¦¨£¨¨¥¨¨©
,äðMä úBîé ìk øàLa äàîè äîeøz ìëBàì Lé äàðä äîe :àáé÷ò éaøì éøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨¨£¨¨¥§¥§¨§¥¨¦§¨¨§©¨¨
ïéàL ét ìò óàL ,äðMä úBîé øàLa äàîè äîeøúa zøîà íà ,àì :Bì øîà ?ílLnL¤§©¥¨©Ÿ¦¨©§¨¦§¨§¥¨¦§¨§©¨¨¤©©¦¤¥

äìéëà øzéä da Bì¯äæa øîàz ,ä÷qä øzéä da Bì Lé¯äìéëà øzéä àì da Bì ïéàL ¨¤¥£¦¨¥¨¤¥©¨¨Ÿ©¨¤¤¥¨Ÿ¤¥£¦¨
äîBc äf äîì àä .ä÷qä øzéä àìå¯da Bì ïéàL ,äàîèpL íéáðòå íéúez úîeøúì §Ÿ¤¥©¨¨¨§©¤¤¦§©¦©£¨¦¤¦§§¨¤¥¨

íéøeîà íéøác äna .ä÷qä øzéä àìå äìéëà øzéä àì¯ìáà ,äöéîçäå äîeøz Léøôîa Ÿ¤¥£¦¨§Ÿ¤¥©¨¨©¤§¨¦£¦§©§¦§¨§¤§¦¨£¨
õîç úîeøz Léøôî¯"Lãwä úà ïäkì ïúðå" :Cãéà àéðz .äLBã÷ dðéà ìkä éøác¯øác ©§¦§©¨¥¦§¥©Ÿ¥¨§¨©§¨¦¨§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨¨

,íéöò éîcîe íéîeìLzä ïî øeètL ,çñta õîç úîeøz ìëBàì èøt ,Lã÷ úBéäì éeàøä̈¨¦§Ÿ¤§¨§¥§©¨¥©¤©¤¨¦©©§¦¦§¥¥¦
éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaø Bì øîà .áéiçî àîñç øæòìà éaøå .á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¤§¨¨¦§¨§©¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦
:á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîñç øæòìà éaø Bì øîà ?da Bì Lé äàðä äî éëå :àîñç øæòìà¤§¨¨¦§¨§¦¨£¨¨¥¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
íà ,àì :Bì øîà ?ílLnL ,äðMä úBîé øàLa äàîè äîeøz ìëBàì Bì Lé äàðä äî éëå§¦¨£¨¨¥§¥§¨§¥¨¦§¨§©¨¨¤§©¥¨©Ÿ¦

äðMä úBîé øàLa äàîè äîeøúa zøîà¯Bì Lé äìéëà øzéä da Bì ïéàL ét ìò óàL ¨©§¨¦§¨§¥¨¦§¨§©¨¨¤©©¦¤¥¨¤¥£¦¨¥
Bæa øîàz ,ä÷qä øzéä da¯óà :Bì øîà !ä÷qä øzéä àìå äìéëà øzéä àì da Bì ïéàL ¨¤¥©¨¨Ÿ©¨¤¥¨Ÿ¤¥£¦¨§Ÿ¤¥©¨¨¨©©

.BìéLáz úçz d÷éqî Bà Baìk éðôì döéøî ïäkä äöø íàL ,ä÷qä øzéä da Bì Lé Bæä¥¨¤¥©¨¨¤¦¨¨©Ÿ¥§¦¨¦§¥©§©¦¨©©©§¦
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ezny ina cenr al sc ± iyily wxtmigqt

áà øîàéøåð ïá ïðçåé éáøå àáé÷ò éáø ééedl `xiaq ,oinelyza aiigi`c ab lr s` Ð

:ixep oa opgei iaxe `aiwr iax ibilt `dae .minc el oi`cïë íà,xzen dil `xiaqc Ð

.dwqd xzid el yi dfl s` :`aiwr iaxl opgei iax dil xcdipäîåøú úéæëx`ya Ð

.i`w dpyd zeni÷éæîì èøô`l` yneg mlyn epi`y ,bbeya elit` ,odk ly dnexz Ð

.oileg wifn x`yk ,oxwøáã äéì éòáéî àåää
ùã÷ úåéäì éåàøä`tiq meyn `xw dileke Ð

.jixhv`äèåøô äåù äá úéàã,zifk `kile Ð

.zxeva zpy oebk'åë úéæë äá úéìã ïåéëÐ

.da `aizk dlik`cáøã äéî÷ ïðáø äåøîà
àôôewcwc Ð`dc :eiptl exn`e ,oaln

zifk` `ctwc oizipzn,le`y `a`k `lc Ð

citwc dil opirny `dc.zifk` `le dhext`

éòá éúøúdlik` `dc ,zifk ea `diy Ð

aizk `dc ,dhext einca `diye ,dia `aizk

."ozpe"ïéîåìùúá áééç,i`w bbey znexz` Ð

.xn`w ynege oxweäìéòî ïéðòìdpdpa Ð
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éaøå ,àáé÷ò éaøå ,á÷òé ïa øæòéìà éaø :ééaà øîà̈©©©¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦£¦¨§©¦
øeñà çñta õîç :eäì àøéáñ eälek ,éøeð ïa ïðçBé¨¨¤¦§§¦¨§¨¥©¤©¨
íéîc éôì :øáñ àáé÷ò éaøc ;éâéìt àäáe .äàðäa©£¨¨§¨§¦¦§©¦£¦¨¨©§¦¨¦
.ílLî äcî éôì :øáñ éøeð ïa ïðçBé éaøå ,ílLî§©¥§©¦¨¨¤¦¨©§¦¦¨§©¥
éaøk éîð éøeð ïa ïðçBé éaø :àîéúc eäî !àèéLt§¦¨©§¥¨©¦¨¨¤¦©¦§©¦
íúäå .ílLî íéîc éôì øîàc ,déì àøéáñ àáé÷ò£¦¨§¦¨¥§¨©§¦¨¦§©¥§¨¨

áéiçî à÷c àîòè eðééä¯éñBé éaøk dì øáñc íeMî ©§©§¨§¨§©¥¦§¨©¨§©¦¥
òîLî à÷ ,äàðäa øzeî çñta õîç :øîàc ,éìéìbä©§¦¦§¨©¨¥©¤©¨©£¨¨¨©§©
ïa ïðçBé éaø déì øãäð ïk íà !éîð éëä àîéàå .ïì̈§¥¨¨¦©¦¦¥¤¡©¥©¦¨¨¤
øæòìà éaø déì øcäîc éëéä ék àáé÷ò éaøì éøeð¦§©¦£¦¨¦¥¦¦§©¥¥©¦¤§¨¨
úéfk ìëBàä :ïðaø eðz .á÷òé ïa øæòéìà éaøì àîñç¦§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¨©¨¥©©¦

äîeøz¯ãò :øîBà ìeàL àaà ,LîBçå ïø÷ ílLî §¨§©¥¤¤¨¤©¨¨¥©
øîà ?àn÷ àpúc àîòè éàî .äèeøt äåL Ba àäiL¤§¥¨¤§¨©©§¨§©¨©¨¨©

"äââLa Lã÷ ìëàé ék Léàå" :àø÷¯.úéfëa äìéëàå §¨§¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨©£¦¨§©©¦
"ïúðå" :àø÷ øîà ?àîòè éàî ìeàL àaàå¯ïéàå §©¨¨©©§¨¨©§¨§¨©§¥

áéúk àä ,éîð Cãéàå .äèeøt äåMî úBçt äðéúð§¦¨¨¦¨¤§¨§¦¨©¦¨§¦
àeää ?"ìëàé"¯,àn÷ àpúå .àúàc àeä ÷éfîì èøt Ÿ©©§¨§©¦©£¨§©¨©¨

úBéäì éeàøä øáãì déì éòaéî àeää ?"ïúðå" áéúëä̈§¦§¨©©¦¨¥¥§¨¨¨¨¦§
:ïðaø eðz .çñta õîç úîeøz ìëBàì èøt ,Lã÷Ÿ¤§¨§¥§©¨¥©¤©¨©¨©

úéfkî úBçt äîeøz ìëBàä¯Bðéàå ïøwä úà ílLî ¨¥§¨¨¦©©¦§©¥¤©¤¤§¥
äåL déa úéìc éà ?éîc éëéä .LîBçä úà ílLî§©¥¤©¤¥¦¨¥¦§¥¥¨¤

äèeøt¯äåL da úéàc éàå ,ílLéì àì éîð ïø÷ §¨¤¤©¦¨¦©¥§¦§¦¨¨¤
äèeøt¯äåL da úéàc íìBòì !ílLéì éîð LîBç §¨¤©¦¦©¥§¨§¦¨¨¤

úéfk déa úéìc ïåék ,éëä eléôàå .äèeøt¯úà ílLî §¨©£¦¨¦¥¨§¥¥©©¦§©¥¤
.LîBçä úà ílLî Bðéàå ïøwädén÷ ïðaø deøîà ©¤¤§¥§©¥¤©¤£©©¨©©¥

ìeàL àaàk éàc ,ìeàL àaàk àìc àä :àtt áøc§©©¨¨§Ÿ§©¨¨§¦§©¨¨
¯úéìc áb ìò óà ,äèeøt äåL da LiL ïåék :øîàä̈¨©¥¨¤¥¨¨¤§¨©©©§¥

àaà àîéz eléôà :àtt áø eäì øîà !úéfk déa¥©©¦£©§©©¨£¦¥¨©¨
ìeàL àaà éòa éîe .éòa ézøz ìeàL àaà ,ìeàL̈©¨¨©§¥¨¥¦¨¥©¨¨
Ba LiL úà :øîBà ìeàL àaà ,ïðz àäå !?ézøz©§¥§¨§©©¨¨¥¥¤¥

äèeøt äåL¯äåL Ba ïéàL úà ,ïéîeìLúa áéiç ¨¤§¨©¨§©§¦¥¤¥¨¤
äèeøt¯eøîà àì :Bì eøîà .ïéîeìLúa áéiç Bðéà §¨¥©¨§©§¦¨§Ÿ¨§

äîeøúì ìáà ,ãáìa äìéòî ïéðòì àlà äèeøt äåL¯íàå .úéfk Ba àäiL ãò áéiç Bðéà ¨¤§¨¤¨§¦§©§¦¨¦§©£¨¦§¨¥©¨©¤§¥©©¦§¦
äàèçå" :àéðúc ,déa øãä àtt áø óàå .àzáeéz !déì éòaéî úéfk Ba LiL ïåék ,àúéà¦¨¥¨¤¥©©¦¦¨¥¥§§¨§©©©¨£©¥§©§¨§¨§¨

"äââLa¯úøk ïäa áéiçL úBöî øàM äîe ,àeä ïéc àìäå .ãéæîì èøt¯úà ïäa øèBt ¦§¨¨§¨§¥¦©£Ÿ¦©§¨¦§¤¦¥¨¤¨¥¥¨¤¤
úBöî øàLa zøîà íà ,àì ?ãéænä úà øètL ïéc Bðéà úøk da ïéàL äìéòî ,ãéænä¯ïkL ©¥¦§¦¨¤¥¨¨¥¥¦¤¨©¤©¥¦Ÿ¦¨©§¨¦§¨¦§¤¥

"äââLa" :øîBì ãeîìz ,äúéî da áéiçL äìéòîa øîàz ,äúéî ïäa áéiç àì¯.ãéæîì èøt Ÿ¦¥¨¤¦¨Ÿ©¦§¦¨¤¦¥¨¦¨©§©¦§¨¨§¨§¥¦
éëä ;déì øîàå !?äúéî déì àîélà óBqáìe ,úøk déì àîélà àøwéòî ,àpz éàä :ïéáà øa àéiç áøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîàå©£©¥©©§¨©¦§¨§©¦¨©¨¦©©¨¥¦¨¨©¦¨¥¨¥§©©¦¨¥¦¨©£©¥¨¦

úBöî øàLa zøîà íà ,àì :øîà÷¯äìéòîa øîàz ,úéfkî úBçôa äúéî ïäa áéiç àì ïkL¯.úéfkî úBçôa äúéî da áéiçL ¨¨©Ÿ¦¨©§¨¦§¨¦§¤¥Ÿ¦¥¨¤¦¨§¨¦©©¦Ÿ©¦§¦¨¤¦¥¨¦¨§¨¦©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc migqt(iriax meil)

:zexen`d zeziixaay mi`pzd zehiy z` x`an iia`,ééaà øîà̈©©©¥
á÷òé ïa øæòéìà éaø,dipyd `ziixaaéøeð ïa ïðçBé éaøå àáé÷ò éaøå ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦£¦¨§©¦¨¨¤¦

,dpey`xd `ziixaa mdipia ewlgpyeäì àøéáñ eälekmlek ± §§¦¨§
y mixaeqäàðäa øeñà çñta õîçjkitle ,minc el oi` ok lre ¨¥©¤©¨©£¨¨

ung znexz lke`d xfy `aiwr iaxe awri oa xfril` iax mixaeq
`ed s` ,mlyl eaiignd ixep oa opgei iax s`e .mlyn epi` gqta
xzen ung m`d xhetd `aiwr iax mr wlgp `ly meyn ,ok xaeq

,`l e` d`pdaéâéìt àäae,ewlgp dfae ±øáñ àáé÷ò éaøc §¨§¦¦§©¦£¦¨¨©
,gqta ung znexz lke`dy,ílLî íéîc éôìdl did `ly oeike §¦¨¦§©¥

,mlyn epi` ,minc,ílLî äcî éôì øáñ éøeð ïa ïðçBé éaøåok lre §©¦¨¨¤¦¨©§¦¦¨§©¥
.lk`y dnexzd zcn itl mlyn ,minc dl did `ly s`

:`xnbd zl`ey .iia` ixacay yecigd z` zx`an `xnbd
àèéLt,lirl x`azpy itke ,mdizerc od el`y `ed heyt ± §¦¨

:`xnbd daiyn .z`f xnel iia` jxved recneàîéúc eäîleki ± ©§¥¨
y xnel ziidénð éøeð ïa ïðçBé éaø[`ed s`-]àøéáñ àáé÷ò éaøk ©¦¨¨¤¦©¦§©¦£¦¨§¦¨

déì,[xaeq-]íúäå ,ílLî íéîc éôì øîàc,`ziixaa mye ±eðééä ¥§¨©§¦¨¦§©¥§¨¨©§
áéiçî à÷c àîòèlke`d z` ixep oa opgei iax aiigy xacd mrh ± ©§¨§¨§©¥

,gqta ung znexzõîç øîàc éìéìbä éñBé éaøk dì øáñc íeMî¦§¨©¨§©¦¥©§¦¦§¨©¨¥
,äàðäa øzeî çñtaok lre ,d`pdl dieyk ,minc dl yiy `vnpe ©¤©¨©£¨¨

.ezlik` lr mlyl eilrïì òîLî à÷df oi`y iia` epl rinyn ± ¨©§©¨
dne ,d`pda xeq` gqta ungy xaeq ixep oa opgei iax s`y ,jk

.mlyn dcn itl ezrcly meyn df ixd mlyl eaiigy
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåiax ly enrh df zn`a `nye ± §¥¨¨¦©¦

el yie d`pda xzen gqta ung ezrcly meyn ,ixep oa opgei
:`xnbd daiyn .jk df oi`y iia`l oipne ,mincïk íàxaeq `edy ¦¥

,d`pda xzen gqta ungydéì øcäðel aiyi ±éøeð ïa ïðçBé éaø ¤§©¥©¦¨¨¤¦
àáé÷ò éaøì,'da el yi d`pd dn ike' el`yy dn lréëéä ék §©¦£¦¨¦¥¦
déì øcäîcel aiydy itk ±àîñç øæòìà éaømiaiigy xaeqd §©§©¥©¦¤§¨¨¦§¨

,gqta ung znexz zlik` lr dnexz inelyzaïa øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤¤
á÷òéodkd dvx m`y ,dwqd xzid da el yi efa s`' ,jk el`yy ©£Ÿ

jk aiyd `ly dnne .'eliyaz zgz dwiqn e` ealk iptl dvixn
ungy meyn ,dwqd xzid da odkl oi` ezhiyl s`y rnyn
inelyz mlyl elke`d lr ok it lr s`e ,d`pda xeq` gqta

.dcn itl md minelyzdy itl ,dnexz
,bbeya dnexz zlik` xeriy zece` `ziixa d`ian `xnbd

:ynege oxw dilr aiigzdlïðaø eðzxf ,`ziixaaúéfk ìëBàä ¨©¨¨¨¥©©¦
äîeøz,bbeya,øîBà ìeàL àaà .LîBçå ïø÷ ílLîaiig epi` §¨§©¥¤¤¨¤©¨¨¥

dnexzd lr mlylBa àäiL ãò,[lk`y dna±].äèeøt äåL ©¤§¥¨¤§¨
:`xnbd zxxan .zercd izy z` zx`an `xnbdàîòè éàî± ©©£¨

enrh edn,àn÷ àpúcaiigzdl dnexz zlik` xeriyy xn`y §©¨©¨
y meyn :`xnbd daiyn .zifka `ed ynege oxw dilràø÷ øîà± ¨©§¨

weqta xn`p(ci ak `xwie)äââLa Lã÷ ìëàé ék Léàå'FziWng sqie §¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©£¦¦
,dlik` oeyl aezkd hwp ,'WcTd z` odMl ozpe eilräìéëàålka ¨¨§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤©£¦¨

`id dxezd.úéfëa.zifk zlik`a `ed aeigd xeriyy o`kn §©©¦
:cer `xnbd zxxanìeàL àaàålr aiigzdl ickay xn`y §©¨¨

,dhext dey da didiy jixv dnexz zlik`àîòè éàîedn ± ©©£¨
y meyn :`xnbd daiyn .enrhàø÷ øîàweqta xn`p -(my)ïúðå' ¨©§¨§¨©

,dpizp oeyl aezkd hwp ,'WcTd z` odMlïéàåodkl einelyz ©Ÿ¥¤©Ÿ¤§¥
miaygpäðéúðmiey m`.äèeøt äåMî úBçt §¦¨¨¦¨¤§¨

:`xnbd zl`eyénð Cãéàå,ok mb le`y `a`e ±áéúk àä`ld ± §¦¨©¦¨§¦
xn`p'ìëàé'itke ,zifka dxezd lka `idy dlik` oeyl `edy Ÿ©

:`xnbd daiyn .jk lr aiyn `ed dne ,`nw `pz xn`yäàeä± ©
,dlik`d xeriy z` cnll `a `l ,dxezd dxn`y 'lk`i' eze`

`l`àúàc àeä ÷éfîì èøtlk` m` wx aiigy cnll `a `ed ± §¨§©¦©£¨
epi` df ote`ay ,dbbya elit`e dwifd m` `le dnexzd z`

.oileg ly xac wifn x`yk ,oxw `l` yneg mlyn
:`xnbd zl`eyàn÷ àpúå,zifk xeriya eaeigy xaeqdáéúëä± §©¨©¨¨§¦

xn`p `ld,'ïúðå'itk ,dhext deya `idy dpizp oeyl `edy §¨©
:`xnbd daiyn .jk lr aiyn `ed dne ,le`y `a` xn`yàeää©

,dlik`d xeriy z` cnll `a `l ,dxezd dxn`y 'ozpe' eze` ±
`l`déì éòaéîz` odkl ozpe' mixacd jynd meyn jxvp `ed ± ¦¨¥¥

,'ycewdìzlik` lr `l` aiig epi`y cnlúBéäì éeàøä øáã §¨¨¨¨¦§
çñta õîç úîeøz ìëBàì èøt) ,Lã÷lirl xen`k(`"r).( Ÿ¤§¨§¥§©¨¥©¤©

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxfìëBàäbbeya ¨©¨¨¨¥
äîeøzdxeriyykî úBçtúà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî ,úéf §¨¨¦©©¦§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤

,LîBçäzlik` lr ynege oxw inelyza aiigzn xfd oi`y ©¤
.zifk xeriyn zegta bbeya dnexz

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdéîc éëéä± ¥¦¨¥
,df oica xaecn ote` dfi`adéa úéìc éàdnexzd oi` m` ±äåL ¦§¥¥¨¤

énð ïø÷ ,äèeøt[ok mb-],ílLéì àìinelyz zaeg oi` `ldy §¨¤¤©¦Ÿ¦©¥
.dhext deyn zegt lr dlifbda úéàc éàåxaecn m`e ± §¦§¦¨

da yi lk`y dnexzdyénð LîBç ,äèeøt äåL[ok mb-],ílLéì ¨¤§¨¤©¦¦©¥
.bbeya dnexz lke`d xf oick

:`xnbd daiynúéàc íìBòì[yiy-]dadnexza,äèeøt äåL §¨§¦¨¨¤§¨
éëä eléôàå,ok it lr s`e ±déa úéìc ïåékxeriy dnexza oi`y ± ©£¦¨¦¥¨§¥¥

ïøwä úà ílLî ,úéfk,odkd zlifb zngn,LîBçä úà ílLî Bðéàå ©©¦§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©¤
,zifkn dzegt dlik` oi`e ,'dlik`' oeyl weqta xn`p ixdy

.`nw `pz zrca lirl xen`ke
:mixen` mixacd in zrck dpc `xnbdáøc dén÷ ïðaø äeøîà©§¨©¨¨©¥§©

àtt,`tt ax iptl daiyid inkg exn` ±àä`id ef dpyn ±àìc ¨¨¨§Ÿ
øîàä ,ìeàL àaàk éàc ,ìeàL àaàklirl `ziixaa xn` `ld ± §©¨¨§¦§©¨¨¨¨©

,dnexz lk`y xf zece`da LiL ïåék[dnexza-]äèeøt äåLaiig ¥¨¤¤¨¨¤§¨
`ed oky rnyne ,dinelyzadéa úéìc áb ìò óàdna oi`y ± ©©©§¥¥

xeriy lk`y,úéfk`pz zrck wx `ed xen`d oicdy `vnpe ©©¦
da yi m` s` ,zifkn dzegtd dnexz lke`d xf ezrcly ,`nw

.xeht ,dhext deyeäì øîà[mdl-]àîéz eléôà ,àtt áøelkez ± ¨©§©¨¨£¦¥¨
k elit` `id dpyndy xnel,ìeàL àaày itlézøz ìeàL àaà ©¨¨©¨¨©§¥

éòa,dhext dey da didiy mb ,aiigzdl mi`pz ipy jixvn ± ¨¥
xn`py meyn ,zifk xeriy da didiy mbe ,'ozpe' xn`py meyn
xeriy dnexza `diy dkixvnd dpynd ixace ,lirlcke ,'lk`i'

.ezhiyl mb mini`zn ,zifk
:`xnbd dywn .el` mixac dgec `xnbdéòa éîejixvd m`de ± ¦¨¥

ìeàL àaà,aiigzdl ickaézøzdidiy mb ,mixacd ipy z` ± ©¨¨©§¥
,zifk xeriy da didiy mbe dhext dey dnexzaïðz àäå`lde ± §¨§©

,epipy,øîBà ìeàL àaà,bbeya dnexz lk`y xfBa LiL úàdna ©¨¨¥¤¤¤
lk`y,ïéîeìLza áéiç ,äèeøt äåLe ,ynege oxw mlyneïéàL úà ¨¤§¨©¨©©§¦¤¤¥

eøîà àì ,Bì eøîà .ïéîeìLza áéiç Bðéà ,äèeøt äåL BaxeriyäåL ¨¤§¨¥©¨©©§¦¨§Ÿ¨§¨¤
ïéðòì àlà äèeøta aiigzdl,ãáìa äìéòîoeyl xn`p `l day §¨¤¨§¦§©§¦¨¦§¨

,dlik`ì ìáàinelyz oipr,úéfk Ba àäiL ãò áéiç Bðéà ,äîeøz £¨§§¨¥©¨©¤§¥©©¦
.dlik` xeriy da xn`p ixdyàúéà íàåax ixack xn`p m`e ± §¦¦¨

xeriy lk`y dna yi m` `l` aiign epi` le`y `a` s`y ,`tt
`vnpe ,dhext dey mb ea didiy jixvn `edy `l` ,zifk
zifk xeriya icy mixaeqe epnn miliwn eilr miwlegd minkgy
rnyny ,'zifk ea `diy cr aiig epi`' xnel mdl did `l ,cala
`l` eixack dhext dey xeriya ic oi`y mixaeqe mixingn mdy
,zifk ea yi le`y `a` itl mb `ldy ,zifk xeriy ea didiy jixv

`l`déì éòaéî 'úéfk Ba LiL ïåék'rnyny ,xnel mikixv eid - ¥¨¤¤©©¦¦¨¥¥
.dhext dey mb didiy jxev oi`e zifk ea yiy jka icy

:`xnbd dwiqnàúáeézegcpe ,`tt ax ixacl daeyz ef ixd ± §§¨
.eixac

,llk zifk xeriya jxev oi` le`y `a`ly `id mixacd zpwqn
,ynegd z` mlyn epi` zifkn zegt lk`y xfy lirl xen`de

.`tt ax xn`y itk `lye ,eixack `ly ok` `ed
`ed s`e ,el` eixacn ea xfg envr `tt ax s`y zx`an `xnbd
icka dhext deyd dnexz zlik`a ic le`y `a`ly dcen
zxne` .zifk xeriy da didiy jxev oi`e ,dinelyza aiigzdl

:`xnbddéa øãä àtt áø óàå,lirl mixen`d eixacn ea xfg ± §©©¨¨£©¥
.x`aziy itke

axe mi`xen`d oia didy ozne `yn mr `ziixa d`ian `xnbd
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc migqt(iying meil)

äìéòîa ãéæäyprp cifna lrendy ±äúéîa`ld ,miny iciaéaø ¥¦¦§¦¨§¦¨©¦
àéðúc ,àéä,`ziixaa epipyy ±øîBà éaø ,äìéòîa ãéæäyprp ¦§©§¨¥¦¦§¦¨©¦¥

äúéîa,miny iciaíéøîBà íéîëçå`l` epi`,äøäæàaxary §¦¨©£¨¦§¦§©§¨¨
xaeqd `ed iaxy ixd ,dzin yper ea oi` j` ,dwele dxez xeqi`
,`id iax ef `ziixae ,miny icia dzina miyprp dlirn oecf lry

eàîòè éàîenrh edne ±,éaøc`ldøîb ,eäáà éaø øîàcnly ± ©©£¨§©¦¨©©¦£¨¨©
dey dxifba z`f,äîeøzî 'àèç' 'àèç'dnexza xn`p(h ak `xwie) ¥§¥§¦§¨

,'EdlNgi iM Fa EznE `hg eilr E`Ui `le iYxnWn z` ExnWe'§¨§¤¦§©§¦§Ÿ¦§¨¨¥§¥¦§©§ª
dlirna xn`pe(eh d my)dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨

micnl ,dlirna '`hg'e dnexza '`hg' xn`py jkne ,''d iWcTn¦¨§¥
,efn efäîeøz äîdyper,äúéîa,'ea ezne' da xn`pyäìéòî óà ©§¨§¦¨©§¦¨

dyper,äúéîa,eda` iax ixac el`dpéîedey dxifb dze`ne ± §¦¨¦¨
miny icia dzin miaiigzn eilry xeriyd z` mb yexcl yi

,dlirnaäîeøz äîdzlik` lr dzin aiigzdl dxeriy,úéfëa ©§¨§©©¦
,dlik` oeyl da xn`p ixdyäìéòî óàda aiigzdl dxeriy ©§¦¨

`ed dzin.úéfëa§©©¦
i`y ,ixac lr zyy axe dax eaiydy zgvipd daeyzd `id ef
m` `l' `id dzpeeky ,izrvdy itk `tiqd z` x`al xyt`
xn`z ,zifkn zegta dzin oda aiig `l oky zeevn x`ya zxn`
`ziixady ,iaxl `ldy ,'zifkn zegta dzin da aiigy dlirna

.zifkn zegt lr dzin aeig oi` dlirna s` ,ezhiyk dzpyp
axe dax ly mziigc z` dgcy `tt ax ixac z` d`ian `xnbd

:ea xfgy gken jkny ,zyyé÷úîedì ó[dywde-]àtt áølr ©§¦¨©¨¨
,zyy axe dax ly mziigcdéì àøéáñ ïðaøk éaøc éànîoipn ± ¦©§©¦§©¨¨§¦¨¥

minkg zrck xaeq iaxy mkl)(:al lirlzlik` lr aeigd xeriyy
cenll yi ezhiyly mzxn` ok lry ,zifka `ed dnexz

,zifka dxeriy `id s`y dlirnl dnexznìeàL àaàk àîìéc¦§¨§©¨¨
déì àøéáñle`y `a`k xaeq iax `ny ±øîàc(my)m`yda Lé §¦¨¥§¨©¤¨

[dnexza-]äèeøt äåL,dinelyza aiigúéìc áb ìò óà[oi`y-] ¨¤§¨©©©§¥
,úéfk dazifk da jixv oi`y dlirnl dnexzn cnel `ed ok lre ¨©©¦

itk `ziixad ixac z` x`al ozip aey `linne ,dhext deya ice
x`yn xnege lwa cenll oi`y ,oia` xa `iig ax dx`iay dn
dxeng `idy iptn ,oaxwn cifnd z` xehtl dlirnl mixeqi`

.zifkn zegta `ed dzin dilr aiigzdl dxeriyy jka mdn
:`xnbd zxne` .ea xfg `tt axy dgkedd z` zniiqn `xnbd

àäå[`lde-]éòa ézøz ìeàL àaàc øîàc àeä àtt áøjixvn ± §¨©¨¨§¨©§©¨¨©§¥¨¥
xeriy da `diy mb ,dnexz zlik` lr aiigzdl icka mi`pz ipy
`a`ly xn` o`k cvik ok m`e ,dhext dey `dzy mbe zifk

.zifkn zegta mb aiigzn `ed dhext dey da yi m` le`yàlà¤¨
déa øãä dpéî òîL`ed s`e ,ea xfg `tt axy jkn cenll yi ± §©¦¨£©¥

icka dhext dey dnexza `diy ic le`y `a`ly dzr xaeq
.zifk xeriy mb da didiy jxev oi`e ,dzlik` lr aiigzdl

zeevn x`ya zxn` m` `l' ,`ziixad ixac seql zxfeg `xnbd
d`iane ,'dzin da aiigy dlirna xn`z dzin oda aiig `l oky

:mixe`ia ipy cer jk lr,øîà àðáøc déøa øîdzpyp ef `ziixa ©§¥§©¦¨¨©
e ,'dzin'a `le 'oaxw'a zwqer `ide ,yeaiya yxcnd ziaaéëä̈¦

øîà÷aiig `l oky zeevn x`ya zxn` m` `l' ,dzpeek jke ± ¨¨©
dlirna xn`z dk`ln dze`l oiekzn epi`yk bbeya oaxw oda

g zxk mpn` ,'df ote`a oaxw da aiigyminy icia dzinn xen
dlirnn mixeng zxk mda yiy mixeqi` x`y df cvn ok lre

xg` cvn mle` ,dzin `l` da oi`yàìdlirn cenll lkez Ÿ
meyn ,oaxwn cifnd z` da xehtl mixeqi` x`yn xnege lwa

oky ,mda oi`y xg` xneg da yiyúBöî øàLa zøîà íàoi`y ¦¨©§¨¦§¨¦§
jka zelw ody itl df ixd ,cifna oaxw odaïäa äNò àlLin z` ¤Ÿ¨¨¨¥

ïéekúî ïéàLxeqi`d lr xearlïéekúnk,xearlïéekúð íàL ¤¥¦§©¥©¦§©¥¤¦¦§©¥
úà CBzçìixtdLeìzä,[`ed xzid dyrny] zayaåe drhCúç ©§¤©¨§¨©

úàixtdøeètL ,øaeçîäm`d ,z`hg oaxwnøîàzmb ok ¤©§¨¤¨Ÿ©
äìéòîa,odn dxeng `id df oiprayLixdínçúäì ïéekúð íà ¦§¦¨¤¦¦§©¥§¦§©¥

éféâaly xnvïéleçdrheéféâa ínçúðåoaxwn effbpy xnväìBò §¦¥¦§¦§©¥§¦¥¨

mifibd l` dhiyedl ywia xy` zgzy xnelk ,mdl jenqa eidy
,mda dnngzde dlerd ifib l` eci dkld oileg lyìònLaiige ¤¨©

xyt` ,mixeqi` x`ya oi`y xneg dlirna yiy oeike ,oaxw
.bbeyk oaxwa cifnd z` mb da aiIg ef dzxneg iptny¦¥

,øîà ÷çöé øa ïîçð áøote`a j` df oirk `ziixad z` yxtl yi ©©§¨©¦§¨¨©
,xg`øîà÷ éëä,dzpeek jke ±àìxnege lwa dlirn cenll lkez ¨¦¨¨©Ÿ

oky ,oaxwn cifnd z` da xehtl mixeqi` x`ynzøîà íà¦¨©§¨
úBöî øàLa,jka zelw ody itl df ixd ,cifna oaxw oda oi`y ¦§¨¦§

ïäa áéiçúî àì ïkLin oaxwïéekúð íàL ,÷qòúnk ÷qòúî ïéàL ¤¥Ÿ¦§©¥¨¥¤¥¦§©¥©¦§©¥¤¦¦§©¥
úà déaâäìixtdLeìzä,zayaåe drhúà Cúçixtd,øaeçîä §©§¦©¤©¨§¨©¤©§¨

øeètLm`d ,z`hg oaxwnøîàzmb okäìéòîa`id df oipray ¤¨Ÿ©¦§¦¨
,odn dxengå õôç ìBhéì éìëì Bãé èéLBä íàLe drhïîLa Bãé Cñ ¤¦¦¨¦§¦¦¥¤§¨¨§¤¤

ìònL ,LãB÷ ìLoi`y xneg dlirna yiy oeike ,oaxw aiige ¤¤¤¨©
cifnd z` mb da aiIg ef dzxneg iptny xyt` ,mixeqi` x`ya¦¥

.bbeyk oaxwa
lirl d`aedy `ziixad ixac z` x`al day `xnbd(.al):øîà̈©

,øî,`ziixaa epipyíéøeîà íéøác änaung znexz lke`d xfy ©©¤§¨¦£¦
,ynege oxw mlyn ,bbeya gqtaäîeøz Léøôîadqirn gqta §©§¦§¨

,dvingdy mceweokn xg`l,äöéîçämy dilr lg df ote`ay ¤§¦¨
gqt iptl dnexz yixtd m` oicd `ede ,mixfl dxq`pe dnexz
el` mipte` ipyay ,dxq`p gqtd `eaae dvingd xaky dqirn

,dxq`py mcew dnexzd dyxtedìáàm`õîç Léøôägqta £¨¦§¦¨¥
ezeyrlìkä éøác ,äîeøzung xiznd ililbd iqei iaxl s` - §¨¦§¥©Ÿ

,d`pda gqtaäLBã÷ dðéàdlg dyxtdd oi`e ,dnexz zyecwa ¥¨§¨
.elaha xzep ungde

:`xnbd zl`ey .oicd xewn z` zx`an `xnbdéléî éðä àðî± §¨¨¥¦¥
mixaeql mb ungn dnexz yixtdl xyt` i`y df oic epcnl oipn

:`xnbd daiyn .d`pda xzen gqta ungyøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
àø÷ øîà ,÷çöédzpizpe dnexz zyxtda wqerd weqta xn`p ± ¦§¨¨©§¨

odkl(c gi mixac)ie LWxiY LpbC ziW`x' ,'ebe Lxdv,'Bì ïzzyie ¥¦§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤¦¤
'el ozz' ,yexclBøeàì àìådnexz odkl zzl oi`y ,[eyi`l-] §Ÿ§

.eliyaz zgzy y`a dwqdl wx `l` dlik`l die`x dpi`y
.dlg dnexzl ezyxtd oi` ,exe`l `l` xzen epi`y unge
:wgvi xa ongp ax ly enrha ozne `yn d`ian `xnbdáéúî¥¦

[dywn-]déøa àðeä áø[epa-],òLBäé áøczenexza dpyna epipy ©¨§¥§©§ª©
(a"n a"t),äøBähì äàîhä ïî ïéîøBz ïéàd`eazn e` zexitn ± ¥§¦¦©§¥¨©§¨

z` ciqtn `ed jkay meyn ,mixedh d`eaz e` zexit lr mi`nh
,dlik`a el zxzen dnexzd oi`y ,odkd,ââBLa íøz íàå`ly §¦¨©§¥

,mi`nh mdy rciå .äîeøz Búîeøz,dyw jixacléànàrecn ± §¨§¨§©©
,dnexz eznexzàîéìyxec dz` ixdy ,dnexz dpi`y xn`p ± ¥¨

ozz',Bøeàì àìå 'Bì`le dwqdl `l` die`x dpi` d`nh dnexze §Ÿ§
.dlik`l

,wgvi xa ongp ax aiydíúä ,àéL÷ àìzenexza dpyna ± Ÿ©§¨¨¨
y ote`a xaecnBì äúéälahløLBkä úòLie`x did eay dry - ¨§¨§©©¤

jkitl ,`nhpy mcew ,dlik`a zxzend dnexz zeyridl
`le el ozz' ly herind llka df ote` oi`e ,dnexz eznexz

.'exe`làëäzyxtd dlg oi`y da epipyy ,`ziixaa o`k ± ¨¨
y ote`a xaecn ,gqta ungn dnexzBì äúéä àìlahlúòL Ÿ¨§¨§©

øLBkäcer ung dyrpy meyn ,dlik`a zxzend dnexz zeidl ©¤
dnexzd oi` jkitl ,dnexz epnn yixtdl xyt` didy mcew

.xen`d herind meyn dlg
:`xnbd zxxanåungéîc éëéä ,øLBkä úòL Bì äúéä àìãedn ± §§Ÿ¨§¨§©©¤¥¦¨¥

did ozip `lde ,xyekd zry ung lahl did `l eay ote`d
e` uingdy mcew epiidc ,xq`py mcew dnexz epnn yixtdl

,gqt mcewa õéîçàc ïBâkezeidøaeçîzeida cery ,rwxwl §§©§¦¦§¨
dxvwe ,dvingde min dilr eltp rwxwl zxaegn d`eazd
`vnp ,yelzdn `l` dnexz yixtdl xyt` i`y xg`ne ,gqta
zyxtdl die`x dzidy mcew cer dxq`pe ung dzyrpy
dpnn yixtdl xyt` i`y `ziixad dxn` df ote`a .dnexz
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המשך בעמוד סט

ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtmigqt
ãéæädzbbyy ,ycw z`pda Ð.dlirnäúéîá øîåà éáø,`hg `hg xnb :yxtnck Ð

e`yi `l" :dnexza aizke ,"dbbya d`hge" :`kd aizk .dnexz zlik`n ycw z`pd

`xwie) 'ebe "ea ezne `hg eilr:(akäøäæàá íéøîåà íéîëçåzi` inp opax .dxdf`a Ð

iying wxta ixnb dey dxifb `da dlirnc `zlin xwir `dc ,iaxc dey dxifb edl

,dpdpe mbt iab `ziixaa (a,gi sc) dlirnc

mbty xacaegilyae ,rwxwd on yelzae ,dpdp

ezegily dyry,da ixnb dnexzn ipd lk Ð

dnexz zlik` dn :ixnb dnexzn inp dxdf`e

"ycew lk`i `l" :aizkc ,xidfdz`pd s` Ð

opixnb `l dzin ,edine .xidfd dlirnc ycwd

,oixcdpqa ediinrh opax iyxtnck ,dpin

"ea" i`de ,"ea ezne" dnexza `pngx hrinc

.xwir oke .dlirna `le "ea" :`herinéàî
éáøã àîòè.opiqxbäðéîå:xnelk .`bxp epiid Ð

ikd jigxk lr ,ol `wtp `kdn dzinc oeike

da daezkd dzin dnexz dn ,dpine :sliz

zifk `edc ,daezk dlik``oi` dlirn s` Ð

:ikd `pzc xninl `kile .zifk `ki`c cr dzin

.zifkn zegta dzin da aiigy dlirna xn`z

é÷úîåäì ó.opiqxbé÷úîåàôô áø äì óipdl Ð

ecyc.`bxp diaéáøã éàîîopaxk ,dnexza Ð

ibiltczifk erac ,dil `xiaq le`y `a`c`

,dil `xiaq le`y `a`k `nlic ?dnexza

`idc ,dlirna dzin dpin slinl ivn xitye

.zifkn zegtl elit` ,dnexzn dhext deyaøî
øîà àðáøã äéøálirlc `zipzn `d Ð

:`tiq xn`w ikde ,`yxcn iaa ipzi` `yeaiya

zevn x`ya zxn` m` ,`laiig `l oky Ð

,dk`ln dze`l oiekzn oi`y bbeya oaxw oda

.dk`ln dze`l oiekzny bbeykïååëúð íàù
ùåìúä úà êåúçìxacl oiekzn `edy Ð

zaya elit`y ,xaegnd z` jzge ,xzend

xehtoiekziy ,opira zaygn zk`lnc Ð

zkizglrcei epi`y ,zaya bby ,edine .xaegn

dk`lndy rcei epi` e` ,zay `edy.dxeq` ef

ìòîù 'åë ïååëúð íàù äìéòîá øîàú:oebk Ð

ifib o`k eidly lehil oiekzpe ,dler ifibe oileg

in `ed xikne ,dler ly lr eci dklde oileg

,xg` mewna lkzqpy `l` ,oileg ine dler

,dlirn aiige .df dyrnl oiekzn oi`y epiidc

d`hge"cda azk `le ,aizk edc lk "dbbya

,"zaygn zk`ln" :zaya aizkck `herin

"da `hg xy`" :zevn x`ya aizkehxt Ð

.wqrznlwqrzn epiidexaca wqrzny Ð

.ecil df `ae ,xg`øîà ÷çöé øá ïîçð áøÐ

,inp zevn x`ya `dc ,ipzinl dil ded `l `d

xzid lya elit`e dkizga wqrzn did m`

efl oiekzn oi`c ab lr s`e ,xeqi` zkizg ecia dzlre.aiige ,`id zaygn zk`ln Ð

xaca wqrzn oi`y oda aiig `l oky ,zevn x`ya zxn` m` ,`l :xn`w ikd `l`

wqrznk ,ea `veik xeqi`a bbye xzid.xeqi` ecia dlre xzid xacaïååëúð íàù
ùåìúä úà äéáâäìxaegn jzge xzid lya elit`e ,ixnbl dkizga wqrzn oi` epiidc Ð,xehty Ð.xaegn jzge yelz jezgl wqrznk e`yr `leèéùåä íàù äìéòîá øîàú

'åë åãé,xzid lya elit`e ,dkiq meya wqrzn did `le Ðjqe.lrny ycew ly onya eciìëä éøáã 'åë íéøåîà íéøáã äîá øî øîàung z`pd ixyc o`nl elit`e ,xn`w Ð

.xn`w gqtaåì ïúú.'ebe "jpbc ziy`x" ,aizk dnexza Ðåøåàì àìå.dlik`l die`x dpi`e li`ed ,wiqdl die`x `id elit` Ðøåäèä ìò àîèä ïî ïéîøåú ïéà,dlgzkl Ð

ciqtny.odkd z`ââåùá.`nh df lahy rci `ly Ðøùåëä úòù åì äúéäùlirlc `de .`nhpy mcew ,dnexzl xak zi`xpy Ðmexzl xyekd zry el dzid `ly unga Ð

exeaig onf lke .xaegna uingde ,xaegn did gqtd lgy mcewc ,epnnilr dnexz my legl ie`x did `lziy`x"c ,eaizk "jpbc,obcpyn Ðoebicedtiq` oeylzcnrde.`ed ixk

ïéøéòdyecw dpi` lirl ipzwc `dc ,izenk yxcnd ziaa ixn` ,zxyd ik`lnk mdy ,minkg icinlz :xnelk .mik`ln Ðuingdya Ð.xn`w xaegnaàúìéàù ïéùéã÷ øîàîáå
.l`ipca `ed `xwn Ðïéøåî.d`xed oixen Ðéúååë.izenk Ð.øîà òùåäé áøã äéøá àðåä áø.dyecw dpi`c xn`w inp yelza uingdya elit`

øîàã
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äðéîå`xza wxtae ,(a,`v migaf) "xiczd lk" seqac ab lr s` Ð zifka dnexz dn

oi` `kd Ð dxz`a iwe`e dpin oec xaq iaxc xn`c o`nl `ki` (`,fw) zegpnc

dlik` `dc .ok dlik`c dlirn s` dhext dey oennc dlirn dn :dxz`a iwe` xnel

?dnexz zlik` xeriyk `l m` dzin ea didi j`ide ,sili dnexzc dlik`n ycwdc

elit` ,dlik`` `l` dzin `kil dpdp x`yac

oi` i`n` ,xn`z m`e .dnexzc `inec iaxl

aiig `ly Ð zevn x`ya zxn` m` `l :yxtn

xn`z ,qxt zlik` icka zifk iedc cr dzin

wxta opz `d Ð zifk opira elit`c dlirna

elit` dlirnd z` sxiv :(a,gi dlirn) "dpdpd"

slipc :jxtinl inp `ki`c :xnel yie !daexn onfl

.sxhvi `ly dnexznóàÐ zifka dlirn

silic o`nc rnyn `kdc :wgvi epiaxl dniz

,dnexz enk zifka dlirnc dil `xiaq `hg `hg

df mb) "dpdpd" wxtc dey dxifb edl zi` edleke

`l opaxe .`aeh ilinl dnexzn dlirn sili (my

"ea" aizkc meyn ,dzin oiprl `l` iax` ibilt

,lirlc opaxc `nrh i`n ,ok m`e .dlirna `le

,dlirn oiprl `l` dhext dey xn` `l ixn`c

.zifk ea `diy cr Ð dnexza la`ïéåëúð
epiax Ð xaegnd z` ylze yelzd z` jezgl

oeekzp i`c ,xaegn `edy `vnp :yxtn mz

`ixi` i`n Ð xg` xaegn jzge df yelz jezgl

df xaegn jezgl oeekzp elit` ,yelzl oeekzp

`ciarzi` `le li`ed ,xeht xg` xaegn jzge

"lk` wtq" wxta `icda `ipzc .ezaygn

zeakl oeekzpe ,zexp izy eiptl eid :(`,k zezixk)

.xeht Ð df z` dake df z`ïúúexe`l `le el

yxcinl jixhvi` `lc :wgvi epiax xne` Ð

ung dil zi`c ,ililbd iqei iaxl `l` "el"n

d`pda ung ixq`c i`pz jpdlc .d`pda xzen

xac Ð "ycewd z` odkl ozpe"n ol `wtp Ð

oi`y Ð dicegl "ozz"n e` .ycew zeidl ie`xd

,zegtd lkl d`pda ixyc icin `l` ozil

yxcinl dil rnyn jkle .dpizp dia `kiiyc

oi`y xac `le ,dlik`l ie`xd xac Ð "el ozz"n

`ifg `lc ,d`nh dnexz epiide ,exe`l `l` ie`x

m`e .`wtp "ozz"n d`pd xeqi`c .exe`l `l`

jpd `de ,ilin ipdpn irac ,`xnbd lrae :xn`z

ixac dnexz ung yixtdc `ziixa jdc i`pz

xeq`c edl `xiaqc oeik ,dyecw dpi` lkd

iraw i`ne ,yecw epi`c `ed heyt xac Ð d`pda

`lc `xnbl dil `hiytc :xnel yi ?dil

iaxl `l` lkd ixac `ziixaa ipzinl jixhvi`

meync ,ililbd iqei`l d`pda ixiq`c jpdc

iaxl ilin ipdpn :ira ikdle ,ipzinl jixhvi`

"el" yxtnc ,diteb ongp ax :inp i` ?ililbd iqei
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רג ezny in` cenr bl sc ± iyily wxtmigqt
ãéæädzbbyy ,ycw z`pda Ð.dlirnäúéîá øîåà éáø,`hg `hg xnb :yxtnck Ð

e`yi `l" :dnexza aizke ,"dbbya d`hge" :`kd aizk .dnexz zlik`n ycw z`pd

`xwie) 'ebe "ea ezne `hg eilr:(akäøäæàá íéøîåà íéîëçåzi` inp opax .dxdf`a Ð

iying wxta ixnb dey dxifb `da dlirnc `zlin xwir `dc ,iaxc dey dxifb edl

,dpdpe mbt iab `ziixaa (a,gi sc) dlirnc

mbty xacaegilyae ,rwxwd on yelzae ,dpdp

ezegily dyry,da ixnb dnexzn ipd lk Ð

dnexz zlik` dn :ixnb dnexzn inp dxdf`e

"ycew lk`i `l" :aizkc ,xidfdz`pd s` Ð

opixnb `l dzin ,edine .xidfd dlirnc ycwd

,oixcdpqa ediinrh opax iyxtnck ,dpin

"ea" i`de ,"ea ezne" dnexza `pngx hrinc

.xwir oke .dlirna `le "ea" :`herinéàî
éáøã àîòè.opiqxbäðéîå:xnelk .`bxp epiid Ð

ikd jigxk lr ,ol `wtp `kdn dzinc oeike

da daezkd dzin dnexz dn ,dpine :sliz

zifk `edc ,daezk dlik``oi` dlirn s` Ð

:ikd `pzc xninl `kile .zifk `ki`c cr dzin

.zifkn zegta dzin da aiigy dlirna xn`z

é÷úîåäì ó.opiqxbé÷úîåàôô áø äì óipdl Ð

ecyc.`bxp diaéáøã éàîîopaxk ,dnexza Ð

ibiltczifk erac ,dil `xiaq le`y `a`c`

,dil `xiaq le`y `a`k `nlic ?dnexza

`idc ,dlirna dzin dpin slinl ivn xitye

.zifkn zegtl elit` ,dnexzn dhext deyaøî
øîà àðáøã äéøálirlc `zipzn `d Ð

:`tiq xn`w ikde ,`yxcn iaa ipzi` `yeaiya

zevn x`ya zxn` m` ,`laiig `l oky Ð

,dk`ln dze`l oiekzn oi`y bbeya oaxw oda

.dk`ln dze`l oiekzny bbeykïååëúð íàù
ùåìúä úà êåúçìxacl oiekzn `edy Ð

zaya elit`y ,xaegnd z` jzge ,xzend

xehtoiekziy ,opira zaygn zk`lnc Ð

zkizglrcei epi`y ,zaya bby ,edine .xaegn

dk`lndy rcei epi` e` ,zay `edy.dxeq` ef

ìòîù 'åë ïååëúð íàù äìéòîá øîàú:oebk Ð

ifib o`k eidly lehil oiekzpe ,dler ifibe oileg

in `ed xikne ,dler ly lr eci dklde oileg

,xg` mewna lkzqpy `l` ,oileg ine dler

,dlirn aiige .df dyrnl oiekzn oi`y epiidc

d`hge"cda azk `le ,aizk edc lk "dbbya

,"zaygn zk`ln" :zaya aizkck `herin

"da `hg xy`" :zevn x`ya aizkehxt Ð

.wqrznlwqrzn epiidexaca wqrzny Ð

.ecil df `ae ,xg`øîà ÷çöé øá ïîçð áøÐ

,inp zevn x`ya `dc ,ipzinl dil ded `l `d

xzid lya elit`e dkizga wqrzn did m`

efl oiekzn oi`c ab lr s`e ,xeqi` zkizg ecia dzlre.aiige ,`id zaygn zk`ln Ð

xaca wqrzn oi`y oda aiig `l oky ,zevn x`ya zxn` m` ,`l :xn`w ikd `l`

wqrznk ,ea `veik xeqi`a bbye xzid.xeqi` ecia dlre xzid xacaïååëúð íàù
ùåìúä úà äéáâäìxaegn jzge xzid lya elit`e ,ixnbl dkizga wqrzn oi` epiidc Ð,xehty Ð.xaegn jzge yelz jezgl wqrznk e`yr `leèéùåä íàù äìéòîá øîàú

'åë åãé,xzid lya elit`e ,dkiq meya wqrzn did `le Ðjqe.lrny ycew ly onya eciìëä éøáã 'åë íéøåîà íéøáã äîá øî øîàung z`pd ixyc o`nl elit`e ,xn`w Ð

.xn`w gqtaåì ïúú.'ebe "jpbc ziy`x" ,aizk dnexza Ðåøåàì àìå.dlik`l die`x dpi`e li`ed ,wiqdl die`x `id elit` Ðøåäèä ìò àîèä ïî ïéîøåú ïéà,dlgzkl Ð

ciqtny.odkd z`ââåùá.`nh df lahy rci `ly Ðøùåëä úòù åì äúéäùlirlc `de .`nhpy mcew ,dnexzl xak zi`xpy Ðmexzl xyekd zry el dzid `ly unga Ð

exeaig onf lke .xaegna uingde ,xaegn did gqtd lgy mcewc ,epnnilr dnexz my legl ie`x did `lziy`x"c ,eaizk "jpbc,obcpyn Ðoebicedtiq` oeylzcnrde.`ed ixk

ïéøéòdyecw dpi` lirl ipzwc `dc ,izenk yxcnd ziaa ixn` ,zxyd ik`lnk mdy ,minkg icinlz :xnelk .mik`ln Ðuingdya Ð.xn`w xaegnaàúìéàù ïéùéã÷ øîàîáå
.l`ipca `ed `xwn Ðïéøåî.d`xed oixen Ðéúååë.izenk Ð.øîà òùåäé áøã äéøá àðåä áø.dyecw dpi`c xn`w inp yelza uingdya elit`
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äðéîå`xza wxtae ,(a,`v migaf) "xiczd lk" seqac ab lr s` Ð zifka dnexz dn

oi` `kd Ð dxz`a iwe`e dpin oec xaq iaxc xn`c o`nl `ki` (`,fw) zegpnc

dlik` `dc .ok dlik`c dlirn s` dhext dey oennc dlirn dn :dxz`a iwe` xnel

?dnexz zlik` xeriyk `l m` dzin ea didi j`ide ,sili dnexzc dlik`n ycwdc

elit` ,dlik`` `l` dzin `kil dpdp x`yac

oi` i`n` ,xn`z m`e .dnexzc `inec iaxl

aiig `ly Ð zevn x`ya zxn` m` `l :yxtn

xn`z ,qxt zlik` icka zifk iedc cr dzin

wxta opz `d Ð zifk opira elit`c dlirna

elit` dlirnd z` sxiv :(a,gi dlirn) "dpdpd"

slipc :jxtinl inp `ki`c :xnel yie !daexn onfl

.sxhvi `ly dnexznóàÐ zifka dlirn

silic o`nc rnyn `kdc :wgvi epiaxl dniz

,dnexz enk zifka dlirnc dil `xiaq `hg `hg

df mb) "dpdpd" wxtc dey dxifb edl zi` edleke

`l opaxe .`aeh ilinl dnexzn dlirn sili (my

"ea" aizkc meyn ,dzin oiprl `l` iax` ibilt

,lirlc opaxc `nrh i`n ,ok m`e .dlirna `le

,dlirn oiprl `l` dhext dey xn` `l ixn`c

.zifk ea `diy cr Ð dnexza la`ïéåëúð
epiax Ð xaegnd z` ylze yelzd z` jezgl

oeekzp i`c ,xaegn `edy `vnp :yxtn mz

`ixi` i`n Ð xg` xaegn jzge df yelz jezgl

df xaegn jezgl oeekzp elit` ,yelzl oeekzp

`ciarzi` `le li`ed ,xeht xg` xaegn jzge

"lk` wtq" wxta `icda `ipzc .ezaygn

zeakl oeekzpe ,zexp izy eiptl eid :(`,k zezixk)

.xeht Ð df z` dake df z`ïúúexe`l `le el

yxcinl jixhvi` `lc :wgvi epiax xne` Ð

ung dil zi`c ,ililbd iqei iaxl `l` "el"n

d`pda ung ixq`c i`pz jpdlc .d`pda xzen

xac Ð "ycewd z` odkl ozpe"n ol `wtp Ð

oi`y Ð dicegl "ozz"n e` .ycew zeidl ie`xd

,zegtd lkl d`pda ixyc icin `l` ozil

yxcinl dil rnyn jkle .dpizp dia `kiiyc

oi`y xac `le ,dlik`l ie`xd xac Ð "el ozz"n

`ifg `lc ,d`nh dnexz epiide ,exe`l `l` ie`x

m`e .`wtp "ozz"n d`pd xeqi`c .exe`l `l`

jpd `de ,ilin ipdpn irac ,`xnbd lrae :xn`z

ixac dnexz ung yixtdc `ziixa jdc i`pz

xeq`c edl `xiaqc oeik ,dyecw dpi` lkd

iraw i`ne ,yecw epi`c `ed heyt xac Ð d`pda

`lc `xnbl dil `hiytc :xnel yi ?dil
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רד
ezny ina cenr bl sc ± iyily wxtmigqt

úéùàø àø÷ øîàãmiixiy el`e ,ziy`x `id `dzy rnyn Ðmixkip`id `dzy Ð

ozxiznyixtna i`e .l`xyilung znexz`dzy dixiya yi xzid dn Ðoziy`x

dlik`a oixeq`e d`pda ixy eed lah `xwirn eed ik ?miixiy dyerexy inp `zyd Ð

?miixiy eed i`n oiprle ,ung meyn dlik`a oixeq`e d`pdaäöéáëî úåçôlke` Ð

.mixg` `nhn oi` ,`nhïðééåíéëñðì øùëÐ

.`nhn epi`céãé÷ô ã÷ôéî ïé÷ùî øáñ÷Ð

oicwtenjeza od,bfdink `l` ,el xeaig opi`e

`nhpyke .ilka oipzepybfd`nhp `l Ð

lke` e`lc ,oilke` z`neh bf llka dwyn

inp oiwyn z`nehe .ediicda iaiyg dizeekc

d`neh lawn dwyny it lr s`e .e`nhp `l

`edy lka,mlern eilr dwyn my did `lc Ð

enr eixiag sexiv oi`erbp `l df bf `dc Ð

.exiagay oiwynaúîéàìåîèéîoiwyn ÐÐ

ikl,edl higqoihgqpdelkl oirbepmibfd,cgi

ikehigqedldizil Ðoibfa oi`c ,dixeriyl

.jxc dviakn zegt `dc ,d`neh ozil dviak

éîð äöéáëáediipin oiwyn witp ik `dc ÐÐ

d`neh lawn dwyne lke` .dixeriy dil xqg

lke` `l` mixg` `nhn oi` la` ,ody lka

zxeza `ipz ikde .ziriaxa dwyne dviak

"lke`d lkn" :mipdklka `nhny cnln Ð

`edy lka mixg`l `nhi leki .`edyÐ

"lk`i xy`" :xnel cenlzzaa lk`pd lke` Ð

mei" wxta opixn`ck ,dviak epiide ,zg`

zwfgn drilad zia oi` :(`,t `nei) "mixetkd

lawl s`c izrny ip`e .zlebpxz zvian xzei

.dviak ira d`nehíéúéæ èçñù úî àîè
øåäè úðååëî äöéáë íéáðòåwiqncke Ð

rbi `ly calae :zexdh zkqna `zlin

iheyta okxcy oebke .dwynaoi`y ,ur ilk

`l` dwyn `nhn o`k oi`y ,oi`nhnoibfd

`l `edy ,micia okl mcew `nhd oda rbpy

oiwyndyke ,dwyn `viyn `l` xdfpoirbep

oibfadviakn xzeie .dviak xeriy xqg xak Ð

`viy oeiky ,`nh `icda mzd ipzw edc lk

dpey`x dthz`nhp Ðdthdoiicry ,dviaka

lke`a diddwyn oi`c ab lr s` .dviak

rlapdenr d`neh lawn lke`amilyn Ð

.`aeh mzd opz dzeekcc .exeriy z` `ed

dviak :`xnba dl iziin inp (a,cp) zegpnae

ehrnzpe dnga egipdy oilke`oke ,oixedh Ð

minyba ogipde xfg .xzepe lebite alg zifk

egtzelebit meyn odilr oiaiige ,oi`nh Ð

minybc ab lr s`e .alge xzepeoirlapdekeza

i`c ,edpip alg e`lhigqedlizyeediipin

edpip deebac dnk lk ,ikd elit` ,xeht zifkÐ

epi`y ,hwp `wec zn `nhe .dixeriyl inlyn

,rbn z`neh lke uxy `nhl oicd `ede .hqida `nhnicigi xibxb elit` hgqy ,hqida `nhny ,af la` .hwp edlekc `yixeiheyta elit` `nhnc mzd opz Ðoeikc ,ur ilk

lahpe dpey`x dth z`vicediabde urdxfgyke .`edy lka d`neh lawn dwync ,`yna urd lry oiwyn e`nhp Ðekezl epzpe.`nh lkde ,xedha `nh axrzp Ðéàã íúä
øîà÷ ãéáòdyri dn jlnil `aa ,`kd la` .hgqy Ðjexc :dil `nip Ðd`veiyke ,`edy lk dviakn xzei carinl iz` `nlic ,`l dviak la` ,dviakn zegtdpey`x dth

zaxrzne zxfege dthd z`nhpe ,dviak lke`a yi oiicr.oiwynaïäáù äàîåèe`nhpyk lke`d mr dlgz elaiwy Ð.miaprdéòéìá ïé÷ùî,eizeptc lkn oirela od lke`a Ð

xeaige,el ode`nhpe.enrïéøåäè éàîàdwyna rbp `ly it lr s`e ,zn `nh rbna miaprd e`nhp ixd Ð.`nhp Ðäéøåòéùì äéúéì åäì èéçñ éëlke`a rbepyke Ðaebpd

zgz l` edgecejecndxidf `ede ,d`neh lawl ick xeriy oda oi` Ðrbiln.dwynd mewna rbi `ly calae :`icda ipzwck ,dwynaéëä àîéú àì éàãirila oiwync Ð

,e`nhi`ezribpa oi`nhn oi`e ,iciwt cwtin `l`.lke`a d`nehàéðúã àä,dkixc mcew miapre mizez e`nhpy rnync ,miapre mizez znexzl 'ek lirl Ðda el oi` :ipzwe

jixc ,ira i`c !da zi` inp dlik` xzid `d .dlik` xzid.dviakn zegt zegt dläì÷ú éãéì,okxec `edyk Ð.odn lk`i `nyïîùáå úôá ïé÷éìãî'åë`zry cga i`ce `de Ð

.dipin lik` `nlic opiyiig `le ,daexn onfl `l` ,dlek ony wilcn `lúô àìàdil wxf ikc Ð,`qi`nn.dilkinl iz` `l ezeéèéç ìáàedl wixf inp i` Ð`l Ð.iqi`nn
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øîàded `xwirnc ,mixkip dixiy `de :xn`z m`e Ð mixkip dixiyy ziy`x `xw

oi`c `nh lah` dedc icin ,ea `veike dwlcd oebk ,ielik ly d`pda `xiq`

,oiwilcn oi` `nh laha `wecc :xnel yie !ea oiwilcn Ð jli`e dnxd zryne .ea oiwilcn

oi` dxedh dnexz dn ,xacn aezkd zenexz izya Ð "izenexz zxnyn z`" :opiyxcck

dnexz s` Ð jli`e dnxd zryn `l` da jl

ixii` `lc ,oiwilcn Ð ung ly laha la` .'eke

.zenexz izya `l`

úîéàìedl higq ike edl higq ikl ixykzn

dywn o`kn Ð dixeriy dil xiva

`edy lkc yxitc ,qxhpewd yexitl mz epiax

dpin witp ikn `dc .dxezd on d`neh lawn

,x`ypd lk d`neh lawn cine ,ixykzn `zxet

:uxiz sqei epiax axde !irila rlain oiwync

dviakn zegta d`neh lawn lke`y it lr s`c

epiax xne`e .dviakn zegta xykd lawn oi` Ð

dil `wtp "lk`i xy`n"c `nrh epiidc :wgvi

zaa lk`pd lke` Ð dviaka mixg` `nhl

`l :`nl` "min eilr `ai xy`" i`w dlre .zg`

epiax dywn cere .dviakn zegta xykd lawn

ta opixn`c ,mz:(`,cn migqt) "oixaer el`" wx

rbpe oileg ly dtwne dnexz ly onyde meyd

.erbn mewn `l` lqt `l Ð ezvwna mei leah

i`n` erbn mewn ,da opiede :mixtqd lka azke

lawn `l :`nl` !dviak ied `l `de ?leqt

,mixtqd on my wgen i"yxe .`edy lka d`neh

`ian edil` epiax axd ,cere .wgeca yxtne

qxg ilk iab opiyxcc ,mipdk zxezn di`x

xaey dz` eze` :"exeayz eze`e" aizkc

i`e .ozxdhl oilke` xaey dz` i`e ,ezxdhl

ipdn `lc `hiyt Ð `edy lka d`neh lawn

,i"yx `iady mipdk zxezc `idde !dxiay edl

,`id `zknq` Ð `edy lka `nhn lke`y

edpzile mipdk zxeza `xwn witn `aeh iline

eze`" wxta ea xfg envra i"yxe .`zknq` `l`

`nhn dxtc `zrnya (`,at oileg) "epa z`e

d`neh zlaw dl dnl :dywdc ,milke` z`neh

ikc :i"yx uxize !micbae mc` `nhn dteb `id

"dhigy mc" wxta zezixka yxtn `peeb i`d

i` .wva dviakn zegta detigy oebk :(`,`k)

,wva icda dil sxhvn Ð lke` dil zieyn

`nhne .d`neha rbi m` d`neh wva i`d lawne

lawn `l Ð `ed lke` e`l i`e .oilke` x`y

dia irbp ike ,xeriy da zilc ,d`neh wva i`d

dliapa oirbep oi`y ,od oixedh Ð ipixg` oilke`

.i"yx oeyl .wvaa `l`
`zwilya
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ïåéëå ,éòéìa òìáéî ïé÷Lî :øáñ à÷ àîìà ?äëìä̈§¨©§¨¨¨©©§¦¦§©§¦¦§¥¨

àìëBà déì eîèéàc¯:déì øîà .ïé÷Lî déì eîèéà §¦§¥§¨¦§¥©§¦£©¥
?éãé÷t ã÷ôéî ïé÷Lîc àøañéz àì zàåàîè :ïðúäå §©§¨¦§§¨§©§¦¦§©§¦¦§¨§©§¥

äöéak úðeeëî íéáðòå íéúéæ èçqL úî¯.ïéøBäè ¥¤¨©¥¦©£¨¦§¤¤©¥¨§¦
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רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc migqt(iying meil)

àø÷ øîà ,øîàodkl dzpizpe dnexz zyxtd iabl weqta xn`p ± ¨©¨©§¨
(c gi mixac),úéLàø'rnyne ,'FN oYY 'ebe Lxdvie LWxiY LpbC ¥¦§¨§¦Ÿ§§¦§¨¤¦¤

cr dnexz dpi` ,xnelk ,miixiy x`yde ziy`x `id `dzy
Leidikéð äéøéMïéødci lr exzedy,ìàøNéìmcera dligzny ¤§¨¤¨¦¨¦§¦§¨¥

l`xyil exzed dzre ,d`pda mixzene dlik`a mixeq` eid lah
,dlik`a mbBæ äúöé,gqta ungn zyxtend dnexz dhrnzp ± ¨§¨

ïéøkéð äéøéL ïéàLlah mcera dligzay ,dnexz mdn dyxtedy ¤¥§¨¤¨¦¨¦
xg`l dzr s`e ,d`pda mixzene dlik`a l`xyil mixeq` eid
ung mzeid meyn dlik`a mixeq` md dnexz mdn dyxtedy
dnexzd oi` jkitle ,[ililbd iqei iax zrck] d`pda mixzene

.dlg
wgvi xa ongp ax zrck `lye ,ryedi axc dixa `ped ax zrcl

lirlc(`"r)el dzid `le xaegna uingd m` oia ,`edy ung lk ,
i` ,xyekd zry el dzide yelza uingd m` oiae xyekd zry
dywdy itk] jk lr zeywdl oi` .dnexz epnn yixtdl xyt`
xyt`y dnn [wgvi xa ongp ax lr ryedi axc dixa `ped ax
oky ,oixkip dixiy myy meyn ,xedh lr `nhn dnexz yixtdl

.dlik`a mixedhd miixiyd z` d`nhd dnexzd dxizn
,mi`nh miaprn mi`veid miwyn zece` oecip d`ian `xnbd

lirl d`aedy `ziixadn di`x jkl `iadl yiy(.al):áéúé̈¦
[ayi-]dén÷ àéåò áø øa àçà áø[eiptl-]áéúéå ,àcñç áøc ©£¨©©©§¨©¥§©¦§¨§¨¦

[ayie-]øîàådéîMî[enya-]ïëøBc ,eàîèpL íéáðò ,ïðçBé éaøc §¨©¦§¥§©¦¨¨£¨¦¤¦§§§¨
mpii z` `ivedl,äöéakî úBçt úBçtdnka mkxci ,xnelk ¨¨¦§¥¨

,dviak xeriyn zegt miapr eidi mrt lkayk ,minrtåjk ici lr §
ïðéée ,xedh mdn `veidøLkelit`ïéëñðìiab lr mikqpznd ¥¨¨¥¦§¨¦

ly xeriya miapr dkixcd zra eid `ly ,df ote`a .gafnd
epi` lke`y iptn ,mdn `veid oiid z` mi`nhn md oi` ,dviak
zegt `edyk `le dviak xeriy ea yi m` `l` xg` lke` `nhn

.jkn
xn`y dnn :`xnbd zxne` .opgei iax ixac z` zx`an `xnbd
oiid `nhp `l ,dviak mda oi`y miapr jxec m`y opgei iax

,mdn `veidøáñ÷ àîìày `id ezrcy `eti` gken ±ïé÷Lî ©§¨¨¨©©§¦
,zexitayéãé÷t ã÷téîmirelak `le ,zexita miqepkk miaygp ± ¦§©§¦¦

e`nhp m` s` jkitle ,mnr d`neh elawiy mdn wlgke mda
ok lre ,mkezay miwynd e`nhp `l miaprdéànhéî à÷ úîéàì§¥©¨¦©§¦

,`nhdl miieyr miwynd izni` ±eäì èéçñ éëì`ed xy`k wx ± §¦¨¦§
oiia ,o`k ixde ,e`vi mdny zexita mirbep mde mze` hgeq

,miaprd on `veidì déúéì eäì èéçñ éëìdéøeòéL`ed xy`k ± §¦¨¦§¥¥§¦¥
z` hgeqxeriy mdn oi` ,cgi miaprd lka rbep oiide miaprd

oi` xy`k mixg` `nhn `nh lke` oi` ixde ,cg` mewna dviak
.`nhp oiid oi` ok lre ,dviak ea

:`xnbd dywnéëä éà,jk m` ±énð äöéakzaa jexci m` mb ± ¦¨¦©¥¨©¦
`veid oiid z` e`nhi `l ,dviak xeriy mda yiy miapr zg`

,mdnïðúäcdpyna epipy `ldy ±(b"n b"t zexdh),èçqL úî àîè §¨§©§¥¥¤¨©
íéáðòå íéúéæxeriyaúðåeëî äöéak,[zwiiecn-],ïéøBäèxy`ky ¥¦©£¨¦©¥¨§ª¤¤§¦

ezgt xak ,oiid ly e` onyd ly dpey`xd dtihd mdn z`vei
iax dxed recne ,cer mi`nhn mpi`e ,dviak xeriyn dici lr

.dviakn zegt zegt wx mkxciy opgei
:`xnbd zvxzníúämizifa yi m`y epipyy dn ,dpyna my ± ¨¨

,mi`nhp mdn mi`veid oiide onyd oi` zpeekn dviak miaprae
wx df ixdãáò éàcdviak mdyk mhgqy ,ok dyr xak m` ± §¦£©

la` .weicaàëäxaecn ,opgei iax ixaca o`k ±,älçzëìedyk` ¨¨§©§¦¨
eiapry zra epii z` xdhl lkei cvik ,zeyrl dn l`eye `a
oi`yk miaprd z` jexcl el zexedl epilr df ote`a .mi`nh
,zpeekn dviak mda yiyk mkxecl el xizdl oi`e ,dviak mda

ãaòéîì éúà àîìéc äøéæbjexcl `eai `ny ±,äöéakî øúBéelit` §¥¨¦§¨¨¥§¤§©¥¦©¥¨
.jkl al miyl `la oiid z` `nhie ,`edy lk

:zwleg drcdéì øîà[el-]àcñç áødpyy `ier ax xa `g` axl ¨©¥©¦§¨
,eiptl df oicúééö ïàîrnyi in ±Caø ïðçBé éaøìe Cìoiidy xnel ©¨¦¨§©¦¨¨©¨

,xedh df ote`a hgqpdïäaL äàîeè éëåmiwyna dzidy ± §¦§¨¤¨¤
,miaprd jeza eidyk [oiia-],äëìä ïëéäì.dpnn exdhp cvike §¥¨¨§¨

:`xnbd zxne` .`cqg ax zrc z` zx`an `xnbdà÷ àîìà©§¨¨
øáñy `cqg ax xaqy gken o`kn ±ïé÷Lîzexitayéòéìa òìáéî ¨©©§¦¦§©§¦¦

,zexitdn wlg mdy xnelk ,mdl mixaegne mda md mirela ±
àìëBà déì enhéàc ïåéëå,[miaprd-] lke`d `nhp xy`ke ±enhéà §¥¨§¦©¥§¨¦©

déìd e`nhp ±ïé÷Lîmiaprd zkixca zlrez oi` ,jkitl .[oiid-] ¥©§¦
did xy`k ,okl mcewn cer `nh xak oiidy oeik ,dviakn zegta

.miapra rela
:`cqg ax oial `ier ax xa `g` ax oia ozne `yn d`ian `xnbd

déì øîàxl `ier ax xa `g` ax,`cqg aàøañéz àì zàåm`de ± ¨©¥§©§Ÿ¦§§¨
xeaqz `l dz`éãé÷t ã÷téî ïé÷Lîcmpi` zexitay miwyndy ± §©§¦¦§©§¦¦

,mdn wlg mpi`e ,mda miqepk `l`ïðúäådpyna epipy `lde ± §¨§©
(my),äöéak úðåeëî íéáðòå íéúéæ èçqL úî àîèoiide onyd §¥¥¤¨©¥¦©£¨¦§ª¤¤©¥¨

mdn mi`veidàîìLa úøîà éà .ïéøBäèdz` m` xacd oaen ± §¦¦¨§©¦§¨¨
zexitay miwyny xne`éãé÷t ã÷téîmpi`e mda md miqepk ± ¦§©§¦¦

,mdn wlgéëä íeMîoiide onyd ok lr ±,ïéøBäèe`nhp `ly itl ¦¨¦§¦
xeriy miaprae mizifa did `l e`viyke ,miaprae mizifa mcera

,mze` e`nh `le dviakúøîà éà àlàzexitay miwynyòìáéî ¤¨¦¨§©¦§©
éòéìa,mdn wlgk miaygpe ,mda md mirela ±éànà[recn-] §¦¦©©

ïéøBäèid `l xy`k mhgqy dn liren dne ,onyde oiidmizifa d §¦
mizifa mzeida cer e`nhp `ld ,zpeekn dviak `l` miaprae

.miaprae mizifa zn `nhd rbp xy`k ,miaprae
déì øîà,`cqg axàëä,dpyna o`k ±ïðé÷ñò éàîadna ± ¨©¥¨¨§©¨§¦©

,xaecneøLëeä àlL íéáðòae`nhp `l ok lre ,d`neh lawl ©£¨¦¤Ÿ§§
,zn `nhdnéøMkúî úîéàì,d`neh lawl mixyken md izni` ± §¥©¦§©§¦

eäì èéçñ éëì,mxiyknd oiid mdn `veie mhgeq `ed xy`k ± §¦¨¦§
`ldàøeòéL eäì øéöa eäì èéçñ éëzgtp mhgeq `ed xy`k ± ¦¨¦§§¦§¦¨

zg` dtih d`vi xake dviak `l` mda oi` ixdy ,mxeriy
lre ,dzr mda rbep `ed xy`k mi`nhp mpi`e ,dviakn ehrnzpe

.mixedh onyde oiid ok
mirelak miaygp zexitay miwyny eixack giken `cqg ax

:mdn wlgke mdaéëä àîéz àì éàcixack xn`z `l m`y ± §¦Ÿ¥¨¨¦
cer d`neh milawne mdn wlgk miaygp zexitay miwyny

,zexitd jeza mzeidaàéðúc àälirl `ziixaa epipyy dn ±(.al) ¨§©§¨
Bì ïéàL äàîèpL íéáðòå (íéúéæ) ïéúez úîeøúì äîBc äæ äîì àä'¨§¨¤¤¦§©¦¥¦©£¨¦¤¦§§¨¤¥

øzéä àìå äìéëà øzéä àì da[zexyt`-],'ä÷qä,dyweàä ¨Ÿ¤¥£¦¨§Ÿ¤¥©¨¨¨
[`ld-]énð äìéëà øzéä[ok mb-]déa úéà,da yi ±éøc éòa éàcC ¤¥£¦¨©¦¦¥§¦¨¥¨¦

eäìmkxci dvxi m`y ±mdyk,äöéakî úBçt úBçt`veid didie §¨¨¦©¥¨
dxn`y jkn .dlik`l elit` miie`x mdy `vnpe ,xedh mdn
miwyndy `eti` gken ,dlik` xzid mda oi`y `ziixad

.mixedh eidie mhgeql jxc oi`e ,e`nhp xak mkezay
:ef di`xl diigc d`ian `xnbd,àáø øîàon gikedl oi` ¨©¨¨

z` xdhle zexitd z` jexcl did xyt` mpn`y ,xac `ziixad
,o`k mpn` ,dviakn zegt zegt mdyk mkxciy ici lr mdiwyn

,z`f zeyrl minkg exq` ,d`nh dnexza xaecnyàîìéc äøéæb§¥¨¦§¨
eäa éúàmzkixc zra `eai `ny ±äìwz éãéìzexitdn lk`ie ¨¥§¦¥©¨¨

mb mkxecl oi`y oeik .dlik`a dxeq` d`nh dnexz ixde ,mnvr
`ziixad dxn`y dn edfe ,mxdhl jxc oi`y `vnp ,df ote`a

.dlik` xzid mda oi`y
:el` mixaca ozne `yn d`ian `xnbdééaà déì øîà,`axléîe ¨©¥©©¥¦

ïðéLééçmiyyeg m`d ±,äìwúìd`nh dnexzn lek`l `eai `ny ¨§¦©§©¨¨
,xeqi`aàéðz àäå,`ziixaaäîeøz ìL ïîLáe úôa ïé÷éìãî §¨©§¨©§¦¦§©§¤¤¤§¨

,úàîèpLonfl `l` zg` drya mlek z` wilcn epi` i`cey s` ¤¦§¥
.mdn lek`l `eai df onf jynay miyyeg oi`e ,daexn

déì øîàzta xaecny my oky ,myn zeywdl oi` ,iia`l `ax ¨©¥
d z`y meyn ,dlwzl yyg oi` onyaeútd`nhdïéa déì ÷éøæ ©¨¦¥¥

íéöòäoke ,dlke`l `ai `le zq`np `id jkae ,dwqdd ivr ± ¨¥¦
äîeøz ìL ïîL,`nhpydéì éîøelihn `ed ixd ±,ñeàî éìëa ¤¤¤§¨¨¥¥¦§¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד א



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc migqt(iyiy meil)

àúñéàîe àú÷éìLaowxfe [ax leyia elyazd-] ewlypy mihga ± ¦§¦¨¨§¦¨¨
,eq`npe mivrd oialénð àëäxaecn opgei iax ixaca mb jk ± ¨¨©¦

àúñéàîe àú÷éìLaoial owxefe owley e`nhpy xg`ly mihga ± ¦§¦¨¨§¦¨¨
yyg oi`e mivrd oial ozwixfa zeq`np od owlyy oeiky ,mivrd

.olk`l `eaiy
,zeqe`ne zewely mihga wx wilcdl xizd opgei iaxy it lr s`
`ny yyeg `edy meyn ,df ote`a s` oda wilcdl xq` `ped ax

.ozwily ick jez e` owlyiy cr odn lk`i
:`xnbd zxxan .mxewna iy` ax ixac z` d`ian `xnbdäåàëé §¥¨

øîzéàel` eixac exn`p okide ±.éMà áøceixac :`xnbd daiyn ¦§©§©©¦
exn`pàäà,dl` mixac lr ±øîà ,àçà áø øa ïéáà éaø øîàc ©¨§¨©©¦¨¦©©£¨¨©

ìab ìeàL àaà ,÷çöé éaøzeqir labn ±eéäå ,äéä éaø úéa ìL ©¦¦§¨©¨¨©¨¤¥©¦¨¨§¨
Bì ïénçî[iaxl-]ïénç[ming min-],äàîè äîeøz ìL ïéhéça §©¦©¦§¦¦¤§¨§¥¨

zxradl ,lefa mipdkn epwpy ,el` mihga ynzyd le`y `a`y
icka ,mind menigl y`dïäa Leìì[mina-]äøäèa äqéòxear ¨¨¤¦¨§¨¢¨

jez `ny yyg `l ,cala dxdha oileg lke` iax didy s` .iax
elhay itl ,`nhze dqira mihgd erbi meniga zewqrzdd ick

,dywe .ze`nhn opi`e lke` zxeznéànàeynzyd j`id ± ©©
,jkl d`nh dnexz ly mihgaLeçéðyeygl yi `ld ±àîìéc ¥¦§¨

eäa éúà,el` mihga `eai `ny ±,äìwz éãéìlr .oze` lk`iy ¨¥§¦¥©¨¨
jk,éMà áø øîàxaecnàúñéàîe àú÷éìLazewely mihga ± ¨©©©¦¦§¦¨¨§¦¨¨

icil `eai `ny yeygl oi` jk meyne ,eq`npe mivrd oial owxfy
.olke`l dlwz

,rwxwa mlzyy d`nh dnexz ilizy oipra oecip d`ian `xnbd
mipecip mixacd jezay itl(a"r oldl)lirlc opgei iax ixac(:bl)

:e`nhpy miapr zkixc zece`,ïéáà øa àéððç áøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©£©§¨©¨¦
eðzzkqn z` epy ±éa úBîeøz[lv`-]eäa òât .äaømda ybt ± ¨§¥©¨¨©§

eúéøîà éàî ,eäì øîà ,äðúî øa àáømrhe yecig dfi` ± ¨¨©©§¨¨©§©¨§¦
,mzxn`øî éác úBîeøúaziaa mzipyy zenexz zkqna ± ¦§§¥©

.daxk lecb mc` ly eyxcn
déì eøîà,dpzn xa `axl oia` xa `ippg axe oia` xa iia`éàîe ¨§¥©
Cì àéL÷jezn jl heytl lkepy ,zenexza jl dywed dn ± ©§¨¨

.dax lv` epcenil
eäì øîà,il dywy edf ,dpzn xa `axïðzdpyna epipy ±zenexz) ¨©§§©

(f"n h"t,úBîeøz éìéúLilizy oebk ,dnexzl myixtdy milizy ± §¦¥§
,oiyixke aexkïìúLe ,eàîèpL,eyixyde rwxwaànèlî íéøBäè ¤¦§§§¨¨§¦¦§©¥

mpi`e lke` zxezn elha rwxwl mixaegn mdy oeiky ,mixg`
,mi`nhïéøeñàå,elld milizyd.(äîeøúa) ìBëàlîzehyta ©£¦¦¤¡¦§¨

oick ,mipdkl s` dlik`a mixeq` mdy xnel dpynd zpeek
,il dywe .d`nh dnexzïéøBäèc øçàî éëåmilizyd,ànèlî §¦¥©©¦§¦¦§©¥

ïéøeñà éànàmdìBëàlî.md dxedh dnexz `lde ,mipdkl ©©£¦¦¤¡
déì eøîà,dpzn xa `axl oia` xa `ippg axe oia` xa iia`éëä ¨§¥¨¦

[jk-]äaø øîà,dpynd xe`iaaéàîdpyna epipyy dn ±ïéøeñà' ¨©©¨©£¦
y epiid ,'lek`lnïéøeñàdlik`a,íéøæìmpn`y .od dnexzy itl £¦§¨¦

.dwlzqp `l mday dnexzd zyecw j` ,mz`neh mdn dwlzqp
.dxedh dnexz oick ,mipdkl dlik`a md mixzen ,ok`e

,dpzn xa `ax mdl xn`e,el` dax ixaclïì òîLî à÷ éàî± ©¨©§©¨
d`a m` ,mixfl mixeq` mdy dpynd dxn`y dna yecigd edn

y cnll dpyndäîeøz éìecébk mpic,äîeøzdnexz rxfy lky ¦¥§¨§¨
yecw epnn lcbd ,envr dnexzd rxf dlk elit` ,dgnve

,dnexz zyecwaàðéðzdpyna z`f epipy xak `ld ±(c"n my) §¦¨
,'äîeøz äîeøz éìecéb'oic zepyle aeyl dpynd dkxved recne ¦¥§¨§¨

.ztqep mrt dfàîéz éëåcnll d`a dpyndy xn`z m`e ± §¦¥¨
zece`éìecébdïéìecéb`ed s`y ,dnexzd ilecibn lcby dn - ¦¥¦¦

,dnexzïì òîLî à÷ éàîe,df yecig xn`p dnae ±ïéàL øáãa ©¨©§©¨§¨¨¤¥
äìk Bòøæ,miycg milecibe milr ea mitqep `l`àðéðz énð àä± ©§¨¤¨©¦§¦¨

dpyna epipy xak df oic mb `ld(e"n my),ìáhä'xak m` s` ©¤¤
,i`xr zlik`a elit` xq`pe zexyrna aiigzpe ezk`ln dxnbp

,gnve eizexyrn z` epnn yixtdy `la erxfeåéìecébel` ¦¨

egnvyïéøzeîmixac dna ,dk`ln xnb mcew i`xr zlik`a ¨¦
,mixen`an egnvy oilecibBòøæ ïéàL øáãa ìáà ,äìk BòøfL øáã §¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§

céb éìecéb eléôà ,äìk,'äìéëàa ïéøeñà ïéìemlke`l xeq` ,xnelk ¨¤£¦¦¥¦¦£¦©£¦¨
ly oilecib ileciby myke .dk`ln xnb mcew i`xr zlik` s`
dnexz ly oilecib ilecib jk ,md lah ,dlk erxf oi`y xaca lah
ixaca yecig oi`y `vnpe .dnexz md ixd ,dlk erxf oi`y xaca

.dnexz ilizy zece` dpynd
e÷ézLéàdn erci `ly ,oia` xa `ippg axe oia` xa iia` ewzy ± ¦§¦
.aiydldéì eøîà,dpzn xa `axlàäa Cì òéîL éãéîm`d ± ¨§¥¦¦§¦©¨§¨

.df oipra xac zrnyeäì øîà,dpzn xa daxéëä[jk-]áø øîà ¨©§¨¦¨©©
éàî ,úLLdnexz ilizyy dxne`a dpynd zpeek `id dn ± ¥¤©

ïéøeñàmdy epiid ,lek`ln,íéðäëì ïéøeñà`ed xacd mrhe £¦£¦§Ÿ£¦
eäì eìéñtéàå ìéàBä[elqtpe-]úòcä çqéäaezrc giqdy dna ± ¦§¦§¦§§¤©©©©

.dlqtpe dpnn ezrc giqd dnexzd d`nhpy oeiky ,mdn
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäitl dpynd ixac mipaen ± ¨¦¨§©§¨©

y xaeqdúòcä çqéämiycwe dnexznéåä óebä ìeñtitke ,[`ed-] ¤©©©©§©¨¥
,cin x`aziyøétLdnexz ilizyy ,ok yxtl xyt` ok` ± ©¦

elqtpy itl dlik`a md mixeq` oiicr exdhpy s` ,mlzyy
,zrcd gqidaøîàc ïàîì àlày [xaeql-]ìeñt úòcä çqéä ¤¨§©§¨©¤©©©©§

ä äàîeè,éåici lr `ny miyyegy `ed df leqt mrhy xnelk §¨¨¥
,jkl eail my `le e`nhp ezxinyn ezrc giqdyàkéà éàî©¦¨

øîéîìo`k `ld ,zyy ax ixack dpynd z` x`al lkep cvik ± §¥©
elit` exdhp mzlizya `ldy ,e`nhp `ny yygd miiw oi`

.mdilr dzidy zi`ce d`nehn
zenexza dpynd xe`iaa oecipd jynd z` `iaz `xnbdy mcew

(a"r oldl)mrh zece` dxen`d zwelgnd z` `xnbd d`ian ,
miwlegd oia didy ozne `yne ,zrcd gqid ly leqtd

:ef zwelgnaøîzàc,yxcnd ziaa xn`py ±éaø ,úòcä çqéä §¦§©¤©©©©©¦
óebä ìeñt øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ,éåä äàîeè ìeñt øîà ïðçBé¨¨¨©§§¨¨¥§©¦¦§¤¨¦¨©§©

.éåä̈¥
:ef zwelgnn dpin `wtpd z` zx`an `xnbdìeñt øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©§

äpøäèéå eäiìà àáé íàL ,éåä äàîeèd`nhp `ly epl dlbie ± §¨¨¥¤¦¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨
,`id dxedhe llk dnexzd,Bì ïéòîBL`ed zrcd gqid leqty §¦

.drbp `ly dlib ixde ,d`neh da drbp `ny yygnïBòîL éaø©¦¦§
ïéà ,äpøäèéå eäiìà àáé íàL ,éåä óebä ìeñt øîBà Lé÷ì ïa¤¨¦¥§©¨¥¤¦¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨¥

Bì ïéòîBLd`neh da drbp `l zn`a m` s`y ,dze` xiykdl §¦
.`edy ote` lka dlqetd envr zrcd gqid gkn dlqtp ,llk

yix zrc cbpe ezhiyl opgei iax `iady di`x d`ian `xnbd
:yiwl yix dgcy dne ,yiwldéáéúéà[el dywd-]éaøì ïðçBé éaø ¥¦¥©¦¨¨§©¦

,Lé÷ì ïa ïBòîL,`ziixaa epipyïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ¦§¤¨¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
ïè÷ ìeì ,øîBà à÷Bøa,dxfrd ztvxa diepa dphw `neb oirk ± §¨¥¨¨

,çaænì Lák ïéa äéäly mxeaig mewnl dkenqd ziefa ,xnelk ¨¨¥¤¤©¦§¥©
,gafnde yakdúàhç éìeñt ïé÷øBæ eéä íML ,Lák ìL Báøòîa§©£¨¤¤¤¤¨¨§¦§¥©©

óBòä,df mewnl jenqa ziyrp dzidy oeikïúøeö øaeòúeoeike ± ¨§©¨¨
cr mipiznn ok lr ,miycw oeifa meyn cin mtxeyl xyt` i`y
,[elqtpy ze`hgd xya lwlwziy epiid] xya zxev mdn xeariy
eyrie dpila elqti jk ici lre ,dlil mdilr xeariy ici lr dfe¥

,'xzep'ïéàöBéåzxgnl,äôéøOä úéáìlk ,dpde .xzep oick §§¦§¥©§¥¨
jxev oi`e ,cin dtixya mpic ,mda erx`iy okziy mileqtd

ok lre ,dpila elqtiy oizndlàîìLa úøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©¦§¨¨
zrcd gqid leqt,éåä äàîeè ìeñtlr `nhp `ny miyyeg ep`y §§¨¨¥

ote`a `ziixad z` cinrdl xyt` ,oaxwdn ezrc giqdy ici
e ,zrcd gqida z`hgd dlqtpyéòa éëä íeMîd ok lr ±`i ¦¨¦¨¥

dkixväøeö øeaéò,cin dze` mitxey oi`eeäiìà àáé ànL ¦¨¤¨¨Ÿ¥¦¨
äpøäèéåjxev did `le llk d`nhp `l zn`ay xn`iy ici lr ¦©£¤¨

.dztixyl mcew dpila dlqetl yi df iptne ,dtxeyléà àlà¤¨¦
úøîà`ed zrcd gqidy,óebä ìeñtmb oaxwd z` lqet `edy ¨§©§©

,llk `nhp `l m`äøeö øeaéò éì änì,dtxeyl ickïðúäå`lde ± ¨¨¦¦¨§¨§©
,epipy,ììkä äæ¤©§¨
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רז
ezny in` cenr cl sc ± iyily wxtmigqt

àú÷éìùáàúñéàîåode mivrd oial owxef jk xg`e ,owley e`nhpy xg`l Ð.zeq`np

,edpiwlyilc inwn dl lik` `nlc yiig `ped axe.owleyy drya e`åì ïéîçî åéäå
ïéèéçá ïéîçäàîè äîåøú ìùmze` oigwel eidy Ðmipdkn.lefaäñéò ïäá ùåìì

äøäèádid dxdha oileg lke` iaxy it lr s` :xnelk Ðipd erbp `nlic yiig `l Ð

dqira mi`nh mihgelhac Ðzxezn edl

.e`nhn `le lke`úåîåøú åðúzkqn Ð

.zenexzåúéøîà éàî`nrhe yecig Ð

.daxk lecb mc` ziaa mipey mz`y zenexza

äîåøú éìéúù.oiyixke aexk ilizy oebk Ð

àîèìî åøäèoxeaigy .mixg` Ðolha rwxwl

.lke` zxeznìåëàìî ïéøåñàå`wlq `we Ð

.mipdkle ,d`neh meyn jzrcíéøæì íéøåñà
.ediipin dnexz my rwt opixn` `lc Ðéàîå

äîåøúë äîåøú éìåãéâ ïì òîùî à÷elit` Ð

oiney zerlv e` oihig oebk ,dlk erxfy xaca

.`pipz Ðàîéú éëålek`ln oixeq` i`d ÐÐ

miwc milva oebk ,xn`w dlk erxf oi`y xaca

milzeyyke ,y"eaiv oixewydcal zg` zg`

od Ðzetqepzexagznedyyceepiide ,cgi '

oilecib ilecib`ly ,odilr zetqepd oze` Ð

onvr oilecibe .mlern dnexz eidoebk Ð

oiaigxne mikledy ,aexk ilizyoilrd

glwa oilerd miycgd micae ,mipey`xdeed Ð

.milecib ilecibïéøúåî åéìåãéâ ìáèälr s` Ð

,ixka gxnzpy itrawede,xyrnllgeeilr

,dlgz eizexyrn yixtd `le erxfe ,lah my

gnveexvwe ,xnbpecr i`xr zlik`l xzen Ð

gxniydnexz dnexz ilecibc ab lr s`e .ixka

z` ciqtdl `ly ,`xnegle ,`ed opaxcn Ð

lah ilecib la` .mipdkd,od ixde ,od oileg Ð

,oxvewykcr i`xr odn lke`e ,d`eaz x`yk

.mgxniyúòãä çñéäáe`nhpyk Ðdlgzn

aey mdn ezrc giqd,oxneylngqida oilqtpe

xacna) dnexz iab aizkc .zrcdz`" :(gi

"izenexz zxnyn`le xeniy dl ciar Ð

.jzrc giqzéåä óåâä ìåñô`id dlrn Ð

mye ,jka oilqtpy miycwa.envrl `ed leqt

oze` lk e`nhp `ly xn`ie edil` `eai elit`e

odn ezrc giqdy minid.el oirney oi` Ð

øéôùozlizy oi`y ,oixeq` ikd meyn Ð

leqt my xiqdl odl zlren.odilrnàìà
øîàã ïàîìgqida oilqtp miycwy dn lk Ð

lr `ny ,d`neh yyg meyn `l` epi` zrcd

ezrc giqdy iciozxinynd`neh oda drbp

.rcei epi`eøîéîì àëéà éàîi`n` ipd Ð

d`neh elit` `d ?d`neh yyg meyn ilqtin

oday zi`cemzxdih.ozlizyåðøäèéåÐ

.gqid ini lk d`neh ea drbp `ly xn`ieìåì
ïè÷.dtvxd oipaa dieyr dlelg `neb oink Ð

.çáæîì ùáë ïéáyakl jenq zief oxwa :xnelk

mdy mewna ,gafnl jenqe.mixagznùáë ìù åáøòîá.yak ly ziaxrn zty lv` Ð

óåòä úàèç éìåñô ïé÷øåæ íùù,dhnl zinexc ziaxrn oxwa ziyrp `idy itl Ð

rxi`ykemiycw oeifa meyn ,cin dtxeyl leki oi`e ynn sebd leqt epi`y da leqt

.my dze` oipzep Ðäúøåö øáåòúåxya zi`xn zxev xeair .dpil leqt epiid ÐÐ

zpiladply oeike ,`ed cg` dliljgxk lre .sxype dtixy oerhe ,xzep `id ixd dlila

dxev zxard opiracnlbityk e`l Ðdzevnk `ly dwln e` dzvi e` z`nhp e` da

ixecd`l ol dnle ,`ed `ilrn leqt `dc .ixiinwi` dpil iraipc epl oi`e ?dpil leqt`

`ed d`neh yyg leqt zxn` i`e .zrcd gqid leqt e`lleqt i`dc xninl `ki` Ð

`ed `nlra `yyg `l` ,inhi`c dil opifg `lc oeike ,xn`w zrcd gqidaira Ð

opivn `lc ,dxev xeairdtxynldxedh xn`ie ok ixg` edil` `eai `ny ,`icdl

eptxyy z`vnpe ,dzid`nhp `l elit` envrl `ed leqt my m` ,`l` .oixedh miycw?dxev xeair il dnl Ð
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àú÷éìùála` ozedydl xzen zeqe`n xak ody `wec d`xp zvw Ð `zqi`ne

wxtac miapr zkixca enk ,dlwz icil dia iz` jk jezac ,xeq` Ð q`nl

oileg d`n jezl dltpy d`nh dnexz d`q :opixn` (`,ak zexeka) "dnda gweld"

mexz :opiqxb iying wxta zenexz zkqnae .awxze mexz :xne` xfrl` iax ,mixedh

,sxyz Ð `zqi`nac :mz epiax xne`e .sxyze

.dtixy zrya epnn dpdie

ïéîçîxne` Ð dnexz ly oihiga oing el

eid iax zia ly mipdklc :mz epiax

dpi`y d`pd `l` `ixy `l l`xyilc .oiyer

.dnexza l`xyil oiaxrnc ,aexir enk ,ielik ly

e` ezndal lik`dl oebk ,ielik ly d`pd la`

`nw wxta opixn`ck ,l`xyil xeq` Ð wilcdl

dxt xkyy odk :(`,eh) dxf dcear zkqnc

zkqnae .dnexz ipiyxk dplik`i `l Ð l`xyin

:opixn` inp ('i dpyn xyr cg` wxt) zenexz

ly onya zeyxcn izaae zeiqpk izaa oiwilcn

my yi m` :yexit .odk zeyxa `nhpy dnexz

:xne` wgvi epiaxe .d`nl xp cg`l xpc ,odk

dn Ð "izenexz zxnyn" opiyxcc meyn `nrh

s` Ð odkl `wec dxedh dne .'eke dxedh dnexz

.dwlcd `l` `kil d`nhae .odkl `wec d`nh

åøäèwxtac :wgvi epiaxl dniz Ð `nhln

`nrh epiidc opiwqn (a,fh) zayc `nw

dnexz meyn Ð dnexz dnexz ilecib exfbc

dze` ddyi `ly :yexit .odk cia d`nh

dze` ddyi Ð exdhc oeik ,`zyde .drixfl

meync :wgvi epiax xne`e !dxdhl ick drixfl

`id oiicry xg`n ,dze` ddyi `l `zxet geix

,oe`b miqp epiax dywd .oileg ziyrp `le dnexz

Ð ipy xyrne dnexz ilecib :`ztqeza `ipzc

zkqnc inlyexia uexiz `vne .oilegk od ixd

hwla aiigzdl epiid Ð oilegk od ixdc :zenexz

oihwln mipdk iipre l`xyi iipre ,d`te dgkye

iipr :`ipzc epiide .mixfl oixeq`y `l` ,oze`

.dnexz inca mipdkl odly z` oixken l`xyi

xyrne dnexz oi` `ziixe`cny itl `nrhe

opaxc dxifb iz` `le ,d`te dgky hwla oiaiig

dyn epiax axd dywd cere .dil rwtne

dpyn ipy wxt) mixeka zkqna opzc ,y"iixap

.dnexza ok oi`y dn mixekae xyrna yi :(a

lek`ln mixeq` olecib Ð mixekae xyrndy

ok oi`y dn ,dndale mixfl s` milyexia

!mixfl exy dnexz ilecibc rnyn .dnexza

s`" `pyil xity iz` `l ikd e`la ,edin

c ,"mixfl.xninl dil irain mipdkl s` daxc`

rnyn oke ,mieb epiid Ð mzdc mixfc d`xpe

.inlyexiaéìåãéâwgvi epiax yxit Ð oilecib

on oey`x ilecib epiid Ð milecibc :xy` oa

edf Ð milecib oze` rhpe xfg jk xg`e ,rxfd

wiqnc ,inlyexin di`x `iane .oilecib ilecib

.minrt izy hwlpe rxfpy ,`peeb i`dka epiidc .zepxeb ipy eyriyn :oilecib ilecib` mzd

erxfy xac ied oineyc :qxhpewd yxity dne .oey`x lecib ied lkd qxhpewd yexitle

erxf oi`y xac edfi` :(e dpyn) iriyz wxta opz zenexz zkqnac ,ikd rnyn `l Ð dlk

.milvade meyde seld :dlk

ìåñôniz Ð ied sebdmewna dpgipi rpvend mewna dzid m` :opixn` (a,k) lirlc ,d

cin dtxeyl xzen oi` i`n`e .`l Ð micia ,oi` Ð `nxb :opixn`e ,dtxezd

?dpnn ezrc giqnykäîìepiid leqt i`d `nlic :wgvi epiaxl dyw Ð dxev xeair il

gqid ea yi lela wxfpy xg` ,mewn lkn :xnel yie ?dxev xeair irac ,milraae mca

.opgl` epiax axd .zrcd
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eznyרח ina cenr cl sc ± iyily wxtmigqt
åìåñôù ìëåôåâáxyaae ,i`ce leqt Ðenvr.cin sxyi Ðíãá.mcd jtyp oebk Ðíéìòááåmilra e`nhp oebk Ðgqtde.eplk`iy in o`k oi`e ,miiwit lr s` ,mce

ikd elit` ,`ed xenb leqtyenvr xyak epi`e li`ed Ð.dxev xeair ira Ðäåáà øá äáø éáã àðú."oilev cvik"a dizlinc `nrhe ,`kid `prci `l `zlin xwir Ð

.ìåâéô åìéôàserd z`hg ileqt i`n :dinwl ipynck iiepyl ivn `l `kde .dxev xeair oerh ,`ed sebd leqtyelqtpy Ð?il dnl dxeve d`neh epiidc ,mei leahaéáø
÷åøæé øîåà øæòéìà.xya oi`y it lr s` ,mc :"oilev cvik"a xn`c ,dinrhl xfril` iax .mcd z` Ð÷åøæé àì øîåà òùåäé éáøoi` m` :xn`c ,dinrhl ryedi iax Ð

xyamirlwl ueg `vie .mc oi` Ðxyaa Ð

dvigny ,xn`w miycwd iycwzneg odly

cren ld` xvga" :edleka aizkck ,dxfr

z`vi m`e ."delk`iopitlick ,zlqtp Ð

"oilev cvik"al`"n."dnipt ycewdéàî
úòãä çñéäá åàì ìñôðoeikc .dinza Ð

i` ?ez `ki` leqt i`n ,`vie `nhp `pzc

zaygna oebk ,mc zceara lqtpenewnl ueg

uegeepnfls` ixdy ,xya lqtp ixw `l Ð

.wexfi xfril` iax `nip `l `dae ,lqtp mcd

àîìùá úøîà éà`ed d`neh yyg leqt Ð

wxf m`y ryedi iax dcen ikd meyn Ð

ab lr s`e ,i`ce `nhp elit`c .dvxed

ied sebd leqt d`nehc.uiv dvxn Ð

uiv ievix xaq `wc ,wexfi `l dlgzkle

dil ipdn `lc ab lr s` ,`veie .`ed carica

uiviaxc ab lr s`c .carica dvxed Ð

li`ed edin ,xyae mc ,izxz ira ryedi

xac zngn leqt `vei leqte ,oira xyade

`ed xg`zevign oexqg leqt dil opiayg Ð

xninl `ki` ,eteqa zegpnc `nw wxta

.dvxed caricaìåñô úòãä çñéä éà àìà
.àåä óåâä`l inp uiveivxni`n` ,dilr

.opiqxb ikd ?dvxedìåñô úøîà éà àìà
äöøåä éàîà éåä óåâäleqt :opiqxb `le Ð

`w in sebdivxninp `vei leqt `dc .uiv

:(a,fh) `nw wxta opixn`ck ,uiv ivxn `l

.d`neh oer `l` `yep epi` `dìåáèá ìñôð
íåéuiv meyn `nrhe Ð.éáøã äéî÷ äøîà

äéîøéoixeq`c ,lirl zyy axc `d Ð

.`ed zrcd gqid meyn lek`lnàúúòîù
ïëùçîãoicea xac ly enrh oircei oi`yk Ð

maln.epi`y mrhàëùçîã àøúàlaa Ð

.dwenr'åë åëì òéîù àìoileki o`kne Ð

cenlldnrhlek`ln oixeq`c ,dpyn lyÐ

oilegl drixf `ipdnc ab lr s`c .dlrn meynipdz `lc dlrn opax cear Ðexdh `nhln ,edine .dlik` xzidl dxenb dxdh dl zelrdl ,dnexzl`dlc Ðcear `l

.dlrnâçä éîe`nhpyke ,zay axrn oze` oi`lnn eid bgd jezay zayc .mind jeqip ly oebk Ðze`lnle jlil oileki oi`ze`lnl `ed gxehe ,zaya geliyd on

lblba lecbd xeanjlde Ðmwiyde`id efc ,dwyd edl `wlq mine ,dxfray mind zn`aozrixfexaryn.elhae ,xeaig dyrpe ,dewnd in odilrïùéã÷ä êë øçàåÐ

zxy ilka eyciw `l e` ,my odilr `xw `l oiicry.oixedh Ðùã÷äì äòéøæ ïéà.eyr dlrnc ,dnexzl drixf oi` inp `kd ,miycwa eyr dlrnc ,jka exdhl Ðàäì
àúòîù.`irye` iaxc Ðúøîà÷ úøù éìëá ïùéã÷äsebd zyecw od oiyecwc oeikc Ðo`lnc ,dt zyecw meyn la` .dlrn opax edl edpicar Ðbg myl leg ilkaÐ

`ipdne ,dlrn edl icar `l.dwyd edl.éúòîù àì åædt zyecwa s`c izrny zxg` dlrna la` ,ilka m` dta m` izrny `l drixfc ef dlrna`ki`e ,opax decar

.yceway zelrn lkl oicd `edc dpin slinlúåøåäè ïùéã÷ä êë øçàå ïëøã.lke`d mr d`neh iliaw `le ,iciwt cwtin oiwyn :lirl xn`c ,dinrhl opgei iaxe .mikqpl Ð

jixc ikid yxtn dinwle.edlúåàîè ïëøã êë øçàå ïùéã÷ä.mikqpl epii yicwd jzrc `wlq `w Ðúåàîèdlrn opax cearc Ð.lke`d mr dwyn `nhinc ,miycwa

ilkl opzp inp i`c ,od dt zyecw miapr `de .iciwt cwtin oiwyn eda opixn` `le"miycw zhigy"a opitlick ,el ie`xd xac `l` oiycwn zxy ilk oi`c ,oycwn ilk oi` Ð

"ycwi gafna rbepd lk" :xn`py ,gafn iab.mzd ol `wtp gafnc `inec zxy ilke .dler :xnel cenlz ,ie`x epi`y oia ie`x oia ip` rney Ðäîåøú ìù íéáðòái`de Ð

"oyicwd"dnexzac ,xn`w dnexz zyecw Ð.miapra `le oiia `l ,ilk zyecw `kiiy `léðä ìáà.bgd in Ðàáåè åìéôàå ïëøãjk xg`e okxc :zxn` .xcdnw lirl Ð

oyicwdxzei i`c .dviakn zegt zegt :lirl zxn` `de .dinza !?zg` zaa `aeh elit`e .zexedh Ð`d Ðenhi`dviaka oiwynz`ivin,lke`d z`neh dpey`x dtih

.opiqxb ikd :xeriyk da yi ixdyïåùàøá íéáðò åòâðù äöéáëî úåçô ïðéòáã íúä àîéà úéòá éàå äöéáëî úåçôá éîð àëä àîéà úéòá éà`nh e` uxy `nh oebk Ð

ipy miapr eedc oeikc .zn `nh oky lke ,dliape`nih Ðdviaka oiwynd z`z`viynoileg ody it lr s`e .dpey`x dtihzeidl oiwyn `nhn dnexzd z` lqetd lkc Ð

opiqxb `l "dnexza iyily dyer ipy"e ,dlgzdnexza i`c .opiwqr oilega `dc Ð.lke`d mr dwyn d`nhny dlrn cearc oxn` `d Ðåòâðã àëäeedc ,ipya miapr Ð

dnexz my odl `xwy ,oyicwd jk xg`e okxc ,jkld .iyily eda zgkyn dnexz zxdh lr eyrpy miapr .iyily edlcgi daxd jxc elit`e ,oixedh Ðlke`dy Ðiyily

lke`d mr e`nhp `l dlgzne .melk dwynl dyr `lokxc jk xg`e dnexzl oyicwd .dlrn cear `l my z`ixw mcewc Ðz`ixwnc ,oi`nh Ð,odilr dlrnd dlg my

lke`k oiwynd dyrpe.cg` lkdàðéðú éîð ïðà óà.dt zyecwa elit`e ,miycwa dlrn opax cearc Ðéìëá ïúåéç àäúùz`hg in ea ycwn `edy envr ilk eze`a Ð

oxt`a`le ,oirnd on eze`lnl jixvm`lnixg` ilkamxrie"ozpe" azke .df jezlxg` ilka eze`lnl xzenc ,oiyelz rnync Ðmxrie.df jezl
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òLBäé éaø äãBîe .÷Bøæé àì :øîBà òLBäé éaø ,÷Bøæé¦§©¦§ª©¥Ÿ¦§¤©¦§ª©
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éåä äàîeè éìeñt àîìLa zøîà éà¯zçkLîc eðééä ¦¨§©§¦§¨¨§¥§¨¨¥©§§©§©©§

éåä óebä ìeñt zøîà éà àlà .õéö évøîc dì¯ ¨¦§©¦¦¤¨¦¨§©§§©¨¥
ìñôð éàî ?(õéö) äöøeä éànà¯.íBé ìeáèa ìñôð ©©§¨¦©¦§©¦§©¦§
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Bà ,äìòî ïðaø ãeáò àì äta ìáà ,øîà÷ éìëa ïLéc÷ä :ééaà déì øîà .àúòîL àäì§¨§©£¨£©¥©©¥¦§¦¨¦§¦¨¨©£¨©¤¨©©¨©©£¨
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc migqt(iyiy meil)

Bôeâa BìeñtL ìke` lbtzp xyady oebk ,envr oaxwd lqtpy ± Ÿ¤§§
,ze`cea lqtpy ote`ae ,xzep dyrp e` ezvignn `vi e` `nhp

,ãiî óøOéwx `ed eleqt m`e,ícaxyt` i`e mcd jtypy oebk ¦¨¥¦¨©¨
,ewxefl,íéìòaáeezn e` eilra e`nhpe gqt oaxw `edy oebk ©§¨¦

,eplk`iy in oi` j` xyk gqtdy ,mcd zwixf xg`løaeòz§©
ïúøeö,dpila lqtie edepili xnelk ,eay xyad zxev xearz ± ¨¨

ïéàöBéåzxgnl.äôéøOä úéáìcin sxyi eteba eleqty lky ,ixd §§¦§¥©§¥¨
zrcd gqidy xaeqd yiwl yixl ,ok m`e ,dxev xeair jixv epi`e
gqida z`hgd dlqtpy `ziixad zpeek m` ,`ed sebd leqt

.dtixyd iptl dxev xeair dkixvd dnl ,zrcd
déì øîà,opgei iaxl yiwl yixàpz éàä`ziixad ly `pzd ± ¨©¥©©¨

lel dyrpy dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi iax mya dpyy
,serd z`hg ileqtléác àpz[ly eyxcn zian]deáà øa äaø ©¨§¥©¨©£©

,ìebét eléôà øîàc ,àeä,sebd leqt `edyäøeö øeaéò ïeòèepi` - §¨©£¦¦¨¦¨
lk mipzip eid df lela ok lre ,ezxev xaerzy cr sxyp
zrcd gqid leqty `ziixadn di`x epl oi` ,jky oeik .mileqtd

.xac zeywdl oi`e d`neh leqt `ed
:yiwl yix ziigce ,ezhiyl opgei iax `iady ztqep di`x

déáéúéà,hgypy oaxw ,`ziixaa epipy ,yiwl yixl opgei iax ¥¦¥
enc wxfpy mceweàîèð,xyad lkìñôpL BàlkBà ,øNaä ¦§¨¤¦§©©¨¨

miycw iycwaàöiLxyad lkíéòìwì õeç,lqtpe [dxfrl ueg-] ¤¨¨©§¨¦
,mirlwl uegn `vi `ly xedh xya zifk oaxwd xyan xzep `le

÷Bøæé øîBà øæòéìà éaøe` aixwdl xya oi`y s` ,mcd z` ©¦¡¦¤¤¥¦§
,lek`l,÷Bøæé àì øîBà òLBäé éaøz` miwxef oi` xya oi` m`y ©¦§ª©¥Ÿ¦§

,leqt `edy `l` miiw xyad m` oicd `ede ,mcdéaø äãBîe¤©¦
÷øæ íàL ,òLBäé,i`yx did `ly s`äöøeälr oaxwd [xyked-] §ª©¤¦¨©§¨

,le`yl yie .eilral dlre ,uivd iciéàî[edn-]'ìñôð'xen`d ©¦§©
,`vei leqte d`neh leqt `ziixad dzpyy xg`y ,`ziixaa

,xyad z` wx lqety mcaln yi sqep leqt dfi`åàìoi` m`d ± ¨
lqtpy dpeekd,úòcä çqéäaeàîìLa úøîà éàm` xacd oaene ± §¤©©©©¦¨§©¦§¨¨

zrcd gqidy xn`zdì úçkLîc eðééä ,éåä äàîeè éìeñtlr ± §¥§¨¨¥©§§©§©©¨
meyn ,d`vxd ea `ven dz` okõéö évøîcoaxwde df leqt lr ¦§©¥¦

,xykúøîà éà àlàzrcd gqidäöøeä éànà ,éåä óebä ìeñt ¤¨¦¨§©§©¨¥©©§¨
(õéö)leqt caln xg` leqt lr dvxn uiv oi` `ld ,oaxwd ¦

`ed zrcd gqid leqty xn`y yiwl yix lr dywe ,d`neh
.sebd leqt

:`xnbd zvxzn'ìñôð' éàîy ,`ziixaa xen`da ìñôðrbpy jk ©¦§©¦§©§
ea,íBé ìeáè.uiv eilr dvxny d`neh leqt `ede §

:`xnbd dywnéëä éà,jk m` ±eðééäleqt edf ±àîèxkfp xaky ¦¨¦©§¨¥
:`xnbd zvxzn .ztqep mrt xkfp recne ,`ziixaaéðååb éøzipy ± §¥©§¥

ipte`àîè,dxenb d`neha xyad `nhpy ,`ziixad dzpy ¨¥
.mei leah rbna `nhpye

xeywd ozne `ynd lke ,zrcd gqid leqt ly excba ,ef zwelgn
oeicd ab` e`aed ,dil`(`"r lirl)zenexza dpynd ixac zece`

(f"n h"t)`nhln mixedh olzye e`nhpy dnexz ilizyy ,
dpynd ixac mrha dzywzd `xnbd .dlik`a mixeq`e
mb `ed xeqi`dy x`ia zyy axe ,dlik`a mixeq` milizydy
.miycwak dnexza lqetd zrcd gqida elqtpy meyne ,mipdkl
`ed m` ,zrcd gqid leqt ly excba df xe`ia dzlz `xnbd
,d`neh leqt `edy drcly dxn`e ,sebd leqt e` d`neh leqt
egcp xaky oeik ,ef drcl .dpynd z` ok x`al xyt` i`
`ll dpynd dxzep ,dpynd ixacl e`aedy mincew mixe`ia

.xe`ia
:`xnbd zxne` .dpynd xe`iaa zxg` zexyt` d`ian `xnbd

÷éìñ ékdlr xy`k ±ïéáø,l`xyi ux`l laanì døîàdézòîL ¦§¦¨¦©§¨¦§©§¥
dén÷eiptl ef `ibeq xn` ±,äéîøé éaøcz` x`ia zyy axy ©¥§©¦¦§§¨

edfy ,exdhpy mi`nhd milizyd z` mipdkl zxqe`d dpynd
,zrcd gqida elqtpy meynøîàå,jk lr dinxi iax eléàìáa §¨©©§¨¥

éàLtè,miyth miilaa ±ïeúéøîà àëBLçc àòøàa éáúéc íeMî ¦§¨¥¦§¨§¦§©§¨©£¨¨§¦

eëLçîc àúzòîLmixne` dkyg ux`a mz` miayeiy meyn ± §©§¨¨§©§§
z` yxtl mircei mkpi`y iptn ,xnelk ,zekeyg zereny mz`

,mipekp mpi`y mipte`a dze` miyxtn mz` ok lr dpyndàìŸ
eëì òéîLmzrny `l m`d ±àäel` mixac ±cxn`ïBòîL éaø §¦©§¨§©¦¦§

déîMî Lé÷ì ïa[enya-]âçä éî ,àéòLBà éaøcmikqpznd min ± ¤¨¦¦§¥§©¦©§¨¥¤¨
,zekeqd bga gafnd iab lreàîèpL,jeqipl elqtpeï÷éMä± ¤¦§§¦¦¨

,dxfray mind zn`l mxaigïLéc÷ä Ck øçàåjeqipl,mind §©©¨¦§¦¨
,ïéøBäèm`eïLéc÷ämind jeqipl,íéàîè ,ï÷éMä Ck øçàåoi`y §¦¦§¦¨§©©¨¦¦¨§¥¦

,le`yl yie .eycwedy xg` minl dliren dwydéãkîxg`n ± ¦§¦
k mind ly mzwydyeäðéð äòéøæ,[md-]Ck øçàå ï÷éMä él äî §¦¨¦§©¦¦¦¨§©©¨

,ï÷éMä Ck øçàå ïLéc÷ä él äî ïLéc÷ädwyd dliren m`y ¦§¦¨©¦¦§¦¨§©©¨¦¦¨
.eycwedy mina lirez `l recn ,xdhlàîìà,`eti` gken ± ©§¨

y,äòéøæ ïéàdliren,Lc÷äìlirez `ly miycwa eyr dlrny ¥§¦¨§¤§¥
,d`nehn mxdhlénð àëäe`nhpy dnexz ilizya ,o`k s` ± ¨¨©¦

,olzye,äîeøúì äòéøæ ïéàlirez `ly dlrn eyr da s`y ¥§¦¨¦§¨
.dlik`a mxizdle mxdhl

mlzye e`nhpy dnexz ilizyy dpynd ixac `eti` ex`azp
,mipdkl s`e dlik`a mixeq` oiicr mle` ,`nhln mixedh

.mze` zxdhn drixfd `dz `ly dlrn minkg eyry meyne
:ef dlrn minkg eyr dyecw efi`a dpc `xnbdáéúé[ayi-]áø ¨¦©

àzòîL àäì dì øîà÷å éîécminkg eyry ,ef dkld xn`e ± ¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
.dwyd mdl lirez `ly oyicwdy bgd ina dlrnééaà déì øîà̈©¥©©¥
m`d ,`irye` iax xn`y 'oyicwd' edn ,inic axléìëa ïLéc÷ä¦§¦¨¦§¦

zxyà÷øîwx mxdhl dwyd mda dliren oi`y epiide ,[xn`-] ¨¨©
,zxy ilka eycwzpy xg`lìáàmyicwde leg ilka m`ln m` £¨

äta,bg myl m`lnn `edy xn`y ,calaãeáò àì[eyr-]ïðaø ©¤Ÿ¨©¨¨
äìòî,mixedh mde mwiyn e`nhp m`e ,efàîìéc Bà[`ny-] ©£¨¦§¨

myicwdaénð äta[ok mb-]ãeáò[eyr-],äìòî ïðaøm` s`e ©¤©¦¨©¨¨©£¨
.mxdhl dwyd cer dliren oi` cala dta eycwzp

déì øîà,iia`l inic axBædrixfe dwyd oi`y ef dlrna ± ¨©¥
,miycw xdhl zlren,ézòîL àìcala dta eycwzpa mb m` Ÿ¨©§¦

la` ,zxy ilka eycwzp m` `weec e` ,dze` eyrda àöBik± ©¥¨
zxg` dlrnaézòîLdlrna mby heytl ozip mdny mixac ¨©§¦

g oi` zwtzqp eay,zxy ilka yeciwl dt yeciw oia weliøîàc§¨©
,eàîèpL íéáðò ,ïðçBé éaø øîà ,eäáà éaøm`ïëøcz` `ivedl ©¦£¨¨©©¦¨¨£¨¦¤¦§§§¨¨

mpiiïLéc÷ä Ck øçàå,oiid jeqipl [mdn mi`veid miwynd z`-] §©©¨¦§¦¨
,dkixcd zra oiicr miyecw miaprd eid `le,íéøBäèoiid ,xnelk §¦

oiwynd e`nhp `le .oiid jeqipl xyke xedh oii mdn `veid
miaygp mpi` miaprd jeza mdyky meyn ,miaprd jeza mcera
`l ok lre ,cala mda micwtene miqepkk wx `l` mdl mixaegn

lirl xen`ke ,mnr e`nhp(:bl)m` mpn` .opgei iax myaïLéc÷ä¦§¦¨
[miaprl-]ïéàîè ,ïëøc Ck øçàå,oiid jeqipl mileqte oiwynd §©©¨§¨¨§¥¦

miqepkk miwynd eaygi `ly ,miycwa dlrn minkg eyry
exn`a opgei iax zpeeky i`ceae .e`nhi `le miaprd jeza
miaprd z` yicwdy `id 'mi`nh okxc jk xg`e oyicwd'

,ea zwtzqpy wtqd z` heytl yi ok m`e .xen`ke ,mikqplàäå§¨
[`lde±]eäðéð ät úMeã÷c íéáðòilk zyecw zkiiy oi`y ,[md-] £¨¦¦§©¤¦§

,jeqipl ie`xd oiia `l` zxyïðaø ãeáò éëä eléôàåit lr s`e ± ©£¦¨¦¨©¨¨
minkg mda eyr okäìòîgkene ,miapra miqepkk eaygi `ly ef ©£¨

xy`k mb od ,e`nhpy miycw xdhl `ly minkg zlrny
.ilka `le dta wx eycwzp

:ef di`x dgec `xnbd,óñBé áø øîàm`dúøîà÷ íéáðò ¨©©¥£¨¦¨¨§©
minkg eyry opgei iax xn`y dnn m`d ,xnelk ,[zxn`-]
ina dlrn minkg eyry di`x `iadl dvex jpd miapra dlrn

,cala dta eycwed xy`k mb bgdàëä,opgei iax ixaca o`k ± ¨¨
`l` ,mikqpl ycwda xaecnd oi`ïðé÷ñò äîeøz ìL íéáðòa©£¨¦¤§¨¨§¦©

,dnexzl myixtd epiid 'oyicwd' xn`y dne ,[miwqer ep`-]
eäãéc ät úMeã÷c,dnexzl mzyxtd xnelk ,[mdly-]úMeã÷k ¦§©¤¦§¦§©

éìkmiycwaàéîc,ilk zyecw mda oi`y ,[dnec-]éòác éðä ìáà §¦¨§¨£¨¨¥§¨¦
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc migqt(ycew zay meil)

àlàminkg eyr jgxk lräìòîmind eidiy jixvdl z`hg ina ¤¨©£¨
d`iady weqtde ,z`f dkixvd `l dxezdy s` ,mixaegn
opax my eyry myke .`zknq` `l` epi` jk myl `ziixad

,ilk zyecw my oi`y s` xaca dlrnénð àëäina ,o`k s` ± ¨¨©¦
minkg eyr ,dnexzae bgdäìòîdwyd oi`y xnel `nlra ©£¨

.mda dliren drixfe
àðéðz énð ïðà óà ,éMà øa éîéL áø øîàdpyna epipy ep` mb ± ¨©©¦¦©©¦©£©©¦§¦¨

(b"n c"it mirbp),epipyy ,miycwa dlrn dzyr dnvr dxezd s`y
y `nhäìòå ìáè,dewnd onøNòna ìëBà`ed oiicry s` ,ipy ¨©§¨¨¥©©£¥

,mei leahBLîL áéøòädliahd xg` ynyd eilr drwy ± ¤¡¦¦§
`ede cer ezxdh dnlyp ,ezliah mei miizqpeìëBàmb.äîeøza ¥©§¨

,wiicl yieïéà äîeøúala` ,lke` `ed ok` ±àì íéLã÷a,lk`i ¦§¨¦§¨¨¦Ÿ
ed m``iaiy cr ,zcleie dafe af oebk ,dxtkl wewfd `nh `

le`yl yie .ezxtkéànà`ld ,lk`i `l recn ±àlà .àeä øBäè ©©¨¤¨
dxezd dzyry jgxk lräìòî,miycwlénð àëämb jk ± ©£¨¨¨©¦

minkg eyr dnexzaäìòîe`nhpy dnexz ilizy xdhl `ly ©£¨
.mrxfe

àðéðz énð ïðà óà ,éMà áø øîàyiy `ziixaa epipy ep` mb ± ¨©©©¦©£©©¦§¦¨
`nhpy ycew xya iabl xn`py ,zecgein zelrn miycwa`xwie)

(hi fsxVi W`A lk`i `l `nh lkA rBi xW` xUAde' ,øNaäålM §©¨¨£¤¦©§¨¨¥Ÿ¥¨¥¨¥¦¨¥§©¨¨¨
d`a zxzein `idy e"`ed ,'xUA lk`i xFdhíéöòä úà úBaøì ¨Ÿ©¨¨§©¤¨¥¦

äðBáìelka rbi xy`' llka md s`y ,ycwnl elqtp e`nhp m`y §¨
,le`yl yie .'sxyi y`a lk`i `l `nhééenhéà éða äðBáìe íéöò¥¦§¨§¥¦©¥

eäðéð,lke` mpi` `ld ,d`neh milawn md m`d ±àlàgxkda ¦§¤¨
mda eyryäìòî,zcgeinénð àëäeyr ,dnexza ,o`k s` ± ©£¨¨¨©¦

minkgäìòî.mrxfy milizy xdhl `ly ©£¨

äðùî
,oqipa xyr dyng lila dvn zifk lek`l dxezd on dyr zevn

xn`py(gi ai zeny)'zSn Elk`Y axrA'zevn ipin d`ian epzpyn . ¨¤¤Ÿ§©Ÿ
dvn zlik` zevn zaeg ici mda mi`vei m`d zx`ane ,mipey
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פסחים. פרק שני - כל שעה דף לה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עניין השלום יהיה באופן שאפילו "חרב של שלום" לא תעבור בארצכם, היינו, שלא יהיה צורך במשקיפים של האו"ם וכיוצא בזה, אלא 
הבעלות של ארץ הקודש תהיה ביד בני ישראל.

משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז
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אגרות קודשריד

 ב"ה,  ה' טבת, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהורנ"נ שי'

שלום וברכה!

מחמת  אלא  זה  אין  לבוא,  מתאחר  מעני  שאם  ידוע  להוי  בכלל,  כסלו.  מי"ג  מכתבו  קבלתי 

רוב הטרדות אשר סבבוני, ואשר הולכות ומתרבות מיום ליום, ובפרט ההכנה לדפוס של המאמרים 

והשיחות הדורשות מנוחת הנפש והתעמקות המחשבה, אשר אינם באים אלא על ידי יגיעה אף קענען 

אפרייסן זיך מהענינים המטרידים שבכל יום ויום. ולפעמים קשה להחליט מה קודם יותר, אם לענות 

לפב"פ על שאלתו הפרטית, אבל הנוגעת לו בפנימיות, או להשתמש בזמן להוציא לאור מאמר ושיחה, 

שאף שהוא ענין נוגע לרבים אבל עם כל זה הרי ישנם כמה מאמרים ושיחות שכבר יצאו לאור ועדיין 

לא למדום לתכליתם. וקשה להכריע בשאלה זו.

בחג הגאולה הוא י"ט כסלו העבר, בהיותי על הציון, קראתי את רשימות ההנהלה, המורים 

והתלמידים ע"פ הרשימות ששלח לי כת"ר לער"ח כסלו העבר. ובטח נתן נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ את ברכתו לכל אחד ואחד בהמצטרך לו, והשי"ת ימלא ברכות צדיק בגשמיות וברוחניות.

ת"ח על טרחתו בשילוח המכתב להרה"צ שי' ותקותי שהי' בזה תועלת בענין הפצת המעינות 

חוצה...

מה שכותב בענין ההצעה לקבוע שיעור לימוד בכל יום ויום בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, 

הנה בכלל נכון הדבר, אבל קשה עלי לקבוע שיעורים חדשים, ובפרט שאין על זה הגבלה בזמן. ואף 

שהצעתי ע"ע כמה ענינים, הי' בזה הגבלה בזמן, היינו י"א חדשים שאחרי ההסת]לק[ות או כל שנת 

ההסתלקות, אבל לקבוע מעתה שיעור לרבים, עדיין לא באתי לידי החלטה בזה. מובן הדבר שכל אחד 

ואחד המרגיש בעצמו ענין זה, הרי יישר חילו אם יקבע שיעור קבוע איזה פעמים בשבוע או בכל יום 

יום בלימוד מאמרים הנ"ל ובטח יתוסף לו על ידי זה אומץ וחוזק בההתקשרות.

מובן ג"כ שאין הנ"ל מדובר ע"ד לימוד בהישיבה ופשיטא שבלימוד הדא"ח שלה צריך לתפוס 

מקום חשוב, ובפרט בהכתות הגדולות, הלימוד בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

ומה שהצעתי פה נשען על המאמר והדרת פני זקן שבלקו"ת והמדובר עד"ז בשיחה שנדפסה 

בקונ' י"ט כסלו, שלכל אחד ואחד יהיו חקוקים בזכרונו איזה מאמרים של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, 

ובפרט מאמר - או חלק ממנו - דיום ההסתלקות הוא יו"ד שבט תש"י, וכמבואר בארוכה בהתועדות 

די"ט כסלו דשנה זו.

אסיים בברכת מזל טוב מזל טוב להולדת נכדתו שתחי' ויה"ר שבתו וחתנו שי' יגדלוה לתורה 

לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה וכת"ר וזוג' שיחיו יראו בהם רוב נחת בגו"ר.

בברכת מז"ט,

מנחם שניאורסאהן

שם  הוראת  מבלי  נתקבלו  פ"נ  כמה  אבל  כאן.  אין  העבר(  )לר"ה  שי'  מתלמידיו  פ"נ  יותר 

המשפחה של הנשלח )אפי' על המעטפה( ובלי אדרעס שלו. ואולי גם מהנ"ל בכלל אלו.

נא ונא לשלוח לי העתק אות באות ממש"כ לו כמא"ה ע"ד תש"ט.
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י  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
úåòî êìéä [æñ אלא מעות לו נותן לא אם וכלֿשכן -

אקחנו  ואני מחר פלוני חפץ לעצמך "קנה לו אומר
ריוח" לך ואתן .107ממך

äàåìäá [çñ וממילא) המעות בהלוואה לו כשנותן -
זה  סעיף בין חילוקים ב' נמצאו לנכרי, שייכות החפץ)

להיתר): נצרכים (ושניהם הקודם לו à.לסעיף אומר
לעצמך", למכור á."קנה או לתת מחוייב אינו הנכרי

לישראל  החפץ .108את
êîöòì [èñ,לעצמך מלאכה עשה לנכרי לומר מותר -

מזה  הנאה לישראל יש אם .109אף
÷åùä íåéá [ò בפירוש לו לומר שיכול הדין הוא -

בשבת  .110לקנות
êîî åðç÷àå [àò ממנו לקנות מתחייב אפילו -111.

çåéø êì [áò"טרחתך שכר "אשלם לו יאמר אם אבל -
בשבת  שיעשה בפירוש לו לומר נותן 112אסור לא ואם ,

ישראל  עבור עושה שהנכרי נראה טרחתו בעד כלום לו
"לעצמך". לו שאמר יועיל ולא

zetqede mipeiv
נראה 107) ריוח, לו נותן לא אם מעות, לו שכשנותן אלא

לעצמך". "קנה שאמר אפילו כשלוחו יותר
יעשה 108) שהנכרי כדי בהלוואה לו שיתן שהצורך משמע

"קנה  לו ואומר מעות לו נותן אם וא"כ עצמו, לצורך באמת
לאחר  החפץ את לי לתת או למכור מחוייב ואינך לעצמך
בהלוואה  שיהיה שצריך שכתבו יש אמנם מותר, - השבת"
לנכרי  לומר שמותר שאף לה סעיף להלן המבואר פי על
בחפץ  לעשותה לו ליתן אסור עצמו, עבור מלאכה לעשות
להוצאה  ["מלוה המעות את לו וכשמלוה ישראל, של
אם  לה סעיף על להלן וראה לישראל, שייכים אינם ניתנה"]
כשהקנה  ישראל של בחפץ מלאכה לעשות לו לומר אסור

שבת. בערב החפץ את לו
לה.109) סעיף להלן
העיקרית 110) הסיבה שזו השוק" "יום כאן שנקט אלא

בזול  שיקנה הנכרי טובת גם בזה ומודגשת זה, ביום לקנייה
אחר. ביום כשימכור ריוח ויקבל יותר

"ואם 111) השו"ע דברי את שהשמיט משוע"ר משמע
הב"ח  בשם יג ס"ק במשנ"ב הוא (וכן ממך", אקנה אצטרך
שבריש  (כללים שבת כתוספת ודלא ס"ד תמ"ח בסי' והא"ר
אך  לקנות, מחוייב כשאינו רק זה שהיתר סי"ב)) רמג סי'
זה  שהיתר קצת משמע ריוח" לך "ואתן הסעיף מסיום
שהולך  ובטוח סמוך והנכרי ממנו לקנות כשמתחייב דווקא
לא  הנכרי לשוע"ר שגם צ"ל ומכלֿמקום זה. מעסק להרוויח
ס"ט. רנב מסי' כדלהלן דינו כן דאם לישראל, למכור חייב

לו 112) לומר ואסור שכר) לו (שקצץ כקבלן דינו שאז
לעיל  וראה ס"ד. רנב סי' כדלעיל בשבת שיעשה בפירוש

קא. הערה

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

הרבה ‰ תבשילין ומיני מעדנים מיני כל אדם אכל אפילו
ג' חובת ידי יוצא אינו המינים מחמשת שהם אע"פ
לחם  שיאכל עד בשבת לסעוד אדם שחייב סעודות
סעודה  שעיקר (ועוד המזון וברכת המוציא עליו שמברכין
המן  אכילת שלגבי לפי האדם) יחיה שעליו הלחם הוא
ויאמר  שנאמר לחם בה נאמר סעודות ג' למדו שממנה

וגו': נתן אשר הלחם הוא משה אליהם

Â אבל חובתו ידי יצא מכביצה מעט יתר שאכל וכיון
ויש  בה יוצא ואינו עראי אכילת נקראת בלבד כביצה
אומרים  ויש חובתו ידי יוצא בלבד שבכזית אומרים
בסימן  הכל ויתבאר כלל לחם צריך אין שלישית שבסעודה

רצ"א:

Ê לילה של קידוש קודם הדס של אגודות ב' על  לברך טוב
שלישית: סעודה ובתוך יום ושל

Á לדחות יכול בלילה לסעוד יוכל שלא אונס קצת יש אם
ובלבד  ביום סעודות ג' שיאכל למחר עד הסעודה
מחמשת  כזית הקידוש אחר מיד ויאכל בלילה שיקדש
בסימן  שנתבאר כמו יין רביעית עוד שישתה או המינים
אפילו  שהרי כן לעשות אין אונס שם אין אם אבל רע"ג
בלילה  שיאכל כדי מלאכול למנוע מצוה יום מבעוד

רמ"ט: בסימן שנתבאר כמו לתיאבון

בשבת: הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

עיון ‡ שצריך דבר כל בשבת הנר לאור להשתמש אסור
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בספר  לקרות או ציצית לבדוק או בגדיו לפלות כגון הרבה
שהוא  מה בפיו מוציא אינו אם ואפילו שמן של הנר לאור
הפתילה  אל השמן לקרב הנר ויטה ישכח שמא גזרה קורא

מבעיר. משום ויתחייב יפה יותר שתדלוק כדי

שאין  הפתילה סביב הכרוך חלב של או שעוה של בנר אבל
יש  רס"ד) סי' (עיין כשרה היא כשהפתילה להטותו דרך
ויש  הפתילה ראש ימחוט שמא גזירה אוסרים ויש מתירים
סברא  על לסמוך יש הצורך ולעת מכבה משום בזה

הראשונה:

להטותו · יכול שאינו שבכותל בחור קבוע הנר אם אפילו
אליו  ליגע יכול שאינו קומות עשר גבוה הוא ואפילו
חלקו  שלא ענין בכל אסור בעששית סגור הוא ואפילו כלל
שצריך  תשמיש לאורו להשתמש שאסרו שהנר בדבר חכמים

ענין: בכל אסרוהו עיון

* * *
שנים ‚ אבל בלבד אחד לאדם אלא אסרו לא מקום ומכל

והוא  חבירו יזכירנו להטות האחד יבא שאם ביחד קורין
עושה  שחבירו במה האחד משגיח שאז אחד בענין שקורין
פי  על אף זה בענין קורא וזה זה בענין קורא זה אם אבל
טרוד  ואחד אחד כל הרי אחד בדף הם העניינים ששני
לקרות. אסורים ולפיכך חבירו במעשה משגיח ואין בעניינו

וזה  אחד בספר קורהו שזה אלא אחד ענין כשקורין ואפילו
משגיח  ואינו בספרו טרוד אחד כל הרי אחר בספר קורהו
פיוטים  לומר אסור ולכן לקרות אסורים ולכך חבירו במעשה
אחד  שכל לפי בשבת להיות שחל טוב יום בלילי הכנסת בבית
לספרים  אחד ספר בין חילוק שאין אומרים ויש מספרו קורא
הראשונה: כסברא והמנהג מותר אחד בענין שקורין כל הרבה

דעתך „ תן קורא שאינו שעמו לאחר ואומר לקרות הרוצה
אם  הדין והוא לקרות מותר זה הרי הנר אטה שלא עלי
תניחהו  לא אצלו קרובה שדעתה אע"פ לאשתו כן אומר
יטה  שלא משמרתו והיא בגדיו את מפלה אם וכן להטות
אסור  עמו מפלה ג"כ אחר או היא אם אבל מותר זה הרי
בבדיקתו  טרוד אחד וכל אחר במקום בודק אחד כל שהרי

חבירו: במעשה משגיח ואינו

בעצמו ‰ הנר להטות דרכו שאין לו שברור חשוב אדם
יחידי  ואפילו בשבת לקרות לו מותר החול ימות כל

משמרו: אחר ואין

Â אחד בספר אפילו אחד בענין שיקראו לשנים התירו לא
כאחד  עשרה אפילו המדורה אצל אבל הנר לאור אלא
אחד  יוכל להם סמוכים האודים שזנבות שמתוך קורין אין
חבירו  בו שירגיש קודם כך כל ובמהירות בקל בהם לחתות
אף  זה (ומטעם כבר שחתה אחר חבירו שיזכירנו יועיל ומה

האודים): לזנבות בסמוך ישבו לא אצלה כשמתחממים

Ê בפני שלא אפילו הנר לאור קורין רבן בית של תינוק[ו]ת
דבר  לשום יד פושטין ואין עליהן רבן שאימת מפני רבן

להטות: יבאו לא ולפיכך רבן פי על אלא בחול אף

Á הוא שהרי הנר לאור מדליקין במה פרק לקרות מותר
ויטה: ישכח ואיך שבת איסור מזכיר

Ë מפני במחזורים הכפורים יום בליל לקרות נוהגים
יטו: ולא עליהם הכפורים יום שאימת

* * *
È התינוקות יקראו מהיכן הנר לאור לראות יכול הרב

הנר  לאור הספר מתוך בפיו הפרשיות ראשי ולסדר
ראשי  ולא התינוקות את לסייע פה בעל קורא והשאר
ובקצת  פה בעל הפרשה קצת שיודע כל אלא בלבד פרשיות
מותר  זה הרי הפרשה באמצע אפילו בספר לראות צריך
יבא  ולא בזה היכר לו יש תמיד בספר מעיין שאינו שמאחר

ולהטות. לשכוח

ההגדה  לקרות מותר בשבת להיות שחל פסח ליל לפיכך
בפיו  שגורה תהא שלא הארץ עם שאין לפי הנר לאור בספר
כשקורא  (ואף לפרקים אלא בספר לעיין צריך ואינו קצת

בס  הזמירות כולה הדין והוא לזה) צריך שאינו כיון מותר פר
בעל  קצת בהן שרגיל מי השלחן על שבת בכל שאומרים
בשבת  שהמשכים שכן וכל הספר מתוך לאמרן יכול פה
שזהו  יום מבעוד הדולק הנר לאור שם מתפלל הכנסת לבית
הם  לאמרם רגיל שהוא דברים ושאר שהתפלה מותר
הוא  אפילו אסור ללמוד אבל מההגדה יותר בפיו שגורים

לנר: שצריך בענין עדיין אפל החדר אם יום

‡È זה (בין להבחין רב עיון וצריך לזה זה הדומין כלים
להבחין  ואפילו הנר לאור לבדקן אסור ביניהם לזה)
אבל  לזה זה דומים הם אם אסור אשתו לבגדי בגדיו בין
שהתירו  הנר לאור שבקערה ומה שבכוס מה הוא מסתכל
האוכל  ירק לברור הדין והוא הסכנה ומפני הנקיות מפני לו

בזה: כיוצא כל וכן הפסולת מתוך

·È קערות או כוסות לבדוק לו אסור קבוע שאינו שמש
מכירן  שאינו מפני הנר לאור ביניהם ולהבחין הדומין
ושמא  ביניהם שיבחין עד הרבה בהם לעיין הוא וצריך
צריך  אינו ומכירן הואיל הקבוע השמש אבל ויטה ישכח
מונעים  אין לבדוק בא אם לפיכך ביניהם להבחין הרבה עיון
מותר  שהוא אע"פ לבדוק לכתחלה לו מורין אין אבל אותו
שמא  חוששים ביניהם להבחין לנר ידיו שמקרב דכיון

שבנר. מהשמן יסתפק

כיון  נפט של נר אבל שמן של בנר אמורים דברים במה
לכתחלה  לו ומורין ממנו שיסתפק חוששים אין מאוס שהוא
מותר  קבוע שאינו שמש אפילו נפט של שבנר אומרים ויש
לסמוך  ויש להטות יצטרך ולא רב שאורו מפני לאורו לבדוק

סופרים: בדברי להקל דבריהם על

‚È הנרות בפני ערומים יהיו שלא הקטנים לכסות נהגו
הנר  בפני לעמוד סכנה יש בחול (וגם מצוה ביזוי משום

ערום):

הנר: לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

* * *
אדם ‡ לכל אסור ישראל בשביל הנר את שהדליק נכרי

בשבילו  הודלק שלא למי אפילו בשבת לאורו להשתמש
של  גמורה מלאכה ונעשית הואיל חכמים בזה שהחמירו
עצים  מדורת הבעיר אם וכן בשבת ישראל בשביל תורה
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כנגדה  להתחמם מישראל אדם לכל אסור ישראל בשביל
ששכרו  כגון עצמו לטובת נתכוין הנכרי אם ואפילו בשבת
לו  שידליק ויום יום כל בעד וכך כך שכר לו וקצץ הישראל
הדלקה  כל בעד לו שקצץ או מדורה לו ויבעיר נרות
ולהבעיר  להדליק צוהו ולא והבערה והבערה והדלקה
אעפ"כ  בשכרו להרבות כדי מעצמו עושה הוא אלא בשבת
יהא  הישראל וגוף שהואיל בשבת ממלאכתו ליהנות אסור
נעשית  המלאכה עיקר הרי המלאכה מגוף בשבת נהנה
אלא  המלאכה מגוף נהנה אינו הנכרי שהרי בשבילו בשבת
בשביל  בשבת המלאכה גוף בעשיית מתכוין והוא משכרה
השבת  מלאכת שעשיית נמצא בשבת ממנה הישראל שיהנה
שמא  גזרה לגזור ויש בשבת ממנה כשיהנה בשבילו היא
לו  מותר יהיה אם הנאתו בשביל בשבת לעשותה לו יאמר

הנאתו: בשביל עשייתה כשעיקר ממנה ליהנות

מביתו · לצאת הישראל על הטריחו לא מקום ומכל
פי  על אף עצמו מדעת בשבילו נר הנכרי בו כשמדליק
וכן  לאורו כלום ישתמש שלא רק הנר מאור הנאה לו שיש
אינו  הנכרי בבית במלון שובת הוא אם הדין והוא במדורה
שהוא  דכיון בשבילו נר הנכרי כשמדליק ממנו לצאת צריך
רוצה  ואם ממנו לצאת לו וטורח כביתו נעשה בו שובת
שאינו  להראות הנר מאור פניו יהפוך חסידות מדת לעשות

בו: חפץ

למחות ‚ הוא צריך ישראל של הוא הנר אם מקום ומכל
שנתבאר  מטעם בשבילו ידליקנו שלא לכתחלה בידו
השגיח  לא (ואם ישראל של מעצים במדורה וכן רנ"ב בסי'
שלא  ובלבד לאורו להשתמש ליהנות לו מותר והדליקו בו

במחאתו). יערים

(אע"פ  בו השגיח ולא בביתו המשרתו בנכרי מיחה ואם
חייב  מקום) מכל בו שמיחה הנר לאור להשתמש לו שמותר
ומדליק  לו שומע שאינו הזה הנכרי את מביתו לגרש הוא
לטובת  מתכוין שהוא ואע"פ בשבת בשבילו מבעיר או
הדלקה  כל בעד לו שקצץ בשכרו להרבות כדי עצמו
שעושה  אף בידו למחות צריך שאין כקבלן זה והרי והבערה
אסור  מקום מכל שם כמ"ש ישראל של בחפצים המלאכה
שנתבאר  כמו העין מראית מפני בביתו שיעשה להניחו לו

שם:

* * *
בו „ למחות צריך אינו הנכרי של העצים או הנר אם אבל

מטעם  שכר לו קצץ שלא אע"פ עצמו מדעת כשעושה
חוששים  אין ישראל בית בתוך ואפילו שם שנתבאר
מטעם  נכרי של בחפצים נעשית כשהמלאכה העין למראית

שכ"ה: בסי' שיתבאר

בנכרי ‰ למחות מותר וכן בו למחות לו מותר מקום ומכל
משום  בזה ואין הדולק בנר שלו שמן להוסיף שבא
בנכרי  וכשמיחה הכיבוי מהירות גורם מחאתו שע"י כיבוי
בו  השגיח ולא הנכרי בבית בין בביתו בין משלו המדליק

במחאתו: יערים שלא ובלבד לאורו להשתמש לו מותר

Â בשביל הדליק אם אבל ישראל בשביל כשהדליק זה וכל
להשתמש  ישראל לכל מותר אחר נכרי בשביל או עצמו

יאמר  שמא גוזרים שאין הישראל של הנר אפילו לאורו
אם  וכן אחר נכרי בשביל או עצמו בשביל שידליק לנכרי
קטנים  לצורך או סכנה בו שאין אפילו חולה לצורך הדליק
לבריאים  מותר דבר לכל סכנה בו שאין כחולה שדינם
להדליק  לנכרי יאמר שמא גזרה כאן שאין לאורו להשתמש

לכתחלה: אפילו הוא מותר דבר שהרי החולה בשביל

Ê נר להם והדליק נכרי ובא יחד שהסיבו ונכרים ישראלים
רובה  ואם לאורו להשתמש מותר נכרים המסיבה רוב אם
המדליק  מתכוין הסתם שמן לאורו להשתמש אסור ישראל
אסור  ג"כ נכרים ומחצה ישראל מחצה ואם הרוב לצורך
לאיזה  ספק אם ואף שניהם לצורך מכוין הוא הסתם שמן

זה. בספק להחמיר הולכים מדליק מהם

המסובין  בשביל כוונתו הסתם שמן סתם כשמדליק זה וכל
רואים  שאנו כגון עצמו בשביל שמדליק הוכחה יש אם אבל
מותר  ישראל שהרוב אע"פ (מיד) לאורה משתמש שהוא
נכרי  בשביל שמדליק הוכחה יש אם וכן לאורה להשתמש
ולצורך  ישראל לצורך שמדליק הוכחה יש אם אבל אחר

אסור: נכרים שהרוב אע"פ נכרי

* * *
Á להנכרי באמירה להקל רבים נהגו מקומות בקצת

אפשר  ואי הנרות כשנכבו סעודה לצורך נרות להדליק
חכמים  בידם מיחו שלא על זכות שלמדו ויש בחשך לאכול
אמירה  של שבות על גזרו שלא שאומר מי על שסומכין לפי
גמורה  מלאכה לעשות לו לומר אפילו מצוה במקום לנכרי
ויכולים  עדיין דלוק אחד נר אם מקום ומכל תורה של
מצוה  כאן שאין עוד שידליק לנכרי לומר אסור אצלו לאכול
הדליק  (ואם לנכרי אמירה של שבות בשבילה לדחות כך כל
כיון  הראשון שכבה לאחר אף ממנו ליהנות מותר מעצמו

שיתבאר). כמו בזה תלוי שבת שעונג

לנכרי  לומר שלא לעצמו להחמיר צריך אדם כל אבל
סעודת  לאכול יכול ואינו בחושך שיושב אע"פ נר להדליק
מצוה  במקום שבות התירו שלא האומרים שרבו לפי שבת
עיקר  ודבריהם ש"ז בסי' שיתבאר כמו דשבות שבות אלא
שאין  אלא גדול לצורך אפילו בזה כלל להקל אין לפיכך
מזידים: יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב בהמקילין למחות

Ë אחר במקום כבר הדלוק נר לו שיביא לנכרי לומר אבל
שעוה  של נר בין בלעדו לו אפשר אם אפילו מתירים יש
אלא  אסור אינו הנר שטלטול לפי שמן של נר בין וחלב
מוקצה  וכל רע"ט בסי' שיתבאר כמו מוקצה שהוא מפני
שי"א  בסי' שיתבאר כמו הצד מן בטלטול לטלטלו מותר
בהיתר  לכאן הנר להביא יכול היה בעצמו שהישראל וכיון
וכיוצא  ידיו אצילי בין או ידיו באחורי כגון הצד מן בטלטול
כלום  בכך אין גמור בטלטול באיסור הנכרי כשמביאו בזה
שום  שאין דברים אלא בשבת נכרי ע"י לעשות אסרו שלא
אלא  זה היתר להורות ואין בעצמו לעשות לישראל היתר
יתרגלו  שלא להתיר אין הארץ לעמי אבל תורה לבני

יותר: ויקילו לדבר דבר וידמו לנכרי באמירה

* * *
È כאן ליהנות כדי לכאן כשמביאו אמורים דברים במה
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אבל  שם עומד הנר שהיה למקום שצריך מפני או לאורו
לפי  יגנב שלא כדי להצניעו כדי נכרי ידי על לטלטל אסור
היתר  ואין מוקצה שהוא הנר לצורך הוא זה שטלטול
כשטלטולו  הצד מן בטלטול אפילו מוקצה לטלטל לישראל

שי"א. בסי' שיתבאר כמו עצמו המוקצה בשביל הוא

גופו  ידי על שהוא הצד מן טלטול שכל שם שיתבאר (ואף
המוקצ  לצורך אפילו לטלטלו יכול בידיו ושאר שלא ה

היתר  אין שבידיו אחר דבר ידי על שהיה הצד מן טלטול
להשתמש  כשצריך לא אבל מקומו לצורך כשמטלטלו אלא
אחר  דבר ידי על יטלטלנו אם הנר זה כן ואם המוקצה בגוף
במקום  כאן מאורו ליהנות כדי לטלטלו יוכל לא שבידיו
של  הצד מן הטלטול ידי על להביאו כלל א"א וגם שמביאו
באחורי  כגון גופו ידי על יטלטלנו ואם שבידיו אחר דבר
בשביל  אף לטלטלו יכול בזה וכיוצא ידיו אצילי בין או ידיו
לפי  שיצניענו לנכרי לומר להתיר אין אעפ"כ יגנב שלא
היתר  כשיש נכרי ידי על כדרכו טלטול המתירים שאותם

היתר  אין גופו ידי על שאף סוברים הם הצד מן לישראל
בגוף  להשתמש כדי אלא עצמו המוקצה לצורך לטלטל
ממה  יותר להקל ואין למקומו שצריך מפני או המוקצה

מקילים): עצמם שהם

‡È לחוץ עמו לילך ולשפחתו לעבדו אדם אומר אם
הם  שגם פי על אף מעצמן הנר ומדליקים בלילה
נקרא  זה אין בלבד עצמן לצורך ומתכוונים זה לנר צריכין
ישראל  לצורך היא ההליכה שעיקר כיון נכרי לצורך
הנר  אם ידליקו שלא בם למחות (צריך ולפיכך ובשבילו
עמהם  לילך אסור והדליקוהו) בהם מיחה לא ואם שלו
שהודלק  הנר מאור יהנה שלא בבית הנר שיניחו עד לחוץ
ולא  בם מיחה (ואם נכרי של הנר אפילו הליכתו בשביל
מערים  אינו אם לאורו להשתמש מותר והדליקו בו השגיחו

למעלה): שנתבאר כמו

סעיפים: י"ז ובו בשבת הנכרי שהדליק נר דיני רעו סימן ב חלק
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ziciqgd dyxtd - ybie zyxt 'xe` dxez'

יהּודה  אליו 1וּיּגׁש ©¦©¥¨§¨

WBIe"ipc` iA xn`Ie dcEdi eil`'וגֹו"(gi ,cn EpzWxR): ©¦©¥¨§¨©Ÿ¤¦£Ÿ¦ְ¨¨¨¥

aizM dPd(fi ,` mixiXd xiW)" :mifx` EpiYA zFxFw'2"וגֹו. ¦¥§¦¦©¦¦¨¥£¨¦ְ

minlFr zial oMWOd oiA Wxtdd oiadl Wi dPde3: §¦¥¥§¨¦©¤§¥¥©¦§¨§¥¨¦
mifx`n did oMWOdW4aEzMW FnM ,(eh ,ek dnExY)ivr" : ¤©¦§¨¨¨¥£¨¦§¤¨§¨£¥

"miGr zFrixi"n did dqkOde ,"micnFr miHW5zFxFr"e , ¦¦§¦§©¦§¤¨¨¦§¦¦¦§

"miWgY zFxFr"e ,"mili`6'7כּוdid WCwOdÎziAde ; ¥¦§§¨¦§©¥©¦§¨¨¨
mipa`n8`weC xtre9hlFA ur FA zFUrl xEq`"W)10, ¥£¨¦§¨¨©§¨¤¨©£¥¥

"ur lW zF`xcqk`e11fx` lW zF`qpFlM EidW wx ,( §©§©§¨¤¥©¤¨§§¨¤¤¤
mlE`d zxwzA12'כּו. §¦§©¨¨

xTir mifx`d Eid oMWOA dn ipRn :df oiadl jixve§¨¦§¨¦¤¦§¥¨©¦§¨¨¨£¨¦¦¨
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(1):FxE`iaE eil` WBIe ligzOd xEACWBIe zWxR miIg zxFY[` ,ht]xF` . ¦©©§¦©¦©¥¨¥©©¦¨¨©©¦©
WBIe zWxR Wix dxFYda ,dtwzz ± d KxM .a ,gny ± a KxM ziW`xA] ©¨¥¨¨©©¦©§¥¦¤¤¤¤

[(xESiw) ` ,gyzz ± e KxM .(mixESiw)..x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± ¦¦¤¤¦¦§§©©§

iAx zgPd `Ed Epiptly xn`Od gqFp .ziAd zMEpgA d"qwz igie zWxtA xn`p¤¡©§¨¨©©§¦©£©©©¦©©©£¨§¨¥©¨©©¦
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miig zxez

ההפרש ‰Â‰(יט) ענין בשרש ג"כ יובן זה כל אחר
כנ"ל. התיקון לבחי' התוהו בחי' בין
תקיפים  אורות הן דתוהו אורות דבחי' בע"ח שמבואר
האור  לסבול הכלי' יוכלו לא ע"כ ביותר וחזקים
הכלי  ומיעוט האור רבוי מצד והוא כו' ונפלו ונשברו
הכלים  ורבוי האור במיעוט בא התיקון בחי' אבל כו'.
אורות  בחי' אבל דוקא. זע"ז התכללות ובבחי' כו'
א' כל מזה זה והפירוד ההתחלקות בבחי' הן דתוהו
להתכלל  יוכלו שלא כו' לקצה הקצה מן מזולתו מובדל
שלהם  האורות תוקף שמצד תליא בהא דהא כלל זע"ז
ולהבין  כו'. התיקון בבחי' משא"כ שיתכללו א"א
עצם  שבין בהפרש הנ"ל כל ע"פ יובן הנה זה ביאור
הנפש  בעצמות הוא ששרשם שבלב הטבעיים מדות
השכל  מכח ביותר וחזקים תקיפים הן ע"כ יותר

ששל  השכל כח ובין שהן שבנפש עד המדות על יט
כללות  שזהו כו'. השכל כח מחמת ומתחלשים נכנעים
דתיקון  למדות דתוהו ואורות מדות בין ההפרש ענין
בבחי' להיותם הטבעיים במדות רואים אנו דהנה כו'.
וחזקים  תקיפים הן זה שמפני ממש הנפש עצמות
וההתחלקות  הפירוד בחי' בהן מוצאים אנו ע"כ ביותר
שא"א  עד ממש לקצה הקצה מן בתכלית מזה זה
וכמו  כו'. לעולם ודין כחסד שבהם הפכים ב' שיתחברו
חסד  ושנאה כאהבה שבלב המדות בטבע רואים שאנו
הטבעית  המדה עצמיות בחי' בלב יתגבר שכאשר ודין

בעצם  מוטבע שהוא כמו ורחמים וטוב וחסד דאהבה
שיהופך  א"א בעצם וטוב וחסדן רחמני שהוא הנפש
ואכזריות  והרוגז הדין מדת שהוא להיפוכו זו ממדה
במדת  להיפוך וכן כלל. היפוכו יסבול שלא כלל
היפוכו  יסבול לא בעצם ואכזריות ודין וכעס השנאה
בטבעה  מפורדת מדה כל כי כלל ורחמים החסד בחי'
חלק  שום שאין עד בתכלית ההפכית מזולתה
חסד  שכולו עד בחסד דמדה"ד והתכללות ותערובות
ואין  דין. שכולו עד בדין החסד ממדת ולא וטוב
א' באיש וגם כו'. וכלל כלל בדין וחסד רחמים
ודין  בכעס לבא יוכל לא אז וטוב בחסד הוא שלפעמים
יוכל  לא אז ורוגז הדין בבחי' שהוא ובשעה כלל ורוגז
הפכים  ב' ישכנו לא כי כלל ורחמים בחסד להיות
בתינוק  רואים שאנו וכמו הטבעיי' במדות בלב דחו"ג
שאין  בנפש שהן כמו כחם בעצם הן הטבעיי' שמדותיו
כשיאהוב  ע"כ כנ"ל. עליהם לשלוט השכל כח בו
אותו  לשנוא לפתותו יוכלו לא מה דבר איזה ויחשוק
וכלל. כלל לרצונו המנגד דבר לסבול יוכל לא כי הדבר
לאהוב  לבו להטות יוכל לא מה דבר כששונא ולהיפוך
מדה  בכל לרצונו המנגד לסבול יוכל שלא מפני הדבר
הן  המדות כי בהם יתפעל אשר הטבעיים ממדותיו
ובקצפו  חסד. כולו או דין כולו או לבד א' קו בבחי'
שיבא  א"א כי כלל ירגז לא ובחסדו כלל ירחם לא
כלל  מזה זה וההתכללות החבור בחי' הטבעיים במדות
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המדות  וחוזק תוקף מסיבת בא הוא זה וכל וכלל.
ממש  הנפש בעצם עצמיות בבחי' להיותם הטבעיים
ורוגז. הדין כח עצם עם וטוב החסד כח עצם כמו
זה  יאיר לא זה כח שיאיר ובשעה יחד שיתחברו שא"א
ולא  בתכלית מזה זה הן ומובדלים רחוקים כי כלל
לאהוב  שיהפך שא"א (כמו לעולם. יחד להתכלל יוכלו
ע"פ  רק הטבעיי' במדות האוהב את ולשנוא לשונא
וזהו  כמשי"ת). שבלב המדות על והטעם השכל שליטת
בעצם  פשוטים שהן שכמו והמים האש דמיון כמו
מכבים  שהמים ומים אש שיתחברו לעולם א"א מהותם
על  גובר אחד כל כי ויתייבשו המים ילחך והאש האש
תקיפות  מצד כלל אותו לסבול יוכל שלא לפי מנגדו
יחלש  כאשר אבל בעצם. שהוא כמו וא' א' כל וחוזק

והוא  כאו"א ההרכבה כח חלקי יוציאו כאשר
כו'. אחד במקום יחד יתכללו אז מהיפוכו שבכאו"א
עם  בעץ שמורכב האש דיסוד והרכבה המזיגה כמו
הלחלוחית  שהוא שבעץ המים דיסוד והרכבה המזיגה
רואים  אנו הרי בעץ יחד שמורכבים והיובש
ואף  ממש בעץ א' למהות והיו יחד שמתכללים
שהוא  שבו היובש מכח וישרף באש העץ שידליקו
הלחלוחית  גם שבו העשן ע"י יוצא הרי האש. מיסוד
שנמצא  בהדלקתו מה זמן ומתקיים שבו המים דיסוד
יחד  ומים דאש הפכיי' דמזיגות והתכללות חבור יש
דיסוד  הללו הפכיי' דיסודות משום לומר וצריך כו'.
דמים  הפשוט מעצם שאינם להיות שבעץ ואש המים
אבל  יחד. להכלל יוכלו ע"כ לבד שלהם מזיגה רק ואש

ובאמת  יחד. שיתכללו א"א ומים דאש הפשוט עצם
בהן  יש עצמן ומים האש שגם בהכרח לומר  צריך
המים  מחלק שיש והוא מהיפוכו א' בכל התכללות
ממים  אש הוציא בס"י כמ"ש במים האש וחלקי באש
להיות  יכול ע"כ הטבע). בס' (כידוע מאש ומים
במהות  להיות מהם שיוצא והרכבות במזיגות התכללות
שמורכב  שבעץ הלחלוחית עם וחום היובש כמו א'
שבעץ  ביובש אשר האש חום חלק כי יחד. משניהם
בלחלוחית  וכן שבלחלוחית המים מחלק ג"כ בו יש
כא' מתכלל ולכך כו'. שביובש האש מחום יש שבעץ
במרקחת  הדבש עם הצנון מזיגת כמו ושרשו יסודו עם
במזיגה  לגילוי יצא בהעלם בדבש שהי' שהחריפות
שהי' שבצנון מתיקות של מזיגה עם יחד ומתכלל
בדבש  חריפו' הי' לא שאם לגילוי ויצא בהעלם
שלהם  המזיגה גם הי' לא עכ"פ בהעלם בצנון ומתיקה
מב' כלול במרקחת א' טעם שנעשה עד יחד מתכללים
וד"ל. כו' עריבות שנק' יחד וחריפות דמתיקות הפכים
נק' ממים ובאש מאש במים שיש אעפ"י (ועכ"ז
שיש  מה כי שיתכללו שא"א מורכבים בלתי פשוטים
נחשב  ולא מאד גדול בהעלם הוא ממים באש
כא, (יומא נק' שבאש המים גם ואדרבה כלל במציאות
שהן  למטר כברקים שבמי' אש וכן כו'. שותה אש ב)
ומים  אש טרף א' (ובס"י כו'). המטר התהוות עיקר
ומים  דאש הפשוט בעצם דגם משמע כו'. יחד ובללן
שכלולים  השמים וכמו התכללות. להיות יכול

כו'): ומים מאש ומורכבים
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a"lxz - l`eny zxez

‰˙ÚÂ,ליראה כ"א מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל
היא, זוטרתי מילתא יראה אטו רז"ל והקשו
של  אוצר אלא בעולמו להקב"ה לו אין ר"א אמר והלא
היא  ה' יראת כו' עתך אמונת והי' שנאמר שמים יראת
שמים, מיראת חוץ שמים בידי הכל ארז"ל וגם אוצרו,
מילתא  משה לגבי אין ותירצו ליראה, כ"א נאמר ואיך
התירוץ  מהו זה תירוץ על המקשים ורבו היא. זוטרתי
מעמך  כתיב הלא היא, זוטרתי מילתא משה שלגבי
משה  שלגבי מה התירוץ ומהו מישראל מכאו"א שפי'

כו'. זוטרתי מילתא היא היראה
Í‡ עתך אמונת והי' הפסוק ראשית בהקדם יובן הענין

פי' אוצרו, היא ה' יראת ודעת חכ' ישועות חוסן
והמעשרות  התרומות הם עתך אמונת שע"י ז"ל רש"י
שמיטין  וכן נותן, שכאו"א ופיאה שכחה ולקט
נמשך  עי"ז ית' בבורא שמאמין אמונה שהוא ויובלות,
כו'. אוצרו היא ה' יראת ודעת חכ' ישועות חוסן
בחי' הוא עתך אליהו, דבי מהתנא והוא פי' והרד"ק
ותקעתיו  מל' הזמן חוזק בחי' הוא עתך ואמונת זמן,
כו'. ודעת חכ' מבחי' נמשך זה הנה נאמן, במקום יתד
בגמ' הנה כי בגמ', שרש להם יש הפירושים ושני
פירש"י  והנה גדול, מעשה אם גדול תלמוד אי אפליגו
שע"י  פי' ולכן גדול מעשה המ"ד לפי הוא ז"ל
ודעת  חכ' לו נמשך עי"ז מעשיות המצות שמקיים
כו', גדול תלמוד המ"ד לפי הוא הרד"ק ופי' ה', ויראת
חוזק  לו מגיע התורה דחכ' הלימוד שע"י פי' ולכן
צלה"ת  אלו פי' ב' ולהבין כו'. ברכה תוס' בבחי' הזמן
ודעת  חכ' ע"י נמשך זהו עתך שאמונת שפי' הרד"ק פי'
שעוסקים  ת"ח אלו ה', למודי בניך וכל כתיב הנה כו'.
בבנינו  עוסקי' שהת"ח ענין מהו וצ"ל עולם, של בבנינו

ומשוכלל. בנוי כבר העולם הלא ש"ע,
‰‰ והלא העולם נברא מאמרות בעשרה ארז"ל

מן  ליפרע כדי אלא להבראות יכול א' במאמר
וכדי  בע"מ, שנברא העולם את שמאבדים הרשעים
שנברא  העולם את שמקיימין לצדיקים טוב שכר ליתן
הרשעים  מן שיפרע דהיתכן מובן אינו ולכאורה בע"מ.
הלא  בע"מ שנברא העולם את שמאבדים מה על
במה  לן איכפת מאי וא"כ להבראות יכול א' במאמר

כ  וה"ז בע"מ, אותה שבראן שקונים כלי שקונה א' מו
היתכן  זהובין יו"ד עבורה שילם והוא אחד זהב בעד
יו"ד  עבורה ישלם המאבדה או אותה הגונב שהגנב
מאחר  זהובין, יו"ד עבורה סילק שזה מפני זהובין

אחד. זהב בעד אותה לקנות שיכולים

ÔÈ·‰ÏÂ'ל רז"ל מאמרי בכמה שמצינו מה צ"ל זה
פוחתין  אין וכמשארז"ל דברים בעשרה
פ' בזהר וכמ"ש זכרונות ומעשרה מלכיות מעשרה
עשרה  הקדש, בשקל הכף עשרה עשרה ע"פ ויקרא
פוחתין  דאין מתני' על ובגמ' למ"ת, ועשרה למע"ב
כנגד  אמר חד בה ופליגי מי כנגד עשרה הני אמרו
וצ"ל  עש"מ, כנגד אמר וחד דוד, שאמר הלולים עשרה
ספירות  עשר בס"י איתא הנה דוקא. עשרה מספר מהו
עשר  דאפיקת הוא אנת נא' אלי' ובפתח מ"ה, בלי
עלמין  בהון לאנהגא ספירן עשר להון וקרינן תיקונין
כו'. עלמין בהון לאנהגא ספירן עשר שצריך מהו וצ"ל
דרך  ובא נמשך הנה השפעה כל דהנה הוא הענין אך
הרב  שבהשפעת רואים שאנו כמו דוקא, בחי' עשרה
בחי', עשר דרך ההשפעה עובר לתלמידו שכל איזה
ומחשבתו, בשכלו ההשפעה הרב מחשב שמתחילה
המוחין  מלביש וא"כ המוחין, לבוש היא המח' והרי
הם  שבלב במדה להתגלות שבאה עד במחשבתו, חב"ד
לו  משפיע הוא אותו שאוהב האהבה שמחמת אהוי"ר,
איך  יועצות כליות שהם נו"ה בבחי' ואח"כ כו'
בענין  וכמו"כ השפע, בחי' הוא הדבור ובחי' להשפיע,
ובא  האב מוח מן נמשכת הטפה הנה היחוד השפעת
בחי' הוא הזרע המבשלים ביעין ותרין אהבה בבחי'
ולכן  בחי', בעשר ג"כ שבא המשפיע, ויסוד נו"ה,
תיקונין  עשר דאפיקת הוא אנת ענין יובן כמו"כ
להנהגות  השפעה שיהי' שבכדי עלמין בהון לאנהגא

וד"ל. כו' דוקא בחי' עשר ע"י בא זהו העולמות
Ê"ÙÏÂ יכול א' במאמר והלא שארז"ל ענין צ"ל

בהכרח  השפעה שכל נת' הלא להבראות,
שבמאמר  אומר והאיך דוקא, בחי' עשר דרך שיבוא
למעלה  דהנה הוא הענין אך להבראות. יכול הי' אחד
א' במאמר ולכן בחי', מעשר כלול וספי' ספי' כל
יכול  עולמים, כל מלכות מלכותך המל' בחי' שהוא
שנברא  מה רק כו'. ע"ס ג"כ יש במל' שהרי להבראות,
יותר  הוא העולם הנה אחד, במאמר ולא עצמן בע"מ
במל' שגם דהגם א', ממאמר נברא הי' אם מכמו נעלה
חכ' בחי' ערוך אין מ"מ החכ' היא שראשיתן ע"ס יש

דמל'שבמ  חכ' בחי' התהוות וכל דאצי' חכ' לגבי ל'
שבמל' חכ' בחי' ונמצא שבחכ', מל' מבחי' רק היא
המהוה  לגבי המתהוה כערך שבחכמה מל' לגבי היא
שבחי' בעצם, חכ' בחי' לגבי וכ"ש ביניהם, ערוך שאין
הדבור  השפעת כערך היא החכ' לגבי שבחכ' מל'
חכ' בין ההפרש ובד"כ השכל. השפעת לגבי באדם
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חכמת  מן הערך באדם כמו הוא בעצם לחכ' שבמל'
בעצם  החכ' לגבי נקי, שידבר הוא שהחכ' הדיבור,
הי' א' ממאמר נברא הי' אם וכך ביניהם, ערוך שאין
הרמב"ם  כמ"ש וזהו עתה. מכמו יותר בפחיתות העולם
כ"א  קטן דבר הוא שהעולם בעיניך ידמה שלא ז"ל
בפרד"ס  מ"ש וזהו כו'. מע"מ ונברא גדול דבר הוא
מלכיות  עשרה הני בענין האמוראי' שפלוגתת ב' שער
וחד  דוד שאמר הילולי' עשרה כנגד אמר חד מי כנגד
אמר  שחד היא שהפלוגתא מאמרות, עשרה כנגד אמר
שהם  אומר לכן דמל', ע"ס כנגד הם מלכיות שעשרה
דמל', ע"ס כנגד שהם דוד שאמר הילולי' עשרה כנגד
שזהו  הע"ס, כל כנגד שהם ע"מ כנגד אמר וחד
נברא  הי' אם או בע"מ שנברה"ע מה בין כההפרש
אלה  ע"פ במד"ר רז"ל מ"ש וזהו כו'. אחד ממאמר
בר  חסר, שבמקרא תולדת כל והארץ, השמים תולדות
פרץ, תולדות ואלה השוה"א תולדות אלה תרין מן

שנברא  מה דהיינו נברא מלואו על העולם כי והיינו
דברים, ו' חסרו עה"ד חטא וע"י ע"ס, שהם בע"מ
בימות  שלע"ל מלא, פרץ תולדות אלה כתיב ולע"ל
כו'. עה"ד חטא קודם שהי' כמו העולם יהי' המשיח
העולם  את שמאבדין הרשעים מן להפרע כדי וזהו
הי' אם מכמו נעלה יותר הוא כי והיינו בע"מ שנברא
לצדיקים  טוב שכר ליתן וכדי כו'. א' ממאמר נברא
שהצדיקים  והיינו בע"מ, שנברא העולם את שמקיימין
קיום  נמשך ועי"ז בעולם ב"ה אוא"ס בחי' ממשיכים
מה  וז"ע לעולם. שקדמה התורה ע"י והוא העולם,
בבי"ת  הוא העולמות ובריאת באל"ף מתחלת שהתורה
ב"ה  אוא"ס השראת ממשיכים התורה שע"י לפי כו',
עשרה  עשרה ע"פ ויקרא פ' בזהר כמ"ש וזהו בעולם,
תורה  שע"י והיינו עש"מ, כנגד מכוון עשה"ד הכף
ב"ה  אוא"ס בחי' ממשיכים עשה"ד היא שכללותה

בע"מ. שנברא בעולם
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opixn`cM ,dpad oFWl z"iaA ± `YpaE`A . . aNd zpadA iElY oird ziI`x . .§¦©¨©¦¨©£¨©©¥§©§¨§¥§£¨¨¦§¨§¦¨

MxOA.""ifg ied `AilC `zpaE`A" (:ck dNibn) da ©¤§¨¨§¦¨§§¨¨§¦¨¨¥¨¥

cEOr mixiXd xiW oFOxd glR .eky cEOr ` wlg g"qwz mixn`Od xtq d`xE§¥¥¤©©£¨¦¥¤©¤©¨¦¦©¦¦©

.cFre .Kli`e c ,cpw cEgId xrWl Whix`Rn lNd iAxn mixE`iA ihETl .ak¦¥¥¦¥©¦¦¥¦©¦§§©©©¦¨¥¨§



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

,`Ad mlFrd iIgl dkxal miWFcwE miwiCv xkf miWFcTd©§¦¥¤©¦¦§¦¦§¨¨§©¥¨¨©¨
oiadlE mdixacA ahid winrdl ,Epilr obI mzEkf ocr mznWp¦§¨¨¥¤§¨¨¥¨¥§©£¦¥¥§¦§¥¤§¨¦
mivFx cIn ,mi`FxW xaC lkA m` iM ,mixnF` mdW dn©¤¥§¦¦¦§¨¨¨¤¦¦¨¦
`liOnE ,'Ek zFWcg WCglE zFlMUde zF`vnd dfA `ivndl§©§¦¨¤©§¨§©§¨§©¥£¨¦¥¨
ziYin`e ;ixnbl zn` iYlAde xGd mWECig `N` mdl oi ¥̀¨¤¤¨¦¨©¨§©¦§¦¡¤§©§¥©£¦¦
dpeEMd ziYin` mikRdn ,dAxC` ,llM mircFi mpi` oiprd̈¦§¨¥¨§¦§¨©§©¨§©§¦£¦¦©©¨¨
`pngx dkldM `NW dxFYd zEIniptA mipR miNbnE ,'Ek ixnbl§©§¥§©¦¨¦¦§¦¦©¨¤Ÿ©£¨¨©£¨¨

Ediix`n Edl ix`We ,olSl33'Ek. ¦§¨§¨¥§¨©§

EpiWtp lkA mipEzpE mixEqn zFidl mikixv Ep` ixde©£¥¨§¦¦¦§§¦§¦§¨©§¥
EpizFa` zXEcw cFaM Epligpd xW` zn` zxFzl EpiYrCe§©§¥§©¡¤£¤¦§¦ª§§©£¥
mlFrd iIgl dkxal miWFcwE miwiCv xkf miWFcTd EpizFAx©¥©§¦¥¤©¦¦§¦¦§¨¨§©¥¨¨
oiadl dAxd rBiilE ,Epilr obI mzEkf ocr mznWp ,`Ad©¨¦§¨¨¥¤§¨¨¥¨¥§©¥©©§¥§¨¦

lAwlE oiadl dlAwl ilM wx zFidle ,miWFcTd mdixaC¦§¥¤©§¦§¦§©§¦§©¨¨§¨¦§©¥
iEAixaE ,mipipr dOke dOkA cEOil iEAixaE .mdixaC ziYin £̀¦¦¦§¥¤§¦¦§©¨§©¨¦§¨¦§¦

Fki ,DribimXde zFIYn` zFlMUd mdixacA liMUdl mil §¦¨§¦§©§¦§¦§¥¤©§¨£¦¦§©¥
.('Ek Epipir xi`i KxAzi¦§¨¥¨¦¥¥

z` miniWbnE ,'Ek `hg cFr mitiqFn xW` mdnE¥¤£¤¦¦¥§©§¦¦¤
dbVdC zEWiA mzF` mi`iaOW dfA c`n mixaCd©§¨¦§Ÿ§¤¤§¦¦¨§¥§©¨¨

'Ek dnWbd iWEalaErEcIke .mzbVd ilM zEQB cSn Epiide) ¦§¥©§¨¨§©§¦©©§¥©¨¨¨§©¨©
xRki mEgx `Ede" .'Ek qB FlkVW Wie wC FlkVW in WIW¤¥¦¤¦§©§¥¤¦§©§©§©¥

"'Ek34.(

:xESiwmipiprA miwqFrd lr opF`zImiTEnr`Ede .`weC ¦¦§¥©¨§¦§¦§¨¦£¦©§¨§
cFr mdnE .l"fx ixaC wnFrA oiIrl mzExQnzd xCrd zAiql§¦©¤§¥¦§©§¨§©¥§¤¦§¥©©¥¤

.dbVdc zEWiA miniWbnE mixaCd mikRdn§©§¦©§¨¦©§¦¦§¥§©¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

(33WFcTd Fl lFgni" :i"Wx WExitaE ."Dixn Dil ixW" :` ,hv oixcdpq iR lr©¦©§¤§¦¨¥¥¨¥§¥©¦¦§©¨

."ok `l xW` mixaC xn`W `Ed KExÄ¤¨©§¨¦£¤Ÿ¥
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ליעקב  היא צרה עת כי הגלות, ובזמן צרתם בעת דוקא – ועצמיים רבים רחמים התגלות
ותמידית, רוחנית – היוונים מלחמת נסי. באופן המלחמה נצחון – יושע ממנה ודוקא

וכו'. ראשון מצוי שהוא ה' גדלות ידיעת ע"י והנצחון תורתך. להשכיחם

‰z‡Â"רבּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
נקמתם". את נקמּת ּדינם את ּדנּת ריבם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָאת
ּדעצמּות  העצמּיים הרחמים הם הרּבים" ּברחמי" ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָוהּנה
ועצמית, נצחית אהבה ׁשהם הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָאֹור
ּדעצמּות  העצמית ההתקּׁשרּות מּצד הּבאה האהבה ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָהינּו
ּבכל  הּנׁשמה ּדעצם להיֹות הּנׁשמה, ועצמּות סֹוף ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָאין
הּוא  ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות מּיׂשראל ואחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאחד
ׁשהם  הרּבים" רחמי" והתּגּלּות מּמׁש, אחד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
ליׂשראל  סֹוף אין ּדעצמּות ונצחּיים עצמּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָהרחמים
ּברּבּוי  הּגלּות זמן ׁשהּוא ּדוקא, צרתם ּבעת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמתּגּלים
הרי  ולכאֹורה אלקּות. עניני ּכל על והסּתרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהעלמֹות
ּבפרט, ּוביׂשראל ּבכלל ּבעֹולם מעלה ׁשל הּגּלּוּיים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן
מהּטבע  ׁשּלמעלה ּגּלּוּיים אז ׁשהיּו הּבית ּבזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ּגפנֹו ּתחת איׁש ּבמנּוחה היּו ויׂשראל ּכל, לעין ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּבגּלּוי
ּכזה  זמן הּנה הּמעלה, ּבתכלית והיּו ּתאנתֹו ּתחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָואיׁש
הּגלּות  ּבזמן אבל עצמּיים. רחמים לגּלּוי מסּגל ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֻהּוא
ורּבּו מה", עד יֹודע אּתנּו ואין ראינּו לא ְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹּד"אתֹותינּו

מפּזר  יׂשראל ו[עם] ּבמאד, וההסּתרים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻההעלמֹות
מעּנים  ּגֹולים ּבראׁש והֹולכים הארצֹות ּבכל ְְְְְְֲִִִָָָָֹֹֻּומפרד
ענינים  ואפּלּו ּומצוֹות ּתֹורה אלקּות עניני וכל ְְְְְְֱֲִִִִִִֵַָָָָֹֻּומדּכאים,

הּצּורה,רּוחנּיים  על החמר ּבהתּגּברּות ּוׁשפלים מבּזים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻ
היא  ּדוקא ׁשאז יּוׁשע מּמּנה הּנה ליעקב, היא צרה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹועת
את  ּד"רבּת היא וההתּגּלּות הרּבים, רחמי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָהתּגּלּות
מּמילא  ּובדר נקמתם", את נקמּת ּדינם, את ּדנּת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָריבם,
מלחמה  ּבדר ׁשהיה היֹות ועם הּמלחמה, נּצּוח ּבא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּנה
ּבאפן  היה הּנה ּבאמת אבל טבעית, הלּבׁשה ענין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
ּביד  רּבים חּלׁשים, ּביד ּגּבֹורים "מסרּת ׁשּזהּו ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָנּסי,
אלקינּו "הוי' היתה צרתם ּבעת והּצעקה כּו', ְְְְְֱֲִֵֵַַָָָָָָָָָֹמעּטים"
רּוחנית  מלחמה היתה הּיונים ּדמלחמת אחד", ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהוי'
את  להׁשּכיח הּוא מלחמּתם ענין עּקר ּכל אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָּתמידית
והינּו ,יתּבר רצֹונֹו חּקי על ּולהעביר הוי' ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֻּתֹורת
ולׁשּכח  עליו מסּכים אנֹוׁשי ּׁשהּׂשכל מה ללמד ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּצריכים
ּתֹורת  איז ּדאס אז פארגעסן מאכן הוי', ּתֹורת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשהיא

ּדי א הוי' אּפׁשאפן ,יתּבר רצֹונֹו חּקי על ּולהעביר , ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
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חכמה).א. שהיא מפני התורה את ללמוד (רק הוי' תורת שזהו המצוות ב.להשכיח (קיום יהיה ושזה האלקות ענין לבטל
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זיין  זאל עס אּון מלּמדה",ב געטליכקייט אנׁשים "מצות ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשהּוא  ׁשמע קריאת ידי על הּוא הּמלחמה את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּולנּצח
מצּוי  יתּבר ׁשהּוא לידע והּׂשגה ּבהבנה הוי' ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָידיעת
וארץ  ּבּׁשמים הּנמצאים וכל נמצא, ּכל ממציא ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָראׁשֹון
והינּו הּמצאֹו, מאמּתת אּלא נמצאּו לא ּׁשּביניהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּומה
מּׂשיגים  אנּו הּנה הּמצאֹו אמּתת ענין הּׂשגת ידי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשעל
ּוכמֹו נמצא, ּכל ּוממציא ראׁשֹון מצּוי יתּבר ְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשהּוא

רּבנּו ׁשל (הּזקן)ׁשּכתב ועצמּותֹו ּדמהּותֹו עדן, נׁשמתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו הּוא ּברּו העליֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָהּמאציל

הּנה  וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה עּלה מאיזה עלּול ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואינֹו
הּמחלט  ואפס מאין יׁש לברא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻהּוא

לּיׁש קֹודמת אחרת וסּבה עּלה ׁשּום והינּוּבלי הּזה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּוא  הּנה מעצמּותֹו הּוא ׁשּמציאּותֹו הּמצאֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָּדמאמּתת
רק  הּנה ראׁשֹון מצּוי ולהיֹותֹו ראׁשֹון, מצּוי ׁשהּוא ְְִִִִֵֶַָָָמּובן
הּנמצאים  ּכל הּנה ּכן על אׁשר נמצא, ּכל הּממציא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא
לא  מציאּותם ענין ּכל הּנה ׁשּביניהם, ּומה וארץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּׁשמים
אחרת  וסּבה עּלה ׁשּום ּבלי הּמצאֹו מאמּתת אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו

להתהּוּותם. ְְִֶֶַָקֹודמת

ממוצעת  מדריגה בלי האמיתי, מיש הנברא יש שיהיה אפשר אי השתלשלות בסדר
ונפסד, מוגבל אלא אמיתית מציאות אינו הנברא היש כי המחברם. האין והוא ביניהם,

ביניהם  ממוצע וצריך האמיתי, ליש בערך אינו לכן

ּכֹוללת e‡·e¯ב) ּכללית, הקּדמה ּפי על יּובן הענין ≈ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ּדרּגין  ּכל מריׁש ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּכללּות

ּדרּגין  ּכל סֹוף הׁשּתלׁשלּות ג עד להיֹות אפׁשר ּדאי , ְְְְְְְִִִִֶַַַָָ
אחרת  מדרגה אמצעית ידי על אם ּכי למדרגה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּמדרגה
– מדרגֹות ׁשלׁש הם ׁשּבכללּות והינּו מּׁשניהם, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכלּולה
– מדרגֹות ׁשּתי הם ׁשּבעּקרם היֹות ועם ויׁש. אין ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַָָיׁש
ׁשהן  ׁשּתים הם ּבאמת אבל הּמתהּוה, ויׁש המהּוה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָיׁש
נחלק  – יׁש ּבחינֹות ׁשּתי ּבין ׁשהּוא האין ּכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָארּבע,
אין  יׁש מדרגֹות, ׁשלׁש הם ּבכללּותֹו הּנה ּכן אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹלׁשּתים,
יׁש הּוא הראׁשֹון ּדיׁש מדרגֹות, ארּבע הם ּובפרטּות ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָויׁש.

פאראן  אֹויּפריכטיקער ּדער עצמּות ד האמּתי, ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ
יׁש והּוא הּמצאֹו, אמּתת ענין ׁשהּוא סֹוף, אין ְְְֲִִִֵֵֶַַָאֹור
ּכל  ּׁשּנמצאּו מה וזהּו הּכל", ּד"מּמ – ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹהּמׁשּפיע
הּוא  הּׁשני ויׁש ּׁשּביניהם. ּומה ּובארץ ּבּׁשמים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמצאים
ניט  מער איז וועלכער יׁש, ּגעׁשאפענער ּדער הּנברא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָיׁש
אֹויּפריכטיקער  קיין ניט יׁש, אֹויפגעּבראכטער א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַווי

ׁשּמּיׁשה יׁש ּבכדי הּנה המקּבל, יׁש אּלא אינֹו והּוא , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
י  יתהּוה הּמצאֹו אמּתת ׁשהּוא ּדיׁשהאמּתי המקּבל, ׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעצם  ונפסד הוה ׁשהּוא ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהמקּבל
ההוה  ּבעת הינּו היֹותֹו, ּבעת ּדגם זאת עֹוד הּנה ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַֹֹמהּותֹו,
רק  אם ּכי ּבאמת מציאּות אינֹו נפסד, הּוא אׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָעד
וכל  ּכלל, יׁש מציאּות אינֹו ּבאמת אבל ליׁש, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָנראה
על  ּומסּתיר ּׁשּמעלים מה ההסּתר רק אּלא אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמציאּותֹו
ׁשּמהּוה  אלקי והחּיּות האֹור רק הּוא ּדהאמת ְְְֱֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָֹהאמת,
הּוא  אלקי וחּיּות מהאֹור החי הּיׁש אבל הּיׁש. את ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומחּיה
יפסק  סֹוף ּכל סֹוף ּדהרי אמּתי, מציאּות אינֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֻעצמֹו
ּבמסּפר  ּגבּול לֹו יׁש הרי הּפרטי ׁשּבאדם ּדכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהויתֹו,
הּנה  ארץ", עלי לאנֹוׁש צבא "הלא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשנֹותיו,

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו העֹולם קּיּום ּבכללּות ּגם הּוא ְְִִֵֵַַַָָָָּכן
עלמא  הוי ׁשנין אלפי ּבזמן ו ׁשית ּגם הּנה ּובמילא , ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

המכּזבין  מּנהרֹות והראיה אמּתי, מציאּות אינם ְְְְְְֱֲִִִִִֵַַָָָָָָהיֹותם
לׁשבּוע  ּדנהרֹות ז אחת חּטאת, מי לקּדּוׁש ּדפסּולין ְְְְִִִִֵַַַַָָָ

הם  עכׁשו אם אפּלּו הּנה ׁשנים, לׁשבע ּפעם ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנפסקים
להּפסק  עתידים ׁשהם מּכיון מקֹום מּכל ּברּבּוי, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָנֹובעים
"מים  נקראים ׁשאינם נביעתם ּבעת ּגם ּפסּולים הם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהרי
"והוי' ׁשּכתּוב ּוכמֹו נפסק, ׁשאינֹו הם ּדחּיים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָחּיים",
ּבענין  מּזה ּומּובן חּיים", אלקים הּוא אמת, ְְֱֱֱִִִִִֶֶַַָֹֹאלקים
והחּיּות  האֹור הּוא ּׁשעּקרֹו מה זאת ּדלבד הּיׁש, ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹמציאּות
ודעּתֹו לּבֹו ׁשּנֹותן מי וכל אֹותֹו, ּומחּיה המהּוה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקי
עצם  ּבכל ׁשהּגּוף אנֹוׁשי ּבׂשכל מּמׁש ּבמּוחׁש ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָרֹואה
מחּיּות  חי אּלא אינֹו ׁשהּוא מעיד ּומציאּותֹו ְִִֵֵֵֶֶַַַָמהּותֹו
אּלא  ּבאלעּבטער, א ווי מערניט איז ער אֹותֹו, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָהמחּיה
הוה  ׁשהּוא מאחר הּגׁשמי מציאּותֹו ענין ׁשּכל זאת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹעֹוד
ּכן  אם ּכלל, מציאּות אינֹו הויתֹו ּבעת ּגם הּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָונפסד
הּנה  ולזאת האמּתי, יׁש ּכלל ּבער אינֹו הּנברא הּיׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי

ידי ּבכדי על הּוא האמּתי מּיׁש יתהּוה הּנברא ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׁש. ּבחינֹות ׁשּתי המחּבר האין והּוא ּביניהם, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֻממּצע
א' אֹות ּוכמֹו ּותמּונתן, האֹותּיֹות מּצּיּור ּבזה ְְְִִִֶַָָָָָָוהּמׁשל
הּוא  העליֹון ּדיּו"ד ו', ואֹות יּו"דין ׁשּתי היא ְְְְְִִֵֶֶָָׁשּתמּונתֹו
הּוא  והּוי"ו הּנברא יׁש הּוא הּתחּתֹון ויּו"ד האמּתי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָיׁש
קֹוץ  קֹוצין, ׁשני ׁשהיא י' אֹות ּתמּונת אֹו המחּברם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָהאין
ּגּוף  ׁשהיא האמצעית והּנקּדה הּתחּתֹון וקֹוץ ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻהעליֹון
ּבהאין  הּוא וכן הּקֹוצין, ׁשני המחּבר הּיּו"ד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָועצם
הּנברא  הּיׁש הּנה זה ידי ׁשעל יׁש, ּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהמחּבר

האמּתי. מהּיׁש ְֲִִִֵֵֶַַָמתהּוה
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של  א' דרגות, ב' ב"אין" יש תשובה: ואפס? אין בהיותו לחבר, יכול ה"אין" איך שאלה:
ואינו  מצומצמת, הארה הוא כי מקום תופס ואינו האמיתי, מיש גילוי הוא כי האמיתי, יש

באוא"ס  שינוי שום פועל

א'‡ÌÓג) אֹות ּתמּונת מׁשל ּדֹומה ּדאינֹו לֹומר צרי »¿»ְְְִֵֶַַַָ
ּתמּונת  מׁשל אֹו ׁשּבֹו, ו' ואֹות הּיּו"דין ְְְְִִֵֶַַַּבׁשּתי
הּיׁש, ּבחינֹות לׁשּתי ׁשּבֹו, והּנקּדה הּקֹוצין ּבׁשני י' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֻאֹות
ּדבתמּונת  המחּברם; והאין הּנברא ויׁש האמּתי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָיׁש
ּוכמֹו ּדברֿמה, מציאּות הּוא המחּבר הלא ְְְְֲִִֵַַַָָֹהאֹותּיֹות,
ׁשּתי  המחּבר הּקו ׁשהּוא הּוי"ו הלא א', אֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹּבתמּונת
ׁשּמחּבר  לֹומר עליו ׁשּנֹופל מּמׁשי ּגׁשם הּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיּו"דין
ּתפיסת  איזה על ׁשּמֹורה קו, ּבׁשם ונקרא הּיּודין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ׁשּמחּבר  י' אֹות ּבתמּונת ּגם ואף וׁשטח, ּבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמקֹום
זה  ּבכל ּדאריכּות, ּבׁשטח הּנתּפס קו אינֹו קֹוצין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשני
ׁשּנֹופל  ּומציאּות מקֹום הּתֹופסת מּמׁש נקּדה היא ּגם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהרי
אמנם  מציאּות. מיני ׁשני לחּבר ּדבר ּפעל ענין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבֹו
יׁש ׁשּלא ּדפרּוׁשֹו אפס, הּוא האין הרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבהּנמׁשל,
ּדברים, ׁשני מחּבר אפס אי ּכן ואם מה, ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמציאּות
מׁשּתּנה  הּוא ּובּמה המחּבר הּוא מי ואפס אין ּבהיֹותֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּכי
ּבּמה  מחּבר, מציאּות הּוא ואם העליֹונה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהּמדרגה

הּת מהּמדרגה ּדהּנה ּמׁשּתּנה הּוא, הענין א חּתֹונה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּנברא, ויׁש האמּתי יׁש יׁש, ּבחינֹות ׁשּתי המחּבר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָהאין
הּיׁש ׁשל אין והינּו לׁשנים, נחלק המחּברם זה אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנה
הּמה  ּדׁשניהם היֹות ועם הּנברא, הּיׁש ׁשל ואין ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאמּתי
ׁשוה, ּפרּוׁשם אין הרי זה ּבכל "אין", ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָנקראים
יׁש לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו אין ענין ּפרּוׁש ּדֹומה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַׁשאינֹו
וענין  ּפרּוׁש ׁשהּוא לכמֹו הּמׁשּפיע, יׁש ּדהינּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהאמּתי,
ּבמׁשל  והּנה המקּבל. יׁש ׁשהּוא הּנברא יׁש לגּבי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָאין
הּקו  ׁשהּוא הּוי"ו הרי י', אֹות ּתמּונת אֹו א' אֹות ְְֲֵֶַַַַָָּתמּונת
אֹו יׁש, ּבחינֹות ּדׁשּתי רמז ׁשהם יּו"דין הּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַהמחּבר
לׁשנים, נחּלקם אם הּקֹוצין, ׁשני המחּבר הּיּו"ד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָֻנקּדת
לּיּו"ד  הּׁשּיכים הּיּו"ד נקּדת חצי אֹו הּוי"ו קו חצי ְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָֻהרי

והּקֹוץ  הּיּו"ד מּתחת מקֹומֹו הרי העליֹון וקֹוץ ְְְְֲִִֵֶַַַַָָהראׁשֹון
הּיּו"ד  נקּדת חצי אֹו הּוי"ו ׁשל הּתחּתֹון קו וחצי ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֻהעליֹון,
הּיּוד  קדם מקֹומֹו הּנה הּתחּתֹון וקֹוץ ליּו"ד ְְְְִִֵֶַַַַַָֹהּׁשּיכים
האין  הּנה האמּתי הּיׁש ׁשל ּדהאין הינּו הּתחּתֹון, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוקֹוץ
הּנברא  הּיׁש ׁשל והאין האמּתי, הּיׁש מן ׁשּבא ּגּלּוי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשּתי  ּבין [ׁש]ההפרׁש וזהּו הּיׁש. את ּומהּוה העֹוׂשה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּוא
יׁש ּדלגּבי העצמי, וענינם ּבמהּותם הּוא אין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּבחינֹות
ּתֹופס  ׁשאינֹו הּתפיסא העּדר ׁשם על "אין" נקרא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאמּתי

חׁשיבי  ּוכלא הּוא ח מקֹום ּברּו סֹוף אין אֹור ּדעצמּות , ְְְֲִֵֵַָָָ
עֹולמֹות  מּמּנּו ׁשּיתהּוּו אפׁשר ואי ּגבּול ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבלּתי
הּוא  האצילּות עֹולם אפּלּו ּדהלא ּומּדה, ּגבּול ְֲֲֲֲִִִֵַַָָָֹּבעלי
ּדוקא, ּבמסּפר הם האצילּות ּדעֹולם והּספירֹות ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָעֹולם,
ּתׁשע  ולא עׂשר מּדתן מה ּבלי ספירֹות "עׂשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכמאמר
אין  מאֹור זה ּכל יתהּוּו ואי עׂשר", אחד ולא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ[עׂשר]
על  הּוא זה ׁשּכל אּלא ּומסּפר, ּגבּול ּבגדר ׁשאינֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָסֹוף
ונׁשאר  הּצד על הּגדֹול אֹורֹו ּכביכֹול ּדסּלק הּצמצּום, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָידי

ּכ ואחר ּפנּוי, ּומקֹום הארה חלל ׁשהּוא הּקו נמׁש  ְְִֶֶַַַָָָָָָָָָ
אינּה זֹו ּדהארה ּומּובן העֹולמֹות. ּבער להיֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻמצמצמת
ענין  ולכן סֹוף, אין אֹור עצמּות לגּבי ּכלל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּבער
וׁשלֹום  חס ׁשּנּוי ׁשּום ּפֹועל אינֹו העֹולמֹות ְְִִֵֵַַָָָהתהּוּות
ׁשּלא  ׁשניתי", לא הוי' "אני ׁשּכתּוב ּוכמֹו סֹוף, אין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹֹּבאֹור
הּבריאה, ואחר הּבריאה קדם ּבין ּכלל ׁשּנּוי ׁשּום ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹיׁש
לאחר  הּוא ואּתה העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּדאּתה
הּוא  זה ׁשּכל ּדלהיֹות ּגמּורה, ּבהׁשואה העֹולם ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּנברא
ּפֹועל  אינֹו העצמּות ּבער ׁשאינּה ּבעלמא מהארה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָרק
ענין  ּבכללּות הּוא וכן ּבהעצמּות, וׁשלֹום חס ׁשּנּוי ְְְְְְִִִֵַַַָָָׁשּום
העצם  לגּבי מקֹום ּתֹופס ואינֹו העצם ּבער ׁשאינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהאֹור

אין. נקרא הּנה ולכן חׁשיבי, ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּדכלא

האדם, מנפש משל אין. נקרא ולכן לנבראים, מושג אינו הנברא, יש של האין ב': דרגה
ועלול  עילה בין חילוק המציאות. ידיעת אלא הנפש, מהות משיג אינו עצמו  שהאדם

מאין  יש לבריאה

ׁשם ‡ÌÓד) על "אין" נקרא הּנברא הּיׁש ׁשל האין »¿»ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מאין, יׁש ּבריאה ענין וזהּו מּׂשג, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשאינֹו
ּכלל  מּׂשג אינֹו האלקי והּכח מרּגׁש, יׁש הּוא ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻׁשהּנברא
ּדאינֹו, אין ּפרּוׁשֹו זה אין ּגם ונמצא "אין", נקרא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָולכן
את  הּנה והּנברא ּבּנבראים, מּׂשג ׁשאינֹו אינֹו, ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהינּו
מּובן  הלא זה עם אבל "אין", קֹורא מּׂשיג ׁשאינֹו ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹזה
ּכלל  ּדֹומה אינֹו מּׂשג ׁשאינֹו ׁשם על אין ּדפרּוׁש ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻּומּׂשג

ּדהעּדר  מקֹום, ּתֹופס ׁשאינֹו ׁשם על זה אין ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָלפרּוׁש
ּכלא  והּוא מּמּנּו למּטה ׁשהּוא ּבדבר הּוא מקֹום ְְְְְִִֶֶַַָָָָָּתפיסת
מּמּנּו, ׁשּלמעלה ּבדבר הּוא מּׂשג ּׁשאינֹו ּומה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחׁשיבא,
המחּיה  נפׁש לֹו יׁש אדם ּדכל אלקּה אחזה ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומּבׂשרי
ׁשּלֹו הּנפׁש את ראה לא אדם ׁשּום הּנה זה ּבכל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאֹותֹו,
אין  הלא אדם ׁשּבכל היֹות ועם הּנפׁש, מהּו מּׂשיג ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹואינֹו
הּנפׁש הארת מן יֹותר לֹו וקרֹוב לֹו החביב ּדבר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּום
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מ  אינֹו זה ּובכל הּגּוף, את הּנפׁשהמחּיה הארת את ּׂשיג ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּדהּנה  העצם, את מּׂשיג אינֹו ּדהּכח והינּו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּמחּיה
הּוא  הּמח ּדחמר הרּוחני, הּׂשכל הּוא והּמּׂשיג ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּמבין
לעפר  וׁשב נרקב הּוא מהּגּוף הּנפׁש ּובצאת ונפסד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהוה
הּׂשכל  וכח חי ׁשהּוא ּבזמן ּגם הּנה היה, ּכלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוהיה
הּמח  חמר אינֹו והּמבין הּמּׂשיג הרי הּמח ּבחמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹמתלּבׁש
הּוא  ּגם ּבּמח התלּבׁשּותֹו ידי על ורק הּׂשכל, ּכח אם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹּכי
ּכאׁשר  ּכן אם הּׂשכל, ּכח הּוא הּמּׂשיג עּקר אבל ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמּׂשיג,
את  מּׂשיג אינֹו הּמח ּבחמר הּׂשכל ּכח התלּבׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹּבעת
ולא  הּמציאּות ידיעת רק הּוא ּבהּנפׁש וידיעתֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש,
ׁשּמלּבׁש הרּוחני הּׂשכל ּגם הרי ּכן אם הּמהּות, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּׂשגת
ּדהּכח  והינּו מקֹורֹו, ׁשהּוא הּנפׁש את מּׂשיג אינֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבהּמח
ׁשהּנברא  ּדכׁשם הּוא הּדבר וטעם העצם, את מּׂשיג ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינֹו
הּוא  אֹותֹו המחּיה וחּיּות האֹור ּכן הּנה מאין, יׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָהּוא
אֹור  ׁשּיׁש ּומּׂשיג יֹודע והּנברא מּמּנּו, והסּתר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבהעלם
יֹודע  ׁשאינֹו אּלא והּנבראים העֹולם את המחּיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוחּיּות
ּבׁשם  למקֹורם קֹוראים ׁשהּנבראים ּדמה וזהּו הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמה
העּדר  ׁשם על ולא מּׂשג, ׁשאינֹו לפי הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻ"אין",
החּיּות  מקֹור על לֹומר אפׁשר ּדאי והּמציאּות, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָהּתפיסא
הּמציאּות, העּדר ׁשם ּבּגּוף הּמתלּבׁשים הּנפׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹוכחֹות
עליו  יאמר ואי אֹותֹו, המחּיה ּדבר מציאּות הּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשהרי

ּבהבנתֹו זאת מּׂשיג ׁשאינֹו היֹות ׁשעם ּבּמציאּות, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשאינֹו
נמׁשכים  הּכחֹות אי ּומרּגיׁש ּבמּוחׁש יֹודעֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָֹאבל
הּׂשכל  ּבכח ּוכמֹו הּכללית, הּנפׁש הארת ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמקֹורם
לֹו, ׁשּקדם מקֹום מאיזה ׁשּנמׁש מרּגיׁש הּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ׁשּנתחּדׁש רק זה אין הרי ׂשכלית המצאה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדכׁשּנֹופלת
מרּגיׁש הּוא עֹוד אּלא מּזה, ידע לא ׁשּתחּלה ּדבר ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלֹו
ידיעת  היא הּזאת ׁשהידיעה רק חדׁש, ּדבר לֹו ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבא
הּנבראים  ּבכל הּוא וכן הּמהּות, הּׂשגת ולא ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹהּמציאּות

ּו המהּוה אלקי ּכח נברא לכל אּלא ׁשּיׁש אֹותֹו מחּיה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבין  ההפרׁש ּדזהּו מּמּנּו, והסּתר העלם ּבבחינת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַׁשהּוא
ּכל  הרי ועלּול ּדבעּלה מאין, יׁש לבריאה ועלּול ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָעּלה
ּכמֹו "הׁשּתלׁשלּות", נקראת ולכן עּלתֹו, את מּׂשיג ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָעלּול
ּבזֹו, זֹו אחּוזֹות הּטּבעֹות הרי טּבעֹות העׂשּויה ְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשלׁשלת
הּטּבעת  ּבעליֹונית קבּועה העליֹונה הּטּבעת ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָּדתחּתית
ּבתחּתית  אחּוזה הּתחּתֹונה הּטּבעת ועליֹונית ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָהּתחּתֹונה,
ועלּול  עּלה ׁשהם ּומּדֹות ּבׂשכל הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָהעליֹונה,
ּומהם  ּבהּמּדֹות ּומתלּבׁשֹות מתּגּלֹות ׁשּבּׂשכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַּדמּדֹות
ׁשל  ׁשההתהּוּות והינּו ׁשּבּמּדֹות, הּׂשכל ׁשּנעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַהּוא
ּבּיׁש ּכן ּׁשאין מה ,הער קרּוב ּבדר הּוא ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהעלּול
מּׂשג  אינֹו ולכן ערֹו אין ּבדר ׁשהּוא מהאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהּמתהּוה

ְֵַלהּיׁש.

ומנצח  עצמיים, רחמים מעורר מהארה, רק ושהיא מאין, יש הבריאה בענין התבוננות ע"י
צר  מקום וזהו ה', מדבר היא העולם שמציאות מבין כי המלחמה.

מאין,p‰Â‰ה) יׁש ּדבריאה זה ענין לֹומד ּכאׁשר ¿ƒ≈ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּתחּלה  ּבֹו ּומתּבֹונן ּבטֹוב, ּומּׂשיגֹו ְְְְִִִִֵַָּומבינֹו
התּבֹוננּות, אפני ּבׁשני הינּו ּדתֹורה, ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָּבההתּבֹוננּות
את  להּׂשיג היא ׁשּבעּקרּה הּלּמּוד ׁשּבעת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבההתּבֹוננּות
נקּדת  הינּו מאין יׁש ּבריאה ׁשּבענין ׂשכלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻההמצאה
ההּׂשגה, ּבהבנת ההתּבֹוננּות הּוא הּלּמּוד ואחר ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָהּסברא,
ההׂשּכלה  הבנת אם ּכי הּסברא נקּדת הּׂשגת רק לא ְְְְֲִִַַַַַַַַַָָָָָָֹֻהינּו
ּומפרטת, מסּדרת הׂשּכלה ׁשהיא ּכמֹו מאין יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּדבריאה
ּבעת  וההתּבֹוננּות הּתפּלה ׁשּקדם ההתּבֹוננּות ּכ ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹואחר
לייגט  עס – אצלֹו ּומּנח ּומּׂשיג מבין אז הּנה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּתפּלה,

אים  ּבא אּפ ט זיּבדר ׁשּנברא העֹולם ענין ׁשּכללּות – ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ענין  ּכללּות ּדהלא צר, מקֹום הּוא מאין יׁש ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹּבריאה

מעֹורר  הּוא ּובזה לבד, מהארה אּלא אינּה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבריאה
ּדעצ  עצמּיים היא הרחמים ּובזה הּוא, ּברּו סֹוף אין מּות ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּומּׂשיג  ׁשּמבין ּבלבד זֹו ולא הּמלחמה, ונּצּוח ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹהתּגּברּות
ׁשּמּׂשיגם  ׁשּבּתֹורה והלכֹות ׁשהּסגיֹות מּמׁש ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבמּוחׁש
סגיא  ּדבכל הוי', ּתֹורת ּבאמת הם האנֹוׁשי ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַָָָָָֻּבׂשכלֹו
ּבענין  וכן ׁשּבזה, הּפנימּיּות יׁש הרי ׁשּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוסגיא
להיֹותם  הּוא העּקר הרי הּמׁשּפטים מצות ּגם ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹהּמצות
ׁשהעֹולם  ּומבין מּׂשיג ׁשהּוא זאת, עֹוד אּלא הוי', ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצוֹות
מציאּותֹו ענין ּכל הּנה ּומציאּות, ליׁש הּנראה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָהּגׁשמי
הּוא  העֹולם ּכללּות ּכן ואם הוי', ּדבר הּוא ְְְֲִֵַַָָָָָּומהּותֹו

העליֹונים. רחמים מעֹורר ּובזה צר, ְְֲִִֵֶֶַַָָָמקֹום

הוא  שהעולם כשמבין – צרתם בעת –דוקא־ להם עמדת הרבים ברחמיך ואתה פי'
הגאולה  בשביל – הגלות כללות רבים. רחמים מעורר צר, מקום

e‰ÊÂ,"צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי "ואּתה ¿∆ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּכללּות  ּומּׂשיג מבין ּדכאׁשר צרתם, ּבעת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדדוקא
מהארה  הּוא וקּיּומֹו ׁשהתהּוּותֹו צר מקֹום הּוא ְְִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ לפי הּוא ענינֹו ותכלית ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּדהארה,
על  הּנה עצמם, ּבכח הּנבראים עבֹודת ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיתּבר
ּדעצמּות  עצמּיים הרחמים מעֹוררים ׁשּבּלב העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָידי
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את  "רבּת וזהּו הּמלחמה, את לנּצח ׁשּיּוכל סֹוף ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
הם  ׁשּבכללּות נקמתם", את נקמּת ּדינם, את ּדנּת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָריבם,
ּגבּורה  הּוא ריבם" את ּד"רבּת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָחסדּֿגבּורהּֿתפארת,
ּבין  ההפרׁש ּדזהּו החסד, התּגּברּות ענין ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּבחסד,
מּצד  היא הׁשּפעה ּדכל ׁשּבחסד, לגבּורה ּבכלל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחסד
את  ו"דנּת ׁשּבחסד, ּגבּורה מּצד היא וההּצלה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחסד,
ׁשּבּגבּורה, ּגבּורה ּובפרטּיּות ּבכלל ּגבּורה הּוא ְְְְְִִִִֶַָָָָָָּדינם"
ּדמּדת  הּתפארת, מּצד הּוא נקמתם" את ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָו"נקמּת
ּבענין  הּוא ּכן הּנה ּוגבּורה, חסד ּכֹוללת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּתפארת

הּכֹולל  הּתפארת ידי על ׁשּבאה ׁשּבחסד הּנקמה ּגבּורה ת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
"מסרּת ואֹויב, מהּׂשֹונא להּנקם ׁשּבּגבּורה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּוגבּורה
ּדכאׁשר  הּנצח, ספירת מּצד חּלׁשים" ּביד ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָּגּבֹורים
מּזה, ּגדֹול נּצּוח ל אין הּגּבֹורים את מנּצחים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהחּלׁשים
הֹודֹו ּדזהּו ההֹוד, ספירת מּצד מעּטים" ּביד ְְְְְִִִִֶַַַַַַ"ורּבים

ּביד  "ּוטמאים ׁשמים, ׁשם ּבקּדּוׁש יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָוהדרתֹו
ענין  ּתלּוי זֹו ּדבספירה היסֹוד, ספירת מּצד ְְְְְְִִִִִִַַַַָָטהֹורים"
ספירת  מּצד "ּתֹורת עֹוסקי ּביד "וזדים ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָהּטהרה,
ּבעת  להם עמדּת הרּבים ּברחמי "ואּתה וזהּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמלכּות,
ּתכלית  ּבׁשביל הּוא הּגלּות ענין ּדכללּות ְְְְִִִִִַַַָָָָָצרתם",
אלקי  ּבענין וההּׂשגה ההבנה ידי על וכאׁשר ְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּגאּלה,
ּומעֹורר  צר, מקֹום הּוא העֹולם ׁשּכללּות ּומּׂשיג ְְִֵֵֶַַַָָָָיֹודע
הרּוחנית  הּמלחמה את לנּצח נפׁשֹו על רּבים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהרחמים
הּצעקה  ידי על הּנה ּומצוֹות, ׁשּבּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבהּקרירּות
רחמים  מעֹורר אחד" הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּב"ׁשמע
מלחמת  את לנּצח הּוא ּברּו סֹוף אין ּדעצמּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָרּבים,
את  ולעׂשֹות ּומצוֹות הּתֹורה את המקררים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּיונים

.יתּבר לֹו ּדירה ְִִֵָָָָהעֹולם
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אמר  צדק' ה'צמח הרבי שמה 18אב־הסבא,
בירושלמי  אומרו,19שכתוב בשם שמועה האומר

לגבי  גם אמור לנגדו, עומד כאילו השמועה בעל יראה
הבבות  ארבע בעל  הזקן רבנו  הסבא  ניגון

תשובה. מתוך אותו כששרים
תלויה  בה התשובה, על הכוח לחיזוק אנו זקוקים

השלימה. והגאולה משיח חבלי רפואת
ה"ארבע  ניגון מנגנים המסובים וכל (הפסק. 

 גדולה) בהתעוררות בבות"
קדוש  וחוב גדולה מצוה ישראל, אהבת מצד
בצבא  בנים להם שיש והאמהות האבות בין לפרסם

ובחזית:
ימים,20הגמרא  מאריך תפילין המניח "כל אומרת

"אותם  שם וברש"י יחיו", עליהם ה' שנאמר

למצות  יחיו". בתפילין, ה' שם עליהם שנושאים
כל  המצוה. עצם על נוסף שמירה, של סגולה תפילין
בכל  תפילין להניח לבניהם להודיע צריכים ההורים
המסירות־נפש  בעבודת להם יצליח והשי"ת חול, יום

בריאים. לבתיהם וישובו מלא, בנצחון שלהם
להניח  אופן בשום באפשרותם שאין החיילים
היכן  היום, במשך התפילין את יניחו בבוקר, תפילין
חבריהם  כל ואת אותם השי"ת יחזק שיימצאו.
השם, בעזרת בטוחים שיהיו ויעודדם החיילים,
מכל  השי"ת ישמרם לבתיהם. בריאים כולם שישובו

לבתיהם. לשלום ויבואו המאורעות,
לנו  וברוחניות, בגשמיות טובה וחתימה כתיבה

ישראל. עם ולכל ולמשפחותינו
ותחתמו. תכתבו טובה לשנה
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תש"ב.18) תמוז ער"ח מאמרים ה. אות תרצ"ד כסלו כ לקו"ד ראה
ה"ה 19) פ"ב .שקלים

א.20) מד, מנחות

•
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mc zlilr - b"n wxt

שנולדו  מבלי מרדכי זבולון ר' התאלמן שנה, 19 בגיל בהיותו נישואיו, לאחר שנים חמש
עתה. עד שנהג כפי ולהסתגר להתבודד המשיך הוא המנוחה. מאשתו ילדים לו

1

2
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במשך  ששימש לאחר שנה וחמש ששים בגיל ירוחם זכריה ר' הסבא גם נפטר כך כדי תוך
במינסק. ישיבה כראש שנים  חמש

דוברומיסל, של רבה גבריאל, ר' ודודו, חותנו רב. זמן אלמן נשאר לא מרדכי זבולון ר'
את  ירוחם. זכריה ר' - סבו שם על הנקרא בן, לו נולד זו מאשתו השנייה. בתו את לו השיא
ושרוי  בהתבודדותו ממשיך עצמו כשהוא חותנו, בידי מרדכי זבולון ר' הפקיד הילד חינוך

בדכאונו.

שהיה  בכך אביו, של היפוכו היה הוא נפלאים. רוחניים כישרונות ובעל ונאה בריא היה הילד
והתעלם  כמעט אביו ואילו תכופות, איתו משתעשע והיה מאוד אהבו סבו ושמח. עליז תמיד

ממנו.

מפי  בלימודיו קבוע באופן אותו שבחן בלבד, זו לא נכדו, של לחינוכו התמסר גבריאל ר'
כבר  למצוות כשהגיע אלה. לימודים על נוספים דברים בעצמו אותו לימד שאף אלא מלמדיו,
ממנו  רווה גבריאל ר' בעצמו. שחיברו פלפול והשמיע ניכרת, בדרגה ללמדן ירוחם זכריה היה
הילד  גם ממנו, מתרחק מרדכי זבולון ר' הילד, של שאביו כך על הצטער כי אם נחת, הרבה

מאוד. כך על הצטער עצמו

ופרץ  אביו של לחדרו נכנס שנה, עשרה ארבע בן נער ירוחם זכריה בהיות שבת, במוצאי  פעם
זבולון  ר' התייפח. - בניהם"? עם נוהגים האבות ששאר כפי איתי נוהג אינך "מדוע מר. בבכי
של  לאמיתו בבכי. הוא אף ופרץ מאוד התרגש מטבעו, רגש ובעל לבב רך דווקא שהיה מרדכי,
של  הרבה לשמחתו אותו, ונשק ברכו על ירוחם זכריה את לקח בתגובה ילדו. את מאוד אהב דבר
אותו  המלווה הכאב על לו וסיפר ליבו על המעיק כל את בנו לפני גילה מרדכי זבולון ר' הילד.

מהבריות. ומבריחו ילדותו משחר

גם  אך לבנו, יותר התמסר לראש לכל יותר. ופתוח ידידותי מרדכי זבולון ר' היה יום מאותו
יותר. לשוחח החל חותנו  עם

מל  אשר כאשר טוביה ר' הגאון של לחתנו היה שנה, עשרה תשע ירוחם לזכריה או
מאוד  אליו התגעגעו ואביו שסבו כיוון שולחנו. על סמוך היה אחת שנה ובמשך מבבינוביטש,
במחלה  ירוחם זכריה חלה שנים שלוש כעבור בת. לו נולדה ושם לדוברומיסל, חזרה הביאוהו

נפטר. - מחלה חודשי ששת ולאחר קשה

גם  גבריאל, ר' היה אז עד גבריאל. ר' בסבו, איומה בצורה פגעה הצעיר האברך פטירת
נכדו  פטירת מאז בלבד. חמישים כבן ונראה וחזק בריא אדם שנים, ושמונה ששים לגיל כשהגיע
ר' גם אנשים. עם להתרועע מיעט אף הוא התכופף. וגבו דוברומיסל של רבה על זקנה קפצה
שניהם  ירוחם, זכריה אחרי אבלות נהגו שניהם אדם. בני מחברת להתרחק החל מרדכי זבולון

בצערם. השתתפו הקהילה בני כל קדיש. ואמרו לסירוגין, התיבה לפני עברו גם

שחל  ירוחם, זכריה של לפטירתו הראשון השנה יום את רבות שנים זכרו בדוברומיסל
המקדש. בית חורבן על האבלות  ממילא אז נהוגה הייתה כרגיל אב. חודש של הימים בתשעת
היום. בחצות והן הלילה בחצות הן חצות" "תיקון שערכו ביהודים, מלאים היו הכנסת בתי
ירוחם, לזכריה השנה יום של האבל את דוברומיסל בני קיימו הכללי האבל ימי של ובעיצומם
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הנפטר  של חותנו לדוברומיסל מבבינוביטש הגיעו השנה יום לקראת ביותר. מרשימה בצורה
הנפטר  של וחותנו ואביו התיבה לפני הסבא גבריאל ר' עבר ערבית לתפילת קהילתו. מבני ורבים
של  הקדיש אמירת הנוכחים על השאירה רב רושם מר. בבכי גועה הציבור כשכל קדיש, אמרו
גדול, ציבור ואיתם  האבלים, התעסקו מכן לאחר התעלפה. כך כדי תוך אשר הקטנה, היתומה
בראשות  כולם הלכו התפילה, לאחר בבוקר הנפטר. נשמת לעילוי תורה בלימוד הלילה כל במשך
מצבה. שם הקימו מכן ולאחר הנפטר, של קברו על תפילה פרקי ואמרו העלמין, לבית גבריאל ר'

את  עצמו על שיקבל מרדכי, זבולון ר' חתנו את לבקש ונאלץ מאוד, נחלש גבריאל ר'
נפטר  שנים שלוש כעבור כדיין. תלמידו משה דוד ר' את מינה גבריאל ור' סירב זה אך הרבנות ,
ברירה, מרדכי, זבולון לר' הייתה לא מקומו. את למלא חתנו על הטיל ובצוואתו גבריאל, ר'

כדיין. לכהן ימשיך משה  דוד שר' התנה אך המשרה, את עליו לקבל נאלץ והוא

העבודה  ועל התורה על ישב מרדכי זבולון ר' ואילו העיר, ענייני לכל התמסר הדיין
פלפולים. או דרשות הציבור בפני השמיע לפעם שמפעם אלא בהתבודדות,

מקום  יותר מאוחר לתפוס עתידה שהייתה מעניינת, אישיות לדוברומיסל הגיעה עת באותה
נכדתו נכבד  עבור לבעל הבנאי, יוסף ר' בחר אותו שמעון, חיים ר' זה היה הקהילה. בחיי

האדמה  עבודת - אחרת מעבודה דווקא התפרנס העיר, בני לכל תנורים שסיפק יוסף, ר' היתומה.
שלו  הזקונים  שבן אלא ילדיו, כל את השיא הוא בתורה. ועסק ישב הפנוי בזמנו אך והגננות,
וגידלה. לביתו היתומה את הכניס יוסף ר' יתומה . ילדה אחריו בהשאירו ונפטר ימים האריך לא
ידו  על שנבחר החתן חתן. לה למצוא כדי למינסק מיוחד באופן יוסף ר' נסע לפרקה בהגיעה
זכה  שם הולדתו, בעיר במעשיו שהצטיין מליאזנה, בחור לעיל, שהוזכר שמעון חיים אותו היה

"האמיץ". לכינוי: אלו מעשים בזכות

ואמו  הקהילה, ומראשי גדול למדן היה אביו נכבדה, למשפחה בן היה שמעון חיים
מרץ  בעל - השטחים בכל מוכשר היה נעוריו משחר לזולת. ועזרתה ליבה בנדיבות התפרסמה
התקבל  רך שבגיל העובדה עצם מאידך. בלימודו ומצטיין  מחד, התנדבות ורוח עשייה וכושר
כי  ידעו הכול בעיירה. והערכה חשיבות לו העניקה - המלמד זלמן גדליה ר' אצל תלמיד להיות
קמא, בבא - המסכתות (שלוש ה"בבות" באחת לפחות בקי שאינו תלמיד מקבל אינו זלמן גדליה

בלימודיו. ומתמיד שמים ירא טובות, מידות בעל היה לכך ובנוסף בתרא), בבא מציעא, בבא

מעולם  בידו, רצועה החזיק לא לעולם רגילים. ממלמדים שונה זלמן גדליה ר' היה בכלל,
בהרמת  וכשהבחין מתלמידיו, גם דרש דומה התנהגות קולו. את הרים ולא רתחה לידי בא לא

שבו. האדם על התגברה שבו הבהמה כי אמר מהם, אחד מצד קול

מהם. מאחד פניו הפנה  כאשר היה לדידם הגדול העונש מאוד. חיבבוהו תלמידיו

דרך  לעצמו סלל בבד בד המלמד. בו נטע אותן הטובות המידות בכל ניחן שמעון חיים
המתרחש  כל אחר עקב מאודו ובכל הציבור בענייני  נעוריו משחר התעניין למשל, כך משלו.

הקהילה. בחיי

בראש  שעמד מי שרמטייב, הגנרל של נכדו הפריצים, מאחד צרות ליאזנא יהודי סבלו כאשר
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רלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

וטרח  חזקה במידה זה בעניין שמעון חיים התעניין - וויטבסק את שכבשו הרוסים הגדודים
ניקולייב, היה ששמו זה, "פריץ" כאשר זה היה במיוחד לכך. סביב המתרחש בכל להתעדכן
עליו  עלה שאף קוזיצקי, בשם אחד לעזרתו לוקח כשהוא היהודים, על עלילות להעליל החל

ישראל. בשנאת

היהודים  צורר מליאזנא. רחוק לא בכפר נוצרי ילד נעלם תצ"ז שנת של שבט חודש באמצע
ושחטו  הילד את חטפו היהודים כי העלילה להפצת זו הזדמנות ניצלו קוזיצקי, בעזרת ניקולייב,

הפסח. לחג בדמו להשתמש כדי אותו

לעשות. מה כדת להתייעץ כדי הקהל ראשי אסיפת נקראה בפחד. שרויים היו ליאזנא יהודי
מעלילת  היהודים את להציל כדי שונות ותחבולות עצות טיכס רב זמן זה אשר שמעון, חיים הנער

זה. בעניין הקהל ראשי דיוני את לשמוע כדי זו באסיפה נוכח להיות מאוד חשק הדם,

לחדר  מועד בעוד שמעון חיים התגנב לאסיפה, יכניסוהו לא כי היטב שידע מאחר ברם,
התנור. מאחורי והתחבא הקהילה

באסיפה  הרוח מצב שונים. ורעיונות שונות הצעות בה והועלו האסיפה, נמשכה רבות שעות
אחרים  "מתנתֿיד". ידי על ניקולייב של ליבו את לרכוש לנסות יש כי אמרו אחדים מדוכא. היה
אפשר  אי כי היה שידוע העיר, מושל מפני חרדו האנשים ברם, הממשל. את לשחד יש כי אמרו

מדי. גדול ישראל אוהב הוא אין כי ידוע היה מאידך לשחדו.

לפניהם  וישטח העיר מראשי ואחרים המושל לפני ניקולייב יופיע השבוע במשך כי גם נודע
הקהל  ראשי על פחד הטילה זו ידיעה שנעלם. הילד במות אשמים היהודים כי "הוכחותיו" את
הצפוי. האסון את למנוע אמצעים לחפש מכן ולאחר תענית, לגזור ראשית הוחלט המתכנסים.

עצמאי. באופן בעניין לפעול במחבואו החליט שמעון  חיים

כי  לו נודע זו בדרך העיר. בלשכת הפקידים אחד עם להתיידד הייתה הראשונה פעולתו
כיוון  במיוחד נקבע זה מועד בערב. הקרוב, ששי  ביום העיר ראשי לפני להופיע אמור ניקולייב

כך. על ידעו שהיהודים רצה לא וניקולייב בבתיהם, היהודים יושבים שאז

מראשי  ארבעה עוד בדבר, שידון בפורום ישתתפו המושל, מלבד כי נודע אף שמעון לחיים
ישראל, שונא - השני ישראל, אוהב להיות אמור הארבעה מן אחד כי לו התברר בחקירותיו העיר.

משונאיהם. ולא היהודים מידידי שאינם כאלה, הם הנוספים ושניים

הסערה. התגברה אף בלילה שלגים. סופת בעיר השתוללה שלאחריו, ובערב שישי יום באותו
אחד  לבית ללכת שעליו והודיע, מהשולחן שמעון חיים קם בבית, שבת ליל סעודת כשנסתיימה
כשלא  דבריו את קיבלו הוריו החבר. של בביתו הלילה שילון  ייתכן כי הוסיף אף הוא מחבריו.

סמויה. שליחות לבצע מתכונן  שמעון שחיים דעתם על כלל עולה

בצעדי  לדרכו שמעון חיים יצא הסערה, ללשכה למרות בהגיעו ובהחלטיות. בטוחים ם
חיים  של טענותיו כל להכניסו. סירב והשוער במקום, נמצא לא הפקיד מיודעו כי לו התברר
- בשוער להפציר וכשהרבה הועילו, לא למתכנסים, למסור חשובים דברים בפיו יש כי שמעון,

מהמקום. והרחיקו בצווארונו הלה תפסו
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c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

ובהציצו  מהם, אחד אל ניגש - מוארים בחלונות בהבחינו נסוג. לא שמעון שחיים אלא
צורר  ניקולייב של דבריו את לשמוע שנועדה האסיפה מתקיימת זה בחדר כי ראה פנימה
מקור, קופא הוא שכן פנימה, יכניסוהו כי ולהתחנן בקול לקרוא החל שמעון חיים היהודים.
מאחורי  שעומד זה את פנימה להכניס לו והורה לשוער קרא והמושל בפנים, נשמע המתחנן קולו

להיכנס. ומבקש החלון

המביעות  עיניים ובעל למראה נאה בחור לפניהם ליאזנא ראשי ראו מספר, דקות כעבור
ברוגז. עליו שהסתכלו וקוזיצקי ניקולייב מלבד לטובה, ממנו התרשמו הללו והחלטיות. אמונה
על  להעליל עומדים הם כאשר דווקא הלשכה אל שהתפרץ היהודי הצעיר על מאוד זעמו הם

היהודים.

את  מלבטא להתאפק היה יכול כשלא ניקולייב, קרא - יהודית" חוצפה גילוי שוב לך "הרי
זעמו.

חרב  כמדקרות בו שפגע חודר מבט לניקולייב העניק כיֿאם מאומה, הגיב לא שמעון חיים
הנאספים, בין הוא גם שהיה הכומר, לנחוץ מצא בינתיים עיניו. את להשפיל נאלץ שהלה עד
את  לנצל עורמה בתחבולת בפרט, שמעון חיים ועל בכלל היהודים על טובות מלים להשמיע
לזלזל  "אין - לניקולייב שעונה כמי אמר - הכול" "אחרי יהודית. נשמה ברשתו לצוד ההזדמנות
לאמונתנו  לעבור מסוגלים הם ובקלות ומוכשרים. פקחים הם שכן בהם, לפגוע ואין ביהודים כלל

נאמנים". לקתולים ולהיהפך

היהודים  "אוהבים - אמר - "בעיקר" דברו: את להשמיע כושר שעת שמעון חיים מצא כאן
מי  להתחשב מבלי אותו, מקבלים הם הרי אמת שהוא בדבר משתכנעים הם כאשר האמת. את
להתנהג  מאחרים דורשים ואף האמת, על נפשם את למסור מוכנים  אף הם אותו. המשמיע הוא

כך".

הדוק  קשר קשור לכאן הצעיר של בואו כי חש כאשר בזעם, ניקולייב צעק - ארור" "יהודי
היהודים. נגד השטניות תכניותיו עם

הדברים  לכאן"? באת מה "לשם בשאלה: שמעון חיים אל ופנה ניקולייב את השתיק המושל
שמעון. חיים את עודד והדבר ידידותית בנימה  נאמרו

ששמעתי  מה את האמת, את לגלות במטרה שהתכנסתם אתם, לכם, לספר כדי לכאן "באתי -
אספר  "גם ניקולייב, על הצביע - לזה" "האומר - קוזיצקי על הצביע ובדברו - זה" מאדם הבוקר

ניקולייב. - הלה" של תשובתו את לכם

מאז  כי, מיד הסביר היהודי הצעיר שמעון. בחיים רב בתימהון וצפו פה פעורי ישבו הנוכחים כל
ולהאזין  אחריהם לעקוב עצמו על הטיל - היהודים על הדם עלילת את להפיץ וקוזיצקי ניקולייב החלו

לשיחותיהם.

סיפורו. את לשמוע דרוכים היו הכול
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc migqt(iyily meil)

àì Bà íéçôèe` migth dyely wnera mpinhdl jixv m`d - §¨¦Ÿ
.jkn zegt xeriy witqnydéì øîà,iy` axàëäiabl ,o`k - ¨©¥¨¨

ungàçéø íeMî,e`ivene eixg` ytgn ,egixn alkdy iptn - ¦¥¨
ïðéòawnera didiy jixv -ìL,íéçôè äLla`íúäiabl ,my - ¨¦©§Ÿ¨§¨¦¨¨

rwxwa mzpnhd mrh ,mitqk zxinyàeä àðéòî ééeqkéà íeMî- ¦¦©¥¥¥¨
,apbd mda xiki `le oird on miqekn eidiy ickéòa àìåokle - §Ÿ¨¥

wnera mpinhdl jixv `lìL.äL §Ÿ¨
:`xnbd zl`eyänëådaiyn .rwxwa mitqk zpnhd xeriy `ed §©¨

:`xnbdàøëéqî àtt øa íøôø øîàwner ,[mewn my-].çôè ¨©©§¨©¨¨¦¦§¨¤©

äðùî
dxeq`e odk oenn `id ,ux`d ilecibn zyxtend dnexzd
dnexzd ieey z` odkl mlyn ,dnexz lke`d xf .mixfl dlik`a
zaeg ,bbeya dlk` m` .odkd z` lfb ixdy ,['oxw'-] lk`y
xtkl icka mb mi`a md `l` ,dlifb inelyz wx dpi` minelyzd
mlyle siqedl eilry ,mipey dipic jkle ,ef dlik`a e`hg lr el
zexitn `weec ynegd z`e oxwd z` mlyl eilry oke ,yneg mb
dnexz miyrp mde zexyrne zenexz mdn eyxted xaky oileg

.cere ,lk`y dnexzd zgz
:ung `idy dnexz gqta lke`d xf ly epic z` zx`an dpynd

xf,çñta õîç úîeøz ìëBàä`idy oeik melk dey dpi`y ¨¥§©¨¥©¤©
m` ,d`pdae dlik`a dxeq`ââBLadnexzy rci `ly ,dlk` §¥

,mixfl dxeq` dnexzdy rci `ly e` `idílLîmipdklïø÷ §©¥¤¤
,LîBçådnexz lke`d oick ,oileg zexit `l` minc mlyn epi`e ¨¤

lk lk`y dnexzl did `ly s`e .dpyd zeni lk jyna bbeya
lr xtkzdl eilr mewn lkn ,xac mipdkdn lfb `le oenn jxr

m`e .einelyz zaeg d`a jk lre ,e`hgãéæîarciy ,dlk` §¥¦
inelyz md minelyzd df ote`ay ,el dxeq`e dnexz `idy
oi`e ,olfbk `ed ixdy ely epi`y dn lk`y in lk oick ,dlifb

,dxtkl mi`a minelyzdïéîeìLzî øeètinc z` mlyln ± ¨¦©§¦
minc dl oi`e d`pda dxeq`e ung `id ixdy ,lk`y dnexzd

,xac odkd z` ciqtd `leåxeht `id d`nh dnexz m` ok §
îmlylíéöò éîcmivr dzid eli`k dnexzd ieey z` ± ¦§¥¥¦

.llk minc dl oi`e d`pda dxeq` `id `ldy ,dwqdl miie`xd

àøîâ
dnexz lk`y xf lr milhend minelyzd ipica dpc `xnbd

` zeziixaae epzpyna xen`d it lr ,bbeyamixacd jezne ,zexg
dpynd z` `xnbd d`ian dligz .dpynd ixac mb ex`azi

zenexza(`"n e"t):bbeya dnexz lke`d xf ly epic z` zwqetd
íúä ïðzzenexza dpyna epipy ±(my)xf ,,ââBLa äîeøz ìëBàä §©¨¨¨¥§¨§¥

,LîBçå ïø÷ ílLîaeiga miey lkd .dnexz miyrp minelyzde §©¥¤¤¨¤
,dfãçà[oia-]ìëBàä,mihg zt oebk ,dnexz lk`nãçàå[oiae-] ¤¨¨¥§¤¨

äúBMä,oii oebk ,dnexz ly dwyn ©¤
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ycew zexb`

תרפ"ב] טבת [יב

ב"ה 

שי' שמעון מו"ה

במינסק  דליובאויטש ביהכ"נ גבאי

וברכה  שלום

ידידינו  את ליקח וקיימו קבלו אשר על במאד, נהניתי

משפיע  בתור שי' ברוך אברהם מוהר"ר היקר התלמיד

בדרכי  לילך שי' אנ"ש לבב יחזק והשי"ת ולומד. מורה

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד מאת לפנינו הסלולה קודש

תלמידיהם  כל ועל זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

ביתם  הם להם, אשר בכל להתברך תלמידיהם ותלמידי

האמור  ה' רצון לקיים יוכלו למען בגו"ר, טוב בכל וזרעם,

והלב. הדעת במנוחת הקדושים עבדיו ע"י

בקביעת  הכנסת עניני כל יסדר ביהכ"נ גבאי בתור

ולקו"ת, תניא יעקב, עין גמרא, משניות, לומדים, אגודת

לשם  כראוי שי' אנ"ש בהתועדות בש"ק דא"ח ולחזור

עליון. קדושי ע"ש יקרא אשר לביהכ"נ ותהלה

מופלגה  ובהצלחה כפולה בברכה יתברך זאת ובגלל

מחלוקת  לשום וח"ו ח"ו מקום יתן ואל יפנה. אשר בכל

תעודת  וזה ותורתו, ד' את שלם לבבינו כי וכלל, כלל

ארץ. עלי האדם

אומץ  ויוסיפו ישתדלו שי', אנ"ש בשלום בשמי יפרוש

כאמור. כפולה בברכה ויתברכו הדרוש, ככל בעבודה,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והיו

וצדקה. חסד עושי בעזר יהי' והשי"ת התקבל שילוחו

ci jxk v"iixden w"b`
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dxeq`e odk oenn `id ,ux`d ilecibn zyxtend dnexzd
dnexzd ieey z` odkl mlyn ,dnexz lke`d xf .mixfl dlik`a
zaeg ,bbeya dlk` m` .odkd z` lfb ixdy ,['oxw'-] lk`y
xtkl icka mb mi`a md `l` ,dlifb inelyz wx dpi` minelyzd
mlyle siqedl eilry ,mipey dipic jkle ,ef dlik`a e`hg lr el
zexitn `weec ynegd z`e oxwd z` mlyl eilry oke ,yneg mb
dnexz miyrp mde zexyrne zenexz mdn eyxted xaky oileg

.cere ,lk`y dnexzd zgz
:ung `idy dnexz gqta lke`d xf ly epic z` zx`an dpynd

xf,çñta õîç úîeøz ìëBàä`idy oeik melk dey dpi`y ¨¥§©¨¥©¤©
m` ,d`pdae dlik`a dxeq`ââBLadnexzy rci `ly ,dlk` §¥

,mixfl dxeq` dnexzdy rci `ly e` `idílLîmipdklïø÷ §©¥¤¤
,LîBçådnexz lke`d oick ,oileg zexit `l` minc mlyn epi`e ¨¤

lk lk`y dnexzl did `ly s`e .dpyd zeni lk jyna bbeya
lr xtkzdl eilr mewn lkn ,xac mipdkdn lfb `le oenn jxr

m`e .einelyz zaeg d`a jk lre ,e`hgãéæîarciy ,dlk` §¥¦
inelyz md minelyzd df ote`ay ,el dxeq`e dnexz `idy
oi`e ,olfbk `ed ixdy ely epi`y dn lk`y in lk oick ,dlifb

,dxtkl mi`a minelyzdïéîeìLzî øeètinc z` mlyln ± ¨¦©§¦
minc dl oi`e d`pda dxeq`e ung `id ixdy ,lk`y dnexzd

,xac odkd z` ciqtd `leåxeht `id d`nh dnexz m` ok §
îmlylíéöò éîcmivr dzid eli`k dnexzd ieey z` ± ¦§¥¥¦

.llk minc dl oi`e d`pda dxeq` `id `ldy ,dwqdl miie`xd

àøîâ
dnexz lk`y xf lr milhend minelyzd ipica dpc `xnbd

` zeziixaae epzpyna xen`d it lr ,bbeyamixacd jezne ,zexg
dpynd z` `xnbd d`ian dligz .dpynd ixac mb ex`azi

zenexza(`"n e"t):bbeya dnexz lke`d xf ly epic z` zwqetd
íúä ïðzzenexza dpyna epipy ±(my)xf ,,ââBLa äîeøz ìëBàä §©¨¨¨¥§¨§¥

,LîBçå ïø÷ ílLîaeiga miey lkd .dnexz miyrp minelyzde §©¥¤¤¨¤
,dfãçà[oia-]ìëBàä,mihg zt oebk ,dnexz lk`nãçàå[oiae-] ¤¨¨¥§¤¨

äúBMä,oii oebk ,dnexz ly dwyn ©¤
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המשך בינור למס' פסחים ליום שלישי עמ' ב
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ùâéå úùøô
ãîçéåéìà Lbiåéðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár àð-øaãé§©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
:ärøôk EBîë ék Ecáraèé-úà ìàL éðãà §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤

:çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãárëøîàpå £¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ
åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´

:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî(éåì) ¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«
àëéãár-ìà øîàzåäîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥®̈§¨¦¬¨

:åéìr éðéráëørpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå ¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©
:úîå åéáà-úà áærå åéáà-úà áærìâëøîàzå ©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ

-ìàéãáràì íëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñúãëEcár-ìà eðéìr ék éäéå «Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà(ìàøùé)äëøîàiå ¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáàåëàì øîàpå ¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ

eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©
:äpäèëeäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe ¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà̈®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨
ìeðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦®̈

:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּב'כתר', מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§®̈¦§¨¬¥©−©
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:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½
éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´

-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f jxk zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב, ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰'ּתֹוספֹות' ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי



iyyרמ ,iying - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה

ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:Læèïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ
:éìàøàå éãBøàå éøræéäåLéå äðîé øLà éðáe ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²

øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤
:ìàékìîeçéäàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤
èé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éðaëãìeiå §¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´

-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

àëéçà ïîrðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî LàøåáëøLà ìçø éða älà ¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬

:øNr äraøà Lôð-ìk á÷réì ãléâëïã-éðáe ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬¨¨«§¥−̈
:íéLçãë:ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

äëBza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®
:äráL Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzååë-ìk ©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«¨

àöé äîéøöî á÷réì äàaä Lôpäãálî Bëøé é Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½¦§©−
:LLå íéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLðæëóñBé éðáe §¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«§¥¬¥²

Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¯¤
:íéráL äîéøöî äàaä á÷ré-úéáìñ §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k jxk zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈
„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤̧Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬

éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−



רמי iriay - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ
éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´

éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®
ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤

:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b jxk zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿
יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד
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øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
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:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤

æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−

:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»
äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦ µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
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:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ëäòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−

:ärøôì õøàä éäzå árøäàëírä-úàå ¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈
-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørì Búà øéárä¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©

:eäö÷áë÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø ¨¥«©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ
ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî íéðäkì©«Ÿ£¦¹¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³
:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìr äòøt íäì̈¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«

âëíBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úàãëúéLéîç ízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨



xihtnרמב - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååë÷çì óñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

æì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
æèãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈

`xenl iy
,ãçà õò (æè.õò úëéúç ¥¤¨£¦©¥

ìàøNé éðáìå äãeäéì"¦¨§¦§¥¦§¨¥
,"åøáçázëz älàä íélnä úà £¥¨¤©¦¦¨¥¤¦§Ÿ

äãeäé èáL ìò æîø àeäå .õòä ìò©¨¥§¤¤©¥¤§¨

úeëìîì eøaçúäL ïéîéða èáLå§¥¤¦§¨¦¤¦§©§§©§

.úçàìëå íéøôà õò óñBéì" ©©§¥¥¤§©¦§¨
,"åøáç ìàøNé úéaæîø àeäå ¥¦§¨¥£¥¨§¤¤

mixn zxhr
åè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ

éà 'ä eäàøäL øçà ¯úBîöòä eéçé C ©©¤¤§¨¥¦§¨£¨

éà eäàøä ,çeøä ía àáúå úBLáéäC ©§¥§¨Ÿ¨¨©¤§¨¥
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éà eðéä ,ãBò úeîé àlL ïôBàaäéäz C §¤¤Ÿ¨©§¥¦§¤

úà äiçnä çeø àeäL äëeìnä úâäðä©§¨©©§¨¤©©§©¨¤

éàå éììkä óebäéãé-ìò 'ä ìà eáeLé C ©©§¨¦§¥¨¤©§¥
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Eì-ç÷ íãà-ïáúëéúçåéìò áúëe ãçà õòúBlnäéðáìå äãeäéì ¤¨À̈©§Æ£¦©¥´¤½̈§³Ÿ¨¨Æ©¦¦«½̈§¦§¥¬
åéøáç ìàøNé,äãeäéì eøaçúäL ,éålîe ïéîéða èáMîç÷ìeãBòãçà õò ¦§¨¥−£¥®̈¦¥¤¦§¨¦¦¥¦¤¦§©§¦¨§©Æ¥´¤½̈

åéìò áBúëeíélnäóñBéìèáMä Làøíéøôà õòóñBiî àaäúéa-ìëå §´¨À̈©¦¦§¥ÆŸ©¥¤¥´¤§©½¦©¨¦¥§¨¥¬
åéøáç ìàøNéøàL ìò ænøì ¦§¨¥−£¥¨«§©¥©§¨

úçz úBéäì Bnò eøaçúäL íéèáMä©§¨¦¤¦§©§¦¦§©©

:BzìLîîæéáø÷åáø÷zíúà ¤§©§§¨©̧§¨¥Ÿ¹̈
ãçà-ìà ãçàíéàøð úBéäìEì ¤¨¯¤¤¨²¦§¦§¦§−

ãçà õòìñð ét ìò ãçé eøaçúé ék §¥´¤¨®¦¦§©§©©©¦¥

Eãéa íéãçàì eéäå:úîàaçé §¨¬©«£¨¦−§¨¤«¤¡¤

éìà eøîàé øLàëåEnò éða E §©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−
àBìä øîàìL éeàøäîeðì ãébú- ¥®Ÿ£«¥¨¨¤©¦¬−̈

:Cl älà-äîèéíäìà øac ¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À
à äpä ýåýé éðãà øîà-äkéð «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧

úà ç÷ìíòøLà óñBé õò- Ÿ¥¹©¤¦¥³¥Æ£¤´
ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥®̈§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´
eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬

:éãéa ãçàíéîiä úéøçàa øîBìk ¤−̈§¨¦«§©§©£¦©¨¦

íéãáBàä íéèáMä úøNò eöa÷úé¦§©§£¤¤©§¨¦¨§¦

çéLî àeäL óñBé ìâc úçz ,íéçcpäå§©¦¨¦©©¤¤¥¤¨¦©

äéä äfL ,íéçcpä óBñàé øLà óñBé ïa¤¥£¤¤¡©¦¨¦¤¤¨¨

ìëìe íéøôà õò óñBéì éðMä õòä ìLî§©¨¥©¥¦§¥¥¤§©¦§¨

,õ÷ úòa åéìò eøaçúiL ìàøNé úéa¥¦§¨¥¤¦§©§¨¨§¥¥

äãeäé éða íb eãçàúé Ck-øçàå§©©¨¦§©£©§¥§¨

BèáL úçz úBéäì ,øák íéöa÷pä©¦§¨¦§¨¦§©©¦§

.BzìLîîeëíéöòä eéäåíää ¤§©§§¨¸¨«¥¦¹¨¥

íäéìò ázëz-øLàíéøácä £¤¦§¯Ÿ£¥¤²©§¨¦

íæçàz ,älàä:íäéðéòì Eãéa ¨¥¤Ÿ£¥§¨«§−§¥«¥¤«
àëíäéìà øaãåæçàz úòa §©¥´£¥¤À§¥¤¡Ÿ

Eãéa íää íéöòäéðãà øîà-äk ¨¥¦¨¥§¨§«Ÿ¨©»£Ÿ¨´
éða-úà ç÷ì éðà äpä äåäé¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´
-eëìä øLà íéBbä ïéaî ìàøNé¦§¨¥½¦¥¬©¦−£¤´¨«§

íLìà Ck-øçà eøftúð íMîe ®̈¦¨¦§©§©©¨¤

,áéáñ úBöøàäíúà ézöa÷å ¨£¨¨¦§¦©§¦³Ÿ¨Æ
-ìà íúBà éúàáäå áéáqî¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤

:íúîãàáëõøàa eéäL úòa ©§¨¨«§¥¤¨¨¨¤

íúà éúéNòåeéäéåãçà éBâì §¨¦´¦ÂŸÂ̈§¦§§¸¤¨³
ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàaíéBâ éðL'ä úà eãáòé ílk ékì ãBò eöçé àìåãBò úBëìîî ézL ¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½¦ª¨©©§¤§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«

:ãåc úéa øçà ílk eëLné ãåc ïa CBìîiLk Ck-øçà ïéáe ,íéøôà øçà äãeäé CLné óñBé ïa çéLî CBìîiL úòa ïéa ékâëíäéìelâa ãBò eànhé àìå ¦¥§¥¤¦§¨¦©¤¥¦¨¥§¨©©¤§©¦¥©©¨§¤¦§¤¨¦¦¨§ª¨©©¥¨¦§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ
ïBLàø úéa éîéákíäéòLt ìëáe íäéöewLáeéðL úéa éîéákíäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäåäæ ììâáe íéBbä ïéa eøbLíäá eàèç øLà §¦¥©¦¦§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®§¦¥©¦¥¦§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ¤¨¥©¦¦§©¤£¤´¨«§´¨¤½

Ck-øçàåíúBà ézøäèåãòíòì éì-eéäåìå éa ïéîàäìéúBöî øBîLíéäìàì íäì äéäà éðàå:æàå ,úéqð äçbLäa âäðúäìãëãåã écáòåCìî §©©¨§¦«©§¦³¨Æ©§¨«¦´§½̈§©£¦¦§¦§¦§©©«£¦¾¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§¦§©¥§©§¨¨¦¦§¨§©§¦³¨¦Æ¤¤

äéäé ãåc òøfî àaä çéLnääòBøå íäéìò CìîâéäðîeeøîLé éúBwçå eëìé éètLîáe ílëì äéäé ãçàálaíúBà eNòå:ìòBôaäëeáLéå ©¨¦©©¨¦¤©¨¦¦§¤¤´¤£¥¤½§¤¬©§¦¤−̈¦«§¤´§ª®̈§¦§¨©´¥¥½§ª©¬¦§§−©¥§¨¬¨«§©§¨«§´
àéNð écáò ãåãå íìBò-ãò íäéðá éðáe íäéðáe änä äéìò eáLéå íëéúBáà dá-eáLé øLà á÷òéì écáòì ézúð øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´§©«£½Ÿ£¤¬¨«§−̈£«¥¤®§¨«§´¨¤¿¨¥Â¨§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈§¨¦´©§¦½¨¦¬



רמד

á÷òéì écáòì ézúð øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´§©«£½Ÿ
äéìò eáLéå íëéúBáà dá-eáLé øLà£¤¬¨«§−̈£«¥¤®§¨«§´¨¤¿¨
íìBò-ãò íäéðá éðáe íäéðáe änä¥Â¨§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈
:íìBòì íäì àéNð écáò ãåãå§¨¦´©§¦½¨¦¬¨¤−§¨«

åëíézúðe íúBà äéäé íìBò úéøa íBìL úéøa íäì ézøëå§¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½§¦¬−̈¦«§¤´¨®§©¦Æ
:íìBòì íëBúa éLc÷î-úà ézúðå íúBà éúéaøäåæëäéäå §¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯¤¦§¨¦²§−̈§¨«§¨¨³

:íòì éì-eéäé änäå íéäìàì íäì éúééäå íäéìò éðkLîçëéðà ék íéBbä eòãéå ¦§¨¦Æ£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§¥−¨¦«§¦¬§¨«§¨«§Æ©¦½¦ µ£¦´
:íìBòì íëBúa éLc÷î úBéäa ìàøNé-úà Lc÷î ýåýé§Ÿ̈½§©¥−¤¦§¨¥®¦«§¯¦§¨¦²§−̈§¨«

`xenl iy
.(ci,gk ziy`xa)úéøa (åë§¦

,íBìL.íBìLa íöøàa eáLiL ¨¤¥§§©§¨§¨

,íézúðe,íîB÷îa íúBà òa÷àå §©¦§¤§©¨¦§¨

.íMî eæeæé àìåéLc÷î úBéäa §Ÿ¨¦¨¦§¦§¨¦
,íìBòì íëBúaãéîúiLk §¨§¨§¤©§¦

æà ,íìBòì íëBúa éLc÷î úBéäì¦§¦§¨¦§¨§¨¨

éúà ézLc÷ä 'ä éðàL íéBbä eòã¥§©¦¤£¦¦§©§¦¤

.énò úBéäì ìàøNé¦§¨¥¦§©¦

mixn zxhr
íìBòì íäì:ãåc òøfî äëeìnä ÷Bñôz àìåëíBìL úéøa íäì ézøëåíBìLa íöøàa eáLiLíúBà äéäé íìBò úéøaíänò äéäéíézúðe ¨¤−§¨«Ÿ¦§©§¨¦¤©¨¦§¨«©¦³¨¤Æ§¦´¨½¤¥§§©§¨§¨§¦¬−̈¦«§¤´¨®¦§¤¦¨¤§©¦Æ

íMî eæeæé àìå íîB÷îa íúBà ïzàíìBòì íëBúa éLc÷î-úà ézúðå íúBà éúéaøäå:ãBò áøçz àìåæëéðkLî äéäåäéäé éúðéëL ïkLîíäéìò ¤¥¨¦§¨§Ÿ¨¦¨§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯¤¦§¨¦²§−̈§¨«§Ÿ¤¡©§¨¨³¦§¨¦Æ¦§©§¦¨¦¦§¤£¥¤½
íéäìàì íäì éúééäåøBæòì §¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®©£

òéLBäìeíòì éì-eéäé änäå §¦©§¥−¨¦«§¦¬§¨«
ìå éa ïéîàäì:éúBöî øBîLçëeòãéå §©£¦¦§¦§¦§©§¨«§Æ

Lc÷î ýåýé éðà ék íéBbä©¦½¦ µ£¦´§Ÿ̈½§©¥−
ìàøNé-úàénò úBéäìúBéäa ¤¦§¨¥®¦§©¦¦«§¯

éLc÷îéLc÷î ãéîúzLkíëBúa ¦§¨¦²§¤©§¦¦§¨¦§−̈
:íìBòì§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רמה

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−

áL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðLíéðL ò ¨®̈©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½
:äðL úàîe íéraøàåèëìàøNé-éîé eáø÷iå §©§¨¦¬§©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»

àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì | àø÷iå úeîì̈¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧
éðéra ïç éúàöîéëøé úçz Eãé àð-íéN E ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr úéNrå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîaìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ

äNrà éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬
:EøáãëàìBì òáMiå éì äráMä øîàiå ¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®

:ähnä Làø-ìr ìàøNé eçzLiåô(éåì) ©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ©¦¨«
çîàøîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤

éáà äpä óñBéìBnr åéðá éðL-úà çwiå äìç E §¥½¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½
:íéøôà-úàå äMðî-úàáøîàiå á÷réì ãbiå ¤§©¤−§¤¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤

ða äpäéìà àa óñBé EáLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤

:ähnä-ìrâécL ìû óñBé-ìà á÷ré øîàiå ©©¦¨«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²
:éúà Cøáéå ïrðk õøàa æeìa éìà-äàøð(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«

ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−
Erøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénr ìä÷ì¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬

éøçà:íìBò úfçà Eäéðá-éðL äzråE ©«£¤−£ª©¬¨«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ
éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²

ïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−
:éì-eéäéåEì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe ¦«§¦««©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´

:íúìçða eàøwé íäéçà íL ìr eéäéæ| éðàå ¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«©«£¦´
ïrðk õøàa ìçø éìr äúî ïctî éàáaCøca §Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤

íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ
:íçì úéa àåä úøôà CøãaçìûøNé àøiå §¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−
:älà-éî øîàiå óñBé éða-úàèóñBé øîàiå ¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ

äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

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

,Bpîæa õîç ,øîàepnn edyn xeriy axrzp m`,øeñà Bðéîam`e ¨©¨¥¦§©§¦¨
a axrzp.øzeî Bðéîa àlLungeïéa ,Bpîæa àlLaxrzp m`Bðéîa ¤Ÿ§¦¨¤Ÿ¦§©¥§¦

eïéaa axrzp m`.øzeî Bðéîa àlL ¥¤Ÿ§¦¨
:eixac z` `xnbd zyxtneBpîæa õîçaxrzpyk,øeñà Bðéîa ¨¥¦§©§¦¨

y meyneäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc ,déîòèì ìàeîLzkqna §¥§©§¥§©§¥§¨§¦©§©§
dxf dcear(:br),äøBzaL ïéøeqéà ìkeaxrzpya`edy xzidBðéî ¨¦¦¤©¨§¦

ïéøeñàelit`,eäMîaa eaxrzp m`eBðéîa àlLmixeq` mpi` £¦§©¤¤Ÿ§¦
mda yiyk `l`.íòè ïúBðaepnfa ung l`eny xq` jkle §¥©©

eaxrzp lry meyn ,xzen epina `ly axrzpyke .epina axrzpy
eèà ïðéîa àlLa eaxrzp [meyn-]øæb àì ïðéîunge .l`enyàlL ¤Ÿ§¦¨¨¦¨Ÿ¨©¤Ÿ

ïéa ,Bpîæaeaxrzpyïðéîaeïéaeaxrzpy,ïéøzeî ïðéîa àlL ¦§©¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨¨¦
l`eny xaeqy meynïBòîL éaøk(:gk lirl)epnfa `ly ungy §©¦¦§

minkg eqpw `le ,minkg qpw meyn wx `l` dxezd on xeq` epi`
.ung zaexrz lr `le oira ung lr `l`

:xzida axrzpy ung oica ztqep dhiy d`ian `xnbdïðçBé éaøå§©¦¨¨
ïéa ,Bpîæa õîç ,øîàaxrzpyïéáe BðéîaaxrzpyBðéîa àlL ¨©¨¥¦§©¥§¦¥¤Ÿ§¦

a ,øeñà`edy ote`íòè ïúBðunge .xzidaïéa ,Bpîæa àlL ¨§¥©©¤Ÿ¦§©¥
axrzpykïðéîaeïéaa axrzpykøzeî ïðéîa àlL.mrh ozepa s` §¦¨¥¤Ÿ§¦¨¨

:eixac z` `xnbd zyxtneïéa ,Bpîæa õîçaxrzpykBðéîaeïéa ¨¥¦§©¥§¦¥
,Bðéîa àlLwx xeq`,íòè ïúBðaokyéaøc ,déîòèì ïðçBé éaø ¤Ÿ§¦§¥©©©¦¨¨§©§¥§©¦

eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBédxf dcear zkqna(:br),ìk ¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¨
ïéa ,äøBzaL ïéøeqéàeaxrzpyïðéîae,ïðéîa àlL ïéamixeq` ¦¦¤©¨¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨

mda yiykíòè ïúBðaiax lr miwlegd minkg zhiyke ,xzida §¥©©
unge .lha epina oiny mixaeqe dcediïéa ,Bpîæa àlLaxrzpy ¤Ÿ¦§©¥

Bðéîae,ïéøzeî ,Bðéîa àlL ïéaopgei iax xaeqy meynïBòîL éaøk §¦¥¤Ÿ§¦¨¦§©¦¦§
(:gk lirl)exq` `le ,minkg qpw meyn wx xeq` epnfa `ly ungy

.oira ung `l`
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש - בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:356:388:288:319:059:089:5710:0012:0912:1216:4216:4517:1117:1416:2517:25באר שבע )ח(

6:386:418:298:329:069:099:5810:0112:0812:1116:4116:4417:0717:1016:1017:21חיפה )ח(

6:356:378:278:309:049:079:569:5912:0712:1016:4416:4817:0817:1116:0717:22ירושלים )ח(

6:376:408:298:329:069:099:5810:0112:0912:1216:4016:4317:0917:1216:2117:23תל אביב )ח(

7:427:458:568:599:459:4810:2910:3212:2212:2516:0216:0616:4116:4515:4717:00אוסטריה, וינה )ח(

5:545:578:468:499:349:3710:5010:5313:5513:5820:4320:4521:1521:1720:2621:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:387:408:579:009:449:4710:2910:3212:2512:2816:1216:1616:4916:5315:5717:07אוקראינה, אודסה )ח(

7:157:188:308:339:199:2210:0310:0611:5712:0015:3815:4116:1616:2015:2216:34אוקראינה, דונייצק )ח(

7:287:318:428:449:319:3410:1510:1712:0812:1115:4715:5016:2616:2915:3216:44אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:028:059:099:1210:0110:0310:4310:4612:3312:3616:0416:0816:4516:4915:4917:04אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:567:589:029:049:549:5610:3610:3812:2612:2915:5615:5916:3716:4115:4116:56אוקראינה, קייב )ח(

8:008:029:229:2510:0810:1110:5410:5712:5112:5416:4516:4917:1917:2216:2717:36איטליה, מילאנו )ח(

6:086:118:378:409:089:1110:1110:1412:4212:4518:1618:1918:4018:4318:0118:52אקוואדור, קיטו )ח(

5:375:418:288:329:129:1610:2710:3013:2813:3120:0720:1020:3720:4019:5020:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:096:129:019:049:549:5711:1211:1514:2114:2421:1721:2021:5421:5621:0222:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:227:259:009:039:419:4410:3010:3312:3412:3716:4616:5017:1817:2216:3117:34ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:188:518:549:339:3610:2110:2412:2412:2716:3116:3517:0417:0816:1617:20ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:198:518:549:339:3610:2210:2412:2412:2716:3216:3517:0517:0816:1717:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:588:009:299:3110:1210:1510:5911:0213:0013:0317:0217:0617:3617:4016:4717:53ארה״ב, דטרויט )ח(

7:137:159:089:119:449:4710:3710:4012:4912:5217:2717:3017:5417:5717:1118:08ארה״ב, האוסטון )ח(

6:536:568:428:459:199:2210:1110:1412:2012:2316:4716:5017:1617:2016:3217:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:037:069:049:079:399:4210:3310:3612:4912:5217:3517:3818:0118:0517:1918:15ארה״ב, מיאמי )ח(

7:147:168:478:509:309:3310:1810:2112:2012:2316:2516:2916:5917:0216:1017:15ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:397:429:159:189:579:5910:4510:4812:4812:5116:5617:0017:2917:3316:4117:45ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:157:178:478:499:299:3210:1710:2012:1812:2116:2216:2616:5616:5916:0717:12ארה״ב, שיקגו )ח(

5:576:008:388:419:129:1510:1910:2213:0313:0619:0419:0719:2919:3218:4819:42בוליביה, לה-פס )ח(

8:448:469:479:5010:4010:4311:2111:2413:1013:1316:3616:4017:1917:2216:2117:38בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:428:459:479:5010:3910:4211:2111:2413:1013:1316:3816:4217:2017:2416:2317:40בלגיה, בריסל )ח(

5:175:208:028:058:398:429:499:5212:3812:4118:5719:0019:1919:2218:3719:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:065:107:517:548:278:319:379:4012:2612:2918:3918:4219:0619:0818:2319:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:038:069:059:089:5910:0110:4010:4312:2812:3115:5515:5916:3616:4015:4116:55בריטניה, לונדון )ח(

8:238:259:169:1910:1310:1510:5210:5512:3712:4015:5115:5516:3716:4015:3916:57בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:158:179:129:1510:0710:1010:4810:5112:3412:3715:5615:5916:3816:4215:3916:58גרמניה, ברלין )ח(

8:228:249:299:3210:2010:2311:0311:0512:5312:5616:2516:2817:0617:0916:1017:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:115:147:588:018:368:399:479:5012:3912:4219:0619:0919:2719:2918:4319:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:077:109:179:209:499:5210:4610:4913:0613:0918:0618:0918:3118:3417:5018:44הודו, מומבאי )ח(

7:027:059:129:159:459:4810:4210:4513:0213:0518:0318:0618:2818:3117:4718:41הודו, פונה )ח(

7:287:318:458:479:339:3610:1710:2012:1112:1415:5515:5816:3316:3615:3916:51הונגריה, בודפשט )ח(

7:217:248:568:589:389:4110:2610:2912:2812:3116:3516:3817:0817:1116:2017:24טורקיה, איסטנבול )ח(

7:377:409:189:219:5810:0110:4810:5012:5312:5617:0917:1217:4017:4316:5317:56יוון, אתונה )ח(

7:477:509:059:089:539:5610:3710:4012:3212:3516:1816:2116:5516:5916:0217:13מולדובה, קישינב )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

            
 



רמז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
7:057:089:159:189:479:5010:4410:4713:0413:0718:0218:0618:2818:3117:4718:41מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:404:457:307:358:338:379:549:5713:1013:1220:2020:2121:0121:0120:0321:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:506:528:488:519:249:2610:1710:2012:3112:3417:1317:1617:4017:4416:5817:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:327:349:089:119:509:5310:3910:4112:4212:4516:5216:5517:2417:2816:3517:40סין, בייג'ין )ח(

7:017:049:289:319:5910:0211:0211:0513:3213:3519:0419:0719:2819:3118:4819:40סינגפור, סינגפור )ח(

7:437:458:428:449:369:3910:1710:2012:0412:0715:2515:2816:0916:1215:1016:28פולין, ורשא )ח(

5:415:448:198:228:528:559:5810:0112:3812:4118:3118:3418:5618:5918:1619:09פרו, לימה )ח(

8:188:219:409:4310:2610:2911:1211:1513:0813:1116:5917:0217:3517:3916:4317:53צרפת, ליאון )ח(

8:418:449:539:5610:4310:4611:2611:2913:1813:2116:5817:0117:3517:3916:4117:54צרפת, פריז )ח(

5:596:028:238:268:558:589:569:5912:2412:2717:5017:5318:1418:1717:3418:26קולומביה, בוגוטה )ח(

7:487:509:159:1810:0010:0210:4610:4912:4512:4816:4616:5017:1817:2216:2817:35קנדה, טורונטו )ח(

7:317:348:538:569:409:4210:2510:2812:2212:2516:1416:1816:5016:5315:5817:07קנדה, מונטריאול )ח(

6:496:528:368:399:149:1710:0510:0812:1312:1616:3716:4117:0717:1116:2217:22קפריסין, לרנקה )ח(

9:189:2010:0510:0711:0411:0711:4211:4513:2413:2716:3016:3417:1817:2216:1517:39רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:578:599:399:4210:4010:4311:1711:2012:5713:0016:0216:0516:4716:5115:4217:09רוסיה, מוסקבה )ח(

8:058:079:229:2510:1010:1210:5410:5712:4912:5216:3316:3717:1117:1516:1817:29רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:108:129:279:2910:1510:1810:5911:0212:5412:5716:4216:4617:1517:1916:2217:33שוויץ, ציריך )ח(

6:366:398:528:559:249:2710:2310:2612:4612:4917:5517:5818:2018:2317:4018:33תאילנד, 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 הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV
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