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

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ג
ברוקלין.

למרנן ורבנן הרבנים הגאונים יושבי על מדין 

איש איש במחנו וקהלתו, עסקני הצבור בהרמת קרן התורה

והיהדות ברוח ישראל סבא, וכלל אחב"י חובבי תורה

ומצוה, די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בזה הנני ממלא את ידו של הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה ונאמן 
בית מוהר"ר אלי' שי' סימפסאן, אשר יבקר את מושבות אחב"י יחיו, למסור להם פרישת ודרישת 
שלום בשמי ולהביא מהם פ"ש, להודע על מצב היהדות ומעמד מוסדות התורה והחינוך במחנם הט', 
ולעורר על דבר הדורש תיקון וחיזוק מתאים לרוח ישראל סבא, וכן לבאר מצב מוסדותינו במדינה זו, 

בארצינו הקדושה ת"ו, באירופא ואפריקא.

ונשען על הכתוב אני ישנה ולבי ער, ועל פי דרז"ל אשר אף בגלותא לב ישראל ער הוא לכל דבר 
טוב, ואין טוב אלא תורה מצות ומעשים טובים, הנה בודאי יסייעו בידו למלאות דבר השליחות בפועל, 

וכן בהנוגע לחיזוק מוסדותינו במקומות הנ"ל.

והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו כולנו, למלאות תפקידו בעלמא דין על ידי שיאיר את סביבתו 
וחלקו בעולם באור ומאור אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל.

בכבוד ובברכת טוב גשמי ורוחני.

סוף זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת־קודש פרשת ויחי, י"ד טבת
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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‰)
‡˜iÂ וא ּגידה האספ ּו וּיאמר  ּבניו אל  יעקב  «ƒ¿»ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבאחרית  אתכם  יקרא  א ׁשר  את  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָלכם 

ז"ל 1ה ּימים  ר ּבֹותינּו ּופיר ׁשּו יעקב 2, ּבק ׁש , ְֲִִֵֵֵַַַַָֹ

ׁשכינה . מ ּמּנּו ונס ּתּלקה  ה ּימין, קץ  לבניו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלג ּלֹות 

ּׁשּכתב  מה  על  [ׁשּנֹוסף  ר ׁש"י ּבפיר ּוׁש ה ּוא  ְְִֵֵֶֶַַַַָָוכן

כ ּו' סת ּומה  זֹו ּפר ׁשה  ל ּמה  ה ּפר ׁשה , ְְְַַַָָָָָָָָָָּבהתחלת 

מ ּמּנּו, ונס ּתם  לבניו ה ּקץ  את  לג ּלֹות  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבק ׁש

ּומבאר  מ ֹוסיף  א ּגב ',  ּכב 'דר ּכאן ְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשה ּובא 

ה ּכת ּוב  ּבפיר ּוׁש העקרי, ּבמק ֹומ ֹו יֹותר  ְְְִִִִִֵֵַָָָָּבפרט ּיּות 

ונס ּתּלקה  ה ּקץ  את  לגּלֹות  ּבק ׁש לכם "], ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"וא ּגידה 

אחרים  ּדברים  א ֹומר  והתחיל  ׁשכינה , .3מ ּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָ

ה ּקץ ) את  לג ּלֹות  (ׁשּבק ׁש זה  ׁשענין ל ֹומר , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש

("א ּגידה  ה ּגדה  ל ׁשֹון ּכאן ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ְִִֶַַַָָָָָָמ ּובן

ּדוקא . ְֶַָָלכם ")

ׁשּיצא ּוÌÈ„˜‰eב )  ה ּביכלא ּבאחד  המבאר  ¿«¿ƒְְְְִֶַַַַָָָֹ

(וכ ּנראה  החר ּות  אל  ה ּׁשביה  ְְְִִִֵֶֶַַַָמן

מהר "ׁש אדמ ֹו"ר  ׁשל  "נחמ ּו" ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ה ּמאמר  מיּוסד  זה  ),4ׁשעל  ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

וה ּגדה  ואמירה  ּדּבּור  ל ׁשֹונֹות , ג ' יׁש ה ּדּבּור  ּבּזהר 5ׁשּבענין ואמר ּו ׁשּזה ּו6, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּדחכמתא  מילין ה ּוא  - 'ה ּגדה ' ל ׁשֹון ׁשּנאמר  מק ֹום  ׁשּכל  [ּולהעיר ,7'ּכלל ' ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

כ ּו' ּדנּגיד  ּדינּור  נהר  ּכמ ֹו המ ׁשכה , מ ּלׁשֹון ּגם  ה ּוא  על 8ׁש'ה ּגדה ' ׁשּמֹורה  , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדחכמתא , מילין ה ּוא  'ה ּגדה ' ׁשּלׁשֹון וזה ּו ּומק ֹור ֹו, מ ּׁשר ׁשֹו הענין ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהמ ׁשכת 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ּומק ֹור ּה מ ּׁשר ׁשּה החכמה  המ ׁשכת  ענין 9ׁשה ּוא  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החכמה  מ ּבחינת  ("מ ּגיד ") ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  אחרית , מרא ׁשית  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָה ּמּגיד 

("אחרית ") ה ּמלכ ּות  לבחינת  לבניו 10("רא ׁשית ") ׁשאמר  מ ּיעקב  היא  והראיה  ,[ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ל ׁשֹון  ונאמר  ה ּקץ , להם  לג ּלֹות  ׁשרצה  ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו ג ֹו', לכם " ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"וא ּגידה 
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ו        

ּדחכמתא . מילין ה ּוא  'ה ּגדה ' ל ׁשֹון ּכי ְְְִִִַַָָָָָָָ'ה ּגדה ',

ּבּזהר  'ה ּגדה '11ואמר ּו ּדוקא  מה  מ ּפני ה ּטעם  ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָֹ

"וא ּגידה " ּבתבת  ּכי ּדחכמתא , מילין על  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמ ֹורה 

ּדּלים  ּגֹומל  ׁשה ּוא  ּדל "ת , ּגימ "ל  א ֹות ּיֹות  ,12יׁש ִִִֵֵֶֶֶַָ

מתחיל  חסדים  ּגמיל ּות  ולכן ה ׁשּפעה , ְְְְְֲִִִֵַַָָָָל ׁשֹון

וגם  ה ׁשּפעה , ּבחינת  ׁשה ּוא  ׁשם  על  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבגימ "ל 

מתחיל  ה ׁשּפעה  ּבחינת  ּכן ּגם  ׁשהיא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּגא ּולה 

ּוכתיב  א ׁשר 13ּבגימ "ל , ּכל  ּכעל  ג ֹו' ה ' חסדי ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ודל "ת  ה ׁשּפעה . ּבחינת  ה ּוא  ׁשגימ "ל  ג ֹו', ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּגמלנּו

ולי  "ד ּלֹותי ּדוד  ׁשאמר  ׁשּזה ּו מק ּבל , ּבחינת  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָה ּוא 

ׁשּכת ּוב 14יה ֹוׁשיע " ּוכמ ֹו אני,15, ואביֹון עני ּכי ְְְְִִִִֶֶַָָָ

לית  ּדוד ) מדרגת  ה ּמלכ ּות , (ספירת  סיהרא  ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּכי

ּכל ּום  מ ּגרמ ּה ה ּוא 16ל ּה ׁשּב"א ּגידה " וה ּיּו"ד  . ְְְְִִֶַַַָָָ

"א ּגידה " ּתבת  ולכן כ ּו'. ה ּמׁשּפיע  יס ֹוד  ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחינת 

יעקב  ׁשאמר  וזה ּו ּדחכמתא . מילין על  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמ ֹורה 

ּוממ ׁשי ּדחכמתא . מילין ׁשה ּוא  לכם ", ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ"וא ּגידה 

מילין  ׁשהן ׁשּבּתֹורה  א ּגדה  ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבאר ,

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ׁשהיא  ּביֹותר , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּדחכמתא 

סתימא  ּבבחינת  ׁשהם  ּדרזין לרזין ּדכל (ועד  ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו מה  וזה ּו רצ ֹונ17סתימין). , ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ה ּגדה , למ ֹוד  הע ֹולם , והיה  ׁשאמר  מי ְְִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּכיר 

והינּו, כ ּו', ה ּקּב"ה  את  מ ּכיר  א ּתה  ּכ ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּמּתֹו

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ה ּוא  .18ׁש'ה ּגדה ' ְְִִִֶַַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ּדּבּור 19ּבזה ׁשּבין מהחל ּוקים  ּדה ּנה , , ¿»ƒ¿»ְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אפ ׁשר  ואמירה  ׁשּדיּבּור  וה ּגדה , ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָאמירה 

ׁשה ּוא  ה ּדּבּור  ּכי ה ּנפ ׁש, מחיצ ֹונּיּות  רק  ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיּו

ואחד  ּבּפה  "אחד  ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  יכ ֹול  ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבּפה ,

יכ ֹולה 20ּבּלב " ּבּלב , ׁשהיא  אמירה  ואפיל ּו , ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

רצ ֹונֹו אמ ּתית   היפ ה ּנפ ׁש, ּפנימ ּיּות   היפ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַלהיֹות 

ּברמ ּב"ם  א ֹות ֹו21[וכ ּמבאר  ׁשּכֹופין ההלכה  טעם  ְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ
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שם.11) א.12)פרשתנו קד, ז.13)שבת סג, ו.14)ישעי ' קטז, כב .15)תהלים קט , סהמ "צ 16)שם וראה סע "א. קפא, זח "א

פ "ב . מלך מינוי  מצות ראה 17)להצ "צ  ז. סי ' המצות במנין רמב "ן ה"ב . פ "ב  לאדה"ז תורה תלמוד הל' כב . יא, עקב  ספרי 

ס "ד. קנו סי ' אדה"ז שו"ע  ספכ"ט . אדר"נ סתל"ד. עקב  פ ' חינוך א.18)ג"כ שפג, שם אוה"ת גם לקמן 19)ראה הבא בכל

זה). (ממאמר ואילך 168 ע ' שם לקו"ש ראה א.20)- מט , ב "מ  ב . קיג, ספ "ב .21)פסחים גירושין הל'

    
‰fa eÓ‡Â11‡˜Âc ‰Ó ÈtÓ ÌÚh‰ הביטוי'‰„b‰' מתוך ¿»¿«…««««ƒ¿≈««¿»«»»

והגדה) אמירה (דיבור , דיבור  של  הביטויים ÔÈÏÈÓשלושת ÏÚ ‰BÓ∆«ƒƒ
,˙"Ïc Ï"ÓÈb ˙Bi˙B‡ LÈ "‰„Èb‡Â" ˙˙a Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒ¿≈«¿«ƒ»≈ƒƒ∆»∆

‡e‰L המילים של  התיבות ÌÈlcראשי  ÏÓBb12,‰ÚtL‰ ÔBLÏ , ∆≈«ƒ¿«¿»»
ÏÈÁ˙Ó ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¬»ƒ«¿ƒ
˙ÈÁa ‡e‰L ÌL ÏÚ Ï"ÓÈ‚a¿ƒ∆«≈∆¿ƒ«

‰ÚtL‰, חסד של  Ì‚Âנתינה «¿»»¿«
˙ÈÁa Ôk Ìb ‡È‰L ‰Ïe‡b¿»∆ƒ«≈¿ƒ«
,Ï"ÓÈ‚a ÏÈÁ˙Ó ‰ÚtL‰«¿»»«¿ƒ¿ƒ∆

È˙Îe13Ïk ÏÚk 'B‚ '‰ È„ÒÁ ¿ƒ«¿≈¿«»
Ï"ÓÈ‚L ,'B‚ eÏÓb L‡¬∆¿»»∆ƒ∆

‰ÚtL‰ ˙ÈÁa ‡e‰.נתינה ¿ƒ««¿»»
Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ ˙"Ï„Â את ¿»∆¿ƒ«¿«≈

וההשפעה, Ó‡Lהנתינה e‰fL∆∆∆»«
„Âc עצמו ÈÏÂעל  È˙Bl„" »ƒ«ƒ¿ƒ

"ÚÈLB‰È14e˙kL BÓÎe ,15 ¿ƒ«¿∆»
,È‡ ÔBÈ‡Â ÈÚ Èk לכך והטעם ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ

לשונות  עצמו  על  אמר  המלך  שדוד 

הוא מקבל , בחינת עניות, של  Èkƒאלו 
‡‰ÈÒהירח,˙eÎÏn‰ ˙ÈÙÒ) ƒ¬»¿ƒ«««¿

dÓbÓ dÏ ˙ÈÏ („Âc ˙‚„Ó«¿≈«»ƒ≈»ƒ«¿»
ÌeÏk16,עצמה משל  כלום לה אין  ¿

מהשמש, שלה האור  כל  את ומקבלת

ואור  תוכן  לה אין  המלכות ספירת וכך 

אורה  את מקבלת והיא עצמה משל 

ממנה. שלמעלה »¿ei‰Â"„מהספירות
˙ÈÁa ‡e‰ "‰„Èb‡"aL∆¿«ƒ»¿ƒ«

'eÎ ÚÈtLn‰ „BÒÈ כמבואר ¿««¿ƒ«
היא  היסוד  שספירת וחסידות בקבלה

בין  וההתחברות ההתקשרות עניין 

מיסוד  שלמעלה (הספירות המשפיע

המלכות) (ספירת והמקבל  ומלכות)

ההשפעה. z˙לצורך  ÔÎÏÂ¿»≈≈«
ÔÈÏÈÓ ÏÚ ‰BÓ "‰„Èb‡"«ƒ»»«ƒƒ

‡˙ÓÎÁc והתגלות המשכת ¿»¿¿»
הראשונה, מהספירה החל  הספירות

˜ÚÈהחכמה. Ó‡L e‰ÊÂ לבניו ¿∆∆»««¬…
‡e‰L ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â" רצונו ¿«ƒ»»∆∆

להם  ÓÎÁc˙‡.לגלות ÔÈÏÈÓƒƒ¿»¿¿»
,‡Ï CÈLÓÓe, הנזכר במאמר  «¿ƒ¿»≈

‰BzaL ‰„b‡ Èc LiL∆≈ƒ¿≈«»»∆«»

,˙BÈa ‡˙ÓÎÁc ÔÈÏÈÓ Ô‰L במיוחד נעלים חכמה דברי  כלומר , ∆≈ƒƒ¿»¿¿»¿≈
‰Bz‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰L שהוא התורה של  והסוד  הפנימי  החלק ∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»

הגלוי  מהחלק יותר  חכמה' ÔÈÊc'דברי  ÔÈÊÏ „ÚÂ)סודות Ì‰Lסודי  ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ˙ÈÁa סתומים הם מהותם שמצד  דברים ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿ƒƒ

מגילוי  למעלה Ó‰ונעלמים, e‰ÊÂ .(¿∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡M17, ∆»¿«≈«

‰È‰Â Ó‡L ÈÓ ÈkzL EBˆ¿¿∆«ƒƒ∆»«¿»»
,ÌÏBÚ‰ לידיעה לזכות ברצונך  אם »»

באלוקות  ‰b„‰,והכרה „BÓÏ¿«»»
בענייני  העוסקת התורה פנימיות

ÈkÓאלוקות, ‰z‡ Ck CBznL∆ƒ»«»«ƒ
,eÈ‰Â ,'eÎ ‰"aw‰ מזה ‡˙ ∆«»»¿«¿

ÈÁa˙מובן  ‡e‰ '‰„b‰'L∆«»»¿ƒ«
‰Bz‰ ˙eiÓÈt18, שממשיך כפי  ¿ƒƒ«»

ומפרט.

‰Êa ÔÈÚ‰Â19,‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ההבד ÔÈaLליםאחד  ≈«ƒƒ∆≈

לנושא  הנזכרים הביטויים שלושת

b‰Â„‰,הדיבור  ‰ÈÓ‡ eacƒ¬ƒ»¿«»»
LÙ‡ ‰ÈÓ‡Â eaÈcL ייתכן ∆ƒ«¬ƒ»∆¿»

LÙp‰ ˙eiBˆÈÁÓ ˜ eÈ‰iL∆ƒ¿«≈ƒƒ«∆∆
הנפש, לפנימיות ביטוי  יתנו  Èkƒולא

ÏBÎÈ ,‰ta ‡e‰L eac‰«ƒ∆«∆»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆∆»«∆

"la „Á‡Â20 אומר כשהאדם ¿∆»«≈
לדבר  מתכווין  הוא ובליבו  אחד  דבר 

ביטוי  רק הוא שלו  שהדיבור  כך  אחר ,

בפנימיות  ואילו  הנפש, חיצוניות של 

אפילו  או  אחרים דברים יש הנפש

והפכיים, ‡ÈÓ‰סותרים eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¬ƒ»
la ‡È‰L בפה בדיבור  רק ולא ∆ƒ«≈

לפנימיות  קרוב יותר  הלב שלכאורה

היא גם BÈ‰Ï˙הנפש, ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿
CÙÈ‰ ,LÙp‰ ˙eiÓÈt CÙÈ‰≈∆¿ƒƒ«∆∆≈∆
‡nÎÂ] BBˆ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿¿«¿…»

Ì"aÓa21 גירושין ÌÚËבהלכות »«¿«««
B˙B‡ ÔÈÙBkL ‰ÎÏ‰‰ מי את «¬»»∆ƒ

כשר  הגט והרי  לאשתו  גט לתת שחייב

הבעל , של  ומרצונו  מדעתו  ניתן  אם רק

ומסרב, גט לתת חייב הוא ואם

אותו  Bˆ‰מכריחים Ó‡iL „Ú«∆…«∆
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ז     

(ולכן  אנס ֹו ׁשּיצר ֹו לפי אני, ר ֹוצה  ׁשּיאמר  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹעד 

האמ ּתי  הרצ ֹון אבל  לעברה ), ּומתא ּוה  ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָר ֹוצה 

יׂשראל  מ ּבני ואחד  אחד  ּכל  ׁשל  נפ ׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפנימ ּיּות 

זה  ֿ ידי ועל  העליֹון, רצ ֹון ּכפי לע ׂשֹות  ְְְְְֲִֵֶֶַַָה ּוא 

הנע ׂשה  ּורצ ֹונֹו הא ֹונס  מב ּטלים  א ֹות ֹו, ְְְֲִִֶֶֶַַַָׁשּכֹופין

נפ ׁשֹו. ּבפנימ ּיּות  ּׁשחפץ  מה  וע ֹוׂשה  ֿ זה , ֿ ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעל 

ר ֹוצה " "איני ׁשאמירת ֹו ּבמ ּוח ׁש ר ֹואים  ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָוהרי

ּבּפה  "אחד  ׁשל  ּבא ֹופן אינּה ה ּכפ ּיה ), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ(לפני

לע ׂשֹות  רצה  לא  ּבל ּבֹו ּגם  ּכי ּבּלב ", ְְֲִִֵֶַַַָָָֹואחד 

ז"ל  חכמינּו ח ֹומד ),22(ּובל ׁשֹון וה ּלב  ר ֹואה  העין ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

אבל  ה ּלב , חיצ ֹונּיּות  מ ּצד  ּבאה  זֹו ׁשאמירה  ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָא ּלא 

רצ ֹונֹו לע ׂשֹות  ּתמיד  ר ֹוצה  ל ּבֹו ְְֲִִִִִֶַָּבפנימ ּיּות 

ּבאה  ׁשהיא  'ה ּגדה ', ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,[ ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָית ּבר

ׁש'ה ּגדה ' ּבּזהר  ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ה ּלב . ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ ּפנימ ּיּות 

מילין  ׁשל  ענינם  ּכי ּדחכמתא , מילין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהינּו

ּפנימ ּיּות  - ׁשהן ּדחכמתא  - ּדא ֹוריתא  (ו'סתים ') ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ׁשל  (ו'סתים ') ה ּפנימ ּיּות  את  ּומג ּלֹות  ְְְְְִִִֶֶַַַָה ּמע ֹורר ֹות 

ה ּקּב"ה ,23ה ּנׁשמה  ׁשל  ה 'ה ּגדה ' ּבענין ה ּוא  וכן . ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּפנימ ּיּות  המ ׁשכת  ה ּוא  ְְִִֵֵֶַַָָׁשּפיר ּוׁשּה

לימ ּוד  ֿ ידי  ׁשעל  ה ּנ"ל  רז"ל  ּוכמאמר  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַּבגיל ּוי,

ה ּקּב"ה  את  מ ּכיר  א ּתה  'ה ּגדה ') (מ ּלׁשֹון ְִִֶַַַַַָָָָָָָא ּגדה 

ּומת ּגּלה  מאיר  ה ּתֹורה ) (ּפנימ ּיּות  ּבא ּגדה  ּכי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָכ ּו',

ּובזה  ֿ ה ּוא .  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  (ו'סתים ') ְְְְְִִִִִֶָָָמ ּפנימ ּיּות 

ּגּופא  "וא ּגידה " ׁשּבתבת  ׁשּבק ׁש24יּובן מר ּומז ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּביֹותר , ּפנימי ענין לבניו לג ּלֹות  לה ּגיד , ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹיעקב 

ּתכלית  ׁשל  ה ּגיל ּוי ה ּוא  ׁשענינֹו ה ּימין, ְְִִִִֵֶֶַַַָָקץ 

ו'סתים ' ּדנׁשמה  ס 'תים ' ּגיל ּוי - וה ּפנימי ְְְְִִִִִִַַָָָָָה ּסת ּום 

ּדא ֹוריתא . 'סתים ' ֿ ידי על  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ְְְְְְִִֵַַָָָּדק ּוד ׁשא 

יעקב ,‡Cג ) ׁשל  עיניו רא ֹות  ּכפי ה ּוא  זה  ּכל  «ְְֲִֵֶֶַָָֹ

ּבע ֹולמ ֹו, ׁשעמד ּו ּכפי ּבניו את  ְְְְִִֶֶֶָָָָׁשּברא ֹות ֹו

מס ּוימת ) הכנה  (לאחרי רא ּויים  ׁשהם  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָח ׁשב 

ׁשח ׁשב  מ ּזה  ֿ ׁשּכן [ּובמ ּכל  ה ּקץ  את  להם  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיג ּלה 
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ב .22) פ "י , במדב "ר וראה שם. אבןֿעזרא לט . טו, שלח  ג.23)פירש"י  ה, ויקרא שרש"י24)לקו"ת ביותר יומתק  ועפ "ז

לכם". "ואגידה התיבות על זה ענין מפרש

    
È‡, כשר הגט בכפייה זאת שאמר  (ÔÎÏÂולמרות BÒ‡ BˆiL ÈÙÏ ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬»¿»≈

(‰ÚÏ ‰e‡˙Óe ‰ˆB, בלבד חיצוני  דבר  היא רוצה שאינו  ואמירתו  ∆ƒ¿«∆«¬≈»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BLÙ ˙eiÓÈÙa ÈzÓ‡‰ ÔBˆ‰ Ï‡¬»»»»¬ƒƒƒ¿ƒƒ«¿∆»∆»¿∆»

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ÈÙk ˙BNÚÏ ‡e‰ Ï‡NÈ ÈaÓ התורה לפי  ואם ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿»∆¿
נעשה  הדבר  לאשתו , גט לתת חייב הוא

והפנימי , האמיתי  Ê‰רצונו  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆
ÌÈÏhÓ ,B˙B‡ ÔÈÙBkL∆ƒ¿«¿ƒ

ÒB‡‰ אנסו הרע BBˆeשיצרו  »∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ‰ לו וגורם ««¬∆«¿≈∆

התורה, כהוראת לעשות לסרב

‰NBÚÂ דבר של  Ó‰בסופו  ¿∆«
È‰Â .BLÙ ˙eiÓÈÙa ıÙÁM∆»≈ƒ¿ƒƒ«¿«¬≈
B˙ÈÓ‡L LÁeÓa ÌÈ‡Bƒ¿»∆¬ƒ»
,(‰iÙk‰ ÈÙÏ) "‰ˆB ÈÈ‡"≈ƒ∆ƒ¿≈«¿ƒ»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a dÈ‡≈»¿∆∆∆»«∆

,"la „Á‡Â אכן בפה סירובו  אלא ¿∆»«≈
ליבו  וכוונות מחשבותיו  את תואם

שעה, Ï‡באותה BaÏa Ìb Èkƒ«¿ƒ…
eÈÓÎÁ ÔBLÏe) ˙BNÚÏ ‰ˆ»»«¬ƒ¿¬»≈

Ï"Ê22l‰Â ‰‡B ÔÈÚ‰ «»«ƒ»¿«≈
„ÓBÁ לעשות רצון  שייתכן  הרי  ≈

בלב  גם זה ),עבירה הרי  ולכאורה

מבואר  כך  ועל  הנפש בפנימיות קשור 

הנפש  מפנימיות זה אין  שבאמת כאן 

„vÓ ‰‡a BÊ ‰ÈÓ‡L ‡l‡∆»∆¬ƒ»»»ƒ«
l‰ ˙eiBˆÈÁ מדובר עצמו  בלב ƒƒ«≈

לעומק  קשור  שלא חיצוני  ברובד 

הנפש, eiÓÈÙa˙ופנימיות Ï‡¬»ƒ¿ƒƒ
‰ˆB BaÏ יהודי בכל ÈÓz„כל  ƒ∆»ƒ

Ca˙È],זמן  BBˆ ˙BNÚÏ«¬¿ƒ¿»≈
‡È‰L ,'‰„b‰' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»∆ƒ

ו 'אמירה' ל 'דיבור ' ««a‡‰בניגוד 
.l‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«≈
‰fa e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ והובא ¿∆«∆»«…«

ÔÈÏÈÓלעיל  eÈ‰ '‰„b‰'L∆«»»«¿ƒƒ
ÔÈÏÈÓ ÏL ÌÈÚ Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒƒ¿»»∆ƒƒ
˙eiÓÈt  ‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»¿ƒƒ

‡˙ÈB‡c ('ÌÈ˙Ò'Â) החלק ¿»ƒ¿«¿»
- התורה של  והנעלם ≈∆Ô‰Lהנסתר 

הסוד  שבתורת החכמה דברי 

˙‡ ˙Bl‚Óe ˙BBÚn‰«¿¿¿«∆
(ÌÈ˙ÒÂ) ˙eiÓÈt‰ הנסתר החלק «¿ƒƒ¿»ƒ

‰ÓLp‰והנעלם ÏL23. ∆«¿»»

,‰"aw‰ ÏL '‰„b‰'‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כאשר  ¿≈¿ƒ¿«««»»∆«»»
'הגדה' של  באופן  לדיבור  שנמשל  אלוקי  אור  ומגלה «≈∆dLeÈtLממשיך 

ÈeÏÈ‚a ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ אור והארת המשכת «¿»«¿ƒƒ≈¿ƒ
נסתרות, הן  כלל  שבדרך  ופנימיות נעלות מדרגות Ï"Êאלוקי  Ó‡ÓÎe¿«¬«««

‰„b‡ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL Ï"p‰««∆«¿≈ƒ«»»
('‰„b‰' ÔBLlÓ) פנימיות היינו  ƒ¿«»»

אלוקות  בענייני  העוסקת ,התורה
,'eÎ ‰"aw‰ ˙‡ ÈkÓ ‰z‡«»«ƒ∆«»»

˙eiÓÈt) ‰„b‡a Èk וסודות ƒ««»»¿ƒƒ
‰lb˙Óe È‡Ó (‰Bz‰«»≈ƒƒ¿«∆

('ÌÈ˙Ò'Â) ˙eiÓÈtÓ אלוקי אור  ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ונעלם  e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ‡נעלה

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש .של 
˙˙aL ÔeÈ ‰Êe במילה »∆»∆¿≈«

‡Ùeb "‰„Èb‡Â"24 עצמה ¿«ƒ»»
,„Èb‰Ï ˜ÚÈ L˜aL ÊÓeÓ¿»∆ƒ≈«¬…¿«ƒ
'הגדה', בגדר  שהם דברים לבניו  לומר 

ÈÓÈtהיינו  ÔÈÚ ÂÈÏ ˙Bl‚Ï¿«¿»»ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BÈa היינו ש'הגדה ' לעיל  כמבואר  ¿≈

והעניין  הנפש, מפנימיות דברים גילוי 

היינו  'להגיד ', יעקב שביקש הפנימי 

הוא, ולגלות ‰ÔÈÓi,להמשיך  ı≈̃«»ƒ
ÏL ÈeÏÈb‰ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»«ƒ∆

ÈÓÈt‰Â Ìe˙q‰ ˙ÈÏÎz הדבר «¿ƒ«»¿«¿ƒƒ
- פנימי  והכי  נעלם ÈeÏÈbƒהכי 

'ÌÈ˙Ò'Â ‰ÓLc 'ÌÈ˙Ò'»ƒƒ¿»»¿»ƒ
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c לגלות ¿¿»¿ƒ

פנימיים  הכי  החלקים את ולהמשיך 

 ֿ הקדוש ושל  הנשמה של  נעלמים והכי 

ֿ הוא והמשכת È„ÈŒÏÚברוך  גילוי  «¿≈
‡˙ÈB‡c 'ÌÈ˙Ò' הכי החלקים »ƒ¿«¿»

התורה. של  נעלמים והכי  פנימיים

‰Ê Ïk C‡ יעקב ‚) של  הרצון  «»∆
והנעלמים  הפנימיים הדברים את לגלות

ÂÈÈÚהללו  ˙B‡ ÈÙk ‡e‰¿ƒ¿≈»
B˙B‡aLההבנה  ,˜ÚÈ ÏL∆«¬…∆ƒ¿

BÓÏBÚa e„ÓÚL ÈÙk ÂÈa ˙‡∆»»¿ƒ∆»¿¿»
הנעלה  בעולם קיימים שהם כפי 

עצמו , יעקב של  יעקב LÁוהפנימי  »«
Ì‰Lיעקב (ÈÁ‡Ïבני  ÌÈÈe‡ ∆≈¿ƒ¿«¬≈

Ì‰Ï ‰l‚iL (˙ÓÈeÒÓ ‰Î‰¬»»¿∆∆∆¿«∆»∆
‰fÓ ÔkLŒÏkÓe] ıw‰ ˙‡∆«≈¿ƒ»∆≈ƒ∆

LÁL יעקבÚ‚Ba eÏÈÙ‡ ∆»«¬ƒ¿≈«
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ח        

נת ּברר  ׁשּכבר  לע ׂשו ּבנֹוגע  ּכבר 25אפיל ּו ולכן , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ג ֹו' לי ויהי אמר  ׁשּלכן ה ּגא ּולה , להיֹות  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיכ ֹולה 

ה ּמׁשיח 26וחמ ֹור   מל זה  להם 27- ׁשאמר  וזה ּו ,[ ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ּכֹולל  ּתתא ּספ ּו ׁשּכא ׁשר  לכם ", וא ּגידה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"האספ ּו

ה ּניצ ֹוצ ֹות  ּוביר ּור  ּדאסיפת  הענין )28ּגם  ְֲִִִֵַַַַָָ

קץ  את  לכם " (אג ּלה ) "א ּגידה  אזי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָותתאחד ּו,

מעמדם  מ ּצד  אבל  ה ּימים "). ("ּבאחרית  ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָה ּימין

רא ּויים  היּו לא  עצמם , יעקב  ּבני ׁשל  ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹּומ ּצבם 

יעקב , מ ּמדרגת  ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  להיֹותם  , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹלכ

לעיל  ה ּנזּכר  רז"ל  מאמר  מהמ ׁש ,29וכ ּמּובן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אמר : ׁשכינה , מ ּמּנּו ׁשּנס ּתּלקה  יעקב  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכׁשראה 

ל ֹו אמר ּו כ ּו'. ּפס ּול  ּבמ ּטתי יׁש ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְִִֵֶַָָָָׁשּמא 

אמר ּו: אחד . ה ' אלקינּו ה ' יׂשראל  ׁשמע  ְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹּבניו:

א ּלא  ּבל ּבנּו אין ּכ אחד , א ּלא  ּבל ּב ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכׁשם 

ּבכ "ף  ,ּכ כ ּו' ּכׁשם  ׁשאמר ּו ּגּופא  ׁשּמּזה  ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָאחד ,

יעקב .30ה ּדמיֹון  מ ּמדרגת  למ ּטה  ׁשהיּו מ ּובן , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ה ּגמרא ל ׁשֹון ּדּיּוק  לבאר  31יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵַָָָ

(ולא  ׁשכינה " מ ּמּנּו ְְְְִִִֶַָָֹ"נס ּתּלקה 

מ ּמּנּו נת ּכּסה  מ ּמּנּו32ׁשה ּקץ  נס ּתם  ),33א ֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּׁשֹוכנת  ֿ ׁשם  על  'ׁשכינה ', ְִֵֶֶֶֶַַָָׁשה ּלׁשֹון

וזה ּו34ּומתל ּבׁשת  למ ּטה , ההמ ׁשכה  על  מ ֹורה  , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מב ּקׁש ׁשעה  ּבא ֹות ּה ׁשה ּוא  (מה  מ ּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנס ּתּלקה 

לבניו  ה ּקץ  זה 35לג ּלֹות  ּבענין לה ׁשּכין ה ּיכ ֹולת  ( ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עצמ ֹו, ׁשּיעקב  והינּו, למ ּטה . - ה ּקץ  ּגיל ּוי -ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹ

ֿ איןֿ ּדא ֹור  (ה ּגיל ּוי  ית ּבר ׁשכינת ֹו עליו ְְְְִִִֵֵַָָָָָָׁשרתה 

להם  אמר  (ׁשהרי לאחריֿכן ּגם  ֿ ה ּוא ) ּבר ּו ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָס ֹוף 

ׁשּבׁשביל  נב ּואה , עניני וכ ּמה  ּכּמה  ּומ ּיד  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכף 

ה ּקץ  וגם  ה ּׁשכינה ), ה ׁשראת  להיֹות  צריכה  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָזה 
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וישלח .25) ר"פ  ו.26)תו"א לב , ואילך.27)וישלח  70 ע ' ח "א לקו"ש וראה ו. פע "ה, ס "ע 28)ב "ר פרשתנו אוה"ת ראה

קסה. ס "ע  פרשתנו להצ "צ  הזהר ביאורי  ג.29)שנח . פצ "ח , ב "ר וראה שם. ויקהל 30)פסחים סע "ד, פד, תצוה תו"א ראה

שפד). ע ' תרכ"ז (סה"מ  הנ"ל ישראל זכו מהיכן ד"ה אֿב . קסח , דא"ח  עם סידור ג. שם.31)פז, בב "ר 32)פסחים כהלשון

הענין.33)שם. פרטי  לפרש נחית לא שלכן ס "א), (כנ"ל אגב  כבדרך הובא ששם הפרשה, בהתחלת רש"י  תניא 34)כלשון

ב ). (נז, עה"פ .35)פמ "א תמימה בתורה פי ' עד"ז

    
ÂNÚÏ הקדושה היפך  של  לצד  a˙ששייך  kL25 הטוב בו  ונפרד  ¿≈»∆¿»ƒ¿»≈

לקדושה, אותו  להעלות ואפשר  BÈ‰Ï˙מהרע ‰ÏBÎÈ k ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿»ƒ¿
‰Ïe‡b‰,השלמהÔÎlL יעקב מחרן כאשר  ששב לאחר  עשו  עם נפגש «¿»∆»≈

Ó‡ לעשו יעקבBÓÁÂ 'B‚ ÈÏ È‰ÈÂ26ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê 27 »««¿ƒƒ«¬∆∆∆«»ƒ«
לבוא  עתיד  ז "ל  חכמינו  דברי  פי  שעל 

לפי כשהוא  ואם חמור , על  רכוב

עשו  יעקב, של  התברר ההבנה כבר 

שבני  ֿ שכן  כל  לגאולה, מוכן  והוא

הקץ  להם שיתגלה ראויים כבר  ],יעקב
eÙÒ‡‰" Ì‰Ï Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«»∆≈»¿
L‡kL ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â¿«ƒ»»∆∆«¬∆

eÙq‡˙z ביחדÌb ÏÏBk) המושג ƒ¿«¿≈«
את 'אסיפה' גם כולל  זה בהקשר 

eÈe ˙ÙÈÒ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«≈
˙BˆBˆÈp‰28 שנפלו הקדושה של  «ƒ

יעקב למטה  בני  על  מוטל  והיה

ו 'לברר ' ולהעלותם 'לאסוף' אותם

e„Á‡˙˙Âלקדושה  יעקב ) בני  כל  ¿ƒ¿«¬
(‡‚l‰)ביחד  ‰„Èb‡" ÈÊ‡ ,¬««ƒ»¬«∆

ÔÈÓi‰ ı˜ ˙‡ "ÌÎÏ»∆∆≈«»ƒ
Ï‡ .("ÌÈÓi‰ ˙ÈÁ‡a")¿«¬ƒ«»ƒ¬»
היה  לא יעקב שעה באותה למעשה

אמנם  כי  לבניו  הקץ את לגלות יכול 

יעקב  של  בעולמו  הם יעקב שבני  כפי 

ר  כבר  הם שלו  המבט אויים ומנקודת

אבל  אלה, נעלים »vÓƒ„לגילויים
˜ÚÈ Èa ÏL ÌvÓe Ì„ÓÚÓ«¬»»«»»∆¿≈«¬…

,ÌÓˆÚ עדייןÌÈÈe‡ eÈ‰ ‡Ï «¿»…»¿ƒ
Ì˙BÈ‰Ï ,CÎÏ היו יעקב שבני  כיוון  ¿»ƒ¿»

‰BzÁz ‰‚„Óa נמוכה יותר  ¿«¿≈»«¿»
˜ÚÈ ˙‚„nÓ, עצמוÔenÎÂ ƒ«¿≈««¬…¿«»

kÊp‰ Ï"Ê Ó‡Ó CLÓ‰Ó≈∆¿≈«¬««««ƒ¿»
ÏÈÚÏ29˜ÚÈ ‰‡LkL , ¿≈∆¿∆»»«¬…

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL ונמנע ∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את לגלות nL‡ממנו  :Ó‡»«∆»

È˙hÓa LÈ ÌBÏLÂŒÒÁ באחד «¿»≈¿ƒ»ƒ
חלציי  ‡eÓמיוצאי  .'eÎ ÏeÒt¿»¿

Ï‡NÈ ÚÓL :ÂÈa BÏ שמע »»¿«ƒ¿»≈
'ישראל ' הנקרא אבינו  ‡eÓיעקב .„Á‡ '‰ eÈ˜Ï‡ התכוונו ‰' ובכך  ¡…≈∆»»¿

לו : לומר  יעקב ‡Á„בני  ‡l‡ EaÏa ÔÈ‡L ÌLk מאמין בוודאי  ואתה ¿≈∆≈¿ƒ¿∆»∆»
ה',באמונה  באחדות ‡Á„שלימה ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ Ck אנחנו וגם »≈¿ƒ≈∆»∆»

באמונה  ה' באחדות Ùeb‡שלימה,מאמינים ‰fnL עצמוeÓ‡L ∆ƒ∆»∆»¿
ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,Ck 'eÎ ÌLk30 שלהם שהאמונה לאמונה היינו  דומה ¿≈»¿»«ƒ¿

אותו  ממש לא היא אבל  יעקב של 

eÈ‰Lהדבר , ÔeÓ יעקב בני  »∆»
˜ÚÈ ˙‚„nÓ ‰hÓÏ כפי ולא ¿«»ƒ«¿≈««¬…

למדרגתו  הגיעו  כבר  שהם חשב שיעקב

ממקור  אלוקי  אור  לגילוי  וראויים

ונעלם. פנימי 

˜eic ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‡Ób‰ ÔBLÏ31 ביקש שכאשר  ¿«¿»»

הדבר  הקץ, את לבניו  לגלות יעקב

מ  כי נמנע epnÓמנו  ‰˜lzÒ"ƒ¿«¿»ƒ∆
‡ÏÂ) "‰ÈÎL אמרוıw‰L ¿ƒ»¿…∆«≈

‡epnÓ32Bנתעלםqk˙‰עצמו  ƒ¿«»ƒ∆
epnÓ ÌzÒ33ÔBLl‰L ,( ƒ¿«ƒ∆∆«»

'‰ÈÎL',אלוקות השראת לגבי  ¿ƒ»
˙ÎBML ÌLŒÏÚ ושורה נמצאת «≈∆∆∆

˙LaÏ˙Óe34,תחתונים בעולמות ƒ¿«∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰BÓ הירידה ∆«««¿»»

האלוקות של  «»¿hÓÏ‰,וההתגלות
epnÓ ‰˜lzÒpL e‰ÊÂ מיעקב ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ∆

‰ÚL d˙B‡a ‡e‰L ‰Ó)«∆¿»»»
ÂÈÏ ıw‰ ˙Bl‚Ï LwÓ35( ¿«≈¿««≈¿»»

ÔÈkL‰Ï ˙ÏBÎi‰ את להשרות «¿∆¿«¿ƒ
‰ıwהשכינה  ÈeÏÈb  ‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆ƒ«≈

˜ÚiL ,eÈ‰Â .‰hÓÏ ¿«»¿«¿∆«¬…
B˙ÈÎL ÂÈÏÚ ‰˙L ,BÓˆÚ«¿»¿»»»¿ƒ»
ŒÔÈ‡ŒB‡c ÈeÏÈb‰) Ca˙Èƒ¿»≈«ƒ¿≈

‡e‰ŒCea ÛBÒ האלוקי האור  »
ֿ גבול  ÔÎŒÈÁ‡Ïהבלי  Ìb גם ) «¿«¬≈≈

ונמנע  שכינה" ממנו  ש"נסתלקה לאחר 

לבניו  הקץ את לגלות ≈¬∆(È‰Lממנו 
„iÓe ÛÎÈz Ì‰Ï Ó‡ כמפורט »«»∆≈∆ƒ«

הבאים  nÎÂ‰בפסוקים ‰nk«»¿«»
‰‡e ÈÈÚ להיות שעתיד  מה על  ƒ¿¿≈¿»
בעתיד , Ê‰איתם ÏÈLaL∆ƒ¿ƒ∆

‡Ï BÓˆÚ ıw‰ Ì‚Â ,(‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿»««¿ƒ»¿««≈«¿…
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ט     

מ ּמּנּו נת ּכּסה  לא  מ ּמּנּו36עצמ ֹו נס ּתּלקה  רק  א ּלא  , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ה ּקץ , ּבחינת  ׁשל  למ ּטה ) ה ּגיל ּוי (ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָה "ׁשכינה "

למ ּטה . ה ּקץ  ּגיל ּוי ּולהמ ׁשי לה ׁשּכין ה ּכח  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשּזה ּו

זה  ענין ז"ל  חכמינּו מיחסים  ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואף 

(אף  ׁשכינה  מ ּמּנּו נס ּתּלקה  ּבאמרם  ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹליעקב ,

ל ּׁשבטים , רק  ׁשּנֹוגע  ענין זה  הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלכא ֹורה 

 לכ זּכאין ּבניו היּו ׁשּלא  ֿ למימר  ֿ ליּה ,37והוה  ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

רא ּויים  ּבניו ׁשאין ּגּופא  זה  ּכי ֿ ּבזה ), ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ ּיֹוצא 

ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  ּבֹו. ּגם  ירידה  ּפעל  ה ּקץ , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלגיל ּוי

רד   ל ה ּקּב"ה  ל ֹו ׁשאמר  ר ּבנּו ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבמ ׁשה 

ּבׁשביל  א ּלא  ּגד ּולה   ל נת ּתי ּכל ּום  ,( מ ּגד ּולת)ְְְְְְִִִִֶַָָָָ

הרי 38יׂשראל  ּכדבעי, אינם  ֿ יׂשראל  ׁשּבני וכיון , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

זֹו ירידה  אמנם , ּבמ ׁשה . ּגם  ירידה  ּגֹורם  ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹזה 

ׁשּבק ׁש לאחרי רק  היתה  ׁשכינה , מ ּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנס ּתּלקה 

היּו ֿ זה  לפני ׁשּגם  אף  ה ּקץ , את  להם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלג ּלֹות 

ה ּקץ . לגיל ּוי רא ּויים  היּו ׁשּלא  ּומ ּצב  ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּבמעמד 

מ ּׁשּיכ ּות  מ ּופ ׁשט  ּבהיֹות ֹו ּכי ה ּדבר , ְְְִִִַַַַָָָָוטעם 

נֹוגע  מ ּצבם  היה  לא  מ ּצבם , א ֹוד ֹות  ֲֵַַַַָָָָָָָָֹּומח ׁשבה 

ה ּקץ , את  להם  לג ּלֹות  ּכׁשּבק ׁש ורק  ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּופ ֹועל 

ּגם  מ ּצבם  ּפעל  ע ּמהם , וק ׁשר  ׁשּיכ ּות  ל ֹו יׁש ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאז

ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  ׁשכינה . מ ּמּנּו ׁשּנס ּתּלקה  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו,

מ ּכל  מ ּופ ׁשט  היה  ּבהר , ׁשּבעלית ֹו ר ּבנּו, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבמ ׁשה 

הע ֹולם  עם  ק ׁשר  ל ֹו היה  ולא  ּדלמ ּטה , ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹהענינים 

ּובמדרגת ֹו, ּבֹו העגל  מע ׂשה  נגע  לא  ולכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועניניו,

ׁשמיעה  ֿ ידי על  זאת  ׁשּידע  מה ּקּב"ה ,39אף  ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ג ֹו' מ ּסכה " עגל  להם  ׁש"ע ׂשּו א 40ׁשה ֹודיע ֹו . ִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את  ראה  ּגם  ֿ זה  ּולאחרי ההר , מן ירד  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכא ׁשר 

ידיו  ׁשּכבד ּו ועד  ה ּדבר , ּבֹו נגע  אזי ,41העגל , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה ּלּוח ֹות 42וּיחר  את  מ ּידיו  וּיׁשל מ ׁשה  .43אף  ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

לכם ‡ÌÓד ) וא ּגידה  ֿ האספ ּו ּד ׁשהענין ּכיון »¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
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ממנו.36) ונתכסה הקץ  הב "ר: מלשון השינוי  ע "י  זה א.37)ומודגש יא, סנהדרין תשא 38)ע "ד פירש"י  א. לב , ברכות

ז. וע "ד 39)לב , שמיעה. עאכו"כ יד), פ "א, (ויק "ר שמצוחצחת לזו כלל דומה אינה מלוכלכת באספקלריא ראי ' דאפילו

ובכ"מ ). סי "ט . אגה"ק  (ראה החכם על הנביא ח .40)מעלת שם, ה"ה.41)תשא פ "ד תענית יט .42)ירושלמי  שם, תשא

מן 43) שירד אחרי  היתה וכו') ידיו כבדו (שלכן בפועל מגדולתו שהירידה מגדולתך", רד "לך בנוגע  הוא שעד"ז וי "ל

    
epnÓ ‰qk˙36, עצמו epnÓמיעקב ‰˜lzÒ ˜ ‡l‡ ƒ¿«»ƒ∆∆»«ƒ¿«¿»ƒ∆

e‰fL ,ıw‰ ˙ÈÁa ÏL (‰hÓÏ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ) "‰ÈÎL"‰«¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿«»∆¿ƒ««≈∆∆
‰hÓÏ ıw‰ ÈeÏÈb CÈLÓ‰Ïe ÔÈkL‰Ï Ák‰ עלה לא למעשה ולכן  «…«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ«≈¿«»

א  לגלות לבניו .בידו  הקץ Ï"Êת eÈÓÎÁ ÌÈÒÁÈÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿«¬ƒ¬»≈«
‰Ê ÔÈÚ לגלות האפשרות חוסר  של  ƒ¿»∆

למטה הקץ את …¬»¿˜ÚÈÏ,ו 'להשכין '
‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒ ÌÓ‡a¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»

‰Ê È‰ ‰B‡ÎlL Û‡) ההסתר «∆ƒ¿»¬≈∆
הקץ של  Ú‚BpLוההתעלמות ÔÈÚƒ¿»∆≈«

ŒdÈÏŒ‰Â‰Â ,ÌÈËMÏ ˜««¿»ƒ¿«»≈
ÓÈÓÏ( ז "ל (לחכמינו  להם והיה ¿≈«

ÔÈ‡kÊלומר  ÂÈa eÈ‰ ‡lL∆…»»»«»ƒ
CÎÏ37,הקץ להם שיתגלה ¿»

‰ÊaŒ‡ˆBiÎÂ דומה ביטוי  או  ¿«≈»∆
היכולת  וחוסר  שההתעלמות שמשמעו 

בגללם  היתה Ùeb‡לגלות ‰Ê Èk ,(ƒ∆»
עצמו  זה ÌÈÈe‡דבר  ÂÈa ÔÈ‡L∆≈»»¿ƒ

‰„ÈÈ ÏÚt ,ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ«≈»«¿ƒ»
Baמסוימת  Ìb קודם למצבו  יחסית «

מתוך  הקץ את לגלות ביקש כאשר  לכן ,

הזה. לגילוי  ראויים כן  שבניו  הנחה

‰LÓa eÈˆnL CcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
‰"aw‰ BÏ Ó‡L ea לאחר «≈∆»««»»

העגל  (E˙Ïe„bÓ),חטא „ CÏ∆≈ƒ¿»¿
EÏ Èz˙ ÌeÏk רבינו למשה ¿»«ƒ¿

ÏÈLa ‡l‡ ‰Ïe„b¿»∆»ƒ¿ƒ
Ï‡NÈ38Ï‡NÈŒÈaL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿»≈¿≈»∆¿≈ƒ¿»≈

ÌBb ‰Ê È‰ ,ÈÚ„k ÌÈ‡≈»ƒ¿»≈¬≈∆≈
‰LÓa Ìb ‰„ÈÈ חסרון גם וכך  ¿ƒ»«¿…∆

ביעקב. ירידה גורם יעקב בבני 

BÊ ‰„ÈÈ ,ÌÓ‡, לעיל האמורה »¿»¿ƒ»
עצמו , אבינו  «¿»¿lzÒpL∆ƒ˜‰ביעקב

˜ ‰˙È‰ ,‰ÈÎL epnÓƒ∆¿ƒ»»¿»«
Ì‰Ï ˙Bl‚Ï L˜aL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆ƒ≈¿«»∆

ŒÈÙÏלבניו  ÌbL Û‡ ,ıw‰ ˙‡∆«≈«∆«ƒ¿≈
‰Êמצידם vÓeהם „ÓÚÓa eÈ‰ ∆»¿«¬»«»

ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï ÌÈÈe‡ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ¿ƒ«≈
ביעקב  ירידה פעל  לא מצבם אבל 

עצמו .

c‰ ÌÚËÂ היתה ביעקב שהירידה ¿«««»»
לבניו  ולגלות להמשיך  ביקש כאשר  רק

לכן , קודם ולא לבניו  הזו  העליונה ההמשכה B˙BÈ‰aאת Èk יעקב כאשר  ƒƒ¿
ÌvÓהיה ˙B„B‡ ‰LÁÓe ˙eÎiMÓ ËLÙeÓ ורצונו ומחשבתו  ¿»ƒ«»«¬»»«»»

בבניו , 'בהתלבשות' היו  ÌvÓלא ‰È‰ ‡Ï בניו של  Ú‚Bהרוחני  …»»«»»≈«
Ba ÏÚBÙe,ירידה בו  פעל  לא ומצבם מעמדם L˜aLkולכן  ˜Â ≈¿«¿∆ƒ≈

Ê‡L ,ıw‰ ˙‡ Ì‰Ï ˙Bl‚Ï¿«»∆∆«≈∆»
Ì‰nÚ L˜Â ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»¿∆∆ƒ»∆
ומופשטת, רחוקה ולא קרובה בצורה

‰˜lzÒpL ,Ba Ìb ÌvÓ ÏÚt»««»»«∆ƒ¿«¿»
‰ÈÎL epnÓ. לעיל כמבואר  ƒ∆¿ƒ»

‰LÓa eÈˆnL CcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
‰a B˙ÈÏÚaL ,ea בימים «≈∆«¬ƒ»»»

בהר , למעלה היה ««‰È‰שבהם
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ËLÙeÓ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
L˜ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏcƒ¿«»¿…»»∆∆
‡Ï ÔÎÏÂ ,ÂÈÈÚÂ ÌÏBÚ‰ ÌÚƒ»»¿ƒ¿»»¿»≈…
Ba Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ Ú‚»««¬≈»≈∆

B˙‚„Óe,ירידה בו  פעל  ולא ¿«¿≈»
È„ÈŒÏÚ ˙‡Ê Ú„iL Û‡«∆»«…«¿≈

‰ÚÈÓL39,‰"aw‰Ó ¿ƒ»≈«»»
Ï‚Ú Ì‰Ï eNÚ"L BÚÈ„B‰L∆ƒ∆»»∆≈∆

'B‚ "‰ÎqÓ40 הדבר זאת בכל  «≈»
מבחינתו . ומופשט רחוק »‡Cנשאר 

„È L‡k רבנו משה‰‰ ÔÓ «¬∆»«ƒ»»
‡‰למטה  Ìb ‰ÊŒÈÁ‡Ïe ,¿«¬≈∆«»»

Ï‚Ú‰ (כמבואר ‡˙ מקרוב ∆»≈∆
מרחוק  היא ששמיעה בחסידות

מקרוב), היא Baוראייה Ú‚ ÈÊ‡¬«»«
ÂÈ„È e„kL „ÚÂ ,c‰41 «»»¿«∆»¿»»

ירושלמי : בתלמוד  ז "ל  חכמינו  כדברי 

סאה  ארבעים משאוי  היו  הלוחות ..."

הכתב  שפרח כיוון  סובלן , היה והכתב

ונפלו  משה של  ידיו  על  כבדו 

ÁiÂ42‰LÓונשתברו ", Û‡ «ƒ««…∆
˙BÁel‰ ˙‡ ÂÈ„iÓ CÏLiÂ43 ««¿≈ƒ»»∆«

כאשר  לכן  קודם קרה לא זה וכל 

היחס  אז  כי  בהר  עדיין  היה משה

ישראל  בני  של  ומצבם למעמדם שלו 

ֿ כך . כל  קרוב היה לא

ÌÓ‡ יעקב „) שלמעשה למרות »¿»
זו  ולא הקץ, את לבניו  גילה לא אבינו 

ביעקב  לירידה גרם שהעניין  אלא בלבד 
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י        

ֿ יׂשראל ), ּבני לכל  (ׁשּנּתנה  ּבּתֹורה  נכ ּתב  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָג ֹו'

ּפעל  ה ּקץ  את  לג ּלֹות  יעקב  ׁשל  ׁשרצ ֹונֹו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹמ ּובן,

(ה ֹוראה ) ּתֹורה  ׁשּזה ּו ועד  למ ּטה , ּגם  ְְְֶֶַַַָָָָָּפע ּולת ֹו

ּבל  ּגם  וכ ּמּובן ּבּקׁשתם נצחית . ׁשהרי ֿ הכי, או ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ריקם  ח ֹוזרת  אינּה צ ּדיקים  מ ּמה 44ׁשל  ויּובן . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ענינם  ויעקב  מ ׁשה  (והרי ר ּבנּו ּבמ ׁשה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּמצינּו

מ ּלגאו' ּומ ׁשה  מ ּלבר  ׁש'ּיעקב  א ּלא  ),45אחד , ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ואראה  נא  אע ּברה  ג ֹו' ואתח ּנן ּתפ ּלת ֹו, ֿ ידי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעל 

הארץ  ענין 46את  ֿ יׂשראל  ּבבני לפע ֹול  ּבכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

נכנס  לא  ׁשּבעצמ ֹו אף  ה ּנה  ּבאלק ּות , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹהרא ּיה 

ּבבניֿ הרא ּיה  המ ׁשכת  ּפעל  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָלארץ ,

ּתהיה  ׁשּבפנימ ּיּות  (והינּו, מ ּקיף   ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָיׂשראל 

ה ּכת ּוב  ּכהמ ׁש ה ּׁשמיעה , ּבחינת  רק  47ּבהם  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

אבל  ג ֹו', החקים  אל  ׁשמע  יׂשראל  ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻוע ּתה 

הרא ּיה ) ּבחינת  ּגם  ּבהם  המ ׁשי .48ּב'מ ּקיף ' ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

סמ ּו) ּביעקב  ּגם  ל ֹומר  יׁש ֿ זה   ּדר ֿ ְְֲֵֶֶֶַַַַָֹועל 

ׁשכינה ,49להס ּתּלק ּות ֹו מ ּמּנּו ׁשּנס ּתּלקה  ׁשאף  ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבני  וׁשמע ּו "ה ּקבצ ּו ּכ ֿ אחר  אמר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן

"האספ ּו50יעקב " אמירת ֹו ֿ ידי על  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ

אחריהם 51וא ּגידה " (ולבניהם  לבניו ה ּכח  נתן , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לגיל ּוי  ּבעב ֹודתם  ׁשּיּגיע ּו ה ּימים ) אחרית  ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָעד 

חר ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ה ' (עב ֹודת  מ ּקיף   ּבדר 52ה ּקץ  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

ׁשּזה ּו ל ֹומר  ויׁש הרע ). ּומ ּיצר  הע ֹולם  ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמא ּומ ֹות 

ּדברים  א ֹומר  "והתחיל  ר ׁש"י: ּׁשּכתב  ְְְִִִִֵֶַַַָָמה 

ׁשּבק ׁש למה  ּבהמ ׁש ּבא  זה  ׁשענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאחרים ",

והינּו ה ּקץ , את  אחרים ',53לג ּלֹות  ּב'ּדברים  הכניס  לג ּלֹות , ּׁשּבק ׁש ׁשּמה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ה ּקץ  לגיל ּוי יבא ּו ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ג ֹו', וׁשמע ּו ֿ ה ּקבצ ּו .54ּב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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לפי ' זה דרש  שייכות  תומתק  וגם ההר; (מעלת) מן שילך אחרי  יהי ' שה"רד" - (רד) "לך" הלשון יתור עפ "ז (ויומתק  ההר

ההר). מן לירידה שהכוונה שבכתוב , סע "א.44)הפשוט  מג, זח "א ד"ה 45)ראה פנחס  בלקו"ת נתבאר א). (כט , תי "ג ת"ז

פ "ד. (השני ) בנ"י  את ואתחנן.46)צו ד.47)ר"פ  (לאדמו"ר 48)שם, שעה"ת גם וראה שם. אוה"ת ואתחנן. ר"פ  לקו"ת

לתורה. תפילה שבין ההפרש להבין ד"ה ח "ב  (ראה 49)האמצעי ) דוקא להסתלקותו סמוך שהיתה דמשה ההמשכה בדוגמת

עח ). ע ' שם ב .50)אוה"ת שם, הוצרך 51)פרשתנו שמ "מ  אלא לכם), (ואגידה הקץ  את לגלות בקשתו ע "י  זה פעל בכללות

שעה"ת  ד. ג, שם (לקו"ת מרחוק  עכ"פ  - הארץ  את לראות הוצרך ל"ואתחנן" שנוסף  משה, (ובדוגמת ושמעו" ל"הקבצו גם

שם)). אוה"ת ואילך. ב  ל, סא).52)שם ע ' בעש"ט  ישראל חכמי  בספר (נדפס  הזקן אדמו"ר בת מכתב  עיין - אחר באופן

רע "א.53) רלה, פרשתנו זהר גם סתומה 54)ראה היא הפרשה שהתחלת (אף  פתוחה היא זו שפרשה הטעם לבאר יש ועפ "ז

עכ"פ ). מקיף  (בדרך למטה גם הקץ  המשיך זו פרשה ע "י  כי  - ממנו) ונסתם הקץ  את לגלות שביקש בגלל

    
כפי  חיובי , צד  גם העניין  בכל  יש זאת בכל  לעיל , כמבואר  עצמו , אבינו 

zÎשממשיך , 'B‚ ÌÎÏ ‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰Œc ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»¿≈»¿¿«ƒ»»∆ƒ¿»
Ï‡NÈŒÈa ÏÎÏ ‰zpL) ‰Bza מובן ולכן  הבאים, הדורות בכל  «»∆ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿»≈

מסויים  ומצב במעמד  יעקב לבני  רק שנוגע מאורע על  מדובר  ÔeÓ,שלא ,(»
˙‡ ˙Bl‚Ï ˜ÚÈ ÏL BBˆL∆¿∆«¬…¿«∆

B˙ÏeÚt ÏÚt ıw‰ החיובי במובן  «≈»«¿»
‰Bz e‰fL „ÚÂ ,‰hÓÏ Ìb«¿«»¿«∆∆»
Ìb ÔenÎÂ .˙ÈÁˆ (‰‡B‰)»»ƒ¿ƒ¿«»«

ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa,הזאת ההוכחה ללא ¿«»ƒ
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì˙Lwa È‰L∆¬≈«»»»∆«ƒƒ

Ì˜È ˙ÊBÁ dÈ‡44 ובוודאי ≈»∆∆≈»
תוצאה  לכך  היתה ביקש, יעקב שאם

ומבאר . שממשיך  כפי  מסויימת,

‰LÓa eÈˆnM ‰nÓ ÔeÈÂ¿»ƒ«∆»ƒ¿…∆
˜ÚÈÂ ‰LÓ È‰Â) ea«≈«¬≈…∆¿«¬…
˜Úi'L ‡l‡ ,„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»∆»∆«¬…

'Â‡‚lÓ ‰LÓe lÓ45 כמבואר ƒ¿«…∆ƒ¿»
משה  וגם יעקב שגם וחסידות בקבלה

והקו  התיכון ", "בריח בחינת הם

נמצאת  שבו  הספירות של  האמצעי 

משה  של  עניינו  שהיא הדעת בחינת

מידתו  שהיא התפארת בחינת וגם רבנו 

היא  והדעת האמת, מידת יעקב, של 

חיצוניות  של  ("מלגאו ") הפנימיות

המידות), ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL("מלבר ")
B˙lÙz משה ‚B'של  ÔpÁ˙‡Â , ¿ƒ»»∆¿««

 ‰aÚ‡˙‡ ‰‡‡Â ‡ ∆¿¿»»¿∆¿∆∆
ı‡‰46, הארץ את לראות ובקשתו  »»∆

ŒÈaנועדה ÏBÚÙÏ È„Îaƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
,˙e˜Ï‡a ‰i‡‰ ÔÈÚ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»∆¡…
ÒÎ ‡Ï BÓˆÚaL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆¿«¿…ƒ¿«

ı‡Ï בקשתו מקרא של  פשוטו  ולפי  »»∆
נענתה, ÏÚtלא ÌB˜ÓŒÏkÓ משה ƒ»»»«

ŒÈaרבינו  ‰i‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿ƒ»ƒ¿≈
Ï‡NÈ,מסויימת במידה לפחות ƒ¿»≈

ÛÈwÓראייה C„a התלבשות ללא ¿∆∆«ƒ
eiÓÈÙaL˙פנימית, ,eÈ‰Â)¿«¿∆ƒ¿ƒƒ

Ì‰a ‰È‰zאלוקית CLÓ‰kהארה ,‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa ˜ ƒ¿∆»∆«¿ƒ««¿ƒ»¿∆¿≈
e˙k‰47'ÛÈwÓ'a Ï‡ ,'B‚ ÌÈ˜Á‰ Ï‡ ÚÓL Ï‡NÈ ‰zÚÂ «»¿«»ƒ¿»≈¿«∆«Àƒ¬»¿«ƒ

‰i‡‰)לפחות  ˙ÈÁa Ìb Ì‰a CÈLÓ‰48. ƒ¿ƒ»∆«¿ƒ«»¿ƒ»
B˙e˜lzÒ‰Ï CeÓÒ) ˜ÚÈa Ìb ÓBÏ LÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ49,( ¿«∆∆∆≈««¿«¬…»¿ƒ¿«¿

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL Û‡L∆«∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את גילה לא ≈«∆ÔÎlLולמעשה

eˆw‰" CkŒÁ‡ Ó‡»«««»ƒ»¿
"˜ÚÈ Èa eÚÓLÂ50, עניין ¿ƒ¿¿≈«¬…

ראייה  של  עניין  ולא בלבד  השמיעה

B˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬ƒ»
"‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰"51 והרי ≈»¿¿«ƒ»

פנימי  עניין  של  התגלות היא "הגדה"

ÂÈÏיעקבÔ˙ביותר , Ák‰ »««…«¿»»
„Ú Ì‰ÈÁ‡ Ì‰ÈÏÂ)¿ƒ¿≈∆«¬≈∆«

ÌÈÓi‰ ˙ÈÁ‡ נכתב הדבר  שהרי  «¬ƒ«»ƒ
הדורות  לכל  הוראה שהיא )בתורה

Ì˙„BÚa eÚÈbiL'ה בעבודת ∆«ƒ«¬»»
‰ıwשלהם ÈeÏÈ‚Ï לפחותC„a ¿ƒ«≈¿∆∆

ÏL ÔÙB‡a '‰ ˙„BÚ) ÛÈwÓ«ƒ¬«¿∆∆
˙eÁ52ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Ó ≈≈»»

Ú‰ ˆiÓeהמצב שיהיה מעין  ƒ≈∆»«
לבוא  e‰fLלעתיד  ÓBÏ LÈÂ .(¿≈«∆∆

È"L ˙kM ‰Ó לפסוק בפירושו  «∆»««ƒ
ÌÈcזה: ÓB‡ ÏÈÁ˙‰Â"¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ

‡a ‰Ê ÔÈÚL ,"ÌÈÁ‡¬≈ƒ∆ƒ¿»∆»
˙Bl‚Ï L˜aL ‰ÓÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿«∆ƒ≈¿«

eÈ‰Â ,ıw‰ ˙‡53‰nL ∆«≈¿«¿∆«
˙Bl‚Ï L˜aM זה את ממנו , ונמנע ∆ƒ≈¿«

‡ÌÈÁ',עצמו  ÌÈc'a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ
ŒÏÚL ,'B‚ eÚÓLÂ eˆw‰a¿ƒ»¿¿ƒ¿∆«

‰ÊŒÈ„È'קץ' של  באופן  ה' בעבודת ¿≈∆
לפחות מקיף ÈeÏÈ‚Ïבדרך  e‡È»…¿ƒ

ıw‰54.השלימה הגאולה של  «≈
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– מנחה תפלת לאחר –

מוגה  בלתי

חודש ‡ י"א במשך קדיש דאמירת ה"סיום" – ובנדו"ד שמחה, של ענין עם קשור – "סיום" .
הכ"מ  אדמו"ר מו"ח כ"ק .1להסתלקות

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אודות הסיפור בהקדם – הקדיש אמירת דסיום הענין תוכן לבאר ,2ויש
הדיוק  גודל מובן שמזה זה, על והתחרט הצטער ואח"כ חודש, די"א קדיש באמירת אחד יום שהוסיף

אחד). יום אפילו להוסיף (שלא הקדיש אמירת בסיום

והסבר: ביאור דרוש ולכאורה

לנשמה  לסייע בשביל היא הקדיש שאמירת לפי הוא, חודש, י"א לאחר קדיש לומר שמפסיקים הטעם
"שלא  חודש, י"א רק קדיש אומרים חודש", י"ב רשע ש"משפט וכיון כו', העונש ולהקל ומשפט בהדין

רשעים" ואמם אביהם אותו 3יעשו שמחשיבים הנפטר עבור זלזול היא חודש י"ב קדיש שאמירת היינו, ,
שיאמר  ומחוייב ראוי חודש, י"ב שנידונים מאותם רשעים שהיו ואמו באביו שיודע "מי אבל, לרשע.

חודש" י"ב .4קדיש

פורענות" ממדת מרובה טובה ש"מדה כיון ב"מי 5ולכאורה, קדיש אמירת בדין שינוי שיש כשם הרי, ,
ולא  צדיק, הוא שהנפטר כשיודעים גם קדיש אמירת בדין שינוי צ"ל הי' כו'", רשעים שהיו . . שיודע

בכלל? קדיש יאמרו שלא – ח "ו עונש משפט אצלו שייך

האריז"ל  בכתבי המבואר ע"פ – בזה הדין 6וההסברה להקל בשביל רק (לא היא הקדיש שאמירת
גם  קדיש אומרים ולכן גופא, עדן בגן לדרגא מדרגא הנשמה עליית בשביל גם) אלא והעונש, ומשפט

ומש  דין אין שבשבת כיון והעונש ומשפט  הדין להקל הטעם  שייך לא שאז ועכצ"ל בשבת, למעלה, פט
הסתלקות  על קדיש לאמירת בנוגע גם מובן ומזה עדן, בגן העליות בשביל היא בשבת הקדיש שאמירת

גופא. עדן בגן לדרגא מדרגא העליות עם שקשורה צדיק, של

הדיוק מהו גיסא: לאידך השאלה נשאלת חודש,wiqtdlועפ"ז י"א אחר הקדיש citwdleבאמירת
אדנ"ע שכ"ק ועד אחד, יום אפילו להוסיף אמירת xrhvdשלא יגרע למה – נוסף יום קדיש אמירת על

עדן? בגן העליות נעשית ידו שעל השבת ביום קדיש מאמירת חודש י"א לאחרי קדיש

בזה:· הביאור לומר ויש .
בדרגא  הם חודש י"א במשך שהעליות – שלאח"ז לעליות חודש י"א שבמשך העליות בין חילוק יש
בדרגא  הם חודש י"א שלאחרי העליות משא"כ הקדיש), (אמירת דיבור ע"י לפעול יכולים שבה כזו

זו. לדרגא בערך אינו שהדיבור כיון דיבור, ע"י לפעול איֿאפשר שבה יותר נעלית

של  תפילין על היא הברכה שאמירת ראש, של לתפילין יד של תפילין שבין החילוק – לדבר דוגמא
היא  ראש של  תפילין ע"י שההמשכה כיון מיוחדת, ברכה מברכים אין ראש של תפילין על ואילו יד,

דיבור  ע"י להמשיכה שאיֿאפשר יותר נעלית .7מדרגא
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כ"ק  הסתלקות לאחר הקדיש דאמירת חודש י"א סיום יום (
נ"ע. מהוריי"צ אדמו"ר

ואילך).1) 159 ע' (לעיל ואילך ס"ט ויגש ש"פ שיחת גם ראה
קז)2) ע' ח"ד (אגרותֿקודש זו שנה טבת ט' מכתב גם ראה

בהערות.
שעו.3) סו"ס יו"ד רמ"א
וש"נ.4) .175 ע' ח"א תשמ"ט סה"ש וראה שם. תשובה פתחי

וש"נ.5) א. עו, יומא
ס"פ 6) הקדשים שער פע"ח הקדיש. ענין הכוונות שער

יו"ד  ברכה בשיורי הובא עלינו. קודם האריז"ל סידור בהגהה.
שם.

אדמו"ר 7) כ"ק אגרותֿקודש סע"ב. נב, שמות תו"א ראה
ואילך. נה ס"ע ח"ב שליט"א
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העלי' לגבי כי, – קדיש באמירת א' יום שהוסיף על הצטער אדנ"ע שכ"ק הטעם לבאר יש ועפ"ז
דיבור) ע"י שנעשית (עלי' הקדיש אמירת נחשבת לדיבור, ערך אין שבה כזו !leflfkלדרגא

שלמעלה ‚ בדרגא הם שהעליות כיון חודש י"א לאחרי קדיש אומרים שאין האמור ע"פ אמנם, .
היארצייט? ביום קדיש דאמירת הטעם מהו להבין צריך – הדיבור ע"י ָמהמשכה

היארצייט  ביום קדיש לומר שלא דעה שיש ישראל,8[ולהעיר, בתפוצות נתקבלה לא זו דעה אבל, , ָ
היארצייט]. ביום קדיש לומר ָשנוהגין

בזה: הביאור לומר ויש

הימים9ידוע  כל שבין מלאכה החילוק בעשיית אסורים טובים  הימים שכל – (וחנוכה) לפורים טובים
(וחנוכה) בפורים משא"כ דחול, בעובדין ולהתגלות לבוא יכול אינו בהם שנמשך אלקות שהגילוי מפני

וגילוי אור llkנמשך laben epi`y xzeia dlrp.דחול בעובדין גם וגילוי בהמשכה לבוא יכול ולכן ,

בנדו"ד: י"ל ועד"ז

לתכלית  עד חודש) י"א שלאחרי מהעליות (למעלה יותר עוד נעלית לדרגא היא העלי' היארצייט ָביום
"כל  מתעלים שאז ההסתלקות, (ורגע) דיום הענינים כל וניעורים חוזרים היארצייט שביום כידוע ָהעילוי,

העילוי  בתכלית חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו בעומר 10מעשיו הל"ג שער בסידור וכמבואר ,11

עליונה  היותר במדריגה המעלות ברום שרשו שרש . . שלו המדרגות כל וראש "לתחילת היא שהעלי'
מעלה". למעלה

לדרגא העלי' מעלת גודל zilrpומצד ikdומתגלה נמשך ה"ז ,dhnl ש"אור שם בסידור כמבואר ֿ
היותר  מדריגה ש"הוא בעומר, ל"ג שזהו"ע תחתון", ביותר כ"א בגילוי לבוא יוכל לא עליון היותר

כו'". תחילה היותר בחי' נעוץ דוקא ובו . . שבהוד הוד . . תחתונה

גם  נעלים הכי ענינים בהמשכת עסק חייו ימי שכל צדיק אצל ביותר מודגש זה שענין לומר, ויש
ביותר. פשוטים בדברים

שנמשכת  נעלית הכי לדרגא שהעלי' כיון – היארצייט ביום הקדיש דאמירת הטעם לבאר יש ָועפ"ז
בדיבור. הקדיש דאמירת שזהו"ע המטה, פעולת ע"י גם נעשית למטה, ומתגלה

זמן„ הוא הי"ב) (חודש היארצייט ולפני חודש י"א שלאחרי שהזמן ונמצא, .rvenn: ָ
שנעשים  הקדיש דאמירת חודש די"א כהעליות (דלא הדיבור מענין למעלה הם זה בזמן הנשמה עליות
למטה  הדיבור  ע"י העלי' להיות שתוכל כך כדי עד ביותר מעלה למעלה זה אין עדיין אבל, הדיבור), ע"י

למטה). הדיבור ע"י נעשים מעלתן גודל שמצד דהיארצייט כהעליות ָ(דלא

בנוגע  גם אלא) למטה, הדיבור ע"י הנשמה דעליית להפעולה בנוגע רק (לא הוא זה שענין לומר, ויש
אהבה  רוחניים, לענינים בנוגע היא ההמשכה עיקר (הממוצע) זה שבזמן – למטה וההמשכה להגילוי

גשמיים. לענינים בנוגע כ"כ ולא כו', ויראה

גם  הרי, להמקבלים, בנוגע אבל להמשפיע, בנוגע הם הדיבור לפעולת בנוגע הנ"ל חילוקים אמנם,
את  לקבל "כלים" לעשות הם צריכים הקדיש), (אמירת הדיבור ע"י לפעול יכולים שאינם הממוצע בזמן
עד  חודש הי"א שלאחרי ההמשכות הן חודש, הי"א במשך שנמשכו ההמשכות הן ההמשכות, כל

שלאח"ז. הזמן משך ובכל שבהיארצייט ההמשכות והן ָָהיארצייט,

אחר ‰ בעילוי בעליותיו הרבי אחר ו"לרוץ" להתלוות בכחו שיש זה הוא מי השואלים: ישנם .
עילוי?!
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יג `"iyz'd zah 'h zgiy

לילך  כשמתחיל אבל עמו, ולילך אליו להתלוות יכולים לאט ההולך שאדם – בגשמיות שרואים וכפי
יותר, גדולה ליגיעה צריכים לרוץ וכשמתחיל עמו, בהליכה להמשיך כדי להתייגע צריכים במהירות

אחריו. לרוץ כדי ביותר גדולים כחות צריכים אזי גדולה במרוצה וכשמוסיף

יכולים  היו לא דין בעלמא חיותו בחיים אם הרבי: של באורחותיו להליכה בנוגע – בנמשל ודוגמתו
הגוף  בהגבלות מוגבל שאינו הסתלקותו, לאחרי – אחריו ו"לרוץ" וכמה 12להתלוות כמה אחת על ,

אחריו. ו"לרוץ" להתלוות שאיֿאפשר

מארז"ל  ע"פ – לזה עצמו13והמענה מקדש dhnl"אדם hrnאותו dlrnlnמקדשין daxd"14:

באגה"ת  וכמבואר מלמעלה, הרבה לקבל בשביל מעט מספיק למטה והעתקת 15כאן מ"הילוך המשל
מילין". אלפים ברקיע השמש גלגל הילוך לפי טפח בארץ הצל

מובן  ("מקדש ומזה למטה בעבודתו מעט הולך שכאשר – הרבי של באורחותיו להליכה בנוגע גם
אותו  ("מקדשין נעלים כחות מלמעלה לו נותנים אזי האדם) של "למטה" גם כולל למטה", מעט עצמו

מלמעלה. שנמשכים ההמשכות כל ולקבל למעלה, בעליותיו הרבי אל להתלוות מלמעלה") הרבה
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יד

       
מוגה  בלתי

 המדרש (מדברי פרשתנו ריש  רש "י בפירוש  סתומה 1הביאור  זו פרשה  "למה  (ופרטי 2): וכו'"
לומר  מסתבר  ניכרת ), היא  (שאז הפרשה  בהתחלת  היא  שהסתימה  דכיון - המדרש ) מדברי השינויים 

בקשר  הפרשה  כללות  תוכן עם  צרות שקשורה  כל  ממנו "שסתם  הטעם  רש "י השמיט  ולכן יעקב ,
. ולבם  עיניהם  "שנסתמו הטעם  והקדים  הפטירה ), לענין (בניגוד  החיות  תכלית  שזהו כיון .שבעולם ",

יעקב  לפטירת  ששייך  השעבוד ", ממנו";מצרת  ונסתם  לבניו הקץ  את  לגלות  ש "ביקש  הטעם  מאשר 

"ויחי" נקראת  זו שפרשה  בסמיכות 3והטעם  דוקא  ניכר  נצחי, באופן החיים  ענין שאמיתית  לפי ,
שלימה  מטתו הארץ  בערות  (שגם  במצרים  שהיה  השנים  בי"ז יעקב , כל 4לפטירת  על  הוכחה  שהיו ,(

יעקב "שנותיו, ד "ויחי באופן היו  ש "זרעו5שבפנימיות  על ֿידיֿזה  פטירתו, לאחר  דוקא  וכן (לא , בחיים "
במצב  גם  אלא ) שבעולם ", צרות  כל  ממנו כש "סתם  היה רק  אילו (שהרי הקץ  וסתימת  השעבוד  קושי של 

הגלות  בתוקף  נחסר  היה  בגלוי, -6הקץ  הגלות ) ֿ ידי על  שבאה  הגאולה  בשלימות  גם  נחסר  היה  ובמילא  ,
ואילך . יד  ע ' לקמן ואילך . 422 עמוד  ט "ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה 

 הוראה לשון בתורה , ענין כל  שהרי - מזה  האדם :7וההוראה  בעבודת  הוראה  מהוה  ,
הטוענים  מסבבים 8ישנם  מדוע  - ומצוות ?! התורה  קיום  על  ונסיונות  קשיים  ריבוי ישנם  מדוע  :

ואונאה  גבול  מהשגת  זהירות  של  באופן הנהגתו שמצד  לדמות  יוכל  בשר  עיני שמצד  כזה  באופן מלמעלה 
מחצית  של  באיחור  לעסקיו פונה  (שלכן התפילה  לאחרי לימוד  ושיעור  בציבור  תפלה  על  והקפדה  וכו',

לפרנסתו משתכר  ממנו?!השעה ), היפך  הנ"ל  בכל  שמתנהג  ֿ שכנו מחבירו

הן  יותר  טוב  היה  ואז עשירות , לו ליתן צריך  הקב "ה  היה  - הוא  טוען - תורה  ֿ פי על  הנהגתו בגלל 
היה  לעשירות , זוכים  ומצוות  התורה  קיום  ֿ ידי שעל  רואה  היה  ֿ שכנו חבירו כאשר  כי להקב "ה , והן לו

ומצוות . תורה  שומר  נעשה  הוא  גם 

זה : על  והמענה 

צודקת , טענה  אמנם  זו הרי - זכות  לימוד  אודות  כשמדובר 

שטען - בה 9וכפי ֿ ישראל , בני על  טענתך  מהי להקב "ה : מבארדיטשוב  יצחק  לוי רבי הצדיק  ַהרב 
בתוך  הכנסת  ֿ עדן הגן את  ואילו בשר , לעיני גלוי באופן הזה  עולם  תאוות  את  שהעמדת  בשעה 

-ספר ?!...
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של 1) פשוטו בפירוש רש"י  שהביאו זה וכיון הרי  מקרא,
ונפק"מ  שבתורה. הדרוש בחלק ולא שבתורה, הפשט  בחלק נכלל 
חלקים, לג ' יום שבכל  הלימוד  לחלק שצריך  לדין בנוגע - להלכה
הל ' א. ל , (קידושין בתלמוד  ושליש במשנה שליש במקרא, שליש
רש"י בפירוש שהובאו חז"ל  מדרשי  שגם רפ"ב), לאדה"ז ת"ת

מקרא. של  פשוטו פירוש להיותם במקרא", ל "שליש שייכים
כל 2) כמו לא אפילו - לגמרי  בה סתומה שיש סתומה פרשה

עכ "פ אותיות ט ' יו"ד הפסק טושו"ע רפ"ח . ס"ת הל ' (רמב"ם
ס"ב). סער"ה

בארון3) "ויישם - הפרשה  סיום שגם  שייך ועד  - במצרים"
אלא  יוסף, את קברו לא שהמצריים מזה כי  "ויחי ", לפרשת

שהמצריים מוכח , לנילוס, והטילוהו בארון שבנ"ישמוהו ידעו
מוכנים  שהם ומצב במעמד  רצו עומדים  ולכן רגע, בכל  לגאולה

הציווי את לקיים יוכלו לא שבנ"י  עי "ז ח "ו, הגאולה את למנוע
ז). פי "א, דב"ר (ראה מזה" עצמותי  את "והעליתם יוסף של 

לא.4) מז, פרשתנו פרש"י 
לידי5) הביא אלו, שנה בי "ז שהי ' הטוב ריבוי  כלומר:

הי ' זה שבשביל  השנים הנחה, כל  במשך  והצער היגיעה כל 
הם גופא הצער ששני  ועד  יאמרו שלפנ"ז, שלעת"ל  וע"ד  .

הוי ' א)."אודך  יב, (ישעי ' בי " אנפת
הפירו  גם .וזהו "צדיקים ד ) פס"ו, (ב"ר במארז"ל  תחלתן ש .

מיסורים  שינויים, אצלם שיש הכוונה שאין - שלוה" וסופן יסורין
ויחידה, אחת שהיא ה"אמת", מאיר צדיקים אצל  (שהרי  לשלוה
שמתבטא  שקר) שהם פשרות, (וכן לשקר בניגוד  - משתנית ואינה

היא שלוה" ש"סופן אלא שונים), שלבאופנים הפנימית  ההתגלות 
והיינו, יסורין ", "שלוה"."תחלתן  זה גם הרי  שבפנימיות

אליהם 6) "ויתנכר ביוסף למ "ש בנוגע במ "א המבואר וע"ד 
ימים" שלשת משמר אל  אותם ש"ויאסוף ועד  קשות", אתם וידבר
הצדיק  שיוסף היתכן ביותר: תמוה דלכאורה - ֿ יז) ז מב, (מקץ
רד "ו  שמנין לפעול  שרצה כיון - כזה באופן אחיו אל  התייחס
אחיו  ביאת מזמן יתחיל  במצרים להיות בנ"י  שצריכים שנה

כו'. שיצטערו עי "ז למצרים,
רד "ק 7) וראה הרד "ק. בשם בתחלתו עה"ת גו"א ב. נג , זח "ג 

ח . יט , לתהלים
(8.157 ע' ריש חל "ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
תורת 9) גם וראה תכ . ע' ח "ו מהוריי "צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .176 ע' שם מנחם



טו       

לחפוץ  ולא  להתייגע , שיש  לידע  צריך  - דנפשיה  ואליבא  העבודה , תכלית  אודות  כשמדובר  אבל 
דכיסופא " האמיתי.10ב "נהמא  לטוב  באים  ֿ זה  ידי על  שדוקא  כיון כו', נסיונות  מלמעלה  נותנים  ולכן ,

ש "שנ  באופן מצרים  גלות  ֿ ידי על  שדוקא  .וכשם  ולבם  עיניהם  הקץ ",סתמו ו"נסתם  השעבוד ", מצרת  .
הנה  מצרים , מגלות  יותר  הרבה  ארוך  שהוא  האחרון, זה  בגלות  עתה , גם  כך  - ֿ תורה  דמתן להגילוי זכו
ש "לא  אף  ונסיונות , מקשיים  להתפעל  מבלי בתוקף  ועמידה  נפש , מסירות  מתוך  עבודה  ֿ ידי על  דוקא 

קצם " התורה 11נתגלה  דפנימיות  להגילוי נזכה  שכתוב 12, כמו לבוא , לעתיד  שיתגלו תורה  טעמי  "ישקני 13,
ממש . בקרוב  צדקנו, משיח  בביאת  פיהו", מנשיקות 

***

.'גו לכם  ואגידה  האספו ויאמר  בניו אל  יעקב  ויקרא  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 הפסוק על  רש "י בפירוש  שכינה 14הביאור  ממנו ונסתלקה  הקץ  את  לגלות  "ביקש  לכם ", "ואגידה 
מחדש  יעקב  אמר  זה  ולאחרי לכם ", ל "אגידה  המשך  מצינו שלא  כיון - אחרים " דברים  אומר  והתחיל 

ושמעו" הש "ס 15"הקבצו מלשון רש "י בפירוש  השינויים  פרטי ביאור  זה ,16; בדורנו שגם  וההוראה , ;
ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הקץ  את  לגלות  הכח  ישנו ומכופל , כפול  בחושך 

ואילך . 167 עמוד  י' חלק  שיחות ' ב 'לקוטי

***

 בתרגום כי, - ברכיו" בין גידלן "כתרגומו, יוסף ", ברכי "על  פרשתנו, בסוף  רש "י בפירוש  הביאור 
ענין  בדוגמת  הקדושה , נפש  (כניסת  מילה  בברית  הסנדק  שהיה  יוסף ", גזירינון אתילידו "כד  מפרש  יונתן
לשון  מכיר ", "בני אצל  סנדק  להיות  יכול  היה  דאתרא , מרא  הארץ , על  השליט  היה  שיוסף  וכיון הלידה .
והחינוך  הגידול  על  שקאי ומפרש  זאת , שולל  רש "י אבל  תמיד ), להקטיר  שיכול  גדול  כהן כמו רבים ,
תורה  ללמוד  חיוב  שיש  ומכאן, ברכיו". "על  ולא  ברכיו", "בין רק  שהם  בגיל  גם  התורה , לימוד  ֿ ידי  על 
ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - בחכמה  ממנו גדולים  כשיש  גם  בנו, בן בן עם  גם 

ואילך . 243 עמוד  כ ' חלק  שיחות ' ב 'לקוטי

***

... ההתוועדות את  לסיים  לכאורה  יכולים  כבר  הרי פרשתנו, בסיום  רש "י פירוש  נתבאר  שכבר  כיון
אינו  שרש "י ביאור  הדורשים  לענינים  בנוגע  גם  הוא  רש "י בפירוש  שהדיוק  פעמים , כמה  דובר  אמנם ,
פסוקים  עוד  ישנם  יוסף ", ברכי על  יולדו גו' יוסף  "וירא  הפסוק  לאחרי גם  הרי דידן, ובנדון מפרשם .
רש "י  ואילו הפשט ), דרך  על  התורה  ממפרשי בכמה  נתבארו (ואכן מקרא  של  בפשוטו ביאור  הדורשים 
שהרי  - מאליו מובן שהדבר  כיון זאת , לפרש  צורך  אין רש "י שלדעת  לומר  ואין עליהם . מתעכב  אינו

פרשתנו. שבסיום  הפסוקים  אחד  בעצמו רש "י מפרש  אחר  שבמקום  מצינו

 שמות ישמעו 17בפרשת  זה , לשון להם  שתאמר  "מכיון לקולך ": "ושמעו שכתוב  מה  רש "י מפרש 
ואלקים  להם  אמר  יעקב  נגאלים . הם  זה  שבלשון ומיוסף  מיעקב  בידם  מסור  זה  סימן שכבר  18לקולך ,

פקוד  להם  אמר  יוסף  אתכם , יפקוד  אתכם ".19פקוד  אלקים  יפקוד 

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

רע"ד .10) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה
ובכ "מ .
ב.11) ט , יומא
א.12) נד , א. מט , שמות תו"א ראה
ובפרש"י .13) ב א, שה"ש
א.14) מט , פרשתנו

ב.15) שם,
א.16) נו, פסחים
יח .17) ג ,
כד .18) נ, פרשתנו
כה.19) שם,



טז      

מפרשים  אמר 20והקשו אתכם " יפקוד  פקוד  "ואלקים  גם  הרי :: הפסוק בתחלת  שכתוב  כמו ,
" רש "י כתב  ומדוע  אחיו", אל  יוסף  הוא ,"ויאמר  ותירוצם  אתכם "? יפקוד  פקוד  ואלקים  להם  אמר 

נאמר  זה  שענין שכיון  כרחך על  אתכם ", אלקים  יפקוד  ו"פקוד  אתכם ", יפקוד  פקוד  "ואלקים  ,
מעצמו. זאת  אמר  שניה  ופעם  אביו, יעקב  בשם  יוסף  זאת  אמר  אחת  שפעם  לומר , צריך 

אלא ) מעצמו, (לא  יוסף  זאת  אמר  אחת  שפעם  לומר  רק  מכריח  הענין כפל  להבין: צריך  עדיין [אך 
פקוד  להם  אמר  יוסף  אתכם , יפקוד  פקוד  ואלקים  להם  אמר  ש "יעקב  ההוכחה  מהי אבל  אביו. יעקב  בשם 

אביו? בשם  השניה  ופעם  מעצמו, אמר  הראשונה  שפעם  להיפך , ולא  אתכם ", אלקים  יפקוד 

בשתים : - בזה  וההסברה 

אמר א ) ֿ כך  אחר  ורק  אביו, יעקב  בשם  יוסף  זאת  אמר  ֿ לראש  שלכל  לומר , מסתבר  אב , כיבוד  מצד 
מעצמו. זאת 

לומר ב ) מסתבר  ולכן, מזה ". עצמותי את  "והעליתם  נאמר  אתכם " אלקים  יפקוד  "פקוד  לאחרי
ובישר  טובה  להם  שעשה  לאחרי שכן מעצמו, יוסף  של  הבשורה  היתה  אתכם " אלקים  יפקוד  ש "פקוד 
מהם  לבקש  יותר  לו נקל  היה  אביו), יעקב  בשורת  מסירת  רק  ולא  שלו, (הבשורה  הגאולה  בשורת  להם 

מזה ". עצמותי את  "והעליתם  - טובה 

אל  יוסף  "ויאמר  כתיב  אביו, בשם  בבשורה  הראשונה , בפעם  מדוע  מובן: אינו עדיין ",אבל 
את  יוסף  "וישבע  נאמר  עצמו, בבשורת  השניה , בפעם  ואילו :כי מסתברא , איפכא  דלכאורה  - "

יות א ) מתאים  עצמו שהם בבשורת  בכך  מתבטא  השבטים  עם  יוסף  של  שהיחס  כיון "אחיו", לומר  ר 
ליעקב  שלהם  שהשייכות  כיון ישראל ", "בני לומר  יותר  מתאים  אביו יעקב  בשם  בבשורה  ואילו אחיו,

ישראל ". "בני - בניו להיותם  היא 

ֿ כן ב ) ֿ שאין מה  הדורות , כל  סוף  עד  ישראל  בני כל  על  אלא  השבטים , על  רק  לא  קאי - ישראל  בני
את  "והעליתם  הבקשה  גם  היתה  אליה  שבהמשך  עצמו, בבשורת  כן, ואם  השבטים . על  רק  קאי "אחיו"
עצמות  (ש "אף  השבטים  עם  קשור  עצמותי" את  ש "והעליתם  כיון "אחיו", לומר  מקום  יש  - מזה " עצמותי

"אתכם " שאמר  יוסף  של  שבועתו בגלל  העלו", השבטים  מדובר 21כל  שבה  יעקב , בבשורת  ֿ כן ֿ שאין מה  ;(
כן, ואם  ממצרים , יצאו לא  עצמם  השבטים  שהרי "אחיו", לומר  מקום  אין - הגאולה  בשורת  אודות  רק 

ישראל "]. "בני ֿ למימר  ֿ ליה  הוה 

יפקוד " "פקוד  נאמר  מדוע  לפרש  משתדל  בעצמו שרש "י שמצינו  מדוע וכיון מובן: אינו - פעמים  ב '
פרשתנו? בסיום  אתר , על  זאת  מפרש  אינו

, הפשט דרך  על  מובן להיות  מוכרח  - רש "י בדברי (הביאור  הרמז דרך  על  בזה  הביאור  לומר  ויש 
הרמז): דרך  על  גם  להיות  יכול  - מסויים  ענין מפרש  אינו שרש "י הטעם  ביאור  אבל 

. לפי סתומה , זו פרשה  "למה  רש "י כתב  הפרשה  ונסתם בהתחלת  לבניו הקץ  את  לגלות  שביקש  .
יפקוד "; "פקוד  הגאולה  בלשון ההכפלה  טעם  רש "י (מגלה ) מפרש  לא  הפרשה  בסוף  גם  ולכן, ממנו".

הגאולה  ספר  שמות , בספר  רק  רש "י מפרש  זה  מגלות 22ענין הגאולה  רק  לא  בגילוי נתפרש  שבו ,
זוהמתן" "פסקה  שבו ֿ תורה , דמתן הענין גם  אלא  והשלימה 23מצרים , האמיתית  הגאולה  מעין והוא  ,24,

ממש . בקרוב  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  שתהיה 
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ועוד .20) רא"ם. רמב"ן.
יט .21) יג , בשלח  פרש"י 
פקודי .22) ס"פ רמב"ן

רע"א.23) קמו, שבת
פל "ו.24) תניא
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˙Â¯ˆ‰ ˙‡
ימי  ויהי שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי

שואלים  כך עלֿ – את 1יעקב..." התורה כותבת מדוע :
בפרשה  הרי במצרים? יעקב שחי השנים מספר

מגורי 2הקודמת  שני "ימי היו למצרים שבהגיעו נאמר
ימי  "ויהי נאמר בפסוק וכאן שנה", ומאת שלושים
ומכך  שנה", ומאת וארבעים שנים שבע חייו שני יעקב
יש  מה לשם שנה, עשרה שבע במצרים חי שהוא מובן

במיוחד? זאת לציין צורך

שנות  מספר את לציין התורה רצתה אם שני, מצד
את  לציין מיותר הרי כלשהי, מסיבה במצרים, חייו
מוזכרים  הדברים כי חייו, שנות של הכללי הסכום
ושלושים  מאה בן למצרים הגיע שהוא לנאמר בהמשך

מעצמו. מובן והחשבון שנה,

מפרשים  עלֿכך את 3עונים מפרידה שהתורה ,
"ויחי", עליהן ומציינת במצרים, יעקב של חייו שנות

שנות נחשבו לא אז שעד השנים "רעים miigכי כי ,
ואנחה  בעמל מלאים חיי", שני ימי בתחילה 4היו :

חורב  אכלני "ביום – לבן אצל שהותו מעשו, בריחתו
מעיני" שנתי ותדד בלילה עד 5וקרח הלאה, וכן –

מצרות. סבל לא הוא למצרים בהגיעו ורק יוסף. מכירת
במיטב  התגורר הוא ומנוחה, שלום חיי לו היו להיפך,
כמשנה  יוסף ואת שלמים, בניו כל את ראה הארץ,

יעקב". "ויחי לומר אפשר אז רק – למלך

קמ"ז  – ביחד חייו כלל את התורה מציינת זאת עם
האחרונות  השנים ששבעֿעשרה לרמוז כדי – שנים

"ויחי" שנות – ועגמת6ֿהטובות הצער את השכיחו –

אשר עד הקודמות, השנים כל של נראו olekהנפש
לטובה". שוין "כולן טובות: כשנים

אין  עדיין האחרונות אך השנים אמנם, "חלק": זה
כלֿכך היטיבו והם "בטובה" הם awrilהיו אשר עד

הקודמות, השנים כל של היסורים את ממנו השכיחו
רק  ידוע שהוא כללי סיכום להוסיף אפשר כיצד אך

ש" להדגיש oieyכדי olek" מכך ויותר ,"olek שוין
daehl"7 היו הראשונות השנים ושלושים מאה כאשר ,

) ורעים" האחרונות jtid"מעט ושבעֿעשרה הטוב)
והטוב? החיים שיא – "ויחי" היו

.·
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המדרש  דברי ביאור עלֿידי יובנו ופירוש 8הדברים
זו  פרשה למה במדרש: נאמר פרשתנו. בתחילת רש"י
שנפטר  כיון אלא תורה, של הפרשיות מכל סתומה
דברֿ ישראל, על מצרים שעבוד התחילה יעקב אבינו
לגלות  אבינו יעקב שבקש מפני סתומה היא למה אחר
מפני  סתומה היא למה דברֿאחר ממנו, ונסתם הקץ את

שבעולם. צרות כל ממנו שסתם

סתומה" זו פרשה "למה השאלה כוונת בפשטות,
יעקב" "ויחי המילים לפני רווח שאין לכך ,9היא

להיות  שצריך ומובן חדשה, פרשה שמתחילה למרות
שבתורה  הפרשות התחלות בכל כמו הפסק 10כאן, ,

יעקב". "ויחי הפרשה תחילת לפני

להבין: צריך לעיל, האמור לפי אך

" המילים לפני צריכה igieה"סתימה" היתה יעקב"
סתימהziy`xלרמוז יעקב",daehlעל "ויחי שגרם

ש" והקושי mzqדהיינו שבעולם"? צרות כל ממנו
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כאן.1) ואוה"ח אלשיך ראה
ט.2) מז, ויגש
טוב.3) שכל מדרש פס"ז. (פ"ה). רבה אליהו דבי תנא גם וראה

(וללשון  יקר כלי האחרון). (ד"ה בעה"ט להאריז"ל. לקו"ת הגדול. מדרש
פרשתנו. ריש – השלישי)

ב.4) לז, וישב ה. לב, וישלח רש"י וראה וברמב"ן. שם ויגש
סק"ב.5) קו"א גוף נזקי הל' אדה"ז משו"ע ולהעיר מ. לא, ויצא
אחת 6) שנה שהשיגתו כל אמרו מיכאן ובתדבא"ר: באלשיך. כ"ה

עשרה  שבע בטובה הי' אבינו יעקב לו.. יפה סימן לזקנתו סמוך טובה
שנא' בטובה היו ימיו כל כאלו הקב"ה עליו והעלה במצרים שהי' שנה

) ובפס"ז גו'. יעקב ובאוה"ח):f"creויחי ויגש) (ס"פ טוב שכל במדרש
שהקב"ה  לצדיקים אשריהן טוב, כולך טוב סופך אינשי דאמרי היינו
אחרית  טוב נאמר וע"ז עליהם.. מרחם ובסוף בתחילתן ביסורין מייסרן

מראשיתו. דבר

שרה)7) חיי ר"פ (רש"י לטובה" שוין "כולן מתאים בשרה משא"כ
שבת שם).k'כבתw'לפי מב"ר שם (פרש"י ליופי ז' כבת כ' ובת לחטא

כך תמימים שהן כשם mininzובב"ר: mzepy המדרש במפרשי וראה .
מחולק. שאינו אחד הוא וכלל כלל דכל שם ובגו"א ופרש"י.

הפרשה.8) ריש (באבער) ותנחומא ב"ר
במדרש.9) מהרז"ו ופי' בפרש"י, וגו"א רא"ם

בס"פ 10) הפוכה נו"ן ע"ד שיודע כמו זה, יודע למקרא חמש בן שגם
הספרי כתובים היו שכן היינו וכו'. תיבות שבכמה ניקוד שלהם cenilנח,

– התגין) מענין עה"ת בפרש"י נמצא לא שלכן וי"ל תגין. – (משא"כ
כן  ולהדפיס ליושנה עטרה להחזיר כדאי הוא, כן באם ולכאורה,
שלא  מפני ואם בהעלותך. שבפ' בסמניות שעושים (ע"ד שלנו בחומשים
הסמניות  באופן ישנה מחלוקת – בבהעלותך גם הרי – למחלוקת להכנס
שם). שי מנחת לה. י, בהעלותך לונזאני) די (להר"מ תורה אור ראה –
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ויגש, פרשת בסוף זו, "סתימה" לפני גם יותר: מתחזק
מצבם על –aehdמסופר גושן בארץ ישראל בני של

ללא  מכן, לאחר מיד וכאשר במאד", וירבו "ויפרו
מאד  סביר מצרים...", בארץ יעקב "ויחי כתוב הפסקה,
יעקב..." ש"ויחי התורה מדגישה זו שב"סתימה" לומר,
הפרשה  סוף של הטוב לתוכנה ישיר בהמשך בא

הסיבה 11הקודמת  במדרש מובאת אפוא, ומדוע, –
מבין  כאחרונה שבעולם" צרות כל ממנו ש"סתם
הם  והחשובות הראשונות הסיבות אשר בעוד הסיבות,
מצרים"? בארץ יעקב ויחי מ"ויפרו... שהפוכים ענינים

של  דרכו התורה: על רש"י פירוש קשה מזה יותר
הוא  ולכאורה, מקרא, של פשוטו את לפרש היא רש"י

ל"סתימה  העיקרית כסיבה לקבל צריך שלפני היה "
ענין המבטאת סיבה יעקב", הקשור aeh"ויחי

ול  שנגרם iigל"ויפרו..." מטוב ההפוך ענין ולא יעקב,
– יעקב" מ"ויחי ההיפך – פטירתו עקב

השלישית  הסיבה את דוקא א) מובן: לא כך, ואם
ביותר  הקרובה צרות...", כל ממנו "שסתם שבמדרש
שתי  את גם ב) מביא. רש"י אין מקרא, של לפשוטו

צריך  רש"י, מביא שאותן שבמדרש, האחרות הסיבות
הפוך  בסדר להציב לכאורה, הסיבה 12היה, לפי :

שיעקב  (למרות יעקב לחיי ה"סתימה" קשורה השניה
לפטירתו  בסמוך הקץ את לגלות זאת 13רצה בכל אך ,

על  מדברת הראשונה הסיבה ואילו בחייו), זה היה
הענין xg`lyהתקופה שגם (ובמיוחד, יעקב פטירת

השניה) הסיבה מן יותר חמור זו שבסיבה .14השלילי

.‚
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המפרשים  לתשובת בהתאם יובנו על 15הדברים
ל"סתימת" הטעם אם הסיבות: שתי שעל הקושי
נסתמו..." אבינו יעקב שנפטר שכיון "לפי הוא הפרשה
– ונסתם..." לבניו הקץ את לגלות יעקב "שבקש או
בפסוקים  יותר, מאוחר להיות צריכה ה"סתימה" היתה
יעקב? פטירת על או הקץ סתימת על המספרים
אינה  פרשה באמצע ש"סתימה" היא, לכך והתשובה

zxkip פרשה תחילת .16לעומת

כאשר  – פרשה בתחילת היא ה"סתימה" כאשר
חדש 17מתחיל  גדולה 18ענין הפסקה להיות צריכה –
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ובחזקוני:11) כאן. ובאלשיך ר"ש). (דעת ב רטז, פרשתנו בזהר וכ"ה
של  שנותיו למנות שהתחיל למעלה מחובר שהענין על היא סתומה ד"א
ובכלי  הארוך). בטור (וכ"ה עכשיו עד החשבון השלים לא ועדיין יעקב

דכל ביאר יעקב bd'יקר שויחי מזה למדין הפרשה שבסתימת פירושים
שלפנ"ז. להפ' נסמך

ובפרט 12) פשש"מ. הוא בפרש"י המובא הרי במדרש, שכ"ה אף
רבותינו כו' מקדים אינו (וכ"ה eyxcשכאן דפוסים שבכמה ולהעיר .

"בב"ר", עצמו רש"י פי' בסיום אי' כת"י) וברש"י ושני, ראשון בדפוס
הוספת  שהיא מוכח דפוסים בכמה אבל וגו"א. ברא"ם הובא וכן

(המדפיסים). המעתיקים
ובפרש"י.13) א. מט, כדלקמן
"מכל 14) בהקושיא  משמיט מבמדרש: שינויים עוד בפרש"י

של  ולבם עיניהם נסתמו א) מוסיף: במדרש. שאי' תורה" של הפרשיות
הקץ) את (לגלות ג) השעבוד, מצרת ב) .eipalישראל*,

ככל  לפרש צריך שרש"י – העיקר על נוסף – מובנות ההוספות והנה
למקרא: ה' לבן הדרוש

" הפרשה.enzqpא) לסתימת השייכות מודגשת עפ"ז כי כו'" עיניהם
" היו zxvnב) וכנען פלשתים בארץ בהיותם גם דהרי השעבוד",

וביותר  ז). לו, וישלח פרש"י (ראה כו' דגר ובאופן וכו' אבימלך בשעבוד
דמפורש הקודם מפרש"י e"cxיוקשה ecarzypy ולכן ב). מב, (מקץ שנה

ומפרשי  טז ו, וארא פרש"י ג"כ וראה "מצרת". להוסיף רש"י מוכרח
ועוד). לדוד. משכיל דוד. דברי גו"א. (רא"ם. כאן רש"י

אל יעקב ויקרא בקרא: כמפורש – "לבניו" ואגידהeipaג) ..mkl.
מה היסוד hinynyאמנם זהו דהרי צ"ע, תורה" של הפרשיות "מכל

לגמרי  סתומה היא ויצא פ' דגם ס"ל דרש"י לומר ואין להקושיא,
מהל' פ"ח הגמ"י ויצא. ר"פ (להמאירי) ספר בקרית שהובא (כהדיעה
טעם  ולבאר זה לומר הו"ל דא"כ ויצא) ר"פ שי מנחת (סק"ג). ס"ת

שם). הגמ"י (וכמ"ש ויצא בר"פ גם הסתימה

אין  עדיין – ויחי בפי' א) בפשטות: כל וי"ל ע"ד שידע הכרח
רק שלמד כיון שבתורה, להודיע ynegהפרשיות הכרח אין ב) אחד.

כיון מאשר zehytayעד"ז, – יותר הפסק צ"ל לסדרה סדרה שבין מובן
למה קשה אתר ועל לתיבה. תיבה efבין dyxt.סתומה

ועוד.15) טוב, דבק גו"א, רא"ם, ראה
"ושם 16) הקץ את לגלות שביקש – הב' לטעם בנוגע זה כ' ברא"ם

בתחלת  כמו מילתא מינכרא דלא כלל) ריווח שום בלי (היינו לסתום א"א
שבה  בפ' לסתום דהו"ל הא' לפי' גם הקשו ובש"ח טוב בדבק אבל הפ'".
יותר  הי' הא' דלטעם במדרש מהרז"ו בפי' (וכ"כ יעקב של מיתתו נכתבה

ויגוע). אצל הסתימה לעשות נכון
למשה 17) היא וסתומות) (דפתוחות הפרשיות חלוקת שרק ואף

תו"כ וראה כו'. משה דפסקה פרשה כל ב: יב, ברכות (ראה i"yxteמסיני
הסדרות. חלוקת משא"כ כו'). משמשות ההפסקות היו ומה ויקרא ר"פ
רמב"ם  ב. כט, (מגילה שנה וחצי שלש – לשלש התורה מסיימים יש והרי
הרי  מ"ח), אות בבל, ובני א"י בני בין מנהגים חילוף רפי"ג. תפלה הל'
דקיימת  י"ל שנה בכל התורה קריאת שמסיימים מה ע"פ הסדרות חלוקת
ועפ"ז  וכו'. לג' סדרה כל מחלקים שהם אלא בג"ש, להמסיימים גם היא

לז'r"klyיתווך לג', חלוקה שכאו"א (אף דאורייתא סדרים ג"ן יש
אופן ובכל וכו'). את"ל heytקרואים אפילו – לסדרות שחלקוהו שזה

ענינים  שהם מפני ה"ז – וסתומות פתוחות כחלוקת מדאורייתא שאינו
"מפני כאן רא"ם וראה תיקןxfry`נפרדים. לא dyxtdע"ה zlgz הזאת

דבקרית  ולהעיר גו"א). (וראה כו'" יעקב ויחי (מאמר מן להמאירי ספר
שנה. בכל התורה כל משלימים היו הנביאים בזמן שאף כ' ח"א) ה'

" סמ"ה שבת הל' epiaxובאו"ז dyn zenin ik התורה לקרות נתקן
זהרizeiyxt'ב  וראה שנה". בכל ב.n"kaולהשלימה קד, וירא (מהנ"ע

הדיוק  בכהנ"ל) זהר בנצוצי ובהנסמן רע"ב). (כט, תי"ג תקו"ז ב. רו, ח"ב
דאורייתא**. סדרים דג"ן

אגדת 18) היא ב"ר דהרי צע"ק, שלפנ"ז) הערה (וע"פ עפ"ז אמנם

enizq`" awri 'x zrc my xdfa `ed f"cre (*oedipirenzqpy :`"evpak rnync) "awri zinc `zrya" `"k cearyd zxvn edfy xn`w `l la` ."l`xyic
`zelbl izgp oickc" 'td znizqc my dcedi 'x ixaca la` .(awri dlbn 'idy dnkgd zepiirn l`xyineciarzy`e."oeda

.zay lka mda mi`xewy zeiyxte dxez ixcq mdl ozpe ..l`xyil dxez cnl dyn oke :b `yz `negpz d`xe (**
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סתומה יותר  הפרשה – רווח כלל אין וכאשר מהרגיל,
פרשות בשתי כתובים והענינים –zecxtp,לומר סביר ,

או  הפסוקים סתימת על רק מצביעה אינה שה"סתימה"
של  הכללי התוכן על אלא נמצאת, היא שבהם המילים

לתוכן כהקדמה נרמזת היא ולכן ,dyxtdהפרשה,
כדלהלן.

מא  על בעיקר מסופר "ויחי" שבפרשת ורעות וכיון
opi`y עליהם אשר מצרים בארץ יעקב לחיי בקשר

הארץ  במיטב ישבו ובניו (שיעקב ויגש בפרשת מסופר
הקשורים  מאורעות על אלא מאד"), וירבו "ויפרו
ישראל  ימי מ"ויקרבו ממש, פטירתו ועל לפטירתו,

יעקב zligzaלמות" ברכות אודות ובהמשך הפרשה,
ענינים  – לבניו הברכות על ובהמשך ובניו ליוסף אבינו

לפטירתו. הסמוכים

הפרשה  בתחילת מיד כאשר בפסוק 19ובמיוחד ,
של הכללי הסיכום מובא יעקב,lkהראשון, חיי שני

התורה  מתכוונת סתומה" שב"פרשה מכך, מובן
יעקב. פטירת – הפרשה של הכללי לתוכן לרמוז

.„
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פירוש  על דלעיל הקושיות שתי מתורצות בכך
שבין  הסדר ולגבי השלישי, הטעם השמטת (לגבי רש"י

המובאים): הטעמים שני

ולאירועים  יעקב לפטירת קשורה ה"סתימה"
של  פשוטו לפי מקום, אין ולכן הפטירה, אל הקשורים

על המדברת הפרשה של שה"סתימה" zxihtמקרא,
בגלל  הן צרות": כל ממנו "שסתם לכך תרמוז יעקב

onfd יעקב הגיע עם מיד היה ממנו" "שסתם –

לפני  שנה שבעֿעשרה בגלל למצרים, והן פטירתו,
zernynd,"שבעולם צרות כל ממנו "שסתם הענין –

לכן  יעקב. פטירת של לענין נוגד החיים, שיא שהוא
השלישי  הטעם את לחלוטין רש"י מאותה 20משמיט .

את  מציב שרש"י עלֿכך קושי שום שאין מובן, סיבה

בקשר כי שני, כטעם לגלות" "שבקש zxihtlהטעם
הטעם  מקרא של לפשוטו יותר קרוב יעקב,

הסיבה  היא עצמה הפטירה שבו "שנפטר...",

לגלות..." "ביקש בטעם כמו שלא .21ל"סתימה",

.‰
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אכן, מדוע, הענינים: בפנימיות מובן, לא עדיין אך
ב" הפרשה הפרשה igieמתחילה כל כאשר יעקב",

לכך? הקשורים ובאירועים יעקב פטירת אודות מספרת

לפטירתו, קשור יעקב חיי שנות של הסיכום אמנם,
השניה  המחצית של הקשר רק מובן בכך אך כאמור,

קשור  כיצד אך יעקב...", ימי "ויהי – הפסוק של

יעקב  "ויחי הפסוק של הראשון חלקו יעקב לפטירת
על  מסופר שבו שנה", עשרה שבע מצרים בארץ

היתה  זה לפי יעקב? של ביותר הטובות שנותיו
להיות  צריכה הפרשות בין "ויחי החלוקה המילים כך:

צריכות  היו שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב

יעקב  רוח "ותחי מסופר שבה ויגש פרשת את לסיים
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i"yxt) i"` הרי שנים, לג' לאורייתא דמסקי מערבא ולבני ב), מז, ויגש
לכאו' ולפ"ז שלפנינו, סדרים ג"ן ולא בתורה להם יותר מפורטת חלוקה

ד" לומר מוכרח אבל dyxtאינו – דויחי הסדרה לכל הכוונה סתומה" זו
בקבורתם  וקברתני בהתחלתה: שהמדובר כיון כן, לומר מסתבר עפ"ז גם

סיומו כדבריך, אעשה אנכי יעקב.meiqaויאמר מיתת לאחרי הסדרה
(ראה  קנד(ה) – במסורה שהוא כפי לסדרים החלוקה לפי גם מזו: ויתירה
חומשים), כמה בסוף (נסמן כו' לבראשית סדרים מג ג) לאסת"ר פתיחתא
זוהי  כמה שלדעת להמאירי ספר בקרית שמונה הראשונים" "סדרי קסז או
אבן  ב. הערה דר"כ לפסיקתא במבוא רד"ל (ראה א"י* דבני החלוקה
באמצע  בא אלא סדר** ראש גם ויחי אין ואילך), רכח ע' ח"ב ספיר
וריש  ויגש פ' סוף ספר קרית (ראה ויגש שבפ' שלח" יהודה "ואת הסדר
היא  זו פ' דהתחלת שלנו, החלוקה לפי גם הרשב"ם פי' ועד"ז פרשתנו
רבה  מדרש מסודר כמה ולדעת ויגש), שבפ' מצרים בארץ ישראל מוישב

עכצ"ל  שבשוה"ג)***, בתו"ש בהנסמן (ראה שבא"י הסדרים ראשי ע"פ
כמפורש  פרשה התחלת היא דויחי להשיטה קאי – כאן רבה דהמדרש

בלשונו.
חמש  בן שהרי – שלפני' ובהערה כהנ"ל נוגע אינו בכלל – ולפרש"י

ופשוט. שנה. בכל התורה מסיום רק יודע ואילך רש"י בזמן למקרא
מיתתו.19) מקום זהו שנותיו כל כאן שמנה כיון ברא"ם: כ' עד"ז

הבאה) בהערה ראה – במדרש משא"כ עכ"פ. (בפרש"י מספיק אי"ז אבל
וצ"ל  בחייו, עוד מדובר סו"ס שכאן כיון הב' תירוץ להקדים הו"ל דלפ"ז

בפנים. לקמן וראה הסדרה. כל התחלת היא דכאן כבפנים
"שסתם 20) גם מתאים – דרש ע"פ כשמו, הוא, במדרש משא"כ

בארמ"צ. יעקב ויחי מסיבת שבא עכ"פ) ג' (כתירוץ כו'" צרות כל ממנו
ס"ב. כבפנים

הסתימה 21) שסו"ס כיון י"ל: – מספיק אינו לבד הא' שטעם ומה

'qnak ,mixcq drw yiy `"i f`e (oiel zxcedna ± fn ze` my d`xe) gn ze` laa ipae i"` ipa oia mibdpn selig ± dvgne mipy 'bl mixnebc i"` i"pal e` (*
..dxeza aezky zeiyxt drw :i"d f"ht mixteqjkld`aenda ± (i"` ipac mixcqd c"r) l"pdka d`xe .my awri zlgp d`x .'ek zay lka dxeza mixcq drw eraw

.jli`e gy 'r h"ig y"ez ,`"it zeilbxn x"xdl dxeqnde `xwnda
oiwqet `axrn ipay (my dlibn) g"x 'ita la` (**dyxt lk.zeiyxt 'b

.dyxtd yix `negpzl xra`a d`x) epi` i"k dnkae x"al `negpzdn sqezp `l` x"an dpi` "'ek dnezq ef dyxt dnl" dyxcdy egiked dnky xirdl la` (***
.(h"t x"al `eane .dv t"x (w"al`) i"gpn
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והמילים 22אביהם" מאד" וירבו ויפרו ישראל... "וישב ,
פרשת  את להתחיל צריכות היו יעקב..." ימי "ויהי

"ויחי".

מספר  פעמים כאמור להבין: צריך לכך ,23בנוסף

כולה. הפרשה תוכן לבין הפרשה שם בין קשר יש

תוכנה  אשר בעוד "ויחי", הפרשה נקראת אפוא, כיצד,
מ"ויחי" ההיפך – יעקב פטירת ?24היא

.Â
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נצחי  קיום הם אמיתיים חיים הוא: לכך ההסבר
שינויים  של 25ללא האמיתית המציאות קיימת ולכן .

החיים. מקור – הקדושֿברוךֿהוא אצל רק חיים
חיים",26כנאמר  אלקים הוא אמת אלקים "והוי'

יש  אם אבל משתנה. או פוסק שאינו דבר היא ו"אמת"

נהרות  נקראים (לכן "כזב" הדבר נקרא הפסק, בו
"נהרות בשם שנים לשבע אחת "oiafkndשמתייבשים

"מים  אלה אין כי חטאת, מי לקידוש פסולים והם

miig"27.(

חז"ל  אומרים אמת",28לכן הקב"ה של ש"חותמו

האות  – אל"ף אותיות: משלוש מורכבת "אמת" כי
– תי"ו האמצעית, האות – מ"ם בא"ב, הראשונה

כנאמר  שינויים. העדר על מצביע זה האחרונה. 29האות

אלקים. אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני

כיון  אמת", אלקים "וה' הפסוק: כוונת וזוהי
ח"ו  משתנה או נפסק שאינו "אמת", היא שמהותו
של  אמיתית מציאות חיים", אלקים "הוא לכן לעולם,

miig.

מציאות אינם הנבראים זאת, הם `zizinלעומת –
חיים  אצלם אין לכן – להיפסק ויכולים התהוו הרי

הנברא אם אלא עצמם, מצד לאלקות.אמיתיים קשור
"חיים" היהודים נקראים זו דבקותם 30מסיבה מפני ,

כנאמר  חיים 31באלקות, אלקיכם בה' הדבקים "ואתם
לעד  וקיימים חיים הם שגם היום", .32כולכם

באלקות  הדבקות – האמיתיים שה"חיים" כדי אך
הגשמי  הזה בעולם ניכרים יהיו היהודים של –
נסיונות  לעבור צריך הוא האלקות, את המסתיר
ובלתי  שלם להישאר זאת ובכל בדבקותו, והפרעות
בבירור  תתגלה אז – והמצוות התורה בקיום פגום
יכולה  אינה באלקות דבקותו כי האמיתית, החיות

להשתנות.

.Ê
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הפרשה, לכלל יעקב" "ויחי של הקשר מובן זה לפי
– הפרשה לשם הסיבה וגם יעקב, פטירת שעיקרה

"ויחי":

הם  שאלה בוודאות ראו לא הקודמות השנים בכל
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בזמן  מדובר ו) (מספר הסדרה פסוקי ורוב יעקב" "ויחי תיבת אצל היא
לפני שהיא (אף שהסתימה מסתבר יעקב, בענין ezxihtחיי היא אבל) ,

בחייו  שהי' כו'", הקץ את לגלות "שבקש פי' ולכן לחייו. גם השייך
ב) כבפנים, פטירה, היא הסדרה של ותוכנה שענינה מכיון א) אבל עדיין.
כו') יעקב דבקש מבואר (בו בניו" אל יעקב ד"ויקרא הפ' – הב' לטעם
ולכן  לגמרי, פתוחה פ' ולא אותיות) ט' (הפסק סתומה פ' עכ"פ צ"ל הי'

.16 שבהערה מפרשים וראה הא'. תי' הוא העיקרי טעם
כז.22) מה,
ואילך.23) 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
הסדרה 24) בהתחלת שתיכף שרה, חיי בפ' מובן אינו מזו ויתירה

אחרים. בענינים מדובר הסדרה המשך וכל שרה, מיתת ע"ד מדובר
ועוד. שרה. חיי לפ' א' שיחה לעיל בארוכה ונתבאר

רא 25) לקמן, הבא לד"ה בכל הגהות תרנ"ו. שמחתכם וביום ד"ה ה
כל  ד"ה תר"פ. גוים ראשית ד"ה פ"ב. מ"ב ומעין קונ' תרנ"ח. אלי' פתח
האמת). מדת מדתו דוקא דיעקב לענין זה הובא (ושם פ"א תש"ט המרחם

ועוד.
י.26) י, ירמי'
מ"ט.27) פ"ח, פרה

"מכזבים" מים אינם משבע" יותר רבות "לשנים שכשנפסקין הטעם
י"ל: – שם) במשנה תויו"ט וראה הי"ב. פ"ו פרה ה' (רמב"ם

אלפי  שית רק קיומו (שהרי "כזב" הוא העולם מציאות שכל מכיון
שבערך  ל"חיים" היא חיים" ב"מים הכתוב שכוונת לומר בהכרח שנין),
מפרשי  (ראה בפ"ע תקופה היא שמיטה שכל ומכיון גופא. הבריאה

לכן  שנים), לז' אחת היא דמלכא דאפקעתא בטעם בהר ר"פ התורה
הקיום  בערך "כזב" נקרא אינו משבע" יותר רבות "לשנים ההפסק
שם) במשנה ורא"ש ר"ש (רע"ב, להפירוש י"ל [ועד"ז שבהבריאה.

אחת `fשכשנפסקין laeia"לעולם" הוא יובל שהרי חיים, מים מיקרו
סע"א. טו, קידושין ו. כא, משפטים – לעולם ועבדו עה"פ (וכדרז"ל

עה"פ)]. פרש"י
א.28) ט, פ"א שהש"ר י. פ"א דב"ר ה"א. פ"א סנהדרין ירושלמי
ו.29) מד, ישעי'
וישראל 30) תורה הקב"ה חיים, נקראים עשרה ספל"ד: דר"נ אבות

כו'.
ד),31) (ד, myואתחנן p"xc`a `aed.
קיימים 32) השמים שצבא בנבראים גם הנצחיות ענין שישנו דאף

עצמם  שהם הפועל הא"ס כח מצד שהוא במין קיימים הארץ וצבא באיש
רצון  מצד רק הוא יופסדו שלע"ל שזה ועד נצחי, באופן קיימים יהיו
ואילך. קא ע' שם בתחילתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה (ראה הבורא
שאינו  לה מחוץ "הוא שבנבראים הא"ס כח הרי ועוד), תש"ז. תקעו ד"ה
יב, הקדמה ח"ב מו"נ וראה תרע"ג), תעשה צהר (ד"ה עמהם" מתייחד
בעצם  ונפסדים הווים הם עכשיו שגם ועד נפסדים. הם עצמם ומצד

mzednוהם ניכר שאינו אלא ,mi`xp אז הבורא, רצון וכשיעלה חזקים,
xkez לבדך הוי' הוא אתה (ד"ה קיומם משך כל בהם שהי' ההפסידות

,19 הערה 99 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה – בתחילתו) תש"א
.21

לענין  הובא שם אלי' ופתח שמחתכם וביום שבד"ה מה יובן ועפ"ז
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בה' הדבקים "ואתם של "ויחי", אמיתיים, חיים
לדרגת miig"...33אלקיכם שבהתאם בדבקות ובמיוחד ,

המרכבה" הן הן תאמין 34"אבות "אל הכלל כי –

מותך" יום עד לצדיקים 35בעצמך בקשר גם ,36נאמר
יגרום  "שמא בפירוש חשש אבינו שיעקב ובמיוחד

.37החטא"

בארץ  השנים כל במשך בה' דבקותו דרגת ולכן

לא  עדיין כך, כל רבים ויסורים צרות ובעברו ישראל,

לא  ואפילו "ויחי". של לאמיתיות מספקת הוכחה היוו
נמצאים  הם כי צדיקים, הם בניו ובני שבניו ראייתו

מצבם  להיות עלול מה לדעת ואיֿאפשר ישראל, בארץ
– חמרית בארץ

שבסמוך לתקופה יעקב הגיע כאשר ,ezxihtlאבל

והוכיח  למצרים, הגיע הוא בינתיים כאשר ובמיוחד
התורה  את מקיים הוא הארץ בערות בהימצאו שגם

האחרון  לרגע עד ביותר נעלה בשלימות והמצוות
כשרואים ובמיוחד שכל myבחייו, שלימה", ש"מטתו

בצדקו" "עומד יוסף ואף בצדקתם, שלמים ,38בניו

גם  אשר עד הגויים" בין ו"נשבה הוא" ש"מלך עלֿאף
במ  שנולדו ואפרים –מנשה הארץ ערות – צרים

יהודים  יתברכו שבהם כלֿכך, נעלית לברכה ראויים

וכמנשה" כאפרים אלקים "ישימך הדורות: ,39בכל

אז יעקב dzlbzdדווקא של האמיתית ,40חיותו

יעקב" "ויחי של שנים היו הקודמות שנותיו כל שגם
נפש. ועגמת יסורים רוויות היו הן שבחיצוניות למרות

במצרים  האחרונות השנים שבעֿעשרה מהוות לכן

ש" לכך ברורה לטובה".olekהוכחה שוין

.Á
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למרות  "ויחי", הפרשה נקראת מדוע מובן בכך
בסמוך  יעקב מאורעות על רק בה מדובר שאין
התקופה  ועל פטירתו על אף אלא לפטירתו,

שלאחריה:

בגמרא  זרעו 41נאמר מה מת, לא אבינו ש"יעקב
הביטוי  אצלו כתוב אין ולפיכך בחיים", הוא אף בחיים

היא 42מיתה  הדברים ומשמעות האמיתיים 43, החיים :
– בחיים" "זרעו כאשר הם יעקב של

וקיום  נצח חיי הם אמיתיים שחיים כיון כלומר,
מקור 25לעד  הקדושֿברוךֿהוא, אצל זה למושג (בדומה

ישראל  מחוברים שאליו ניכרים 44החיים, לפיכך ,(
את  רואים כאשר דוקא יעקב של האמיתיים החיים
כלומר, הגוף. מן יוצאת שהנשמה לאחר נצחיותם,
גם  אלא הנשמה, בחיי רק נצחית נשארת אינה החיות

הזה  בעולם –45למטה יעקב של אמיתית חיות נשארת
אבינו. יעקב של האמיתיים בחיים חיים שהם בניו, אצל

"ויחי": הפרשה לשם הסיבה יותר מוטעמת זה לפי
עדיין יעקב פטירת שלאחר רק מודגש לא `ixytבכך

" מכך:igieלומר יותר אלא לאחר wec`יעקב", אז,
יעקב". "ויחי של והנצחיות האמת ניכרים פטירתו,

.Ë
ÂÈ‡ "˙Â¯ˆ ...Ì˙Ò˘" ÔÓÊ· ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÂÈ˜

˙ÂÈÁ ÏÚ ‰‡¯Ó
הטעם  את משמיט שרש"י קודם, נאמר כבר
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הוא  שע"י זה בהמאור, דבוק להיותו עצמי בקיום קיים הוא שהאור
אלי' ובפתח מעצמותו, דמציאותו העצמות כח בו ויש מאין, יש התהוות
כו'" אביכם אף עולמות בורא הקב"ה "מה לנש"י בנוגע גם זה הובא שם

ד  הוא והנצחיות הקיום ענין שאמיתית ע"ז נוסף כי הענין – מצד וקא
בנבראים  משא"כ שם. תקעו ד"ה וראה שם, כמבואר מעצמותו, דמציאותו

כח מצד רק ענינם q"`dשהוא ונעשה דביקותם מצד שזהו ההוכחה הרי ,
הם גם כאשר דוקא הוא נצחי בקיום קיימים עצמם שהם milretהפנימי

ואכ"מ. הנצחיות. ענין בעצמם בהם שנראה זה מספיק ואינו ומהווים
צדיקים..33) כולם ועמך יעקב.. ויחי א): (רטז, פרשתנו זהר ראה

(הובא  חיים גו' הדבקים ואתם דכ' דמלכא בגופא דמתדבקין בגין מ"ט
שנד). ע' פרשתנו באוה"ת

ו.34) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
א.35) כט, ברכות מ"ד. פ"ב אבות
א.36) רפה, זח"ג שם. ברכות ראה
יא.37) לב, וישלח פרש"י א. ד, ברכות
ואילך.38) סע"א שם פרשתנו זהר ראה

ובפרש"י.39) כ מח,
באוה"ת 40) (הובא ב קכב, זח"א ראה – בשרה הוא שעד"ז להעיר

ו"נחתת  למצרים שירדה ע"י דהיינו וכו'" עלאין לחיין זכתה "שרה שם):
בי'". אתדבקת ולא וסלקת

ובכ"מ.41) ב. רמח, רע"ב. רלה, פרשתנו זהר ב. ה, תענית
ד"ה 42) שם תענית תוס' לג. מט, פרשתנו פרש"י ב. רמח, שם זהר

יעקב.
ועוד.43) שם. לתענית רשב"א ראה
מדתו 44) יעקב והרי בפנים. כנ"ל אמיתיים חיים שהם מורה שזה

ראה  – מת לא ליעקב שייך וזה ליעקב. אמת תתן כמ"ש האמת מדת הוא
ח"א  לזהר לוי"צ (לקוטי ואילך ו' ע' לוי"צ תורת ובארוכה שם, רשב"א
תיבות  הוא ליעקב" "אמת ז') (ס"ע שם לוי"צ ובתורת יא) ע' ח"ב קל. ע'

מת". לא "יעקב
מת 45) דלא שם), (חדא"ג בכדי וכי ד"ה שם תענית מפרש"י להעיר

.7 ע' חכ"ו ואילך. 240 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה בגוף. גם
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שבעולם", צרות כל ממנו "שסתם – שבמדרש השלישי
יעקב..." "שנפטר – הטעמים שני את רק ומביא

– ממנו" ונסתם לבניו הקץ את לגלות ו"שבקש

הפרשה  ש"סתימת" מפני יעקב, לפטירת הקשורים
של  התוכן לכל אלא יעקב" "ויחי למילים קשורה אינה

בכך. והכרוך יעקב, פטירת – הפרשה תחילת

גם  הענין, בפנימיות הדבר מתאים לעיל האמור לפי

"ויחי", נקראת יעקב פטירת על הפרשה שדוקא לכך

פירושים שני עלֿידי דוקא שהחיים `elכי ניכר
האמיתיים  שחייהם בניו, אצל גם נמשכו האמיתיים

zelba.באלקות דבקות – ומצוות תורה קיום היו

שאין  בזמן ישראל עלֿידי ומצוות תורה קיום

כאשר  גם מכך, ויותר גדול, חידוש איננו וגלות שעבוד

מצב  אך בגלות, בהיותם ומצוות תורה מקיימים יהודים
ה"קץ" על ויודעים ומשיגים שחשים כזה הוא הגלות

ניכרת  לא אז גם – מהגלות ההשתחררות והגאולה,
והצרות  השעבוד כאשר רק "ויחי". של השלימות

מוצא  רואים לא אנושי בשכל אשר עד כלֿכך, גדולים

שלימה  באמונה מאמינים זאת ובכל – הקץ" "נסתם –
"אחכה  ואף תבוא, שיבוא",46שהגאולה יום בכל לו

מתגלה  אז – מצוות ומקיימים תורה לומדים אז וגם

תורה  קיום היא ישראל של האמיתית שהחיות
.47ומצוות 

שחיי מובן יעקב",awriוכך "ויחי – האמיתיים
בחיים". ש"זרעו עלֿידי בחיים" "הוא כדלעיל,

שני  את רק מביא שרש"י יותר, טוב מובן בכך
כל  ממנו "שסתם הטעם את ולא הראשונים, הטעמים

"שסתם... בזמן ומצוות תורה קיום כי שבעולם", צרות

"ויחי" שינוי. ללא חיות על מוכיח אינו צרות" כל
ובתקופה  השעבוד צרת מתוך בעבודה מתגלה האמיתי

הקץ. סתימת של

בזמן  מתבצע ומצוות תורה של "ויחי" כאשר – ואז
הגלות, של הפנימית התכלית מתגלה ושעבוד, גלות
הגאולה  של לגילויים מגיעים באמצעותה שדוקא

בשלימות.

.È
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הקץ  ממנו שנסתם לכך הפנימי הטעם מובן .48בכך
וממילא  הגלות, עוצמת חסרה היתה הקץ, נתגלה אילו

הגאולה. שלימות נפגמת היתה

"שביקש  רש"י דברי את להסביר אפשר זה, לפי
הקץ את לכאורה,לגלות שהרי, ממנו", ונסתם לבניו

" זו "פרשה מדוע להסביר רש"י היה dnezqרוצה ודי ,"
מספר  הוא מה לשם הקץ", ממנו "שנסתם אמר אילו

הקץ"? את לגלות ש"ביקש

"נסתם  עלֿידי דוקא שאדרבה, רמוז, בכך אלא
לבניו". הקץ את "לגלות בקשתו התמלאה ממנו"
כדי  אלא ח"ו, העלמה לצורך אינה הקץ סתימת

יותר מאוחר יבוא כדלעיל.ielibשבאמצעותה הקץ,

לבניו  הקץ את לגלות "ביקש של המשמעות וזוהי
לבניו  ולגלות להמשיך יעקב רצה כאשר ממנו": ונסתם
הכנה, להם שתהיה כדי הקץ, סתימת היתה הגאולה, את

יוכלו שיעקב eipaשבאמצעותה מה את בשלימות לקבל
העתידה  הגאולה של הגילויים את – לגלות .49ביקש

(d"kyz igie t"y zgiyn)

•

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

ד"ה 46) ב. קל, (זח"א דחוכמתא במילי דמחכין במאן הפי' ע"ד
תרס"ו). זקן, ואברהם

(4736 ע' חט"ז לקו"ש וראה תש"ט. ישנה אני (ד"ה הידוע וע"ד
ניצוץ  מתלבש (שבו שבנפש יחידה בחי' מאיר הגלות בזמן דדוקא ואילך)
יחידה  בך.. ודבוקה חבוקה אומרים שעלי' פ"א)) שמ"ב (ע"ח בורא קטן

ישראל  עמדו זה ובכח פי"א: ושם א"ס. בעצמות תמיד שדבוקה לייחדך
מצרים. בגלות להוי' נאמנים

כאן.48) יקר מכלי להעיר
רמז 49) הם ומקריו יעקב עניני כל כי הארוך) (וטור בחיי רבינו ראה

הג'. לגלותינו
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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ÌÈ¯Ù‡Ï ˙Â·È˘Á
בניו,1בפרשתנו  שני את יוסף העמיד כיצד מסופר

הניח  ויעקב שיברכם, כדי יעקב לפני ומנשה, אפרים

ראה  כאשר מנשה. על שמאלו ויד אפרים על ימינו יד
אל  יוסף ויאמר בעיניו... ש"וירע מסופר יוסף, זאת

על  ימינך שים הבכור (מנשה) זה כי אבי כן לא אביו

ואולם  הוא... גם ידעתי בני "ידעתי ענה ויעקב ראשו",
מנשה". לפני אפרים את וישם ממנו... יגדל הקטן אחיו

משאר  יותר גדולה ברכה מקבל בכור להבין: וצריך
השאר  פני על ונעלה חשוב שהוא מפני אם 2הילדים .

ממנשה  יותר חשוב שאפרים כיון הקטן 3כך, ("אחיו

שמנשה  מלמעלה נקבע איפוא, מדוע, ממנו"), יגדל
אפרים? לגבי בכור יהיה

יגדל  הקטן ש"אחיו זאת עם שיחד מכך, יוצא
שבזכותה  אפרים, עלֿפני מעלה למנשה גם יש ממנו",

`ed ל בקשר אך יוסף. יותר zkxaawriבכור חשוב

את  "וישם ולפיכך מנשה, על אפרים נעלה שבו הענין
מנשה". לפני אפרים

.·
˙ÂÚËÓ ˙Ú·Â ‰È‡ ·˜ÚÈÏ ÛÒÂÈ ˙ÚË

צדיקים, שעל כך, על רבות פעמים דובר כבר

ח"ו, שטעו לומר אין והשבטים, האבות על ובמיוחד
בתורת הכתובים בענינים בודאי `znובמיוחד שהם ,

וכיוון 5ונצחיים 4אמיתיים  (מלשון), היא ש"תורה"
יהודי 6הוראה  לכל נצחית הוראה גם הדברים מהווים ,

הדורות. בכל

ימינך  שים הבכור זה "כי יוסף שטענת מובן, מזה

לו  שהיתה מטעות נבעה לא מנשה), (של ראשו" על
אלא  ממנו", יגדל הקטן ש"אחיו ידיעתו ומחוסר ח"ו,
הוא  שבגללה מנשה, של שמעלתו יוסף של מסברתו
יותר  מכריעה א') בסעיף שנתבאר (כפי הבכור" "זה

אפרים. ממעלת

הן  יחד, גם הענינים ששני ברור, דלעיל הדברים מן
שיטת  והן מאפרים, חשוב שמנשה יוסף של סברתו
מבטו  מנקודת אמת: הם יותר, חשוב שאפרים יעקב

של יותר sqeiועבודתו חשוב מנשה מבטו 7– ומנקודת ,
של יותר,awriועבודתו נעלה אפרים –

יולד  ש"וליוסף לעובדה שבקשר רואים, אנו ולכן
הבכור  של ובידו מנשה", ש"הבכור נאמר בנים" שני

הבנים  משאר יותר רב .8כח

ל  ביחסם כן לא "שני awriאך נאמר: שלגביו ,
יהיו ilבניך... ושמעון כראובן ומנשה אפרים הם...

il"9 אפרים בכור 10– – כ"ראובן" והוא למנשה, קודם
.11יעקב 

.‚
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ÌÈ¯ˆÓ· ÛÒÂÈ Ï˘ ÌÈÎÂÙ‰
שלגבי  העובדה וכן לאפרים, מנשה בין ההבדל
הוא  אפרים – יעקב ולגבי יותר, חשוב מנשה – יוסף
בשוני  המסתתרת הפנימית המשמעות מן יובנו החשוב,

שמותיהם. שבין

אלקים  נשני "כי שם על "מנשה" – השמות שני
אבי" בית כל ואת עמלי כל שם 12את על ו"אפרים"

עניי" בארץ אלקים הפרני את 13"כי מבטאים –
שהם  אלא למצרים, ירידתו יוסף אצל שעוררה הרגשות

זה: בענין מנוגדים קצוות מבטאים
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יגֿכ.1) מח, פרשתנו
עז.2) ויתר שאת יתר גו' אתה בכורי ראובן ג: מט, פרשתנו ראה

עה"פ. ובדרז"ל
כי 3) מאפרים, שיגדל מנשה את לברך יכול הי' לא שיעקב עד

הב' תברכו כה ד"ה א. יט, ראה (לקו"ת למנשה קודם אפרים בשורש,
ובכ"מ). תרכ"ו.

שם.4) ובפרש"י לב) (לא, מויצא וצ"ע
לקו"ש 5) וראה נצחית. היא והתורה (רפי"ז): התניא בלשון

וש"נ. ואילך, 240 ע' ח"ה [המתורגם]
ב.6) נג, זח"ג

ל 7) יעקב שבברכת יומתק הנערים sqeiועפ"ז את יברך גו' "המלאך
מנשה  – שם) לדוד משכיל וראה שם. רש"י (בלשון טוֿטז) (מח, גו'"

mcew'הי שזה אף – יד).ixg`lלאפרים (שם, ידיו" את ש"שכל
וירא.8) פ' ל"ת יתרו. פ' (להאריז"ל) המצות שער ראה
ה.9) מח, פרשתנו

יעקב 10) לפני רגיל הי' דאפרים א), (מח, פרשתנו מרש"י להעיר
ג. פ"ב, ויק"ר וראה בתלמוד.

רפ"ג.11) פס"ר ד. פ"ו, ב"ר וראה הגדול. מדרש עה"פ. אלשיך ראה
נא.12) מא, מקץ
נב.13) שם,
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אבי", בית ש"נשני... ליוסף מזכיר "מנשה" השם
מלשכוח  אותו ש"מזיז" במקום נמצא את 14שהוא

תשוקתו  את ומבטא אבי", שלא 15"בית יוסף של
זאת  לעומת אבי". ל"בית להתקשר אלא לשכוח,
שבח  מהווה – עניי" בארץ אלקים הפרני – "אפרים"
ליוסף  שנגרמו ("הפרני") וההתעלות היתרון על והודיה

במצרים.

ואפרים" "מנשה בשמות המבוטאים הענינים שני
דרכים  בשתי בני16ֿקשורים בעבודת הקיימות שונות

בגלות: – עניי" ב"ארץ ישראל

ע"י  הסביבה מהשפעת היזהרות היא: אחת דרך
שבו  המצב (דהיינו, אבי", "בית עם הקשר על שמירה

תמיד iptlנמצאו לעצמו מזכיר היהודי לגלות). הירידה
אבי", "בית את אותו שמשכיח במצב נמצא שהוא

הוא זאת.`eppiועלֿידיֿזה שוכח

ופועל נמצא הוא היא: אחרת עניי",jezaדרך ארץ
"בית  של שהזכרון למצב עד – הגלות חושך בתוך

– כלֿכך אצלו קיים אינו הוא myeאבי" הגלות, בתוך ,
הקדושה, באור הגלות חושך את להאיר ועובד יגע
כדי  עד העובד, לאדם גם התעלות נגרמת ועלֿידיֿזה

ש" שם).ipxtdכך (דוקא עניי" בארץ אלקים

.„
"ÌÈ¯Ù‡" Y ‰ÈÏÚ Í¯ÂˆÏ ‰„È¯È :˙ÂÏ‚‰ ˙¯ËÓ
(ממנשה)", ממנו יגדל ש"אפרים לכך הסיבה זוהי
גלות  של ותכליתה למצרים, הירידה של תכליתה כי
לדרגה  התעלות עליה, צורך ירידה היא: בכלל,
בכך  די אין הירידה, לפני היו שבה הדרגה מן הגבוהה

ובעיק  גם, יש אלא אבי", "בית את שוכחים ר,שאין
ידי  שעל כך הגלות, בתוך ויתרון לתוספת להביא

תיגרם עניי".zelrzdהירידה בארץ אלקים "הפרני :

שב"לידה" כיוון הבכור, הוא מנשה שני, 17מצד

מנשה  קודם ולמעשה, בגלוי בעבודה כלומר ובהתגלות,
עניי", ב"ארץ ולעבוד לפעול אפשר שיהא כדי לאפרים.

טוב" "עשה אלקים", "הפרני של לדרגה להגיע ,18כדי

חושך  של איֿהשפעתו את ולהבטיח לדאוג תחילה יש
מרע" "סור עם 17הגלות, והתקשרות תמידית זכירה ע"י ,

אבי". "בית

לכן  "אפרים", העליה, היא שהכוונה כיוון אך
awri zkxaa19 מלמעלה כח ונתינת בברכה לעבודת 20,

לפני  אפרים את "וישם אפרים: יותר חשוב הגלות,
מנשה".

.‰
Â˙„Â·Ú È"Ú È„Â‰È‰ ˙ÂÏÚ˙‰· ÌÈÙÂ‡ ‰˘Ï˘

˙ÂÏ‚·
ענין: של לעומקו

הגלות  ב(חושך) עבודתו עלֿידי היהודי בהתעלות
ענינים: כמה ישנם

את לפועל מוציאה הירידה שלא swez(א) הנשמה,
ודבר  אויב שכל כמו הגלות, מחושך מושפע להיות

הניצחון  מידת את לפועל מוציא שנאמר:21מנוגד כפי .
ציה... בארץ שהיא) מפני (דוקא נפשי... לך "צמאה

חזיתיך" בקודש כן יהי) .22(והלואי

מתגלה  גדולה ירידה באמצעות עומק: ביתר (ב)
הגבלות. כל לו שאין הנשמה, של יותר העמוק כוחה
כך  בשלימות, להישאר רק לא היהודי, של בכוחו ולכן
בכוחו  אדרבה, אלא לירידה, לו תגרום לא שהגלות
להפיכת  עד לדרגתו, ולהעלותה סביבתו על להשפיע

לאור. הגלות חושך

הנגרמים  יתרונות שהם הנ"ל, הענינים לשני בנוסף
dnvrלנשמה cvn ה יתרונות הם שכן ,miniiw כבר

בנוסף  הרי בגלות, העבודה ע"י מתגלים ורק בנשמה,
נעלה  ענין בגלות עבודתה ע"י לנשמה מתווסף לכך

והוא: יותר,

הפיכת ע"י ל jyeg(ג) בנשמה `xeהגלות מתהווה
ש  בעלֿ`eppiיתרון כדוגמת עצמה, מצד בה נמצא

דבר  מזדונות, שנוצרו זכויות גם לו שיש תשובה,
הצדיק  אצל קיים .23שאיננו

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

ב"נשני"14) פרש"י העדר מתורץ עפ"ז – לג. לב, וישלח רש"י
מפרש"י  שמובן ב"הפרני" לא וכן וכו'). הרשב"ם הראב "ע, (משא"כ

כב. כו, תולדות
שם15) על – "מנשה" שם לנתינת הטעם מובן בית edypyעפ"ז כל

עה"פ). האלשיך (כקושיית אביו
יג.16) מח, פרשתנו אלימלך מנועם להעיר
כו.17) כה, תולדות מרש"י להעיר
ומנשה 18) כראובן הוא דאפרים ,11 בהערה שצויינו במקומות ראה

גבורה. – ושמעון חסד, – דראובן פרשתנו) (ריש ובתו"א כשמעון,
(19.3 הערה לעיל בהנסמן ראה – בשרש שהוא כמו היינו

מצד20) שבהעבודהmc`dוכן  דאף .lreta– (כנ"ל) קודם מנשה
ב  הידיעה dpkddהנה צ"ל בגלות שיורד קודם כי קודם. אפרים להעבודה

שלא  – (סו"מ העבודה התחלת גם עי"ז ורק עלי', צורך היא שהירידה
כדבעי. תהי' אבי") "בית ישכח

המשך 21) ואילך). א (שכג, פרזונו צדקת ד"ה שמות חיים תורת ראה
פי"א. השי"ת לגני באתי

וש"נ.22) נב. סי' הוספות כש"ט – הבעש"ט תורת ב. סג, תהלים
ע"י 23) בנפה"א שנעשה מאדך ובכל נרוצה אדם: בכל ודוגמתו

– ה' אהבת ע' הערכיםֿחב"ד  ס' בארוכה וראה גֿד. לט, (תו"א נפה"ב
נה"ב, ע"י שבה ).p"yeההוספה
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.Â
"¯Á‡ Ô· ÈÏ '‰ ÛÒÂÈ"· ˙Â‚¯„ È˙˘

לאפרים: מנשה בין ההבדל יובן הנ"ל לפי

יוסף, של בניו הם ואפרים, מנשה שניהם,
שם  על "יוסף" ועבודתו: ענינו את לפועל ומוציאים

אחר" בן לי ה' כלומר,24"יוסף ,ztqezd המתהווה
– ה"אחר" של (הפיכתו בגלות. העבודה באמצעות

ל"בן" – הטומאה כוחות אחרא", זה 25"סטרא ובענין ,(
דרגות  שתי קיימות :26עצמו

כפי  אבי", "בית של הזכרון חיזוק – "מנשה"
של תוקפה התגלות לעיל, יוסף dnypdשהוסבר ע"י

"אפרים" זאת ולעומת במצרים. עבודתו באמצעות
החושך" "מן הנוצר האור יתרון על –envrהמורה

עניי". בארץ (דוקא) אלקים "הפרני

התעלות היא ביותר הנשגבה שההתעלות efוכיון
ממנשה. אפרים נעלה לפיכך עצמו, החושך מן הנוצרת

.Ê
Ï˘ Â˙ÂÓÈÏ˘ ˙‡ ÌÈÚÈ·Ó ‰˘ÓÂ ÌÈ¯Ù‡ ‡˜Â„

·˜ÚÈ
ההסבר  קשור לפי מדוע להבין יותר קשה דלעיל

לכאורה, שהרי, ליעקב, ואפרים ליוסף דוקא מנשה
ההיפך: זה, הסבר לפי להיות, צריך היה

שנתבאר), (כפי אבי" "בית את שמזכיר "מנשה",
"הפרני  – אפרים ואילו ליעקב, יותר קשור להיות צריך
ליוסף, קשור להיות צריך – עניי" בארץ אלקים

ztqezl לי ה' "יוסף של העבודה באמצעות הנוצרת
אחר" ?27בן

פירושו  את תחילה להבין עלינו זה, את להבין כדי
הפסוק  מצרים 8של בארץ לך הנולדים בניך שני "ועתה

כראובן  ומנשה אפרים הם לי מצרימה אליך בואי עד
מובן  אינו וכאן – לי" יהיו :28ושמעון

בקיצור  לומר לכאורה, מספיק, היה זה בפסוק
ושמעון  כראובן הם לי ומנשה אפרים בניך שני "ועתה
מצרים  בארץ לך "הנולדים הפירוט מה לשם לי". יהיו

מצרימה"? אליך בואי עד

רק  איננו זה שפירוט כך, על כתשובה לומר, יש

oniq,השבטים למנין ייכנסו יוסף מבני אלו המציין
הם  שדוקא לכך והסבר סיבה גם מהווה הוא אלא
ליוסף  נולדו שהם כיוון הם"): ("לי ליעקב שייכים

" לכך ובנוסף מצרים", `jil"בארץ i`ea cr,"מצרימה
הם". "לי ולפיכך:

וגודלו  במצרים, נולדו שהם העובדה ע"י כלומר,
שבה התנהגו l`בסביבה הם זאת ולמרות יעקב, נמצא

" כך ע"י יעקב, מתבטאת ilכנכדי בהם דוקא – הם"
יעקב  של האמיתית "מטתו 29שלימותו נאמר (שעליו ,

שלימה").

.Á
‰˘ÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯Ù‡ ‡Ë·Ó ‰Ê ÔÈÚ

בענין יעקב הקדים מדוע נבין זה אפרים dfלפי את
ב'): בסעיף שצויין (כפי למנשה

אבי" "בית עם שהקשר לכך רומז סק,נפ l`מנשה
אופן בגלל לפיכך, בהרחבה. לעיל שהוסבר של dfכפי

" של האמיתי המצב קיים איננו אליך crעבודה בואי
אבי". "בית של הזכרון קיים תמיד שהרי מצרימה",

" של האמיתי מצרימה"crהמצב אליך בואי
על  המראה אפרים, של עבודתו באופן יותר מתבטא
הקשר  נראה איננו חוץ כלפי עניי", ב"ארץ הימצאות
את  עובד הוא זאת כל ולמרות אבי"), ("בית יעקב עם

יעקב. של נכדו שהוא בו, שניכר כך עבודתו,

.Ë
Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ÁÈ¯·Ó" Y ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙„ÈÓ

ÛÒÂÈ È"Ú ˙ÈÏ‚˙Ó Y "‰ˆ˜‰
בחסידות  האמת,30מוסבר מידת הוא שיעקב ,

הקצה" אל הקצה מן הקצה 31ה"מבריחה מן מקשרת ,
בפועל  ביותר. התחתון לקצה ועד ביותר העליון
בדרגת  הוא יעקב כי יוסף, עלֿידי זו מידה מתקיימת
מוריד  ויוסף העולמות, מכל הנעלה האצילות, עולם
עולמות  תוך אל – "אצילות" – יעקב דרגת את ומביא

הקצה – הזה לעולם ועד יותר, oezgzdה"נמוכים"
xzeia.

יעקב  של שירידתו לכך הפנימית הסיבה (זוהי
העולמות  את המסמלים – וגבולות מיצרים – למצרים

יוסף). באמצעות נגרמה – הנמוכים

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

כד.24) ל, ויצא
ובכ"מ.25) אֿב. שפו, פרשתנו עה"פ. אוה"ת
ע 26) ב' יש שביוסף שפד) (ע' תרס"ו מהמשך שהי'להעיר כמו נינים:

ביותר. הצליח דוקא שאז כו' מאביו נתרחק וכאשר כו', יעקב אצל
שעחֿשפא.27) ע' ירמי' אוה"ת וראה
טו.28) מח, רמב"ן עה"פ. ועוד אלשיך גם ראה

מטתו29) (דוקא) מח,dnilyדיעקב פרשתנו פרש"י ה. פל"ו, (ויק"ר
ועוד). א. נו, פסחים וראה לא.

ואילך.30) קסח ע' להצ"צ ואילך. ג כט, (לאדהאמ"צ) ביאוה"ז
תתשמז, – ו' כרך ואילך. ב (שפה, וביאורו פורת בן ד"ה פרשתנו אוה"ת

ואילך. ב תתשכב, ו') (כרך ואילך. ב תתקצג, ה') (כרך שם ואילך). ב
ספי"ג.31) תניא ע"ב. ריש קעה, זח"ב
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ה  לקצה בקשר גם עלֿידי oeilrוכך דוקא :
–keyg`"אתהפכא לנהורא" הנמוכים) העולמות (של

לי ה' `xg"יוסף oa יתרון נעשה עלֿידיֿזה דוקא – "

דרגתו  (שהיא מאצילות יותר נעלה החושך מן האור
יעקב) .32של

מוסבר  זה שבהם 33לפי השנים, עשרה שבע מדוע
היוהיה במצרים, xzeiaיעקב zeaehd,חייו שנות בין

" שנאמר עשרה igieכפי שבע מצרים בארץ יעקב

למצרים 34שנה" הירידה עלֿידי שדוקא מפני וזאת .
(העליון  הקצה מן "מבריח לשלימותו, יעקב הגיע

ביותר)". (התחתון הקצה אל ביותר)

.È
È"Ú ¯˙ÂÈ ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ˙Úˆ·˙Ó ·˜ÚÈ ˙„Â·Ú

‰˘ÓÂ ÌÈ¯Ù‡ ,ÛÒÂÈ È·
יוסף  של במקומו באים ומנשה שאפרים כיוון

של  "מעין" הם יוסף, כמו שהם ברור, השבטים, במנין
יוסף" – יעקב את 35"תולדות ולהביא להוריד כדי ,

זו  בעבודה – מצרים ארץ תוך אל יעקב של השפעתו

יוסף: פני על יתרון להם יש

(עולמות  ל"מצרים" יורד הוא כאשר גם יוסף, אצל

האצילות, יעקב, של מדרגתו בגלוי מאירה עדיין בי"ע)
(בי"ע) מ"מצרים" מקום,36הנעלית אין שכך, וכיוון ,

מצרים  של וההסתר ההעלם להשפעת מלכתחילה,

מצרים. על שולט הוא – ואדרבה עליו,

התהוותה  לא עדיין יוסף עבודת שעלֿידי יוצא,

(הקצה  ממש מצרים של לחושך האמיתית הירידה
הקדושה. לאור החושך מתנגד שם ביותר), התחתון

הענינים. של בפשטותם גם רואים אנו לכך [בדומה
גזירות  של אפשרות היתה לא בחיים, יוסף היה עוד כל

לא עדיין כאילו בניֿישראל, ורק ecxiעל למצרים,
נכנסו  היום אותו "כאילו אז – יוסף" "מת כאשר

].37למצרים"

(העליון  הקצה מן ה"מבריח יעקב, של שלמותו
ביותר)" (התחתון הקצה אל דוקא 38ביותר) מתהווה

מצרים בארץ לך הנולדים בניך "שני crבאמצעות
שבו  במקום העבודה עלֿידי – מצרימה" אליך בואי
בתוך  דוקא מתגלית, איננה ודרגתו יעקב, נמצא איננו
לה. ומתנגד הקדושה את המסתיר מצרים, של חשכה

.‡È
˙˘ÂÏ˘Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Y ÛÒÂÈ È·Â ÛÒÂÈ ,·˜ÚÈ

˙ÂÏ‚· ‰„Â·Ú‰ ÔÂ¯˙È·˘ ÌÈÈÚ‰
עבודת  (א) לעיל: המנויים העבודה אופני שלושת
יוסף, (ב) העצמית. דרגתו לפי ממצרים הנעלה יעקב,
בני  (ג) יעקב של השפעתו באור מצרים את המאיר
– שהוא כמות מצרים חושך תוך אל היורדים – יוסף
הנכללים  הענינים לשלושת כללי, באופן מתאימים,
כפי  לגלות, הירידה באמצעות שנגרמת בהתעלות

ה': בסעיף שנמנו

שמפני הראשון, יכולה swezבענין איננה הנשמה
חושך  (אך הנשמה, של בדרגתה לירידה לגרום הגלות
כאילו  שנשארים יוצא, משתנה), איננו עצמו הגלות

מה, יעקב dlrnlבריחוק כמו הגלות, הנעלה 39מן ,
למצרים  .40מירידה

הגבלות  אין הנשמה שלתוקף השני, הענין
לאור, הגלות חושך את להפוך שבכוחה כך והתנגדויות,

יוסף  לעבודת של 41דומה דרגתו את ומביאה המורידה ,
של  גילויה באמצעות וגורמת, מצרים, תוך אל יעקב

יעקב) של (דרגתו האצילות העולמות 42דרגת בתוך
לנהורא". חשוכא ל"אתהפכא (מצרים) שלמטה
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שם 32) מאוה"ת ג"כ ולהעיר שם. פורת בן ד"ה אוה"ת בארוכה ראה
סע"א. תתשכג, ו' כרך סע"א. שנד,

שם.33) ו') וכרך ה' (כרך אוה"ת שם. ביאוה"ז
ע'34) יום (היום אדה"ז תורת עה"פ. (ועוד) בעה"ט פרשתנו. ריש

רטז, פרשתנו זהר גם וראה ואילך). 160 ע' ח"י בלקו"ש בארוכה נת' יב.
ב.

וראה 35) .30 בהערה שצויינו במקומות בארוכה ראה ב. לז, וישב
לאפרים. בנוגע (סק"א) שם ירמי' אוה"ת

(36– (ועוד) 30 בהערה שצויינו ואוה"ת בביאוה"ז בארוכה ראה
אצילות  בבחי' להיות לאצילות מבריאה "להעלות הוא דיוסף שהבירור

ממש".
לקו"ש 37) – בכ"ז בארוכה וראה ג. שמות תנחומא ד. פ"א, שמו"ר

ואילך. 33 ע' ח"ו [המתורגם]
השבטים f"crראה38) במעלת – (32 הערה 164 (ע' ח"י לקו"ש

מעולם בירור ועבודתם בבי"ע, בהערה cexitd[שהם בהנסמן ראה – כו'

סע"א), (קכא, פרשתנו הרמון מפלח ג"כ ולהעיר עיי"ש. יוסף, לגבי [34
זה שבכחו mihaydyד(גם) יעקב מבחי' שרשם מצד הוא בבריאה מאירים

כו'. הקצה אל הקצה מן להבריח
ו')39) (כרך ואילך. ב (שפח, פורת בן לד"ה ביאור אוה"ת ראה

הוא שיעקב ואילך), ב דבי"ע ziy`xתתשמז, מבירורים למעלה הקו,
א). תתשמח, שם (ראה

דמצרים.40) החושך מן למעלה נשאר למצרים בירידתו (גם) ולכן
כי  – למצרים שירד קודם מדריגתו לגבי יתרון בזה יש שמ"מ אלא

בזה ניכר בתקפו, האור נשאר החושך במקום שגם עי"ז האור oexziדוקא
.163 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה – החושך) במקום גם להאיר (שביכלתו

הם 41) שע"י הקו, סיום הוא שיוסף ,39 שבהערה אוה"ת ראה
גו' (יוסף דבי"ע `xgהבירורים oa.(

מצד42) החושך דהפיכת החושך`xeכהחילוק envrוהפיכת cvn
א'שכה ע' ח"ג תער"ב ח"ט jli`e(המשך [המתורגם] לקו"ש גם וראה .

ואילך). 64 ע'



כז ireayd cenild xefgn t"r ± igie zyxt ± zegiyÎihewl

מן המתהווה האור envrויתרון jyegd מתהווה ,
מצרים,43(בעיקר  חושך בתוך עבודה באמצעות (

יעקב  של שהשפעתו "בניך 39במקום – נגלית איננה

מצרים בארץ לך אליך...".crהנולדים בואי

.·È
·˜ÚÈÏ ÌÈ¯Ù‡Â ,ÛÒÂÈÏ ¯Â˘˜ ‰˘Ó

ליוסף  מנשה של השייכות יובן לעיל האמור לפי

ליעקב  ואפרים יוסף), בכור הוא :44(ולכן

של  הזכרון את לגלות הוא מנשה של שענינו כיוון

ובאמצעות אבי", של z`f"בית חשכה את להפוך

יוסף  כעבודת הריהו את 45מצרים, בגלוי המורידה ,
וכך  שלמטה, העולמות אל השפעתו ואת יעקב עניני

ל"אתהפכא". גורם

הבא האור יתרון היא יעקב של שלימותו onאך
envr jyegd אפרים עלֿידי המתבצע דבר ,46,

עניי". בארץ אלקים "הפרני היא שעבודתו

.‚È
‰„Â·Ú‰ ÈÙÂ‡ È˘· „Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ È„Â‰È ÏÎ

ÂÏÏ‰
כצאן  "נוהג – יוסף של שמו על נקרא ישראל עם

להיות 47יוסף" צריכות יהודי כל שאצל ברור, מזה .
והן  מנשה של עבודתו הן העבודות, שתי קיימות

אפרים  של :48עבודתו

ולהשתוקק  לעצמו לאחל יהודי צריך לראש, לכל
ירידתו  מגלות. הנעלה במצב – אבי" ב"בית להימצא
הגלות) את לזכך (כדי העולם של ולהסתר להעלם

הדיבור" פי על "אנוס שהוא מפני להיות .49צריכה
במקום  שליחותו את משלים הוא כאשר מיד ולפיכך,
הריהו  העליונה, ההשגחה אותו שלחה שאליו הגלות,
לעניני  לחלוטין להתמסר בו שיוכל למקום "בורח"

ועבודה  תורה .50קדושה,

היהודי  נמצא עוד שכל לדעת, יש שני מצד אך
של  בעבודתו להסתפק לו אסור בגלות, בשליחותו

שרק לכך לדאוג אבי",ed`מנשה, "בית את ישכח לא
הסביבה. מן יושפע ולא

של efעבודה המצב היווצרות לתכלית, הכנה היא
עניי" בארץ אלקים הגלות 51"הפרני חושך הארת –

חו  להפיכת עד אור, ותורה מצוה לאור,בנר הגלות שך
יאיר"dlilו" .52כיום
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מן 43) בהאור יתרון נעשה אור, מצד היא החושך כשהפיכת גם
הוא  החושך) שורש אמיתית (מצד זה יתרון אמיתית אבל – עצמו החושך
תער"ב  בהמשך מהמבואר כמובן עצמו, מצד היא החושך הפיכת כאשר

עיי"ש). דוקא, בשרשן אלא נמתקין הגבורות אין (בענין שם
(44.(16 הערה לעיל (צויין אלימלך מנועם ג"כ להעיר
לא 45) יעקבאבל בחי' האיר ביוסף כי במנשה ielibaממש, משא"כ ,

" שנולד הענינים, (כפשטות אבי" "בית של כו' זכרון רק בואי crשהי'
מצרימה"). אליך

מהאוה"ת 46) (38 ובהערה ח' סעיף לעיל בהמבואר (וכן וצע"ק
מן  למעלה יוסף, כמו מאצילות הוא שאפרים – ח) (סק"א, שם ירמי'

בבי"ע). (שהם השבטים
שם.47) ומצו"ד רש"י ב. פ, תהלים

(48) יברך "בך – יעקב מברכת ישימך e`k"`ולהעיר גו' מ)ישראל
כ). מח, (פרשתנו וכמנשה" כאפרים אלקים

לזה 49) סתירה מזה ואין – ב. פט, שבת וראה פסח. של הגדה
בשיחת  כמשנ"ת שמחה, מתוך צ"ל בפנים) (דלקמן דאפרים שהעבודה

ועוד. תשל"ח. בעומר ל"ג
ההוראה 50) שזוהי תשל"ח, שמיני ש"פ מוצאי שיחת בארוכה ראה

באורך. ע"ש כו', למלך משנה שהי' אף ב) ב, (עזרא לא"י שעלה ממרדכי
ע"ש 51) ולא ועוד) יט. לא, (ירמי' אפרים ע"ש נק' דבנ"י להעיר

טז). מח, פרשתנו (רמב"ן מנשה
יאיר52) שהחושך והיינו – יב קלט, envrתהלים cvn'ס (ראה

תקצז, ע' לחושך ביחס אור ערך ח"ג p"yeהערכיםֿחב"ד תער"ב המשך .
א'שמו). ע'
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של  הזכרון את לגלות הוא מנשה של שענינו כיוון

ובאמצעות אבי", של z`f"בית חשכה את להפוך
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מן 43) בהאור יתרון נעשה אור, מצד היא החושך כשהפיכת גם
הוא  החושך) שורש אמיתית (מצד זה יתרון אמיתית אבל – עצמו החושך
תער"ב  בהמשך מהמבואר כמובן עצמו, מצד היא החושך הפיכת כאשר

עיי"ש). דוקא, בשרשן אלא נמתקין הגבורות אין (בענין שם
(44.(16 הערה לעיל (צויין אלימלך מנועם ג"כ להעיר
לא 45) יעקבאבל בחי' האיר ביוסף כי במנשה ielibaממש, משא"כ ,

" שנולד הענינים, (כפשטות אבי" "בית של כו' זכרון רק בואי crשהי'
מצרימה"). אליך

מהאוה"ת 46) (38 ובהערה ח' סעיף לעיל בהמבואר (וכן וצע"ק
מן  למעלה יוסף, כמו מאצילות הוא שאפרים – ח) (סק"א, שם ירמי'

בבי"ע). (שהם השבטים
שם.47) ומצו"ד רש"י ב. פ, תהלים

(48) יברך "בך – יעקב מברכת ישימך e`k"`ולהעיר גו' מ)ישראל
כ). מח, (פרשתנו וכמנשה" כאפרים אלקים

לזה 49) סתירה מזה ואין – ב. פט, שבת וראה פסח. של הגדה
בשיחת  כמשנ"ת שמחה, מתוך צ"ל בפנים) (דלקמן דאפרים שהעבודה

ועוד. תשל"ח. בעומר ל"ג
ההוראה 50) שזוהי תשל"ח, שמיני ש"פ מוצאי שיחת בארוכה ראה

באורך. ע"ש כו', למלך משנה שהי' אף ב) ב, (עזרא לא"י שעלה ממרדכי
ע"ש 51) ולא ועוד) יט. לא, (ירמי' אפרים ע"ש נק' דבנ"י להעיר

טז). מח, פרשתנו (רמב"ן מנשה
יאיר52) שהחושך והיינו – יב קלט, envrתהלים cvn'ס (ראה

תקצז, ע' לחושך ביחס אור ערך ח"ג p"yeהערכיםֿחב"ד תער"ב המשך .
א'שמו). ע'
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ילקוט לוי יצחק על התורהכח

שמות א, טו – ויאמר מלך מצרים למילדת העברית 
אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה

ו

ביאור כמה דיוקים בפסוק, שפרעה ומצרים יכולים לינק 
רק מבחי' "אחוריים" ולא מבחי' "פנימיות" וכו'

אשר  העבריות  למילדות  מצרים  מלך  ויאמר1  מ"ש 

)שמובא  בהפסוקים  שאלות  כמה  יבואר  זה,  סימן  דעפ"י  י"ל   )1

במפרשים, אלשיך, כלי יקר, אור החיים ועוד(, והם:

“וישימו  רבים,  בלשון  כתוב  הפרשה  בכל  המפרשים,  שאלות  א( 

עליו שרי מסים" )פסוק יא( "וכאשר יענו אותו" )פסוק יב( "ויעבידו 

דהגזירות  יד(,  )פסוק  חייהם"  את  "וימררו  יג(,  )פסוק  מצרים" 

והשיעבוד הי' ע"י פרעה ועמו, וכאן )בפסוק טו( כתוב "ויאמר מלך 

מצרים למילדות העבריות וגו'", מה טעם השינוי דכאן הי' רק ע"י 

המלך עצמו?

מצרים",  מלך  "ויאמר  כתוב  טו(  )בפסוק  כאן  הלשון,  שינוי  ב( 

ולקמן  וחי'",  היא  בת  ואם  אותו  והמתן  הוא  בן  "אם  היא  והגזירה 

)פסוק כב( כתוב "ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה 

מצרים",  "מלך  כתוב  להמילדות  למה  תחיון",  הבת  וכל  תשליכהו 

משא"כ לכל עמו כתוב "פרעה"?

מצרים  מלך  "ויאמר  בפסוק  כתוב  לא  למה  המפרשים,  שאלת  ג( 

למילדות" סתם בלי השמות "שפרה ופועה", למה נחית התורה לומר 

"שם האחת שפרה ושם השנית פועה"?

ד( בפסוק טו "ויאמר מלך מצרים למילדות", שאלת המפרשים, צריך 

לדעת מה אמר מלך מצרים למילדות באמירה זו, דהרי בפסוק אח"ז 

מתחיל עוד הפעם "ויאמר בילדכן את העבריות וגו', וא"כ מה אמר 

להן בפסוק טו?

ה( שאלת המפרשים, למה לא גזר פרעה על הכל והמתן, הן הזכרים 

והן הנקבות?

אותו",  והמתן  הוא  בן  "אם  כתוב  טז  בפסוק  המפרשים,  שאלת  ו( 

פעולה  איזה  מבלי  ו',  אות  בתוספות  "והמתן"  תיבת  אומרו  וקשה 

למלך  ופועה  שפרה  שישמעו  דע"י  ומשמע  להמיתה,  קודם  מעשה 

מצרים, עי"ז יהי' "והמתן אותו", ומהו ענינו?

ז( שאלת המפרשים, למה צריך מלך מצרים לומר "וכל הבת תחיון", 

כיון שלא גזר אלא על הזכרים, הרי בדרך ממילא "הבת תחיון"?

את  ותחיין   . . . עשו  ולא   . . . המילדות  "ותראן  כתוב  יז  בפסוק  ח( 

הילדים", מהו כפל הענין, א( "ולא עשו", ב( "ותחיין את הילדים", 

מהו השני ענינים?

ט( בפסוק יח כתוב "ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר להן מדוע 

שמעו  לא  שהמילדות  כיון  המפרשים,  שאלת  הזה",  הדבר  עשיתן 

לפרעה, ולא המיתו הילדים, א"כ שאלת פרעה להמילדות הי' צריך 

להיות "למה לא עשו כציווי פרעה"?

י( בפסוק יא כתוב "וישימו עליו שרי מסים", ובפרש"י מסים לשון 

"מס", מהו ענין ה"מס"?

יא( שאלת המפרשים, פרעה התחיל לומר "הבה נתחכמה לו", מהו 

חדא"ג  )ראה  מסים"?  שרי  עליו  "וישימו  פרעה  שנתחכמו  החכמה 

מהרש"א סוטה יא, א ד"ה הבה נתחכמה(.

ם  בׁשֵ נקראו  הפרשה  דבסוף  ובפרט  מסים",  "שרי  הדיוק  מהו  יב( 

"והנגשים" )שמות ה, יג(?

יג( שאלת המפרשים )ראה חדא"ג מהרש"א סוטה יא, א ד"ה וישימו( 

מהו הלשון "וישימו עליו שרי מסים", וז"ל: לשון שימה לא יפול בו 

והאמירה  כו',  פועה  השנית  ושם  שפרה  האחת  שם 

היתה שהבן הילוד ימיתוהו ואם בת היא וחי'. והיינו2 

ותבונה  בינה3  הם  ופועה  שפרה  העבריות  המילדות 

ובינה  ע"ש,  זה  ע"פ  להאריז"ל  תורה4  בלקוטי  כמ"ש 

ותבונה הם המילדות הוא הפנים דבינה ותבונה.

וזהו שמהם לא היתה יניקה למצרים כי הרי לא עשו 

את אשר דבר להם פרעה, ולא שמעו לו גם מה שתבען 

יניקה מאחוריים דבינה  לתשמיש5 כדרז"ל. כמו שיש 

במינוי שרי מסים, והו"ל ויפקדו עליו שרי מסים ע"ש?

יד( דיוק המפרשים בגמרא סוטה יא, ב "ותראין המילדות את האלקים 

ולא עשו כאשר דיבר אליהן וגו', להן מיבעי לי' א"ר יוסי ב"ר חנינא 

מלמד שתבען לדבר עבירה ולא נתבעו", דיוק הלשון "ולא נתבעו" 

משמע, שלא רק שלא עשו מה שפרעה ביקש, אלא עוד יותר, שלא 

בא ונכנס בלבם שום הרהור לזה שיהיו נתבעים, ומהו הדיוק בזה?

ויבואר בפנים.

טו( כל דבר בתודה הוא בדיוק. למה נזכר "חמשים" פעמים 'יציאת 

מצרים' בתורה?" 

)הפנימיות(  ה"פנים"  בחי'  הם  ופועה"  ד"שפרה  מבאר  פירוש:   )2

)היינו קליפה(  זו א"א לפרעה ומצרים  דבחי' בינה ותבונה, ומבחי' 

לינק.  קליפה  יכול  ותבונה  בינה  דבחי'  "אחוריים"  מבחי'  רק  לינק, 

בינה  "פנימיות"  בין  החילוק  ביאור  וראה  לקמן.  הערות  וראה 

ריד.  ע'  תשי"ז  המאמרים  ספר   – מנחם  בתורת  בינה,  ו"חיצוניות" 

ועוד. ראה גם לעיל סי' ד, לקמן סי' יא.

3( תבונה ובינה: החילוק בין תבונה ובינה הוא  )ראה לקו"ש חל"ט 

ע' 65( ד"בינה קאי על עצם הבנת הדבר שהאדם מושקע בהשכלת 

העיון, ו"תבונה" קאי על מדריגת השכל כפי ששייכת להולדת המדות 

וזהו ד"תבונה" הוא אותיות בן ובת )תניא פט"ז בהגה"ה(, שהשכל 

והמוחין הם אב ואם, דהחכמה ובינה מוליד מדות שהם הבן )ז"א( 

והבת )מל'( עיי"ש. וזהו שמבאר דבחי' בינה הוא ע"ד אות ס', ובחי' 

תבונה הוא ע"ד אות מ'. ראה הערה 7.

4( וז"ל: ויאמר מלך מצרים וגו'. דע כי המילדות העבריות הם בינה 

גם  זו בזו לכן המילדת כתיב חסר,  נכללים  ולפי שלפעמים  ותבונה 

שהם בחי' אם ובת כי תבונה סוד מל' דבינה לכן יוכבד ומרים אמא 

ֵאם עם הכולל שהוא סוד אם  גי' מ"ב והוא סוד  יוכבד  וכן  וברתא, 

עילאה, ומרים סוד תבונה ובה דינין מתערין, וז"ש בזהר ומינ' דינין 

מתערים היינו מבחי' תבונה ולא כן בינה לכן היא הוי' בניקוד אלקים 

כי היא גופא רחמים אך תבונה דינים לכן מרים גימ' פ"ר דינים וכו'.

וקס"א  באמא  ס"ג  כי  שבתבונה,  קס"א  גימ'  פועה  השנית  ושם 

במלכות דאמא דתבונה כנודע. ושם האחת שפרה היינו אמא עילאה 

לכן  דז"א  מוחין  הארת  לבטל  פרעה  וכוונת  כנודע,  העליון  שופ"ר 

אם בן הוא והמיתן אותו אבל הבת דהיינו הנוקבא תחיון כדי שיינקו 

ממנו השפע ויקח הוא כל השפע. עי"ש.

ראה הביאור, באור התורה שמות כרך ז' עמוד ב'תק ואילך.

5( ראה סוטה יא, ב "ותיראן המילדות את האלקים ולא עשו כאשר 

דיבר אליהן וגו', להן מיבעי לי', א"ר יוסי ב"ר חנינא מלמד שתבען 

ביאה  עסקי  על  משמע  אליהן.  ובפרש"י  נתבעו.  ולא  עבירה  לדבר 

לשון ויבא אליה )בראשית כט, כג(. עי"ש.

וזהו שמבאר, דהמילדות – שפרה ופועה – לא נתבעו למלך מצרים, 

דהנה ידוע דַאב וֵאם הם בחי' חכמה ובינה, וע"י חכמה ובינה – היינו 

התבוננות בה' עי"ז יולדו )"המילדת"( מדות "אהבה" – הבן, שהם 



כט ילקוט לוי יצחק על התורה

ותבונה שזהו מה ששמו שרי מסים.

והוא מ"ש קודם וישימו עליו שרי מסים כו'. מסים6 

דוקא היינו שמצרים שמו על ישראל שרי מסים, מ"ס7 

דתבונה  אחוריים  מ'  ובינה,  דתבונה  אחוריים  הוא 

שער  כמ"ש  שכחה,  הוא  שמהם  דבינה,  אחוריים  וס' 

מסים  שרי  זהו  למצרים.  יניקה  שיש  פ"ו8,  הזיווגים 

שורש מצות עשה, ו"יראה" שהוא שרש מצות ל"ת – הבת )ראה תניא 

פרק ג'(, ופרעה תבע אותן לזנות, היינו להפריד בין שפרה )הֵאם בחי' 

בינה( ועמרם )הַאב והבעל בחי' חכמה(, וכן להפריד בין פועה )הֵאם 

ֵלב )הַאב והבעל בחי' חכמה(. בחי' תבונה( וּכָ

חכמה  הבחי'  ביחד,  מחוברים  שנעשה  היינו  פרעה,  אל  שמעו  ולא 

)הַאב( ובינה )הֵאם(, והיינו בחי' פנימיות בינה.

ואם היו שומעים ח"ו לפרעה, אז היו יונקים מפרעה, ואז היו שפרה 

ופועה מושפעים מבחי' "אחוריים" דבינה, ועי"ז הי' נשתלשל בחי' 

"אם בן הוא והמתן אותו וכל הבת תחיון" כדלקמן. ראה גם הערה 

.12

6( ראה לעיל שאלה י, יא.

מ"ס: ראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס ע'  7( אותיות 

בו שום  א' מקיף הרחוק שאין  בחי' מקיף,  ב'  יש  והנה  וז"ל:  קלח 

אחיזה, ואין לו שייכות להאור פנימי, שלא נמשך ממנו אור פנימי, 

והוא כמו אות ס' שהוא סתום לעולם ועגול מכל צד שאין בו שום 

על  מורה  פתיחה  שענין  נפתח,  שאינו  לעולם,  סתום  והוא  אחיזה, 

לו  ויש  אחיזה  קצת  בו  שיש  הקרוב  מקיף  ב'  בפנימיות,  המשכה 

שייכות לאור פנימי שממנו נמשך אח"כ אור פנימי. והוא כמו אות מ' 

סתומה שאם שהוא סתום שמורה על בחי' מקיף שהוא בהעלם, אך 

הרי הוא מרובע שמורה שיש לו התיישבות ויש בו אחיזה קצת. וממנו 

יומשך אח"כ בחי' אור פנימי. והוא מה שמ' סתומה יכולה להפתח 

ויעשה ממנו מ' פתוחה, שפתוחה מורה על שנמשך המשכה פנימית. 

אימא  בחי'  שהם  דאפרסמון,  ס"מ  בחי'  הם  ומ'  ס'  בחי'  הב'  ואלו 

ורמ"ז  ובמק"מ  פ' תרומה דקכ"ז  ועיין בזה"ק  מ.  ותבונה  ס'  עלאה 

ובחי'  לבא  לעתיד  בחי'  ג"כ  והם  פ"ד.  הזיווגים  שער  ובע"ח  שם, 

עולם הבא כמ"ש בע"ח שם פ"ה, והוא כי בחי' מקיפים הוא מבינה 

בכלל, כי בחי' או"פ הוא ז"א. מקיף הקרוב מ' סתומה הוא מתבונה 

דרביע על בנין עכ"פ, ומקיף הרחוק הוא מאימא עלאה אות ס', עי"ש.

ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ע' קי, ב. ספר המאמרים תער"ב 

ע' תתקנד, ספר  כי תצא  אור התורה פרשת  ואילך,  ח"א עמוד תטז 

המאמרים ה'תש"כ ד"ה העושה סוכתו ע' 20, ילקוט לוי יצחק עה"ת 

ח"ג ע' 530 ואילך.

8( ראה עץ חיים שער טו וז"ל: שר של שכחה נקרא מ"ס . . וזהו סוד 

שארז"ל )חגיגה ט:( אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו 

ק"א פעמים, לפי שעד ק' פעמים יש לו שליטה כמנין מ"ס ולא יותר 

ע"ש.

ואתחנן  פרשת  בכי"ק  וז"ל:  תקלג-ד  עמוד  נ"ך  התורה  אור  וראה 

ובמלת  זכר  במלת  כשתסתכל  כ',   .  . הדברים  את  תשכח  פן  ע"פ 

שכח*( תמצא מספר ק"א ביניהם והרוצה לבטל השכחה יחזור על 

למודו ק"א פעמים כו' כי בכל פעם שיחזור הוא מחסר ומחליש כח 

א' מכחותיו )של מלאך הממונה על השכחה( וכשחזר ק"א פעמים 

החליש כל כחותיו היתירים ונכנס תחת יד המלאך הממונה על הזכרון 

כו' עכ"ל. ועמ"ש מענין שכחה וזכרון ע"פ ולא זכר שר המשקים את 

יוסף וישכחהו, ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ג' סימן מד. עי"ש.

וראה הביאור באור התורה פרשת עקב עמוד תריט בענין "סם חיים". 

שרי דוקא, ששרי רומז על בחי' אחוריים9 עיין בשער 
אחוריים  מבחי'  יונקים  מצרים  נמצא  פ"ח10,  המלכים 

דבינה ותבונה אותיות ס' מ'.

ובהפנים דבינה ותבונה אין שייך שרי בחי' אחוריים, 

ולכן האומר להמילדות הי' מלך מצרים ולא ַעם מצרים 

הוא  שפרעה  פרעה  ג"כ  כתיב  ולא  מצרים,  שרי  ולא 

דבינה  מהאחוריים  שיונק  על  שרומז  הערף11  אותיות 

ותבונה, רק כתיב מלך מצרים שמלך בערך שרים כמו 

)לקוטי תורה פרשת ראה עמוד כב, ג שמבאר ענין "סם חיים" – שונה 

פרקו מאה וא' פעמים(.

*( פירוש: זכר )בגימטריא 722(, שכח )823(, והחילוק ביניהם )722 

– 823( = 101, מספר ק"א.

9( ראה הביאור בהערה 11.

10( עץ חיים שער יא.

11( פירוש: הנה מבואר בחסידות )ראה לקמן סימן כח(, ד"פרעה" 

וגבול,  מיצר  מלשון  במצרים  מלך  הי'  והוא  "הערף",  אותיות 

ובעבודה קליפת "פרעה" הוא, דבשעה שיש לאדם השגה והתבוננות 

באלקות, זה מוליד מדות בלב אהבת ה' ויראת ה', אבל באמצע יש 

מניח שיהי'  "פרעה" שאינו  אותיות  "הערף"  וזהו"ע  הגרון,  המיצר 

החיות  פנימיות  עיקר  דהנה  בלב.  המדות  והרגש  אלקות  התפעלות 

נמשך מן השכל – המוחין שבראש אל הלב, וע"כ עיקר הארת החיות 

ניכרת בפנים דוקא לפי ששם עיקר החיות, רק אל הערף נמשכו ג"כ 

ורידים וגידים עבים להיות כי נמשך להם בחי' חיצוניות החיות וכו'.

 86( אלקים  פעמים  ג'  בגי'  ד"גרון"  וחסידות  בקבלה  מבואר  והנה 

ם  וׁשֵ “גרון",  מספר(   ,259 בגימטריא  הוא  הכולל  ועם   ,258  =  3  ×

ם “אלקים" הוא בגימטריא “הטבע",  וׁשֵ “הוי'" הו"ע גילוי אלקות, 

תורה  )ראה  ג"כ  ונק'  כידוע,  הסתר  בחי'  הוא  שאלקות  כמו  דהו"ע 

הג'  וזהו  דקטנות.  ומוחין  דגדלות,  מוחין  ועוד(  ואילך.  ב  נח,  אור 

פעמים “אלקים" בגי' “גרון", שהם הג' שרי פרעה, שאינם מניחים 

שיהי' מדות אלקות בלב. ומבואר, דענין הנ"ל הוא לא רק מצד הגי' 

ג' פעמים “אלקים", אלא דיש בגשמיות ג' חלקים בגרון, שהם כנגד 

הג' שרי פרעה.

ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת וישב וז"ל: והנה אלו ]הג' שרים[ 

נעשים מן שלשה אלקים מוחין דקטנות, כיצד, ממוח החכמה דקטנות 

נעשה סוד הקנה והוא שר המשקים, ומהבינה דקטנות הוושט שהוא 

שר האופים, ומהוורידין שהוא מוח דעת נעשה שר הטבחים.

כל האחוריים של  כללות  פרעה  כי  פרעה  נקרא  והנה מלך במצרים 

הגרון ונקרא עורף כי פרעה גי' עורף גם פרעה אותיות הערף, ואמנם 

זה העורף כולל ג' בחינות תחתיו שהם קנה וושט וורידין ובאלו הג' 

מתלבשין הג' מוחין עילאין.

חכמה בקנה, והענין, כי הקנה עומד מצד ימין ולכן החכמה מתפשטת 

כי כל  ומוח הבינה מתפשט תוך הוושט שהם סוד המאכלים,  וכו'  

בקו  מתפשטת  דעת  ומוח  שמאל.  קו  הגבורה  מצד  הם  המזונות 

וושט  הקנה  בין  יושבין  שהם  ומזרקין  הוורידין  סוד  שהם  האמצעי 

והם עיקר חיות האדם שהוא הד"ם הנקרא נפש האדם וכו'.

ואמנם כללות ג' שרים אלו הם ג' שמות אלקים ולכן המקום הסובלם 

כולם נקרא גרון גי' ג' אלקים פשוטים, גרון גי' חר"ן וז"ס )תהלים 

סט, ד( נחר גרוני כי הגרון נעשה נחר כי הוא בחינת אלקים היורדין 

שהוא בחי' דינים בחרן שהוא סוד הדינין, ע"ש. ראה גם תורה אור 

קב, ג. ועוד.
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המשך ביאור למס' מגילה ליום שבת קודש עמ' ב

הפנים דבינה ותבונה אמר המלך דמצרים דוקא. )ועכ"ז 

לא עשו את דברו ולא שמעו12 לו(.

שבת  בת13,  יהי'  הולד  אם  האמירה  היתה  ומה 

יהי'  מהגבורות  כי  אותה  יחיו  גבורות  בחי'  הוא 

יניקה למצרים, אך אם בן הוא שבן הוא בחי' חסדים 

שמחסדים אין יניקה ללעו"ז ימיתו אותו.

מהמלכות,  הוא  מצרים  דיניקת  הוא  מהנ"ל  המורם 

12( י"ל דמבאר בזה דיוק לשון הגמ' )כנ"ל שאלה יד(, דשפרה ופועה 

לא רק שלא עשו ח"ו, אלא גם "ולא נתבעו" דהיינו "שלא שמעו", 

שגם במחשבתם לא הרהרו, והיינו שגם בחי' בינה ותבונה שלהן ג"כ 

"מדוע  וזהו  אחרים,  על  "המילדת"  השפיעו  והן  לגמרי.  טהור  הי' 

עשיתן" הדבר הזה )ומתורצת שאלת ח. ט( וד"ל.

13( ראה בהחילוק בין בחי' בן ובת, בתורת חיים מאדמו"ר האמצעי 

שמות חלק א עמוד כו, א ואילך. אור התורה שמות כרך ז' ע' ב'תקט 

ואילך. כרך ח' ע' ב'תתמו. ספר המאמרים תרמ"ב ע' שעח. ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ג' סי' צד.

ושורש יניקתם הוא מהאחוריים דבינה ותבונה אותיות 

ס"מ מס14, שזהו ששמו שרי מסים.

יניקתם  שנמנע  מה  הוא  מצרים  יציאת  וענין 

מהמלכות ומשורש יניקתם מהאחוריים דבינה ותבונה, 

דבינה  שמהפנים  ותבונה,  דבינה  הפנים  האיר  כי  יען 

ותבונה אין להם יניקה כלל, ואדרבה משם הוא מפלתם 

ואבודם, וישראל יצאו לחירות עולם שחירות הוא מצד 

הבינה דהיינו מצד הפנים דבינה ותבונה, וזהו שנזכר נ' 

פעמים יצי"מ15 בתורה הוא לנגד נ' שערי בינה דהיינו 

הפנים דבינה ותבונה.
לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רכח

14( ראה גם לקמן סימן יא.

15( ראה תיקוני זהר תיקון לט. זוהר חלק ג' פ' ואתחנן דף רסב, א. 

סידור עם דא"ח ח, ג ואילך. ועוד.



לי

מח, ד – ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך 
ונתתי את הארץ הזאת  ונתתיך לקהל עמים 

לזרעך אחריך אחזת עולם

לזרעך אחריך, בעולם הזה. אחוזת עולם, אלו ימות  א. 
המשיח.

מדרש שוחר טוב – מובא בתו"ש

ויאמר  בניו  אל  יעקב  ויקרא   – א  מט, 
אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה  האספו 

באחרית הימים

להם  אמר  לבניו,  הקץ  לגלות  יעקב  שבקש  בשעה  ב. 
האספו ואראה אם אתם ]ראויים[ שאגלה לכם את הקץ, 
מיד עיין בשמותם ולא מצא בהם אותיות קץ, אמר ודאי לא 
אגלה להם את הקץ, אמרו לו אבינו בדוק אם הדבר תלוי 
בחטא, בדק ג"כ בשמותם ולא מצא בהם אותיות חט, אמר 
כיון שאין בהם שום חטא אבדוק עוד בשמותם, בדק עוד 
ִים,  ולא מצא ך ם ץ הרי שלשה אותיות כפולות שעולות ַאְלפַּ
אמר אגלה להם את הקץ, כענין זה אמר להם העולם הוא 

אלפים תורה אלפים ימות המשיח )סנהדרין צז.(.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – מבעלי התוס'

הגלות  כי  יען  הוא  האחרון  קץ  הסתר  כל  כי  נודע  ג. 
נעלם  לכן  וגם  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  לסיבת  הי'  ההוא 
אתם  שגם  כמו  בלבי  נקם  יום  כי  גליתי  וללבי  ההוא  הקץ 
עוברים על לא תשנא אחיך בלבבך, וזה נרמז בר"ת "יקרא 
חנם  שנאת  היא  איב"ה  ר"ת  "הימים  "באחרית  "אתכם 
אשר לסיבתה הי' גלות האחרון שעליו נאמר )דניאל ח, יב( 
יען כי איש ברעהו יהתלו, ואמנם לא  ותשלך אמת ארצה 
ידברו מרוב השנאת חנם ולכן נרמזו אותיות אמ"ת בס"ת 
ותשלך  בסוד  בר"ת  נרמז  ולא  באחרית"  אתכם"  יקרא" 

אמת ארצה.
וביאור התרופה למכה זו אשר היא התחברותם באהבה 
רבה וז"ש הקבצו, והטעם שתשמעו לקולי ותתקבצו הוא 
בני איש אחד ולמה תהי' איבה  יעקב  בני  כי הרי כולכם 
אם  והנה  אחד,  איש  בני  שכולכם  אחר  ביניכם  ושנאה 
לשתשמעום,  הכרח  כ"כ  אינו  מדעתי  נאמרים  אלה  דברי 
האמנם כל הדברים האלה הם נבואה מפי השכינה השורה 
ושמעו אל  עלינו עתה וראוי שתשמעום ותקבלום, וז"ש 

ישראל אביכם ישראל סבא.
עץ הדעת טוב

ממנו.  ונסתם  הקץ  לגלות  שביקש  פירש  רש"י  הנה  ד. 
וי"ל הטעם דהנה אמרו חז"ל )סנהדרין צח.( על פסוק אני 
והנה מדת  זכו בעתה.  זכו אחישנה לא  ה' בעתה אחישנה 
כן  להיות  מוכרח  הי'  הקץ  מגלה  הי'  ואם  אמת  הוא  יעקב 
יהי'  יזכו ישראל  כי תתן אמת ליעקב, והקב"ה רצה שאם 
הקץ קודם הזמן כי זכו אחישנה, ע"כ נסתם ממנו הקץ, לכן 
מרומז בס"ת יקר"א אתכ"ם באחרי"ת, אמת, לרמז שעי"ז 

נסתם ממנו הקץ כנ"ל.
צמח צדיק

מט, כז– בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד 
ולערב יחלק שלל

בנימין זאב יטרף וכמו שרז"ל דרשוהו בשאול דאתי  ו. 
מבנימין, וזהו זאב יטרף שחטף המלכות בחטיפה כי לא הי' 
ראוי לזה. וזהו הטעם בבוקר יאכל עד דדוקא בבוקר הוא 

שיזכה ואחר זה תחזור המלכות ליהודה.

פני דוד

אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה   – כא  נ, 
אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם

טפכם.  ואת  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  ועתה  ז. 
צ"ל לשון ועתה, ונ"ל הנה באמת בעו"ה כבר סבלנו צרות 
שיוסף  אלא  באגדות,  כמבואר  יוסף  מכירת  בשביל  רבות 
אמר להם התחת אלקים אנכי לענוש על המחשבה ואתם 
לי  עשיתם  ולא  לטובה  חשבה  אלקים  רעה  עלי  חשבתם 
בשביל  חיי  ימי  כל  אתכם  להעניש  מקום  לי  ואין  מאומה 
על  ה'  מאת  עונש  יקבלו  לעתיד  כי  ראה  אבל  המחשבה, 
ככה דור אשר יקומו אחריהם, ולכן עתה כל זמן שאני ואתם 
יגבה  ה'  לעתיד  אבל  אתכם  אכלכל  אנכי  תיראו  אל  חיים 

דילי' מזרעכם אחריכם כנ"ל.
ובזה יש להבין מה דאיתא במדרש אם יוסף שדיבר על 
לבם דברים רכים כך ניחמם, כשיבוא הקב"ה ויאמר )ישעי' 
מ, ב( דברו על לב ירושלים על אחת כמה וכמה, ועפ"י הנ"ל 
יובן כי מה שיוסף ניחם את אחיו לא הי' נחמה רק כי שלום 
יהי'  שלום  אך  כמו  רק  שלמה  נחמה  זו  ואין  ביניהם  יהי' 
בימי', אבל לעתיד שכבר סבלנו יסורים ועול הגלות וקבלו 
עונש מאת ה' כפלים ככל חטאתי' ולא יוסיף להגלות עוד 
תהי' נחמה כפולה על עתה ועל העתיד, והיינו דכתיב נחמו 
נחמו שיהי' נחמה להוה וגם על לעתיד, ואמרו דברו על לב 
ירושלים כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה וכו' וכבר 
סבלה כל הראוי' ואין לצפות עוד על הרעה רק על הטוב, 
יוסף שלא נחמם רק לשעה נחמו  כוונת המדרש אם  וזהו 
וקבלו תנחומים כשיבוא הקב"ה לעתיד לנחם אותנו שכבר 
יצאנו ידי חובותינו כי נרצה עונה קל־וחומר שתהי' הנחמה 

בשלימות ותהי' עולמית בב"א.

כתב סופר

מת  אנכי  אחיו  אל  יוסף  ויאמר   – כד  נ, 
ואלקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן 
הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם 

ליצחק וליעקב

ח. פקוד יפקוד. בישרן בשתי פקודות, פקוד בימי משה, 
יפקוד בימי מלך המשיח.

מדרש הגדול

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי 

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

:epzpyn ly `pzd in xxal zxfeg `xnbdépî`pzd `ed in - ©¦
mi`vei `l mipeia`l zepzne dlibn `xwny xaeqy ,epzpyn ly

.carica mi`vei zeiyxtd z`ixwa eli`e ,oey`x xc`aéàxn`p ¦
`edyàn÷ àpzok m` ,zeiyxtl dlibn oia wlgny `ziixaay ©¨©¨
àéL÷mby x`ean epzpynayúBðzîxc`a mi`vei `l mipeia`l ©§¨©¨

`xwnn ueg] zeevnd lkay xaeq `ziixaa `nw `pze ,oey`x
e .oey`x xc`a mi`vei [dlibnéàk `idy xn`péaøa øæòéìà éaø ¦©¦¡¦¤¤§©¦

,éñBé,oey`x xc`a zeevnd lk z` dligzkl miyeryénð àéL÷ ¥©§¨©¦
,äléâî àø÷îod oey`x xc`a mi`vei `ly epzpyna x`eany ¦§¨§¦¨

xyt`y xaeq xfril` iaxe ,dlibna ode mipeia`l zepzna
e .oey`x xc`a dligzkl mzeyrléàk `idy xn`pïa ïBòîL ïaø ¦©¨¦§¤

,ìàéìîb`xwn s`e ,oey`x xc`a mi`vei `l zeevnd lkay ©§¦¥
,mipeia`l zepzne dlibn,úBiLøt øãñ àéL÷mi`vei `l ezrcly ©§¨¥¤¨¨¦

`l mipeia`l zepzne dlibn wxy ewiic epzpynne ,oey`x xc`a
.mi`vei zeiyxt rax` la` ,oey`xa mi`vei

:`xnbd zvxzníìBòìk epzpynàn÷ àpzdlibny ,`ziixaay §¨©¨©¨
,oey`xa mb zebdep carica zeiyxt rax`e ,ipya wx zbdepàðúå§¨¨

`nw `pz dpye ±å ,'äléâî àø÷î'y ezpeekúBðzî ïécä àeä ¦§¨§¦¨§©¦©¨
àéìz àäa àäc ,íéðBéáàì,dlibna ielz mipeia`l zepzny - ¨¤§¦§¨§¨©§¨

.dlibn `xwnl ze`eyp miiprd ipiry
:sqep uexizíìBòì ,àîéà úéòa éàåk epzpynïa ïBòîL ïaø §¦¨¥¥¨§¨©¨¦§¤

,àéä ìàéìîb,oey`x xc`a mi`vei `l zeiyxt rax` mby ©§¦¥¦
ïéúéðúîedlibnd z`ixw oiprl wx ipyl oey`x xc` oia dwligy ©§¦¦

,mipeia`l zepzneéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçyie `id dxqg ± ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,milin da siqedl'øNò äòaøà' ïéa ïéàøãàaL ¥¥©§¨¨¨¨¤©£¨

,úBðzîe äléâî àø÷î àlà éðMä øãàaL 'øNò äòaøà'ì ïBLàøä̈¦§©§¨¨¨¨¤©£¨©¥¦¤¨¦§¨§¦¨©¨
,wiicl yieïéðòì àäxeqi`úéðòúå ãtñä,mixetaäæå äæxc`-] ¨§¦§©¤§¥§©£¦¤¨¤

[ipye oey`xeléàå .ïéåLoiprlúBiLøt øãñmeia mzeevn oi`y ¨¦§¦¥¤¨¨¦
,envr mixetdéøééî àìoerny oaxk epzpyny `pzd xaqe ,llk Ÿ©§¦

.oey`x xc`a zeiyxt rax` z`ixwa mi`vei oi`y l`ilnb oa
:`xnbd dwiqnàúëìä ,ïðçBé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦¨©©¦¨¨¦§§¨

,éñBé éaø íeMî øîàL ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøkmbe dlibn mby §©¨¦§¤©§¦¥¤¨©¦©¦¥
.oey`x xc`a mi`vei `l zeiyxt rax`

`xnbd .ipy xc`a e` oey`x xc`a mixet xwir m`d lirl ewlgp
:mnrh z` zx`aneLøc ãçà àø÷î íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

xn`py ,weqt eze`n mpic ecnl(fk h xzq`)ipW z` miUr zFidl'¦§Ÿ¦¥§¥
mPnfke mazkM dN`d minId,'äðLå äðL ìëalky rnyne ©¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦§©¨§¨¨¨§¨¨

,miey mipyd,øáñ éñBé éaøa øæòéìà éaømiyxecya'äðL ìë ©¦¡¦¤¤§©¦¥¨©§¨¨¨
äðLå äðL ìk äî ,'äðLåmixet miyer [zexaern mpi`y mipy-] §¨¨©¨¨¨§¨¨

aì Ceîqä øãàïàk óà ,èáLa miyer zxaern dpyaCeîqä øãà £¨©¨¦§¨©¨£¨©¨
ì,èáL.oey`x xc`a epiidc,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåmiyxecy ¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥¨©

äðLå äðL ìk äî ,'äðLå äðL ìëa'a mixet miyerCeîqä øãà §¨¨¨§¨¨©¨¨¨§¨¨£¨©¨
ïàk óà ,ïñéðìa miyer.ïñéðì Ceîqä øãà §¦¨©¨£¨©¨§¦¨

:`xnbd dywnéñBé éaøa øæòéìà éaø àîìLazeyrl yxcy ¦§¨¨©¦¡¦¤¤§©¦¥
,hayl jenqd xc`aàîòè øazñî,jk yexclcol `niiwïéà ¦§©¥©£¨§¥

úBönä ìò ïéøéáòîmiyer `l` dxg`l oi` dpnf ribdy devn - ©£¦¦©©¦§
zpeek efe ,oey`x xc`a mixet zeyrl micwdl yi okle ,cin dze`

,'dpye dpy lka' weqtdìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àlàz` yxcy ¤¨©¨¦§¤©§¦¥
,oqipl jenqd xc`l weqtdàîòè éàîxc`a zeyrl yxc `l ©©£¨

.zeevnd lr oixiarn oi` mrhn oey`x
:`xnbd zx`anìàéìîb ïa ïBòîL éaøc àîòè ,éáè éaø øîà̈©©¦¨¦©£¨§©¦¦§¤©§¦¥

c meynäleàb Cîñîmixet lyäleàâìgqt lyéãòómicwdln ¦§©§¨¦§¨¨¦
.cin devnd z` zeyrl

:sqep mrh,àëäî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àîòè ,øîà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨©©£¨§©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨
,'úéðMä úàfä íéøetä úøbà úà íéi÷ì' áéúëc'zipyd' zaize ¦§¦§©¥¤¦¤¤©¦©Ÿ©¥¦

jenqy ipy xc`a mixet miyer zxaern dpyay cnll ,zxzein
.oqipl

:micenild ipy z` jixv recn zx`an `xnbdéøèöéàåázëéîì C §¦§§¦§¦§©

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



igieלב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy

ß zah 'g oey`x mei ß

æî(çë)éçéåäðL äøNò òáL íéøöî õøàa á÷òé ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−¨¨®
úàîe íéòaøàå íéðL òáL åéiç éðL á÷òé-éîé éäéå©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½§©§¨¦¬§©−

:äðL̈¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑ סתּומה זֹו ּפרׁשה ׁשּכיון ?לּמה לפי «¿ƒ«¬…ְְִֵֶָָָָָָָ

יׂשראל  ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפטר
הּׁשעּבּוד  ׁשהתחילּומּצרת אחר:, ּדבר לׁשעּבדם. ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּקץ  את לגּלֹות מּמּנּוׁשּבּקׁש ונסּתם .(בב"ר)לבניו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr eh zegiy ihewl)

סתּומה זֹו ּפרׁשה כח)לּמה מז, ּפרּוׁש(רש"י מּובא ּבּמדרׁש ְְִֵַָָָָָָָָ
ׁשּמעת  (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוסף:
רׁש"י  אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל לא למצרים ְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹּביאתֹו
רֹומזת  סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמאן

ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ׁשל הּכללי לּתכן הּקׁשּור ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלדבר
קׁשּור  זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשל

ּבלבד. הּפרׁשה ׁשל הראׁשֹונים ְְִִִִֶַַַָָָָלּפסּוקים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 450 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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ׁשנה עׂשרה ׁשבע מצרים ּבארץ יעקב כח)ויחי (מז, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֽ
ּבמצרים  ׁשנה י"ז . . אּלא צער ּבלא  טֹובים ימים חי ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹלא

הטורים) (בעל

מּליּוּבאוויטׁש נ"ע מֹוהריי "צ אדמּו"ר כ"ק קודש'סּפר ('אגרות ְְְִִִֵַַַַָ
שעג) עמוד ה, נ"ע חלק צדק" ה"צמח ּבעל אדמּו"ר ְְִֶֶֶֶַַַַַׁשּבהיֹות

אבינּו, ׁשּיעקב היּתכן נ"ע, הּזקן אדמּו"ר זקנֹו את ׁשאל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד,
ּבארץ  ׁשּגר הּׁשנים י"ז חּייו, ׁשנֹות מבחר יהיּו האבֹות, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבחיר

הארץ"? "ערות – ְְִִֶֶַַָָמצרים
ּכתיב הּזקן: אדמּו"ר כח)וּיענהּו מו, ׁשלח (ויגש יהּודה "ואת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּמדרׁש ואיתא ּגׁשנה", לפניו להֹורֹות יֹוסף אל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלפניו
הפסוק) על שמעוני וילקוט להתקין (תנחומא נחמיה, רּבי ְְְְִִֶַַַָָ"אמר

הֹוגים  הּׁשבטים וׁשּיהיּו ּתֹורה ׁשם ׁשּתהא ּתלמּוד", ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו
ּוכׁשּלֹומ  להיֹות ּבּתֹורה. יכֹולים ואז לה', מתקרבים ּתֹורה דים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

הּסּפּור. ּכאן עד ּד"ויחי". ּומּצב ּבמעמד ּבמצרים ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָּגם
ּכׁשּנמצאים  ּדגם לקֹונֹו, ּבעבֹודתֹו אחד לכל הֹוראה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּומּזה
ׁשם  רֹואים אין ולכאֹורה הארץ", "ערות ׁשהּוא ּכזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּבמקֹום
את  לגּלֹות יכֹולים הּתֹורה, לּמּוד על ־ידי הּנה ּוקדּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻטֹוב

ההּוא. ּבּמקֹום ּגם ַַַַָה"טֹוב"
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מצרים ּבארץ יעקב כח)ויחי (מז, ְְְֲִִִֶֶַַַֹֽ
יעקב". "ויחי ּתחּלתּה: ׁשם על נקראת "ויחי" ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹּפרׁשת
ּבפטירתֹו יעקב: חּיי ׁשל ּבהּפּוכם עֹוסקת הּפרׁשה ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמאיד
לצרף  יֹותר מתאים היה לכאֹורה מּובן: ואינֹו לּה. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָּובהכנֹות
חּייו  מתארים ׁשּבּה וּיּגׁש, לפרׁשת יעקב" "ויחי הּפסּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאת

יעקב? ׁשל ְֲֶַָֹֻּופעּלֹותיו
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּובכללּות  מׁשּתּנים. ׁשאינם החּיים הם החּיים ענין ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָאמּתּיּות
מׁשּתּנה", ׁש"אינֹו לֹומר אפׁשר ּברּו־הּוא הּבֹורא על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָרק

מּצד  יׂשראל, ׁשּבני אּלא "נפסדים", הּנם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדהּנבראים
ּכמֹו "חּיים", ּכן ּגם נקראים לה', והתקּׁשרּותם ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדבקּותם

ּכּלכם". חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם – ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּכתּוב
יֹום  עד ּבעצמ ּתאמין "אל ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא
והּצער  הּנסיֹונֹות ּכל ׁשעם אבינּו, יעקב ׁשאפילּו ,"ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹמֹות
עדין  יׂשראל, ּבארץ ּכׁשּגר ואפילּו ּבה', ּדבק עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעבר,
יֹום  "עד ׁשהרי יעקב", ׁש"ויחי ּולהחליט לסּכם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאי־אפׁשר
– וּיּגׁש ּבפרׁשת נכּתב לא הּפסּוק לכן ּתאמין". "אל "ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמֹות

יעקב. חּיי ׁשל ְֲִֵֶַַָֹּבעּצּומם

È¯NÚכח  Ú·L ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
‰‡Ó È‰BiÁ ÈL ·˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈL¿ƒ«¬≈«¬…¿≈«ƒ¿»

:ÔÈL Ú·Le ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

òáL íéøöî õøàa á÷òé éçéå (çë)©§¦©£Ÿ§¤¤¦§©¦§©
.äðL äøNòiYxMfd xaMlirl) ¤§¥¨¨§¨¦§©§¦§¥

(c"i b"n`id mixvnl awri zcx iM¦¤¤©£Ÿ§¦§©¦¦
ziriaxd dIgd ciA mFId EpzElBl`IpC) ¨¥©§©©©¨¨§¦¦¨¦¥

('f 'fmd awri ipA iM ,drWxd inFx¦¨§¨¨¦§¥©£Ÿ¥

sqFi zxiknA mW mYcx EaAq mnvr©§¨¦§¦§¨¨¦§¦©¥
,arxd ipRn mW cxi awrie ,mdig £̀¦¤§©£Ÿ¨©¨¦§¥¨¨¨
,Fl adF` ziaA FpA mr lvPdl aWge§¨©§¦¨¥¦§§¥¥

rxR iMEide ,Fl oakE sqFi z` adF` d ¦©§Ÿ¥¤¥§¥§¨
arxd zFlkM mXn zFlrl mixEaq§¦©£¦¨¦§¨¨¨

Exn`W FnM ,orpM ux`n('c f"n lirl) ¥¤¤§©©§¤¨§§¥

o`Sl drxn oi` iM Ep`A ux`A xEbl̈¨¨¤¨¦¥¦§¤©Ÿ
ux`A arxd cak iM Licarl xW £̀¤©£¨¤¦¨¥¨¨¨§¤¤
mdilr Kx` la` ,Elr `l dPde .orpM§¨©§¦¥Ÿ¨£¨¨©¨¥¤
ipwfe ,eizFnvr Elre mW znE ,zElBd©¨¥¨§¨©§¨§¦§¥



לג igie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
ׁשּלמרֹו הּוכח לפטירתֹו), סמּו) ויחי ּבפרׁשת היֹותֹוורק ת ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

יכֹולים  ּכאן ׁשלמה", "מּטתֹו עם־ּכל־זה מצרים, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּבׁשעּבּוד
"ויחי  וקֹובעת מסּכמת הּתֹורה יעקב". "ויחי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹֹלקּבע

ֲַֹיעקב".

(èë)àø÷iå úeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå|óñBéì Bðáì ©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À
éðéòa ïç éúàöî àð-íà Bì øîàiåEãé àð-íéN E ©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−

éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå éëøé úçz©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
:íéøöîa§¦§¨«¦

i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר) ׁשּנאמר מי ּכל «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ֱִֶֶַָ
'קריבה  אבֹותיו.ּבֹו: לימי הּגיע לא חי (למּות', יצחק ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: ּבדוד קמ"ז. ויעקב פ')ק"פ חי (ס"א והּוא ׁשנים ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ÛÒBÈÏ.)ע' B·Ï ‡¯˜iÂ∑ּבידֹו יכלת ׁשהיה למי «ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ
E„È.לעׂשֹות  ‡ŒÌÈN∑ והּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑ חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, ׁשל חסד הּוא הּמתים עם מצּפה ׁשעֹוׂשין ׁשאינֹו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
ּגמּול  ÌÈ¯ˆÓa.לתׁשלּום È¯a˜˙ ‡ŒÏ‡∑סֹופּה ְְְַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒָ

ּכּנים עפרּה ּגּופי (להיֹות ּתחת חּוצה .)ּומרחׁשין מתי וׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
יעׂשּוני  וׁשּלא מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלארץ

.(ב"ר)עבֹודתֿאלילים מצרים  ְֱֲִִִִַַ

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑ למעלה מחּבר זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְַָָָֻ
הּמקרא  והּׁשבע :לתחּלת ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

ואני מּמצרים.לי, ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם לׁשּכב סֹופי ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָ
אבֹותי  עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹואין

מּמצרים ּבּמערה  "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבקברתם" לׁשֹון ּוקברּתני מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, . ְְְְְְִִִַַָָָָָֻ
ּכמֹו: הּקבּורה, ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ'ׁשכיבה

ב) א ואחרּֿכ:(מלכים אבֹותיו", עם ּדוד "וּיּקבר "וּיׁשּכב ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּדוד  ."ּבעיר ְִִָ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
:ähnä Làø-ìò©¬Ÿ©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא .סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ
‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ∑ הּׁשכינה לצד עצמֹו מּכאן ,הפ «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

ׁשל  מראׁשתיו למעלה ׁשהּׁשכינה י חֹולה אמרּו (שבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מ) אחר נדרים ּדבר מּטתֹו. ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על : ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ועֹוד  הּוא, מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשלמה

ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים, לבין .ׁשּנׁשּבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

d¯·Ïכט  ‡¯˜e ˙ÓÓÏ Ï‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈ¯ˆÓa Èp¯a˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆnÓל  ÈpÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚ ·ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a Èp¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡¯NÈלא  „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ ¯Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡Ò¯Ú LÈ¯ ÏÚ«≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

la` FOr EUre ,EdElrd eixUe drxR©§Ÿ§¨¨¤¡§¨¦¥¤
:caM̈¥

ïëåEpig` .mFc`e inFx mr Epgp` §¥£©§¦¦¤¡©¥
EzxM iM ,mciA Epz`iA EpFaiqd£¦¦¨¥§¨¨¦¨§
KlOd qRixb`e .miInFxd mr zixA§¦¦¨¦¦§©§¦©©¤¤
,dxfrl mdil` gxA ipW zial oFxg`d̈©£§©¦¥¦¨©£¥¤§¤§¨
,milWExi iWp` EcMlp arxd ipRnE¦§¥¨¨¨¦§§©§¥§¨©¦
FSw rcFp `l ,c`n Epilr Kx` zElBde§©¨¨©¨¥§ŸŸ©¦
miznM FA Epgp`e .zFIlBd x`WM¦§¨©¨ª©£©§§¥¦
,Epl Epxfbp EpizFnvr EWai mixnF`§¦¨§©§¥¦§©§¨
,'dl dgpn miOrd lMn EpzF` Elrie§©£¨¦¨¨©¦¦§¨©
.EpcFaM mzF`xA caM la` mdl didie§¦§¤¨¤¥¤¨¥¦§¨§¥
digpe Epniwi ,'d znwpA d`xp Epgp`e©£©§¦§¤§¦§©§¦¥§¦§¤

:eiptlhk dxez §¨¨

.úeîì ìàøNé éîé eáø÷iå (èë)©¦§§§¥¦§¨¥¨
ini Eaxw xW`M ,FpFxzR¦§©£¤¨§§¥
`Ede ,sqFil Fpal `xw zEnl l`xUi¦§¨¥¨¨¨¦§§¥§
iM ,Fpipre .einil dpFxg`d dpXA©¨¨¨©£¨§¨¨§¦§¨¦
oFxzie zFgMd zqit` FnvrA WiBxd¦§¦§©§£¦©©Ÿ§¦§
iM rci la` ,dlFg EPpi`e ,dWlgd©ª§¨§¥¤¤£¨¨©¦
.sqFil Fpal `xw okle ,mini Kix`i `lŸ©£¦¨¦§¨¥¨¨¦§§¥
cBde ,dlg mixvnl sqFi aEW ixg`e§©£¥¥§¦§©¦¨¨§ª©
icM eipA ipW mr eiptl `aE ,sqFil§¥¨§¨¨¦§¥¨¨§¥
zEnl cec ini EaxwIe oke .mkxaIW¤§¨§¥§¥©¦§§§¥¨¦¨

('` 'a `"n)mWe ,('a wEqR mW)ikp` xn`p §¨¨¨¤¡©¨Ÿ¦
FWtpA rci iM ,ux`d lM KxcA KldŸ¥§¤¤¨¨¨¤¦¨©§©§

:oMl dxez ¥
.Bì òáMiå éì äòáMä (àì)`l ¦¨§¨¦©¦¨©Ÿ

aEd`d wiCSd FpaA cWFg awri did̈¨©£Ÿ¥¦§©©¦¨¨
xaCd lre eia` zevn lr dxnIW Fl¤©§¤©¦§©¨¦§©©¨¨

xn`e Fgihad xW`dUr` ikp` £¤¦§¦§¨©¨Ÿ¦¤¡¤
,Lixackoiprd wGgl oM dUr la` ¦§¨¤£¨¨¨¥§©¥¨¦§¨

zEWx Fl oYi `l ilE` ,drxR ipirA§¥¥©§Ÿ©Ÿ¦¥§
Lig` z` glW Fl xn`ie EPOn cxRdl§¦¨¥¦¤§Ÿ©§©¤©¤
uRgIW F` ,mW EdElrie Licar z`e§¤£¨¤§©£¨¤©§Ÿ
cFakl Fvx`A `iaPd xaTIW drxR©§Ÿ¤¦¨¥©¨¦§©§§¨
`l iM ,FriAWd okle ,zEkfle mdl̈¤§¦§§¨¥¦§¦¦Ÿ
mbe ,FzrEaW lr Fxiardl oFkp didi¦§¤¨§©£¦©§¨§©
oiprA lCYWdl xzFi Kxhvi sqFi¥¦§¨¥¥§¦§©¥¨¦§¨
FnM xaCd did oke ,drEaXd ipRn¦§¥©§¨§¥¨¨©¨¨§

xn`W('e 'p oNdl)Lia` z` xawE dlr ¤¨©§©¨£¥§Ÿ¤¨¦
:LriAWd xW`Mal dxez ©£¤¦§¦¤
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ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,zah `"i ,igie t"y zgiy)

יׂשראל", "וּיׁשּתחּו הּפסּוק על רׁש"י: ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָהּביאּור
יׂשראל", "וּיתחּזק הּפסּוק ועל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"ּתעלא
ּכבֹוד, לֹו אחּלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא אף ־על־ּפי ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ"אמר:

לּמלכּות", ּכבֹוד ׁשחֹולקין ְְִִֶַַָָמּכאן
[לא  היתה ּבעידניּה" "ּתעלא ּבתֹור ליֹוסף ׁשההׁשּתחואה -ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מּיד  זאת לעׂשֹות צרי היה (ּדאם־ּכן מלכּות ּכבֹוד ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמּטעם
(ולכן  ּבּקׁשתֹו למּלא ׁשּיתרּצה ּכדי לא וגם לפניו), יֹוסף ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכׁשּבא
ּבנֹוגע  כּו'" ּבעידניּה "ּתעלא לפרׁש רׁש"י הּוצר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹלא
חת), לבני אברהם הׁשּתחואת אֹו לעׂשו, יעקב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹלהׁשּתחואת
יֹוסף  היה ׁשּבוּדאי (אף ּבּקׁשתֹו למּלא לּׁשבּועה ּבהמׁש ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּלא]
זקּוק  היה ׁשּיֹוסף ּכיון ׁשבּועה), ללא ּגם אביו ציּווי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמקּיים
ׁשּיּקבר  ּפרעה ׁשל רצֹונֹו על להתּגּבר ׁשּיּוכל מיּוחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלתֹוקף
ּכדי  אליו, הׁשּתחוה יֹותר, עֹוד לחּזקֹו ּכדי ולכן, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּבמצרים.
ּבענין  "ּכ"מל עצמֹו ׁשּירּגיׁש ההתנּׂשאּות מּדת אצלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלעֹורר
מּתֹו ּבּקׁשתֹו וימּלא ּכנגּדֹו, לעמֹוד יּוכל לא ּדבר ׁשּׁשּום ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה,

ׁשּבחּיֹות; הּפיקח ("ּתעלא") ׁשּועל ּכמֹו יתירה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהתחּכמּות
לצד  עצמֹו הפ" הּמּטה", ראׁש "על רׁש"י: ְְְִִִַַַַַַַָָֹּוממׁשי
- חֹולה" ׁשל מראׁשֹותיו למעלה ׁשהּׁשכינה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשכינה..
סגיד  ּבעידניּה ּד"ּתעלא להּפירּוׁש ּבהמׁש הּוא זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּפירּוׁש
לצד  עצמֹו ׁש"הפ אּלא ליֹוסף, ׁשהׁשּתחוה היינּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָליּה".

ְִָׁשכינה";
הּמּטה, ראׁש על אחר, "ּדבר - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י ְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומפרׁש
יֹוסף  ׁשהרי רׁשע, ּבּה היה ולא ׁשלמה, מּטת ֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹעל
עֹומד  הּוא והרי הּגֹוים, לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, היה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמל
אּלא) ליֹוסף, (לא היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה היינּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּבצדקֹו",

והֹודיה  ׁשבח ּבתֹור ׁשלמה.להּקּב"ה, מּטתֹו ׁשהיתה על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לא  זה ׁשּבגלל הראׁשֹון ּבּפירּוׁש הּקֹוׁשי מהּו להבין: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוצרי
ואף־על־ נֹוסף, ּפירּוׁש לפרׁש צרי אּלא ּבֹו, רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמסּתּפק
הּפירּוׁש הּוא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּפירּוׁש עיקר ְְִִִִֵֵֵֶַַַָּפי־כן

ּדוקא? ְִַָָהראׁשֹון
ּבזה: הּביאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הן  מקרא: ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשּמתעֹוררת ׁשאלה לבאר ּבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָרׁש"י
ּכיון  ליֹוסף להׁשּתחוֹות סיּבה יׁש יעקב ׁשל ׁשּמּצּדֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאמת
הּׁשאלה  אף־על־ּפי־כן, אבל ליּה", סגיד ּבעידניּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁש"ּתעלא

אליו?! יׁשּתחוה אביו ׁשּיעקב הּניח ּכיצד יֹוסף: על ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהיא
מהר"ם  אֹודֹות מהּסיּפּור יֹודע לא אמנם למקרא' חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹה'ּבן
רצה  ׁשּלא ּכיון אביו, עם ּביחד לדּור רצה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמרֹוטנּבּורג,
ּבפׁשטּות, מּובן אף־על־ּפי־כן אבל אֹותֹו, יכּבד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשאביו

אליו. אביו הׁשּתחואת את למנֹוע צרי היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּיֹוסף
להם  להׁשּתחוֹות לאברהם ׁשהּניחּו חת לבני ּבנֹוגע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשלמא
אליו  להׁשּתחוֹות ליעקב ׁשהּניח עׂשו וכן רׁשעים, היּו הרי -ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּיעקב  הּניח ּכיצד צּדיק, ׁשהיה יֹוסף אבל רׁשע; היה הרי -ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אליו?! יׁשּתחוה ְֲִִֵֶַָָאביו
ראׁש "על הּתיבֹות על ּפירּוׁשֹו ּבהמׁש רׁש"י מתרץ זה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹועל

הּׁשכינה": לצד עצמֹו הפ" - ְְְִִַַַַַָָָהּמּטה"
הפ" ולכן אליו, להׁשּתחֹות לֹו יניח לא ׁשּיֹוסף ידע ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעקב
מּסביבֹו הּנמצאים וכל - ׁשּיֹוסף ּכדי הּׁשכינה", לצד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָעצמֹו
לּׁשכינה, אּלא) ליֹוסף, (לא ׁשּמׁשּתחוה לחׁשֹוב יּוכל -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשל  לאמיּתֹו אבל זֹו; הׁשּתחואה מּמּנּו ימנע לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובמילא
להׁשּתחוֹות  נתּכּון אם ּכי ליֹוסף, יעקב הׁשּתחוה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹּדבר
וכיון  ּבתחילה, מּיד להׁשּתחֹות צרי היה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָלּׁשכינה,
ּבּקׁשתֹו, ׁשּיקּים נׁשּבע ׁשּיֹוסף לאחרי רק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהׁשּתחוה
("ּתעלא  ליֹוסף היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה לֹומר, צרי ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעל־ּכרח
על־ידי  הענין ּבחיזּוק להֹוסיף ּכדי ליּה"), סגיד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָּבעידניּה
ורק  יג), סעיף (ּכּנ"ל מל ׁשל ההתנּׂשאּות מּדת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַהתעֹוררּות

הּׁשכינה". לצד עצמֹו הפ"ְְְִַַַַָָ
ענין  ׁשּכל ּכיון ּכי: מסּפיק, אינֹו זה ּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאמנם,

ליֹוס  לעמֹוד ההׁשּתחואה ׁשּיּוכל ּבחיזּוקֹו להֹוסיף ּכדי היא ף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשכינה", לצד עצמֹו ׁש"הפ ּבׁשעה הרי הּבּקׁשה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּבקּיּום
יכֹול  היה ׁשּיֹוסף ּכיון זֹו, ׁשּבהׁשּתחואה הּתֹועלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבטלה

אליו?! ולא לּׁשכינה, ׁשּמׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלחׁשֹוב
(לא  היתה זֹו ׁשהׁשּתחואה - נֹוסף ּפירּוׁש רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולכן
ׁשהיתה  "על והֹודיה ׁשבח ּבתֹור להּקּב"ה, אּלא) ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליֹוסף,
ּכ ּכדי עד ּבצדקֹו", עֹומד יֹוסף.. ׁשהרי ׁשלמה.. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָמּטתֹו
ּכל  למרֹות אביו ּבּקׁשת לקים עצמֹו על לקּבל ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּמּוכן
צדקּותֹו אֹודֹות ידע לכן מּקֹודם ׁשעֹוד (אף ׁשּבּדבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּקׁשים
ּבניו  את וׁשלח הּמקּדׁש, ּבית על ּבכה ׁשהרי יֹוסף, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

אצלֹו). ּתֹורה ְְִֶָללמֹוד
ׁשל  מּפׁשּוטֹו יֹותר רחֹוק זה ּפירּוׁש אף־על־ּפי־כן, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
ּבּכתּוב  נאמר לא ׁשהרי הּספר, מן חסר העיקר ּכי ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקרא,
ׁשּכתּוב  ּבמה ׁשּנרמז לֹומר ואין להּקּב"ה. הׁשּתחוה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיעקב
ׁשל  מראׁשֹותיו למעלה "ׁשהּׁשכינה הּמּטה", ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"על
ראׁש "על הּתיבֹות מׁשמעּות ּכי הא', ּבּפירּוׁש ּכמֹו ְְִֵֵֶַַַַָָֹחֹולה",
ׁשלמה", מּטתֹו ׁשהיתה "על היא הּב' ּבּפירּוׁש ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּטה"
על  ּתיבֹות ּבאֹותן להׁשּתּמׁש אי־אפׁשר הּכתּובים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּובפׁשטּות

ׁשֹונים. ענינים ְִִִָּב'
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i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּמּגידים מן זה אחד והרי , «…∆¿≈ֲִִִֵֶֶַַַָ

לפני  רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמקרא
ּבתלמּוד  ּגׁשן,יעקב ּבארץ יעקב ּוכׁשחלה ,הל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

לֹו להּגיד למצרים אביו אצל ‡˙ÈLŒ.אפרים ÁwiÂ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ«ƒ«∆¿≈
BnÚ ÂÈ·∑ ׁשּיברכם לפני ּכדי .מֹותֹויעקב »»ƒְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé EE ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé ÷fçúiå©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

i"yx£„biÂ∑ והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, הּמּגיד ««≈ְְְְֲִִֵֵַַַַַֹֹ
לׁשֹון מקראֹות  Ï‡¯NÈ.קצרי ˜fÁ˙iÂ∑:אמר ְְִִֵָָ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ַָ

ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ּבני, ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶֶַַָֹ'אףֿעלּֿפי

לּמלכּות  ּכבֹוד ׁשחֹולקים ּכבֹוד מּכאן חלק מׁשה וכן . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אלי" אּלה עבדי כל "וירדּו יא)לּמלכּות: וכן (שמות , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

וגֹו'" מתניו "ויׁשּנס יח)אלּיהּו: א .(מלכים ְְְִֵֵַַָָָ
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éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénòúfçà E ©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬

:íìBò¨«
i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְֲִִִִֵֶַָ

"ּגֹוי  לי: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ועּמים, קהל עֹוד ְְִִִִִֶֶַַַַָָָמּמּני
ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ּגֹוים", ְְְִִִִִַַַַָָּוקהל

לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹהרי
ליח  מּׁשבטי אחד אני לק ׁשעתיד מּתנה אֹותּה ועּתה, , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל .נֹותן ְֵ

(ä)éðá-éðL äzòåíéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
éìà éàa-ãòäMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½

:éì-eéäé ïBòîLå ïáeàøk¦§¥¬§¦§−¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑ ּבֹואי לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

ׁשּבאתי ,אלי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו ּכלֹומר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר ּבחׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ּכנגּדֹו איׁש .ּבארץ ְְִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 435 'nr e"hg 'zegiy ihewl' itÎlr)

mixvnA clEdl dlrOd©©£¨§¦¨¥§¦§©¦

ל הּנֹולדים ּבני ׁשני "ועּתה ליֹוסף יעקב אמר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
ּומנּׁשה  אפרים הם, לי מצרימה אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבארץ

לי" יהיּו וׁשמעֹון ה)ּכראּובן .(מח, ְְְְִִִִֵ
הרמּב"ן ועוד)והקׁשה כאן, האלשיך הקשה וכן טו. מח, (פרשתנו ְְְִַַָָ

מצרים  ּבארץ ל "הּנֹולדים ּבאמרֹו "להארי הּוצר" ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָמּדּוע
ׁשני  "ועּתה אמר לא מּדּוע הם", לי מצרימה אלי ּבֹואי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
לי"? יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ּומנּׁשה, אפרים ל הּנֹולדים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבני
להּגיד  "רק אּלּו ּבדברים יעקב ּבא ׁשּלא ּבזה, לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹויׁש
הרמּב"ן) ׁשּתירץ (ּכמֹו לֹו־לי" ׁשּיכים יהיּו יֹוסף מּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאיזה
להיֹות  ּומנּׁשה אפרים ׁשּזכּו לזה הּטעם את לבאר ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ל ׁש"נֹולדים ּגּופא ּבזה היתה ׁשּזכּותם ליעקב. ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיכים
מצרימה". אלי ּבֹואי עד מצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּבארץ

והתחּנכּו יעקב, ׁשל ּביאתֹו לפני ּבמצרים ׁשּנֹולדּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹּדאף
ּגם  התנהגּו מּכל־מקֹום נֹוכח, יעקב היה לא ׁשּבּה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבסביבה

ּדר  ּולפי אבינּו, יעקב ׁשל ּכנכדיו ּכזה ּומּצב כיו.ּבזמן ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּדוקא  ּביעקב ּכי הם", "לי ליעקב ׁשּיכים להיֹות זכּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולכן

ׁשלמה" ׁש"מּטתֹו ועוד)מצינּו ה. פל"ו, ׁשּגם (ויק"ר ועל־ידי , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשל  זֹו מעלתֹו ּבאה יעקב, ׁשל ּכנכדיו התנהגּו ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבמצרים

ׁשלמה". "מּטתֹו נׁשארה ּכי ׁשלימּות, לידי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹיעקב

(å)ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
:íúìçða eàøwé íäéçà íL¥¯£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

‡˙‡ב  ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד  CÏ LÈtÓ ‡‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙LÎÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙ÒÁ‡ C¯˙a CÈ·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡a‡ה  CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈa ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈ƒ¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰LÓe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו  ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿



igieלו zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑ עֹוד ּתֹוליד ּבמנין ,אם יהיּו לא «¿¿¿ְְְִִִִַֹ

נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבני
ואףֿעלּֿפי  הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם להם יהא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
"לרב  ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשנחלקה

מן  חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש איׁש וכל נחלתֹו", ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתרּבּו
נקראּו לא מּכלֿמקֹום אּלּוׁשבטים הּבכֹורֹות, אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּודגלים ( וׁשבט, ׁשבט לכל ונׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּטיל

ולזה  .)לזה ְֶֶָָ

(æ)éðàå|ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ
äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa Cøca©¤½¤§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨

:íçì úéa àåä úøôà Cøãa íM̈Æ§¤´¤¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È‡Â∑ ׁשאני ואףֿעלּֿפי «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְֲִִֶַַ

ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמטריח
לחם  לבית סמּו מתה ׁשהרי ,לאּמ .עׂשיתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ı¯‡Œ˙¯·k∑ ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ƒ¿«∆∆ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

ּתאמר  ולא הּדרׁשן. מׁשה רּבי ּכדברי ׁשּבת, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹּתחּום
עת ׁש ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּומנּקבת  חלּולה ׁשהארץ היה, .ּככברה הּגריד ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
ÌM ‰¯a˜‡Â∑ לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה ולא »∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵֶֶַָֹ

Ú¯‡a‡ז  ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íäéøçà zãìBä øLà EzãìBîe (å)©§§£¤©§¨©£¥¤
oipnA Eidi `l mipA cFr cilFY m ¦̀¦¨¦Ÿ¦§§¦§©
dXpnE mixt` ihaW KFzA `N` ipÄ©¤¨§¦§¥¤§©¦§©¤
x`WM mW mdl `di `le ,oillkp Eidi¦§¦§¨¦§Ÿ§¥¨¤¥¦§¨
iR lr s`e .dlgPd oiprl mihaXd©§¨¦§¦§©©©£¨§©©¦
oipnl l`xUi ux` dwNgzPW¤¦§©§¨¤¤¦§¨¥§¦§©
Fzlgp dAxY axl aizkcM ,mzFlBlEB§§¨§¦§¦¨©©§¤©£¨

(c"p e"k xAcOA)uEg ,deWA lhp Wi` lke , ©¦§¨§¨¦¨©§¨¤
E`xwp `l mFwn lMn ,zFxFkAd on¦©§¦¨¨Ÿ¦§§

:i"Xx oFWl ,EN` `N` mihaW§¨¦¤¨¥§©¦
äæådxFkAd oi` oM m`W ,oFkp EPpi` §¤¥¤¨¤¦¥¥©§¨

calA cFaMd oiprl `N` sqFil§¥¤¨§¦§©©¨¦§©
xnF` aEzMde ,mihaW eipA E`xTIW¤¦¨§¨¨§¨¦§©¨¥

.mzlgpAdlgPl Exn` `xnBaE §©£¨¨©§¨¨¨§©©£¨
xacl `le oFrnWe oaE`xl miYWTd¦©§¦¦§¥§¦§§Ÿ§¨¨

zFixFdA `zi`cM ,'Eke xg`(.'e). ©¥§¦§¦¨§¨
mFwn lkA EpizFAx ExiMfde(.b"kw a"a) §¦§¦©¥§¨¨

mipW iR Wxie dlgPl xFkA sqFi didW¤¨¨¥§©©£¨§¨©¦§©¦
dzid `le ,xFkA lM hRWnM cg`M§¤¨§¦§©¨§§Ÿ¨§¨
ixacM calA mihaW `xTdl FzxFkA§¨§¦¨¥§¨¦¦§©§¦§¥

.axd̈©
äfîelkl ux`d EwNg `NW cFr cnlp ¦¤¦§Ÿ¤Ÿ¦§¨¨¤§¨

oM m`W ,mzFlBlbl ux`d ihaW¦§¥¨¨¤§ª§§¨¤¦¥
e .dXxiA z`Gd dxFkAd dnxn`p m` ©©§¨©Ÿ©§ª¨§¦Ÿ©

iR sqFi ipAn cg`e cg` lkl EpzPW¤¨§§¨¤¨§¤¨¦§¥¥¦
,mihaXd x`W iWi` lMn cg`M mipW§©¦§¤¨¦¨¦¥§¨©§¨¦
Epivn `le ,llM aEzMA df xMfd `lŸª§©¤©¨§¨§Ÿ¨¦
xn`W `N` sqFil dxFkA oYIW awriA§©£Ÿ¤¦¥§¨§¥¤¨¤¨©

o`kA,il Eidi oFrnWe oaE`xMdGnE §¨¦§¥§¦§¦§¦¦¤
aEzMd xn`('` 'd `"idc)FzxkA dpYp ¨©©¨¦§¨§Ÿ¨

ixnbl Eid oM m` ,l`xUi oA sqFi ipal¦§¥¥¤¦§¨¥¦¥¨§©§¥
md Kke ,FzxFkA `ide mihaW ipWM¦§¥§¨¦§¦§¨§¨¥

mFwn lkA minkg ixaC(.b"kw a"a): ¦§¥£¨¦§¨¨

ìáàxn`W FnM llM EPpi` oiprd £¨¨¦§¨¥¤§¨§¤¨©
mihaXl l`xUi ux`W ,axd̈©¤¤¤¦§¨¥©§¨¦
EUr mieW miwlg xUr mipW ,dwNgzp¦§©§¨§¥¨¨£¨¦¨¦¨
hrnnd oFrnW haW lhpe ,dPOn¦¤¨§¨©¥¤¦§©§ª¨
dAxOW dcEdi haWM mdAW¤¨¤§¥¤§¨¤§ª¤
dXpnE mixt` Elhpe ,oiqElk`A§ª§¦§¨§¤§©¦§©¤
Elrd Kke .deWA oFrnWe oaE`xM¦§¥§¦§§¨¤§¨¤¡

oilgFp Wi wxR `xnBA(mW)aEzke . ©§¨¨¤¤¥£¦¨§¨
(b"i f"n l`wfgi)xUr ipWl ux`A ElgpzY §¤§¥¦§©£¨¨¤¦§¥¨¨

xn` Kke .milag sqFi l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥¥£¨¦§¨¨©
qElwp`(a"k h"n oNdl)oEwti oihaW oixY ª§§§©¨§¥§¨¦¦§

,`Ypqg`e `wlEg oElAwi idFpAn¦§¦§©§¨¨§©£©§¨
mrhe ,dlgPd zlAwA mieW EidIW¤¦§¨¦§©¨©©©£¨§©©
zXxi ,`Ypqg`e ,xFkA wlg ,`wlgª¨¨¥¤§§©£©§¨§ª©

:hEWRd©¨
äîeaEzMd xn`X(c"p e"k xAcOA)axl ©¤¨©©¨©¦§¨¨©

,hirnY hrnle Fzlgp dAxY©§¤©£¨§©§©©§¦
xAC dWxRA mixMfPd zFa` iYA oiprl§¦§©¨¥¨©¦§¨¦©¨¨¨¦¥
iYal Fwlg wNgn haXdW ,aEzMd©¨¤©¥¤§©¥¤§§¨¥
dAxn a` ziaE ,mixvn i`vFi lW zFa`̈¤§¥¦§©¦¥¨§ª¤
hrnn a` ziaE lFcB wlg Fl oipzFp§¦¥¤¨¥¨§Ÿ¨
miWxFi miznE ,ohw wlg Fl oipzFp§¦¥¤¨¨¥¦§¦

ixtqA WxtnM miIgd(a"lw qgpR)i"Xxe , ©©¦©§Ÿ¨§¦§¦¦§¨§©¦
qgpR zWxtA FxiMfd(d"p e"k xAcOA): ¦§¦§¨¨©¦§¨©¦§¨

ììkäå,dlgPl xFkA didW sqFi oiprA §©§¨§¦§©¥¤¨¨§©©£¨
ux`d l`xUi EwNg m`e§¦¦§¦§¨¥¨¨¤

`xnBA xMfOM mihaWl(:`"kw a"a)Epzp ¦§¨¦©ª§¨©§¨¨¨§
ilE` m`e .deWA oFrnWe oaE`xM Fl¦§¥§¦§§¨¤§¦©
on dlbPM ,mzFlBlbl EdEwNgW xn`pŸ©¤¦§§ª§§¨©¦§¤¦
.mxRqnA miltM mdl Epzp ,aEzMd©¨¨§¨¤¦§©¦§¦§¨¨
wlge ,miWp`d x`W oicM hEWR wlg¥¤¨§¦§¨¨£¨¦§¥¤

mrh didie .dxFkA ipWoaE`xM ¥¦§¨§¦§¤©©¦§¥
,oFrnWedidIW la` ,mxRqnA miltM §¦§¦§©¦§¦§¨¨£¨¤¦§¤

didze ,dlgPA mihaXd x`WM sqFi¥¦§¨©§¨¦©©£¨§¦§¤
xn`nM ,mihaW ipW `xTdl dxFkAd©§¨§¦¨¥§¥§¨¦§©£©
mEWA xWt` i`W xaC df ,axd̈©¤¨¨¤¦¤§¨§

:mipRf dxez ¨¦
.íM äøa÷àå (æ)i"Xx WExtA aEzM ¨¤§§¤¨¨¨§¥©¦

mgl zial ENt` diYklFd `le§Ÿ©§¦¨£¦§¥¤¤
ike ,Edn iYrci `le .ux`l Dqipkdl§©§¦¨¨¨¤§Ÿ¨©§¦©§¦
ixdW ,mFlWe qg dxAwp ux`l dvEgA§¨¨¨¤¦§§¨©§¨¤£¥
xn`PW FnM ,dxAwp mWe dzn ux`Ä¨¤¥¨§¨¦§§¨§¤¤¡©

,dWxRA o`Mux`A lgx ilr dzn ¨©¨¨¨¥¨¨©¨¥§¤¤
,orpMd"l lirl) Wxtn cFr aEzM mWe §©©§¨¨§Ÿ¨§¥

orpM ux`A xW` dfEl awri `aIe ('e©¨Ÿ©£Ÿ¨£¤§¤¤§©©
aizkE ,l` ziA `id(f"h wEqR mW)ErqIe ¦¥¥§¦¨¨©¦§

`Fal ux`d zxaM cFr idie l` ziAn¦¥¥©§¦¦§©¨¨¤¨
oiaE l` ziA oiA KxCA dznE ,dzxt ¤̀§¨¨¥¨©¤¤¥¥¥¥

:l`xUi ux`A dzxt` mgl ziA¥¤¤¤§¨¨§¤¤¦§¨¥
.íM äøa÷àåLaalA WIW iYrcie ¨¤§§¤¨¨§¨©§¦¤¥¦§¨§

iR lrW Ll rC la` ,ilr̈©£¨©§¤©¦
dxfrl `dYW mW diYxaw xEACd©¦§©§¦¨¨¤§¥§¤§¨
mixaFr Eide oc`xfEap mlbIWM dipal§¨¤¨§¤©§¥§©§£¨§¨§¦
dWTaE Dxaw lr dzvi mW KxC¤¤¨¨§¨©¦§¨¦§¨

xn`PW ,mdilr mingx(f"hÎc"i `"l dinxi) ©£¦£¥¤¤¤¡©¦§§¨

,dipA lr dMan lgx rnWp dnxA lFw§¨¨¦§¨¨¥§©¨©¨¤¨
xkU Wi DaiWn `Ed KExA WFcTde§©¨¨§¦¨¥¨¨
oFWl ,mlEabl mipa EaWe 'Fbe KzNrtl¦§ª¨¥§§¨¨¦¦§¨§

"Xx:i ©¦
éøöåC`xwOA fnx didIW mipR lM lr §¨¦©¨¨¦¤¦§¤¤¤©¦§¨

.Ff dcB`A xn`W dGd mrHl©©©©¤¤¨©§©¨¨
aEzMd xn`X dn Edf `OWeilr dzn §¤¨¤©¤¨©©¨¥¨¨©

,KxcA mW dxAw`e ,KxCA lgxxnFlM ¨¥©¤¤¨¤§§¤¨¨§¤¤§©
mWe dzn dipA DA Exari xW` KxCA©¤¤£¤©©§¨¨¤¨¥¨§¨
dzn `l `id iM ,mzaFhl diYxaw§©§¦¨§¨¨¦¦Ÿ¥¨
ux`A xir `idW dnxA wx KxCA©¤¤©¨¨¨¤¦¦§¤¤



לז igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g oey`x meil inei xeriy
לארץ  עלי ,להכניסּה ּבלּב ׁשּיׁש ּדע וידעּתי אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לעזרה  ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ׁשעלּֿפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל
ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָלבניה
עליהם  ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה על רחל יצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם,

ׁשּנאמר: לא)רחמים, וגֹו'",(ירמיה נׁשמע ּברמה "קֹול ְְְֱֲִִֶֶַַָָָ
נאם ֿוהּקדֹוׁש לפעּלת ׂשכר  "יׁש מׁשיבּה: ּברּוֿהּוא ְְְְִִֵֵַָָָָָָֻֻ

וׁשבּו וגֹו' 'ּכרּוב ה' ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ּבנים ְְְְְְְְִִִֵָָָ
יֹום חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארץ (ארעא', אחרים: ואֹומר )ספרים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מחרׁשה  ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאני,
'ּכריב ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א 'ּכּמה ותני'אחת, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּכרבא' מּבי ּתעלא .דמּסיק ְְֲִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 239 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

'ziAd zxwr' lW xEYiEd zpEkY§©©¦¤£¤¤©©¦

ּבבֹואי  "ואני ליֹוסף יעקב ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבתחילת
"ּבּדר ׁשם ואקּברה גֹו' רחל עלי מתה ז)מּפּדן ּופירׁש(מח, . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לבניה, לעזרה ׁשּתהא ׁשם קברּתיה הּדּבּור "על־ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרׁש"י
ּובֹוכה  קברּה על רחל יצאת כּו' נבּוזראדן אֹותם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשּיגלה
ׂשכר  יׁש מׁשיבּה והּקּב"ה כּו', רחמים עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומבּקׁשת

."ְִֵָלפעּולת
נקּב ׁשרחל מה לבאר ּדהּנה ויׁש אבינּו, יעקב ולא ּבּדר רה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
רׁש"י ּכֹותב אּמנּו, רחל ויקרא)על ד"ה ד לא, היתה (ויצא "היא ְִִִֵֵֵַַָָָ

ּבּמדרש איתא וכן הּבית". ב)עקרת ּפע"א, רבה "רחל (בראשית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבית". ׁשל עיקרֹו ְִִֶַָָָהיתה

מּמצֹות־עׂשה  ׁשּפטּורֹות יׂשראל, לנׁשי ּבנֹוגע מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָוהּנה
ּגרמא א)ׁשהּזמן כט, קידושין מּתלמּוד (משנה ּפטּורֹות וכן , ְְְְְִֵֶַַַָָ

ב)ּתֹורה שם, ּבראׁשֹונים(קידושין ּומבֹואר תפלות . סדר (אבודרהם ְִִָָָ
ע"ג) ר"ס כלבו חול. צרכי של מּטלים הּנׁשים ׁשעל מּפני ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהּוא

אּלּו. מּדברים ּפטּורֹות ולכן ְְְִִִֵֵַַָָהּבית,
ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ויּתּור, ׁשל נפלאה ּתכּונה יׁש ׁשּלּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא,
על  מוּתרֹות הן הרי הּבית", ּכ"עקרת ּבתפקידן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלׁשּמׁש
לימּוד  ּכמֹו ּגלּויה, קדּוׁשה ּבּה ׁשּיׁש הּׁשם־יתּבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת
ה' את עֹובדֹות זה ּובמקֹום מצֹות־עׂשה, וקּיּום ְְְְֲִִִֵֶֶַָהּתֹורה
האנׁשים, מה־ּׁשאין־ּכן הּבית. ּבצרכי העיסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל־ידי
ּבהם  ׁשּיׁש ּבדברים ּבעיקר היא הּקּב"ה את ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעבֹודתם

ּגלּויה. ְְָָקדּוׁשה
ולא  ּבּדר נקּברה אּמנּו ׁשרחל מה לבאר יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל־ּפי־זה
מעלה  יׁש הּבית" "עקרת ׁשהיא לרחל רק ּכי אבינּו, ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעקב
הּקבּורה  על ׁשנים ואלפי מאֹות ּבמׁש מוּתרת להיֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזֹו,
ׁשּכׁשּיהיּו ּכדי הּמכּפלה, מערת - ּגלּויה קדּוׁשה ׁשל ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
ׁשּיתחּיבּו ּכ ּכדי עד רצּוי, ּבלּתי ּומּצב ּבמעמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

לבניה"! עזרה "ּתהא - ְְְֵֶֶָָָָּגלּות

(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,לברכם ּבּקׁש ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְִֵָָ

ׁשכ  מּמּנּוונסּתּלקה ואחאב ינה ירבעם ׁשעתיד לפי , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מּמנּׁשה  ּובניו ויהּוא מאפרים, ŒÈÓ.לצאת ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ«…∆ƒ

‰l‡∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå äæa íéýìû¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

‡ÔÈl:ח  ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ Èa È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lW KxcA la` ,dxAwp mWe oinipA¦§¨¦§¨¦§§¨£¨§¤¤¤
Wxti `l aEzMde ,dzn cizr̈¦¥¨§©¨Ÿ§¨¥

:mdA fnxi wx zFcizrA©£¦©¦§Ÿ¨¤
ìòåoM Fl xn` oM mB hWRd KxC §©¤¤©§¨©¥¨©¥

sqFil xgi `NW ,lSpznM§¦§©¥¤Ÿ¦©§¥
lr dxrOd zxEawA Fvtg zF`xA¦§¤§¦§©©§¨¨©
mW xaw xW`ke ,mW FO` xaw `NW¤Ÿ¨©¦¨§©£¤¨©¨
ux`A dzn iM Fl xn` KklE ,d`l z ¤̀¥¨§¨¨©¦¥¨§¤¤
xW`M ux`l dvEgA dxAwp `le orpM§©©§Ÿ¦§§¨§¨¨¨¤©£¤
dznE ,awril mixvn zxEaw didY¦§¤§©¦§©¦§©£Ÿ¥¨
Dxawl lFki `le m`zR rztA KxCA©¤¤§¤©¦§Ÿ§Ÿ¨§¨§¨
Edpwn z`e eipA z` afri Ki` iM ,mẄ¦¥©£Ÿ¤¨¨§¤¦§¥
zxrnl DOr dxdn Klie KxCA©¤¤§¥¤§¥¨¦¨¦§¨©

zF`Etxde mi`tFxd dI`e ,dlRkOd©©§¥¨§©¥¨§¦§¨§
mrh dfe .DzF` hpgl.ilrlr s`e ©£Ÿ¨§¤©©¨©§©©

dwFgx Dpi` dlRkOd zxrOW iR¦¤§¨©©©§¥¨¥¨§¨
caM awri did ,mFi ivgM wx mXn¦¨©©£¦¨¨©£Ÿ¨¥
EriBi `le ziA ipaE lFcBd dpwOA c`n§Ÿ©¦§¤©¨§¥©¦§Ÿ©¦
KxCA dUr oke ,miAx miniA wx mẄ©§¨¦©¦§¥¨¨©¤¤
.eia` l` F`FA cr miAx mini `Edd©¨¦©¦©¤¨¦

minkg EpWe(.f"k w"en)miWp lW `le §¨£¨¦§Ÿ¤¨¦
:cFaMd ipRn mlFrl§¨¦§¥©¨

éðàå,zElSpzd ixaC EN` EidW xEaq ©£¦¨¤¨¥¦§¥¦§©§
KxCA dzOW rcFi sqFi mbe§©¥¥©¤¥¨©¤¤
,DzFnA Dl dUr cFake ,ux`A dxAwpe§¦§§¨¨¨¤§¨¨¨¨§¨
DzF` KilFd `NW awril dpEMd la £̀¨©©¨¨§©£Ÿ¤Ÿ¦¨

iYW mW xAwi `NW icM dxrOl©§¨¨§¥¤Ÿ¦§Ÿ¨§¥
`id d`le ,eizFa`n WFai iM ,zFig £̀¨¦¥¥£¨§¥¨¦
lgxe ,xYdA dpFW`x Fl z`VPd©¦¥¦¨§¤¥§¨¥
Dl xcp xW` xcPA DzF` Fzad`A§©£¨¨©¥¤£¤¨©¨

:Dgwlg dxez §¨¨
.äæa íéäìà éì ïúð øLà (è)`l £¤¨©¦¡Ÿ¦¨¤Ÿ

iM eia`l ricFdl Kixv sqFi did̈¨¥¨¦§¦©§¨¦¦
EPOn WxRWM ixdW ,Fl EclFp mixvnA§¦§©¦§¤£¥§¤¥¥¦¤
Fl xn` `Ede ,mipaE dX` Fl did `lŸ¨¨¦¨¨¦§¨©

xaMux`A Ll miclFPd Lipa ipW §¨§¥¨¤©¨¦§§¤¤
.mixvnWExR iM il d`xpe,dfAoiprA ¦§©¦§¦§¤¦¦¥¨¤¨¦§¨

mcw mXd il mpzPW ,Yxn`W dGd©¤¤¨©§¨¤§¨¨¦©¥Ÿ¤
Yxn` xW` mde ,dnixvn il` L`FA£¥©¦§©§¨§¥£¤¨©§¨



igieלח zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ipy meil inei xeriy
i"yx£‰Êa∑ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו הראה »∆ְְְְִִֵֵֶַַָָֻ

הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים Ó‡iÂ¯.יֹוסף ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ«…«
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו :(הושע »∆»≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי  זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי
על  ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל ּביעקב רּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתרּגלּתי

.זרֹועֹותיו  ְָ

ß zah 'h ipy mei ß

(é)Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà: Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä äpäå§¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.עֹוד לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  עׂשי עצה, .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

(áé)åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
:äöøà̈«§¨

i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ הֹוציאם ׁשּנׁשקם, לאחר «≈≈…»ְְִֶַַָָָ
לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוסף

ּולברכם  עליהם ידיו לסמ.ÂÈt‡Ï eÁzLiÂ∑ ּכׁשחזר ְְְֲִֵֶָָָָֹ«ƒ¿«¿«»ְֶַָ
אביו לאחֹוריו  .מּלפני ְֲִִִֵַָָ

(âé)Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
-úàå ìàøNé ìàîOîìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

:åéìà Lbiå©©¥−¥¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .הּבכֹור, ְְְִַָָָֻ

(ãé)íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä àeäå§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּבכֹור, מנּׁשה עליו ּכי ימינֹו ׁשת .לא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 432 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dede xar ± mixt`e dXpn§©¤§¤§¨¦¨¨§Ÿ¤

והּוא  אפרים על־ראׁש וּיׁשת את־ימינֹו יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשלח
מנּׁשה על־ראׁש ואת־ׂשמאלֹו יד)הּצעיר (מח, ְְְִֶֶַַַָֹֹ

ׂשּכל  יֹוסף, ּבני את ּבברכֹו אבינּו, ׁשּיעקב מסּפר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
מּמנּׁשה. הּצעיר אפרים ראׁש על ימינֹו את והּניח ידיו ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

KlOd l` d`A dxrPd dfaE oke ,Ll mdW mdilr(b"i 'a xYq`)xn`e ..midl` il ozpil ozPW cr miQp mXd il dUrW £¥¤¤¥§§¥¨¤©©£¨¨¨¤©¤¤¤§¥§¨©¨©¦¡Ÿ¦¤¨¨¦©¥¦¦©¤¨©¦
:dPOn dN`d mipAd il Eide dX`d KlOdi dxez ©¤¤¨¦¨§¨¦©¨¦¨¥¤¦¤¨



לט igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h ipy meil inei xeriy
מּמּנּו" "יגּדל ׁשאפרים יעקב הׁשיב יֹוסף, ּתמיהת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹועל

ְִֶַ(מּמנּׁשה).
הּוא  יֹותר, ּגדֹולה ּברכה מקּבל ׁשהּבכֹור הּטעם ּבאּור: ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָּדרּוׁש
"יגּדל  ׁשאפרים ּומּכיון אחיו, ׁשאר לגּבי מעלה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּצד
לכאֹורה  הּבכֹור, יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע מּדּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּמּנּו",

הּבכֹור? יהיה ׁשאפרים להיֹות צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהיה
ּבזה: ְְֶַַָָָוההסּברה

עבֹודתֹו אפן את מבּטאים לבניו קרא ּׁשּיֹוסף ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשמֹות
ּבמצרים: ְְְִִִַּבהיֹותֹו

ּכל  ואת עמלי ּכל את אלקים נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון הּוא ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמנּׁשה
ּכתֹוצאה  ׁשאּבד העבר את ליֹוסף הזּכיר מנּׁשה אבי". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבית
ּבעבֹודת  ויחלׁש עברֹו את חלילה יׁשּכח ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּגלּותֹו.

'מנּׁשה'. ּבנֹו ׁשם את קרא הּוא ְְֵֶֶַָָה',
זהּו עניי". ּבארץ אלקים הפרני "ּכי מּלׁשֹון הּוא אפרים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹואּלּו
ּבעבֹודתֹו ּבֹו ׁשּנפעל והעּלּוי הּיתרֹון על והֹודאה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשבח

ְְִִַּבמצרים.

על־ידי  ּדוקא ּכי מּמנּׁשה: "יגּדל" ׁשאפרים יעקב קבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלכן
ּבמקֹום  ּגם ּבאֹור  מֹוסיפים יעקב ׁשּצאצאי ּבמצרים, ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּפרּיה
ׁשּבירידה  והּיתרֹון יעקב, ׁשל ׁשלמּותֹו מתּגּלה ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהחׁש
"אפרים" היא יעקב מּצד הרצּויה העבֹודה ולכן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלּגלּות,

.החׁש ּבמקֹום ּגם ּבאֹור ְִֶַַָָָֹהֹוספה
האיׁשית  ּבעבֹודתֹו ּכי הּבכֹור", "מנּׁשה יֹוסף ּבעבּור ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואּלּו

לנק  עליו מּפניו היה ּוׁשמירה מרע" "סּור ׁשל ּבקו ּתחּלה ט ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ
את  ולכן, אביו. ּבית את ׁשכח ׁשּלא – עברֹו זכרֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל־ידי
מנּׁשה. קרא עבֹודתֹו, ּתחּלת את וסּמל ׁשּנֹולד הּבכֹור, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹו
ּפעּלה  טֹוב", ּב"עׂשה להתחיל יכֹול היה מּכן לאחר ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻרק

'אפרים'. הּׁשני לבנֹו ולקרא – ְְְְִִִִֵֶַַַָֹּבּגלּות
אף  על ּכי הּבכֹור; יהיה ׁשּמנּׁשה מּלמעלה נקּבע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָולכן
היינּו, והתּגּלּות, ּבלדה ּכׁשּמדּבר אפרים, ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּמעלה
– מרע" "סּור הּוא הראׁשֹון הּדבר ּבפעל, העבֹודה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹסדר
אפרים, – טֹוב" "ועׂשה להיֹות יכֹול אחר־ּכ ורק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ"מנּׁשה",

למעלהמה־ּׁשאין־ּכן נעלה.מצד יֹותר ׁשאפרים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

(åè)eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì éúáà£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

:äfä íBiä-ãò éãBòî¥«¦−©©¬©¤«

(æè)íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá àøwéå§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

:õøàä áø÷a áøì̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤

‡·‰˙Èטו  eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז  C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øîàiå óñBé úà Cøáéå (åè),mrHd ©§¨¤¤¥©Ÿ©©©©
FzF` Fzad`A sqFi z` Kxal iM¦§¨¥¤¥§©£¨
sqFil did `l iM ciBie .eipA z` KxA¥©¤¨¨§©¦¦Ÿ¨¨§¥
zMxaA FzMxA lM dzide ,xg` rxf¤©©¥§¨§¨¨¦§¨§¦§©
eipA x`W E`xTIW F` .mixrPd dN ¥̀¤©§¨¦¤¦¨§§¨¨¨
mB Ekxai mzMxAnE mdig` mW lr©¥©¥¤¦¦§¨¨§Ÿ§©

:md¥
àeäåxnF` `iaPd iM ,ipirA oFkPd §©¨§¥©¦©¨¦¥

mdixg` YclFd xW` LYclFnE©§§£¤©§¨©£¥¤
la` ,wixl didi `l FxacE ,Eidi Ll§¦§§¨Ÿ¦§¤¨¦£¨
qElwp` zrcM mipA ok ixg` cilFd¦©£¥¥¨¦§©©ª§§
didie ,oFdixzA cilFzC oipaE xn`W¤¨©§¦§¦©§¥§¦§¤
FnM ,cizr mFwnA xar YclFd xW £̀¤©§¨¨©¦§¨¦§

ixFn`d cIn iYgwl xW`(a"k wEqR), £¤¨©§¦¦©¨¡¦¨

d`xi hWRd KxC lr iM .FCaNn miAxe§©¦¦§©¦©¤¤©§¨¥¨¤
F`FA ixg` cilFdW mipA Fl Eid xaMW¤§¨¨¨¦¤¦©£¥
,Kix`dl KxvdX dOn dnixvn eil ¥̀¨¦§©§¨¦©¤ª§©§©£¦
miclFPd Lipa ipW dYre" xn` `le§Ÿ¨©§©¨§¥¨¤©¨¦
Eidi oFrnWe oaE`xM dXpnE mixt` Ll§¤§©¦§©¤¦§¥§¦§¦§

dfe ."Eidi Ll cilFY xW` LYclFnE il¦©§§£¤¦§¦§§¤
xn`X dn mrh('p `"n lirl)cNi sqFilE ©©©¤¨©§¥§¥ª¨

ipa ipWiM ,arxd zpW `FaY mxhA m §¥¨¦§¤¤¨§©¨¨¨¦
,mixg` mipA cFr Fl EclFp arxd ixg ©̀£¥¨¨¨§¨¦£¥¦
mdA oi` iM mzF` xiMfi `l aEzMde§©¨Ÿ©§¦¨¦¥¨¤

:KxvŸ¤
åéðôì éúáà eëläúä øLà íéäìàä̈¡Ÿ¦£¤¦§©§£Ÿ©§¨¨

.÷çöéå íäøáà`iaPd `xwi ©§¨¨§¦§¨¦§¨©¨¦
dNcBd Fl xW` eizFa` idl` l ¤̀¡Ÿ¥£¨£¤©§ª¨
zFlFcBd z` mdOr dUre dxEaBde§©§¨§¨¨¦¨¤¤©§
zn`d idl`l `xwIe ,zF`xFPd z`e§¤©¨©¦§¨¥Ÿ¥¨¡¤
okYie .FcFrn FzF` drFx `Ed xW £̀¤¤¥§¦¨¥

didIW,izF` drFxdrxe Lrx zxfBn ¤¦§¤¨¤¦¦§¥©¥£§¥©
afrY l` Lia`('i f"k ilWn)dCOA iM ¨¦©©£Ÿ¦§¥¦©¦¨

,zErxe mFlW `iddl`FBd K`lOde ©¦¨§¥§©©§¨©¥
xn`We ,Fzxv zrA FzF` dpFrd `Ed¨¤§¥¨¨§¤¨©

l` ziA l`d ikp` Fl(b"i `"l lirl)`Ede , ¨Ÿ¦¨¥¥¥§¥§
eilr xn`PW(`"k b"k zFnW)inW iM ¤¤¡©¨¨§¦§¦

xn` KklE .FAxwA,ux`d axwAixde §¦§§¨¨©§¤¤¨¨¤©£¥

:liMUOl x`an df¤§Ÿ¨©©§¦
ìàåeilr dWwi,dGd mFId cr icFrn §©©§¤¨¨¥¦©©©¤

gAfIe wEqRA EpazMX dn mr¦©¤¨©§©¨©¦§©
wgvi eia` idl`l migaf('` e"n lirl), §¨¦¥Ÿ¥¨¦¦§¨§¥

`l la` ,zn` KxcA Edgpi FcFrn iM¦¥©§¥§¤¤¡¤£¨Ÿ
ux`l FaEW cr dCOd Fl cgizp¦§©¥©¦¨©§¤¤
mB ,ux`l dvEgA FzFid ipRn eizFa £̀¨¦§¥¡§¨¨¨¤©
KxcA oal mr bdpzdl KxvdW xEarA©£¤ª§©§¦§©¥¦¨¨§¤¤

:zn`d KxC EPpi`e lYlzRfh dxez §©§Ÿ§¥¤¤¤¨¡¤
(æè)mrhe.inW mda `xTieiAx xn` §©©§¦¨¥¨¤§¦¨©©¦

mW lr l`xUi E`xwPW mdxa ©̀§¨¨¤¦§§¦§¨¥©¥
mdxa` rxf mi`xwp md xW`M mixt ¤̀§©¦©£¤¥¦§¨¦¤©©§¨¨
aEzMd iM oFkp EPpi`e .awrie wgvi¦§¨§©£Ÿ§¥¤¨¦©¨

xn`mdaE`xwp `l dPdemW lr ¨©¨¤§¦¥Ÿ¦§§©¥
.sqFi ziA E`xTIW xEarA ilE`e ,dXpn§©¤§©©£¤¦¨§¥¥
mW didie mnWE mrxf cnrIW oFkPde§©¨¤©£Ÿ©§¨§¨§¦§¤¥
mdA xMfp awrie wgvi mdxa ©̀§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¨¨¤

:mlFrlfi dxez §¨



igieמ zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyily meil inei xeriy
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ להׁשּתּלח הרגיל מלא ««¿»«…≈…ƒְְְִִֵַַַָָָ

מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלי
אל" ּבית האל אנכי וגֹו' יעקב ּבחלֹום: .האלהים ְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ÌÈ¯Úp‰Œ˙‡ C¯·È∑ ואפרים מנּׁשה.eb„ÈÂ∑ ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿
ׁשֹולטת  הרע עין ואין ורבים, ׁשּפרים הּללּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּדגים

.ּבהם  ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץ ּבקרב לרב טז)וידּגּו 'עלמא ארץ(מח, היינּו – ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבחסידּות,יםּדאתּגליא'. ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹ

אֹורֹות  אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ׁשּגם היא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהּברכה

'יחּודא  המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָהּמאירים
ּתּתאה'. ּב'יחּודא ְִִַָָָָָעילאה'

ß zah 'i iyily mei ß

(æé)Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ
dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå íéøôà¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

:äMðî Làø-ìò íéøôà-Làø ìòî¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה .ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
ðéîé íéN:BLàø-ìò E ¦¬§¦«§−©Ÿ«

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È· ÈzÚ„È∑ הּבכֹור ׁשהּוא.‡e‰ŒÌb »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È∑,מּמּנּו לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ
עלֿידֹו נס עֹוׂשה ‡ÂÈÁ.ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ

epnÓ Ïc‚È ÔËw‰∑,מּמּנּו לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל  ּתֹורה וילּמד הארץ את BÚ¯ÊÂ.ׁשּינחיל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È∑ ּבצאת יתמּלא העֹולם ׁשמעֹוּכל ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

אּילֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמֹו, ּבעמק וירח ּבגבעֹון חּמה .יד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

הּגֹוים  מלא יהיה וזרעֹו מּמּנּו יגּדל הּקטן אחיו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹואּולם
יט) הּבכֹור,(מח, מנּׁשה, את יעקב ּבר לא מּדּוע לׁשאל: ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹיׁש

ּדהּנה  והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – עצמּה זֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבברכה
ּבארץ"), הּגפן את הּמברי" (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ'ּברכה'

ׁשענינּה ולאלהמׁשיהיינּו מּמקֹורֹו, ׁשאינֹולחּדׁשּדבר ּדבר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּמנּׁשה  ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹקּים

ּבּמקֹור. הּמּצב הּוא ּכ ׁשּלא מּכיון מאפרים, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיגּדל

(ë)ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé øîàì¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

:äMðî éðôì íéøôà-úà¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

ÏÚיז  dÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט  ‡Ú„È È¯· ‡Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

C¯·Èכ  Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ CÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.åéðéòa òøiå (æé)adF` did sqFi ilE` ©¥©§¥¨©¥¨¨¥
xFkA FzFid xEarA xzFi dXpn z ¤̀§©¤¥©£¡§
aWg iM ipirA oFkPde .Fl dxg okl̈¥¨¨§©¨§¥©¦¨©
FzMxA dzid m`e ,mdA eia` drHW¤¨¨¨¦¨¤§¦¨§¨¦§¨

iM mdilr FzMxA `aY `l zrC ilaA¦§¦©©Ÿ¨Ÿ¦§¨£¥¤¦
xW`ke ,iE`xM WcTd gExA dPpi ¥̀¤¨§©©Ÿ¤¨¨§©£¤

Fl xn`iYrci ipa iYrci(h"i wEqR), ¨©¨©§¦§¦¨©§¦¨

:qIRzpgi dxez ¦§©¥

.àeää íBia íëøáéå (ë)mrhmFIA ©§¨£¥©©©©©
,`EddFA xvti sqFIW xEarA ©©£¤¥©§¥

dvx `l iM ciBd ,oFW`x dXpn mEUl̈§©¤¦¦¦¦Ÿ¨¨
W`x lr mixt` W`xn Fpini ci xiqdl§¨¦©§¦¥Ÿ¤§©¦©Ÿ



מי igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iyily meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑ יברכם ּבניו, את לבר הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

לבנֹו איׁש ויאמר ּכאפרים ּבברכתם אלהים יׂשימ" : ְְְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹֹ
‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ.וכמנּׁשה" ÌNiÂ∑ לפני ,מנּׁשה ּבברכתֹו, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְִִֵֶַָ

הּנׂשיאים  ּובחנּכת ּבדגלים .להקּדימֹו ְְְְֲִִִִַַַַַָֻ

(àë)äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
ãiî ézç÷ì:ézL÷áe éaøça éøîàä ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙ È‡Â∑ להתעּסק טֹורח ׁשאּתה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ
לּבקבּורתי, נתּתי אני ואי וגם ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשכם, זֹו כד)זֹו? אׁשר (יהושע יֹוסף עצמֹות "ואת ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַ
ּבׁשכם" קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני ‡Á„.העלּו ÌÎL ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָ¿∆««

EÈÁ‡ŒÏÚ∑ל ּתהיה היא מּמׁש, אחד ׁשכם חלק ««∆ְְְִִֵֶֶֶֶַָָ
אחי על ÈzL˜·e.יתרה Èa¯Áa∑ ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ְֵֶַַָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

להזּדּוג  סביבֹותיהם ּכל נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָולוי
אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהם,
חלקים, ׁשני ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ"ׁשכם
לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ְְְְְְֵֵֵֶֶַַּו'ׁשכם',

ּבּמקרא: כא)ּדֹומים ּתׁשית (תהלים ׁשכם", תׁשיתמֹו "ּכי ְְִִִִִֵֶֶַָָ
לפני  ס)לחלקים.ׂשֹונאי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה (הושע ְְְְֲֲִֶַַַַָָָ

חלקֹו, איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר ׁשכם (צפניה "לעבדֹו ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָ
‰‡È¯Ó.אחד" „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑ ׁשעׂשה עׂשו, מּיד ֶָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵֶַָָָ

פיו מעׂשה  ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר .אמֹורי. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ÈzL˜·e Èa¯Áa∑ חכמתי ׁשּכתב (ּותפּלתיהיא ּברא"ם ועּין ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכעס  ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדאיֿאפׁשר

ּנתינת  ּדמה עליהם, לפרׁש איֿאפׁשר ּבלאוֿהכי ּדעּתי, ולענּיּות זה. על ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעליהם

והלא  ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹטעם

ודֹוק  ליֹוסף, ולא ולוי, לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה .)אדרּבא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`e xfgW `N` cFr `le ,dXpn§©¤§Ÿ¤¨¤¨©§¨©
FkxaA sqFi iptA `Edd cnrOA WExtA§¥©©£¨©¦§¥¥§¨§

mzF`:dXpnke mixt`M ¨§¤§©¦§¦§©¤
.äMðî éðôì íéøôà úà íNiålkA ©¨¤¤¤§©¦¦§¥§©¤§¨

mrhe .eizFkxAKxai LA ¦§¨§©©§§¨¥
.l`xUiKxai LrxfA iM ,xAci sqFi l` ¦§¨¥¤¥§©¥¦§©§£§¨¥

KxAzOl xn`ie l`xUi mrLniUi ©¦§¨¥§Ÿ©©¦§¨¥§¦§
:dXpnke mixt`M midl``k dxez ¡Ÿ¦§¤§©¦§¦§©¤

ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàå (áë)©£¦¨©¦§§¤©©©
éçà.EsqFi ipA z` KxAW ixg` ©¤©£¥¤¥¥¤§¥¥

sqFi lr xfg ,mihaW ipW m`Ure©£¨¨§¥§¨¦¨©©¥
Fl xn`e(.`"k wEqR),dide ,zn ikp` dPd §¨©¨¦¥¨Ÿ¦¥§¨¨

mkOr midl`mkz` liSdl zElBA ¡Ÿ¦¦¨¤©¨§©¦¤§¤
,c`n EAxze Extze ,dxv lMnaiWie ¦¨¨¨§¦§§¦§§Ÿ§¨¦

mkizFa` ux` l` mkz`DzF` lgpl, ¤§¤¤¤¤£¥¤¦§Ÿ¨
wlgd `idd ux`A Ll iYzp xaM ip`e©£¦§¨¨©¦§¨¨¤©¦©¥¤
wlg `Ede ,zzl iciA xW` cg`d̈¤¨£¤§¨¦¨¥§¥¤
Lig` lr xzi FA LzFidl ,dxFkAd©§¨¦§§¨¥©©¤

FzF` iYgwNW mFInixFn`d cIn ¦¤¨©§¦¦©¨¡¦
:iYWwaE iAxgA§©§¦§©§¦

äæåiM ,FzF` Fzad`e sqFil qEiR FNM §¤ª¦§¥§©£¨¦
zFidl dxFkAd Fl ozPW FricFd¦¤¨©©§¨¦§
ipW zFUrdl mikxAzn dYrn eipÄ¨¥©¨¦§¨§¦§¥¨§¥
zMpge xAcOd ilbcA mB mihaW§¨¦©§¦§¥©¦§¨©£ª©
dlgPA Fl xW` wlgd mbe ,mi`iUPd©§¦¦§©©¥¤£¤©©£¨
ux`d EWAki xW`M FA dMfIW Fl ozp̈©¤¦§¤©£¤¦§§¨¨¤
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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

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§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©



igieמד zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

ß zah `"i iriax mei ß

èî(à)äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר) הּקץ את לגּלֹות אחרים ,ּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו .ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
íëéáà: £¦¤«

(â)úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
:æò øúéå§¤¬¤¨«

i"yx£ÈB‡ ˙ÈL‡¯Â∑ ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ
מּימיוראה  ּכמֹו:∑‡ÈB.(ב"ר)קרי יב)ּכחי, "מצאתי (הושע ִִֶָָָָƒְִִָָֹ

לי", מ)אֹון אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", È˙¯."מרב ְִִִֵֵֹ∆∆

˙‡N∑ לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית ראּוי ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּכּפים  ÊÚ.נׂשיאּות ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א (שמואל ְִִַַ¿∆∆»ְְְַ

אּלה? ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז ."ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtæà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
:äìò éòeöé zìlç¦©−§¨§¦¬¨¨«

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

: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¦¨¤«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéîiä úéøçàa (à),giWOd zFni md §©£¦©¨¦¥§©¨¦©
FnM ,eixacA eil` fnxi awri iM¦©£Ÿ¦§Ÿ¥¨¦§¨¨§
miOr zdwi Fle dliW `ai iM cr xn`W¤¨©©¦¨Ÿ¦Ÿ§¦§©©¦

(.'i wEqtA)Exn` EpizFAxe .(.e"p migqR)WTAW §¨§©¥¨§§¨¦¤¦¥
,dpikW EPOn dwNYqpe uTd z` zFNbl§©¤©¥§¦§©§¨¦¤§¦¨

lMd ixacl iMminId zixg`zFni ¦§¦§¥©Ÿ©£¦©¨¦§
:md giWOda dxez ©¨¦©¥

(â).äzà éøëa ïáeàøwEqRd xErW §¥§Ÿ¦©¨¦©¨
igke ixFkA dY` oaE`x dGd©¤§¥©¨§¦§Ÿ¦
.iGr xzie iz`U xzi ipF` ziW`xe§¥¦¦¤¤§¥¦§¤¤ª¦

ipF` ziW`xe igM xFkA dY` Fpipre§¦§¨©¨§Ÿ¦§¥¦¦
oFWNM ,dlrnE z`U oFxziA izFidA¦§¦§¦§§¥©£¨©¨

mkz` zraY Fz`U `Nd(`"i b"i aFI`), ©Ÿ§¥§©¥¤§¤¦

mil` ExEbi Fz`Vn(f"i `"n mW)zEnnFx , ¦¥¨¥¦¨§
,dnglnl fr oFxzi izFidaE ,dNcbE§ª¨¦§¦¦§Ÿ§¦§¨¨



מה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑מהרּת אׁשר והּבהלה הּפחז ««««ƒְְֲִֶֶַַַַַָָָ

למרּוצתם, הּממהרים הּללּו ּכּמים ,ּכעס ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָלהראֹות
לכ.¯˙BzŒÏ‡∑הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְָ««ְְִֵֶַַַַָָֹ

ּפחזּת? אׁשר הּפחז ּומהּו ,ל ראּויֹות Èk.ׁשהיּו ְְְֲֶֶַַַַַָָָƒ
zÏlÁ Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ∑ ׁשם ׁשעלה אֹותֹו »ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ֵֶָָ

הּׁשכינה, והיא יצּועי, עֹולה על להיֹות ּדרּכּה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יצּועי  למעלה ∑ÊÁt.על טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַ««ְְְֲִֵַַָָָָ
נקּוד  היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד ְְְִַָָָָָָָָָֻוכּלֹו

למּטה  וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ∑ÈÚeˆÈ.חציֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ¿ƒ
לבדין  עלֿידי אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, ְְְְִִִִֵֶַַַָָלׁשֹון

לֹו: ּדֹומים והרּבה סג)ּוסדינין, "אםֿזכרּתי(תהלים ְְְְְִִִִִֵַַ
קלב)עלֿיצּועי", יצּועי (שם עלֿערׂש .""אםֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑ ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ
לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל איׁש "וּיאמרּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף:
יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגהּו",
הּׁשפחֹות, ּבני ּתאמר: אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי

ׁשלמה  ׂשנאתן היתה לא נער הרי "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּוזבּולּון  יׂששכר וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאתּֿבני
מהם  הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו ,לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

"אחים" אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון עלּֿכרח. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ÒÓÁ ÈÏk∑,ּבידכם הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְִֶֶֶָָָָֻ

חמסּתם  ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמּברּכת
הימּנּו ּבלׁשֹון ∑Ì‰È˙¯ÎÓ.אֹותּה ּסיף זין. ּכלי לׁשֹון ֵֶָ¿≈…≈∆ְְְִִֵַַָ

מכי"ר "מכרתיהם"(תנחומא)יוני אחר: ּדבר ּבארץ (ב"ר). ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכמֹו:מגּורתם  חמס, ּבכלי עצמן טו)נהגּו (יחזקאל ְְְְֲִֵַָָָָָָ

אּונקלֹוס  ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי מכרתי". ְְְְְְִִֶֶַַַֹֹֹֹ

Ú¯‡aה  ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

FMlnl fr oYie FnM('i 'a `"y)fEfre , §§¦¤Ÿ§©§¤¡
dngln(d"k a"n dirWi):c dxez ¦§¨¨§©§¨

.øúBz ìà íénk æçt (ã)mW fgR ©©©©¦©©©©¥
mifgtE miwix miWp` on ,xaC̈¨¦£¨¦¥¦Ÿ£¦

('c 'h mihtFW),zrCd iNw ,mixdnpe miwix , §¦¥¦§¦§¨¦©¥©©©
xicY FA miWOYWn EpizFAxe(:'h mixcp) §©¥¦§©§¦¨¦§¨¦

,ilr ixvi fgtE iNW d`EaaA iYlMYqp¦§©©§¦§¨¨¤¦¨©¦§¦¨©
cFr Exn`e ,ilr ixvi utw xnFlM§©¨©¦§¦¨©§¨§

(.f"p oixcdpq),iNbn `wC `Ed Edifgit` ©§¤§¦£¦£¦§¨§©¥
`figR `Or .mYrC zENw xnFlM§©©©§¨©¨©¦¨
oicr dipcE`l dinER dinCw`C§©§§¥¥§¨¥£©¦

Eziniw EkizEfgtA(.g"t zAW)mixdnp , §©£©§©§¦©¨¦§¨¦
:oFfRg on KEtd `EdW okYie .zrC iNw©¥©©§¦¨¥¤¨¦¦¨

øîàé,FA xzFY l` miOM `Ad shW Ÿ©¤¤©¨©©¦©©
Lia` iaMWn zilr iM¦¨¦¨¦§§¥¨¦

,KYrC zENwe KizEfgtAYlNg f` §©£¥§©©§¨¨¦©§¨
xW`M mzF`dlr irEviLNW fgRd ¨©£¤§¦¨¨©©©¤§

dfe .mithFWe milFrd miOM `EdW¤©©¦¨¦§§¦§¤
dlrn 'd dPd ,miOA aEzMd oFWlM¦§©¨©©¦¦¥©£¤
miAxde minEvrd xdPd in z` mdilr£¥¤¤¥©¨¨¨£¦§¨©¦
lM lr Klde eiwit` lM lr dlre§¨¨©¨£¦¨§¨©©¨

re shWe dcEdiA slge eizFcBxadirWi) §¨§¨©¦¨§¨©§¨©§©§¨

('g 'f 'g:
eðéúBaøåExn`(.d"p zAW oIr)YlNg f` §©¥¨§©¥©¨¨¦©§¨

,dlr irEviDMxCW dpikW §¦¨¨§¦¨¤©§¨
xnF` aEzMde ,irEvi lr zFlrl`"idc) ©£©§¦§©¨¥

('` 'd`Ed rEvIdW ,eia` irEvi FlNgaE§©§§¥¨¦¤©¨©
m`e .mW FzF` dPki ilE`e ,lNgnd©§ª¨§©§©¤¨§¦
awri dlFrd didIW okYi iEPM KxcA§¤¤¦¦¨¥¤¦§¤¨¤©£Ÿ

irEvi Uxr lr dlr` m` oFWlM ,Fnvr©§¦§¦¤¡¤©¤¤§¨
('b a"lw miNdY),xn`ie .YlNg f`,izF` §¦¦§Ÿ©¨¦©§¨¦

FlNgaE oke ,cFaM KxC xYqpA xAC wx©¦¥§¦§¨¤¤¨§¥§©§
lr dlFrd FlNgA ,iEPM ,eia` irEvi§¥¨¦¦§©§¨¤©

:eia` irEvi§¥¨¦
ïîeFnM d`xp FhEWR itM dGd aEzMd ¦©¨©¤§¦§¦§¤§

glWIe xcqA iYWxRW(a"k d"l lirl), ¤¥©§¦§¥¤©¦§©§¥

eia`n ddlA z` lqtl oEMzp oaE`x iM¦§¥¦§©¥¦§Ÿ¤¦§¨¥¨¦
Ehirnie mipA cFr Fl clY `NW icM§¥¤Ÿ¥¥¨¦§©§¦
zEfigR `EdW Fl xn` oM lr ,FzxFkA§¨©¥¨©¤§¦
`ai `le giexdl aWgIW zrC zENwe§©©©¤©§Ÿ§©§¦©§Ÿ¨Ÿ

:cqtd wx oFxzi EPOn Fld dxez ¦¤¦§©¤§¥
.íéçà éåìå ïBòîL (ä)ilrA xn`i ¦§§¥¦©¦Ÿ©©£¥

.mzFg` lr mAl mgi iM ,deg ©̀§¨¦¥©¦¨©£¨
lr mz`pwA iM zEkf mdilr cOli§©¥£¥¤§¦§¦§¨¨©
oi`W xnFl ,EUrX dn EUr deg`d̈©§¨¨©¤¨©¤¥
iE`x `hgd `le ,lFcB Wprl miE`x§¦§Ÿ¤¨§Ÿ©¥§¨

`Ed iM lgOl:qng ¦¨¥¦¨¨
ïBëpäåiM xn`W ipirAiele oFrnW §©¨§¥©¤¨©¦¦§§¥¦

mig`minFC mixEnB ©¦§¦¦
:mdiUrnE mzvrA dfl df mig`znE¦§©¦¤¨¤©£¨¨©£¥¤

øáëeiYWxR(b"i c"l lirl)svw awri iM §¨¥©§¦§¥¦©£Ÿ¨©
iWp` mbxdA iele oFrnW lr©¦§§¥¦§¨§¨©§¥

EUrW xEarA xird`l md iM ,qng ¨¦©£¤¨¨¨¦¥Ÿ
,ElOpe zixAA E`aE llM mdl E`hg̈§¨¤§¨¨©§¦§¦Ÿ
llkA mNM Eidie 'd l` EaEWi ilE`e§©¨¤§¦§ª¨¦§©
xW` WtPd onE ,mdxa` ziA iWp ©̀§¥¥©§¨¨¦©¤¤£¤
Exn`i `NW Fl dxg cFre .oxgA EUr̈§¨¨§¨¨¤ŸŸ§
lENg didie xaCd dUrp FzvrA iM¦©£¨©£¨©¨¨§¦§¤¦

dfe .cWe qng `iaPd dUrIW mXd©¥¤©£¤©¨¦¨¨¨Ÿ§¤
mrhiWtp `aY l` mcqA(`Ad wEqRA), ©©§Ÿ¨©¨Ÿ©§¦©¨©¨

mzFPrA mcFqA did `NW zElSpzd¦§©§¤Ÿ¨¨§¨§©¨
E`AWM cgizp `l mldwaE ,dnxnA§¦§¨¦§¨¨Ÿ¦§©¥§¤¨
mR` lNwi okle .mEbxde xird lr©¨¦©£¨§¨¥§©¥©¨
oFdifxA qElwp` mBxY oke .mzxare§¤§¨¨§¥¦§¥ª§§§¨¥
:'Eke Kdnl oFdiWpMz`A iWtp zed `l̈£©©§¦§¦§©§¥¦§©§

.íäéúøëî ñîç éìk LeøôezrC lr ¥§¥¨¨§¥Ÿ¥¤©©©
miWxtnd lke qElwp`,r"a`xd) ª§§§¨©§¨§¦¨

(w"cxde ,i"Xxoke ,mdizFxEbn qng ilM ©¦§¨©©§¥¨¨§¥¤§¥
KizclnE Kizxkn('b f"h l`wfgi)lr oke , §ŸŸ©¦Ÿ§Ÿ©¦§¤§¥§¥©

mzxEkn ux`(c"i h"k mW)iM Exn` , ¤¤§¨¨¨¨§¦
.mdizFxEbn ux`A qng EUrW FWExR¥¤¨¨¨§¤¤§¥¤
qng ilM aEzMd xErW didi oM m`e§¦¥¦§¤¦©¨§¥¨¨
ux`" DzF` `xwie .mdizFxEbnA mdl̈¤¦§¥¤§¦§¨¨¤¤

:ok ixg` DA ExBW ,"mdizFxEbn§¥¤¤¨¨©£¥¥
ìáàmd qng ilM xn`i iYrC itl £¨§¦©§¦Ÿ©§¥¨¨¥

ini oFWlM ,mdiIg ,mdizFxEbn§¥¤©¥¤¦§§¥
ixEbn('h f"n lirl)qngd ilM iM ,xn`i , §©§¥Ÿ©¦§¥¤¨¨

,EpEfie Eigi mA iM ,mdixEbn md mnvr©§¨¥§¥¤¦¨¦§§¨
mixrPl mgl Fl daxr dfl dnFceaFI`) §¤¨¤£¨¨¤¤©§¨¦¦

('d c"k`NW awriA mwNgi df xEaraE .©£¤§©§¥§©£Ÿ¤Ÿ
,EldTi `NW l`xUiA mvitie ,EcqEi¦¨§¦¦¥§¦§¨¥¤Ÿ¦¨£
KFzA oFrnW zlgp iM ,oM mdl idie©§¦¨¤¥¦©£©¦§§

aizkcM ,dcEdi ipA('` h"i rWFdi)idie §¥§¨§¦§¦§ª©©§¦
Eide ,dcEdi ipA zlgp KFzA mzlgp©£¨¨§©£©§¥§¨§¨
haW lkA FGn Ff zFwNgn mdixr̈¥¤§ª¨¦§¨¥¤

dcEdizFvRpn ,hlwn ixr ,iel zlgpe , §¨§©£©¥¦¨¥¦§¨§ª¨
:l`xUi lkAe dxez §¨¦§¨¥



igieמו zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

(å)éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
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i"yx£ÈLÙ ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),זמרי מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְֲִִֵֶַ
הּמדינית  את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּכׁשּנתקּבצּו
אם  מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ואמרּו מׁשה, ְְְֲִִֵֶֶֶָָֹֻלפני

הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ׁשמי ל?ּתאמר יּזכר אל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ביתֿאב  נׂשיא ּבןֿסלּוא "זמרי ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּדבר,

יעקב  ּבן ּכתב ולא ּכׁשּיקהיל ∑ÌÏ‰˜a.לּׁשמעֹוני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ
מׁשה קר  על העדה ּכל את לוי, ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אהרן  È„·k.ועל „ÁzŒÏ‡∑ עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲַַֹ«≈«¿…ƒְִִֵֶַַָָ
ולא ׁשמי  ּבןֿלוי", ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּבני  ּכׁשּנתיחסּו הּימים' ּב'דברי אבל יעקב', 'ּבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמר:
נאמר: הּדּוכן, על ו)קרח א הימים ּבןֿיצהר,(דברי "ּבןֿקרח, ְֱִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי È„·k.ּבןֿקהת „ÁzŒÏ‡∑ ּכבֹוד ְְִִֵֵֶֶֶָָ«≈«¿…ƒָ

ּכמדּבר  לפרׁש צרי אּתה ועלּֿכרח הּוא, זכר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלׁשֹון
הּכבֹוד  ּתתיחד אל אל ּכבֹודי, אּתה, עּמהם,ואֹומר: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יד)ּכמֹו: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ·‡Ìt."לאֿתחד Èk ְְִִֵַָָֹƒ¿«»
LÈ‡ e‚¯‰∑ חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור אּלּו »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ

ּבגדעֹון: אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא (שופטים ּכּלם ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
"סּוס ו) ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש מדין את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ"והּכית

הרּבה  אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָורֹוכבֹו
'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, אחד ּכל איׁש, ְְְְִִֵֶַַָָָָָקֹורא

וכן: עליו, יט)ׁשּכעסּו אדם (יחזקאל טרף לטרף "וּילמד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
BLŒe¯wÚ¯.אכל" Ìˆ¯·e∑ י את לעקר ֹוסף רצּו ַָƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

"עּקרּו", לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ְְְֱִִֶֶֶַָָָׁשּנקרא
לׁשֹון ּבלע"ז, יא)אשריטו"ר ּתעּקר (יהושע סּוסיהם .""את ְְְֵֵֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 251 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

Fnvr mkW `l K` ± mkW iWp`e xFng EN ¥̀£§©§¥§¤©Ÿ§¤©§

איׁש הרגּו באּפם ְְִִַָָּכי
ׁשכם ואנׁשי חמֹור רש"י)אּלּו ובפירוש ו. (מט, ְְְֲֵֵֶַ

ׁשּנכלל  אף לבּדֹו, חמֹור את רׁש"י ּׁשּפרט ּדמאחר לעּין, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַיׁש
ׁשכם, את ּגם ּפרט לא מּדּוע אם־ּכן ׁשכם", ּב"אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכבר

ּבּמעׂשה? עּקרי חלק לֹו היה ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
רק  היתה יעקב ׁשּתֹוכחת מׁשמיענּו, ּגּופא ּדהא לֹומר, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁש
עצמֹו. ׁשכם הריגת על ולא ׁשכם, ואנׁשי חמֹור הריגת ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹעל
ׁשעל־ידי  מּׁשּום היתה ׁשכם אנׁשי הריגת על הּתֹוכחה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה

גֹו'" הארץ  ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם (וישלח הריגתם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לה) מה־ּׁשאין־ּכן לד, ׁשכם, אנׁשי הריגת על רק זהּו א .ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

האּמֹות, אצל ּגם ּומחּיבת מּתרת היתה עצמֹו ׁשכם ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻהריגת
כּו'" העריֹות מן עצמם ּגדרּו "האּמֹות שם,ׁשהרי וישלח (רש"י ְְֲֲִֵֶַָָָָָֻ

האּמֹות.ז) ּדיני על־ּפי ּגם מיתה, חּיּוב ׁשכם על היה ואם־ּכן ,ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
היה  לא חּסרֹון, ׁשּום היה לא עצמֹו ׁשכם ׁשּבהריגת ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּומּכיון
הֹוכיחם  לא ּכן ועל הארץ", ּביֹוׁשב "להבאיׁשני ּגֹורם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹזה

זה. על ֲֶַַֹיעקב

(æ)í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
:ìàøNéa íöéôàå á÷òéa§©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑ לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְֲִִֵַָֹ
אּקֹוב  "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקּלל

קּבה  ÚÈa˜·.אל"לא Ì˜lÁ‡∑,מּזה זה אפרידם ֵַֹֹ¬«¿≈¿«¬…ְִִֵֶֶַ
חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּלא

אחר  ּתינֹוקֹות ּדבר ּומלּמדי וסֹופרים ענּיים ל אין : ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
לוי  ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָאּלא
נתן  ּולמעׂשרֹות, לתרּומֹות הּגרנֹות על מחּזר ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָעׂשאֹו

ּתפּוצתֹו ּכבֹוד לֹו ּדר. ְֶֶָָ

C‰ÓÏו  ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

‡¯Èז  ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈
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(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EE §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
éáà éða Eì eåçzLé:E ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִֶֶַ
לאחֹוריו  לּסֹוג יהּודה התחיל ּבקנטּורים, ְְְְֲִִִִִִִַָָָהראׁשֹונים

ּתמר ( מעׂשה על יֹוכיחּנּו רּצּוי:)ׁשּלא ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכמֹותם' אּתה לא ‡EÈ·È.(ב"ר)'יהּודה, Û¯Úa E„È∑ ְְַָָָֹ»¿¿…∆…¿∆

כב)ּדוד:ּבימי  ב ערף"(שמואל לי ּתּתה Èa."ואֹויבי, ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈
EÈ·‡∑ ּבני' אמר: לא הרּבה, מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »ƒְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצחק  ׁשאמר ּכדר ,'אּמ. ְְִִֶֶֶֶַָָ

(è)õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯
:epîé÷é éî àéáìëe äéøàk§©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד על «¿≈ְְִִִִֵַַָָ
ה) ב הּמֹוציא (שמואל היית אּתה עלינּו, מל ׁשאּול ְִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּבהיֹות

ּכׁשהמליכּוהּו 'אריה', ּולבּסֹוף, יׂשראל", את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוהּמביא
ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָעליהם,

טרף ∑Û¯hÓ.ּבתחּלתֹו ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמׁשל  יהּודה וזהּו אכלתהּו", רעה חּיה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף,
ÈÏÚ˙.לאריה  Èa∑:ואמרּת עצמ את סּלקּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר  ּבהריגת וכן וגֹו'", "צדקה ,"מהּֿבצע ׁשהֹודה: ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה (מלכים ּבימי ְִִִֶָ»«»«¿ְִֵֹֹ

ה) וגֹו'"איׁשא ּגפנֹו ."ּתחת ְְִַַַ

(é)ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ
:íénò úäwé Bìå äìéL àáé-ék¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑ואיל אּלּו,מּדוד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ
ּבּׁשבט, העם את ׁשרֹודים ׁשּבבבל, ּגלּיֹות ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשי

הּמלכּות עלּֿפי ה)ׁשּממּנים ÔÈaÓ.(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯∑ יׂשראל ארץ נׂשיאי אּלּו Ú„.ּתלמידים, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk∑ ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, וכן מל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשי  "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. לֹו,ּתרּגם ְְְְִִִֵַַַָָ

עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי wÈ‰˙."יֹובילּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ∑,ּביסֹוד היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

אֹותּיֹות  וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ּופעמים ,"יפעת" ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמֹו:
ּכגֹון  נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָמׁשּמׁשֹות

ואל"ף  ,נֹוׁש וׁשל נֹוגף, ׁשל ׁשּב"אחותי נּו"ן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
יג)ּבאזניכם" וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). לׁשֹון ((יחזקאל והּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָ

זין  לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: ד),)חרב ב ׁשמן".(מלכים ואסּו" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר: עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, (ישעיה אף ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַ

לֹו:יא) ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו ּתלעג (משלי "עין ְְְִִִִֵֶַַָֹ
מּפני  ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלאב

אקהתא  ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: ּבׁשּוקי זקנתּה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ
יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא ויכל (דף . ְְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

עּמים  קהּית לֹומר: .היה ְִִַַַָָ

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce·‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט  ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י  ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B· ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»
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. . ּפסח ׁשל אחרֹון ּבׂשיחת ּפעם ּדיּבר אדמֹו"ר מו"ח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַכ"ק
– "ׁשילה" ואמר ׁשילה", יבא ּכי "עד הּפסּוק ְִִִַַַָָָֹֹֹאֹודֹות
"יבא" . . מׁשיח ּבּגימטרּיה – ׁשילה" "יבא מׁשה, ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹּבּגימטרּיה
ענין  ׁשּיהיה ׁשעל־ידי־זה ּכלֹומר אחד, ּבּגימטרּיה –ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
את  הּׁשם־יתּבר ּברצֹון ימׁשיכּו . . ּבבני־יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאחדּות
ּבימינּו ּבמהרה צדק ּגֹואל מׁשיח על־ידי הּׁשלימה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ֵָאמן.
על־ידי  ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ּכבר יׁשנֹו הּׁשלֹום ענין ּכללּות [..]ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מׂשים  לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסק "ּכל רז"ל ּכמאמר רּבינּו, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמׁשה

ׁשּלמּטה". ּובפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָׁשלֹום
ּבאדם  הּוא הּתֹורה על־ידי הּנפעל הּׁשלֹום ׁשענין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא,
ׁשל  "ּפמליא ענין ּבפירּוׁש ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבלבד,
האלקית  הּנפׁש ּבין ׁשלֹום נעׂשה הּתֹורה ׁשעל־ידי ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּטה",

ּבלבד; ּבאדם הּוא זה ׁשּכל הּבהמית, ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָלּנפׁש
עם  זאב "וגר – החי ּבעֹולם ּגם ׁשלֹום יפעל הּמׁשיח ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָואילּו
אּלא  ׁשאינֹו מפרׁשים' ּכה'ּיׁש אינֹו ּבזה [ׁשהּפירּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכבׂש"

מקֹומֹות ּבד  ּבכּמה החסידּות ּבתֹורת ּכמבֹואר אּלא מׁשל, ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּוא  הּכתּוב ׁשּפירּוׁש תרל"ז), וככה המׁש ּבסּיּום – ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ(ּומהם
ׁשל  הּׁשֹורׁש ׁשהּוא – הּקדמֹוני ּבּנחׁש ׁשּגם ועד ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָּכפׁשּוטֹו],

ׁשלֹום. הּמׁשיח יפעל ּבֹו ּגם – והּפירּוד הרע ענין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּכל
ּכמֹו רּבינּו, מׁשה על־ידי ׁשּניּתנה ּבּתֹורה ניּתן על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהּכח
ו"אין  ּבּׁשלֹום", עּמֹו את יבר ה' יּתן לעּמֹו עֹוז "ה' ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכתּוב
ענין  על ּכֹוח נתינת היא ׁשהּתֹורה ּדהיינּו ּתֹורה", אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָעֹוז
ּבכח  הענין יׁשנֹו עּתה ׁשהיא ּכפי ׁשּבּתֹורה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשלֹום,
זה  ענין להמׁשי היא ּבני־יׂשראל ׁשל ועבֹודתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבלבד,

ְַּבפֹועל.
אינּה הּמׁשיח על־ידי ּבעֹולם הּׁשלֹום ענין ׁשהמׁשכת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא,
אּלא  ּבּתֹורה; ּכבר ּׁשּנמצא ענין ּגילּוי אּלא חדׁש, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָענין
הּוא  ּבני־יׂשראל ׁשל ותפקידם ּבהעלם, הּוא זה ענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעּתה
ּבביאת  יהיה זה ּגילּוי ּוגמר ּבגילּוי, זה ענין ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָלהמׁשי

ִַַָהּמׁשיח.
ּבתיבת  נרמזּו ּומׁשיח ׁשּמּׁשה הּטעם יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹועל־ּפי־זה
ענין  ניתוּסף ׁשּבּמׁשיח אּלא אחד, ענינם ּכי – ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ׁשילה"

.[..] הּגילּוי אל מההעלם יבֹוא זה ׁשענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה"יבא",
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i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑ יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְִֵֶֶַַָ
לּגפן  יאסר יהּודה איׁש ּכמעין, יין מֹוׁשכת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהא
אתֹון  ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעיר

ּבלע"ז ∑N¯˜‰.אחד  קורייר"א ארּכה, .זמֹורה ֶָ≈»ְְֲַַָָֻ
ÔÈia Òak∑ יין רּבּוי לׁשֹון זה מין לׁש∑eÒ˙‰.ּכל ֹון ƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְִ

ּבּמקרא  ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, אֹוסר,∑‡È¯Ò.ּבגד ּכמֹו ְְְִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג)ּדגמתֹו: ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי "הּיֹוׁשבי (שם ְְְִִִֵַָָָָֻ

ואּונקלֹוס  זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּׁשמים",
ּבמל "עירה",ּתרּגם יׂשראל. הם "ּגפן", הּמׁשיח: ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

יׂשראל אּלּו "ׂשרקה", ירּוׁשלים. ב)זֹו "ואנכי (ירמיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹ

ׂשֹורק" נטעּתי.BB˙‡ Èa∑:לׁשֹון היכלּה, יבנּון ְְִֵַ¿ƒ¬ְְְִֵֵ
יחזקאל ּבספר האיתֹון" ּבפנים (מ)"ׁשער ּתרּגמֹו ועֹוד , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

עבדי  אתֹונֹו", "ּבני צּדיקים. אּלּו "ּגפן", ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַאחרים:
אתֹונֹות  "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, צחֹורֹות".אֹוריתא ְְְְְֲֵֵַַַָֻ

ּדֹומה  ׁשּצּבּועֹו לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ּבּיין", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ"ּכּבס
לֹובׁשּתן  ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ְְְְְִִִִֶַַָָָֹליין,
רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומסיתה
ּכתּבֹות  ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻּפרׁשּו

קיא) ּתלמּודֿ(דף מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, 'ועל :ְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
"סּותה  ."לֹומר: ַֹ
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F` ,mzF` xAW ,eipW z` ddwd©§¥¤¦¨©¥¨
Wilgn xqAd iM ,LixacA mWilgY©£¦¥¦§¨¤¦©Ÿ¤©£¦
zEWilgdW `N` ,xAWn Fpi`e§¥§©¥¤¨¤©£¦
z` llkY dIdTde ,deW oipr dxiaXde§©§¦¨¦§¨¨¤§©§¦¨¦§Ÿ¤

:mdipW`i dxez §¥¤



igieנ zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון (משלי «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ
עיניהם  יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן עינים", חכלילּות ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ"למי

מרעה ∑ÏÁÓ·.מאדימין  ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִַ≈»»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
עינים  אדם הּמקרא: ּפירּוׁש וכן צאן, לעדרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹטֹוב
ּולפי  חלב. מרב יהא "ּולבןֿׁשּנים" יין, מרב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיהא

למרחֹוק. צֹופים ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתרּגּומֹו:
וקּלּוח  מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָועֹוד
הּוא  ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָהּיקבים:

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת יחורן (דף ארּתחּו'. 'נעוה : ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָ
"ׁשּנ ּתרּגם: הּסלעים ּבקעתּה, ׁשּני לׁשֹון: .ים", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ יּמים חֹוף ארצֹועל .ּתהיה ¿À¿«ƒְְִִֶַַַ
ÛBÁ∑,ּבלע"ז מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: והּוא (יבמות ְְְְְַַַַ

ׁשאנּיֹות  הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר מצּוי ְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָיהיה
עֹוסק  זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם ְְְְְִֵֶַַָָָָֻמביאֹות

יּׂששכר, לׁשבט מזֹון ּוממציא והם (תנחומא)ּבפרקמטיא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מׁשה: ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. לג)עֹוסקים "ׂשמח (דברים ְְִֶֶַַַָָֹ
יֹוצא  זבּולן ,"ּבאהלי ויּׂששכר ּבצאת ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹֻֻזבּולן

ּבאהלים  ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר B˙Î¯ÈÂ.ּבפרקמטיא, ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿»
Ô„ÈˆŒÏÚ∑ לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו ∑B˙Î¯ÈÂ.סֹוף «ƒ…ְְְִִֶָ¿«¿»

הּמׁשּכן  "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ְְְְְִֵַַָ

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦

i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֵַַָ
ּכבד  מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין חזק ּכחמֹור ּתֹורה .על ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı·¯∑,ּובּלילה ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְֲֵַַַַַַָ

רֹובץ  לנּוח, רֹוצה ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָואין
ׁשם  ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ְְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

.ּפרקמטיא  ְְְַַָ

(åè)èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰ÁÓ ‡¯iÂ∑ מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְֶֶֶֶֶָָֹ
ּפרֹות  להֹוציא ÏaÒÏ.וטֹובה BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על ְְִֵָ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ

È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ להם לפסק «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶָֹ
ׁשּנאמר: עּבּורין, וסדרי ּתֹורה ׁשל הימים הֹוראֹות (דברי ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

יב) לדעת א לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"ּומּבני
ראׁשי  מאתים מאתים", ראׁשיהם יׂשראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּֿיעׂשה

א  וכל העמיד, עלּֿפיהם סנהדראֹות ËiÂ.חיהם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאזנכם".
על  יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֹלסּבל",

עֹובד  למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב ויהיה .הּספר ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג  ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

‡¯Èטו  ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéðéò éìéìëç (áé)miWxtnd Exn` ©§¦¦¥©¦¨§©§¨§¦
(w"cxde ,r"a`x ,i"Xx)oipr `EdW ©¦§¨©©¤¦§©

zIzW axn eipir EnC`zIW ,zEninc ©̀§¦¤¦§©§¥¨¥Ÿ§¦©
mipir zEllkg inl EdFnke ,oiiilWn) ©¦§¨§¦©§¦¥¨¦¦§¥

(h"k b"kd `EdW ipirA d`xPde .on ,KEt §©¦§¤§¥©¤¨¦
Kipir YlgM('n b"k l`wfgi)FA dlRkpe , ¨©§§¥©¦§¤§¥§¦§§¨

oiprM `Ede .miAx bdpnM c"nNd©¨¤§¦§©©¦§§¦§©
ixacA lBxnE rEcId mipird lFgkn¦§¨¥©¦©¨©ª§¨§¦§¥

EpizFAx(a"n b"it milM)iaxrA FnW oke . ©¥¥¦§¥§§©§¦
mipird lEgM `EdW xn`i ."lgM l`"¤¨ŸŸ©¤§¨¥©¦

milgFM mixg` xW`M iM ,oiId on¦©©¦¦©£¤£¥¦£¦
oM ,"lgM l`"d `EdW KERA mzF`¨©¤¨¤¨Ÿ¥
mixg`dW FnkE ,oiIA `Ed mzF` lgki¦§Ÿ¨©©¦§¤¨£¥¦
oAli oM ,miwExnzA mdiPW mipAln§©§¦¦¥¤§©§¦¥§©¥
oiId iEAxl lWOde ,algA mzF`¨§¨¨§©¨¨§¦©©¦
:qElwp` xiMfd xW`M ,Fvx`A algde§¤¨¨§©§©£¤¦§¦ª§§

ïëåmipir zEllkg inl(h"k b"k ilWn), §¥§¦©§¦¥¨¦¦§¥

eipirW xn`i ,zElilgM FnM§©£¦Ÿ©¤¥¨
xiYqdl lkEi `le oiiA zFNgM§ª§©¦§Ÿ©§©§¦
zElilkg inl ,xn`i F` .FzExkW¦§Ÿ©§¦©§¦

,cinY eipir lgkl KxhvIW ,mipir¥©¦¤¦§¨¥¦§Ÿ¥¨¨¦
z` KiWgi oiId iM ,oiId lr mixg`nl©§©£¦©©©¦¦©©¦©£¦¤
dpwOze drnC EcixFie mdipir¥¥¤§¦¦§¨§¦©§¨
lFgknA eipir EidIW Kxhvie ,odixFgA§¥¤§¦§¨¥¤¦§¥¨§¦§
zFrxA oiId zEpbA aEzMd xRqi .xicŸ¦§©¥©¨¦§©©¦¨¨
mirvRaE mipcOA uEgAn Fl zF`Ad©¨¦©©§¨¦©§¨¦
wfPd xiMfie ,iFa`e iF` FziaA rnWIWe§¤¦§©§¥©£§©§¦©¤¤
zMWg FtEbA EPOn Fl dedd `Edd©©Ÿ¤¦¤§¤§©
WExR dfe ,miAxd mdi`Elgze eipir¥¨§©£¥¤¨©¦§¤¥

:oFkp oiprebi dxez §¦§¨¨



ני igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iriax meil inei xeriy

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑,מּפלׁשּתים עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְִִִִִַַֹ
עּמֹו" ה' ידין "ּכי Ï‡¯NÈ.ּכמֹו: ÈË·L „Á‡k∑ ְִִַָ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈
ּכאחד  יהיּו יׂשראל ועל עּמֹוּכל ידין, ּכּלם ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

"ּכאחד  לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ְְְְְִִֵֵַַָָָׁשמׁשֹון
ׁשּבא  ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשבטי

.מיהּודה  ִָ

(æé)CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwò¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑ על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשהּוא  ג)ּכמֹו:נֹוׁשף,ׁשם עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ."ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַָָ

ÒeÒŒÈ·wÚ CLp‰∑לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ׁשל ּדרּכֹו ּכ «…≈ƒ¿≈ְְְִֶַָָָָָָ
סּוס" עּקבי הּנֹוׁש".¯BÁ‡ B·Î¯ ÏtiÂ∑ נגע ׁשּלא ְִֵֵַ«ƒ……¿»ֶַָֹ

ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו טז)ּבֹו, וגֹו'(שופטים "וּילּפת ְְְְְְִִִַָָֹֻ

ואּונקלֹוס  מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאת
רפּואה  ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּתרּגם:

צפעֹוני, והּוא ׁשעֹוׂשה לנׁשיכתֹו, ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
יארב  'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', חרם. .הּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."הּפעם  ַַַ

È‰BÓBÈaטז  ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BL·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז  ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈

:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙È¯aÒ C˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bnò ïéãé ïc (æè)FOr 'd oici iM FnM ¨¨¦©§¦¨¦©
(e"l a"l mixaC)`pic 'd oici ix` , §¨¦£¥§¦¦¨

iaix daixe 'd iphtW oFWlM ,DiOrc§©¥¦§¨§¥¦§¦¨¦¦
ciqg `l iFBn('` b"n miNdY)dpnl` aix , ¦Ÿ¨¦§¦¦¦©§¨¨

(f"i '` dirWi)znwp mwpi oC iM ,xn`i . §©§¨Ÿ©¦¨¦§Ÿ¦§©
:cg`M l`xUi ihaW lM ,FOr©¨¦§¥¦§¨¥§¤¨

íòhäål`xUi lkl Erxd miYWlR iM §©©©¦§¦§¦¥¥§¨¦§¨¥
,minrR dOMxBnW iniA iM ©¨§¨¦¦¦¥©§©

ENgd zpr oA(`"l 'b mihtFW)gYti iniaE , ¤£¨¥¥§¦¦¥¦§¨
aEzM('f 'i mW),miYWlR ciA mxMnIe ¨¨©¦§§¥§©§¦§¦

lNd oA oFCar ixg` mbe(b"i a"i mW), §©©£¥©§¤¦¥¨

dpW mirAx` miYWlR ciA 'd mpYIe©¦§¥§©§¦§¦©§¨¦¨¨
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(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«

i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑וכ הם, 'ּגדּוד' לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְֵָָֻ
ּדלתי"ן, ּב' ּבלא 'ּגדּוד' אין ּתאמר: ואם מנחם. ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹחּברֹו
ׁשּכן  ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
ואין  ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדר

אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא כו)יסֹודּה "ּכּצּפר (משלי ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
מּגזרת: ז)לנּוד", נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי (שופטים ְְְְִִִִַַָָ

'יגּוד', אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל ְֳִִִַַַָָָָָָָ"ׁשם
מדּבר  ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּו'גדּוד', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ'יגּודּנּו'

יג  ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ירּום,ּבלׁשֹון ינּוד, ּוד, ְְְִִֵַָָָָ
אחרים, מפעיל אֹו מתּפעל, ּוכׁשהּוא יׁשּוב. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׁשּוד,
יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָהּוא

מפעיל: ּובלׁשֹון קמו)יתעֹודד. ואלמנה (תהלים "יתֹום ְְְְְִִִֵַַָָָ

מט)יעֹודד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב "מׁשֹובב (שם ְְְֲֵֵֵֵַָֹ
לׁשֹון  אינֹו ּכאן, האמּור "יגּודּנּו" אף ְְִֵֶַָָָָנתיבֹות".

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, (ירמיה ׁשּיפעילּוהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
יגּודּנּו",י) ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", ְְְְִִִֶֶַָָָָ"ּבני

אחיהם  עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, יגּודּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגדּודים
הארץ  ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל e‚È„.לּמלחמה ‡e‰Â ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ¿»

·˜Ú∑ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו ּגדּודיו ּכל »≈ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָ
איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבדרּכם ∑Ú˜·.ּבעבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ»≈ְְַָ

ּכמֹו: יׁשּובּו, ׁשהלכּו, עז)ּובמסּלֹותם "ועּקבֹותי(תהלים ְְְְְִִִֶֶָָָ
וכן נֹודעּו", א)לא השירים ּבלׁשֹון (שיר הּצאן", "ּבעקבי ְְְְִִֵֵַָֹֹ

תרציא"ס  .לע"ז ַַ

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

i"yx£BÓÁÏ ‰ÓL ¯L‡Ó∑ ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ
והּוא  ּבחלקֹו מרּבים זיתים ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻאׁשר

ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ּבּׁשמן מֹוׁש "וטבל מׁשה: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּב'מנחֹות' ׁשּׁשנינּו ּכמֹו פה)רגלֹו", אחת (דף ּפעם : ְְְִִֶַַַַַָָ
וכּו'הצר  לׁשמן לּודקּיא אנׁשי .כּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמֹו ׁשמנה  כ)מאׁשר יצחק',(מט, לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ּבת  ׂשרח ׁשהרי 'אׁשר', ּבחינת על־ידי היתה מצרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּגאּלת
עצמֹות  את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן למׁשה הראתה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאׁשר

ּו לצאת,יֹוסף, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשאף  להֹוסיף, ויׁש .ּכ על יֹוסף אֹותם הׁשּביע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
צאת (ּכימי 'אׁשר' ּבחינת על־ידי ּתבֹוא העתידה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻהּגאּלה
מעינֹות  הפצת היינּו נפלאֹות), אראּנּו מצרים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמארץ
אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפנימּיּות
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mFlWl Fl `A xW` KxCl xfgIW ,Fawr£¥¤©£Ÿ©¤¤£¤¨§¨
zFlrl FnM didIW oFkPde .Fvx` l ¤̀©§§©¨¤¦§¤§©£

EPcEbi mrl(f"h 'b wETag)cEcB iM ,xn`i . §©§¤£©Ÿ©¦§
zFAx zFngln Fl EidIW ,cinY EPcEbi§¤¨¦¤¦§¦§¨©
cEbi `Ede ,Fvx`A eilr cEcB hWtE¨©§¨¨§©§§¨
sCxie eilr xABzIW ,Fawr lr FzF`©£¥¤¦§©¥¨¨§¦§Ÿ
gAW .mYWA awr lr EaEWi mde FzF`§¥¨©¨¥¨§¨¦©
mdilr mi`Ad lM gESpe dxEabA mzF`¨¦§¨§¦©¨©¨¦£¥¤

:dnglnl§¦§¨¨

äæåmdA EpAx dWn zMxA oiprMmixaC) §¤§¦§©¦§©¤©¥¨¤§¨¦

('k b"l,okW `ialM cB aigxn KExÄ©§¦¨§¨¦¨¥
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i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְִִִֶַַָָ

"אּילה  לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו ּכאּילה ּפרֹותיה, ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלבּׁשל
לרּוץ  מׁשּלחת אּילה ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.ׁשלחה", Ô˙p‰∑ ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆

נתנּבא: סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתרּגּומֹו.
ד) נפּתלי (שופטים מּבני איׁש אלפים עׂשרת עּמ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ"ולקחּת

נא  וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו ׁשּלּוח וגֹו'" לׁשֹון ׁשם מר ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָ

ּברגליו" ׁשּלח ‡ÙLŒÈ¯Ó¯."ּבעמק Ô˙p‰∑ עלֿידם ְְֵֶַַָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַָָ
ּוברק  ּדבֹורה יֹום ׁשרּו על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. - ְְְִֵַַָָָָָָ

ּבמּסכת  הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבּורת
יג)סֹוטה עדביּה'(דף 'יתרמי ותרּגּומֹו: חבלֹו, יּפל , ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ

וׁשבח  נאים אמרים חלקֹו על יֹודה .והּוא ְְְֲִִֶֶֶַַָָ

(áë)äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈
:øeL-éìò£¥«

i"yx£˙¯t Ôa∑ אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְֲִִֵֶַַָָ
מציעא' 'ּבבא ּבסֹוף ׁשמעֹון, לרּבי קיח)נמטּיּה Ôa.(דף ְְְְְִִִִֵַַָָָ≈

ÔÈÚŒÈÏÚ ˙¯t∑אֹותֹו הרֹואה העין על נטּוי .חּנֹו …»¬≈»ƒִִַַָָָָ
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות »»¬»¬≈ְְֲִִַָ

"צעדה" הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעל
ואחת  אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל ּדבר (ּבמקֹום ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

וקלֿלהבין  חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן .)אחר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

ראּיתֹו, על כד)ּכמֹו:"עליֿׁשּור", ולא (במדבר "אׁשּורּנּו ְְְֲֲִֵֶַָֹ
ליּׁשב  נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָקרֹוב",

ׁשּבֹו∑t¯˙.הּמקרא  ּתּקּון ּתי"ו ּכמֹו:הּוא הּלׁשֹון, ְִַָ…»ְִֶַָָ
ג) האדם"(קהלת ּבני לׁשּור,∑eL¯."עלּֿדברת ּכמֹו ְְְִֵַַָָָָ

ׁשל  ותרּגּום לׁשּור. ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדבר
ׁשבטין  'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות ְְְְֲֲִִֵֵָָָאּונקלֹוס:
ּבנֹות  ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי ְְְְְִִִֵַַָָיּפקּון

הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמנּׁשה,
ּפרּיה  לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי ויׁש'ּברי ּורבּיה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ

ׁשּבא  ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו אּגדה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמדרׁשי
לפני  ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻעׂשו
ורחל  יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל להׁשּתחוֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבניהם
ׁשּמא  רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוּיׁשּתחוּו".
לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה יצא ּבאּמי', עיניו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּתן
יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהּוא

לגדּלה  זכית לפיכ עׂשו, ׁשל Ba˙."עליֿעין" ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻ»
¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ∑.מצרים על ּבצאת ּב להסּתּכל »¬»¬≈ְְְְְְִִִֵֵַַַ

יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו הרע,ועֹוד עין ּבזרעֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
עין  ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואף

ּבהם  ׁשֹולטת .הרע ֶֶֶַָָ

Èˆc·כב  ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,mil`d dfl df glWl ux` ilWFnA§§¥¤¤¦§Ÿ©¤¨¤¨¥¦
ux`A EclFPW zFlI`d iM ,oiprd Kke§¨¨¦§¨¦¨©¨¤§§¤¤
Kln ilkidA ozF` ElCbi oFtSd Kln¤¤©¨§©§¨§¥§¥¤¤
dipxwA dxFUAd azM ExXwie abPd©¤¤¦©§§©©§¨§©§¤¨
DpFrnl aEWze xdn uExY `ide§¦¨©¥§¨¦§¨

mrh dfe ,odA ExVAzie,xtW ixn` §¦§©§¨¤§¤©©¦§¥¨¤
zFxFUA xVan dgElW dlI` xnFlM§©©¨¨§¨§©¥§

:zFaFh
ïéðòäåxMfn `Ede ,rEci dGd §¨¦§¨©¤¨©§ª§¨

ziriaW zkQnA inlWExiA¦©§¦§©¤¤§¦¦
(a"d h"t)i`e ,oixfg oFl oilf` oi` Exn` ,¨§¦¨§¦¨§¦§¦

oEglWie oiah Ezi` DiwCanl zirÄ¥§¦§¨¥©§§¥§¦§§
car ,oixfg oEpi` sFqA `wigx rx`l§¨©§¦¨§¦¨§¦£¨
sqkA oFdipxw itge oiah izi`e oM¥§©§¦§¥©£¦©§¥§¤¤

qaE iwixt`l oEglWEdxUr zlY sF §¨§©§¦¥§§©¤§¥
dW .oFdixz`l oExfg oipWxg`l mExiY §¦¨§§©§¥¤¦¦§©©

:Exfg cInE ,dpW b"i¨¨¦¨¨§
,ìLnäåoFvx raU ilYtp iM,b"l mixaC) §©¨¨¦©§¨¦§©¨§¨¦

(.b"k`aY EPOnE aEh lM `lnE¨¥¨¦¤¨Ÿ
Fvx` dzUr iM l`xUi lkl dxFUA§¨§¨¦§¨¥¦¨§¨©§
EpizFAx ExiMfdW FnM ,draUl zFxR¥§¨§¨§¤¦§¦©¥

xqFPB zFxtA(f"i igie `nEgpY):ak dxez §¥¦¨©§¨©§¦

.óñBé úøt ïa (áë)`Ede ,og oA ¥Ÿ̈¥¥¥§
inx` oFWl(.h"iw n"a)oFixR` ¨£¨¦©¦§

.oFrnW iAxl dihnp,oir ilr zxR oA §¨¥§©¦¦§¥Ÿ¨£¥¨¦
oFWl ,FzF` d`Fxd oird lr iEhp FPg¦¨©¨©¦¨¨§
l` Fknql c`n `Ed wFgxe .i"Xx©¦§¨§Ÿ§¨§¤
dN`M zFpFWNW ,`Edd oFWNd©¨©¤§¨¥¤
,zFpFWl x`WE iqxR F` ipei cEnlzA§©§§¨¦©§¦§¨§
,cFre .WcTd oFWlA xag mdl oi ¥̀¨¤¤¤¦§©Ÿ¤§
oFWl wx EPpi` EPOn `vnPd itl iM¦§¦©¦§¨¦¤¥¤©§
oke ,WxW FA o"EPde .gaWe dkxA§¨¨¨¤©§©Ÿ¤§¥

dAx ziW`xaA(b"i 'q)z` Ekxaie ¦§¥¦©¨©§¨§¤
oipxtn Eid `le oitEtWE oiieC ,dwax¦§¨§¥¦§¦§Ÿ¨§¨§¦
dOn `EdW il dnFce .dRA `N ¤̀¨©¤§¤¦¤¦©

Exn`X(.c"p zFAzM),inzil `pxR ¤¨§§ª¦§¨§©§¦
`Ed FgiAWdW gaXd FWExRW¤¥©¤©¤¦§¦
,`pxFR dAzMd cFr F`xwE ,minFzil©§¦§¨©§ª¨§¨

mdn `pxFR daFB dX`(.f"q mW), ¦¨¨§¨¥¤¨

FnkE ,dia` ziA gaW `idW dAzMd©§ª¨¤¦¤©¥¨¦¨§
Exn`W('f 't x"a):oEp`xR ,xdn ¤¨§Ÿ©§¨

,úøt ïa ìáàqElwp` zrcM F` £¨¥Ÿ̈§©©ª§§

ilrA ixacM F` ,dtpre dIxFR oFWNn¦§¦¨©£¥¨§¦§¥©£¥
wECwCd(dpa WxW miWxXd xtq oIr)EUrW ©¦§©¥¥¤©¨¨¦Ÿ¤¤¨

zxRezx`t dpkx`Ye oFWNnl`wfgi) Ÿ¨¦§©¤¡©§¨ŸŸ¨§¤§¥

('d `"l,rhp FnM oA iM Exn` mde ,§¥¨§¦¥§¤©
dnFC Fl E`iade(f"h 't miNdY)xW` dPke §¥¦¤§¦¦§©¨£¤

oiprde .KN dYvO` oA lre Lpini drhp̈§¨§¦¤§©¥¦©§¨¨§¨¦§¨
:sqFi zFAx zFx`R FAW rhp xn` EN`M§¦¨©¤©¤§¥©¥

ìòåiYrCoAsqFi iM xn`i ,FrnWnM §©©§¦¥§©§¨Ÿ©¦¥
oli` zFx`R FnM `EdW oA `Ed¥¤§§¥¦¨
,einin EaGki `l xW` oirOd lr lEzẄ©©©£¨£¤Ÿ§©§¥¨

dzUre,zFpAzFnFgd lr ozF` dcrv §¨§¨¨¨£¨¨©©
xW` miCAd dPke .minXA zFdFaBd©§©¨©¦§¦¨©©¦£¤
zFpA od iM ,zFpAA dx`R on dp`vY¥¤¨¦§¥¨©¨¦¥¨
oal zEgv KxC `Ede ,zFlFcBd zFx`Rl©§¥©§§¤¤©§¥
`Ed la` ,zxR l` oA Knqp `le .zxRŸ¨§Ÿ¦§¨¥¤Ÿ¨£¨

oFpaNA fx` xEX` FnM('b `"l l`wfgi), §©¤¤©§¨§¤§¥

dgElW dlI` ilYtp(`"k wEqR lirl), ©§¨¦©¨¨§¨§¥¨

a`f oinipA(f"k wEqR oNdl)cEwp KkitlE . ¦§¨¦§¥§©¨¨§¦¨¨
Fl WIW rhp FWExR did EN` iM ,ixvA§¥¥¦¦¨¨¥¤©¤¥

xn`e .lFBqA FhRWn zFx`R,oAKxC §¥¦§¨§¤§¨©¥¤¤
zilr ipA sxHn FnM ,aEAg(.'h wEqR lirl): ¦§¦¤¤§¦¨¦¨§¥¨



igieנד zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i iying meil inei xeriy

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«

i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑וימררּוהּווימררּוהּו אחיו, «¿»¬À»…ְְֲֲֶַַָָָ
ואׁשּתֹו חּייהם"ּפֹוטיפר את "וימררּו לׁשֹון: .לאסרֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

ea¯Â∑ הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו »…ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ׁשאםּֿכן ּפעלּו, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָלׁשֹון
רבּית  לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ"הּמה
ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ליּנקד. לֹו היה ּכן הּוא, ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻחּצים

ב)ּכמֹו: וכן (ירמיה הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְִֵֶַָָֹ

הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא הּורמּו, לׁשֹון ׁשהּוא מעט", ְְְְְֶֶֶַָֹ"רּמּו
רּבּו,ו  רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. עלֿידי הּוׁשמּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתרֹוממּו עצמם, את מׁשֹוממים הם הּוא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם
ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם,

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ÌÈvÁ.נדּמּו, ÈÏÚa∑ ְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈ƒƒ
"וּתהי  לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּלׁשֹונם

נחלה  עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן .הּמחצה", ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(ãë)øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
:ìàøNé ïáà äòø íMî á÷òé©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ ּבחזק ∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿
ÂÈ„È.חזקֹו ÈÚ¯Ê efÙiÂ∑ על טּבעת נתינת היא זֹו ְָ«»…¿…≈»»ְִִַַַַַ

מידי  לֹו היתה זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ְְִֵָָָָָָֹידֹו,
עלה  ּומּׁשם יעקב", "אביר ׁשהּוא ֲֲִִֶַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
לׁשֹון  יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלהיֹות
ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, ְְְְְֶֶַַָָָֹאבן
אׁשר  החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָּתרּגמֹו:
הּוא  ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ,חלם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻולא
על  הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל ְְְְְְֵֶַַַַַָָּתרּגּום
הּקדֹוׁשֿ ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעברי:
יתרמא  'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת לֹו היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹדהב

Ï‡¯NÈ.ּפז  Ô·‡∑ אבהן' ּובן, אב נֹוטריקֹון: לׁשֹון ָ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ
ּובניו ּובנין' יעקב :. ְֲִַָָֹ

ÔÈ¯·bכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

‡È¯B˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È· ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa dˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìòåsqFi zMxaA WxtPW iE`x llMd §©©§¨¨¤§¨¥§¦§©¥
mihaXd ipWl xkf DA didIW¤¦§¤¨¥¤¦§¥©§¨¦
,zFpaE zxR oFWl `Ede ,EPOn mi`vFId©§¦¦¤§§Ÿ¨¨
l`xUi ihaWe ,iel xiMfdW ipRn la £̀¨¦§¥¤¦§¦¥¦§¦§¥¦§¨¥
EPOn dUri `l ,xUr mipW `N` mpi ¥̀¨¤¨§¥¨¨Ÿ©£¤¦¤
la` miwElg mihaW mipW FzMxaA oM¥§¦§¨§©¦§¨¦£¦£¨
FzMxaA EpAx dWnA oke .mdl fnxi¦§Ÿ¨¤§¥§¤©¥§¦§¨

m`xle xFWl FzF` dOC(f"i b"l mixaC), ¦¨§§¦§¥§¨¦
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dXpn(mW):bk dxez §©¤¨

.á÷òé øéáà éãéî (ãë)dzid z`f ¦¥£¦©£ŸŸ¨§¨
`Ed KExA WFcTd z`n Fl¥¥©¨¨

`EdWawri xia`zFidl dkf mXnE ¤£¦©£Ÿ¦¨¨¨¦§
,l`xUi oa` drFx,l`xUi lW oxTr ¤¤¤¦§¨¥¦¨¨¤¦§¨¥

.i"Xx oFWl ,dW`xd oa`d oFWll`n §¨¤¤¨Ÿ¨§©¦¥¥
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`NWM LAl did `Ed KExA WFcTd©¨¨¨¨¦§§¤Ÿ
,Jkxai `Ede LzpFc` ixacl YrnẄ©§¨§¦§¥£¨§§§¨§¤¨
iM xn` mdxa` iAxe .FpFWl df mB©¤§§©¦©§¨¨¨©¦

m"nLia` l`n`Ede iCW z`el KWnp ¥¥¥¨¦¦§©¦§¥©©§
:Jkxai§¨£¤¨

ìòådnFC z`Gd dkxAd zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©§¨¨©Ÿ¨
z` dlrnl KxA xW` dkxAl©§¨¨£¤¥©§©§¨¤

iM ,mixrPdawri xia`idl` `Ed ©§¨¦¦£¦©£Ÿ¡Ÿ¥
mdxa` xia` aEzMA `A `le ,zn ¡̀¤§Ÿ¨©¨£¦©§¨¨
F` awri xia` wx ,mzlEfe wgvi F`¦§¨§¨¨©£¦©£Ÿ

l`xUi xia`(c"k '` dirWi).awri `Ed , £¦¦§¨¥§©§¨©£Ÿ
dPde,awri xia` icindNcBd §¦¥¦¥£¦©£Ÿ©§ª¨

mXn .dxEaBdedrFx ,awri xia` icin §©§¨¦¨¦¥£¦©£Ÿ¤
,l`xUi oa`dW`xd oa`d `id ¤¤¦§¨¥¦¨¤¤¨Ÿ¨

dpiR W`xl dzidW(a"k g"iw miNdY)z`n ¤¨§¨§Ÿ¦¨§¦¦¥¥
`xwpe ,'dl`xUi oa`Exn`W FnM §¦§¨¤¤¦§¨¥§¤¨§

oa`d `id ,l`xUi zqpM minkg£¨¦§¤¤¦§¨¥¦¨¤¤
mrhe .dW`xd,oa`oipA `EdW ¨Ÿ¨§©©¤¤¤¦§¨

oipre .lMd milWn,drFxfrd iM ©§¦©Ÿ§¦§©¤¦¨Ÿ
WFcTd lW FpiniA dNrzn dxEaBA©§¨¦§©¤¦¦¤©¨

aizkcM ,`Ed KExA('c 'b wETag)mipxw ¨§¦§¦£©©§©¦
mUe xnFlM ,dGr oFiag mWe Fl FcIn¦¨§¨¤§ªŸ§©§¨
gMd `Ed oFiage .frd oFiag FpiniA¦¦¤§¨Ÿ§¤§©Ÿ©

gPd dNrzOd,FzEliv` mFwnA `A ©¦§©¤©¤§¨¦§£¦
xn`PW Edfe(f"h 't miNdY)xW` dPke §¤¤¤¡©§¦¦§©¨£¤

,Lpini drhp,Lia` l`nmidl`d ¨§¨§¦¤¥¥¨¦¨¡Ÿ¦
,icFrn izF` drFxd.Jkxaie iCW z`e ¨¤¦¥¦§¥©©¦¨£¤¨

iM dkxAd zrceawri xia` icin §©©©§¨¨¦¦¥£¦©£Ÿ
cqgnl`xUi oa` drFxWidl`nE ¥¤¤¤¤¤¤¦§¨¥¥Ÿ¥

iCW mre ,Fxfr `aie oFvx witi eia`̈¦¨¦¨§¨Ÿ¤§§¦©©
minXA Kxan `Ed dPde .FzkxA didY¦§¤¦§¨§¦¥§Ÿ¨©¨©¦

mrh dfe .ux`aEExaB Lia` zFkxA ¨¨¤§¤©©¦§¨¦¨§
ixFd zFkxA lr(e"k wEqR)mlW oipAd iM , ©¦§©¨¦©¦§¨¨¥

FWxcOn dGd oiprd izilrd KM .FA¨¤¡¥¦¨¦§¨©¤¦¦§¨
dpTd oA `ipEgp iAx lWxidAd xtq oIr) ¤©¦§§¨¤©¨¨©¥¥¤©¨¦

(g"nw ,b"vw:oiai liMUOde .dk dxez §©©§¦¨¦
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(äë)éáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨´£¤½¨¦§³Ÿ
íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî íéîL̈©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦

:íçøå̈¨«©
i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל Â‡˙.היתה ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈
ÈcL∑ ּכׁשּלא ,לּב היה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ועם ««ְְְִִֶַָָָָֹ

יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ÌÈ„L.ׁשמעּת ˙Î¯a ְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָƒ¿…»«ƒ
ÌÁ¯Â∑'יתּברכּו ּכלֹומר ּודאּמא', ּדאּבא ּברּכתא »»«ְְְְְְְִִִַַָָָָ

טּפה  מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּמֹולידים

ׁשּלהן, רחם את יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהראּויה
עּבריהן  מתרּגמינן:∑ÌÈ„L.להּפיל יּירה" "ירה ְִֵֶַָֻ»«ƒְְְִִֶַַָָֹ

ּכאן  "ׁשדים" אף יׁשּתדי', ׁשהּזרע ,'איׁשּתדאי ׁשם על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּכחץ  .יֹורה ְֵֶ

(åë)éáà úëøaúåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb¦§´Ÿ¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑ ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ
ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ּגברּו ְְְְֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

הֹורי  ÌÏBÚ.את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú∑ ׁשהּברכֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ
לי  ׁשּנתן עֹולם, ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי
קצֹות  ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה
ּׁשּלא  מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,
לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָאמר
אׁשרֿאּתה  הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ׂשא
יׂשראל  ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹראה
אּתן  ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבלבד.
וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה והקימתי האל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאתּֿכלֿהארצֹות

יׁשעיה: ׁשאמר נח)זהּו יעקב (ישעיה נחלת והאכלּתי" ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹ
אברהם' 'נחלת אמר: ולא ,"אבי.˙Â‡z∑ ְְֲִַַַַָָָָֹ«¬«

סרּוק  ּבן מנחם חּברֹו ּכ לׁשֹון ∑‰È¯B.אשמול"ץ, ְְִֵֶַָָ«ְ

אּמי הריֹון, ּבמעי ּכמֹוׁשהֹורּוני ג), ּגבר"(איוב ."הרה ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ
˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד "והתאּויתם (במדבר ««¬«ְְְְִִֶַַ

קדמה", לגבּול ח)לכם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :. ְְְְֲִֵֶָָָָֹ
ÔÈÈ‰z∑ יֹוסף לראׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם ¯ÈÊ∑ ּפריׁשא' ƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ִָָ

ּבני  מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָדאחֹוהי',
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו אחֹור". "נזרּו "LzÂ·יׂשראל", ְְְִֵֵַָָָָֹ«≈∆

"BzL˜ Ô˙È‡a,אדֹוניו ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על , ¿≈»«¿ְְְֲִִֵֶַַָ
ּכחץ  יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', "efÙiÂ.וקֹוראֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַ«»…

"ÂÈ„È ÈÚB¯Ê∑וּיפּוצּו מּבין ,ּכמֹו: הּזרע ׁשּיצא ¿≈»»ְִֵֶֶַַַָָָ
ידיו  ÚÈ˜·.אצּבעֹות ¯È·‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְְֶָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו (דף ּדמּות ְְְְְְִִִֶָָָ
ּתאוה לו) לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס .ְְְְְֲֲִֵַַַָָ

והם וחמּדה  ארץ", "מצקי לׁשֹון: ּו"גבעֹות", , ְְְְְְֵֵֶֶֶָָֻ
ׁשחּמדתן  לקּבלם הּברכֹות והזקיקתֹו .אּמֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ß zah b"i iyiy mei ß

(æë)÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¤̈−¤§©¥¬
:ììL̈¨«

i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈa∑יטרף זאב אׁשר נּבא ,הּוא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָ
חטפנין: להיֹות עתידין ׁשּיהיּו כא)על "וחטפּתם (שופטים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָ
ּבּגבע  ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש ׁשאּול לכם על ונּבא ה. ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח יד)ׁשּיהיה א (שמואל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה לכד ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ"וׁשאּול

ירׁשיע" יפנה אׁשר Ú„.ּובכל ÏÎ‡È ¯˜aa∑ לׁשֹון ְְְֲִִֶֶַַָ«…∆…««ְ
ּדֹומה  לֹו יׁש ועֹוד 'עדאה', הּמתרּגם וׁשלל, ְְְְֲִֵֶַָָָָָָֻּבּזה

עברית: לג)ּבלׁשֹון ועל (ישעיה עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְִִִַַַָָָֻ

ּבקרן ּבתחּלת ׁשעמד אֹומר, הּוא אחרים:(ׁשאּול ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יׂשראל )ּפריחתן  ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
נבּוכדנּצאר, עלֿידי יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאף

לּבבל  ÏÏL.ׁשּיגלם ˜lÁÈ∑ ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְֵֶֶַָ¿«≈»»ְְְְֵֵֶֶַָ
בית  "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּבנימין
הּכהנים  ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹהמן

הּמקּדׁש .ּבקדׁשי ְְְִֵַָָ

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

„ÈÏÈכו  ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dzÒÁ‡·eכז  ‡zÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙ·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡a¯˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»
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(çë)úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
Cøáéå íäéáà íäì øac-øLàøLà Léà íúBà £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²£¤¬

:íúà Cøa Búëøák§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑ ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»

ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹוהלא
אביהם" להם אׁשרּֿדּבר "וזאת ּׁשּנאמר ּפרּוׁשֹו: מה , ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבענין.
אֹותם" ויבר" ּבמׁשמע ּתלמּודֿלֹומר: ּכּלם ,.LÈ‡ ְְְְֶַַַַַָָָֻƒ

B˙Î¯·k ¯L‡∑ אחד ּכל על לבא העתידה ּברכה ¬∆¿ƒ¿»ְֲִֶַָָָָָָָֹ

‡˙Ì.ואחד  C¯a∑איׁש" אּלא לֹומר, לֹו היה לא ְֶָ≈«…»ִֶַָָָֹ
ּבר" ּתלמּודֿלֹומר: מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָאׁשר
ּולבנימין  ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאתם"?
יכל  אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחטיפתֹו
ּבר" ּתלמּודֿלֹומר: הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ְְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּלא

."אתם  ָֹ

(èë)énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúà eøá÷¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

:ézçä ïBøôò¤§¬©«¦¦«
i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְִִֵֶַַַָ

ׁשהיא  עברי ּבלׁשֹון 'אסיפה' ׁשּיׁש ּגניזתן, מקֹום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָאל
ּכגֹון: הכנסה, יט)לׁשֹון אֹותם (שופטים מאּסף איׁש "ואין ְְְְְִֵֵַַָָָ

כב)הּביתה", ּבית",(דברים ּתֹו אל כג)"ואספּתֹו (ויקרא ְְֲֵֶֶַַַַָ

מּפני  לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאסּפכם
'א  וכל אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם סיפה'הּגׁשמים. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הכנסה  לׁשֹון היא אף ּבמיתה, ∑‡È˙B·‡ŒÏ.האמּורה ְְְֲִִַַָָָָָ∆¬»
אבֹותי  .עם ֲִַ

(ì)éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa àøîî©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

:øá÷-úfçàì ézçä ïøôò úàî¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úà¤¥¨«

Â„‡כח  ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éúáà ìà éúà eøá÷ (èë),izFa` mr ¦§Ÿ¦¤£Ÿ¨¦£©
WxR `le .i"Xx oFWll` §©¦§Ÿ¥©¤

,dxrOdoFWl didIW okYie .mr EPpi`e ©§¨¨§¥¤¦§¦¨¥¤¦§¤§
ipE`Ue izF` Exaw ,xvw dGd `xwOd©¦§¨©¤¨¨¦§¦§¨¦

xn` ok iM ,dxrOd l` izFa` l`lirl) ¤£©¤©§¨¨¦¥¨©§¥

('l f"nFz` E`VIe ,mixvOn ipz`UpE§¨©¦¦¦§©¦©¦§Ÿ
eipa(b"i 'p oNdl)"l`" WOWIW okYie . ¨¨§©¨§¦¨¥¤§©¥¤

,izFa` mr izF` Exaw ,miAx miptA§¨¦©¦¦§¦¦£©
gTz `l Dzg` l` dX`e FnM`xwIe) §§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨©¦§¨

(g"i g"i,dxrOd l` .DzFg` mr ,¦£¨¤©§¨¨
zcrd z` oYY ox`d l`e FnM ,dxrOA©§¨¨§§¤¨¨Ÿ¦¥¤¨¥ª

(`"k d"k zFnW)milMd l` `Agp `Ed dPd , §¦¥¤§¨¤©¥¦
(a"k 'i `"y)oke .(h"i b"k lirl)xaw ok ixg`e §¥§¥§©£¥¥¨©

:zxrn l` 'Fbe mdxa ©̀§¨¨§¤§¨©

øîàåmrh iM mdxa` iAxizF` Exaw §¨©©¦©§¨¨¦©©¦§¦
izFa` l``le ,sqFi mr EklIW ¤£¨¤¥§¦¥§Ÿ

mNkl dEv la` ,Kkl Kixv awri did̈¨©£Ÿ¨¦§¨£¨¦¨§ª¨
xW`M dxrOd l` FzF` ExAwIW dYr©¨¤¦§§¤©§¨¨©£¤
oYi `l ilE` cgR iM ,sqFil riAWd¦§¦©§¥¦¨©©Ÿ¦¥
ux`d on z`vl sqFil zEWx drxR©§Ÿ§§¥¨¥¦¨¨¤
d`xY `lde .Fvx`A aMrzi `NW¤Ÿ¦§©¥§©§©£Ÿ¦§¤
drxR ziA ipR zFNgl sqFi KxvdW¤ª§©¥§©§¥¥©§Ÿ
dpr `Ede ,KlIW drxRn eilr EWTaIW¤§©§¨¨¦©§Ÿ¤¥¥§¨¨

LriAWd xW`M('e 'p oNdl)xEarA iM , ©£¤¦§¦¤§©¨¦©£
:dfA dSxzi drEaXdl dxez ©§¨¦§©¤¨¤

(àì)mrhe.wgvi z` Exaw dOW`NW §©©¨¨¨§¤¦§¨¤Ÿ
eUr zFid xEarA ,iYxaw xn`̈©¨©§¦©£¡¥¨
dYr dvxi `le mdia` zxEawA FOr¦¦§©£¦¤§Ÿ¦§¤©¨

dYr Kxhvi `NW ,cFre .FxiMfdl§©§¦§¤Ÿ¦§¨¥©¨
wgvi z` Epxaw dOW xn`l Kix`dl§©£¦¥Ÿ¨¨¨©§¤¦§¨
`l iM ,FYW` dwax z` Exaw dOWe§¨¨¨§¤¦§¨¦§¦Ÿ
mdl xiMfde .FO` zxEawA `Ed did̈¨¦§©¦§¦§¦¨¤
lCbl ,DA mixAwPde dxrOd Fz`EvA§©¨©§¨¨§©¦§¨¦¨§©¥

:mW Fxawl EfxCfIW icM ,mFwOd©¨§¥¤¦§¨§§¨§¨
äãOä úà íäøáà äð÷ øLà øîàå§¨©£¤¨¨©§¨¨¤©¨¤

,øá÷ úfçàìiM ricFdl ©£ª©¨¤§¦©¦
ziA `Edd mFwOd didIW dEv mdxa ©̀§¨¨¦¨¤¦§¤©¨©¥
la` .mlFr zGg`l mdl zFxaTd©§¨¨¤©£ª©¨£¨

dHnl(b"i 'p)Fz` ExAwIe xn`WM §©¨§¤¨©©¦§§Ÿ
dpw xW` dlRkOd dcU zxrnA¦§¨©§¥©©§¥¨£¤¨¨
aEzMd oEMzp ,xaw zGg`l mdxa ©̀§¨¨©£ª©¤¤¦§©¥©¨
,wiCSd zpEM dnlWp awriA iM fnxl¦§Ÿ¦§©£Ÿ¦§§¨©¨©©©¦
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(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
:åénò-ìà óñàiå òåâiå ähnä©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑:זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מתיעקב .(תענית ֲִֵַָֹֹ

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå åéáà̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

Èaלב  ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈ·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

cFr DA ExAwi `le D`pw mYWlWl iM¦¦§¨§¨§¨¨§Ÿ¦§§¨
ExAwIW sqFi dEv `l oM lre .Wi ¦̀§©¥Ÿ¦¨¥¤¦§§

:eizFa` mr dxrOA FzF`©§¨¨¦£¨
éúéàøåoA oFrnW iAxl `zlikOA §¨¦¦©§¦§¨§©¦¦§¤

i`gFi(h"i gNWA)mdl xn`W ©§©©¤¨©¨¤
izF` Exaw izF` oilrn mY`WkE sqFi¥§¤©¤©£¦¦¦§¦
ipi`W ip` lAwn ,EvxYW mFwn lkA§¨¨¤¦§§ª¨£¦¤¥¦
xawl qpkp oi`W ,izFa` zxEawl qpkp¦§¨¦§©£©¤¥¦§¨§¤¤
WlWe zFa` dWlW `N` zFa`̈¤¨§¨¨§¨

xn`PW ,zFdO`z` Exaw dOW ¦¨¤¤¡©¨¨¨§¤
mdxa`xnF`e ,'Fbe('d 'p oNdl)ixawA ©§¨¨§§¥§©¨§¦§¦

:wqFR `Ed iA ,il izixM xW £̀¤¨¦¦¦¦¥
ïëzéåFxn`A mdl fnxWiYxaw dOWe §¦¨¥¤¨©¨¤§¨§§¨¨¨©§¦

,d`l z``Ed wifgd xaMW ¤¥¨¤§¨¤¡¦
`NW eUr cbpM df xn`e ,dxrOA©§¨¨§¨©¤§¤¤¥¨¤Ÿ
orhl FzxEawA eipaE `Ed xrxri§©§¥¨¨¦§¨¦§Ÿ
`Ede ,xFkAd `Ed iM FNW dxrOdW¤©§¨¨¤¦©§§
iR lr s`e ,eizFa` mr xaTdl iE`xd̈¨§¦¨¥¦£¨§©©¦
mi`UFp Eidi ,zxg` ux` l` KldW¤¨©¤¤¤©¤¤¦§§¦
,awri z` eipA E`Vi xW`M mXn FzF`¦¨©£¤¦§¨¨¤©£Ÿ
miWFcTd eizFa` mr xaTdl dvxi iM¦¦§¤§¦¨¥¦£¨©§¦
mW xaTi m`e ,dxEaTA mY` cgilE§©¥¦¨©§¨§¦¦¨¥¨
iYWl oi` iM ,awri mW xaTi `l eUr¥¨Ÿ¦¨¥¨©£Ÿ¦¥¦§¥
oM mB Edfe .cg` dxEaw ziA zFgRWn¦§¨¥§¨¤¨§¤©¥

xn`X dn,il izixM xW` ixawA ©¤¨©§¦§¦£¤¨¦¦¦
:FA wifgdl xaTd Fl dxM xaMW¤§¨¨¨©¤¤§©£¦

äæåmrhmiWxR mB akx mB FOr lrIe §¤©©©©©¦©¤¤©¨¨¦
('h 'p oNdl).eipaE eUr oFcf rci iM , §©¨¦¨©§¥¨¨¨

ixaC xtqA Epivn iM ,dUrn did oke§¥¨¨©£¤¦¨¦§¥¤¦§¥
oFixEB oA sqFil minId(oEtiqFi xtq `Ede) ©¨¦§¥¤§§¥¤¦

Ftv `A iM ,zFIpFncTd ixtQn FzlEfe§¨¦¦§¥©©§¦¦¨§
dhhw mdOr dUre eUr oA ftil` oA¤¡¦¨¤¥¨§¨¨¦¨¤§¨¨
ci xAbYe dngln EkxrW cr df lr©¤©¤¨§¦§¨¨©¦§©©
mE`iade eicEcB xgan mr FytzE sqFi¥§¨¦¦§©§¨¤¡¦
ini lM dqitzA mW cnre mixvnl§¦§©¦§¨©¨¦§¦¨¨§¥
ux`l Klde FzFnA mXn gxaE ,sqFi¥¨©¦¨§§¨©§¤¤
,`nFxA miYM lr KlnE `iptp`M©§©§¨¨©©¦¦§¨
,`ilH` ux` lM lr Klnd sFQaE©ª§©©¨¤¤¦©§¨
,dnFx lr oFW`x Kln xW` `Ede§£¤¨©¦©¨
oFW`xd lkidd dpA xW` `Ede§£¤¨¨©¥¨¨¦
mbe .`nFxA Epap xW`n lFcBde§©¨¥£¤¦§§¨§©

EpizFAx(.b"i dhFq)oiprd dGn ExiMfd ©¥¨¦§¦¦¤¨¦§¨
:dxrOA eUr zhhTn¦§¨©¥¨©§¨¨

áeúkäåo`kA xn`W(c"i 'p oNdl)aWIe §©¨¤¨©§¨§©¨©¨¨
lke eig`e `Ed dnixvn sqFi¥¦§©§¨§¤¨§¨
Fxaw ixg` eia` z` xAwl FY` milrd̈Ÿ¦¦¦§Ÿ¤¨¦©£¥¨§

,eia` z`cg` zn `NW fnxl `A ¤¨¦¨¦§Ÿ¤Ÿ¥¤¨
mdl cnrW ,KxCA `le dnglOA mNMn¦ª¨©¦§¨¨§Ÿ©¤¤¤¨©¨¤

:FOr ElrW sqFi zEkfE `iaPd zEkf§©¨¦§¥¤¨¦
àìåz`Ul eia` dEv xW`M sqFi dEv §Ÿ¦¨¥©£¤¦¨¨¦¨¥

`l iM ,dYr ux`A Fxawl FzF`§¨§¨¨¤©¨¦Ÿ
.mdl `Ed cFakl iM drxR ziA EdEgiPi©¦¥©§Ÿ¦§¨¨¤
eia` ziaE eig` FOr Ekli m`W ,cFre§¤¦¥§¦¤¨¥¨¦
xW` lM z` ux`d iWp` Eapbie Elfbi¦§§§¦§§©§¥¨¨¤¤¨£¤
mW EdEkilFIW cFaM KxC EPpi`e ,mdl̈¤§¥¤¤¤¨¤¦¨

:mixg £̀¥¦
úî éëðà åéçà ìà óñBé øîàiåmW) ©Ÿ¤¥¤¤¨¨Ÿ¦¥¨

(c"k wEqRiM ,Eid miIg eig` iM , ¨¦¤¨©¦¨¦
xzFi mini Ekix`ddY` xW`M ,EPOn ¤¡¦¨¦¥¦¤©£¤©¨
xn`e .ielA d`Fx(d"k wEqR mW)rAWIe ¤§¥¦§¨©¨¨©©§©

,l`xUi ipA z` sqFieig`W FzF`xA iM ¥¤§¥¦§¨¥¦¦§¤¤¨
eia` ziA lke mdipA lM riAWd mipwf§¥¦¦§¦©¨§¥¤§¨¥¨¦
,dN`Bd zrl mdipA ipA z` mB EEvIW¤§©©¤§¥§¥¤§¥©§ª¨

:zElBd mircFi mNM iMal dxez ¦ª¨§¦©¨
.óñàiå òåâiå (âì),FA dxn`p `l dzinE ©¦§©©¥¨¤¦¨Ÿ¤¤§¨

EpizFAx Exn`e(.'d ziprY)awri §¨§©¥©£¦©£Ÿ
zrclE .i"Xx oFWl ,zn `l Epia`̈¦Ÿ¥§©¦§©©
FnvrA dzin xiMfd awri ixd ,EpizFAx©¥£¥©£Ÿ¦§¦¦¨§©§

(`"k g"n lirl)midl` dide zn ikp` dPd §¥¦¥¨Ÿ¦¥§¨¨¡Ÿ¦
F` ,FWtpA `Ed rci `l ilE`e .mkOr¦¨¤§©Ÿ¨©§©§

oke .FnWl cFaM zzl dvx `NW'p oNdl) ¤Ÿ¨¨¨¥¨¦§§¥§©¨

(e"h,mdia` zn iM sqFi ig` E`xIeiM ©¦§£¥¥¦¥£¦¤¦
:llM dfA md Erci `NW F` ,`Ed zn mdl̈¤¥¤Ÿ¨§¥¨¤§¨

ïéðòåmiwiCSd zFWtp iM dGd WxcOd §¦§©©¦§¨©¤¦§¨©©¦¦
stFgY Ffe ,miIgd xFxvA zFxExv§¦§©©¦§§¥
ipXd DWEal zWaFl ,mFId lM eilr̈¨¨©¤¤§¨©¨¦
F` ,awriM ,dnExr dPhWti `NW¤Ÿ¦§§¤¨£¨§©£Ÿ
oiprd oaEie .zFpOfn miYrl WAlzY¦§©¥§¦¦§ª¨§©¨¦§¨

zAW zkQnA dGd(:a"pw)zkQnaE ©¤§©¤¤©¨§©¤¤
zFAzM(.b"w):` dxez §ª

ixaC xERqA ziW`xA xtq mlWpe§¦§©¥¤§¥¦§¦¦§¥
,zFWcge zFpFW`x ciBdl ,zFa`d̈¨§©¦¦©£¨
lM xvFilE .zFaaNA dpgnvY mxhA§¤¤¦§©§¨©§¨§¥¨
,zFAx zFNdY ,zFaxr akFx ziW`x¥¦¥£¨§¦©
zFlilr EpMzp Fle ,zFaaxl zF`cFde§¨¦§¨§¦§§£¦
,zFaBUp zFrce zFTnr dNbn ,zFAqe§¦§©¤£ª§¥¦§¨
izF` KilFOd ,zFaWgOd xF`l `ivFnE¦¨©©§¨©¦¦
lnFBd ,zFaizp KFzA dwcv KxcA§¤¤§¨¨§§¦©¥
`xFal gaW mlWpe mY :zFaFh miaIgl©©¨¦©§¦§¨¤©§¥

mlFr¨
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(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ עד חניטתֹו, ימי לֹו הׁשלימּו «ƒ¿¿ְְֲִִִֵַָ
יֹום  ארּבעים לֹו ‡˙B.ׁשּמלאּו ek·iÂ'B‚Â∑ ארּבעים ְְִֶַָָ«ƒ¿…¿ְִַָ

לבכּיה  ּוׁשלׁשים ּברכה לחניטה להם ׁשּבאה לפי , ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
מתּברכין לרגלֹו נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה ,. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

(ã)äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

:øîàì äòøô©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìòà¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, (שמות ¬∆»ƒƒƒְְִ

הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". ְְְִִִִִֵֶַַַָָ"ּכיֿיכרה
קניתי", "אׁשר כו)ּכמֹו: עקיבא:(ר"ה רּבי אמר ְֲֲִִִִֶַַָָָ

ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכׁשהלכּתי

ּדגּור  ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ּכסף ,ועֹוד ּכל יעקב ׁשּנטל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ואמר  ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהב

'ט  ּבּמערה'לעׂשו: חלק ּבׁשביל זה .ל ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EòéaLä¦§¦¤«

i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,הּׁשבּועה ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ
על  'עבר לֹומר: ירא אבל ,מּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא
הּׁשבּועה  על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשבּועה'!

ׁשאני  הּקדׁש, לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבעּתי
לׁשֹון  ׁשבעים על עדף ּבֹו,מּכיר מּכיר אינ ואּתה , ְְְִִִִֵֵַַַַָָֹ

סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא .(דף ְְִִֶֶַָָ

(æ)éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è)ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

(é)-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî íL̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«
i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין מּקף …∆»»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

יג) ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו הּמארע, ׁשם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
ּתלּוי  יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל

ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן עמדּו יעקב, ׁשל ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבארֹונֹו
קֹוצים והּקיפּוהּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

eÓÈÏLג  Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èp¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו  Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז  È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י  Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ
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(àé)ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå ãèàä̈«¨½̈©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî ìáà dîL§¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

i"yx£ÂÈ· B˙‡ e‡NiÂ∑:צּום ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְִֵֶָָָָֹ
מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ'אל

אּתם', אּלא ּכנען, מּבנֹות מקֹום:(ב"ר)ׁשהם להם וקבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למּסע  ּוכסדרן רּוחֹות, לארּבע וכן למזרח ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹׁשלׁשה

ׁשהּוא  יּׂשא, לא לוי ּכאן. נקּבעּו ּדגלים ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹמחנה
,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעתיד
עלּֿדגל  "איׁש וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים ֹומנּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

מּטתֹו ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות .ּבאתת", ְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
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ּבמערת  אֹותֹו "וּיקּברּו יעקב לקבּורת ּבנֹוגע הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹעל
הּמכּפלה" יג)ׂשדה עּוזיאל (נ, ּבן יֹונתן ּבתרּגּום איתא , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ליֹוסף  ׁשביק הוה ולא כּו' רׁשיעא לעׂשו ּפתּגמא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ"ּוׁשמיע
ריׁשיּה וקטע סיפא [חּוׁשים] ונטל כּו' אבּוי ית ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָלמיקּבּור
ּבגֹו ואתנח כּו' מתּגלּגל ּדעׂשו ריׁשא והוה רׁשיעא, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּדעׂשו

אבּוי". ּדיצחק ְְְִִֵָָעיטפיּה
רׁשע  קֹוברין ׁש"אין הּוא הּדין הרי ּביֹותר, ּתמּוּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

צּדיק" ס"ה)אצל שסב סי' יו"ד טושו"ע א. מז, ואם־ּכן (סנהדרין , ְִִֵֵֶַ
ּדעׂשו ׁש"ריׁשיּה יּתכן עיטפיּהרׁשיעא ּכיצד "ּבגֹו מּונח " ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ְְִָּדיצחק"?
הּפנימּיּות: ּבדר זה לבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָויׁש

לא  הּצּדיק ׁשּביצחק ּופׁשּוט, הּוא. ּביצחק - עׂשו ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשרׁשֹו
ּכאׁשר  רק היה רׁשע, עׂשו ׁשהיה וזה ורׁשעּות. רע ׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה
ּבענינים  והתעּסק - יצחק - מּׁשרׁשֹו עצמֹו את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהבּדיל

וחֹומרּיים. ְְִִִִָּגּופנּיים
א ּגמּור, רע היה עׂשו ׁשל וחמרּיּותו "ּגּופֹו" ׁשרק ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹונמצא,
היה  ביצחק, ׁשהּוא ּכפי ׁשּלֹו וׁשרׁש הּמקֹור ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשֹו"

טֹוב. ַרק
ונׁשאר  עׂשו, ׁשל "ּגּופֹו" את וניתקּו הפרידּו ּכא ׁשר ּכן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָועל
ׁשּי ולכן ּגמּור. טֹוב ּכי־אם רע, ּבֹו אין אזי "ריׁשיּה", ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָרק

ּדיצחק". עיטפיּה "ּבגֹו מּונח ְְְְְִִִֵֶֶָָׁשּיהיה
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אתֹו וּיקּברּו ּכנען ארצה בניו אתֹו יג)וּיׂשאּו (נ, ְְְְְִִַַַַַָָָֹֹ
ּבנׂשיאת  הּסדר רׁש"י מפרׁש ּבניו" אֹותֹו "וּיּׂשאּו הּפסּוק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
לׂשאת  עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי ּומסּים יעקב, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹארֹונֹו
יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא לא ויֹוסף הארֹון, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

ְֵֶַּתחּתיהם".
הּוא  הארֹון נׂשיאת הרי יּׂשא, לא ׁשּלוי הּטעם ּבאּור ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצרי
על־ידי  אּלא על־ידֹו לא ּגּופא ּובזה הרחֹוק, ׁשּבעתיד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹענין
ארֹונֹו ּדנׂשיאת הּמצוה את זה ּבגלל מּמּנּו יּקחּו ּומּדּוע ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבניו,

אביו? ִֶָׁשל
ּבזה: ְֶַַָָָההסּברה

ׁשרׁש"י  ּכפי ּבמצרים, הּׁשעּבּוד התחיל יעקב ׁשל ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָֹּבמיתתֹו

נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר "ׁשּכיון הּפרׁשה ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכֹותב
ׁשהתחילּו הּׁשעּבּוד מּצרת יׂשראל ׁשל ולּבם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעיניהם
מּמצרים  יעקב ׁשל ׁשהֹוצאתֹו מּובן ּומּזה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹלׁשעּבדם".
וׁשעּבּוד  ּגלּות להיֹות ׁשּיּוכל ּגרמה יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָלקבּורה

ְִִַמצרים.
למעלה  היה לוי ׁשּכן הארֹון, את לוי נׂשא לא זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּומּטעם
לוי  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו "לּמה רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּׁשעּבּוד,
מן  ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
על  ימים הארי ולוי . . ׁשעּבּוד היה לא קּים ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּׁשבטים
ׁשעּבּוד  "מלאכת לוי לׁשבט ּבנֹוגע אפילּו מּזֹו: ויתירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻּכּלם".

לוי". ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא ְְְִִִִֵֶַַָָֹמצרים

È·a˙יא  ‡Ï·‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈



igieס zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i iyiy meil inei xeriy
ׁשּכן  הארֹון, את לׂשאת ׁשעתיד זה עם קׁשּור זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוענין

ׁש לפי עבֹודה לעׂשֹות רצּו לא . . לוי ׁשל ּידעּו"ׁשבטֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשעתידין

יג) א, שמות זקנים) (הדר .(תוספות

(ãé)íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑,ּכאן ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒֲַָָָָ
הקּדים  ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו ְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהקּדים
פרעה  עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: לאחיו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצרים

לפי  אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוגֹו'"
ּכתריהם  ׁשּתלּו ּכנען, מלכי ׁשעׂשּו הּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשראּו

ּכבֹוד  ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל .ּבארֹונֹו ֲֲֲֶֶַַָָָֹ

(åè)eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

:Búà eðìîb̈©−§Ÿ«
i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ַ

רגילים  ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ"וּיראּו"?
ּכבֹוד  ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף ׁשל ׁשלחנֹו על ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻלסעד

לא  יעקב ּומּׁשּמת eÓËNÈ.(ב"ר)קרבןאביו, eÏ∑ ְֲִִֵֵֶַָָֹֹƒ¿¿≈
'לּו' יׁש הרּבה: לענינים מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
יהי  "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָמׁשּמׁש
מתנּו". "לּו הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"ְְְְְִִֵֶַַָָכדבר
"לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ְְְְְִִֵֵַַויׁש

ׁשקל  אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹחכמּו",
"לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ְְְִֵֵֶַַַַָעלּֿכּפי".

ּבּמקרא  ּדֹומה עֹוד לֹו ואין לׁשֹון ,יׂשטמנּו", והּוא ְְְְְְִִֵֵֶַָ
לׁשֹון  אחרי", האּׁשה לאֿתל "אלי ּכמֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָֹֻ'אּולי',

ּבּקׁשה  לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. "אּולי ,'ׁשּמא' ּכגֹון: ְְְֵֶַַַָָָ
הּוא  הרי אֹותי", ה' יׁשיב "אּולי ּבעניי", ה' ְְְֲִִִִֵֶַָָיראה
"אּולי  'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ְְְְְִִִֵֶַַָּכמֹו:

צּדיקם  חמּׁשים ."יׁש ֲִִִִֵַ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéåBúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑,"יׂשראל אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְִֵֵֵֶַַָ
יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ּולאהרן למׁשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹצּוה
יֹוסף  אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף

ּבלהה  ּבני את צּוּו? מי ואת ּכן. לֹו ׁשהיּולֹומר , ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, .רגילין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ
‰eˆ EÈ·‡∑(סה יבמות ּכי (ב"ר. הּׁשלֹום, מּפני ּבּדבר ׁשּנּו »ƒƒ»ְִִִֵַַָָָ

ּבעיניו  יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה .לא ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkE Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ék íúàhçå§©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

éáà éýìû éãáò:åéìà íøaãa óñBé jáiå E ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé)Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
:íéãáòì©«£¨¦«

i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé)íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
:éðà̈«¦

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו  ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז  „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

ÔÚkיז  ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

e¯Ó‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט  È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»



סי igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?אני ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְֲִִֶָ

יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע רֹוצה הייתי אם ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּבתמיהה,
ֿוהּקדֹוׁשּֿברּו רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהלא
לכם? להרע יכל לבּדי אני והיא לטֹובה, חׁשבּה .הּוא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(ë)ç ízàåäáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò ïòîì§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 48 dxrd 247 'nr 'd jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

miaFh mixacl mxFB wfid mB©¤¥¥¦§¨¦¦

הּתניא ּבספר לּמֹוח (פי"ב)איתא מהּלב לֹו "עֹולה ּדכאׁשר : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
אֹו ּכעס אֹו קנאה איזֹו אֹו חס־וׁשלֹום וׂשנאה טינא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָאיזֹו
ועליו  מּמֹוחֹו, להסירן האדם על חבירֹו, על ודֹומיהן" ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָקּפידא
חסד" ּבמּדת חבירֹו עם להתנהג מּמׁש, ההפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ"לעׂשֹות
וגם  חס־וׁשלֹום, לכעֹוס ולא האחרֹון קצה עד מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹו"לסּבֹול
לגמֹול  אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ְְְְְֳִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלחיבים
האדם  ׁשעל להבין ׁשאפׁשר ּדאף הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָולכאֹורה
רחמנא־ ּכפעלֹו לחבירֹו לׁשּלם ולא מּדֹותיו על ְְְְֲֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָֹלהעביר
הּׁשני  הרי טֹובֹות", לחיבים "לגמֹול עליו מּדּוע א ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָליצלן,
ּבטֹובה? ּכ על לֹו לׁשּלם עליו ּומּדּוע רעה, לֹו עׂשה ְְֵַַַַַַָָָָָָָָָהחיב
יׁש זה ׁשּדבר ׁשם, ׁשּכתב מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש

אחיו". עם מּיֹוסף ְִִִֵֶָ"ללמֹוד
רעה", עלי "חׁשבּתם ׁשהאחים אף הּצּדיק, יֹוסף אצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדהּנה
עׂשה  למען לטֹובה חׁשבּה ׁש"אלקים ּכּולם ראּו ְְֱֲֲִִֶַַָָָָָָָֹֹמּכל־מקֹום

רב" עם להחיֹות הּזה, כ)ּכּיֹום נ, ויחי הכתוב ונמצא,(לשון . ְְְֲִֶַַַַָָ
חס־ ליֹוסף הּזיקּו ׁשהאחים נראה היה ׁשּמתחילה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדהגם

לדבר  ּגרמה ׁשּפעּולתם האמת נתּבררה לבּסֹוף הּנה ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָָוׁשלֹום,
ׁשילם  לכן יֹוסף, ׁשל לטֹובתֹו ׁשּגרמּו אּלּו ׁשהם ּומּכיון ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָטֹוב.

טֹובֹות. להם וגמל מעׂשיהם, על יֹוסף ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָלהם
וכּמבֹואר  הּדברים, הן הן ּכי ּבּנּדֹון־ּדידן, ללמֹוד יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּזה

הּתניא כה)ּבספר סימן הקודש ׁשהּוא (אגרת אדם ּדכ"ׁשּבן ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
האדם  על ממֹונֹו", מּזיק אֹו מּכהּו אֹו מקּללֹו ּבחירה ְְְִִֵַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשלּוחים  והרּבה הּׁשמים מן נגזר ּכבר הּניזק ׁש"על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלדעת

לֹו". זאת היתה ה' ּו"מאת ְֵֵַָָָֹלּמקֹום"
לט  רחמנא ּדעביד מה ׁש"ּכל מּכיון עביד"ּומעּתה, (ברכות ב ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ב) מלמעלה"ס, יֹורד רע ּדבר ו"אין וראה , ג. פנ"א, רבה (בראשית ְְְִֵֵַַָָָ
יא) סימן הקודש אגרת - ׁשחבירֹותניא נראה אם אף אם־ּכן, ,ְֲִִִֵֵֶֶַ

ּברּור  לֹו", זאת היתה ה' ׁש"מאת מּכיון מּכל־מקֹום לֹו, ְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהּזיק
הּטֹובה  ועל ּומֹועיל. טֹוב ּדבר חבירֹו לֹו ּגרם אּלּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבמעׂשיו
יׁש מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּבמעׂשיו חבירֹו לֹו ׁשּגרם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּזאת

ּב"טֹובֹות". ְְִלגמֹול
ׁשם  הּקדׁש' ּב'אּגרת זה מבֹואר - 'חיב' נקרא ׁשחבירֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ[וזה

ואין־ּכאן־מקֹומֹו]. ּבחירתֹו. רֹוע מּצד ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָּבארּוּכה,

ß zah c"i ycew zay ß

(àë)-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå íëtè©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑:הּלב על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְִִִֵַַַַָ
עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד
אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועלֿידיכם
ונׁשּתּבח  ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָמה

אח  ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף הם, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,
נרֹות  עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את יכלּוׁשהֹורג לא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכּו' אחד נר .לכּבֹות ְְֵֶַָ

(áë)óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½
:íéðL øNòå äàî¥¨¬¨¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåøéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ
:óñBé ékøa-ìò eãlé äMðî-ïa¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו, «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚÓÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡·È‰eכב  ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k jxk zegiy ihewl)

יֹוסף ּברּכי על יּלדּו . . מכיר ּבני כג)ּגם אתילידּו(נ, ּכד  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻ
יֹוסף עּזיאל)ּגזירינּון ּבן יֹונתן הּסנּדק (ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף היינּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו מכיר, ּבני יֹונתן)ׁשל ּכ,(ּפרּוׁש על והקׁשּו . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבסנּדקאּות  אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי
אדם  ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, ּבדֹומה אחים, ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשל

א)ּבּה" כו, סֹופר',(יֹומא ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו על־ּפי לתרץ ויׁש . ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק לׁשּמׁש יכֹול ּדאתרא' ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁש'ּמרא
ּכאן: ואף ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּכׁשם
לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', 'מרא הארץ, על הּׁשּליט היה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻיֹוסף

אחים. לׁשני סנּדק ְְְִִִֵַַָלהיֹות

(ãë)ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ
úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà ã÷ôé¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

(äë)ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà óñBé òaLiå©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
:äfî éúîöò-úà íúìòäå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

(åë)Búà eèðçiå íéðL øNòå äàî-ïa óñBé úîiå©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
:íéøöîa ïBøàa íNéiå©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 474 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBd KWgn lrRzdl `NW gMd©Ÿ©¤Ÿ§¦§¨¥¥Ÿ¤©¨

ּבמצרים: ּבארֹון פרשתנו)וּייׂשם (סיום ְְִִִֶַָָָֽֽ
ּבטֹוב" ּד"מסּיימין הּכלל ועוד)ידּוע נדה, סוף תוספות ,(עיין ְְְְִִַַַָָ

ׁשּיֹוסף  ּבזה הּוא ּבראׁשית ספר סּיּום מּדּוע ּתמּוּה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם־ּכן
זכה  ׁשּלא הּׁשבח, הפ זהּו לכאֹורה הרי ּבמצרים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנקּבר

ּבמצרים? ונׁשאר יׂשראל ּבארץ מּיד ליקבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹוסף
הּתֹורה על "ּבּׁש ּׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה לֹומר (פרשתנו ויׁש ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כט) ּבארץ מז, ולא ּבמצרים יֹוסף ׁשּנקּבר לזה ׁשהּטעם ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
עליהם  ׁשּתגן צרי "אּתה ליֹוסף אמר יעקב ּכי הּוא, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל
ּבּגלּות, ׁשהם זמן ּכל וחסד חן להם למׁש צרי ואּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹכּו'

ּבּמדּבר". ּולמׁשכם עּמהם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָוללכת
יׂשראל  ּבני ׁשאבּו ּבמצרים יֹוסף מּקבּורת ׁשאּדרּבה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא,
ּבידעם  הּנה קׁשה, ּגלּות ּבתֹו ׁשהיּו ּדאף וחּזּוק, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָעּדּוד

מּזה  נתעֹודדּו ּגלּותם, ּבצרת אּתם נמצא הּצּדיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיֹוסף
ּבדבקּותם  חזקים ולהיֹות מהּסביבה, להתּפעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשּלא

ְַָָלהקּב"ה.
קבּורה  ׁשל הּמעלה ּגדל אף ּׁשעל מה לבאר יׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
יׂשראל  מרֹועי וכּמה ּכּמה נטמנּו מּכל־מקֹום יׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבארץ
עם  יחד ּבּגלּות ׁשּנׁשארּו על־ידי־זה ּכי לארץ, ּבחּוץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא
ה'. ּבעבֹודת וחּזּוק עּדּוד ׁשֹואבים מּזה הּנה מרעיתם, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹצאן
ּבארֹון  "וּייׂשם ּבּפסּוק הּוא ּבראׁשית ספר ׁשּסּיּום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוזהּו
החזק  ׁשהּוא ונתחּזק", חזק "חזק מכריזים ותכף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמצרים",
אׁשר  עד הּגלּות, ּבמצר ּבהיֹותנּו יׂשראל, מרֹועי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמקּבלים

ּבימינּו. ּבמהרה הּגֹואל ְְִֵֵֵַָָָיבֹוא

÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחי פ"ה פרשת חסלת

k„Ó¯כד  ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

k„Ó¯כה  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

eËÁÂכו  ÔÈL ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa ‡B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ
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סג

יום ראשון - ח' טבת
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א טבת
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' טבת
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד טבת
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו

לשבוע פרשת ויחי  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
לפי  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א 

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 



zahסד 'g oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ח' ראשון יום
פרק ז  ,`i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ãvnL ìàøNéaL úéîäaä úéðeiçä Lôð Cà .æ ÷øt¤¤©¤¤©¦¦©§¥¦¤§¦§¨¥¤¦©
íãàä íãa úLaìîä ,ätìwämiiga eze` zeigdl - ©§¦¨©§ª¤¤§©¨¨¨

,miiptebìéòì økæpk1íéâãå úBôBòå úBiçå úBîäa úBLôðå , ©¦§¨§¥§©§§¥§©§§¨¦
,äìéëàa íéøzîe íéøBäè,dxez oic itÎlr -úeiçå íei÷å §¦ª¨¦©£¦¨§¦§©

çîBvä ìëå íîBcä ìk̈©¥§¨©¥©
ïëå ,äìéëàa øznä©ª¨©£¦¨§¥

i÷äNònä ìk úeiçå íe ¦§©¨©©£¤
éðéðòa äáLçîe øeac¦©£¨¨§¦§§¥
íäa ïéàL äfä íìBò¨©¤¤¥¨¤

,øeqà ãöxeq` didiy - ©¦
e` xacl ,mzeyrl

,mda xdxdlLøL àìŸŸ¤
ðò àìåúBöî ä"ñMî ó §Ÿ¨¨¦§¨¦§

ïäéôðòå 'äNòú àì'Ÿ©£¤§©§¥¤
,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨

mixeaica ,zeaygnayk
ly cv oi` ,miyrnae

,llk xeqi`ïðéàL ÷ø©¤¥¨
ìíéîL íLlk ,ixd - §¥¨©¦

eixeaic ,eiyrn
,icedi ly eizeaygne
ly enyl zeidl mikixv
icediyk :lynl .d"awd
ezlik` dkixv ,lke`
gek el didiy ick zeidl
lltzdl ,dxez cenll
exgqn ;devn miiwle
dpeeka zeidl jixv
z` qpxtl ecia didiy

zelinb ,dwcv zzl ,zeevnle dxezl eicli z` lcbl ,ezgtyn
,miyrnd on zxcrp ef dxhnyk ,mxa .dnecke micqg

,ely zeaygnde mixeaicdàlà,`id mzxhn -óebä ïBöø ¤¨§©
Búeiçå Bîei÷å óebä Cøö àeä elôàå ,Búåàúå Böôçå§¤§§©£¨©£¦Ÿ¤©§¦§©

,Lnîdlik` :enk ,miiwzdle zeigl leki sebd oi` mdicrla - ©¨
zn`a leki `ed oi` dlik`d icrlae ,lek`l yxec sebdy -

,z`f dyriy ,mpn` ,gxkdd on .zeiglàlà,o`k xqgy dn - ¤¨
:`edì dðéà BúðekLBôeâa 'ä úà ãáòì éãk íéîL íL- ¤©¨¨¥¨§¥¨©¦§¥©£Ÿ¤§

icedi ly ezpeek zeidl dkixv ixd ,epxn`y dnl m`zdae
.`idd dlik`d geka z"iyd z` cearl lkeiy ,dlik` zrya

dpeekyk ,mxaef,dxqgéôéãò àì,miticr mpi` -äNòî Ÿ£¦¥©£¤
,dîöòa úéîäaä úéðeiçä Lôpî elà úBáLçne øeac¦©£¨¥¦¤¤©¦¦©§¥¦§©§¨

ìkì øLàk ìkäå,dzaygne dxeaic ,diyrne ytpd -òtLð §©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¨
àéäL ,àøçà àøèñå úBtì÷aL úéðMä äâøãnî CLîðå§¦§¨¦©§¥¨©¥¦¤¦§¦§¦§¨¨¢¨¤¦

,zetilwd xcqa -÷pä úéòéáø ätì÷,"dâð útì÷" úàø- §¦¨§¦¦©¦§¥§¦©Ÿ©

,dyecwd xe` oiicr da xi`ny meynàø÷pä ,äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¦§¨
dëBúa áøòî áBè èòî ÷ø ,òø Blëk Baø ,"äiNòä íìBò"¨¨£¦¨ª§ª©©§©§Ÿ̈§¨
zenlera mb zniiw ,rxe aeh zaxernd "dbep" ztilw ,oky -
cg` mlera :mlerl mler oia lcad yiy `l` ,xzei mipeilr
,aexd - "aeh"d deedn
ok ,herind - "rx"de
.aehdn rxd my lcaen
,rxde aehd ,xg` mlera
`ed ,"dbep" ztilw ly
zivgn ,dvgn lr dvgn
epyie .rx zivgne aeh
ztilw ea mler cer
wxe rx daexa `id "dbep"
mlera eli`e .aeh dherin

dfdly dlek lk hrnk ,
rx `id "dbep" ztilw
z`f .aeh `ed ohphw wlge
ly df ohphw wlg ,cere
,rxa axern - aeh

äpnnL]aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep" ztilwayúBàä

LôpaL úBáBè úBcî¦¤©¤¤
,ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

.[ìéòì øàaúpL Bîk- §¤¦§¨¥§¥
zecndy ,oey`x wxta
ipaa zeirahd zeaehd
zepngxk ,l`xyi
ze`a ,micqg zelinbe
,oky .zindad ytpdn
,cvik - rxd one dtilwd on `id zindad ytpdy zexnl
d`a `idy oeikn ,`l` - ?zeaeh zecn dpnn ze`a ,`eti`
ytpay aeh eze`n ixd ,aeh mb da yiy ,"dbep" ztilwn
.l`xyi ipa rahay zeirahd zeaehd zecnd zeraep ,zindad

rxd mr aehd axern "dbep" ztilway oeiknezlekia yi -
mikynpd zeaygnae mixeaica ,miyrna ynzydl ,mc`d
envr xac eze`y ,oldl xaqeiy itk ,rxl mbe aehl mb ,dpnn
- jtidle ,dyecw ly dyrn `ed - miny myl dyrp `ed m`

.daygna e` xeaica mb jke ,rx ly dyrn `edàéäåztilw - §¦
,"dbep"ìL ïéa úòvîî äðéçaéøîâì úBàîhä úBtì÷ L §¦¨§ª©©¥¨Ÿ§¦©§¥§©§¥

úììëð àéäL íéîòt ,ïëìå .äMãwä úâøãîe úðéça ïéáe¥§¦©©§¥©©§ª¨§¨¥§¨¦¤¦¦§¤¤
ìLaèî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷ L §¨Ÿ§¦©§¥§¤¨§¥©¦©©

ä íLa ã ÷øt LéøäìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ¥¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨
eðéäc ,äMãwä úâøãîe úðéçáa?dyecwa zllkp `id izn - ¦§¦©©§¥©©§ª¨§©§

-øøaúð da áøòîä áBhäLk,lcape -äìBòå øáBâå òøäî §¤©©§Ÿ̈¨¦§¨¥¥¨©§¥§¤
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íéøîà éèå÷éì
êà æ ÷øôìàøùéáù úéîäáä úéðåéçä ùôð

íãá úùáåìîä äôéì÷ä ãöîù
íéøåäè íéâãå úåôåòå úåéçå úåîäá úåùôðå ì"ðë íãàä
çîåöä ìëå íîåãä ìë úåéçå íåé÷å äìéëàá íéøúåîå
øåáã äùòîä ìë úåéçå íåé÷ ïëå äìéëàá øúåîä
ùøù àì øåñéà ãö íäá ïéàù æ"äåò éðééðòá äáùçîå

ðò àìåóàúééøåàã ïäéôðòå äùòú àì úåöî ä"ñùî
åöôçå óåâä ïåöø àìà íéîù íùì ïðéàù ÷ø ïðáøãå
àìà ùîî åúåéçå åîåé÷å óåâä êøåö àåä 'éôàå åúåàúå
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù

22úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
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א.1. פרק



סה zah 'h ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט' שי יום
,22 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì úåîä òìåáéù

.äMãwa ììëðå,owfd epax dzr ynzyn ,oiprd zxaqdl - §¦§¨©§ª¨
e` dyrnd ly zeigd mday ,xeaic e` dyrn ly `nbeca
zexyt`d o`k dpyi ,xnelk ,"dbep" ztilwn `id ,xeaicd

lvpldyrnd z` dyer `edy dryae ,rxl mbe aehl mb dze`
`id ,dyecw ly dpeeka
eli`e ,dyecwa zllkp
z` dyer `edy drya
eteb beprz myl dyrnd
zeigd z` cixen `ed -
yelyny xenb rxl
.ixnbl ze`nhd zetilwd
ìëBàä :ìLî-Cøc ïBâk§¤¤¨¨¨¥

àøBúc àðîL àøNa- ¦§¨§¥¨§¨
xey xya lke` mc`yk

,onyíOáî ïéé äúBLå- §¤©¦§ª¨
z`f dyer `ed oi` ,`l`
m`Îik ,dee`z myl

,dpeeka,BúøBúìe 'äì Bzòc áéçøäìxzei aeh lkeiy ick - §©§¦©§©§¨
,dxez xzei aeh oiadle z"iyd z` cearl:àáø øîàãk¦§¨©¨¨

,"'eë àçéøå àøîç"`ax xn`y enk -2miaigxn aeh gixe oii , ©§¨§¥¨
ixg` ytgn `ed okle ,xzei aeh oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc
xzei aeh oiadl zrcd zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh xya
,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`y ,zxne` z`f ,dxeza

Bàe` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy wx `l -
dlik`dy `l` ,devn myldnvrxya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oii dzeye onyíi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥

áBè-íBéå úaL âðò úåöîaeh meie zay bprl devn oky - ¦§©Ÿ¤©¨§
myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae xya zlik`a

,zexen`d zepeekdn zg`äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨
;ïaø÷ëe äìBòk 'äì äìBòå ,dâð útìwî òtLðenk - ¦§¨¦§¦©Ÿ©§¤©§¨§¨§¨

ler"zeigd f`y ,oaxwe "d
gekn dyry dyrnd ly
- dizyde dlik`d

.dyecwa zllkpïëåjk - §¥
:xacn mc`y xeaica mb
ly dpeeka md m`
zeigd f` dler ,dyecw
,dyecwl dl` mixeaicay

:enkàúlî øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãácrinynd - ¦§¦¨

dpeeka ,dgicaçwôì§©¥©
'äì Baì çnNìe Bzòc©§§©¥©¦©

,BúãBáòå BúøBúìeick - §¨©£¨
,z"iyd z` cearl,äçîNa úBéäì íéëéøvLdxez cenil - ¤§¦¦¦§§¦§¨

rinyn `ed okle ,dgny jezn zeidl mikixv 'd zceare
,dgnyd z` xiabdl ick ,dgicaàáø äNòL Bîëe§¤¨¨¨¨

åéãéîìúì3älçz àúeçéãác àúlî íäéðôì øîàLiptl - §©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨¦§¦¨§¦¨
dgica mdiptl xne` `ax did ,eicinlz mr cenll ayiy

.ïðaø éçãáeick ,mdilr dgeca dzyrp eicinlz ly mzrce - ¨§¥©¨¨
dxhna zxn`p dgicayk .mcenil z` oiadl xzei aeh elkeiy
zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad el` milnay zeigd ixd ,efk

.dyecwa zllkpe rxdn

,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©§¥¤¥©

aL ïéiäå øNaä,Baø÷- ©¨¨§©©¦¤§¦§
,dzye lk`yéôì ììëðå§¦§¨§¦

ìLaL øeîb òøa äòLL ¨¨§©¨¤§¨Ÿ
,úBàîhä úBtì÷- §¦©§¥
,llk aeh oda oi`yBôeâåmyl dzye lk`y mc`d ly - §

,de`zïäì äNòð,zetilwl -äákøîe Leáìdakxn enk - ©£¤¨¤§¤§¨¨
ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl dlha `idy
lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrn zrya ,mc`d

wx edf la` ,dtilwløæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL éôì§¦¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ
,BúøBúìe 'ä úãBáòì- ©£©§¨

dyer mc`yk ,oky
dxezl xfege daeyz
zcxtp ,'d zcearle
zxfege zetilwdn zeigd

,dyecwl dlereéôì ék¦§¦
ïééå øzä øNa äéäL¤¨¨§©¤¥§©¦

,øLkezee`za mc`de - ¨¥
zetilwd ylyl mcixed

,ixnbl ze`nhdCëì§¨
úBìòìå øæçì íéìBëé§¦©£Ÿ§©£

Bnò,mze` dzye lk`y mc` eze` mr cgi -úãBáòì BáeLa ¦§©£©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

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

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
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ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחים



zahסו 'h ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'ädlik`dn el sqeezipy gekd z` f` lvpn `ed ,ixdy -
.z"iyd z` caere dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne

ì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLezeyrl e` elk`l xzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
,xyw zxzd - zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàå- §¨¦¥©¦¦

epi`yxeywicia
ze`xwpd ,zetilwd
ody iptn ,"mipevig"
.dyecwd zeyxl uegn
`vnp epi` xzid ly xac
zetilwd zeyxa
xeyw epi`e "mipevig"d

- jk ick cr odiciaàlL¤Ÿ
.'äì úBìòìå øæçì ìëeé©©£Ÿ§©£©
ik m` ,"xzid" ly xac -

,"dtilw"n raep `edleki
zelrzdle xefgl

.dyecwa÷ømb ,mxa - ©
,dyecwl zxfeg zeigdyk
xfeg mc`dy iciÎlr

,daeyzaeîéLøäL¤¨§¦
,óeba øàLð epnî- ¦¤¦§¨©

xzend xac lk` mc`yk
zryae ,de`z myl
rx xacd dyrp dyrn

eze`yk mb okle - etebn wlg dyrp df dry dze`a ixd ,xenb
- zeigd z` mb ez` dlrne ,myd zcearle dxezl xfeg mc`

,eteba rxdn "myex" oiicr x`ypéøö ïk ìòåèeaçì óebä C §©¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -ïn÷ì øàaúiL Bîk4.xawd heaigy - ©¤¤§¤¦§¨¥§©¨

,dnypd z` jkfl ick mi`ad dlrnly miyperd lk enk `ed
"myex" eze`n mc`d z` jkfl cgeina oeekn xawd heaige
,xen`k .miny myl `ly miiptebd mibeprzdn eteba x`ypy
rxa ,dry itl ,zllkp ,de`z myl dizye dlik`ay zeigd
dyri mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb

,daeyzäåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
.daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly
`l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d lk ,mxa

,miny myl `le de`z myl z`f dyer `edyïk-ïéàM-äî©¤¥¥
ïäL ,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîamd zeida - §©£¨£¦£¤¥

mnvr,mixeq` mixacìMîíä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥§©§¥¥
íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñàuegny zetilwd icia - £¦§¦¦¥©¦¦

,dyecwd zeyxlïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd -íéìBò §¨§¥¦
íMî,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò,dpnlriz zetilwdy - ¦¨©¦¨Ÿ¨

áeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5äàîhä çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©©ª§¨

;"õøàä ïî øéáòà-`linn odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevipBàmby ,xacd xyt` -dzrzeigd `vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd lyäNòiL ãò©¤©£¤
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck ìk äìBãb äáeLz§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨
äáäàî äáeLz àéäL¤¦§¨¥©£¨

àaìc à÷îòî- ¥¨§¨§¦¨
wnern `id daeyzdyk

,aldäaø äáäàa§©£¨©¨
ä÷éLçå,wyg jezn - ©£¦¨

Ba ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå§¤¤¥¨§¨§¨
BLôð äàîöå ,Cøaúé¦§¨¥§¨§¨©§
,äiöå äôéò õøàk 'äì©§¤¤£¥¨§¦¨
mb jk ,minl d`nvd -
,z"iydl d`nv eytp

äpä ãò ék úBéäìcr - ¦§¦©¥¨
,daeyz dyryäúéä̈§¨

äiö õøàa BLôð©§§¤¤¦¨
àøèqä àéä ,úåîìöå§©§¨¤¦©¦§¨
øBàî ä÷Bçøe ,àøçà̈¢¨§¨¥

,úéìëúa 'ä éðteytp - §¥§©§¦
xe`dn zilkza dwegx

,iniptd iwl`dúàæìå- §¨Ÿ
dyery drya ,okle
,dax dad` jezn daeyz

BLôð äàîö,z"iydl - ¨§¨©§
æò øúéa,xzei wfg - §¤¤¨

,íé÷écvä úBLôð ïBànvî,oky .mrt s` e`hg `ly - ¦¦¨©§©©¦¦
cinz `vnpy inl minec mde ,d"awd l` cinz miaexw miwicv
`vnpy in eli`e ,jk lk wfg epi` epe`nv my ,min ly mewna
wfg `ed minl epe`nv - min ea oi`y mewn ,dnny xacna
wfg zewl`l "daeyz lra"d ly epe`nv mb jk .daxda

,"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
miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad od

mby ,oaen xen`dnzrk,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,
,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl jxc dpyi

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyz iciÎlr z`feìáà£¨
'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæ äáäàî àlL äáeLz§¨¤Ÿ¥©£¨©¤¦§¨§¨§

,Bì çìñé,xary zexiard lr -Bì eNòð àì íB÷î-ìkî- ¦§©¦¨¨Ÿ©£
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íéøîà éèå÷éì
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

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
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
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
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ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש



סז zah 'i iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י' שלישי יום
,ai 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåôèáù úåéçä êàcr24 'nr:íãå øùá óåâá ,

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

,zexiard,úBiëæk- ¦§ª
,zeevnkíéìBò ïéàå§¥¦

úò ãò éøîâì ätìwäî¥©§¦¨§©§¥©¥
,õ÷,zelbd -òláiL ¥¤§ª©

úånäzetilwd - ©¨¤
,zen ze`xwpd.çöðì- ¨¤©

dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay zeigdy ,epcnl ,ixd
zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn ixnbl wzpidl dleki

e` ,dax dad` jezn
dplhazz zetilwdyk
oldl .ixnbl dpnlrize
miiwy xnel owfd epax `a
ely zeigdy cg` xeqi`
mb dyecwl zelrl dleki
dyeryk `l` ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr `ly
:dhnd lry rny z`ixwa dax dpeek jezn dpekp daeyz

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LíMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨

,äðBëð äáeLúa,dpk j` "dlibx" -äîeöò äðeëáe ¦§¨§¨§©¨¨£¨
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnä ìòL òîL úàéø÷a"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 ézLizye - §¥¦
,ick od el` zeitâøäì©£Ÿ
íéðBöéçä úBôebly - ©¦¦

,zetilwdLeáì eNòpL¤©£§
,úBthaL úeiçì- ©©¤©¦

zetilwd zeteb zbixd
zeitd zg` iciÎlr dyrp
rny z`ixw ly axgdn

,dhnd lryäìBòå§¨
,íäî úeiçäici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipyd dtd
.ïç éòãBéì òeãik- ©¨©§§¥¥

)gdnkpznkg ,(dxzq
.dlawdøkæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©

äøBza äìháì òøæ ïBò£¤©§©¨¨©¨
,úBøeñà úBàéa ììëa¦§©¦£

,ïäî øeîçL óàs` - ©¤¨¥¤
,zexeq` ze`ian dlhal rxf oer xeng miieqn hxtayìBãâå§¨

ãéìBnL úBtìwäå äàîhä éeaøå úeìãbä úðéçáa ,BðBò£¦§¦©©©§§¦©ª§¨§©§¦¤¦
äaøîe,zetilwd z` -,äìháì òøæ úàöBäa ãàî ãàîa ©§¤¦§Ÿ§Ÿ§¨©¤©§©¨¨

.úBøeñà úBàéaî øúBéiciÎlr xvei `ed zenka xnelk - ¥¦¦£
dxiaref,zexeq` ze`ia iciÎlr xy`n zetilw xzei daxd÷ø©

éñBî úBøeñà úBàéáaL,øúBéa äàîè ätì÷a úeiçå çk ó ¤§¦£¦Ÿ©§©¦§¦¨§¥¨§¥
,äáeLúa úeiçä íMî úBìòäì ìBëé BðéàL ãòdaeyza - ©¤¥¨§©£¦¨©©¦§¨

,dlibxääâä)recn ,owfd epax xiaqn ,d`ad "ddbd"a -
wx ,zetilwdn zeigd z` zelrdl xyt` i` zexeq` ze`iaa
dlhal rxfa eli`e ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:"dpekp daeyz" iciÎlr mb z`f zeyrl xyt`äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨
ätì÷c àá÷eðc ãBñéa¦§§¨¦§¦¨
,zexeq` ze`iaa ,oky -
"ceqi"a zeigd dhlwp
,dtilwd ly "dawp"d
úèìB÷å úìa÷îä©§©¤¤§¤¤

,äMãwäî úeiçä,oky - ©©¥©§ª¨
inybd cva xacdy myk
mb jk ,ef dxiar ly
zeigd zhlwp ,zeipgexa
,dtilwd ly "dawp"a
òøæa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¤©

,äìháìxacd dpey - §©¨¨
,dlhal rxfaíL ïéàL¤¥¨

,ätì÷c àá÷eð úðéça§¦©§¨¦§¦¨
oaena ,llk zniiw `l -
,dxiard ly inybd
,dtilw ly "dawp" zpiga
äéúBìéçå äéúBçkL ÷ø©¤Ÿ¤¨§¥¤¨

,dtilwd ly -íéLéaìî©§¦¦
,mitiwne -úeiçì©©

éòãBéì òeãik ,úBthaL¤©¦©¨©§§¥
ïçznkg irceil - ¥

dlawdïk-íà-àlà :(¤¨¦¥
Bì eNòð úBðBãfL ãò ,Ck ìk äaø äáäàî äáeLz äNòé©£¤§¨¥©£¨©¨¨¨©¤§©£

.úBiëækrxf ly ,df `hg ,dxeza xkfp `l jk meyne - ¦§ª
dlhal rxf z`veda ,oky .zexeq` ze`ia llka ,dlhal
daeyz" iciÎlr dyecwl zeigd z` zelrdl mc`l xyt`
mb ,dhnd lry rny z`ixwa "dpeek"e ,dpk j` dlibx ,"dpekp

.dax dad`n zraepd daeyz ila:ì"æø øîàî ïáeé äæáe- ¨¤¨©£©©©
z` livdl xyt` ,zexeq` ze`iaay epxn`y dn ceqi lr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

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
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
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א.8. ה, ברכות



zahסח `"i iriax mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"א רביעי יום
פרק ח  dpyl xeriy dxen,24 'nrn :zxaern...úàæ ãåòå ç ÷øô,26 'nr cr:ïäá å÷ñòù

xn`n oaei ,dax dad`n daeyz iciÎlr zetilwdn zeigd
l"f epizeax9:ï÷úì ìëeé àlL úeòî eäæéà"10ìò àaL äæ ¯ ¥¤§ª¨¤Ÿ©¦§Ÿ¤¤¨©

æàL ,"øæîî ãéìBäå äåøòä,xfnn ciled xakyk -íà íb ¨¤§¨§¦©§¥¤¨©¦
Ck ìk äìBãb äáeLz äNòé,dax dad`n daeyz oebk -éà ©£¤§¨§¨¨¨¦

úBìòäì Bì øLôà¤§¨§©£
øçàî ,äMã÷ì úeiçä©©¦§ª¨¥©©
äfä íìBòì äãøé øákL¤§¨¨§¨¨¨©¤
øNa óeâa äLaìúðå§¦§©§¨§¨¨

:íãåxfnnd ly - ¨¨
.clepyz`fgeka mb oi`

.owzl xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz
dwfg `id daeyzdyky ,xg` mewna xaqen ,z`f zexnl
xnelk ,zeni xfnndy jk icil `iadl dgeka ,cgein ote`a

reciy itk .lhazi - mceÎxyad seby11oe`ba xetiqd
eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei iax ciqgd
zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr lra"l zeyridl
lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn dipqk`a ,eizeriqpn
my gkp - ax ika jezn
,cg` icedi dry dze`a
,dxyid jxcd on dhqy
clepe dieb mr ozgzd
ly eizeika .cli mdl
jk lk excg sqei iax
xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe eall
lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid jxcl

.rah - el clepy xfnndy jk icil d`iady ,jk

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©

òãBä àìa øeqà ìëàî,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan - ©£©¦§Ÿ©
ì,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL íLlk`n df did el - §¥¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦

dlik`d dzid ,xzid ly
aehd z` dcixtn dnvr
,xaqed xaky itk ;rxdn
myl dlik` iciÎlry
rxd on aehd cxtp miny
,mxa .lk`nd zeigay
zlik` lr xaecn o`k

ly lk`nxeqi`myl
,minyäNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨

çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©
àéää äìéëàm`ay - £¦¨©¦

qgia xaecnd did
,xzend xac zlik`l
`ed dlik` dze` gekae
dzid - lltzne cnel
dler lk`nd ly zeigd

;dltzle cenill lvepn lk`nd zeida ,dyecwlúeiçä ïéà¥©©
,øzää Bîk älôzäå äøBzä úBáúa úLaìúîe äìBò daL¤¨¨¦§©¤¤§¥©¨§©§¦¨§©¤¥

?dnl jk lke -døeqà éðtîlk`n zexywzd iptn ,xnelk - ¦§¥¦¨
dfìMî àøçà-àøèqä éãéa.úBàîhä úBtì÷ L,ixnbl - ¦¥©¦§¨¨¢¨¦¨Ÿ§¦©§¥

.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxn dpi`yàeä elôàå©£¦
,ïðaøc øeqàxeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq` minkgdy - ¦§©¨¨
,`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§¦©§¥

,mdly rxd xvide
,mixeq` mixacl
ylyn mzeig milawnd
zxrd] ze`nhd zetilwd
xaecn mday" :epiax w"k

.["cere bpx b"gfa-äî©
çëå òøä øöiä ïk ïéàM¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©
íéøáãì äeàúnä©¦§©¤¦§¨¦
úàlîì íéøznä©ª¨¦§©Ÿ

,Búåàz`edy zexnl - ©£¨
`lnl ick z`f dyer
xaky itke ,eytp ze`z
dfÎiciÎlr "cxei" ,xaqed
rxd l` ,xzend xacd mb

yelynyzetilwd
,mxa ;ixnbl ze`nhd

z`f zexnlïéàãeäé ïéãMî ãL àeä2,,"icedi" rxdÎxvi - ¥¦¥¦§¨¦
ìéòìãk äMãwì øæçì ìBëiL éôì3.ick lk`yk mby - §¦¤¨©£Ÿ©§ª¨§¦§¥

,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn ,j` ,eytp ze`z `lnl
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÷î`lnl ick mze` lk`yk ,xzid ly milk`na mb - ¨
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íéøîà éèå÷éì

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
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
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א.9. ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק במדבר 1.הקדמת ב. פ"ח, סנהדרין משנה
יב. יד, א.2.רבה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר פרק
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la` ,dyecwl exifgdl zexyt`d oiicr zniiwy ,eytp ze`z
,äMãwì øæçL íã÷,daeyza mc`d zxfg iptl -àøèñ àeä Ÿ¤¤¨©©§ª¨¦§¨

,Ck-øçà íâå .ätì÷e àøçà-xfg mc`dy xg`l s` - ¨¢¨§¦¨§©©©¨
,dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyzaepnî eîéLøä- ¨§¦¦¤

,jkn myexd÷eác øàLð¦§¨¨
,óeba,mc`d -ék úBéäì ©¦§¦

ä÷Lîe ìëàî ìkî- ¦¨©£¨©§¤
,dzeye lke` mc`y
øNáe íc óëz äNòð©£¤¥¤¨¨¨

.BøNaîdryay oeikne - ¦§¨
- de`z myl lk`y
- rx did xacdyk
- xyae mc eteba sqezip
mb ,jkn "myex" ea x`yp
daeyza xfgy ixg`l
lk`nd zeig z` xifgde

.dyecwléøö ïëìåC §¨¥¨¦
øáwä èeaçì óebä4,- ©§¦©¤¤

,sebl cgein yper `edy
Bøäèìe BúBwðì§©§©£

ìawL Búàîhî,sebd - ¦ª§¨¤¦¥
äfä íìBò úàðäa©£¨©¨©¤
útì÷ úàîhî åéâeðòúå§©£¨¦ª§©§¦©

.ïéàãeäé ïéãLå dâð- Ÿ©§¥¦§¨¦
dxbnd icedid rxdÎxvid
mibeprzl mc`d z`

.mixzenéî ïk-íà-àlà¤¨¦¥¦
åéîé ìk äfä íìBòî äðäð àlL,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤Ÿ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨

n dzid `l ez`pdy e`dfdÎmlerddyry dn lky meyn ,
didwx,dyecwe devn myl.LBãwä eðaøkdcedi iax - §©¥©¨

xn`y `iypd5Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqd zryadfds`
jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly in ,ixd .dphw rav`a `l

,eiig ini`edzewpl ick xawd heaig ly df yperl wewf epi`
heaig" yperl eteb wewf - efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z`
ze`pd iciÎlr ,ea dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd
yeal oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicdìòå§©
,øzäa íéìèa íéøác,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 ,milhaxeqi`mr ,eli`e .milha mixac xacl

mpi` ely milha mixacdy yi ,cenll leki epi`y ,ux`d
`ed s`e .xeqi`aéøö,Bæ ätì÷c Bæ äàîhî BLôð øäèì C ¨¦§©¥©§¦ª§¨¦§¦¨

òìwä óëa dìebìb éãé-ìò7,sk" ly df yperl qgia - ©§¥¦§¨§©©¤©
ly cg` dvwn mc`d z` mirlewy ,iehiad `aen "rlwd
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
xrv meyn jka yie ;dfd

dnypl lecb8,Bîk§
úLøt øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©¨¨©
ìáà .èð óc çlLa§©©©£¨
Bîk ,íéøeñà íéøeaãì§¦¦£¦§

ìå úeðöéìòøä ïBL ¥¨§¨¨©
ïäL ,íäa àöBiëå§©¥¨¤¤¥

ìMîúBàîhä úBtì÷ L ¦¨Ÿ§¦©§¥
òìwä ók ïéà ¯ éøîâì§©§¥¥©©¤©
øäèì ìéòBî [Bcáì]§©¦§©¥
Búàîè øéáòäìe§©£¦ª§¨
äëéøö ÷ø ,Lôpäî¥©¤¤©§¦¨

.ípäéâì ãøéì`ed jk meyne ,xzei xeng yper `edy - ¥¥§¥¦Ÿ
.ytpd z` zewpl xzei rityn÷ñòì Bì øLôàL éî ïëå§¥¦¤¤§¨©£Ÿ

ìéòBî Bcáì òìwä ók ïéà ¯ íéìèa íéøáãa ÷ñBòå äøBza©¨§¥¦§¨¦§¥¦¥©©¤©§©¦
÷ø ,dëkæìe d÷øîì BLôðìl dwewf `id -íéøeîç íéLðò §©§§¨§¨§©§¨©¢¨¦£¦

éììkä Lðò ãálî ,úeèøôa äøBz ìeha ìò íéLéðònL¤©£¦¦©¦¨¦§¨¦§©Ÿ¤©§¨¦
,âìL ìL ípäéâa úeìöò úîçî äNò-úåöî ìeha ìëì§¨¦¦§©£¥¥£©©§§¥¦Ÿ¤¤¤

øçà íB÷îa øàánk9.cbpk dcn" eizexiar lr yprp mc` - ©§Ÿ¨§¨©¥
dxiar lr :okle ,`hgd zxnegk yperd zxneg ,"dcn
,"y` ly mepdib"a miyiprn - zeninge meg jezn dzyrpy

"bly ly mepdib"a - devn meiwa zexixw lre10lr sqep ,ixd .
yperk ,dxez cenlz zevn lehia lr miyiprny yperd
lr cgein yper miiw - dyrÎzevn lk lehia lr miyiprny

."dxez lehia"ììëa ¯ íìBòä úBnà úBîëça ÷ñBòä ïëå§¥¨¥§¨§ª¨¨¦§©
,äøBz ìeha ïBò ïéðòì áLçé íéìèa íéøáccenila mby - §¨¦§¥¦¥¨¥§¦§©£¦¨
,dxez lehia `hg lr mixaer zeillk zenkgáeúkL Bîk§¤¨
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íéøîà éèå÷éì
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 åéîéïåâë 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
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קנא,4. ב. חלק זוהר ב.ראה נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל חיים רבי ובמיוחד א.5.א. קד, יט,6.כתובות יומא

ב.7.ב. קנב, שבת תורה 8.ראה דברי שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי
האויר  את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות בעלֿפה לומר למשל: בעלֿפה,

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה ב;9.- רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי
א-ב. קנ, ב. אבר 10.חלק על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

הוא  כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך להחזרת עוזר קפוא,
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טבת  י"ב חמישי יום
פרק ט  ,26 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íå÷î äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù ã"áçî

äøBz ãeîìz úBëìäa11ãBòå .ìL dúàîè äøúé úàæ §¦§©§¨§Ÿ§¥¨ª§¨¨¤
Léaìî BðéàL ,íéìèa íéøác úàîè ìò úBnàä úîëç̈§©¨ª©ª§©§¨¦§¥¦¤¥©§¦

ànèîe,milha mixac iciÎlr -,úBcnä ÷øody -ãBñéî §©¥©©¦¦
,úéäìàä BLôðaL LBãwä çeøäziwl`d ytpd mb ,oky - ¨©©¨¤§©§¨¡Ÿ¦

zeceqi drax`n zakxen
,min ,gex ,y` :miipgex
,dad`k ,zecnd .xtr
ceqin ze`a ,dnecke cgt
mixac ici lre - gexd
mda riwyn `ed milha
ly zecnd ray z`
zeraepd ,ziwl`d ytpd
,day gexd ceqin

,oze` jlklneúàîèa§ª§©
íéøáãaL dâð útì÷§¦©Ÿ©¤¦§¨¦
ãBñéî íéàaä ,íéìèa§¥¦©¨¦¦
Bæ ätì÷aL òøä çeøä̈©¨©¤¦§¦¨
úéîäaä BLôða§©§©§¥¦

,ìéòìãkxaqedy enk - §¦§¥
.oey`xd wxtaàìå§Ÿ

úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
,BLôðaL,dnypay lkyd z` mi`nhn mpi` milha mixac - ¤§©§

õøàä énòå íéèBMä íbL ,úeøBáe úeèL éøác íäL øçàî¥©©¤¥¦§¥§¤©©¦§©¥¨¨¤
.ïk øaãì íéìBëé,milha mixaca elky z` riwyn `ed oi` - §¦§©¥¥

.ziwl`d eytp ly lkyd z` `nhn epi` `linne-ïéàM-äî©¤¥
,úBnàä úîëça ïkzene` zenkgl qgia xacd dpey - ¥§¨§©¨ª

oda ezewqrzday ,mlerdúBðéça ànèîe Léaìî àeä©§¦§©¥§¦
úòc-äðéa-äîëç,lkyd -úàîèa úéäìàä BLôðaL ¨§¨¦¨©©¤§©§¨¡Ÿ¦§ª§©

änL eìôpL ,elà úBîëçaL dâð útì÷zenkg oze` - §¦©Ÿ©¤§¨§¥¤¨§¨¨
,dbep ztilw jezl "eltp"íéìkä úøéáLaly jildza - ¦§¦©©¥¦

,d`ixad ziy`xa "milkd zxiay"ìL íéøBçà úðéçaî¦§¦©£©¦¤
.ïç éòãBéì òeãik ,äMã÷c äîëçdxzqp dnkg irceil - ¨§¨¦§ª¨©¨©§§¥¥

.dlitpd ote`e xen`d jildzd x`azn day ,(dlawd znkg)
ytpd ly lkyd z` mi`nhn ,zeillk zenkg micnelyk ,okae

ilha mixacn rexb dfe ,ziwl`dz` wx `nhn `ed mciÎlr ,m
.lkyd z` `le zecndïúBà äNBò ïk-íà-àlàz` - ¤¨¦¥¤¨

,zenkgdCúçì íBcø÷©§©£Ÿ
éãk eðéäc ,ïää¤§©§§¥
çåøa ïäî ñðøtúäì§¦§©§¥¥¤§¤©
òãBiL Bà ,'ä ãáòì©£Ÿ¤¥©
úãBáòì ïäa LnzLäì§¦§©¥¨¤©£©

,BúøBúì Bà 'ä:lynl - §¨
,oeaygd znkg cnel `ed
ipic z` ahid oiadl ick
.dnecke ,ycegd yeciw
í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©
ïúòéñå ì"æ ï"aîøå§©§©©§¦¨¨

:ïäa e÷ñòLzenkga - ¤¨§¨¤
md ,oky ,mlerd zene`
el` zenkg lvpl erci
.dxezae myd zceara
wxta xen`dl xywda
mb ,xeqi` ly xacy ,df
ze`nhd zetilwd ylya xeyw ,cala opaxcn `ed exeqi` m`
eze` lke` `ed m` mb ,dyecwl ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl
myl lk`p dfyk s`e ,xeqi` ly `ed xacdy rciy ilan
`iadl i`ck - lltzne cnel `ed dlik` dze` gekae ,miny
,owfd epax ipta mrt ope`zd cg` ciqg :`ad xetiqd z` o`k
epax el xn` .dpen` ipipra miwetwte zeaygn zeltep epzgly
gkep did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd
jk lr sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya
xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr alg
,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne ,zeipgexa

.zipgexd ezlgnn `txidl el xfry

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

.diyeal dylye dizegek

z` xiaqi ,iriyzd wxta

mc`a zllegznd dnglnd

:el` zeytp izy oia

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©

,ála àeä ìàøNé Léà ìëaytpd dlbzn ,ala ,my - §¨¦¦§¨¥©¥
miwxta xkfedy itk ,oky .sebd lr ritydl ,zindad
,qrkk - "zecn"n xwira zindad ytpd zakxen ,mincewd
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˘Ì".העיר: ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ".11 הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק
שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד, בשנת הזקן, מרבנו כג.1.שנדפס יב, דברים
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בביטוי2. משתמש שה"שכל""ÏÂÚ‰הוא כי, אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח
שהדם  אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, ˘ËÈÏ"‡:3.עולה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הטעם - "וכמובן
בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת ב.4.על י, כג.5.קהלת כה, בראשית
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íéøîà éèå÷éì
úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù

åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì
åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá

äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù
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
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ב.6. לב, נדרים יד; ט, קהלת וד'.7.ראה ג ה.8.בפרקים ו, י.9.דברים ג, השירים שיר



עג zah c"i ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ד קודש שבת יום
,ci 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áåúëá úàø÷ðä àéäå,28 'nr cr:÷"äæáù äðåæä ìùîë

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,alay - ©§¨¦
ytpd ly dnewn
,rxdÎxvid lye zindad

ick z`feàéôkàì§¦©§¨
ãBñé àøçà-àøèñì§¦§¨¨¢¨§

,daL íéòøä íénä- ©©¦¨¨¦¤¨
`xhq"d z` zetkl
`ly xg`d cvd ,"`xg`
ceqi `idy ,dyecwd on

,zindad ytpay "mirxd min"dútìwnL äåàzä àéäL¤¦©©£¨¤¦§¦©
,dâð,zindad ytpay mind ceqiny ,oey`xd wxta xaqenk - Ÿ©

,"dbep" ztilwn mdy ,miipteb mibeprzl de`zd zcn d`a
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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 להלן



zahעד c"i ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïäL ,dcáì úéäìàä Lôð ìL øeacäå äáLçnä éLeáì- §¥©©£¨¨§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦§©¨¤¥
,ziwl`d ytpd ly ,dyrne xeaic ,daygnd iyealúáLçî©£¤¤

,BúøBúå 'äyeal" - ezxezae 'd zlecba aeygl ,xnelk - §¨
,"daygnddéîet ÷éñt àì ,íBiä ìk BúçéN úBéäì¦§¦¨¨©Ÿ¨¦¥

.àñøbîlcgi `l eity - ¦¦§¨
yeal" - dxez ceniln

,"xeaicdéiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦
ç"îø øàLe åéãéaL¤§¨¨§¨§¨

åéøáà,sebd ly -äéäé ¥¨¨¦§¤
,ãáì úBönä äNòîa- §©£¥©¦§§©

,dyrnd gek lky ,xnelk
lvepi ,eixa` x`yae eicia
,cala zeevn meiwl

àeäL,dyrnd gek - ¤
Lôð ìL éLéìMä Leáì§©§¦¦¤¤¤

.úéäìàä.elek seba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¨¡Ÿ¦
ly zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy

.dly dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpdCà©
úéîäaä Lôð,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLdvex `id - ¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨

didi sebdye seba leynz `idy - ziwl`d ytpd on jtidd z`
:`ed ,dtilwd ly df dpevx mxa .dpnn wx `lennúáBèì§©

,äpçvðéå äéìò øabúiL íãàä:xnelk .dtilwd z` - ¨¨¨¤¦§©¥¨¤¨¦©§¤¨
`id jtidl ,dpnn dztzi mc`dy llk dvex dppi` dtilwd

,dze` gvpie dilr xabzi mc`dy dvexøäfaL äðBfä ìLîk¦§©©¨¤©Ÿ©
LBãwä12:dqpzy dpef xkyy jlna "xdef"a `aend lynk - ©¨

,`id jlnd ly zizin`d ezpeek .dxiar xacl epa z` zeztl
,ixd ,oaene .dpefdn dztzi `le ezxeabe eznkg z` gikei epay
dlbi oadye ,rvazi jlnd ly epevxy dvex dnvr dpefd mby
dciwtzy xg`n ,`l` .dpnn dztzi `le ezxeabe eznkg z`
jk .dpen`a dzcear zeyrl dilry ixd - jlnd oa z` zeztl

`idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr dtilwd mb
.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea leynz
ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl
x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad
yhiee`aeiln v"iixden
xn`n"a ,ocrÎeznyp
xaqd edfy ,"zewlzqdd
mwed okyndy xacd
.mihy ivr ly miyxwn
,"zehy" oeyln - "mihy"
dpyi .lky itÎlr `ly
,"df znerl" ly "zehy"
- epiide ,dyecwd cbpky
zee`za rewy mc`y dn
,oeibdd on dhnl ody

zxne` `xnbdy enk13okÎm`Î`l` dxiar xaer mc` oi`"
zexqnzdd - dyecw ly "zehy" dpyie ."zehy gex ea qpkp
`xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn dlrnl dyecw ipiprl

zxne`14`aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy 'il 'ipd`"
,eaxwa opekl icedi lk lry okynd zcear idef .(el dlired

aezky enk15`hazd epiax w"ky enke ,"mkeza izpkye"
- eaxwa miwn icedi lky okynd iciÎlry ,hay c"ei xn`na
lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde okynd mwene jled
ly "zehy"d zkitd iciÎlr - ?xacd dyrp cvik .mlerd
,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw ly "zehy"l zindad ytpd

.lkyd zpadn dlrnl
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
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א.12. קסג, ב חלק א.13.זהר ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה בראשית
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א.12. קסג, ב חלק א.13.זהר ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה בראשית

אגרות קודש

]א' טבת תשי"ג[

...והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

הלידה  לאחר  עד  בס"ת,  הקריאה  בימי  הארון  בפתיחת  ישתדל  בליטות  שבלי  הי'  ומהנכון 
בשעה טובה ומוצלחת, וזוגתו תחי' תוסיף על מה שמנדבת לצדקה קודם הדלקת נרות - ג"כ ביום ב' 

וה' בבקר.



עה היום יום . . . 

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

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 
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היום יום . . . עו

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.

ְ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

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ָרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס-ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ֵליֵלְך ַאַחר  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ַאֲחרֹוָנה כּו',  ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
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עז היום יום . . . 

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – אֹו תק"ע  ַנת תקס"ט  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם-טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ
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ïîB÷nî úBøééò eçãðå ìéàBä ,éðà øîBà ,øîBà,c"ia mi`xew mpi`y ¥¥£¦¦§¦§£¨¦§¨

eçcéenicwieì`edy iying mei,äñéðkä íBémr cgi e`xwie ¦¨§©§¦¨
s` ,reawd opnfn zexiird z` migecy xaeq iaxy ixd .mixtkd

.onewnn zegcp zexiir oi` dpy lkay
:`xnbd dgecàzLä éëäxyt`y ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,el` mipiipr ipy zenclíúäiax xn`y zaya c"i lgyk ¨¨
y meyn `ed ,dqipkd meil zexiir enicwiyípîæ[c"i-],àéä úaL §©¨©¨¦

eçãðc ìéàBäå`linn ,zaya `exwl xeq`y oeik ,mpnfneçcémeil §¦§¦§¦¨
.mixtkd mr e`xwie dqipkdåeli`àëäzay axra c"i lgyk §¨¨

y meyn `ed ,onewnn egci `l zexiiry iax xn`yípîæaáøò §©¨¤¤
,úaL.llk egci `l ,mzegcl jixv oi`e xg`ne ©¨

:`xnbd zxxanàìæà ïàîkzipyp in zhiyk -éaø øîàc àä §©©§¨¨§¨©©¦
íéøet ,àðeä áø øîà Baìç[c"i-]ïéçãð ìkä ,úaMa úBéäì ìçL ¤§¨©©¨¦¤¨¦§©©¨©Ÿ¦§¦

.äñéðkä íBéì,ef `xnin zipyp in zhiyk `xnbd zx`any iptl §©§¦¨
ike :`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ ïéçãð ìkäxnel xyt` ike - ©Ÿ¦§¦¨§¨©§¨

,migcp mlekyøçîì éãáòc ïéôweî àkéà àäåxg` mi`xewy - §¨¦¨¨¦§¨§¥§¨¨
:`xnbd zx`an .e"ha ,zaydàlày dpeekdäçãpä ìkepnfn ¤¨¨©¦§¤

,mixtkd ipae zexiird ipa epiidc ,reawd.äñéðkä íBéì äçcéla` ¦¨¤§©§¦¨
:`xnbd zx`an dzre .llk migcp mpi` mikxkd ipaïàîkink - §©

,`ped ax ly eixac exn`p,éaøkmigcp egcpy zexiiry xaeqd §©¦
.dqipkd meil

ewlgpy s` :zaya dlibn mi`xew oi` recn zx`an `xnbd
lkn ,dlibnd z` mi`xew izn zaya mixet lgyk lirl mi`pzd

mewnïðéø÷ àì úaMa äléâî àäéî àîìò éleëcmixaeq mlek ± §¥¨§¨¦¨§¦¨©©¨Ÿ§¦¨
:`xnbd zxxan .zaya dlibnd z` mi`xew oi`yàîòè éàîoi` ©©£¨

.zaya mi`xew,äaø øîàe xg`n,äléâî úàéø÷a ïéáéiç ìkä ¨©©¨©Ÿ©¨¦¦§¦©§¦¨
mzaeg ici z`vl miledaeàå ,(øôBL úòé÷úáe)ïéàé÷a ìkä ïé ¦§¦©¨§¥©Ÿ§¦¦

,äléâî àø÷îameyn ,zaya dzexwl minkg exq`ànL äøéæb §¦§¨§¦¨§¥¨¤¨
äpìèé[dlibnd z`-]ãBîìì é÷a ìöà Cìéå Bãéacvik epnn ¦§¤¨§¨§¥¥¥¤¨¦¦§

,meid zayy gkyie ,`exwl,íéaøä úeLøa úBnà òaøà äpøéáòéå§©£¦¤¨©§©©¦§¨©¦
.`ziixe`c xeqi` `edy

:dax siqenåokàîòè eðééäminkg exn`y(:hk d"x)czriwzøôBL §©§©£¨¦¨
yie ,xtey zriwz ipica mi`iwa lkd oi`y oeik ,zay dgec dpi`
,cenll mkgl jli devnd miiwl leda `edy zngny yyg

.miaxd zeyxa zen` rax` exiarieåokàîòè eðééäexn`y §©§©£¨
minkg(:an dkeq)áìeìc`ny ,crend jezay zaya lhip epi` §¨

e` aleld reprp ipic iwa lv` cenll jlie aleld z` lehi
.miaxd zeyxa zen` rax` exiarie ,ezkxa

,øîà óñBé áø,zaya dlibn mi`xew oi`y mrhdïäéðéòL éðtî ©¥¨©¦§¥¤¥¥¤
äléâî àø÷îa úBàeNð íéiðò ìLz`ixw meil mitvn miiprd - ¤£¦¦§§¦§¨§¦¨

mdl zzl xyt` i`y oeike ,mipeia`l zepzn lawl ick dlibnd
z` mdl epzie ,zay iptl e`xwiy epwiz ,zaya mipeia`l zepzn

.d`ixwd meia mipeia`l zepznd
`xwna ze`eyp miipr ly odipir' zxaql di`x d`ian `xnbd

:'dlibneøîàL ét ìò óà ,éëä énð àéðzdy minkgïéîéc÷î íéøôk ©§¨©¦¨¦©©¦¤¨§§¨¦©§¦¦
dlibnd z`ixw z`,äñéðkä íBéìmewn lknïéáBbzepzn §©§¦¨¦

mipeia`líBia Ba,dqipkd meia -ïé÷lçîeoze`.íBia Badywn ©§©§¦©
oeyl `ziixad zhwep recn :`xnbd,'eøîàL ét ìò óà'rnyny ©©¦¤¨§

,d`ixwd meia zepznd z` wlgl `ly d`xp `xaqd cvny
,äaøcà`ld,àeä eøîàc íeMîdaiqd `id d`ixwd zncwdy ©§©¨¦§¨§

:`xnbd zx`ane .zepznd zncwdlàlà,`ziixaa qexbl yi ¤¨
'eøîàå ìéàBä'minkg,äñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôkLjk meyn ¦§¨§¤§¨¦©§¦¦§©§¦¨

ïéáBbmipeia`l zepznd z` mbïé÷lçîe íBia Bamiiprl mze`Ba ¦©§©§¦
éðtî ,íBia.äléâî àø÷îa úBàeNð íéiðò ìL íäéðéòLdtiqen ©¦§¥¤¥¥¤¤£¦¦§§¦§¨§¦¨

,dlibnd z`ixw meil zepznd z` minicwny s`e :`ziixadìáà£¨
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ה'תשפ"ב  טבת ח' ראשון יום לעשה?' הניתק 'לאו על לוקים אין מתי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰éøöíãà C ¨¦¨¨
àì[å]" :øîàpL ,ø÷a ãò çñtä øNaî øéàLé àlL ìczLäì§¦§©¥¤Ÿ©§¦¦§©©¤©©Ÿ¤¤¤¡©§Ÿ
÷zð éøäL Y äæ åàì ìò ä÷Bì Bðéàå ..."ø÷a ãò epnî eøéúBú¦¦¤©Ÿ¤§¥¤©¨¤¤£¥¦©

."eôøNz Làa ...epnî øúpäå" :øîàpL ,äNòì©£¥¤¤¡©§©Ÿ¨¦¤¨¥¦§Ÿ
אחרונים  ועוד)והקשו  שם. חדש אור א. פד, פסחים :(צל"ח,

אם רק  לעשה' הניתק  'לאו על לוקים  אין  הרמב "ם , לדעת

בכל ' 'שווה  הלאו  אם  אבל  שווים , וה 'עשה ' שכולם ה 'לאו ' (היינו

עליו) בכל'מוזהרים שווה  'אינו העשה עליו)ואילו מצווים כולם ,(שאין

לוקה חולין  לבהמת  קרבן  בהמת  הממיר  ולכן , ניתק . הלאו  אין 

שה 'לאו' אותו")אף ימיר ולא יחליפנו ל 'עשה'("לא הוא ניתק  ("והיה

קדש") יהיה ה 'לאו'ותמורתו על  שכן לעשה , שווה אינו הלאו כי

בהמת כי  כולם , אצל קיים  אינו ה 'עשה ' ואילו  מוזהרים  כולם 

המירו " אם  תמורה  עושין "אין שותפין ושל  תמורה ציבור  (הל'

ה"א) .פ"א

אף 'נותר ' של הלאו על לוקים  אין מדוע  להבין: וצריך 

מוזהרות נשים  וגם  בכל שווה  ה'לאו ' והרי לעשה ניתק  שהוא 

היא קדשים שריפת  כי בכל שווה  אינו  ה 'עשה' ואילו  עליו,

גרמא  שהזמן  –מצותֿעשה  ויו"ט ובשבת בלילה נשרפים אינם (קדשים

ה"ה) פי"ט פסוה"מ עליה ?הל' מצוות  אינן ונשים 

ה 'תומים ' צזסק"ז)ומחדש  :(סי'

רק בכל ' השוה  'לאו  מנתק  אינו בכל ' שווה  'שאינו  עשה 

ה'עשה ' כדוגמת מעשה , כל  ללא  מאליו, המתקיים  ב 'עשה '

תמורה  קדש")של יהיה ותמורתו הוא מתקדשת("והיה שהתמורה 

'עשה ' אבל הלאו , את לנתק  בכוחה  אין ולכן  מאליה ,

שווה שאינו אף  הנותר, שריפת  כמו  מעשה , ידי על המתקיים 

לאדם לומר  יתכן  לא  שהרי ה 'לאו' את  מנתק  הוא הרי  בכל ,

שאינו ובהכרח להלקותו , וגם  הנותר  את ושרוף  ועשה ' 'קום

לוקה .

כתב :(שם)והצל"ח

אף חייבות , נשים  גם  הפסח , מבשר הנותר  שריפת  במצות 

הושוו הפסח  מצוות בכל  כי גרמא , שהזמן מצות ֿעשה  שהיא 

לאנשים  ה"א)נשים  פ"א שריפת(לעיל של  ה 'עשה ' גם כן, ואם

ה 'לאו '. את ומנתק  בכל שווה  הנותר 

חסד' בבאור וה 'תורת  פב סי' אריה' ב'שאגת ועד"ז סק"ח. מב, סי' (או"ח

מבאר :ב)

בלאו גרמא , שהזמן ממצוותֿעשה פטורות  שנשים  אף 

הוא הרי ה 'לאו ', את  לתקן בא שה 'עשה' כיון  לעשה, הניתק 

כך  ה'לאו ', על הנשים  שהוזהרו וכשם  ה'לאו ', אחרי  נגרר

עבירת תישאר שלא  כדי ה 'עשה ', ידי על לתקנו נצטוו

בכל', ה 'שווה  הפסח , נותר  שריפת  של ה 'עשה ' ולכן  ה 'לאו'.

תותירו ...'. 'לא  של הלאו  את  מנתק 

ה'תשפ"ב  טבת ט' שי יום המשיח  בביאת 'הקהל' מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰ìéä÷äì äNò úåöî¦§©£¥§©§¦
òáL õwî" :øîàpL ...ähîL éàöBî ìëa ...ìàøNé ìk úà¤¨¦§¨¥§¨¨¥§¦¨¤¤¡©¦¥¤©
.íòä úà ìä÷ä ...úBkqä âça Y ähîMä úðL ãòîa ,íéðL̈¦§Ÿ¥§©©§¦¨§©©ª©§¥¤¨¨

האם השמיטה , שאחרי השנה  בתחילת  משיח  יבוא אם 

מיד? הקהל מצות  את  יקיימו

'במוצאי הוא הקהל  מצות  של שזמנה נאמר בתורה  והנה ,

האם לדון  ויש  השמיטה . שלאחר  בשנה  היינו השמיטה', שנת 

הקהל  שמצות  dhinydהכוונה  zevna dielzאין ואם 

השמיטה ששנת  או  נוהגת  אינה  הקהל אף נוהגת  השמיטה 

הקהל  מצות אך הקהל מצות  של לזמנה כסימן רק  משמשת

השמיטה . מצות בהעדר גם נוהגת 

ולדעתם הראשון כאופן שנקטו  יש  בדבר. אחרונים  ונחלקו

ipydכבר  ycwnd zia onfaמהתורה הקהל מצות נהגה  לא 

בארץ  ישראל  רוב היו לא  כי  אז נהגה לא השמיטה (זכר שכן

כד) ע' 'הקהל' קונטרס – להאדר"ת שהשמיטהלמקדש שכתבו יש  אך  ,

בית בזמן  מהתורה נהגה הקהל ומצות  בלבד כסימן משמשת

נהגה  לא שהשמיטה  אף  עב)שני ע' שם .(ראה

תלות שקיימת  נראה  התורה על בפירושו  רש "י ומלשון

שנים  שבע 'מקץ  הפסוק  על כי המצוות , שתי zpyבין  crena
'dhinyd(י לא, השמיטה(ויקרא שנת  אותה קורא  'ולמה  פירש : ,

בשנה מדובר –zipinyd(והרי השמיטה ) oiicryשלאחר
'ziriay i`venl `veid ziriay ly xivwa ,da zbdep ziriay.

השמיטה שנת  דיני  בקיום  תלויה  אכן  הקהל שמצות  ומכאן

(201 ע' כד, שיחות .(לקוטי

השנה בתחילת משיח יבוא  שאם  לכאורה עולה  זה ולפי 

שנה באותה  הקהל מצות תתקיים  לא עדיין  השמינית ,

הקודמת בשנה נהגה לא  השמיטה מצות  שהרי מהתורה

מח)מהתורה  סי' ב, בהלכה' המשיח 'ימות .(ראה

מכל  בשמיטה, תלויה הקהל מצות  אם  שאף  יתכן  אך

רק נוהגת  השמיטה  כאשר  גם מהתורה  נוהגת  היא מקום 

פי על האדמה  מעבודת  שובתים ולמעשה  מאחר  כי  מדרבנן ,

תורה לדיני  ביחס  גם שמיטה  נחשבת  זו הרי חכמים , ציווי 

הקהל  מצות  חלה  שלאחריה  שם)ובשנה  שיחות (לקוטי

ה'תשפ"ב  טבת י' שלישי יום והבודק  לשוחט התשלום אופן

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBéäì BøëN ìèBpä©¥§¨¦§
äçîî äéä ïk íà àlà ,åét ìò ïéèçBL ïéà Y úBøBëa äàBø¤§¥£¦©¦¤¨¦¥¨¨ª§¤

äiàøä ìò øëN Bì e÷ñôe ,BúBîk ïéàL íéîëç Ba eòãéå ,ìBãb̈§¨§£¨¦¤¥§¨§¨¨©¨§¦¨
.íéîz àöîpL ïéa íeî ìòa àöîpL ïéa ,øewaäå§©¦¥¤¦§¨©©¥¤¦§¨¨¦
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נמצא הבכור  אם  רק  שכר  יקבל  אם  כי  הוא , הדין וטעם

מום  בו)בעל להשתמש שיכולים לבעלים תועלת בכך לחשוד (ויש יבואו

כדי מום  בעלת  שהיא תמימה  בהמה  על  גם  שיפסוק  בו

עצם על  להינתן צריך השכר  ולכן  השכר, את  להרוויח

מום . בעלת  אם  ובין תמימה  הבהמה תימצא אם  בין הראייה ,

המשניות בפירוש  הרמב "ם כתב  זה מ"ה)ולפי  פ"ד ,(בכורות

נמצאה אם בין שחיטה, כל על לשלם  יש  לשוחטים  שגם

יינתן השכר  אם  כי טריפה, נמצאה  אם  ובין כשרה  הבהמה 

שמכשירים בהם  יחשדו כשרות, שנמצאו  הבהמות בעבור  רק

ערוך' ב 'שלחן נפסק  וכן  שכר . ליטול כדי  הטריפות  (יו"ד את 

יסי"ח) הטריפותסי' בעבור  שכרו את  לקבל צריך שהשוחט

כאחד. והכשרות 

את הבהמות, כשרות  את  לבודקים לתת  שנהגו היו אולם 

שלמדו ויש  בשכרם, הכשרות הבהמות  של המעיים  בני 

ה 'טור ' שו)מדברי  סי' מדוע(חו"מ להבין: ויש  מותר. שהדבר

להרוויח? כדי הטריפות  את  שמכשיר לחשד חששו לא  בזה 

הט"ז סי"ד)וכתב  יח, סי' בני(יו"ד של וערכם  מאחר  כי 

בשביל  טריפות  להאכיל שיבוא  לחשוד אין מועט, המעיים 

כזה . מועט רווח

סקל"א)והש "ך כאשר (שם בניביאר , את  מקבל הבודק

לאוכלם כדי להיתר עליה  שמורה  הבהמה  מתוך המעיים 

שיכשיל  לחשד מקום  שיש  אף  כי לחשד, מקום אין בעצמו 

בו לחשוד אין ממון , רווח משום איסור  באכילת  אחרים 

בעבור תשלום  מנטילת  בשונה  בעצמו , טריפות  שיאכל

מאחר האיסור  את  לאחרים  שיתיר  חשד יש  שבזה  ההוראה

בעצמו. אותו אוכל ואינו 

אלו סברות  מחמת  להתיר  אין ולדעתם  חולקים  יש  אולם 

תקלו) עמ' השחיטה תורת סקכ"ח, שם אדה"ז ושו"ע שם ש"ך כתב(ראה אך ,

הזקן הכשרות ,(שם)אדמו"ר מן גם  המעיים  את  נוטלים  שאם 

שהחמירו ויש  מהטריפות, יותר  שוות  שהכשרות  אע"פ  מותר 

יותר  להרוויח  כדי להכשיר  שיבוא  מחשש  בזה  (הגהות אפילו

שם) .רעק"א

ה'תשפ"ב  טבת י"א רביעי יום לוקה? אינו מדוע - בהמה מעשר המוכר

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰øeñà Y äîäa øNòî©£©§¥¨¨
äøéëî øeqà óà Y "ìàbé àì" :øîàpL äfL ...BúBà økîì¦§Ÿ¤¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥©¦§¦¨
äð÷ àìå ,íeìk äNò àì øNòî øëBnäL ,éì äàøéå ...Bììëa¦§¨§¥¨¤¦¤©¥©£¥Ÿ¨¨§§Ÿ¨¨

.ä÷Bì Bðéà Cëéôìe ;ç÷Bì¥©§¦¨¥¤
ב)בגמרא  ד, "כל (תמורה – אביי  לדעת  אמוראים . נחלקו 

סלקא דאי מהני, עבד אי תעביד, לא  רחמנא  דאמר  מילתא 

באיסור שנעשה  מעשה כלומר , לקי". אמאי – מהני לא  דעתך

מדוע חלה , אינה  אם  כי חלה, ההלכתית  והתוצאה  מועיל,

והתוצאה מועיל אינו – רבא ולדעת עשייתו ? על לוקה 

על  שעבר  משום  לוקה  כן פי  על  ואף חלה , אינה  ההלכתית 

התורה . מצוות

משנה ': ה 'לחם וכתב 

כרבא  הלכה  ורבא  אביי בין מחלוקת  שבכל ב)אף  כב, (ב"מ

כיון בהמה , מעשר  שהמוכר  כאביי  הרמב "ם  פסק  זה  בענין  –

לפי כי לוקה , אינו – קנה  לא  והלוקח  הועילו  לא  שמעשיו

הועילה לא  עשייתו אם גם  לוקה הרי  רבא  התוס'דעת  כתבו (וכן

דרחמנא") אמימרא "דעבר  משום לוקה רבא שלדעת והשתא ד"ה א ו, .תמורה

משנה ' ה'מגיד מדברי  זה על ה"ט)והקשה  פ"א גזילה שגם(הל'

מעשר המוכר  לדעתו  והרי  כרבא , הרמב "ם  פסק  זו בהלכה 

מעשיו ? הועילו שלא  אף  לוקה  בהמה 

אחרונים  תמורה וביארו  אמת קכט.שפת סי' אהע"ז תנינא ביהודה (נודע

והשתא) ד"ה :שם,

הועילו לא  אם  גם  שלדעתו  ואף  כרבא , פסק  אכן הרמב "ם 

משום לוקה  אינו בהמה מעשר  המוכר  – לוקה  מעשיו

עליו לוקים שאין מעשה' בו שאין 'לאו  על  כעובר שנחשב 

ה"א) פ"ח סנהדרין בדיבור (הל' היא  המכירה  קנין כי אינה הכסף (וקבלת

הדיבור) נחשבתבלי אינה שפתיים עקימת  הרמב "ם  ולדעת

ידו על  מעשה  נעשה  אם  רק  אלא  בקול מעשה  בהמה חוסם (כגון

ראה  אכילה. בלא דשה הבהמה דיבורו ידי על כי תחסום...' 'לא משום שלוקה

ב"ב) פי"ג שכירות הל' חלה ,מ"מ היתה המכירה  אם  ואמנם , .

לא חלה, לא  שהמכירה  כיון אך כמעשה , נחשב היה  הדיבור 

זה הרי – התורה  ציווי על שעבר  אף  ולכן  מעשה , כל נעשה 

לוקה . ואינו מעשה ' בו שאין  'לאו

ה'תשפ"ב  טבת י"ב חמישי יום לידעוני  אוב בעל בין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰úBúøk ìk eàöîð¦§§¨§¥
elàå ;øNò äòáL ,úBøáòä øàLáe .íéøNòå äML ,úBéøòaL¤¨£¨¦¨§¤§¦¦§¨¨£¥¦§¨¨¨§¥

.äNòîa éðBòcé ìòa ,áBà ìòa ... :ïä¥©©©©¦§¦§©£¤
עושה אם  רק  שחייב  מדגיש הרמב "ם  'ידעוני' לגבי

על מעשה, בשגגה העובר  "כל הפרק : בתחילת  שכתב  כפי

לאֿתעשה ממצוות  dyrnאחת  da yiyעליה שחייבין 

כשעושה שמדובר  ציין  לא  אוב' 'בעל לגבי ואילו כרת ...".

מעשה , ידי  על היא אוב של  הרגילה שדרכו משום  מעשה,

זרה  עבודה בהל' שביאר ה"א)כפי מעשה(פ"ו הוא  "כיצד :

הדס של שרביט ואוחז  ידועה  קטורת  ומקטיר  עומד  האוב ,

בלאט ...". מדבר  והוא  ומניפו בידו 

בגמרא  מבואר  הידעוני  פעולת  ב)ואופן סה, "זה(סנהדרין :

ידוע  עצם  חיה)המניח  ונחלקו(שם מאליו". מדבר  והוא בפיו

לדעת מעשה. ידי על כאיסור נחשבת  זו  פעולה  האם  הדעות

אמר),רש "י  ר"ל ד"ה א הכנסת(שם, בעת  בא  אינו  והדיבור  מאחר 

כאן אין  האיסור  שבשעת  נמצא  מכן, לאחר  אלא  לפה  העצם 

שאין לאו בגדר  תמיד  הוא  'ידעוני ' איסור  ולשיטתו מעשה,

מעשה . בו 



v"ndqeפ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ש 'ידעוני ' כותב  הרמב "ם  aiigאך dyrn dyerdומפרש

משנה ' שם)ה 'לחם  ע"ז סוגים(הל' שני יש  הרמב"ם  לדעת  כי

שאין לאו נחשב  וזה  בפיו  עצם  בלא  שמדבר  יש  'ידעוני ': של

בפיו, העצם  הנחת ידי על המדבר  ה 'ידעוני ' ואילו מעשה . בו

נעשה המעשה  שאין אע "פ מעשה  בו שיש לאו  בגדר הוא 

האיסור . נעשה  היה  לא  ובלעדיו  מאחר האיסור , בזמן

שברגע למרות  שמתחייב  בשבת  מהמבשל לכך  וראיה 

מאליו מתבשל התבשיל אלא מעשה  עושה  אינו הבישול

הרמב "ם לדברי  הוכחה זו  והרי האש, על מההנחה  כתוצאה

בו שיש  כלאו נחשב  קודם , ממעשה כתוצאה  הנעשה  שאיסור 

מעשה .

על  מאכל הנחת  כי  הנושאים , בין לחלק יש  רש "י  ולדעת 

הבישול  את בהכרח גורמת  הסרת האש  של פעולה תיעשה לא (אם

מהאש) אולםהמאכל למעשה, ישירות מתייחס  הבישול ולכן 

הדיבור את  גורמת  אינה  ה 'ידעוני' של בפיו העצם  הנחת 

הדיבור אין ולכן  כישוף , מחשבות  ידי  על  אלא מאליה 

שאין כלאו ונחשב  העצם הנחת  לפעולת  ישיר באופן מתייחס 

מעשה  ור"ל)בו  ד"ה ב ג, כריתות ישועה .(כתר

ה'תשפ"ב  טבת י"ג שישי יום עבירות  כמה על אחד קרבן

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰:eøîà äæ ìò øúé̈¥©¤¨§
áìç ìò äpàéáé àì Y Lîà ìëàL áìç ìò Búàhç Léøôä¦§¦©¨©¥¤¤¨©¤¤Ÿ§¦¤¨©¥¤

.øtk [àì] ,àéáä íàå ;íBiä ìëàL¤¨©©§¦¥¦Ÿ¦¥
גורסים ויש  כיפר ", הביא  "ואם  זו  בהלכה  גורסים  יש 

הביא אכילתl`"ואם  על שהופרשה שהחטאת  היינו כיפר",

היום של חלב אכילת  על לכפר  יכולה  אינה  אתמול  של חלב

בדיעבד. אפילו 

הגרסאות : לשתי הטעם  לבאר ויש 

החזרה מלבד  בשוגג , עבירה  על קרבן  בהבאת הצורך את 

אופנים : בשני לפרש  ניתן  בתשובה ,

מחמת בה  שדבק  מהרע הנפש  את  לטהר בשביל  א.

העבירה .

בגמרא  שאמרו כשם  העונש , מחילת  בשביל ב)ב . ז, (זבחים

שהיא משום עולה , לפני  באה  שחטאת  הדבר בטעם 

וריצהו במלך  שסרח "כאדם  רש "י : ופירש  שנכנס " כ"פרקליט 

מנפש הרע  להעברת  שייך  אינו זה  וענין פרקליטין ". ידי  על

קרבן, שיביא  עד מוחל שאינו  המלך  לריצוי אלא החוטא 

פרקליט. ידי  על המלך  ריצוי בדוגמת 

הגרסאות : שתי חלוקות ובזה 

חלב על שהפריש  שהקרבן כיפר ", הביא  "אם  הגרסא  לפי

הבאת היום, החלב אכילת  על גם  לכפר  יכול  אתמול  שאכל 

חרטה מבטאת הקרבן  הבאת  כי המלך, לריצוי  היא הקרבן

מכפר הקב "ה  ואזי  עוד יחטא  שלא  האדם  של  מלאה  וקבלה

הרי חטא  סוג  באותו מדובר  כאשר ולכן, עונשו. על  ומוחל לו

שחטא הפעמים  כל על מועילה  ויחטא  ישוב  שלא  אחת  קבלה 

הפעמים . כל על מועיל  הקרבן  ריצוי וגם  זה  בחטא 

שייכת הקרבן  כפרת  כיפר " לא  הביא  "אם  הגירסא  לפי אך

החטא מעשה  ידי  שעל הרע  מעשהלטהרת שבכל ומאחר  ,

להסירו, מיוחדת  פעולה  צריך בנפשו , רע  עוד  נכנס  חטא

חטא על  לכפר  יכול  אינו אחד חטא  על שהפריש  והקרבן 

נוסף .

(jli`e 7 'nr ,al zegiy ihewl)

ה'תשפ"ב  טבת י"ד קודש שבת שבת  חילול על תלוי' 'אשם

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â‚‚˘ ˙ÂÎÏ‰,éeìz íLàa áiç Bðéà¥©¨§¨¨¨
äëàìî äNòå ,ìç íBéå úaL ...òeá÷ øeqà íL äéäiL ãò©¤¦§¤¨¦¨©©¨§Ÿ§¨¨§¨¨
íLà àéáî äæ éøä ...äNò ïäî äæéàa òeãé ïéàå ïäî ãçàa§¤¨¥¤§¥¨©§¥¤¥¤¨¨£¥¤¥¦¨¨

.éeìz̈
א)בגמרא  יז, הוא(כריתות תלוי ' 'אשם  קרבן חיוב  כי  מבואר 

היתה אם  כלומר, איסורא'. 'דאיקבע  באופן  הוא  הספק  כאשר 

שומן", של ספק חלב  של "ספק שהיא אחת  חתיכה  לפניו 

בחתיכה ומוחלט קבוע  האיסור שאין  מפני בקרבן חייב אינו

ואחת חלב  של אחת  חתיכות, שתי  לפניו  "היו אם אבל  זו,

שספק אלא  החתיכות  מן באחת  קבוע  והאיסור  שומן ", של

"אינו כאן: הרמב"ם  פסק  וכך קרבן . חייב  אכל , חתיכה איזו

קבוע". איסור  שם  שיהיה  עד תלוי  באשם  חייב 

ואין מהם  באחד  מלאכות ועשה וחול, "שבת  של ובדין

קבוע "? "איסור ייתכן כיצד עשה", יום  באיזה  ידוע 

התוספות  מדסיפא)וכתבו ד"ה מלאכה(שם "שעשה שמדובר 

כל  איסורא  דאיקבע  – שבת  למוצאי קרוב השמשות בבין

המפרשים  כתבו  אך הרמב"ם היום ". על לח"מ שם, לכריתות (תוי"ט

"סתםכאן) שהרי כן, סובר  שאינו  משמע  הרמב "ם  שמדברי

דאיירי התוס ' כדברי  דאם  סתם ... וחול שבת  ואמר ז"ל רבינו 

ולדעת לפרש ". לו  היה  שבת, למוצאי קרוב מלאכה  שעשה 

ערב של השמשות בבין מלאכה  כשעשה  גם  מדובר  הרמב "ם

מקרי איסורא  "איקבע  אז  שגם  משנה' ה'לחם  ומבאר  שבת ,

שבת". בהכנסת  דהוא  כיון –

הזקן  אדמו"ר גם  נקט  הרמב "ם  שבת'וכדעת הכנסת (ב'סדר

בסופו) ח"ב אדה"ז בשו"ע נדפס – קמא לעשותמהדורא שאין  שכתב  ,

zayמלאכה axraהחמה בשקיעת מיד "כי השקיעה , לאחר

סקילה ספק  בו ויש  לילה .. ספק  שהוא  השמשות בין מתחיל

וחיוב  ח"ו ielzוכרת  my`במהרה המקדש  בית לכשיבנה 

אמן". בימינו
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יבאר

לחבורה. מחבורה

.‡‰¯e·Áa ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÁÒt‰ ÔÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ«∆«≈≈∆»«¬»
˙Á‡2‰¯e·Á‰ ÔÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .3ÏÎ‡iL ««¿≈ƒƒƒ∆ƒ«¬»∆≈»≈
da4˙ÈÊk epnÓ ‡ÈˆBn‰Â .5‰¯e·ÁÏ ‰¯e·ÁÓ ¯Oa »¿«ƒƒ∆¿«ƒ»»≈¬»«¬»

¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa6‡ÈˆB˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¿≈¬ƒ»»»∆∆∆¡«…ƒ
;ıeÁa epÁÈpiL ‡e‰Â .‰ˆeÁ ¯Oa‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÔÓƒ««ƒƒ«»»»¿∆«ƒ∆«
‰¯È˜Ú CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,˙aLk Ba ‰·e˙k ‰‡ˆB‰L∆»»¿»¿«»¿ƒ»»ƒ¬ƒ»
‡ÈˆBÓ ¯Á‡ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .˙aL ˙‡ˆB‰k ‰Áp‰Â¿«»»¿»««»¿≈ƒ««ƒ

ÁÒta7Û‚‡‰ ÔÓ .ÏÒÙ ÔBL‡¯‰ B‡ÈˆB‰L ÔÂÈkL ,8 «∆«∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¬«
ÌÈÙÏk - ÌÈÙÏÂ9ıeÁÏk - ıeÁÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ;10; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»¬«¿«¿«

ıeÁÏk - Á˙t‰ È·Ú ‡e‰L ,BÓˆÚ Û‚‡‰Â11. ¿»¬««¿∆√ƒ«∆«¿«
˙BBlÁ‰12ÌÈbb‰ .ÌÈÙÏk - ÌÈÏ˙k‰ È·ÚÂ ««»√ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ

˙Èa‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ - ˙BiÏÚ‰Â13. ¿»¬ƒ≈»ƒ¿«««ƒ

בהם 2) אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בני  (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות
- "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח אוכלים אדם
שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים.
בשני  אוכל אחד (אדם מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול
את  ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות
שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם,
- למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו' מו)
בשני  ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל"
רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל בתים,
בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר'
כל  יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי אוכל שהאוכל
- שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד
לומר  תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא יכול רש"י). פי על
וקרינן  למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית
הלכה  פסק "לעניין (שם): המאירי וכתב הפסח). היינו ֵֵָיאכל,
בשתי  ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי
משהסבו  חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות

מקומם". לשנות רשאין לא 3)אין "תניא פה: בפסחים
לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה

"יאכל,4) מו): יב, (שמות שם דרשב"י במכילתא הוא כן
חייב  אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא

אכילה". בשעת שלא חייב שם 5)ואינו בתוספתא הוא כן
דרשב"י  ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם,

ל  "יאכל, הוא שם: אכילה כדי על חוצה הבית מן תוציא א
מכזית". פחות על חייב ואינו אכילה.6)חייב בשעת

ושוב 7) והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
במוציא 8)הוציאוהו. רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

כשסוגרין  הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר
הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן

מוציא 9) נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית של
לחוץ. הפסח על 10)את עובר הפסח את שם הניח ואם

ונפסל. הוצאה 11)לאו, לעניין שם בגמרא אמרו כן
הבית.12)מירושלים. מבשר 13)של כזית והמוציא

בית  מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח
אוכלים  ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה

פו). פה: (פסחים פסח קרבן שם

.·ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,B˙¯e·ÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆»»«¬»≈¿»≈
ÈL„˜ ¯O·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÏÈÎ‡a ¯Ò‡ - ‰‚‚Laƒ¿»»∆¡««¬ƒ»«¬≈ƒ¿«»¿≈
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„»̃»ƒ∆»»»¬»»¿«»»ƒ«ƒ
‰Ù¯Ëk Ïk‰L ,ÌÈÏLe¯È ˙BÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL14 ∆»»¿¿»«ƒ∆«…ƒ¿≈»

B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ15‰OÚÓa e¯‡aL BÓk , ¿ƒ«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰16¯Oa‰ C˙BÁ - B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡ .17 «»¿»≈∆∆»»ƒ¿»≈«»»

¯Oa‰ ˙‡ ÛÏB˜Â ,ÌˆÚÏ ÚÈbnL „Ú „¯BÈÂ18Ïk ; ¿≈«∆«ƒ«»∆∆¿≈∆«»»…
ÚÈbÓ ‡e‰Lk .Û¯OÈ - ıeÁaL ÏÎÂ ,ÏÎ‡È - ÌÈÙaL∆ƒ¿ƒ≈»≈¿…∆«ƒ»≈¿∆«ƒ«

ıÈÙB˜a C˙BÁ - ÌˆÚÏ19;ÌÈL„˜ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ , »∆∆≈¿ƒƒ»»¿»»»ƒ
ÌˆÚ Ba ¯aLÏ ¯eÒ‡L ,ÁÒt ‰È‰ Ì‡Â20ÛÏB˜ -21 ¿ƒ»»∆«∆»ƒ¿…∆∆≈

˜¯t‰ „Ú22˜¯t‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡‰ ˜¯ÙÓe , ««∆∆¿»≈»≈∆∆»»ƒ¿»ƒ«∆∆
ıeÁÏ BÎÈÏLÓe23. «¿ƒ«

וקבלנו 14) כב) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם
חוץ  שיצא בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין
שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו
קדשי  מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,
חוץ  קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ הקדשים
אותו  נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום או לירושלים

באכילה". אסור והוא שיצא יח.15)הבשר במכות
והיינו  תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי "ולילקי

כזית. ממנו אכל שחזר 16)אם פי על שאף שם וכתב שם.
לאוכלו. אסור למקומו שיצא.17)הבשר מקום עד

בפסח,18) אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה
לחתוך  שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
הבשר  בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ,
שריפה. טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון

גדול".19) לא 20)"סכין "ועצם מו) יב, (שמות שנאמר
בו". הבשר.21)תשברו שמתחברים 22)את מקום

אלא 23)העצמות. שריפה, טעונים אינם שעצמות
פג.). (פסחים משליכם

.‚˙B¯e·Á ÈzL24‰ÎÈ¯ˆ - „Á‡ ˙È·a ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :¯Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈ¯vL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ˆeÁ ¯Oa‰«»»»ƒƒ«¿»»¿∆»ƒƒ≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ‰ˆeÁ25Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â . »ƒ¿¬ƒ»¿≈¿ƒ∆¿≈∆
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CÏÈ‡26CÏÈ‡ Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â ,ÔÈÏÎB‡Â ≈«¿¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿≈∆≈«
ÌÈ·¯ÚÓ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏÎB‡Â27. ¿¿ƒ¿≈∆…≈»¿…»ƒ

שאמר:24) יהודה כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה
נאכל  הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח
בשתי  זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי

פסחה. את אחת כל האוכלות מן 25)חבורות תוציא "לא
מחבורה  לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה

לעשות 26) רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות כשתי שנראים פי על ואף כן.

בזו,27) זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
הופכין  אלו אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם

.„˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÈ Ba ÌÈ‚ÊBnL ÌÈn‰ eÈ‰28ÔÈa »««ƒ∆¿ƒ≈»¿∆¿«««ƒ≈
‚ÊÓÏ „ÓBÚ LnM‰Lk - ˙B¯e·Á‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ¯ÈÊÁÓe31B˙¯e·Á Ïˆ‡ ÚÈbnL „Ú ƒ«¬ƒ∆»»«∆«ƒ«≈∆¬»
ÏÎ‡Ï ÏÎB‡Ï ¯eÒ‡L ;ÂÈÙaM ‰Ó ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â¿««»≈«∆¿ƒ∆»»≈∆¡…
ÈaÓ ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ‰lkÏ ¯zÓe .˙B¯e·Á ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈

˙ÏÎB‡Â d˙¯e·Á32ÏÎ‡Ï ‰LBa ‡È‰L ÈtÓ , ¬»»¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ»∆¡…
.Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆

וכו'".28) עומד כשהשמש באמצע "והמיחם פו. שם משנה
"והיו  היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש
מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים,

אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם לבני 29)להספיק
האחרת. אוכל.30)החבורה ואינו פיו את סוגר

שקופץ 31) כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו

פיה.32) קופצת שאינה פי על אף כלומר,

.‰˙B¯e·Á ÈzL33ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯ÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰¯e·Á ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙B¯e·Á ÈzLa ÏÎ‡35‰¯e·ÁÓ ÔÈ¯˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰¯e·ÁÏ36. «¬»

בשתי 33) נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר
אחת  כל אכלו החבורות ששתי כאן לפרש צריך חבורות,

שלה. פסח ונסתלקה 34)ואחת יושבין "היו פו: בפסחים
אוכל  האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה
אין  יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - מקומות בשני
כר' רבינו ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל

מחיצה 35)יהודה. ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
חבורות  בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם
בשתי  נאכל הפסח אין שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין, -
על  מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות,
מחיצה  ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני הדין

וכר'36)ביניהן". חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
חבורות  "שתי של הראשון הדין על מוסב וזה שם. יהודה

מביניהם". מחיצה שנפרצה

.ÂÏÎ‡Ï ¯˙È B‡ Ô‰Ó ‰LÏL eÒÎpL ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…

‰¯e·Á Èa ¯‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿
ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa38¯ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»ƒ¿»«

¯‡M‰ ÏÚ ÔlÎÏ ¯¯BÚÓ‰39el‡ È¯‰ - e‡a ‡ÏÂ «¿≈¿À»««¿»¿…»¬≈≈
.¯‡MÏ ÌÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â eÚaOiL „Ú ÔÈÏÎB‡ eÒÎpL∆ƒ¿¿¿ƒ«∆ƒ¿¿¿≈«¿ƒƒ«¿»
‰LÏM‰ el‡ e‡ˆÓe Ck ¯Á‡ ÔÈ¯Á‡˙n‰ e‡a elÙ‡Â«¬ƒ»«ƒ¿«¬ƒ««»»¿≈«¿»

Ì˜ÏÁ È„k Ô‰Ï ÌÈÓlLÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ eÏÎ‡L40Ï·‡ . ∆»¿«…≈¿«¿ƒ»∆¿≈∆¿»¬»
ÌÈÈzÓÓ el‡ È¯‰ - „·Ïa ÌÈL eÒÎ Ì‡41‰na . ƒƒ¿¿¿«ƒƒ¿«¬≈≈«¿ƒƒ«∆

˙Úa Ï·‡ ;ÏÎ‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈ¯ËÙpL42elÙ‡ .B¯·ÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡ˆÈ - ÏÎ‡lÓ „·Ïa „Á‡ ¯Ó‚»«∆»ƒ¿«ƒ∆¡…≈≈¿≈»ƒ
ÔÈzÓ‰Ï43. ¿«¿ƒ

נכנסין 37) חבורה בני הונא: רב "אמר שם: בפסחים
באחד. אפילו ויוצאין דעייל 38)בשלושה "והוא שם:

למיעל". דרגילי הלך 39)בעידנא החבורה של השמש
שם, חננאל רבינו בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל
בהו  דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא",

פנים 40) כל על שצריכים וכו' לי נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית להם השלישי.41)להשאיר שיבוא עד

בסוף 43)יוצאין.42) רבינו שכתב שמה הראב"ד, כתב
שמהיכא  דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו
היה  כי וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי
להמתין  הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום

יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד

.ÊÔÈa ÔBL‡¯ ÁÒtÓ ÔÈa ,ÁÒt‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÈÎ‡n‰««¬ƒ¿«ƒƒ«∆«≈ƒ∆«ƒ≈
ÈL ÁÒtÓ44‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓÏ ,45·LBz ¯‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
¯ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48¯Î Ô·e .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
¯Î Ï‡ „·BÚ‰ ‰Ê - ‰¯Bza ¯eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:¯Ó‡pL ;¯ÈÎO B‡ ·LBz ¯‚ elÙ‡ ,È¯ÎÏ epnÓƒ∆¿»¿ƒ¬ƒ≈»»ƒ∆∆¡«
Ba ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ ·LBz50. »¿»ƒ……«

הפסח 44) חוקת "ככל יב) ט, (במדבר בו שנאמר משום
ראשון  כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו

טו). הלכה י פרק ולהלן צו. בספר 45)(פסחים כתב כן
הפסח  את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות

שנשתמד". מצוות,46)לישראל שבע עליו שקבל גוי
זרה. עבודה עובד ואינו נח בני הגוי".47)שנצטוו "זה

נאמר 48) וודאי בו" יאכל לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי
יאכל  לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל
- שם) (מכילתא בגוי ובין מומר בישראל בין המדבר בו"
ציוותה  לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם
אינו  תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה,
לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי משנה). (כסף לוקה
יג  מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר
בפרק  וראה ב). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י
עקיבא  ר' (הגאון כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה
לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר),
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המלביש  - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש
הוא  כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה.
ראה  עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני משום

רלב. מצוה זרה.49)בחינוך לעבודה משומד כלומר,
דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור
משומד  ישראל זה נכר בן "כל שם: דרשב"י במכילתא וכן
מומר  ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד

במשמע". נכרי "תושב 50)ואחד שם: במכילתא הוא כן
וגבעוני  מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה
לא  ערל בכלל הוא הרי כן לא שאם שם), (מכילתא מהול
בתושב  זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל
עולם  קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר
שלא  פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או

מדעתם.

.ÁÏ¯Ú51ÁÒt‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L52;‰˜BÏ - »≈∆»«¿«ƒƒ¿««∆«∆
,ÏÎB‡ BÈ‡L ‡e‰ Ba .Ba ÏÎ‡È ‡Ï Ï¯Ú Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»≈……«∆≈≈

¯B¯Óe ‰vÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï·‡53ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ . ¬»≈«»»¿≈À»¿«¬ƒ
¯ÈÎOÏe ·LBz ¯‚Ï ¯B¯Óe ‰vÓ54. «»»¿≈»¿»ƒ

מילה 51) מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח:). פסחים נחשבת 52)(רש"י אינה מכזית פחות כי

בו,53)"אכילה". יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים
המאירי  וכתב ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו
שחייב  מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות
שמותר  כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי - בהן

תושב". לגר ומרור מצה דרשב"י 54)להאכיל מכילתא
אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות
דיבור  כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל

.ËËÁLlÓ ez·kÚÓ ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ«»»«¬»»¿«¿¿ƒƒ¿…
ÁÒt‰55¯Ó‡pL ;ÏÎ‡lÓ e˙·kÚÓ Ck ,56‰zÏÓe : «∆«»¿«¿«ƒ∆¡…∆∆¡««¿»

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡57„ˆÈk .58ËÁLpL ¯Á‡ „·Ú ‰˜ ? …»…«≈«»»∆∆««∆ƒ¿«
‡l‡ ÏBn‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL Ôa BÏ ‰È‰L B‡ ,ÁÒt‰«∆«∆»»≈∆…ƒƒ«¿«¿ƒ∆»
„Ú ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ««∆«¬≈∆»∆¡…«
¯Á‡ ‰ÏÈÓÏ Èe‡¯ Ôa‰ ‰È‰È „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÏeÓiL∆»»¿≈«ƒ¿∆«≈»¿ƒ»««
ÔB‚k ?‰ËÈÁL Ì„˜ Èe‡¯ ‰È‰È ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««∆«¿…ƒ¿∆»…∆¿ƒ»¿

‰nÁ ezˆÏÁL59˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L CÈ¯vL , ∆¬»««»∆»ƒƒ¿«»ƒ≈≈¿≈
B˙‡¯·‰ ÌBiÓ60¯Á‡ ˙‡t¯Â BÈÚ ‰·‡kL ÔB‚Îe ; ƒ«¿»»¿∆»¬»≈¿ƒ¿»««

‰ËÈÁL61˙ËÈÁL ¯Á‡ Ú¯˜Â ÌeËÓË ‰È‰L B‡ ; ¿ƒ»∆»»À¿¿ƒ¿«««¿ƒ«
.¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÁÒt‰«∆«¿ƒ¿»»»

הקטנים 55) בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה ראה
לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת
ובמכילתא  לעשותו". יקרב ואז זכר כל לו המול בניו) אצל
מעכבים  מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא)
אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו
מד) (שם, בעבדיו וכתב לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב
בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל

עבדיו.56) מילת 57)אצל אלא לי "אין בא: במכילתא
אתה  הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו

מה  "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן:
כאן  אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן

הפסח)". את לאכול (מעכבת זכרים אופן 58)מילת באיזה
שלא  ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה
עכבוהו. לא השחיטה ובשעת הפסח, את מלאכול נימולו,

ממנו.59) ונחלץ חום לתינוק ייתכן 60)שהיה זה ולפי
לעת  מעת ימים שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת
שבעה  לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא
הפסח. את לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים

השחיטה.61) בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות
ראה  חום, של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין

(קלז.). שבת

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב,1) עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר יבאר

הבוקר. עד מהבשר ישאיר ושלא

.‡‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÁÒÙa ÌˆÚ ¯·BM‰2; «≈∆∆¿∆«»¬≈∆∆
e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ :¯Ó‡pL3ÁÒÙa ¯Ó‡ ÔÎÂ .B· ∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿¿≈∆¡«¿∆«

‰‡ÓËa ‡aL ÁÒt Ï·‡ .B· e¯aLÈ ‡Ï ÌˆÚÂ :ÈL4, ≈ƒ¿∆∆…ƒ¿¿¬»∆«∆»¿À¿»
:e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba ¯·L Ì‡ƒ»«∆∆≈∆ƒƒ«¿»»¿

‡ÓËa ‡ÏÂ ¯B‰Ëa - B· e¯aL˙ ‡Ï5¯·BM‰ „Á‡ . …ƒ¿¿¿»¿…¿»≈∆»«≈
¯OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÌˆÚ‰ ˙‡6ÌˆÚ Ba ¯·ML B‡ , ∆»∆∆¿≈≈¬ƒ»»»∆»«∆∆

ÌBÈ „BÚaÓ7ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯·ML B‡ ,8‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆»««««»»ƒ¬≈∆
.‰˜BÏ∆

פד.2) פסחים סופר 3)משנה [וטעות ישברו" "לא צ"ל:
ישנים  ובדפוסים בכתביֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו
ותוקנה  ט) הערה קכט עמ' שם סופרים בדקדוקי (ראה

חדשים]. מת,4)בדפוסים טמאי הקהל רוב שהיו כגון
הלכה  פ"ז למעלה ראה בטומאה, הפסח כולם שמקריבים
עליו  חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח היה אבל א,

ו. הלכה להלן ראה עצם, שבירת שם 5)משום בפסחים
בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא:
דטומאה  בפסול, שנעשה הוא פסול "האי שם: ופירש"י
הוא  כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה
לדברי  צורך אין זה ולפי מו), יב, (שמות דרשב"י במכילתא
בו  בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני בפסח ואף רש"י.

בפסול". ולא ושל 6)בכשר, ראשון, פסח שהוא ניסן, של
שני. פסח שהוא תשברו 7)אייר לא ועצם "ת"ר פד: שם

יאכל  אחד בבית אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב), (שמות בו
בו  יש לאכילה הראוי כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות
משום  בו אין לאכילה ראוי ושאין עצם, שבירת משום
שבירת  אלא כו' אמר אביי וכו' בינייהו מאי עצם, שבירת
הוא. כשר הא כשר, למ"ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם
פפא  רב וכו'. לאכילה ראוי לאו השתא לאכילה, ראוי למ"ד
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע גוונא, האי כי כל אמר,

לאכילה". מיחזי (=לערב) לאורתא טעמא, ראה 8)מאי
יש  - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח  ו, הלכה להלן

עצם. שבירת משום בו

.·CÎÈÙÏ9ÔÈÙ¯BO10¯˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
B¯OaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡B·È ‡lL È„k ,12. ƒ¿»¿≈∆…»»∆ƒ≈«»»
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ימים.9) כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור לפי
טעונין 10) אין הקדשים עצמות "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני הפסח, מעצמות חוץ כנראה 11)שריפה
מפורש  וכן מוח, ולא בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר
עצמות  "כל ט: הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ט
מעצמות  חוץ שריפה, טעונין אינן מוח, בהן שאין הקדשים

להלן. וראה שם) בראב"ד (ועיין שמא 12)הפסח" כלומר,
הברייתא  דברי רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי יבואו
שיש  שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים
הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור
ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
"הני  הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן
קדשים  עצמות מוח, בהו דלית אילימא דמי, היכי עצמות
ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי הנוסחא (כן שריפה" להו למה
למה  הפסח "עצמות ב: ובכ"י שריפה". להו "למה ולפנינו
אינם  קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו
למה  לו קשה לא הפסח עצמות על ואילו שריפה, צריכים
צריכים  מוח בהם שאין עצמות שאף הרי שריפה, צריכים
כנ"ל  עצם, שבירת של תקלה לידי יבוא שמא בפסח, שריפה

שמח). (אור

.‚˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ ˙¯È·L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
¯Oa13ÁÓ Ba LiL B‡14ÁÓ Ba ÔÈ‡L ÌˆÚ Ï·‡ ; »»∆≈…«¬»∆∆∆≈…«

‰È‰ .B˙¯È·L ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚb ÔÈ‡LÂ¿∆≈»»¿«ƒ»»≈«»«¿ƒ»»»
- ¯Oa‰ ÌB˜Óa ‡lL ÌˆÚ‰ ¯·LÂ ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»¿»«»∆∆∆…ƒ¿«»»

B¯OaÓ Èet ¯·ML ÌB˜n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ15. «»««ƒ∆«»∆»«»ƒ¿»

שאין 13) (באבר גוונא האי כי כל אמר, "רבינא פד: פסחים
שיעור  דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית עליו
תשברו  לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה",
משום  בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב, (שמות בו"
שבירת  משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת

(שם). "ויש 14)עצם פה. שם כמפורש מוח, כזית היינו
מפורש  וכן מוח. כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו

פירש"י. וכן שם, יוחנן 15)בר"ח ר' בין שם מחלוקת
יוחנן. כר' ופסק לקיש, בן ור"ש

.„¯·BM‰ ¯Á‡ ¯·BM‰16.‰˜BÏ - „Á‡ ÌˆÚa «≈«««≈¿∆∆∆»∆

גם 16) ושבר שני בא עצם, שבר שהראשון אחרי כלומר,
ושוב  בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
בשתי  "אבל הי"א: פ"ז פסחים בירושלמי הוא וכן שבר.
חייב  ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן התריות,
שובר  יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים".

ח. והערה א הלכה פ"ט למעלה וראה שובר". אחר

.‰ÌÈ„Èb CzÁÓ‰Â ˙BÓˆÚ Û¯BO‰17·iÁ BÈ‡ - «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙¯È·L ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח.17) עצמות 18)של "השורף בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏM·Ó B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba ¯·LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
‰˜BÏ -21‰‡ÓËa ÏÒÙ elÙ‡ .22‰‡ÈˆÈÂ23‡ˆBiÎÂ ∆¬ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ»¿«≈

ÌÈ¯·c ‰na .ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ¯eq‡ Ba LÈ - Ì‰a»∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆¿»ƒ

ÏÒÙÂ ¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿»¿««∆¿ƒ¿«¬»
Ïbt˙pL ÔB‚k ,¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡25B‡ ƒ…»¿»¿««∆¿∆ƒ¿«≈

ÔÓÊ ˙·LÁÓa ‰OÚ26ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ B‡27- «¬»¿«¬∆∆¿««¬∆∆ƒ«≈
.ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ÌeMÓ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ«»∆∆

(למעלה 19) עדיין אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה
תאכלו  "אל שנאמר משום לאכלו ואסור ו), הלכה פ"ח
אמר, רנב"י (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו
שבירת  משום בו יש בנא) העצם (שבירת גוונא האי כי כל
לי'. ואכל לי' דמטוי לאכילה חזי דהא טעמא מאי העצם,

ובשל 20) נא ממנו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור
ד). הלכה שם (למעלה במים" חייב,21)מבושל הוא בנא

רב  מדברי (שם יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי שהוא מפני
גם  שהרי לעולם, ראוי שאינו ומבושל יצחק). בר נחמן
כיון  - ח) הלכה שם (למעלה עליו חייב צלהו" ואחר "בשלו
חייבים  בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה
(שם). רבי של דתנאֿקמא אליבא יוסף כרב עליו,

הדם.22) זריקת למעלה 23)לאחר ראה לחבורתו, חוץ
ב. הלכה ראה 24)פ"ט וכתנאֿקמא, יוסף רב כדברי שם

זו. בהלכה שזה 25)למעלה למקומו, חוץ לאכלו [שחשב
פסולי  מהלכות פי"ג למעלה ועיין כט.) (זבחים פיגול נקרא

להלן]. וראה א, הלכה בשעת 26)המוקדשין שחשב כגון
הולכת  בשעת או במזרק, הדם קבלת בשעת או השחיטה,
לזמן  חוץ ממנו שיאכל זריקה, בשעת או למזבח, הדם
בהקרבה  המותר לזמן חוץ ממנו שיקריב לאכילה, המותר
"בן  ובהגהות א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ג
"שנתפגל" ולפי"ז מקום". "מחשבת להגיה מציע אריה"

לזמנו. חוץ מחשבת היינו מקודם שמו 27)שכתב ששינה
יא). הלכה פט"ו (שם בעליו לשם או אחר זבח לשם

.Ê‰ÈÏ‡‰ ÌˆÚ ¯·L28È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ -Èe‡¯ BÈ‡ »«∆∆»«¿»≈∆∆¬≈≈»
‰ÏÈÎ‡Ï29. «¬ƒ»

הכבש.28) כי 29)זנב כל אמר, אשי "רב שם: פסחים
משום  בו אין ודאי האליה) עצם (=שבירת גוונא האי
אינו  ודאי דהא לתנאֿקמא) וגם לרבי (גם העצם שבירת
גבי  על להקטרה עומדת היא שהרי כלל", לאכילה ראוי

ובכס"מ. הראב"ד בהשגת וראה (שם). המזבח

.ÁÌÈk¯ ÌÈÓˆÚ BÓk Ì‰L ,ÌÈÒeÁq‰30el‡ È¯‰ - «¿ƒ∆≈¿¬»ƒ«ƒ¬≈≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ31. À»ƒ¿»¿»

שם).30) (פיה"מ הכתף" שבראש "אותן והם פד. שם
ט.31) הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם ואין

.ËÈ„‚ ‰È‰32ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈk¯ ÂÈ˙BÓˆÚL C¯Â ÔË˜ »»¿ƒ»»»«∆«¿»«ƒ……«
ÌˆÚ ¯·BL ‰fL ,Ô˙B‡33‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .34„Á‡L ; »∆∆≈∆∆¿ƒ»«∆∆∆»

C¯ ÌˆÚ B‡ ‰L˜ ÌˆÚ ¯·BM‰35ÏÎ‡pL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . «≈∆∆»∆∆∆«∆«¿»…∆∆¡»
ÏMa˙iL ¯Á‡ ÏB„b‰ ¯BMa36ÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ - ««»««∆ƒ¿«≈∆À»∆¡…

B˙iÏˆ ¯Á‡ C¯‰ È„b‰ ÔÓ Bc‚k37ÌÈÙk ÈL‡¯ ÔB‚k ,38 ¿∆¿ƒ«¿ƒ»«««¿ƒ»¿»≈¿»«ƒ
ÌÈÒeÁq‰Â39. ¿«¿ƒ

שם.32) וגמרא הוא 33)משנה הרך העצם שאכילת
בו".34)שבירה. תשברו לא "ועצם הוא 35)משום
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בו". תשברו לא "ועצם של האיסור שור 36)בכלל פירוש,
הם  רב, בישול שאחרי אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול

לאכילה. אפשרות 37)ראויים אין הגדול בשור כי אף
צלייה. ידי על וכ"ש בינוני, בישול ע"י לאוכלם

שיש 38) העצמות ראשי כלומר, קצוות. בכאן "פירושו
בשיניו  נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה

פד.). פסחים (מאירי ח.39)ולועסה" הלכה למעלה ראה
"כל  פד. פסחים המשנה לדברי רבינו של פירושו וזהו
כנפיים  וראשי הרך בגדי יאכל הגדול, בשור הנאכל
בשור  הנאכל כל תנן, רמי. "רבה ובגמרא, והסחוסים",
ראשי  סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי יאכל הגדול
וכו'. הגדול בשור מיתאכלי לא הני והא והסחוסים, כנפיים
הגדול  בשור הנאכל כל קתני והכי קתני, הן מה אמר, רבא
ראשי  הן ומה בצלי, הרך בגדי יאכל רב) (בישול בשלקא
רש"י  ומפרש וכו'". דרבא כוותי' ותניא והסחוסים, כנפיים
אלא  להתמנות מותר שאין מינוי, לענין הוא שהמדובר
נראה  (וכן שנתבשל אחרי לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר
מפרשה  בהשגות והראב"ד המשנה) בפירוש רבינו מדברי
בשור  רב בישול ע"י לאכול שאפשר שמה נותר, לענין
לא  על עובר אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב יש הגדול,
שבירת  איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו

עצם.

.ÈÔÈ„Èb40˙BL˜‰Ï ÔÙBqL ÔÈk¯‰41Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ»«ƒ∆»¿«¿««ƒ∆≈
‰zÚ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯42ÔÈÏÎ‡Â43ÔÈÓ ÔÈ‡ - ÁÒta ¿ƒ«¬ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆«≈ƒ¿ƒ

L‡¯aL ÁÓ ÏÚ ÔÈÓÂ .Ô‰ÈÏÚ44ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆¿ƒ¿ƒ«…«∆»…ƒ¿≈∆»
B‡ÈˆB‰Ï45ÁÓ ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡Â ;ÌˆÚ ˙¯È·L ‡Ïa ¿ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«…«
˙ÈÏewaL46È¯‰L ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰ ‡e‰Â , ∆«ƒ¿»∆∆«»ƒ¿≈»»∆¬≈

ÌˆÚ ˙¯È·La ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡47. ≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆

לו.40) הודה יוחנן ר' ואף לקיש, כריש שם. פסחים
"גידי 41) וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

סופם  מזקין היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי הצוואר,
שם). (רש"י קשים" וקטן.42)להיות רך הגדי בעוד

באכילה.43) על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי פד: שם
וכו'". שבראש (רש"י 45)מוח האף" דרך בקיסם "לגוררו

מוח 46)שם). על נמנין ואין וכו' אומר "רבי שם:
הלכה 47)שבקולית". (למעלה לוקה העצם את והשובר

א).

.‡È,ÏÎB‡Â ¯Oa‰ C˙BÁ - ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈∆«∆«≈«»»¿≈
‰ˆ¯ Ì‡ Ô˜¯ÙÓe ˜¯t‰ ÔÓ ˙BÓˆÚ‰ C˙BÁÂ48. ¿≈»¬»ƒ«∆∆¿»¿»ƒ»»

‰Lp‰ „È‚Ï ÚÈbiLÎe49¯‡L ÌÚ BÁÈpÓe B‡ÈˆBÓ - ¿∆«ƒ«¿ƒ«»∆ƒ«ƒƒ¿»
˙BÓe¯w‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈ„Èb‰50˙ÚLa ÔÈ‡ˆBiL «ƒƒ¿»¬»¿«¿∆¿ƒƒ¿«

‰ÏÈÎ‡51¯Oa‰ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈwÓ ÔÈ‡L .52ÔÈ‡Â ¬ƒ»∆≈¿«ƒƒ¿»«»»¿≈
B˙B‡ ÔÈÎzÁÓ53ÌÏL B˙B‡ ÔÈÏBˆ ‡l‡ ,54BÎ˙Á Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»ƒ»≈¿ƒ¬»

¯Lk - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á55.¯·‡ ¯ÒÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¬ƒ¬ƒ»≈¿∆…∆¿«≈∆
„Ú ÁÒt‰ ¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿ƒ¿«≈∆…«¿ƒƒ¿««∆««
,ÈMa ÔÎÂ .¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯˜a…∆∆∆¡«…ƒƒ∆«…∆¿≈«≈ƒ

L¯È‡L‰ Ì‡Â .¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï :¯Ó‡p∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆¿ƒƒ¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,epnÓƒ∆≈»ƒ≈«≈ƒ»«¿…«¬∆

‰OÚÏ ˜z È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â56, ¿≈∆«»∆∆¬≈ƒ««¬≈
.eÙ¯Oz L‡a epnÓ ¯˙p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…»ƒ∆»≈ƒ¿…

ב.48) הלכה פ"ט למעלה ראה עצם, שבירת זו ואין
שהגיד 49) ואף כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם צולהו שהרי

בגידין  שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור
יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו טעם בנותן
צב:), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן
(כסף  כדלהלן אותו, מחתכין אין שהרי כאן, חששו לא

הראב"ד. בהשגת וראה אסורים.50)משנה). שאינם
לאוכלם.51) רגילים אין האדם שבני רק 52)כלומר, אלא

טעם  בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים
(שמות 54)לחתיכות.53)(כסףֿמשנה). שכתוב כמו

והוא  קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי אם "כי ט) יב,
צולין  ואין שלם, אותו צולין "הפסח פ"ה פסחים בתוספתא

חתיכות". ומטילו 55)אותו מנתחו, "רצה שם: תוספתא
גחלים". גבי על אבר זה 56)אבר בלאו שהעובר כלומר,

ראה  עליו, לוקין אין לעשה הניתק ולאו בעשה. מתחייב
פד. בפסחים הדבר ומקור ב. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ח
פסולי  מהלכות בפי"ח כתב וכן יהודה. רבי בדברי
אימורים  גבי ז הלכה פ"א ולמעלה ט. הלכה המוקדשין
חלב  ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם שאם כתב,
כדעת  מעשה". בו שאין לפי לוקה "אינו - בוקר" עד חגי
ובמשנהֿלמלך  כאן בכסףֿמשנה וראה שם, יעקב רבי

שם. המוקדשין פסולי בהלכות

.·ÈÔBL‡¯a ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜nLk57ÔÈ·È¯˜Ó - ¿∆«¿ƒƒ∆«∆«»ƒ«¿ƒƒ
BnÚ58ÌÈÓÏL59ÔÓ B‡ ¯˜a‰ ÔÓ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»ƒ«»»ƒ

Ô‡v‰60ÌÈpË˜ B‡ ÌÈÏB„b ,61˙B·˜ B‡ ÌÈ¯ÎÊ ,62, «…¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·Ê ÏÎk63˙‚È‚Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ . ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒ«

¯OÚ ‰Úa¯‡64ÁÒt zÁ·ÊÂ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿»»»»¿«∆∆¡««»¿»«¿»∆«
¯˜·e Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï65‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó È˙ÓÈ‡ . «¡…∆…»»≈»«¿ƒƒƒ¬ƒ»

?BÊ66‡e‰L ÔÓÊa67ÏÁa ‡a68‰¯‰Ë·e69ËÚeÓ·e70; ƒ¿«∆»¿…¿»√»¿»
B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿«»

‰‡ÓËa ÁÒt‰ ‡aL71ÌÈa¯Ó ÌÈÁÒt‰ eÈ‰L B‡ ,72 ∆»«∆«¿À¿»∆»«¿»ƒ¿Àƒ
‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ∆»

.„·Ïa ÌÈÁÒt‰«¿»ƒƒ¿«

להלן 57) ראה שני, בפסח לא אבל ראשון, בפסח כלומר
טו. ומקריבים 58)הלכה סט: פסחים במשנה הוא כן

פ"ו  (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני אותה
ט). הלכה המקדש כלי שלמים.59)מהלכות קרבן

שם.60) בן 61)משנה שבא כפסח אינה החגיגה פירוש
הוא  וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה אלא שנה,
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ"ה: פסחים בתוספתא

שם.62) הקרבנות 63)משנה מעשה מהלכות פ"א ראה 
יא. חמשה 64)הלכה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו

י). הלכה חגיגה מהלכות (פ"א אין 65)עשר "והלא
נאמר  למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח
ופסחים  ראה פ' (ספרי לחגיגה" ובקר לפסח צאן ובקר? צאן
דמאןֿדאמר  אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע:).
פסוק  לדידן, אבל השבת. את ודוחה חובה היא זו שחגיגה
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ע: לפסחים בצל"ח וראה הפסח, במותר מדבר זה
שם.66) פסחים חל 68)הפסח.67)משנה בניסן שי"ד

חול. בטהרה.69)ביום קרב נמנו 70)שהפסח שהרבה
על  ממנו כולם שיאכלו כדי להם מספיק ולא הפסח, על
המובחר  מן שמצוה ג, הלכה פ"ח למעלה (ראה השובע

שובע). אכילת הפסח בשר דוחה 71)לאכול הפסח שרק
הלכה  פ"ז (למעלה וטומאה יח) הלכה פ"א (למעלה שבת

ע.). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל ויש 72)א),
לכולם. שובע אכילת כדי בהם

.‚È‰·BÁ dÈ‡Â ˙eL¯ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á73. ¬ƒ««¿»»»»¿¿≈»»
„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ˙ÏÎ‡Â74ÈÁ·Ê ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .76‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯OÚ77¯Oa‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , »»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…»ƒƒ«»»

ÈtÓ .¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰78˙‚È‚Á ¯Oa ÁÈpÓÏ ‰¯‰Ê‡ ‰fL , «¿»»¿∆∆«¿»»¿«ƒ«¿«¬ƒ«

¯˜aÏ :¯Ó‡pL ;¯OÚ ‰ML ÌBÈÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡79- «¿»»»»¿ƒ»»»∆∆¡««…∆
ÈM‰ ÌBÈ ÏL ¯˜a „Ú80¯È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡ - «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆

ÌÈ¯˙Bp‰ ¯‡Lk ,‰pnÓ ¯˙Bp‰ Û¯OÈ ‡l‡82. ∆»ƒ¿…«»ƒ∆»ƒ¿»«»ƒ

עשר 73) ארבעה חגיגת מינה, שמע אשי, "א"ר סט: שם
ותיתי  בשבת תיתי חובה, סלקאֿדעתך דאי היא. חובה לאו

בטומאה". ותיתי נאכל 74)במרובה שאינו כפסח ואינה
שדינה  שאמר כבןֿתימא ודלא שם, (משנה חצות עד אלא

ו.75)כפסח). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"י
עשר 77)להשאיר.76) ששה יום שהוא הקרבתו, מיום

עא:78)בניסן. עא. כתוב 79)שם היו אילו כלומר:
ומזה  הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר"

עא:). (שם שני לבוקר דרשו "לבוקר" שהוא 80)שנאמר
בניסן. עשר ששה עשר 81)יום ששה ליום י"ד מחגיגת

יא.82)בניסן. הלכה למעלה ראה

.„ÈÏÎÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÒt‰ ÌÚ ‰ÏÚL ‰‚È‚Á ¯Oa¿«¬ƒ»∆»»ƒ«∆«««À¿»¿»
BnÚ ÔÈ¯Úa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈL·z‰83, ««¿ƒƒ»ƒƒ««À¿»ƒ¿«¬ƒƒ

˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â84BÓˆÚ ÁÒtk85‰¯Êb . ¿≈»∆¡»ƒ∆»«¬«∆««¿¿≈»
˙·¯Úz‰ ÈtÓ86. ƒ¿≈««¬…∆

ד.83) הלכה פ"ו שם וירושלמי פ"ה, פסחים תוספתא
אחד 84) ולילה ימים לשני נאכל החגיגה בשר כל כי אף

הפסח, עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה
חצות. עד אלא נאכל טו.85)אינו הלכה פ"ח למעלה

[ואףֿעלֿפי 86) הפסח. מן בהם נתערב שמא כלומר,
מן  להרחיק כדי אלא התורה מן אינו עצמו בפסח שהאיסור
שלא  לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ"ח (למעלה העבירה
שגזרו  מצאנו פעמים כמה כי ועוד), יא: (שבת כן גזרו
כלומר  היא", גזירה "חדא כי חכמים ואמרו לגזירה, גזירה
הא  אילולא כי השניה, על גם גזרו ראשונה גזירה כשגזרו

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה הא, קיימא לא -

.ÂË?ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ‰Ó87ÔBL‡¯‰ «≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ»ƒ
‡ˆnÈ Ï·e ‰‡¯È Ï·a ıÓÁa ¯eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰¯e·ÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Óe ,92, ¿»«≈«¬ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒ»

˙‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ ‡ÓË Ì‡ ,‰‡ÓËa ‡·iL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆»…¿À¿»ƒƒ¿»…«»»À¿«
e¯‡aL BÓk ,˙Ó93‰vÓe ıÓÁ - ÈL ÁÒt Ï·‡ . ≈¿∆≈«¿¬»∆«≈ƒ»≈«»

˙Èaa BnÚ94B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚË BÈ‡Â ,95ÔÈ‡ÈˆBÓe , ƒ««ƒ¿≈»«≈«¬ƒ»ƒƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»

Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙È·a ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈ¯È˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ¯Á‡Ó ,ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ ÔBL‡¯Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba L¯tL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈ¯·ca ‡l‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eL¯t˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈ¯ˆÓa ¯Ó‡pL112Á˜liL «∆«∆¿»∆∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆ƒ»«

¯BOÚaÓ ÁÒt‰113˙c‚‡a Ìc ˙Úb‰ ÔeÚË ‡e‰LÂ , «∆«ƒ∆»¿∆»«»«»«¬À«
·BÊ‡114˙BÊeÊn‰ ÈzLÏÂ ÛB˜LnÏ115ÏÎ‡iLÂ , ≈««¿¿ƒ¿≈«¿¿∆≈»≈

ÔBÊtÁa116˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ -117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÁÒÙa ‡l‡ eOÚ ‡ÏÂ118. ¿…«¬∆»¿∆«ƒ¿«ƒƒ¿«

צה.87) בפסחים חמץ 88)משנה מהלכות בפ"ג [ראה
יראה  "בל על עובר רבינו שלדעת מג, הערה ח הלכה ומצה
הלשון: משמע וכן בי"ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל
חג  על ולא הפסח קרבן על שמדובר "השני" - "הראשון"

את 89)הפסח]. שהשוחט ה, הלכה פ"א למעלה ראה
לא  שנאמר לוקה, ברשותו חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח

זבחי. דם חמץ על א,90)תזבח הלכה פ"ט למעלה ראה
חמשה  בליל לחבורה מחבורה הפסח מבשר כזית שהמוציא
חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר

טו.91) הלכה פ"ח ולמעלה שם, הלכה 92)משנה למעלה
א.93)יב. הלכה פ"ז נשחט 94)למעלה וגם שם. משנה

צה:). (שם החמץ הלל 95)על אומרים שאין שם, משנה
ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה,
צה:). (שם חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט)

שמפורש 96) ממה רבינו, דברי על תמה הכסףֿמשנה
קא  מאי בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני בפסח שגם הרי ממנו". תוציא לא מרבה
דברי  על כאן פסחים במאירי ראה אבל לחבורתו. חוץ
כמו  לחבורה חוץ מוציאין "והשני וז"ל: שכתב המשנה,
גירסא  בגמרא כאן היתה כי מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר

ח.97)אחרת. פרק פסחים שם.98)תוספתא תוספתא
השבת 99) ביום באייר י"ד או ניסן י"ד יום חל שאם

שם. ובתוספתא שם במשנה והוא הפסחים, את בו שוחטין
א. הלכה פ"ה למעלה פסח 100)וראה הקרבת בשעת

שרק  - שם) (משנה הלל לומר צריך שני, ופסח ראשון
שאין  שני בפסח הלל אומרים אין אכילה) (בשעת בלילה
קדושת  צריך אין ביום אבל למעלה. ראה לחג, מקודש לילו

צה:). שם (גמרא למעלה 101)חג וראה צה. שם משנה
ד. הלכה אחד,102)פ"ח ובמקום אחת בחבורה כלומר

כשניהם, להחמיר פוסק שרבינו ה, הלכה פ"ט למעלה ראה
היתה  שלרבינו וכנראה פו.). (פסחים שמעון וכר' יהודה כר'
הדין  שני בפסח שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא
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צה. הערה למעלה ראה אחד, בבית משנה 103)שנאכל
שם. יא.104)פסחים הלכה למעלה ראה 105)ראה

א. הלכה שני.106)למעלה משום 107)בפסח
שם  מפרט הפסח, חוקת ככל שכתב אחרי שם, שבבמדבר
לא  "ועצם כמו שני, פסח של דינים פרטי כמה המקרא
מצות  "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו",

יאכלוהו". אותם 108)ומרורים שפירט דברים כלומר,
"ועצם 109)הכתוב. בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

אבל  צלי. כמו הקרבן, שבגוף מצוות שאר וכן תשברו", לא
ומצה  לראשון. השני שוה לא הקרבן, בגוף שאינן דברים
מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף שאינן ומרור
בפסחים  הסוגיא ראה ומרור, מצה על נאכל שני פסח שגם

[ובכ"י 111)השני.110)צה. זה "וכלל" צ"ל אולי
הלכה  מתחילה ואחרֿכך שכלל". הפסח חוקת תימן:

וכו'"]. שנאמר "זה במצרים.112)חדשה: שנעשה בפסח
ג):113) יב, (שמות שנאמר כמו ניסן, לחודש בעשור

וכו'". שה איש להם ויקחו הזה, לחודש "בעשור
לו 114) שיש ירוק מין של קלחין ג' והוא: כב). (שם,

שם). (רש"י "ולקחתם 115)גבעולים (שם) שנאמר כמו
המשקוף  אל והגעתם בסף, אשר בדם וטבלתם אזוב אגודת

המזוזות". שתי "ואכלתם 116)ואל יא) (שם, שכתוב כמו
בחפזון". הדורות.117)אותו כל של בפסחים

צו.118) בפסחים משנה

e˜ÈÏÒ‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿»¿«∆«¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-zFpAxTxtq
zFklddbibg

¥¤̈§̈
¦§£¦¨

LÈÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ LL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«
Èt ˙B‡¯‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿≈»¿≈
(„ .ÌÈÏ‚¯a ÁÓOÏ (‚ .ÌÈÏ‚¯ LÏLa ‚ÁÏ (· .'‰»…¿»¿»ƒƒ¿…«»¿»ƒ
ÔzÏÂ BÁnOlÓ ÈÂÏ ·ÊÚÈ ‡lL (‰ .Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL∆…≈»∆≈»∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈
‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â .ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙BzÓ BÏ«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿«

ˆBÓa ˙Bkq‰.‰hÓL È‡ «À¿»≈¿ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
משלש 1) רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש יבאר

בהן. חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים,

.‡Ï‚¯ ÏÎa Ï‡¯OÈ eeËˆ ‰OÚ ˙BˆÓ LÏL2 »ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿»≈¿»∆∆
ÌÈÏ‚¯ LÏMÓ3Ïk ‰‡¯È :¯Ó‡pL ,‰i‡¯‰ :Ô‰ el‡Â , ƒ»¿»ƒ¿≈≈»¿ƒ»∆∆¡«≈»∆»

E¯eÎÊ4EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz :¯Ó‡pL ,‰‚È‚Á‰Â ;5; ¿¿¿«¬ƒ»∆∆¡«»…«¡…∆
EbÁa zÁÓOÂ :¯Ó‡pL ,‰ÁÓO‰Â6‰¯eÓ‡‰ ‰i‡¯‰ . ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»¿«∆»¿ƒ»»¬»

ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ‰¯ÊÚa ÂÈt ‰‡¯pL :‡È‰ ‰¯Bza7 «»ƒ∆ƒ¿∆»»»¬»»¿»ƒ
‰ÏBÚ Ôa¯˜ BnÚ ‡È·ÈÂ ,‚Á ÏL8ÔÈa ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa , ∆«¿»ƒƒ»¿«»≈ƒ»≈

‰Ó‰a‰ ÔÓ9‡ÏÂ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓe . ƒ«¿≈»ƒ∆»»¬»»¿ƒ¿…
‡l‡ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰OÚ ‡lL Bi„ ‡Ï - ‰ÏBÚ ‡È·‰≈ƒ»…«∆…»»ƒ¿«¬≈∆»

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ10ÈÙ e‡¯È ≈«…«¬∆∆∆¡«…≈»»«
Ì˜È¯11‰OÚ ‡Ï È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â . ≈»¿≈∆«»∆∆¬≈…»»

‰OÚÓ12·È¯˜iL :‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰‚È‚Á‰ . «¬∆«¬ƒ»»¬»«»ƒ∆«¿ƒ
ÌÈÓÏL13‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa14B‡B·a ¿»ƒ¿»ƒ∆»¿

˙B‡¯‰Ï15‡l‡ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰ ÔÈ‡L ,Úe„È ¯·c‰Â . ¿≈»¿«»»»«∆≈«¿»ƒ»ƒ∆»
‰Ó‰a‰ ÔÓ16‰i‡¯‰ Ô‰L ,el‡ ˙BÂˆÓ ÈzLe . ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»

Ô‰a ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡ ,‰‚È‚Á‰Â17‰ÁÓO‰Â . ¿«¬ƒ»≈«»ƒ«»»∆¿«ƒ¿»
ÏÚ ¯˙È ÌÈÓÏL ·È¯˜iL :‡È‰ ÌÈÏ‚¯· ‰¯eÓ‡‰»¬»»¿»ƒƒ∆«¿ƒ¿»ƒ»≈«

‰‚È‚Á ÈÓÏL18˙ÁÓO ÈÓÏL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â , «¿≈¬ƒ»¿≈≈«ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«
zÁÓOÂ ÌM zÏÎ‡Â ÌÈÓÏL zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰‚È‚Á¬ƒ»∆∆¡«¿»«¿»¿»ƒ¿»«¿»»¿»«¿»

EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ19BÊ ‰ÂˆÓa ˙B·iÁ ÌÈLÂ .20. ƒ¿≈¡…∆¿»ƒ«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

milbx ylyn lbx lka l`xyi eehvp dyrÎzeevn yly"
oaxw dnr `iai ...'i`xd .dgnyde dbibgde di`xd :od el`e
..el` zeevn izye aehÎmeia minly aixwi ...dbibgd .dler
zeaiig miype ..dxen`d dgnyde oda zeaiig miypd oi`

."ef devna

בקרבן  חייבות הנשים אין שהרי הראב"ד עליו והשיג
עמו  שתעלה בעלה עם שתשמח "בשמחה אלא שמחה
אביי  "אמר קידושין במסכת ומקורו אותה". ישמח והוא

משמחה". בעלה אשה
בה  תלוי' השמחה חובת ש"אין רש"י דעת הביא והכס"מ
פשתן", וכלי ומשתה במאכל שישמחנה בעלה על אלא
שלו", שמחה בשלמי משמחה בעלה "אשה התוס' ודעת
לבאר  האריך לא למה הרמב"ם על תפיסה "ואין ומסיים

זה".
על  לא היא הרמב"ם על הקושיא שהרי עיון, צריך ותירוצו
הגמרא  דברי היפך שפסק אלא זה ענין לבאר האריך שלא
במצוה  חייבות ש"נשים ופסק משמחה" בעלה ש"אשה

זו".
('b oniq zepaxw xtq zekln oii it lr)

מצוות 2) שלש אומר: הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, חגיגה
לרגל". בעלותם ישראל וסוכות.3)נצטוו שבועות פסח,

פני 4) אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: שם
ה'". כתב:5)האדון נב) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר

לי  תחוג רגלים שלש יד), כג, (שמות יתעלה אמרו "והוא
השבועות 6)בשנה". ובחג הסוכות. בחג נאמר זה פסוק

וב'ספרי' אלוקיך", ה' לפני "ושמחת יא): טז, (דברים נאמר
שכל  מלמד וכו' בארץ היית עבד כי "וזכרת אמרו: יב) (שם,

וכו'". בפסח נוהגים בעצרת, שאר 7)שנוהגים אבל
ה"ד). (להלן ראשון של תשלומין אלא אינם הימים,

חובת 8) כבר שקיים (אחרי ימים בשאר לעזרה בא אם אבל
קרבן  להביא חייב אינו – החג) של הראשון ביום הראיה

ז.). (חגיגה יוחנן וכרבי "ולא 9)עולה, א: ז, שם בברייתא
אלא  אינו או בזבחים אומר אתה בזבחים. ריקם, פני יראה
לגבוה  האמורה ראיה אף וכו' הוא ודין ובמנחות, בעופות
ראיה  שעולת מפורש הרי ומנחות)". עופות (ולא זבחים -
(פ' במכילתא אבל העוף, מן ולא הבהמה מן אלא אינה
נאמר: ובמנחות" בעופות אלא אינו "או במקום משפטים)
שגם  עופות, ממעט אינו זה ולפי בכספים", אלא אינו "או
כאן  ובכסףֿמשנה ז. חגיגה 'מאירי' (ראה הזבחים בכלל הם

קורקוס). מהר"י "ולא".10)בשם לומר וכל 11)צריך
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והשלים  אם אבל הימים, בשאר השלים לא אם אלא אינו זה
הראשון  של תשלומין הם הרי הימים, בשאר קרבן והביא
ספר'). ('קרית ה'עשה' ועל ה'לאו' על עובר ואינו

מהל'12) (פי"ח עליו לוקין אין מעשה בו שאין ולאו
ה"ב). (הוצאת 13)סנהדרין פ"א חגיגה תוספתא

הבאים  שלמים חגיגה, היא "איזו (232 ,22 עמ' צוקרמנדל
לי, "תחוג יד) כג, (שמות הגדול במדרש וכ"ה לחגיגה".

חגיגה". שלמי וחגותם 14)שיקריב "דתניא, א: ט, חגיגה
חוגג  יהא יכול מא) כג, (ויקרא ימים שבעת לה' חג אותו
חוגג  אתה ואי חוגג אתה אותו אותו, ת"ל שבעה, כל והולך

לתשלומין". – שבעה נאמר למה א"כ שבעה, שם 15)כל
ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: הגלילי יוסי "רבי ב: ו,

ושמחה". וחגיגה ראיה לרגל: העוף,16)בעלותם מן ולא
מן  באים "השלמים הי"א: הקרבנות מעשה מהל' פ"א ראה
בא  העוף ואין וכו' הבקר ומן העזים ומן הכבשים

וכו'17)לשלמים". הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, שם
באנשים  נוהגת שהשמחה בשתיהן, שאין מה בשמחה יש

מה שהזמן ובנשים, מצוותֿעשה שהן בשתיהן". שאין
אצל  שריבה כמו במיוחד אותן ריבה לא והכתוב גרמא,
את  להוציא "זכור, אמרו - א ד, ושם (רש"י). שמחה

גם 18)הנשים". מקריב חגיגה, לשלמי נוסף כלומר,
שמחה. אלא 19)שלמי החג בשמחת נאמר לא זה פסוק

קרבן  בזביחת היא שהשמחה מכאן שנראה הרי עיבל, בהר
שלמים, זביחת ע"י היא החג שמחת אצלנו כן כמו שלמים,
שמחה, כאן "נאמר יא) טז, (דברים ב'ספרי' למדנו שכך
להלן  האמורה שמחה מה שמחה. עיבל) (בהר להלן ונאמרה

שלמים". – כאן האמורה שמחה אף שלמים, של 20)–
בשמחה  יש וכו' הגלילי יוסי רבי "דתניא, ו:) (חגיגה שמחה
באנשים  נוהגת שהשמחה וראי') (בחגיגה בשתיהן שאין מה
וביתך" אתה "ושמחת כו) יד, (דברים שנאמר ובנשים",
ולא  עליה. שהחיוב ז:) השנה (ראש זירא וכרבי שם). (רש"י
החובה  שאין משמחה", בעלה "אשה (שם) שאמר כאביי
מעשה  מהל' פי"ד (לחםֿמשנה בעלה על אלא עליה

כאן). וכסףֿמשנה בראב"ד וראה הי"ד. הקרבנות

.·‰i‡¯‰21‰‚È‚Á‰Â22,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡ »¿ƒ»¿«¬ƒ»≈»∆ƒƒ«»
B„È ˙zÓk LÈ‡ :¯Ó‡pL23È¯·cÓ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ¿«¿«»¿≈¬»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ24‰ÂMÓ ˙BÁt ‰i‡¯ ˙ÏBÚ Ôa¯˜ ‡‰È ‡lL , ¿ƒ∆…¿≈»¿««¿ƒ»»ƒ»∆
ÛÒÎ ‰ÚÓ25ÈzL ‰ÂMÓ ˙BÁt ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÏÂ , »»∆∆¿…«¿≈¬ƒ»»ƒ»∆¿≈

ÛÒk26B¯LÚ ÈÙk ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓe .27˙zÓk :¯Ó‡pL , ∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿«
B„È28. »

כו'21) שיעור להם שאין דברים "ואלו מ"א: פ"א פאה
וכו'". פאה 22)הראיון המשנה, דברי על - א ז, בחגיגה

לו  אין הראיון לומר אנו כסבורין יוחנן, רבי  "אמר שם:
רבי  שבא עד למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור
למטה. ולא למעלה לא שיעור לו אין ולימד ברבי, הושעיא
כסף", שתי והחגיגה כסף מעה הראי' אומרים, חכמים אבל
להלן. וראה התורה, מן שיעור לה אין החגיגה שגם הרי

מה 23) כפי אלא שיעור כאן שאין נראה הפסוק "מפשטות
מצות  של הקודמים הפסוקים על מוסב הזה והפסק שירצה,

ספר'). ('קרית חגיגה" וקרבן ראיה רבי 24)קרבן דברי

למעלה). הובאו שם, (חגיגה עשרה 25)יוחנן שש משקלו
המשניות, בפירוש רבינו שכתב מה ראה כסף. שעורות

חגיגה. מס' ושתים 26)בתחילת שלושים כסף, מעות שתי
(משנה, הלל כבית ופסק שם). המשניות, (פירוש שעורות
שהחגיגה  מזה: ההיפך הסוברים שמאי כבית ולא ב.) חגיגה

כסף. שתי והראיה כסף מעה מעה 27)היא של שהשיעור
- משגת שידו למי אבל "לפחות", רק זהו כסף ושתי כסף

השגתו. כפי להביא עליו ב.28)מצוה ח, חגיגה משנה,

.‚¯eÚL ÌÈÓÎÁ Ô‰a e˙ ‡Ï ‰ÁÓO ÈÓÏL29˙Úa . «¿≈ƒ¿»…»¿»∆¬»ƒƒ¿≈
˙Ba¯˜ B„Èa eÈ‰ Ì‡ ,‚ÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÏ Ì„‡ ‰ÏÚiL∆«¬∆»»ƒ»«ƒ»…ƒ»¿»»¿¿

ÛÒk BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,Ì‡È·È - ‰i‡¯‰30Ba ˙B˜Ï »¿ƒ»¿ƒ≈«¬∆ƒ∆∆ƒ¿
ÛÒÎ ‰ÂL ‡È·È ‡Ï - ÛÒk B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯w‰31. «»¿»¿ƒ≈¿»∆∆…»ƒ»∆»∆

¯eÒ‡ - ÌÈ·e‰Ê ‰nk ‰ÂL B„Èa ‰È‰ elÙ‡32BÏ ¬ƒ»»¿»»∆«»¿ƒ»
e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .Ôa¯˜ ‡ÏÂ ÛÒk ‡Ïa Ì˜È¯ ˙BÏÚÏ«¬≈»¿…∆∆¿…»¿»¿»»»¿
‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ?ÛÒk ‰ÂL B„Èa ‰ÏÚiL∆«¬∆¿»»∆∆∆¿≈»∆»…ƒ¿»

ÌÈ‚ÈÒ ˙BÚn‰ e‡ˆnÈ ‡nL B‡ ,¯kÓÏ33. ƒ¿…∆»ƒ»¿«»ƒƒ

לענין 29) אלא שיעור הוזכר לא ב.) (חגיגה במשנה שהרי
שאין  ודאי כך ומשום שמחה. לענין לא אבל וראיה, חגיגה
להביא  "ומצוה (לחםֿמשנה). שיעור שום שמחה לשלמי
המשנה). על חגיגה, ('מאירי' עשרו" כפי שמחה שלמי

כסף.30) של "וכולן 31)מטבע במשנה: - ב מט, בכורות
נא.): (שם ובגמרא משקלים", חוץ כסף ובשוה בכסף וכו'
ראיה)". עולת =) והראיון ומעשר השקלים מן חוץ "תנא,

יוסף 33)מדרבנן.32) רב תני "והראיון, שם: בכורות,
ה'תוספות' כפירוש רבינו ומפרשה לעזרה", סיגה יביא שלא
יביא  שלא זה על טעם נתינת שזוהי והראיון), ד"ה (שם
תשווה  ולא הכסף בחתיכת סיגים ימצאו שמא כסף, שוה
לא  למכור" ימצא לא "שמא רבינו שכתב ומה מעות. שתי
לומר, צריך "המעות" שכתב (ומה בגמרא. שם נזכר

המעות). לשווה שכוונתו

.„ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ·È¯˜‰ ‡lL ÈÓ34B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»
B˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ35˙BÓÈ ¯‡La Ô·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈¬ƒ»¬≈∆«¿ƒ»ƒ¿»¿

- EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;Ï‚¯‰»∆∆∆∆¡«ƒ¿«»ƒ»…«¡…∆
‰‚È‚ÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔlkL „nÏÓ36ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÔlÎÂ . ¿«≈∆À»¿ƒ«¬ƒ»¿À»«¿≈ƒ
Ì‰37. ≈

וחג 34) הסוכות חג לענין ה"ז להלן וראה הפסח, חג של
החג 35)השבועות. ימי בכל כי כתב לא שמחה ושלמי

('תוספות  תשלומין מטעם זה ואין בשמחה, חייב הוא
שם  פ"א התוספתא כוונת (וזוהי מ"ו). פי"א חגיגה יוםֿטוב'
מהֿשאיןֿכן  שבעה, כל וכו' נוהגת "שמחה (232 ,22 (עמוד
בשמחה). יש ד"ה ז: שם 'תוספות' ועי' בשתיהם".

שבעת 36) אומר, הגלילי יוסי "רבי בא: פרשת מכילתא,
הפסח  ימי שבעת להביא טז) (דברים אלוקיך לה' תחוג ימים
אומר  כשהוא (=הסוכות), בחג אלא אינו או חגיגה, שיטענו
אני  ומה אמור, חג הרי כז) (ויקרא לה' חג אותו וחגותם
הפסח  ימי שבעת להביא לה', תחוג ימים שבעת מקיים

ז  שפסוק ואע"פ א. ט, בחגיגה וכן חגיגה". נאמר שיטענו ה
זה  לענין מחגיגה ראיה למדו – בראיה ולא בחגיגה
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כאן. ספר' ב'קרית וראה תשלומין). ד"ה ב. שם ('תוספות'
(ראה 37) החג של ראשון ביום להקריב המצוה עיקר

חייב  בראשון הקריב לא אם ורק ה"ה), ולהלן ה"א, למעלה
חגיגה  במס' יוחנן רבי כדעת הרגל, מימות באחד להשלימן

אושעיא. כרבי ודלא שם,

.‰ÔBL‡¯a ·È¯˜‰Ïe ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓe38·È¯˜‰ ‡Ï . ƒ¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ…ƒ¿ƒ
„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa ,ÔBL‡¯a39ÈMa ·È¯˜È -40ÏÎÂ . »ƒ≈≈≈≈ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿»

‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ó‰41„ÚBnÓ È‚e :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , «¿«≈¬≈∆¿À∆¿»»∆¡«≈ƒ≈
ÈzÙÒ‡42. »«¿ƒ

מצוה 38) החג, ימי שאר במשך להשלים אפשר כי אף
למעלה  ראה החיוב, עיקר שהוא בראשון ולהקריב להקדים

ביו"ט 39)ה"א. חג שלא "מי שם): (חגיגה (במשנה
חג", שלא "מי ולשון הרגל". כל את חוגג חג, של הראשון
לענין  וכן במזיד. בין בשוגג בין משמעה סתם, שנאמרה
דרבי  אליבא ראשון לפסח תשלומין הוא שאף שני, פסח
צג. בפסחים נראה (כן שני פסח מביא מזיד גם נתן,
שם  והגמרא שני, פסח מביא מזיד שגם אמרה שהברייתא
כו, בברכות שאמרו ומה נתן). לרבי רבי בין מחלקת אינה
במנחה, משלים אינו במזיד שחרית תפילת ביטל שאם - א
הרגל  כל כאן אבל שחרית, של זמנה שעבר משום היינו

הוא). וכו'.40)זמנו וכו' בשלישי יאחר ולא
על 41) איתן' 'יד (הגהות פושע נקרא - ב ז, ובחגיגה

ח.). מגילה הרש"ש והגהות א:42)הרמב"ם, כח, ברכות
ישראל  דבית שונאיהון על אתי תברא יוסף, רב "כדמתרגם
על  יבוא שבר פירוש: דבירושלים", מועדיא זמני דאחרו על
את  איחרו אשר על נהור) סגי (בלשון ישראל של שונאיהם
המועדים  שזמני רבינו, ומפרש בירושלים. המועדים זמני
ביום  בזמנן, הקריבו ולא שאיחרו הרגלים קרבנות הם
(הגהות  כדמתרגם ד"ה שם ה'תוספות' כדברי ולא ראשון,

הרמב"ם). על להרש"ש ומקורים וחידושים איתן', 'יד

.ÂÏ‚¯‰ ¯·Ú43‚Á ‡ÏÂ44B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -45. »«»∆∆¿…«≈«»¿«¬»
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ46.Ô˜˙Ï ÏÎeÈ ‡Ï ˙eÚÓ :¯Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿À»…«ƒ¿…

א.43) ט, חגיגה החג.44)משנה, קרבנות הביא לא
מביאם 45) אבל להקריבם. מחויב אינו הרגל שעבר כיון

כדין  באחריותם, חייב אינו מתו או אבדו ואם נדבה, בתור
שם). חגיגה אבן' 'טורי (ראה נדבה מה 46)קרבנות הוא

מעוות  "איזהו שם: במשנה, מנסיא בן שמעון רבי שאמר
ממנה  והוליד הערוה על הבא זה להתקן, יכול שאינו
בן  שמעון שרבי שכתב, שם חגיגה ב'מאירי' וראה ממזר",
שאיֿאפשר  עבירה העובר שכל להוסיף: אלא בא לא מנסיא

לתקון. יוכל לא מעוות בכלל הוא להשיבה, לו

.Ê˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓ47 ƒ∆…«¿»ƒ∆««À
‡e‰L ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ·e Ï‚¯‰ Ïk ˙‡ ‚‚BÁ -≈∆»»∆∆¿»«¬∆

ÈÈÓL48‡e‰ ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÈÈÓM‰ Û‡Â .49ÔÎÂ . ¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈
,‰Ú·L Ïk ‚‚BÁ - ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓƒ∆…«¿««»≈»ƒ¿»
‚Á ¯Á‡lL ÌÈÓÈ ˙LL Ïk ÔÈÓeÏLz BÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ»≈∆»ƒ∆¿«««
‚ÁL ,¯Ó‡ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .˙BÚe·M‰«»¿»»∆ƒƒ«¿»∆¡«∆«

ÔÈÓeÏL˙Ï ˙Bvn‰ ‚Ák ˙BÚe·M‰50. «»¿«««¿«¿ƒ

ה"ד.47) למעלה ראה הפסח, חג ולענין שם. חגיגה משנה,
עצרת.48) הוא 49)שמיני קש"ב פז"ר שלענין אףֿעלֿפי

הוא  הרי תשלומין לענין מז.), (סוכה עצמו בפני כרגל
שם. בגמרא מפורש מפסוק כן ולמדו ראשון, של תשלומין

לה 50) שיש לעצרת מנין וכו' אלעזר "א"ר א: יז, בחגיגה
ובחג  המצות בחג טז) (דברים שנאמר שבעה, כל תשלומין
חג  מה המצות. לחג השבועות חג מקיש וכו' השבועות
לה  יש השבועות חג אף שבעה, כל תשלומין לה יש המצות

שבעה". כל תשלומין

.Á˙‡ ‡Ï ÔÈÁBc ÔÈ‡ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»≈»ƒ…∆
˙aM‰51‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ52ÔÓÊ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ , ««»¿…∆«À¿»¿ƒ∆≈»∆¿«

- ÌBi‰ ‚‚BÁ BÈ‡ Ì‡L ;¯eav‰ ˙Ba¯˜k Úe·»̃«¿»¿¿«ƒ∆ƒ≈≈«
¯ÁÓÏ ‚‚BÁ53e¯‡aL BÓk ,54ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc Ï·‡ . ≈¿»»¿∆≈«¿¬»ƒ∆

·BË55¯„ ·BË ÌBÈa ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ ¿««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿¿»ƒ
˙B·„e56‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»

‡l‡ ,˙B·„e ÌÈ¯„ el‡ ÔÈ‡L ;‰ÁÓO ÈÓÏLÂ¿«¿≈ƒ¿»∆≈≈¿»ƒ¿»∆»
.˙B·BÁ

שבחג.51) בשבת אותם מקריבין אין אם 52)שלעולם
מקריבים  אין השרת, כלי או הכהנים או הבעלים נטמאו

הטומאה 53)אותם. את דוחה זמן לו שקבוע קרבן שכל
להם  יש שהרי זמן, להם קבוע אין ואלו השבת, ואת
שבעה, כל תשלומין להו דאית "וכיון שבעה, כל תשלומין
טומאה" דחו לא שבת, דחו שלא ומכיון השבת. את דחו לא
לה  יש היא שאף ראיה, לעולת והואֿהדין עו:) (פסחים

(כסףֿמשנה). וה"ז.54)תשלומין ה"ד למעלה
זמן 55) להם קבוע אין כי ואף יז.) (חגיגה הלל בית כדעת

יפשע  שמא לחוש יש – הרגל ימי בשאר להשלים ואפשר
שם). ורש"י כ: (ביצה יביא ולא המועד ימי בשאר יאנס או

קבוע 56) שאין כיון לחומרא. ופסק כ:) יט: (שם מחלוקת
(שם). החג אחר להקריבן ואפשר זמן, להם

.ËB˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ·È¯˜n‰ ·È¯˜nLk¿∆«¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ - ·BË ÌBÈa B˙ÁÓOÂ57BÁk ÏÎa58, ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆¿»…

‰ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓi‰ ¯‡La ‰OBÚL C¯„k¿∆∆∆∆ƒ¿»«»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
˙·kÚÓ dÈ‡59˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙e·L ÌeMÓ ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï61. …»¿»∆»ƒ¿

ידו",57) את "וסמך ד) א, (ויקרא נאמר נדבה בעולת
העו  את "ויקרב טז) ט, (שם נאמר חובה ויעשה ובעולת לה

נדבה, עולת "כמשפט כ.) (ביצה בברייתא ואמרו במשפט".
נדבה  שלמי אצל וגם סמיכה", שטעונה חובה עולת על למד
ידו", וסמך – קרבנו שלמים זבח "ואם אֿב) ג, (שם כתוב
- חובה, ועולת נדבה משלמי שם) (ביצה הלל בית ולמדו

סמיכה. טעונין הם אף חובה ב.58)ששלמי טז, חגיגה
במשנה 59) צג. (מנחות נתכפר גםֿכן סמך, לא שאם

צג:). שם הי"ב.60)ובברייתא חכמים,61)פ"ג שגזרו
וביום  בשבת בהמה גבי על לרכוב ולא באילן לעלות שלא
משתמש  הוא הרי כחו בכל וכשסומך לו:), (ביצה טוב
וראה  שבות, משום בה גזרו לא ואףֿעלֿפיֿכן חיים, בבעלי

ב. טז, בחגיגה
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.ÈÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ - ˙ÓÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«¿ƒ»»≈«¿ƒ«»ƒ
d‡È·‰Ï62ÌÈ¯„ „ÚBÓ ÏL BlÁa ·È¯˜‰Ï ¯zÓ . «¬ƒ»À»¿«¿ƒ¿À∆≈¿»ƒ
˙B·„e63„·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eOÚz ‰l‡ :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«≈∆«¬«¿¬≈∆¿«

ÌÎÈ˙·„Â ÌÎÈ¯„pÓ64Ï‚¯a ÔÈ·¯wL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ BÓk - ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆
˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰Ï - ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»

¯ÈÊ ÈÓÏL ˙Ba¯Ï - ÌÎÈÓÏLÏe68ÔÈ·¯˜ Ïk‰ . ¿«¿≈∆¿««¿≈»ƒ«…¿≈ƒ
„ÚBna69.·BË ÌBÈa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , «≈¿≈¿≈ƒ¿

ה"א.62) פ"א חגיגה ב'ירושלמי' גם וראה ב. נא, בכורות
א.63) ז, חגיגה ב. יט, ביצה ב. יד, וגו'64)תמורה

ולשלמיכם. ולנסיכם ולמנחותיכם תמורה,65)לעולותיכם
קרבן 66)שם. מביאים והיולדת שהמצורע שם. תמורה,

כ  יד, ושם יולדות, לענין ו יב, (ויקרא טהרתם בעת עולה
מצורע). המנחה 67)לענין היא חוטא, מנחת שם. תמורה,

יא), ה, (שם ידו הגיעה ולא חטאת כשיתחייב העני שמקריב
מביא  הסוטה את כשמשקין סוטה, מנחת היא קנאות ומנחת

טו). ה, (במדבר מנחה שביום 68)בעלה שם. תמורה,
יד). ו, (במדבר לשלמים איל מביא נזירותו ימי לו מלאות

מועד.69) של בחולו כלומר,

.‡ÈÌÈa¯Ó ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈËÚeÓ ‰i‡¯ ˙BÏBÚÂ ÔÈa¯Ó ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·Ó -71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ

ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡È·Ó - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ
˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙Ba¯Ó ‰i‡¯ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»
‰Ê ÏÚ - ‰a¯Ó ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆

.CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

מרובים.70) ביתו בני ב.71)כלומר, ח, חגיגה משנה,
במשנה.72) שמא 73)שם מועטין, והאוכלים הואיל

('מאירי'). הפסול לבית ויבוא למעלה 74)ישאירו ראה
ה"ב.

á"ôùú'ä úáè 'è éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בראיה 1) ושהחייב בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב

.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ
,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â L¯ÁÓ ıeÁ ,‰i‡¯a ÌÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»

¯bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C¯‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,Ï¯ÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»

ÔÈ·iÁ ÌÈL‡‰ Ïk ¯‡Le ,ÔÈ¯eËt ¯OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Á‰ .‰i‡¯a5L¯Á elÙ‡ , »¿ƒ»«≈≈««ƒ∆¿«≈¬ƒ≈≈

˙Á‡ BÊ‡a6BÈÚa ‡Óeq‰ ÔÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ¿»¿««»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿≈
Û‡ ,Ìl‡‰ .¯eËt - ˙Á‡ BÏ‚¯a ¯bÁ B‡ ˙Á‡ÏÚ ««ƒ≈¿«¿««»»ƒ≈««

ÌeËÓË .¯eËt - ÚÓBL ‡e‰L Èt7ÒBÈ‚B¯c‡Â8- ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt9„·Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„·Ú „ˆ ÈtÓ ¯eËt -11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆

‡e‰ È¯‰ ?‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈
E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È :¯ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï - ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ

ÔÈ‡ - da ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈
da ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰13ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡ È¯‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»

ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡Â .ÌÈ„·Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ»¬»ƒ¿∆¡«¿»
ÈÙÏ ˙B‡¯‰Ï ÔÈ‡a Ô‰L ÌLk - ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿≈∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿≈

'‰14˙È·e BL„˜ ¯„‰ ˙B‡¯Ï ÌÈ‡a Ì‰ Ck ,»≈»ƒƒ¿¬«»¿≈
‰‡B¯ BÈ‡L ,‡ÓeÒ ‡ÈˆB‰Ï .B˙ÈÎL15elÙ‡ . ¿ƒ»¿ƒ»∆≈∆¬ƒ

‰ÓÏL B˙i‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙Á‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ16ÌLÂ . ƒ¿≈≈««∆¬≈≈¿ƒ»¿≈»¿»
BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - eÚÓLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡∆¡«¿««ƒ¿¿¿ƒƒ∆≈

‰¯eÓ‚ ‰ÚÈÓL17ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe . ¿ƒ»¿»¿««ƒ¿¿¿ƒƒ
¯a„Ó BÈ‡L18‰eˆÓ - „ÓÏÏ ‰eˆÓ‰ ÏkL ; ∆≈¿«≈∆»«¿À∆ƒ¿…¿À∆

„nÏÏ19ÈÓ - '‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯Ï E˙ÏÚa :¯Ó‡Â . ¿«≈¿∆¡««¬…¿≈»∆¿≈ƒ
Ô˜ÊÂ ‰ÏBÁÂ ¯bÁ ‡ÈˆB‰Ï ,ÂÈÏ‚¯a ˙BÏÚÏ ÏBÎiL∆»«¬¿«¿»¿ƒƒ≈¿∆¿»≈

‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡È·Ï Èe‡¯ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

ã ycew zegiyn zecewp ã

on oixeht el` lky oipne .xeht ..zg` epira `neqd"
mi`a mdy myk ,ze`xl l`xyi lk `eaa xn`p ...'i`xd
ziae eycw xcd ze`xl mi`a md jk ,'d iptl ze`xdl

,zg` epir zinqp elit` ,d`ex epi`y `neq `ivedl ,ezpiky
."dxenb dnily ezii`x oi` ixdy

רואה  הוא מה חגיגה, מסכת על התורה' ב'אור מבואר
אדם  של עיניו שתי וענין כו' אתה אף עיניו, בשתי אותך
"הדר  הלשונות: שני מבוארים ומעתה וסוכ"ע. ממכ"ע הוא

ממכ"ע. – שכינתו" "ובית סוכ"ע, – קדשו"
(c oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד
מן  באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר' וכדעת
לאחוז  יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים
הוא  אם אבל הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו
לחנכו  כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול

ברגליו.3)במצוות. לעלות יכול מפונק,4)שאינו
שאינו  "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו
שם, בגמרא ופירשו (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול

מפונקים. לאנשים גם שומע 5)שהכוונה שאינו מכיוון
ב:). (חגיגה מהראייה תנחום,6)פטור ר' דברי ג. שם

שחרש  "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן ולמד
הראייה. מן פטור אחת זכרות 7)באזנו אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבות, אבר זכרות 8)ולא אבר לו "שיש
נקבה". אם זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואשה 9)ואבר

עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה
בתרומה  שאסור ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק
אלא  אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם
וטומטום  שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום
שכתבו  כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא
במשנה  וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות
הוא  טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך.
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מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו
כן. נראה לא רבינו ומדברי הראיה, מן "אם 10)הכתוב

ע  היה היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד
מקצתו  ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום  אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר
בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי

האדון 11) פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר
יצא  אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'",
אלא  זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה
היקש  יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי
שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של

ונשים 12) היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
זה  במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות
של  הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" לפי 13)"ראיה
כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה
א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה
שכל  מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו
ד.). (חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת שהאשה מצוה

אותם.14) רואה שהקב"ה כמו שם 15)כלומר, בגמרא
רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה ממצות סומא ממעטים
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות

שהקב"ה 16) להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין
(חגיגה  אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו
שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.)
אף  עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז)

עיניו. בשתי זה 17)ליראות מפסוק למדו ג. בחגיגה
ממה  למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר
אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר

משנה. בלחם ללמוד 18)וראה ויכול שומע הוא אם אף
לאחרים.19)לעצמו. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

"קרי אמרו: בגמרא ילמדּו".ושם למען בגמרא 20)ביה ְְַ
יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם
יכול  שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים

ברגליו". ושם 21)לעלות למקדש. להיכנס לטמא שאסור
יב, (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד:
בביאה  שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
שאינו  וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה

בהבאה". אינו עקיבא 22)בביאה "רבי שם: בחגיגה
(כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר
לא  כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל
שלא  וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי
כגון  גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו
חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה

ולהזות. לקדש ערל כשר

.·ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ıa˜Ï BzÎ‡ÏnL ‡e‰Â ,ın˜Ó‰«¿«≈¿∆¿«¿¿«≈«¿»ƒ
˙B¯BÚ‰ „aÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23ÔÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿«≈»∆¿«≈»ƒ¿»¿≈

BlL ·ˆÁÓa ˙LÁ Û¯ˆÓ‰24ÔÈ„aÚ‰Â25Èt ÏÚ Û‡ , «¿»≈¿∆««¿»∆¿»«¿»ƒ««ƒ
ÔÙeb ÔÈ¯‰ËÓ el‡ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÈtÓ ÔÈÒe‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒƒ¿≈¿«¿»¬≈≈¿«¬ƒ»

˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏBÚÂ ÔLeaÏÓe26. «¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈≈»

או 23) יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
נברכת  המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים",

מן 24)הכובסין. מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה מעבדי 25)הארץ,

המקמץ 26)עורות. אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
(שמות  שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי נחושת והמצרף
אלו  יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי זכורך" "כל כג)
וראה  רע)". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן
"כל  ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב (שם) במאירי
ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות
אינם  ש"אחרים" קורקוס הר"י בשם שם כתב והכסףֿמשנה
הם  הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים

אדם. כל כשאר

.‚˙BÏÚÏÂ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa ÊÁ‡Ï ÏBÎiL ÔË˜ Ïk»»»∆»∆¡…¿»∆»ƒ¿«¬
˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ27B˙BÏÚ‰Ï ·iÁ ÂÈ·‡ - ƒ»«ƒ¿«««ƒ»ƒ«»¿«¬

ÏÎ ‰‡¯È :¯Ó‡pL ;˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,Ba ˙B‡¯‰Ïe¿≈»¿≈¿«¿«ƒ¿∆∆¡«≈»∆»
E¯eÎÊ28‰ ‰È‰ Ì‡Â .,L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ÔËw ¿¿¿ƒ»»«»»ƒ≈»≈≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÎpÁÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡a elÙ‡¬ƒ¿««≈«»¿«¿««ƒ∆
‰‡eÙ¯Ï Èe‡¯29Ck ‡e‰Â ÏB„‚ ‰È‰ el‡L ;30‰È‰ - »ƒ¿»∆ƒ»»»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,¯eËt»¿∆≈«¿

שמאי,27) כבית ולא ב. חגיגה במשנה הלל כבית
שהוא  אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים

ביותר. הקטן 28)קטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא
אסמכתא  אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו
משנה). (לחם הברייתא לשון אחר נמשך ורבינו בעלמא.

אביו 29) על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה וכשיתרפא
עכשיו. לחנכו.30)לחנכו אביו את חייבו לא לפיכך

.„ÔÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ ,‰‚È‚Áa ·iÁ - ‰i‡¯a ·iÁ‰ Ïk»««»ƒ¿ƒ»«»«¬ƒ»¿»«»ƒ
ıeÁ ,‰ÁÓOa ÔÈ·iÁ ÔlÎÂ .‰‚È‚Á‰ ÔÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰»¿ƒ»»ƒ«¬ƒ»¿À»«»ƒ¿ƒ¿»

ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á .‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ -ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ - ‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡È·Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰·e ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

אבל 31) מדבר, ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף שם
בשמחה  חייב מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר

לעניין 32)(שם). יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין ג בפרק
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח ערל

.‰‡t¯˙Â ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈaL ,‰‚È‚Á‰ ÔÓe ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ÈMa«≈ƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»∆¿

‚Á‰ ˙BÓÈ ÏkL ;¯eËt ‰È‰ B˙·BÁ33ÈÓeÏLz »»»»∆»¿∆»«¿≈
Ô‰ ÔBL‡¯34ÈÏÈÏa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk , ƒ≈¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»¿≈≈

¯ÁÓÏ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ35- »ƒ««ƒ∆»«¿»»
¯eËt36ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .37‰Ê È¯‰ - »¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈∆

Ï‚¯‰ ÈÓÈ CB˙a B˙i‡¯e B˙‚È‚Á ‡È·‰Ï ·iÁ«»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»∆∆
.¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«

החג.33) ימי שאר וכיוון 34)כלומר שם. יוחנן כר'
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להשלים  חיוב עליו אין חיוב, בר היה לא הראשון שביום
הימים. חג.35)בשאר של שני טמא 36)ביום שהרי

וכיוון  א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור
ביום, חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר
בשאר  להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי
(מאירי  יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים.

משנה). ולחם לפני 37)שם ביום חיוב של רגע לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש שוב שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38·iÁ BÈ‡ - ƒ∆»»¬»»¿¿≈∆»≈«»
ÒkiL ˙Ú ÏÎa B„Èa ‰ÏBÚ ‡È·‰Ï39:¯Ó‡pL ‰fL . ¿»ƒ»¿»¿»≈∆ƒ»≈∆∆∆∆¡«

,„·Ïa Ï‚¯‰ ¯wÚa ‡l‡ BÈ‡ - Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ¿…≈»»«≈»≈∆»¿ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡e‰L40‡È·‰ Ì‡Â . ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‡È·iL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ»
.¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰i‡¯‰L ,‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÌLÏ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»≈»ƒ

לקיש,38) ריש על החולק יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה כל
למצות  שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי
קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה
כי  אף ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי וראה

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד שכבר 39)בכל כיוון
אחת. פעם בי 40)הקריב חג לא שחייב אם הראשון ום

הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈ¯Ù‰41Ô‰Ó ·È¯˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a ¯OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡¯a Ô˙ˆ˜Ó42·È¯˜Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ·eL - ƒ¿»»»ƒ»«≈≈«¿ƒ

¯‡M‰43Ì˙B‡ ¯iL È¯‰L ,44‡l‡ ,˜Òt ‡Ï Ì‡Â . «¿»∆¬≈ƒ≈»¿ƒ…»«∆»
ÌBi‰ ·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˜Á„45·È¯˜Ó - ¿»«¿…»¿«¿ƒ««¿ƒ

¯ÁÓÏ ¯‡M‰46. «¿»¿»»

ראשון.41) ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם
ביום, להקריב שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב ולא

אוכלין. לו היו כן לקיש 43)וכמו ריש "אמר ח: בחגיגה
ראשון  טוב ביום חמש והקריב לחגיגתו בהמות עשר הפריש
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר
ור' יוחנן (ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו שוב
את  (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון
במפרש  מיירי) לקיש בן שמעון (רבי וכאן סתם) הבהמות
חוזר  ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר
שם). רש"י - ראשון תשלומי אלא שאינו ומקריבן

ראשון.44) ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי על ומגלה
הכל,45) את להקריב הספיק ולא דחוק היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו
ליום 46) שיהיו רצונו שאין גילוי שום כאן אין שהרי

אחר  מקריב שבוודאי ראשון, ליום כמפרש זה והרי ראשון,
לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך,

.ÁÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ47, «¿ƒ»≈»»»∆»ƒ«Àƒ
Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯w‰ ¯‡Lk48ÈÓÏL Ï·‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙B·¯ÚÓ‰ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49d·È¯˜Óe ‰Ó‰a ˙·¯Úz‰ ÔÓ Á˜BÏ , »Àƒ≈«ƒ««¬…∆¿≈»«¿ƒ»

‰‚È‚Á ÈÓÏL50‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ‰È‰iL ‡e‰Â . «¿≈¬ƒ»¿∆ƒ¿∆ƒ¬ƒ»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰BL‡¯51,‰·BÁ ‰‚È‚Á ÈÓÏML ÈtÓ . ƒ»ƒ«Àƒƒ¿≈∆«¿≈¬ƒ»»
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ‰·BÁ ‡e‰L ÏÎÂ52. ¿…∆»≈»∆»ƒ«Àƒ

במעות 47) ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה של 48)הקדש דבר שכל

ממה  זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך  חובה
מסת  אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י) טז, (דברים שנאמר
חובתו  מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת
א) י, (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן
ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם

(דברים 49) שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם)

(שם). שם,50)תערובת חזקיה, על החולק יוחנן כר'
בהמה  טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר
וכל  משנה. כסף ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה
(ראה  בתורה ריבוי בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה).

חולין 51) של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
וברייתא  שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור
משנה). (כסף יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של

החולין.52) מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

.Ë¯OÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿¿≈»∆»

·BË ÌBÈa ¯OÚÈ54. ¿«≈¿

בהמה 53) טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח. חגיגה
טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה
אומרים  שמאי בית החולין. מן חובתו מביא שאדם  מלמד
הלל  ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום
המעשר  מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים
בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר
לעניין  הוא הפסח ימות בשאר שהמדובר רש"י ומפרש
שלמי  לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה,
בהמה. במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה

(חגיגה 54) סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם).
שאינם  ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר זה ולולא
שמקריבו  לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים
פי  על אף טוב ביום להקדישו מותר זה ולולא חגיגה, לשם
להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין

.ÈÌÈ¯„a ‰ÁÓO ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»≈¿≈««¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙B·„e55‰Ó‰a ¯OÚÓ·e56ÌÈ‰k‰Â ,57˙‡hÁa -58 ¿»¿«¿«¿≈»¿«…¬ƒ¿«»
ÌL‡·e59¯BÎ··e60˜BLÂ ‰ÊÁ·e61BÊ ‰ÂˆnL ;62‡È‰ ¿»»ƒ¿¿»∆»∆ƒ¿»ƒ

'‰ ÈÙÏ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ÁÓOÏ63eÏÎ‡ È¯‰Â ,64Ï·‡ . ƒ¿…««¬ƒ«»»ƒ¿≈«¬≈»¿¬»
,˙BÁÓa ‡ÏÂ ˙BÙBÚa ‡Ï Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»»…¿¿…ƒ¿»

ÁnOÓ‰ ¯Oa ÔÈ‡L65,ÌÈÁÒÙa e¯‡a ¯·k . ∆≈»»»«¿«≈«¿»≈«¿ƒ¿»ƒ
¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁL66CÎÈÙÏ .˙eL¯67Ì„‡ ÔÈ‡ ∆¬ƒ««¿»»»»¿¿ƒ»≈»»

‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ86˙·BÁ da ‡ˆBÈ ‡l‡ , ≈»¿≈«¬ƒ»∆»≈»«
‰ÁÓO69. ƒ¿»

(=שאמר 55) שנדב או שלמים) עלי הרי (=שאמר שנדר
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והביאן  לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי
לשם  טוב ביום קריבין ונדבות נדרים ושלמי לרגל, כשעלה

שמחה. מביאין 56)שלמי אין שמחה בשלמי שגם נראה
שלמי  לעניין שכתב כמו יעשר, שמא גזירה טוב, ביום אותו

ט). הלכה (למעלה חובתן.57)חגיגה ידי יוצאין
ז 58) בפרק ראה בעזרה, כהונה לזכרי נאכל שבשרה

א. הלכה הקרבנות מעשה נאכל 59)מהלכות שבשרו
כחטאת. בעזרה כהונה לכהנים 60)לזכרי נאכל שבשרו

כה). הלכה והם 61)(שם לרגל, העולים משלמי שהורמו

לכהנים. שמחה.62)נאכלים  אלא 63)של שמחה ואין
"ושמחת  מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר
לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך"

שלא 64) שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
והרי  הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה

מ"ושמחת"65)אכלו. אמר אשי "רב ח: שם בגמרא
שמחה". בהן שאין אלו יצאו ניסן.66)נפקא, בחודש

שמחה,67) חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
כיוון  שמחה, משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם
חובת  בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי
(אור  שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד חגיגת

למעלה 68)שמח). כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח) ע.69)(הלכה פסחים

חולקים  אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של  ברייתא
אבל  ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא עליו,
ידי  בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת

.‡È‰·„ B‡ ¯„ ÈÓÏL BÏ eÈ‰L ÈÓ70·¯ÚÓ ÔËÁLe ƒ∆»«¿≈∆∆¿»»¿»»≈∆∆
·BË ÌBÈ71‡ˆBÈ BÈ‡ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬»»¿≈≈

,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡L ,‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da»¿≈«¬ƒ»∆≈»»»∆»ƒ«Àƒ
.‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆÈ Ï·‡¬»»»»¿≈«ƒ¿»

שלמים 70) אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים
יוצא  ואין שמחה משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן
המתחיל  דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה
חגיגה  לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים,
אבל  טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא אינו
נראה  נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי
צריך  ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם

טוב. ביום דווקא ונאמר 71)לשחוט שם. בגמרא הוא כן
יום  מערב ששחטם פי על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן
אינו  חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב

טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא

.·ÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔËÁML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»»…∆»∆∆ƒ¿≈
ËÁLÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ;B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Ï‚¯a Ô‰Ó≈∆»∆∆»»¿≈»∆≈»ƒƒ¿…

.‰ÁÓO ˙ÚLa ‰ÁÓO ÈÓÏL«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

.‚È‰„Bz Ì„‡ ‡È·È ‡Ï72¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa73ÈtÓ , …»ƒ»»»¿«¿»»»»ƒ¿≈
daL ıÓÁ‰74ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ,75. ∆»≈∆»∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿

‡È·‰ Ì‡Â76‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ -77BÓk , ¿ƒ≈ƒ≈»¿≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL78. ∆≈«¿

לו.72) שנעשה הנס על הודאה בניסן.73)קרבן
יג).74) ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן שעל
פסח 75) בערב חמץ לאכול יכול שאינו משום לשריפה.

נותר  לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא
שם). וברש"י יט: כנ"ל.76)(ביצה עשר, בארבעה כלומר

בלינה.77) נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,
(פסחים  שאמרו פי על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה
חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.)
שאין  חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש

בליל שמ  אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו חה
שהרי  שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום
כמו  שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח בו אוכלים
שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים

שמחה 78) שלמי חובת ידי שיוצאין י, בהלכה למעלה
שלמי  לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים

שמחה. בשעת שמחה

.„ÈÌLÏ È˙·BÁ È„È da ‡ˆ‡L ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆≈≈»¿≈»ƒ¿≈
‰‚È‚Á79‰„Bz ‡È·‰Ï ·iÁ -80È„È da ‡ˆBÈ BÈ‡Â , ¬ƒ»«»¿»ƒ»¿≈≈»¿≈

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a ‰‚È‚Á ÔÈ‡L ;‰‚È‚Á81ÁaÊiLk . ¬ƒ»∆≈¬ƒ»»»∆»ƒ«Àƒ¿∆ƒ¿«
‡e‰ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï - ‰ÁÓO ÈÓÏLÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL Ì„‡»»«¿≈¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»…ƒ¿∆≈
‡l‡ ,‰¯eÓ‚ ‰ÂˆÓ ‰OÚiL ‰n„ÈÂ „·Ïa BzL‡Â ÂÈ·e»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«∆∆«¬∆ƒ¿»¿»∆»

¯Ó‡pL ,ÌÈÏÏÓ‡‰Â ÌÈiÚ‰ ÁnOÏ ·iÁ82ÈÂl‰Â : «»¿«≈«»¬ƒƒ¿»À¿»ƒ∆∆¡«¿«≈ƒ
‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â83ÈÙk Ô˜LÓe Ïk‰ ÏÈÎ‡Ó . ¿«≈¿«»¿»«¿»»«¬ƒ«…«¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ - BnÚ el‡ ÁnO ‡ÏÂ ÂÈÁ·Ê ÏÎ‡L ÈÓe .B¯LÚ»¿ƒ∆»«¿»»¿…ƒ«≈ƒ»»
‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk Ì ∆¡«ƒ¿≈∆¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»

Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÈÂl· ‰ÂˆÓe .ÌLÙÏ ÌÓÁÏ Èk84ÈÙÏ , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ«…¿ƒ
‰ÏÁ ‡ÏÂ ˜ÏÁ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L85.¯Oaa ˙BzÓ BÏ ÔÈ‡Â , ∆≈…≈∆¿…«¬»¿≈«»«»»

ÔzÈ B‡ ,ÌÁnOÏe BÁÏL ÏÚ ÌÈiÂÏ ÔnÊÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒƒ«À¿»¿«¿»ƒ≈
Ì‰lL ¯OÚÓ ÌÚ ¯Oa ˙BzÓ Ì‰Ï86Ba e‡ˆÓiL È„k , »∆«¿»»ƒ«¬≈∆»∆¿≈∆ƒ¿¿

epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ¯»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙B¯OÚÓ87:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - «¿¿»»¿»ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰88. ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ

אותו 79) מפריש שהוא ומתנה תודה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם

תודה.80) בהבאת מיד עלי 81)נתחייב הרי שאמר שמיד
לצאת  מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה
נתחייב  שכבר כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בעניין 82)בתודה,
החג. בפסיקתא,83)שמחת סימן בר' יהודה רב "כדדרש

אני  אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש אתה
לשמח  אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש

כולם. הוא 84)את וכן לכולם. הכתוב הקדימו שהרי
עבדך  ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי
- בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך

קודם". חביב אשר 85)"חביב "והלוי שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך
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מהלכות 86) א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון מעשר
א). הלכה מלשמחו 87)מעשרות אותו שעוזב כלומר,

ברגלים. מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי
לא 88) אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל

תעשה.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוצאי 1) בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה יבאר

לרגל. בעלותם שמיטה

.‡ÏÈ‰˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈLÂ ÌÈL‡ ,Ï‡¯OÈ Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒ¿»ƒ
‰hÓL È‡ˆBÓ ÏÎa ,ÛËÂ3˙B¯˜ÏÂ Ï‚¯Ï Ì˙BÏÚa »«¿»»≈¿ƒ»«¬»»∆∆¿ƒ¿

˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊ¯ÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡B·a .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL Ú·L∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .¯ÓB‚Â ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ¯L‡ E¯‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

'ek she miype miyp` l`xyi lk lidwdl dyrÎzevn"
oze` zefxfn ody zeiyxt dxezd on mdipf`a zexwle

."'ek zn`d zca mdici zewfgne zeevnd

להקדים  מהרגלו הרמב"ם כאן שינה מדוע להבין, וצריך
המצוה  תוכן את רק במצוה, הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה, פרטי בביאור להאריך והקדים הקיצור, בתכלית
כתב  ולא קריאתן, ומטרת הפרשיות של תוכן ובפירוט

התורה". מן פרשיות באזניהם "לקרות בקיצור
מצוה  בטעם האריך מדוע להבין, צריך ו' בהלכה להלן גם
עצמו  ויראה האמת, דת לחזק אלא הכתוב קבעה "שלא זו
שהמלך  שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
המצוה  טעם שהסברת הא־ל, דברי להשמיע הוא שליח
הלכות". "הלכות בספרו רגיל דבר אינו כזה, ובאורך באופן
דת  "לחזק המצוה של ענינה הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
קיומה, של תוצאה או המצוה של טעם רק אינה האמת"
הפרטים  כל הרמב"ם נקט ולכן המצוה, תוכן שזהו אלא
אותם  מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם "לקרות
זה  עניין כי האמת", בדת ידיהם ומחזקות במצוות

המצוה. ועצם מגוף הוא 'הקהל' שבמצות
הכתוב  קבעה "שלא ו' בהלכה שכתב מה גם יובן על־פי־זה

ד  לחזק ההלכה אלא להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנם  ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן "וגרים
בו  שניתנה כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע
בכוונה  לשמוע חייבין גדולים... חכמים אפילו בסיני...
הבא  עניין רק אינו האמת" דת "חיזוק כי כו'". יתירה גדולה
כך  ומשום המצוה, עצם שהוא אלא זו, ממצוה כתוצאה

ואחד. אחד כל על מוטל ה"כוונה", שחיוב פשיטא
(d oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

onfa `l` dpi` ef devne ...'ek lidwdl dyrÎzevn"
elbe w"ndia axgy xg`l k"`yn ,oznc` lr l`xyiy

."ldwd zevn dlha ...l`xyi

זכר  הזה בזמן עושים אין מדוע הדבר, בטעם עיון וצריך
עניינים  וכמה כמה מצינו והלא הבית, בזמן שהיה ל'הקהל'
ניטל  לולב "שיהא ריב"ז כתקנת למקדש זכר שעושים
לאחר  ש"אף לרגל עליה וכן למקדש", זכר שבעה במדינה
לרגל, בירושלים הסביבות מכל ג"כ מתאספים היו החורבן

עניינים. בעוד ועל־דרך־זה היום", גם שעושים כמו
'הקהל' של מעמד שקיום מכיון היא שהסיבה שכתבו יש
כמרידה  העולם אומות בעיני להתפרש יכול בגלות
מישראל. דרבים פקו"נ חשש משום בזה ויש במלכות,
שבהם  שונות תקופות היו הגלות בזמן שגם שמצינו אלא
שלטון  לקיים המדינה ממלכות רשיון ישראל קיבלו
גלותא  וריש רבי של נשיאותו ולדוגמא משלהם, והנהגה
מוצאי  גם וביניהם שנים וכמה כמה שנמשכה שבבבל
זכר  העם את שהקהילו מצינו לא ואעפ"כ שמיטה,

למקדש.
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש בזה: הביאור לומר ויש
המסוימת  הפעולה ועל־ידי קיים, אינו עצמו כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא שאינו. עניין לאותו "זכר" עושים
אינו  זה "כורך" והרי למקדש, זכר הלל שעשה ב"כורך"
עיקרי  עניין שהוא בשר אכילת בו אין שהרי כלל, דומה

הפסח. קרבן בחיוב
שהיה  "הקהל" למעמד זכר עושים אין מדוע מובן עפ"ז
ידיהם  ולחזק לזרזם העם הקהלת של הפעולה כי במקדש,
של  העניין עצם זהו אלא בלבד, "זכר" אינה האמת בדת
של  העיקרי העניין בהעדר ואילו כו'", העם את "הקהל
ולכן  בלבד. "זכר" אפילו נשאר לא העם" את "הקהל
במוצאי  "הקהל" של מעמד מצינו לא הדורות כל במשך
את  רק אלא בלבד "זכר" לעשות אין זה לעניין כי שמיטה,
ומלך, ביהמ"ק ללא הזה בזמן לעשותו שאין העניין עצם
והנשגב  הנעלה המעמד בקדושת ח"ו זלזול יהיה שלא כדי

המקדש. בבית – "הקהל" –
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

כל 2) על מוטלת שהמצוה כתב, חגיגה) (הלכות הסמ"ג
את  כשקורא המלך אל ולשמוע לבוא מישראל ואחד אחד
גם  יש מזה שחוץ נראה, רבינו ומדברי התורה. פרשיות
הגדול  ב"ד על הוא והחיוב העם, את להקהיל מצוה
"זכר  בקונטרס אדר"ת (הגאון המלך על או שבירושלים

הלכה 3)למקדש"). להלן וראה השביעית, השנה במוצאי
פרשיות.4)ג. איזו ג, הלכה להלן "למען 5)ראה

לעשות  ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו
יג). לא, (שם הזאת" התורה דברי כל את
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.·Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt‰ Ïk6, »«»ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿««¿≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰ ÔÓ ıeÁ7Ï¯Ú‰Â8¯eËt ‡Óh‰ Ï·‡ . ƒ«»ƒ¿««¿∆»≈¬»«»≈»

BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡pL ;Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓƒƒ¿««¿≈∆∆¡«¿»ƒ¿»≈¿∆≈
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ¯e¯a ¯·c‰Â .‰‡È·Ï Èe‡»̄¿ƒ»¿«»»»∆«À¿¿»«¿¿ƒ

˙B·iÁ ÌÈLp‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ9. «»ƒ∆¬≈«»ƒ«»

ראיה"6) "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
ישראל  כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב מהקהל,
נראה  כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד
שם). (מאירי המחברים" גדולי כתבוה וכן וכו'

שם 7) ובחגיגה והטף. והנשים וכו' הקהל בפסוק שמפורשין
למה  טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים אמרינן
פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי באים? הם
א  הלכה פ"ב למעלה ראה ישראל", "כל בכלל שאינן

כאן. פטור 8)ובלחםֿמשנה לענין כטמא הוא ערל כי אף
הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ"ב למעלה (ראה ראיה
מאוס, שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם
בהקהל, הוא חייב ולפיכך לביאה, ראוי הוא התורה מן אבל
הרב  שכתב מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי שהרי

"הקהל"). בקובץ רבינוביץ של 9)בצ"י פטורם וכל
שהם  משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס טומטום

א). הלכה פ"ב למעלה (ראה אשה ספק

.‚È˙ÓÈ‡10ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa ?ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ≈»«»ƒ¿»≈»ƒ
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL11 ∆««À∆¿ƒ«¿≈À∆≈
Ì‰ÈÊ‡a ‡¯˜iL ‡e‰ CÏn‰Â .˙ÈÈÓL ‰L ÏL12. ∆»»¿ƒƒ¿«∆∆∆ƒ¿»¿»¿≈∆

ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ·e13·LBÈ ‡e‰Lk ‡¯B˜Â .14. ¿∆¿««»ƒ»ƒ¿≈¿∆≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚÓ ‡¯˜ Ì‡Â15‡e‰ ÔÎÈ‰Ó . ¿ƒ»»≈…∆¬≈∆¿À»≈≈»
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ LnÁ ˙lÁzÓ ?‡¯B˜16˙L¯t ÛBÒ „Ú ≈ƒ¿ƒ«À«≈∆«¿»ƒ«»»«

'ÚÓL'17'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'Ï ‚l„Óe ,18‚l„Óe ,¯ÓB‚Â ¿«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…«¿≈¿«≈
'¯OÚz ¯OÚ'Ï19¯„q‰ ÏÚ '¯OÚz ¯OÚ'Ó ‡¯B˜Â , ¿«≈¿«≈¿≈≈«≈¿«≈««≈∆

˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÛBÒ „Ú20¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ' „Ú , «¿»¿»«ƒ¿««¿ƒ¬∆
'·¯Áa Ìz‡ ˙¯k21.˜ÒBÙe , »«ƒ»¿…≈≈

מא.10) בסוטה רחמנא 11)משנה כתב "ואי שם בגמרא
רחמנא  כתב אחרון, יו"ט אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג

דמועד". מאתחלתא ישראל כל שם.12)בבוא במשנה
בספרי  ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם

.[3 והערה ועח פא עמודים מא:13)"זמנים" שם בגמרא
שם.14) עמד 15)במשנה המלך "אגריפס במשנה שם

ש"המלך  [ואעפ"י חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
מחמת  כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל
שאמרו  למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין המצוה
לחלוץ  מצוה שיש אעפ"י חולץ, אינו שהמלך יח.) (סנהדרין
- ג) הלכה מלכים מהלכות בפ"ב וראה יט: שם (עיין
רוצה  שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה
פ"ד  מיימוני, בהגהות שכתב כמו שם, לאחיו להקים
במצות  ואמנם פב). עמוד ("זמנים" ח הלכה יבום מהלכות
שם  מלכים בהלכות רבינו כתב בזיון, לשם שאינה יבום,

שם]. עיין אחר, במשנה.16)טעם ט.17)שם ו, דברים
סוף 18) עד יג) יא, (דברים שמוע אם והיה פרשת ומתחיל

כא). (שם, כב.19)הפרשה יד, שם:20)שם במשנה
וברכות  המלך ופרשת לעשר, תכלה כי תעשר, "עשר
לעשר  מדלג רש"י ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות
וברכות  לעשר, תכלה וכי וקורא מדלג ומשם תעשר,
(שם  מלך עלי אשימה וקורא למפרע חוזר ומשם וקללות,
תעשר" "עשר בין מפסקת המלך שפרשת ואעפ"י יד) יז,
יחד  תכלה) וכי תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי
המלך. פרשת את קורא ואח"כ במעשרות, להפסיק שלא
עד  הסדר על קורא הוא תעשר" שמ"עשר שכותב ורבינו
לעשר", תכלה "כי וקורא שמדלג כתב ולא הברכות, סוף
במשנה: גורס - המלך" "פרשת שקורא כתב לא כן וכמו
הפרשה" כל שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר

על 21)(לחםֿמשנה). שופטים ספרי וראה סט. כח, שם
יח): יז, (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב הפסוק
(סוטה  וברש"י תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין
משום  הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם)
מלכות  עול קבלת בהן יש "שמע" עד הדברים" שמ"אלה
וברכות  מצוות, עול קבלת בה יש שמוע" אם "והיה שמים,
תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן יש וקללות
תרומות  והפרשת עניים ומתנת אסיף זמן שהוא משום

ומעשרות.

.„ÏÎa ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒ«¬¿¿»
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È22‰ÓÈa ÔÈ‡È·Óe . ¿»«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ»

‰˙È‰ ıÚ ÏLÂ ,‰ÏB„‚23ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»¿∆≈»¿»«¬ƒƒ»¿∆¿«
ÌÈL ˙¯ÊÚ24‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ‰ÏBÚ CÏn‰Â ,25È„k , ∆¿«»ƒ¿«∆∆∆¿≈»∆»¿≈

‚ÁÏ ÌÈÏBÚ‰ Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ,B˙‡È¯˜ eÚÓLiL∆ƒ¿¿¿ƒ»¿»ƒ¿»≈»ƒ∆»
˙Òk‰ ÔfÁÂ .ÂÈ·È·Ò ÔÈˆa˜˙Ó26‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ27Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â ,28, ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
·¯a B¯c‰Ï È„k ,CÏnÏ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ Ô‚Òe¿»¿…≈»¿…≈»«∆∆¿≈¿«¿¿…

Ì„‡ Èa29„ÓBÚ ‡e‰Lk BÏa˜Ó CÏn‰Â .30Ì‡Â . ¿≈»»¿«∆∆¿«¿¿∆≈¿ƒ
·LÈ - ‰ˆ¯31‰‡B¯Â Á˙BÙe .32C¯·nL C¯„k C¯·Óe »»»«≈«¿∆¿»≈¿∆∆∆¿»≈

˙Òk‰ ˙È·a ‰¯Bza ‡¯B˜ Ïk33˙BiL¯t‰ ‡¯B˜Â , »≈«»¿≈«¿∆∆¿≈«»»ƒ
e¯Ó‡L34‰È¯Á‡Ï C¯·Óe ÏÏB‚Â ,¯ÓB‚ ‡e‰L „Ú ∆»«¿«∆≈¿≈¿»≈¿«¬∆»

˙BiÒk Èz·a ÔÈÎ¯·nL C¯„k35Ú·L ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎ¯a36‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡¯OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ez¯Á· ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C¯„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎ¯·nL40ÔÚaËÓk ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ·¯42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«
¯ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈

Ï‡¯OÈa43Ï‡‰ ‰ˆ¯iL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈
.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„B·Ú¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈ·L44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»
EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿

.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

בגדירות 22) הכהנים עמדו היום אותו פ"ז: סוטה בתוספתא
ומריעין" ותוקעין בידם זהב של וחצוצרות ובפרצות,
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בעזרה".23) עץ של בימה לו "עושין מא. סוטה במשנה
מא:24) עליה".25)שם יושב "והוא במשנה: שם
הכנסת.26) הכנסת 27)שמש וראש שם. במשנה הוא כן

מי  בנביא, יפטיר מי הכנסת, דברי נחתכין פיו שעל זה הוא
מ:). שם (רש"י התיבה לפני ירד מי שמע, על יפרוס

לו 28) כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו
מב.). (שם שם:29)טומאה המשניות בפירוש כתב וכן

וכן  ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס"ת נותנין היו "ואמנם
שנאמר  כבוד, משום לאיש איש הספר "ונתינת מ: שם כתב
שהכוונה  מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב
"אמר  מא:) (שם בגמרא אבל התורה, ספר את ולכבד להדר
לכבד  שהמדובר הרי מלך". של כבודו משום כולה אביי,
רבינו  כלשון שכתב שם, סוטה במאירי וראה המלך, את
לכבוד  הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש

במשנה.30)המלך. את 31)שם מקבל רצה אם כלומר,
למקדש" "זכר בקונטרס וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר
(סוטה  במשנה שאמרו ממה כן למד שרבינו שכתב זצ"ל
מה  שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס שם):
ספר  את לקבל שגם הכוונה וע"כ וקבל, שעמד שמזכיר

בישיבה. מותר לב.32)התורה במגילה יהודה, כר'
מן 33) ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי"ב

ואח"כ  קורא, שהוא למקום ומביט תורה ספר פותח הקורין
בא"ה  ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר

וכו'". בנו בחר ג.34)אשר בהלכה ברכת 35)למעלה
בהלכות  ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה

שם. גדול36)תפילה שכהן "ברכות שם: מברך במשנה
תחת  רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן,
שמונה  עליה "ומברך במשנה מ: ושם העון". מחילת
העבודה  ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות,
ועל  ישראל ועל המקדש ועל העון מחילת ועל ההודייה ועל

תפילה". והשאר ירושלים) (ועל ברכת 37)הכהנים היא
העבודה". את "והשב בה שכתוב ברכת 38)העבודה, היא

תחת 39)ההודייה. רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
מהלכות  בפ"ג ראה גדול, כהן (שבברכת העון" מחילת

יא). הלכה יוהכ"פ רגלים.40)עבודת שלש של
מיוחדות 41) ואינן לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו בפני 42)לכהן, ברכה מתפלל
המקדש. שיעמוד הוא שענינה ברוך 43)עצמה, כלומר:

שם. יוהכ"פ עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה
הלכות 44) ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי

שם. יוהכ"פ עבודת

.‰L„w‰ ÔBLÏa - ˙BÎ¯a‰Â ‰‡È¯w‰45:¯Ó‡pL ; «¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«…∆∆∆¡«
dBLÏa - ˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ ‡¯˜z46LiL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»∆«»«…ƒ¿»««ƒ∆≈

˙BÊÚBÏ ÌL47. »¬

סוטה 45) במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
ועל  המלך". ופרשת וכו' הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב.
דבריו  (הובאו חיים" ב"מים כתב בלה"ק שהוא הברכות
"אפשר  רבינוביץ) בצ"י הרב של במאמרו "הקהל" בקובץ
ואלו  בפ' כדתנן בלה"ק, שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד
לברכות, ברכות בין לחלק יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין
פרשת  נקט ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל

תו  ומעתה בלה"ק, יהיו הברכות שאף לאשמועינן כה"ג
נקט  ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי ליכא

המלך". פרשת אלא המלך מן 46)ברכות זה לימוד
ממקור  רבינו לקחו ואולי בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק

בלשון 47)אחר. מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם
כתב: זצ"ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס הקודש.

שם שיש "אע"פ אלו שתיבות הדבר שייכת "פשוט לועזות"
וגרים  לועזות, שם שיש אע"פ וצ"ל: שלאחריה, ו' להלכה
[ויותר  קיח). עמוד "הקהל" (קובץ וכו' מכירין שאינם
למעלה  שייכות מכירין" שאינן "וגרים המלים כי מסתבר

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים ומהמלים ה, הלכה

.ÂÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯‚Â48ÔÈ·iÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Ú¯a ‰ÏÈ‚Â ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡a ÚÓLÏ ÌÊ‡ ·ÈL˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»ƒ¿…«¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»
,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡ .ÈÈÒa Ba ‰zpL ÌBik«∆ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰eÎa ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ»«»À»«»ƒƒ¿…«¿«»»¿»

‰¯˙È50ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓe .51‰‡È¯˜Ï BaÏ ÔeÎÓ - ¿≈»ƒ∆≈»ƒ¿…«¿«≈ƒƒ¿ƒ»
˙Ó‡‰ ˙c ˜fÁÏ ‡l‡ ·e˙k‰ dÚ·˜ ‡lL ;BÊ52. ∆…¿»»«»∆»¿«≈»»¡∆

‰¯e·b‰ ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ«¿»
.Ï‡‰ È¯·c ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני 50) כל "ואל בענין שנאמר ממה כן שלמד "ונראה
יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח"כ ט) לא, (שם ישראל"
שם). "הקהל" בקובץ רבינוביץ בצ"י (הרב בכלל" הם שאף
ואמרו  ילמדו", "ולמען יב) שם, (שם שנאמר ממה [או
בחכמים  שמדובר הרי ילמדו", "למען ביה: קרי ג. ְְַבחגיגה

לאחרים]. הקורא,51)המלמדים מן רב במרחק שנמצא
פ"ב  (למעלה הראיה מן שפטור שומע, שאינו חרש  אבל
ב. הלכה למעלה כמבואר מ"הקהל", גם פטור א), הלכה

לחםֿמשנה. א.52)וראה הלכה למעלה ראה

.Ê‰˜‰ ÌBÈB˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL Ï «¿≈∆»ƒ¿¿«»¿«¬ƒ
˙aM‰ ¯Á‡Ï53˙B¯ˆBˆÁ‰ ˙ÚÈ˜z ÈtÓ ,54 ¿««««»ƒ¿≈¿ƒ««¬¿
˙BpÁz‰Â55.˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L ¿«¿ƒ∆≈»ƒ∆««»

באב 53) ותשעה כהנים עצי זמן "אבל ה. במגילה משנה
מקדימין". ולא מאחרין והקהל, למעלה 54)חגיגה ראה

אמרו  "באלו ו: הלכה פ"א מגילה בירושלמי ד. הלכה
בא  בר חייה דרבי בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין
הבימה. מפני אמר, חייה ר' בי יצחק ר' התקיעה. מפני אמר,
מתניה, א"ר העזרה. את לדחוק שלא מאתמול, אותה ויעשו
בא, כר' רבינו [ופסק עץ". כל אשרה לך תטע לא שם על
אין  ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי כי
לפ"א  בכסףֿמשנה ראה אשרה", לך תטע "לא של  איסור

ט]. הלכה הבחירה בית הלכה 55)מהלכות למעלה ראה
התורה, קריאת אחרי המלך שבירך השביעית, שהברכה ד
בפ"א  וראה יכול", שהוא מה כפי בה ומתפלל "מתחנן היה
(בשבתות  בהן תוקעין ש"אין ו הלכה תעניות מהלכות
זועקים  ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים)

בתפילה". בהם ומתחננים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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-zFpAxTxtq
zFxFkA zFkld

¥¤̈§̈
¦§§

LÏLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (· .˙B¯BÎa¿∆…≈»≈¿»ƒƒ»«ƒ
.‰Ó‰a ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï („ .¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚∆…ƒ»∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿≈»

.‰Ó‰a ¯OÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰∆…ƒ»≈«¿«¿≈»
Ì‰ÈL ‰OÚnL ÈÙÏ ,¯BÎa‰ ÌÚ ¯OÚn‰ ÈzÏÏÎÂ¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈¿≈∆

˙‡Â :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡1.˜¯Êz ÌÓc ∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆»»ƒ¿…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2¯BÎa Ì„Â ¯OÚÓ Ì„ ‰fL ,3. ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈¿«¿
BˆÓ ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

cg` mdipy dyrny itl ,xekad mr xyrnd izllke"
."'ek enr ellk aezkde

ובכור  מעשר את הכתוב כלל באמת מדוע להבין וצריך
מעשר  שהרי במהותם, הפכיים דברים שני הם והלא יחד,
הוא  בכור ואילו קבוצה, ספירת של וחותם סוף עניינו

יחד. הכתוב כללם ומדוע אחריו, הנולדים לאלה ראשון
תחילה, עניינו שבכור ומכיון הנותנת", ש"היא לומר ויש
הידוע  הכלל על־פי יחד הכתוב כללם סוף, עניינו ומעשר
שההתחלה  היינו בתחילתן", וסופן בסופן תחילתן ש"נעוץ
סתירה  בזה שאין רק לא כלומר: בזה. זה קשורים והסוף
משייכותו  יותר גדולה לאחרון הראשון של ששייכותו אלא

לשלישי. או לשני
(f oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

את.1) ב.2)צ"ל: סד, שהכוונה 3)פסחים נאמר שם
(ויתכן  הי"ז). הקרבנות מעשה מהל' פ"ה (וראה לפסח גם

פסח). קרבן להל' בכורות הל' רבינו הסמיך שלכך

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
באדם 4) הזכרים, רחם פטר כל להפריש שמצותֿעשה יבאר

ובחמור. טהורה ובבהמה

.‡LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ5ÌÁ¯ ¯Ët Ïk6ÌÈ¯Îf‰7, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»∆∆∆∆«¿»ƒ
¯BÓÁ‰ ÔÈnÓ ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa8, ≈»»»≈ƒ¿≈»¿»≈ƒƒ«¬

˙BÙ¯Ë eÈ‰L ÔÈa ÌÈÓÏL eÈ‰L ÔÈa9Lc˜ :¯Ó‡pL . ≈∆»¿≈ƒ≈∆»¿≈∆∆¡««∆
Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ Ïk ¯Ët ¯BÎa ÏÎ ÈÏƒ»¿∆∆»∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»

ÌÈ‰kÏ ÔlÎÂ .‰Ó‰a·e10. «¿≈»¿À»«…¬ƒ

המצוות'5) ('ספר בהם" שיעשה שראוי למה "ולהבדיל
עט). והוא 6)מצותֿעשה תחילה, בו הרחם נפתח פירוש,
האם. מן טו)7)בכור – יב יג, (שמות נאמר שהרי

וכו' לה' הזכרים לך יהי' אשר וכו' רחם, פטר כל "והעברת
וכל  הזכרים רחם פטר כל וגו' תפדה בבניך אדם בכור וכל
(סמ"ג  בבכורה קדושים הזכרים רק כי הרי אפדה". בני בכור

קמד). חמור 8)עשין פטר "וכל יג) (שם, שנאמר כמו
ודרשו  כ). לד, (שם בשה" תפדה חמור "ופטר בשה", תפדה
פעמים, שני חמור, פטר חמור, "פטר א: ז, ב. ה, בבכורות
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך, אמרתי חמורים פטרי

בחולין 9) מפורש (וכן ה"י. פ"ג להלן שכתב ממה נלמד כך
בבהמה  אלא זה אין אבל טריפה"). אפילו "בכור, ב: קלו,
שטריפה  הי"ז. ביכורים מהל' בפי"א מפורש וכן באדם, ולא
הרמב"ם). על חיים' 'מים (הגהות סלעים בחמש חייב אינו
הטריפות. מיני כל פ"ט סוף עד מפ"ה שחיטה בהל' וראה

באדם 10) וכו' רחם פטר "כל טו) יח, (במדבר שנאמר כמו
הפסוק  התחיל שבו הכהן, לאהרן =) לך" יהיה ובבהמה

ה). שם,

.·ÌÈcÙ ¯BÓÁ ¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa11ÌBÈ„Ùe12 ¿»»¿¬ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ‰kÏ13¯‡Lk ‰¯ÊÚa ËÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e , «…¬ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿»»¬»»ƒ¿»

ÌÈl˜ ÌÈL„˜14BÓk ,ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe BÓc ÔÈ˜¯BÊ ; »»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈»¿
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL15ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , ∆≈«¿¿«¬≈«»¿»¿»«»»∆¡»

ÌÈ‰kÏ16,Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»
‡Ï ¯BL ¯BÎa C‡ .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆«¿…

.Cl ‰È‰È Ì¯O·e .Ì‰ L„˜ ‰cÙƒ̇¿∆…∆≈¿»»ƒ¿∆»

בשה 11) תפדה חמור פטר "וכל ג) יג, (שמות שנאמר כמו
תפדה". בבניך אדם בכור וכל שהוא 12)וכו' הבן פדיון

השה. שהוא חמור פטר ופדיון סלעים, חלה 13)חמש
ופדיון  הבן ופדיון וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו מ"ט: פ"ד
פדה  "אך טו) יח, (במדבר שנאמר ממה ונלמד חמור". פטר
תפדה", הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה
"וידבר  שם: למעלה שנאמר למה נמשכים הנ"ל והדברים
יהיה  וגו' רחם פטר כל וגו' לך נתתי הנה ואני אהרן אל ה'
אדם  מבכור פדיון שתקבל כלומר תפדה", פדה אך לך,

כאן). ספר' 'קרית (ראה טמאה בהמה זבחים 14)ומבכור
הי"ז. להלן ראה אותו. פודין אין אבל במשנה, - א נו,

הכ"ה.15) ופ"ט הי"ז, מעשה 16)פ"ה מהל' פ"ט
שם. הקרבנות,

.‚„ÏBpL ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa ‡e‰L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa¿¿≈»¿»∆««≈∆«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa BÓeÓa17È¯‰ - ÌÈÓ˙ ‰È‰L ¯Á‡ ¿≈∆»«««∆»»»ƒ¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa BÏÎB‡ ,‰ˆ¯ Ì‡ .Ô‰kÏ ‡e‰18B¯ÎBÓ B‡ «…≈ƒ»»¿¿»»¿
È¯ÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ÈÓÏ BÏÈÎ‡Ó B‡19‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈlÁ20¯eÚ B‡ Áqt ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ :¯Ó‡pL . Àƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿∆ƒ≈«ƒ≈
epÏÎ‡È ÂcÁÈ ¯B‰h‰Â ‡Óh‰ ,¯ÓB‚Â21Ïi‡ÎÂ È·vk22. ¿≈«»≈¿«»«¿»…¿∆«¿ƒ¿»«»
Ô‰Î ÈÒÎ ‡e‰ È¯‰Â23. «¬≈ƒ¿≈…≈

שנולד 17) אלא לי "אין כא) טז, (לדברים ראה פ' ב'ספרי'
מנין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל ונעשה תמים

רע". מום כל בס"פ 18)תלמודֿלומר למדנו לא כאן שעד
אלא  העיר בכל נאכל שהבכור נו:) (זבחים מקומן איזהו
(כסףֿמשנה). מקום בכל נאכל מום בעל אבל בתם,

ב.19) לב, בכורות במשנה, אסור 20)כביתֿהלל אבל
ה"ט). מעילה מהל' (פ"א ועבודה תימן 21)בגיזה בכת"י

בפסוק. הוא וכן הוא 22)ליתא. שלכהן קאי, "ואכהן
שנה  תאכלנו אלקיך ה' "לפני כ בפסוק מזה לעיל אומר
שהגמרא  - א כח, בכורות וראה כאן), ספר' ('קרית בשנה"
יח, (במדבר הפסוק מן לכהן, ניתן מום בעל שבכור לומדת
שנותנו  מום בעל בכור על "לימד – לך" יהי' "ובשרם יח)
שלא  רש"י ומפרש כולה", התורה בכל לו מצינו שלא לכהן
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מפרש  רבינו אבל לכהן, שניתנו כולה התורה בכל מצינו
בזה  כיוצא התורה בכל מצינו שלא ה'תוספות' כפירוש
שמקריבין  ואשמות חטאות שהרי לכהן, יתנו מום שבעל
שהמזבח  כשם מום, בעלי וכשהם לכהן, הבשר - אותן
בעל  כשהוא אפילו בכור אבל מפסיד, הכהן גם כך מפסיד
"יהי' בתורה עליו לחזור צורך יש ולכן לכהן, נותנו מום
לכהן  שזהו הוא הפסוק ממשמעות זה, בלי אבל לך",

שם). ספר' האשה,23)('קרית את בו מקדשים שהרי
המוריה'). ('הר מ"ב פ"א שני מעשר במס' כמפורש

.„È¯‰ :¯Ó‡ÈÂ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa LÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿ƒ¿¿≈»¿»¿…«¬≈
¯Ó‡pL .L„˜ ‰Ê24EÈ‰Ï‡ '‰Ï LÈc˜z :25‡Ï Ì‡Â . ∆…∆∆∆¡««¿ƒ«¡…∆¿ƒ…

ÌÁ¯Ó B˙M„˜e ,ÂÈÏ‡Ó Lc˜˙Ó ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈≈≈»¿À»≈∆∆
‡È‰26. ƒ

הזכר,24) ובצאנך בבקרך יולד אשר הבכור "כל נאמר: שם
אלקיך". לד' מנין 25)תקדיש "לכדתניא, א: כט, ערכין

"הזכר  שנאמר להקדישו, שמצוה בעדרו, בכור לנולד
שם.26)תקדיש". ערכין,

.‰‰ˆeÁ·e ı¯‡a ˙‚‰B ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎa ˙ÂˆÓƒ¿«¿¿≈»¿»∆∆»»∆¿»
‡Ïı¯27.ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B¯BÎa ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . »»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»»∆»»∆

EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿
‡È·Ó ‰z‡L ÌB˜nÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒ»∆«»≈ƒ

Ô‚c ¯OÚÓ28ÌB˜nÓe ,Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ - «¿«»»«»≈ƒ¿»»»…ƒ»
¯BÎa ‡È·Ó ‰z‡ È‡ - Ô‚c ¯OÚÓ ‡È·Ó ‰z‡ ÔÈ‡L∆≈«»≈ƒ«¿«»»ƒ«»≈ƒ¿

BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‡ˆÂ ¯˜a29. »»»…∆»¬≈¿Àƒ¿≈»≈¿
epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‡È·‰ Ì‡Â30‡l‡ ·¯˜È ‡ÏÂ , ¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒƒ∆¿…ƒ¿«∆»

BÊ ‰ÂˆÓe .BÓeÓa ÏÎ‡È31ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰B ≈»≈¿ƒ¿»∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈
˙Èa‰ ÈÙa ‡lL32Ô‚c ¯OÚÓ BÓk ,33˙‚‰B dÈ‡Â . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿«¿«»»¿≈»∆∆

Ô˙M„˜a Ô‰Lk ÔÈLc˜Óa34ÈL„˜ ÔÈa ,e„tiL Ì„˜ ¿À¿»ƒ¿∆≈ƒ¿À»»…∆∆ƒ»≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ35. ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ

מקומות 27) בכמה נראה וכן האמיתית. הגירסה היא כן
(כסףֿ לארץ בחוצה גם נוהגת בכור שקדושת בתלמוד,
"ובספר  וז"ל: רוקח' 'מעשה בספר כתב וכן משנה).
נוהגת  טהורה בהמה בכור מצות כתוב, מצאתי כתיבתֿיד
הנמצאים  כתבֿיד בספרי ראיתי וכן לארץ", ובחוצה בארץ
=) רבינו בחתימת מוגה בנוסח כתוב שמצא וכו' מצרים פה
בכור  "מצות כתוב היה רבינו מספרי ובכמה הרמב"ם)".
הנוסחה  היתה וכן בארץ". אלא נוהגת אינה טהורה בהמה
עליו  תמהו וכולם והר"ן, הרשב"א הרמב"ן, הראב"ד, לפני
ובהערה  עט מצותֿעשה המצוות' ב'ספר וראה (כסףֿמשנה).

ה"ב. פ"ג להלן ועי' אלא 28)שם. מביא אינו דגן ומעשר
בארץ  רק ונוהגת בארץ שתלויה מצוה שהיא הארץ, מן

לו:). קידושין מה 29)(ראה (על עליו משיג הראב"ד
אלא  אמר לא עקיבא רבי אף שהרי כחולין). הוא הרי שכתב
לארץ, מחוצה שהביאו בכור מקריבין שאין הקרבה לענין
אלא  נאכל ואינו ונעבד נגזז ואינו בו יש בכור קדושת אבל
וכן  במומו", יאכל "אלא הביא: בכסףֿמשנה אבל במומו.

רומי. ובדפוס תימן בכת"י בסוף 30)הוא משנה, כסתם
ב. כא, בתמורה עקיבא וכרבי חלה. קדושת 31)מסכת של

בזמן 32)בכור. ובין קיים שביתֿהמקדש בזמן בין כלומר,
מ"ח). פ"ח (שקלים למעלה 33)הזה לזה, זה שהוקשו

שם. המצוות' ב'ספר כתב וכן זו. כלומר,34)בהלכה
מדייקת  כך הקדש, של בבהמות נוהגת אינה בכורה מצות

שם. המשנה, מדברי - א יד, בכורות אם 35)הגמרא אבל
בהמה  =) מזבח קדשי בין הבדל יש הבהמות, נפדו
לבין  המזבח) על ליקרב מום בלי תמימה כשהיא שהוקדשה
מום  בעלת כשהיא שהוקדשה בהמה =) הבית בדק קדשי
הבית), לבדק והמעות נמכרת אלא המזבח על קריבה שאינה
וקדשי  בבכורה, חייבים אינם נפדו אם אף מזבח שקדשי
ה"ח. פ"ה להלן ראה בבכורה, חייבים נפדו אם הבית בדק

.ÊÌÈiÂÏ ÌÈ‰k :‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·a ÔÈ·iÁ Ïk‰36 «…«»ƒƒ¿¿≈»¿»…¬ƒ¿ƒƒ
BÏ „ÏB Ì‡ ,Ô‰kÏ ¯BÎa‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ∆«¿«…≈ƒ«

e¯‡aL BÓk ÂÈ¯eÓ‡Â BÓc ·È¯˜Ó - ¯BÎa37ÏÎB‡Â , ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆≈«¿¿≈
¯L‡ ¯BÎa‰ Ïk :¯Ó‡pL .¯BÎa ˙¯B˙a ¯Oa‰ ¯‡L¿»«»»¿«¿∆∆¡«»«¿¬∆

¯ÓB‚Â E‡ˆ·e E¯˜·a „ÏeÈ38¯BÎ·e Ì„‡ ¯BÎa Ï·‡ . ƒ»≈ƒ¿»¿¿…¿¿≈¬»¿»»¿
ÔÈ¯eËt ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k - ‰‡ÓË ‰Ó‰a39BÓk , ¿≈»¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿

‰p‰k ˙BzÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL40. ∆≈«¿¿ƒ¿«¿¿À»

א.36) יג, בכורות ה"ב.37)משנה, וזה 38)למעלה
אלהיך  ה' "לפני כ) (טו, שם וכתוב לכהן, גם מכוון

מפדיון 39)תאכלנו". פטורים ולויים "כהנים שם: משנה,
חמור". ומפטר מתנות 40)הבן שאר (עם ביכורים הל'

הי"ד. שם ופי"ב ה"ט, פי"א כהונה)

.ÁB˙L CB˙a ÏÎ‡ ¯BÎa‰41ÌÈÓz ÔÈa42ÏÚa ÔÈa «¿∆¡»¿¿»≈»ƒ≈««
ÌeÓ43‰L epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ :¯Ó‡pL .∆∆¡«ƒ¿≈¡…∆…¿∆»»

.epÏÎ‡z EÈ¯ÚLa ,ÌeÓ B· ‰È‰È ÈÎÂ .‰L·¿»»¿ƒƒ¿∆ƒ¿»∆…¿∆
?BÏ ‰BÓ È˙ÓÈ‡Óe44ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ ≈≈»«∆ƒ»∆ƒ

‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L ,ÈÈÓL45ÏÚa „ÏB Ì‡Â ; ¿ƒƒ∆»¿«¿»»¿ƒ«««
ÌeÓ46BÏ eÏkL ‡e‰Â .„ÏBpL ÌBiÓ BÏ ‰BÓ -∆ƒ∆»¿∆»

ÂÈL„Á47‰‡¯ È¯‰L ,48B˙„Ï ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡Ï49Ï·‡ ; √»»∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»¿≈»¬»
ÌBiÓ BÏ ‰BÓ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL È‡cÂa Ú„È ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿««∆»√»»∆ƒ

ÈÈÓL50. ¿ƒƒ

יותר 41) לאחרו ולא שנתו בתוך לאכלו מצוה כלומר,
ב'לא  עובר שנתו לאחר איחרו ואם כו:). שם (משנה

הי"ג). (להלן בכך נפסל אינו אבל בזמן 42)תעשה',
אוכלו. והכהן שמקריבו קיים, היה המקדש גם 43)שבית

הזה. ו:).44)בזמן (ר"ה שנתו שנאמר 45)התחלת
לקרבן". ירצה והלאה השמיני "ומיום כז). כב, (ויקרא

מיום 46) לו מונין – מום בעל ונעשה תם נולד אם אבל
הא). ד"ה ז. ר"ה ('תוספות' שילדה 47)השמיני פירוש,

חדשים, תשעה גסה בבהמה הריונה: חדשי לה שכלו אחרי
חדשים. חמשה דקה ז,49)שראוי.48)ובבהמה ר"ה

נפל 50)א. הוא והוולד הריונה, חדשי מלאו לא שמא
נפל. מספק ויצא ימים שמונה שיעברו עד באכילה, ואסור

.ËÌÈL Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ BÏ „ÏB«¿¿»««¿«¿»¿≈
L„Á ¯OÚ51BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙L ÛBÒa ÌeÓ BÏ „ÏB . »»…∆«¿¿»À»¿«¿

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ìen‰ Ba ÏÙpL ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒ∆»««¿««ƒ∆
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צט zexeka zekld - zepaxw xtq - zah 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙L ¯Á‡Ï ¯Á‡˙Ó52ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿«≈¿««¿»≈«¿∆»«
B˙L ¯Ó‚ ÈÙÏ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa53BÏ ÔÈÓÈÏLÓ - «¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«¿»«¿ƒƒ

B˙L ¯Á‡ ¯OÚ ‰MÓÁ54B˙L ¯Á‡ ÌeÓ BÏ „ÏB . ¬ƒ»»»««¿»«««¿»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‡l‡ BÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡ -55.ÏÎ‡ÈÂ ≈««¿«¿∆»«¿ƒ¿≈»≈

שנים 51) אמרו: - א כח, שם ובגמרא שם, בכורות משנה,
יותר. ולא חודש אבידה 52)עשר השבת משום זה וכל

ימצא  לא שאם הבעלים, שהוא לכהן כלומר לבעלים,
יסריח  מיד, לשחטו ויצטרך לו, לתת כדי כהן הישראל
יום  שלשים לקיימו שרשאי אמרו ולכן הכהן. ויפסיד הבשר,

שם). וברש"י כח. שם.53)(בכורות ברייתא,
ה"י)54) להלן (ראה הוא שהדין הזה, בזמן כאן מדובר

מום  בו שיפול עד שנים כמה אפילו הבכור את שמקיים
מ"ב). פ"ד בכורות במשנה.55)(רע"ב, שם

.È‰f‰ ÔÓfa ¯BÎa‰56ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú BÁÈpÓ - «¿«¿««∆«ƒ«∆ƒ…
ÏÎ‡ÈÂ57. ¿≈»≈

שנתו.56) בתוך ולאוכלו להקריבו שם.57)שאיֿאפשר

.‡ÈÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯ ‡lL „ÚÂ58BÓi˜Ï È‡M¯ ¿«∆…ƒ¿»¿«¿¿»»««¿«¿
ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL59ÌÎÁÏ B˙B‡¯‰Ï ‰‡¯pMÓe .60: ¿«ƒ¿»»ƒƒ∆ƒ¿»¿«¿¿»»

Ïk BÓi˜Ï È‡M¯ - B˙L CB˙a ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡ƒ«¿¿»««¿«¿»
L„Á ¯OÚ ÌÈL61BÓi˜Ó - B˙L ¯Á‡ „ÏB ; ¿≈»»…∆«««¿»¿«¿

ÌBÈ ÌÈLÏL62. ¿ƒ

לחכם 58) להראותו שיצטרך מום בו נפל לא שעדיין כלומר,
ה"א. פ"ג להלן ראה לשחטו, לו שיתיר מומחה,

שם.59) צורך 60)ברייתא, ויש מום בו נפל כלומר,
לשוחטו. שיתיר לחכם יותר.61)להראותו ולא

מה 62) למעלה וראה (שם). לבעלים אבידה השבת משום
רש"י. מדברי שהבאנו

.·ÈÌÈL ,‰ÓÈÓz ‰·Ï ˙L ‡È‰ ¯BÎa ÏL ‰L»»∆¿ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿≈
- ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌBÈÏ ÌBiÓ L„Á ¯OÚ»»…∆ƒ¿¿ƒ»¿»»»¿À∆∆

L„Á ¯OÚ ‰LÏL BÏ ‰BÓe ,BÏ ‰¯aÚ˙63e„ÏB . ƒ¿«¿»∆¿»»»…∆¿
ÌÈ‡ÏË ÈL BÏ64¯„‡ ÏL ¯OÚ ‰MÓÁa „Á‡ , ¿≈¿»ƒ∆»«¬ƒ»»»∆¬»

„ÏBpL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a „Á‡Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿∆»¿……∆¬»≈ƒ∆∆«
ÔBL‡¯ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯a¿……∆¬»≈ƒ≈»∆ƒƒ«ƒ

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a65„ÏBpL ‰ÊÂ ,‰L BÏ ‰˙ÏÚ «¬»∆»»«»»»¿»»»¿∆∆«
ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa«¬ƒ¬»ƒ…»¿»»»«¬ƒ
,¯eaÚ‰ L„Áa „ÏBÂ ÏÈ‡B‰ .‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡¬»∆»»«»»ƒ¿«¿…∆»ƒ

BÏ B˙B‡ ÔÈBÓ66. ƒ

הסובר 63) רבי, לדעת בניגוד לא:) ערכין ו: (ר"ה כחכמים
כמנין  ימים, וחמשה וששים מאות שלש היא תמימה שנה כי
מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הבדל ואין החמה, ימות

קדושת 64) הטלאים על שיש ביכרו, שלא בהמות משתי
שם). (ערכין, פשוטה 65)בכור שנה היא הבאה והשנה

מעוברת. את 66)ולא ליה "דאמר שם: בערכין הוא כן
באדר  בט"ו העיבור בחודש "שקנית לעיבורא", נחית
כמה, ד"ה ברש"י יט: השנה ראש (ראה הראשון
העיבור) חודש הוא ראשון שאדר אדר, ד"ה וב'תוספות'

לא  הילכך לחשוב, רוצה את עיבור דשנת אדעתך גלית
שם). גרשום' ('רבינו באדר" ט"ו עד (שנתך) (שנתה) נגמרה

.‚È¯BÎa‰ ¯Á‡Â ¯·Ú67Èt ÏÚ Û‡ ,B˙L ¯Á‡Ï »«¿ƒ≈«¿¿««¿»««ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L68‰Ê È¯‰ - Ìz ‰È‰ Ì‡ , ∆≈¿…«¬∆ƒ»»»¬≈∆

- ÌeÓ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â ;B·È¯˜Ó ‡l‡ ,ÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒ»»««
EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ :¯Ó‡pL .ÌB˜Ó ÏÎa BËÁBL¬¿»»∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿
:¯OÚÓÏ ¯BÎa LÈwÓ - E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆«ƒ¿¿«¬≈

dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡ ¯OÚn ‰Ó69¯BÎa Û‡ , ««¬≈≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»«¿
.dz¯·ÁÏ ‰MÓ ÏÒÙ BÈ‡≈ƒ¿»ƒ»»«¬∆¿»

ב.67) ה, כג,68)ר"ה (דברים לשלמו" תאחר "לא של
ו. אות יח מצוה חינוך' 'מנחת וראה אם 69)כב), כלומר,

נפסל  שני המעשר אין לשניה, אחת משנה שני מעשר השהה
תוציא  שנים שלש "מקצה כח) יד, (שם נאמר שהרי בכך,
מעשר). מה ד"ה ה: ר"ה (רש"י וגו'" תבואתך מעשר כל את

.„È„ÏeiLk Ô‰kÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡70ÔÈ‡L , ≈¿ƒ∆«¿«…≈¿∆ƒ»≈∆≈
Ô‰kÏ ‰l„‚ BÊ71ÏÈc‚iL „Ú ÂÈÏÚa Ba ÏtËÈ ‡l‡ ; ¿À»«…≈∆»¿«≈¿»»«∆«¿ƒ

Ïth‰Ï ÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ‰nk „ÚÂ .Ô‰kÏ epzÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ¿∆«…≈¿««»ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈
‰w„ ‰Ó‰a ?¯BÎaa72‰q‚·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL -73- «¿¿≈»«»¿ƒ¿«»

CB˙a ÈÏ e‰z :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿ƒ»««…≈¿≈ƒ¿
BÏ BzÏ È‡M¯ BÈ‡ - ÈÓˆÚÏ ÏtË‡ È‡Â ‰Ê ÔÓÊ74; ¿«∆«¬ƒ¬«≈¿«¿ƒ≈««ƒ¿

ÂÈ˙BzÓ ÏÚ ÚiÒÓ BÓk ‰fL75e¯‡a ¯·Îe , ∆∆¿¿«≈«««¿»¿»≈«¿
˙BÓe¯˙a76˙B¯b‰ ˙È·a ÔÈÚiÒÓ‰ ÌÈ‰k‰L ,77 ƒ¿∆«…¬ƒ«¿«¿ƒ¿≈«¿»

ÌÈÁaËn‰ ˙È··e78ÌÈÚB¯‰ CB˙·e79ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ
Ô¯ÎOa Ô‰È˙BzÓ Ì‰Ï80. »∆«¿≈∆ƒ¿»»

ב.70) כו, בכורות משנה, היוולדו. אחרי שהרי 71)מיד
"לגדולה". והיינו "למשחה", כט) כט, (שמות תורה אמרה
בו  בטיפול ועמל טורח לבעליו יש היוולדו עם מיד והבכור

שם). המשניות, ותיש.72)(פירוש שור.73)איל
שם.74) בכורות הבכור 75)משנה, לבעל מסייע כלומר,

אחר. לכהן ולא לו שיתנהו תרומות 76)כדי מהל' פי"ב
סיועם.77)ה"כ. תמורת תרומה שם לקבל כדי 78)כדי

וקיבה. לחיים זרוע, שם את 79)לקבל להאכיל או לשמור
הבכורות. את זה עבור לקבל כדי נתן 80)הבקר א"כ אלא
שם). (רבינו, תחילה סיועם שכר להם

.ÂËÌeÓ ÏÚa ¯BÎa‰ ‰È‰81:‰Ê ÔÓÊ CB˙a BÏ ¯Ó‡Â »»«¿««¿»«¿¿«∆
ÌÈÓz ‰È‰L B‡ ,‰zÚ epÏÎB‡L ÈÏ e‰z82:BÏ ¯Ó‡Â ¿≈ƒ∆¿∆«»∆»»»ƒ¿»«

‰Ê È¯‰ - ‰zÚ ep·È¯˜‡L ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÈÏ e‰z¿≈ƒ¿¿«∆∆«¿ƒ∆«»¬≈∆
BÏ B˙B83Ô‰k ÏÎÏ Ô˙B ¯BÎa‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿¿≈»∆ƒ∆«¿≈¿»…≈

‰ˆ¯iL84. ∆ƒ¿∆

במשנה.81) שם.82)שם המקדש. אינו 83)בזמן שהרי
בשכר  הבכור לו כנותן נחשב זה ואין כלל, בהם מטפל

מ"ט)84)טיפולו. פ"ד (חלה לעםֿהארץ בין לחבר בין
אלגאזי  (מהרי"ט הקרבנות ככל משמר לאנשי ניתן ואינו
כתב  וכן יח. אות יח, מצוה חינוך' ו'מנחת מג, אות ד' פרק

דמם). את ד"ה קב: בזבחים רש"י

.ÊË˙ÈÊk ÏÎ‡L Ô‰k85ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎaÓ …≈∆»«¿«ƒƒ¿»ƒƒ»«ƒ
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‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -86ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ∆ƒ«»∆∆¡«…«∆¡…
E¯˜a ˙¯Î·e E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿
‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ,¯BÎaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯Ê ÔÎÂ .E‡ˆÂ87 ¿…∆¿≈»∆»«¿«ƒƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ - ‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÔÈa88, ≈¿««¿ƒ»∆ƒƒ«¿»»¿

ÔÈa ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÔÈa ¯BÎa ÏÎ‡L ¯ÊÏ Û‡ ‰¯‰Ê‡ BfL∆«¿»»«¿»∆»«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»≈
.‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ»

בכזית.85) אכילה וראה 86)סתם א. יז, מכות משנה,
ה"ה. הקרבנות מעשה מהל' הדם.87)בפי"א זריקת

יז).88) יב, (דברים וב'ספרי' שם, מכות במס'

.ÊÈ¯BÎa‰89B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡90¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL , «¿≈ƒ∆∆¡««¿
ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰cÙ˙ ‡Ï ÊÚ ¯BÎ· B‡ ·Ok ¯BÎ· B‡ ¯BL¿∆∆¿≈…ƒ¿∆¿≈≈

Ìz ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ91„ÓBÚ ‡e‰L ÔÂÈkL , ¿ƒ¿∆»∆≈»∆≈
B¯ÎÓÏ È„k ˙eÎÊ Ba Ô‰kÏ ÔÈ‡ Ôa¯˜Ï92,‰f‰ ÔÓf·e . ¿»¿»≈«…≈¿¿≈¿»¿«¿««∆

˙Èa ÔÈ‡L93‰ÏÈÎ‡Ï „ÓBÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,94È¯‰ - ∆≈«ƒƒ¿≈«¬ƒ»¬≈
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â B¯ÎÓÏ ¯zÓ ‡e‰ÌÈÓz95ÔÈa , À»¿»¿¿««ƒ∆»ƒ≈

Ï‡¯OÈÏ ÔÈa Ô‰ÎÏ96. ¿…≈≈¿ƒ¿»≈

(89– חמור ובכור אדם בכור אבל טהורה. בהמה בכור
ה"ב. למעלה ראה חולין.90)נפדים, לעשותו

שחוט,91) כשהוא וכלֿשכן חי כשהוא ואפילו ב. ז, תמורה
הי"ח. להלן ראה נמכר, קודש בשר משום 92)שאין

לא  – לכהן אותו זיכתה שהתורה ואף להקרבה. שעומד
וראה  רוקח', ('מעשה למוכרו שיוכל כך כדי עד אותו זיכתה

הבכור 93)לחםֿמשנה). את מקריבין ואין המקדש, בית
ה"י. למעלה ראה מום, בו שיפול עד מניחו אחר 94)אלא

ומיד. בכולו זכות בו לכהן יש מום, בו תמורה,95)שיפול
אסרה  לא אבל לפדותו, אלא תורה אסרה לא שבבכור שם.

בהמה. מעשר בדין ה"ה פ"ו להלן וראה כן 96)למכרו.
לו  מוזיל שמא חשש כאן ואין ב. ח, שם הגמרא מסקנת
ככהן  שהוא ונמצא לו, יתננו בכור לו שיהא פעם שכל בכדי
לכך  חוששים אין – הי"ד) (למעלה הגרנות בבית המסייע
שבעתיד  קלוש סיכוי מחמת עכשיו לו יוזיל לא שבוודאי

(שם).

.ÁÈB¯ÎÓÏ Ô‰kÏ LÈ - ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa97,ÔÓÊ ÏÎa ¿««≈«…≈¿»¿¿»¿«
˙Èa‰ ÈÙÏ ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙÏ ÔÈa98ÔÈa ÈÁ ÔÈa , ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ≈«≈

ËeÁL99- ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ¯Oa ¯ÎBÓ ‡e‰LÎe . »¿∆≈¿«¿««
˙Èaa B¯ÎBÓ100e¯‡aL BÓk ,˜eMa ‡Ï Ï·‡ ¿««ƒ¬»…«¿∆≈«¿

ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a101BÈ‡ ÌÈÓz ¯BÎa ¯Oa Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«¬»¿«¿»ƒ≈
¯kÓ102L„˜ ¯Oa ‡e‰L ÈtÓ ,103eÓpL ÌÈ‰ÎÂ . ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«…∆¿…¬ƒ∆ƒ¿

¯BÎa‰ ÏÚ104‰Ó „‚k ‰Ó ÏB˜LÏ ÔÈ¯zÓ -105. ««¿À»ƒƒ¿»»¿∆∆»»

ה"ג.97) למעלה שבית 98)ראה בזמן בין כלומר,
ז:). (שם הזה בזמן ובין קיים היה שם.99)המקדש

"כל 100) א: לא, בכורות משנה, בקדשים. זלזול משום
הבכור  מן חוץ וכו' באטליז נמכרין המוקדשין פסולי
הנייתן  המוקדשין פסולי לבעלים, שהנייתן והמעשר
קונים  הרבה יש באטליז כשנמכרין כלומר: להקדש".
קונים  הרבה אין בבית נמכר וכשהבשר ביוקר, נמכר והבשר
הבשר  ממכירת שהרווח המוקדשין בפסולי לכן בזול, ונמכר

שהרווח  בבכור אבל בקדשים. לזלזל התירו להקדש, הוא
באטליז.לבע  ולמכרו בו לזלזל התירו לא הכהן, שהוא לים,

הי"ב.101) קמא 102)פ"א בפרק נראה וכן הוא. פשוט
(כסףֿמשנה). שם הוא,103)דתמורה קדשים "ובזיון

למזבח" ממנו שקרב בדבר סחורה לעשות הדרך שאין
שם). בו.104)(רש"י שותפים שהם כלומר,

מנה 105) כנגד מנה "ושוקלין ב: לא, בכורות משנה,
אותה  "שיחלקו והיינו, תם, בבכור רבינו ומפרשה בבכור",

זה  בכף חלק ונותנים חלקים לשבעה או בכף לששה וחלק
שם). בפיה"מ (רבינו וכו'" מאזנים כפות ר"ל זה.

.ËÈËÈLÙn‰106ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa107¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ¿««¬≈∆À»
- ÏÈb¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ .‰ˆ¯iL C¯„ ‰Ê È‡a BËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿∆ƒ»»¿«¿ƒ

ÏÈb¯Ó108ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯‡L ÔÎÂ .109‰ˆ¯ Ì‡ , «¿ƒ¿≈¿»¿≈«À¿»ƒƒ»»
.ËÈLÙÓ - Ï‚¯‰ ÔÓ ËÈLÙ‰Ï¿«¿ƒƒ»∆∆«¿ƒ

העור.106) ראה 107)את התירו, לא תם בבכור אבל
הרגלים,108)להלן. דרך להפשיט רוצה אם כלומר,

הנפחים, בשביל שפושטן כבזיון, נראה שזה ואע"פ מפשיט,
איסור, בזה אין הבכור, על בעודו דבש בו לשים כדי או
שמאי  בית לדעת ורק קדוש. אינו בעלֿמום שבבכור לפי
כמפורש  כן לעשות אסור שמעון ברבי אלעזר רבי ולדעת
על  החולקים וחכמים הלל בית לדעת אבל א. כד, בתמורה
(כסףֿמשנה). כן לעשות אסרו לא שמעון, ברבי אלעזר רבי
קדשים  לבזיון חששו בתם אבל מום, בעל בבכור זה וכל

סובר 109)כנ"ל. בזה ואף כן, לעשות אסרו שם בברייתא
שמעון, ברבי אלעזר ורבי שמאי בית לדעת זה שכל רבינו

מותר. זה גם לחכמים אבל

á"ôùú'ä úáè 'é éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פטר 1) ושצריך שירעה, או עליו נשחט שהבכור המום יבאר

רחם.

.‡ÌÈÚe·w‰ ÌÈÓen‰ Ïk2ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰3 »«ƒ«¿ƒ«¿ƒ∆«√»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÌÈcÙÂ4È¯‰ - ¯BÎa· Ô‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡ , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ»«∆»≈∆«¿¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê5Ô˙B‡ e¯‡a ¯·Îe . ∆ƒ¿»»»¿»»¿»≈«¿»
Ô‰Ó Èe‡¯‰L ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ÔÈÓen‰«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«∆»»≈∆

¯ÎÊa ˙BÈ‰Ï6‰Ú·LÂ ÌÈML7. ƒ¿¿»»ƒƒ¿ƒ¿»

אבר 2) חתיכת כגון עוברים. ואינם לעולם קבועים כלומר,
למזבח.3)וכדומה. פסולי 4)להקריבם לפדות שמצוה

כחולין.5)המוקדשין. מקום בכל ואוכלו שוחטו כלומר,
הוא 6) זכר, שהוא בבכור להיות הראויים המומין שמספר

(לחם  הזרע שבאברי מומין בי"ב נקבה אצל מאשר יותר
כתב 7)משנה). ו הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק

בזכרים  אלא אינו זה אבל מומים. ושבעים שלושה שיש
בבכור  אבל ואנדרוגינוס. וטומטום ובטלה בגדי ובנקבות

מומים. ששה חסרים זכר שור

.·ÔÓ Ôa¯w‰ ÔÈ‡L ÌL eÈnL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆≈«»¿»ƒ
¯Á·n‰8ÔÈcÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈ·¯˜ ÌÈL„w‰ ÔÈ‡Â , «À¿»¿≈«√»ƒ¿≈ƒ»∆¿…ƒ¿ƒ
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Ô‰ÈÏÚ9·¯˜ ‡ÏÂ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ¯BÎa‰ ÔÈ‡ Ck ,10, ¬≈∆»≈«¿ƒ¿»¬≈∆¿…»≈
Ì‡ ÔÎÂ .Úe·˜ ÌeÓ BÏ „ÏeiL „Ú „ÓBÚ ‰È‰È ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«∆ƒ»≈»«¿≈ƒ
ÏÎa ËÁL BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯·BÚ ÌeÓ ¯BÎa· „ÏB««¿≈¬≈∆≈ƒ¿»¿»
ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰ÚB¯ ‰È‰È ‡l‡ ,·¯˜ ‡ÏÂ ÌB˜Ó»¿…»≈∆»ƒ¿∆∆«∆ƒ…

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ Úe·»̃«¿ƒ»≈»»

מום.8) אינו אבל משהו, בו שחסר הן 9)כלומר, "ואלו
וכו' קרניו נגממו אם שער בו שאין יבלת עינו שבלובן מי
נפדין". ולא קרבין לא וכו' הפנימיות חיטיו נפגמו אם

במקדש 10) להקריב ואין חסר שהוא משום הוא, והטעם
במדינה  עליהן ישחט לא וכן השלימות בתכלית שלם אלא

קבועין. מומין שאינם לפי מקום) (=בכל

.‚‰¯·Ú Ba ‰„·Ú Ì‡ ÔÎÂ11‚¯‰L B‡ ,12„Úa ¿≈ƒ∆∆¿»¬≈»∆»«¿≈
„Á‡13ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡14‰ˆ˜‰L B‡ ,15„·Ú B‡16 ∆»«ƒ«¿»ƒ∆À¿»∆¡«

˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌeÓ Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È -ƒ¿∆«∆ƒ…¿∆≈«¿¿ƒ¿
.ÁaÊÓ È¯eq‡ƒ≈ƒ¿≈«

עבירה 13)אדם.12)שנרבע.11) בו נעבדה כלומר,
אלה  היו שאילו אחד. עד בפני אדם שהרג או אחד עד בפני

אותו. הורגין - עדים שני נהרג 14)בפני אינו שלעולם
עדים. שני פי על נעבד 15)אלא ולא זרה לעבודה שהוזמן

זרה.16)עוד. בעבודה לו שעבדו

.„ÔÙ„ ‡ˆBÈ17ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â18¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL -19. ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡L ÈtÓ - ÔBL‡¯‰20ÈtÓ - ÔB¯Á‡‰Â , »ƒƒ¿≈∆≈∆∆∆∆¿»«¬ƒ¿≈

¯Á‡ BÓ„wL21¯ÎÊÂ ÔÙc C¯„ ‰·˜ ‰‡ˆÈ elÙ‡ . ∆¿»«≈¬ƒ»¿»¿≈»∆∆…∆¿»»
ÌÁ¯ C¯c22¯BÎa BÈ‡ -23. ∆∆∆∆≈¿

הלידה,17) עליה תקשה אם האשה, חלצי שישוסע "והוא
הרחם  דרך הוולד יצא שלא כלומר, משם". העובר ויצא

הדופן. דרך הרחם.18)אלא עקיבא 19)דרך כרבי
ללידה. ובכור לרחם בכור שיהא עד בכור שאינו

פטרֿרחם.20) הוא שבכור א הלכה א פרק למעלה וראה
לרחם.21) ראשון שהוא פי על אף ללידה, ראשון ואינו
לרחם.22) ראשון וגם לזכרים ראשון שאינו 23)שהוא

צריך  שבכור בכור, אינו אחד לדבר ובכור לנולדים, ראשון
לרחם. וראשון לזכרים ראשון לנולדים, ראשון להיות

.‰ÒBÈ‚B¯c‡ ‡e‰L ¯BÎa24,ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - ¿∆«¿¿ƒ≈¿À»¿»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ba ÔÈ‡L ‰·˜k ‡e‰ È¯‰Â25ÌÈ„·BÚÂ , «¬≈ƒ¿≈»∆≈«…≈¿¿¿ƒ

Ba26B˙B‡ ÌÈÊÊB‚Â27ÌeËÓË „ÏB .ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk28- ¿¿ƒƒ¿»«Àƒ«À¿
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰29ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ ,30ÔÈa . ¬≈∆¿≈¿¿≈»≈¿ƒ¿»»≈

ÌÈÓ ÏÈË‰L31˙e¯ÎÊ ÌB˜nÓ32ÌB˜nÓ ÏÈË‰L ÔÈa ∆≈ƒ«ƒƒ¿«¿≈∆≈ƒƒ¿
.˙e·˜«¿

נקבות.24) אבר וגם זכרות אבר גם לו שאינו 25)שיש
זכר. ואינו עצמה בפני ברייה שהוא מפני כלל, קדוש

עבודות.26) מיני בין 27)כל הבכור, ואילו שערו. את
ואסור  שערו לגזוז אסור מום בעל שהוא ובין תם שהוא

בו. נקבות 28)לעבוד אבר ולא זכרות אבר לא לו שאין
נקבה. ספק זכר ספק והוא אטום. הוא ואין 29)אלא

היא  נקבה שמא במקדש, לא תם כשהוא אותו שוחטין

להקריבו  וצריך הוא זכר שמא במדינה ולא קדושה, ואינה
המזבח. ובעליו 30)על מקום בכל שוחטו מום בו וכשנפל

היא  נקבה שמא משום לכהן לתיתו חייב ואינו אותו אוכלים
הראיה. עליו מחבירו והמוציא קדושה מי 31)ואינה

שהוא  לאנדרוגינוס ולא טומטום לעניין הוא זה וכל רגלים.
משנה). (כסף כלל קדוש שבבכורות 32)אינו פי על ואף

הוא  הכל לדברי זכרות, ממקום משתין שאם מפורש מב:
(לחם  הוא ספק שלעולם נז. שם כהסוגיא רבינו פסק - זכר

משנה).

.ÂÏÁ¯33ÏÁ¯ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÊÚ B‡ ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL »≈∆»¿»¿ƒ≈≈∆»¿»¿ƒ»≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt -34¯BL ¯BÎa C‡ :¯Ó‡pL ;35- »ƒ«¿»∆∆¡««¿

¯BL B¯BÎ·e ¯BL ‡e‰ ‰È‰iL „Ú36Ba ‰È‰ Ì‡Â . «∆ƒ¿∆¿¿ƒ»»
¯BÎa ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó37ÌeÓ ÏÚa ‡e‰Â . ƒ¿»ƒ»≈ƒ¬≈∆¿¿««

Úe·˜38elÙ‡ .B˙i¯a ÈepMÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L , »«∆≈¿»ƒƒ¿ƒ»¬ƒ
¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t39‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LÈÂ »»∆»¿»¿ƒ¬¿≈ƒ¿»ƒ»≈»»

ÔÈ„ Ba LÈ ¯BÓÁ‰ ÔÈÓe ÏÈ‡B‰ ,Ô‰kÏ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«…≈ƒƒ«¬≈ƒ
¯BÎa40ÒeÒ ÔÈÓ ‰„ÏÈ Ì‡ Ï·‡ .41ÏÚ Û‡ ,ÏÓ‚ B‡ ¿¬»ƒ»¿»ƒ»»««

‰¯t ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt42˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»≈»»¬≈¿≈
ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡È CÎÈÙÏ .¯BÎa43BÒÙz Ì‡Â ,ÔÈ‡ - Ô‰k ¿¿ƒ»≈»≈«¿»ƒ¿ƒ¿»…≈≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ44. ƒƒƒ»

האלו 34)כבשה.33) המינים משני אחד שכל פי על ואף
בבכורה. עז".35)חייב בכור או כשב בכור "או וגומר:

הוא 36) שיהא כשב, ובכורו כשב הוא שיהא עד כן וכמו
עז. ובכורו לכהן.37)עז ליתנו בחוץ 38)וחייב ונשחט

למזבח. ליקרב טהור 39)ופסול ממין היא שהפרה אף
הטמא. ממין הוא ו.)40)והחמור (שם בגמרא בעיא

מיקדש  ואידי דאידי כיון לומר תמצי "ואם שם: ואמרו
(כסף  לבעיא פשיטות זוהי רבינו ולדעת קדוש" - בבכורה

מין 41)משנה). שילדה חמור אבל סוס, מין ילדה הפרה
בבכורה. חייב חמור סימני מקצת בו ויש שהיה 42)סוס

בזה  כמו בבכורה אותו יחייבו הסימנים שמקצת לומר מקום
הכהן 43)שלמעלה. ועל הראיה, עליו מחבירו שהמוציא

ברייתו  שינוי שהרי מיד ואוכלו בכור, דין עליו שיש להוכיח
וגמל, כסוס שהוא מפני באכילה אסור ואינו כנ"ל. מום הוא

טהור. - הטהור מן בבבא 44)שהנולד המנונא כרב
מידו. שמוציאין הסובר שם כרבה ולא ו: מציעא

.Ê¯BÎa· ÌeÓ ÏÈËn‰45‰¯·Ú ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,46- ««ƒ«¿ƒ¿»»¬≈»
Ba ÏtiL „Ú ,‰Ê ÌeÓ ÏÚ ËÁL BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆«∆ƒ…

ÂÈÏ‡Ó ¯Á‡ ÌeÓ47B·Ï ¯zÓ - ‡ËBÁ‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡Â . «≈≈≈»¿ƒ≈∆«≈À»ƒ¿
Ba eÒ˜ ‡lL ;ÂÈ·‡ ‰OÚL ÌeÓ ÏÚ BËÁLÏ¿»√«∆»»»ƒ∆…»¿¿

.ÂÈ¯Á‡«¬»

לד.45) לבכורות לרבינו המשנה בפירוש ראה ישראל, אף
הטיל  הישראל אם שגם נראה בכור, אוזן הצורם המשנה על
בכהן. פירשה שם רש"י אבל חכמים, קנסו מום

בקדשים 46) מום והמטיל בקדשים, מום להטיל שאסור
בו" יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא נאמר שהרי לוקה,

מום. בו יטיל שלא לג:) (שם בו פי 47)ודרשו על [ואף
כל  תאכל "לא משום לאכלם אסור בקדשים מום שמטיל
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אסור  ואינו המוקדשין, פסולי בכלל אינו בכור - תועבה"
קנס]. משום אלא

.ÁÏÈb¯‰48Ô˙pL ÔB‚k ,ÌeÓ Ba ÏtiL ¯BÎ·Ï ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ…¿∆»«
‰Ï·c49,BÊ‡ C˙ÁÂ dÏËe ·Ïk ‡aL „Ú BÊ‡ ÏÚ ¿≈»«»¿«∆»∆∆¿»»¿»«»¿

CÏ‰L B‡50˙ÈÎeÎÊ ÏL ˙BiLLÚÂ ÏÊ¯a ÔÈa51È„k ∆»«≈«¿∆«¬»ƒ∆¿ƒ¿≈
‰ÚË˜Â B„È ÚËwzL52Ba ÏÈË‰Ï È¯ÎÏ ¯Ó‡L B‡ , ∆ƒ»«»¿ƒ¿¿»∆»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÌeÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ¬≈∆…ƒ¿»»∆«¿»»
BzÚ„Ï ‰OÚpL53Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ BÏ ¯eÒ‡ - ∆«¬»¿«¿»ƒ¿…»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - BzÚ„Ï ‡lL ‰OÚ«¬»∆…¿«¿¬≈∆≈»»

הבכור.50)תאנה.49)גרם.48) את שהוליך כלומר,
זכוכית.51) של עבות של 52)חתיכות ממעשהו זה למד

מסורג  דחוק במקום שעורים לו שנתן לו.) (שם צדוק ר'
הבכור.53)בקוצים. בעל של

.Ë,BËÁBL È˙ÈÈ‰ ÌeÓ ‰Ê ¯BÎ·a ÏÙ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»«ƒ¿∆»ƒƒ¬
,ÂÈÏÚ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ Ba ‰OÚÂ È¯Îp‰ ÚÓLÂ¿»««»¿ƒ¿»»¬≈∆≈»»

BzÚ„a ‰OÚ ‡Ï È¯‰L54. ∆¬≈…«¬»¿«¿

בעליו.54) בידיעת שלא המום את עשה שהנכרי

.Èe‰eÈ‡¯55,ÌeÓ Ba ÏÈË‰Ï ÏÈb¯n‰ ‰OÚÓ ‰OÚL ¿ƒ∆»»«¬∆««¿ƒ¿»ƒ
‰Ê ÌeÓÏ Ôek˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ¿»«¿≈»¿ƒƒƒ¿«≈¿∆

ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ôek˙ ‡Ï B‡56?„ˆÈk . …ƒ¿«≈¬≈∆…ƒ¿»»≈«
‚¯ÒÓ ˜eÁc ÌB˜Óa ÌÈ¯BÚO BÏ Ô˙pL ÔB‚k¿∆»«¿ƒ¿»»¿…»

ÌÈˆB˜a57B˙ÙO ˜ÏÁ ÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ ,58‰È‰ elÙ‡ , ¿ƒ¿≈»∆»«∆¡«¿»¬ƒ»»
¯·Á59ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -60‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¬≈∆…ƒ¿»»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בבכור.56)לכהן.55) מום להטיל הכהנים שנחשדו
בקוצים.57) קלועים היו הזה הדחוק המקום דפנות כלומר,
מום.58) שזהו חכם.59)לשניים, כרבן 60)תלמיד

כהן  לבין הארץ עם כהן בין חילקו שלא שם, גמליאל
בבכור. מום הטלת של זה חשד לעניין חכם תלמיד

.‡ÈB„¯ËÏ È„k BËÚ·e Ì„‡‰ ˙‡ Û„B¯ ¯BÎa ‰È‰61, »»¿≈∆»»»¿»¿≈¿»¿
Ì„wÓ BÙ„¯L ÈtÓ Ba ËÚa elÙ‡Â62Ba ‰OÚÂ , «¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿»ƒ…∆¿«¬»

.ÂÈÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰ËÈÚ·a ÌeÓƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ»≈»»

להטיל 61) נתכוון לא שוודאי אחריו ירדוף שלא לבלבלו
מום. היה 62)בו שאפשר רדיפה, לאחר בו בעט כלומר,

עתה, רודפו אינו שהרי מום, בו להטיל שנתכוון לחשוב
הרוש  תחת שעודנו אנו אומרים זאת של ובכל והצער ם
מום. בו להטיל ולא לטרדו וכוונתו הרדיפה,

.·ÈÔÎÂ ,˜BÁO C¯c ¯BÎ·a ÌeÓ eÏÈË‰L ÌÈpË¿̃«ƒ∆≈ƒƒ¿∆∆¿¿≈
BzÚ„Ï ‰OÚL È¯Îp‰63ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‰Ê È¯‰ -64Ì‡Â . «»¿ƒ∆»»¿«¿¬≈∆ƒ¿»»¿ƒ

.ÂÈÏÚ ËBÁLÈ ‡Ï - B¯Èz‰Ï È„k eOÚ»¿≈¿«ƒ…ƒ¿»»

הגוי.63) להתירו.64)של נתכוון שלא כיוון

.‚ÈÌ„ BÊÁ‡L ¯BÎa65ÊÈwÈ -66Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿∆¬»»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈
ÌeÓ Ba ˙BOÚÏ67- BÊ ‰Êw‰a ÌeÓ Ba ‰OÚ Ì‡Â . «¬¿ƒ«¬»¿«»»

ÂÈÏÚ ËÁL ‰Ê È¯‰68. ¬≈∆ƒ¿»»»

סכנה.65) בזה ויש דם ריבוי ידי על מותר 66)שחלה
מגופו. דם הכרח 67)להוציא זו בהקזה היה שלא וכגון

מום. בו ובברייתא 68)שייעשה במשנה תנאים מחלוקת
מתכוון  שאין דבר שסובר שמעון כר' ופסק לג: בכורות
מום, בו שיפול בהכרח היה זו הקזה ידי על אם אבל מותר,
ולא  רישיה בפסיק שמעון ר' ש"מודה אוסר, שמעון ר' גם

ימות".

.„Èaa ÌeÓ ÏÈË‰Ï ¯zÓ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiL Ì„˜ ¯BÎ À»¿»ƒ«¿…∆∆≈≈«¬ƒ
ÌÏBÚ‰69ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¿ƒ»≈»»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa71ÏÎ‡‰Ï BÙBqL ÈtÓ , «¿««∆∆≈»«ƒƒ¿≈∆¿≈»≈
BÓeÓa72Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa Ï·‡ ;73¯eÒ‡ -74. ¿¬»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»

(רש"י).69) בכור קדושת עליו אין נולד, שלא זמן שכל
מום.70) בו להטיל מותר מקדש.71)שהרי בית
להקרבה.72) עומד להקרבה.73)ואינו שעל 74)ועומד

מקדושתו. מורידו הוא המום הטלת ידי

.ÂË‡lL ÏÙ ‰Ê ÌenL ¯Á‡ „Ú ÈtÓ „ÈÚ‰L „Ú≈∆≈ƒƒƒ≈«≈∆∆»«∆…
˙Ú„Ï75ÔÓ‡ -76‰M‡ elÙ‡ .77ÈÙa :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ¿««∆¡»¬ƒƒ»∆¡∆∆«¿»«

.ÂÈÏÚ ËÁMÈÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌeÓ ÏÙ»«∆≈≈»¿ƒ»≈»»

נאמן,75) אינו לעצמו הכהן אבל הכהן. של לדעתו שלא
הבכורות. על נחשדו הכהנים שבכל 76)כי פי על שאף

נאמן. הוא בבכור - נאמן עד מפי עד אין העדויות
מקום.77) בכל לעדות פסולה שהיא

.ÊËÌ„‡ È„Èa ‡·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈÓen‰ Ïk78ÔÓ‡ - »«ƒ»¿ƒ»…ƒ≈»»∆¡»
,‰eÎ· eOÚ ‡ÏÂ eÏÙ Ô‰ÈÏ‡Ó ¯ÓBÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÚB¯‰»∆¬≈∆«≈¬≈∆»¿¿…«¬¿«»»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ÈÏÚ ËÁMÈÂ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ¿ƒ»≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô‰k‰ „Èa ¯BÎa‰Â Ï‡¯OÈ ‰ÚB¯‰79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆ƒ¿»≈¿«¿¿««…≈¬»ƒ»»

ÈÏ‡¯Oi‰ ÂÈÏÚa „Èa ‡e‰ ÔÈ„Ú ¯BÎa‰Â Ô‰k ‰ÚB¯‰80 »∆…≈¿«¿¬«ƒ¿«¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ÏÈh‰ ‡e‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ„LBÁÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆¡»¿¿ƒ∆»ƒƒ

.BÏ epziL È„k ÌeÓ Ba¿≈∆ƒ¿∆

שאפשר 78) אזנו, נסדקה ידו, נקטעה עינו, נסמית כגון
הרועה. נאמן כן פי על ואף זה, מום בו הטיל שאדם לחשוש

כהן.79) של בכורו רועה הישראל שהיה כלומר,
לדקה.80) ושלושים לגסה יום חמשים בתוך כלומר,

.ÊÈ- ÏÙ ÂÈÏ‡Ó ‰Ê ÌenL ¯Á‡ Ô‰ÎÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒ¿…≈«≈∆∆≈≈»»«
ÔÓ‡81˙‡ ‰Ê ÌÈÏÓBb Ì‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆¡»¿≈¿ƒ»∆∆»≈¿ƒ∆∆

‰Ê82È„k ¯BÎaa ÌeÓ ÏÈh‰Ï ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰ ÏkL . ∆∆»«…¬ƒ¬ƒ¿«ƒ«¿¿≈
ıeÁa BÏÎ‡Ï83;ÔÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿»¿«¿ƒ»≈∆¡»ƒ«¿≈«¿»

elÙ‡ .¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏ „ÈÚÓ B¯·Á Ï·‡¬»¬≈≈ƒ∆≈»»≈¿«≈¬ƒ
Ï·‡ ;¯BÎa‰ ÏÚ BÏ ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰k ÏL B˙Èa È·e ÂÈ·»»¿≈≈∆…≈¿ƒƒ««¿¬»

.BÙe‚k ‡È‰L ÈtÓ ,BzL‡ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿

שאמרו 81) שמה שם במשנה גמליאל בן שמעון כרבן
אלא  אינו מאליו, נפל שהמום לומר נאמן אינו שהכהן
לאכלו  שיוכל כדי בכוונה המום את הטיל שמא שלו, בבכור

זה. חשש אין שלו אינו הבכור אם אבל כלומר,82)בחוץ,
חבירו  שגם כדי מאליו, נפל שהמום חבירו על מעיד הוא
אין  לזאת - שלו לבכור נוגע הדבר כשיהיה כן, עליו יעיד
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בזמן 83)חוששין. שגם נראה רבינו דברי ומסתימת
לשוחטו  רוצים שאינם משום והיינו הכהנים, נחשדו המקדש
מקום  בריחוק שגר מפני או האימורין הקרבת בגלל במקדש
לשחטו  ורוצה למקדש, להביאו עליו וטורח מירושלים
אלא  שאינו מום בו להטיל חשוד הוא ולכך למקדש מחוץ
שהוא  בחוץ קדשים שחיטת מאיסור להינצל כדי לאו, איסור
אות  חמישי פרק בכורות (הלכות אלגזי ובמהרי"ט בכרת.

הזה. בזמן רק הוא שהחשד רש"י מדברי הוכיח מז)

.ÁÈÂÈÏÚ „ÈÚ‰Â ,ÌeÓ Ba ÏÙÂ Ô‰k „Èa ‰È‰L ¯BÎa¿∆»»¿«…≈¿»«¿≈ƒ»»
ÏÙ ÂÈÏ‡Ó Ìen‰ ‰fL „Á‡ „Ú84ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â , ≈∆»∆∆«≈≈»»«¿≈»¿ƒ

ÔÈËÁBL ÔÈ‡ B‡ ¯BÎa‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈËÁBL ‰Ê ÌeÓ Ì‡ƒ∆¬ƒ»»∆«¿≈¬ƒ
‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯‰ :¯Ó‡Â B„Èa ‡e‰L Ô‰k‰ ‡·e ,ÂÈÏÚ»»»«…≈∆¿»¿»«∆¿≈ƒ∆

‰ÁÓÓÏ85ÔÈ‡Â .ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ B¯Èz‰Â ¿À¿∆¿ƒƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¡»¿≈
,‡e‰ Ìz ¯BÎa ‡nLÂ e‰‡¯‰ ‡Ï ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»…∆¿»¿∆»¿»
ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁLÏ e„LÁ ‡lL∆…∆¿¿ƒ¿…»»ƒ«ƒ¿≈∆¬

˙¯k86.e¯‡aL BÓk , »≈¿∆≈«¿

נאמן.84) המומחה,85)שהוא בשם לנקוב צריך ואין
משנה. בלחם מום 86)וראה להטיל שנחשדו פי על אף

בלאו. אלא בכרת שאינו בבכור

.ËÈ¯BÎa :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎa ÏÚ ¯ÓBÏ Ô‰k‰ ÔÓ‡ ÔÎÂ¿≈∆¡»«…≈««¿««¿
BÓeÓa Ï‡¯OÈ ÈÏ B˙ ‰Ê87È„k ,È˙eL¯a ÏÙ ‡ÏÂ ∆¿»ƒƒ¿»≈¿¿…»«ƒ¿ƒ¿≈

BÏÈË‰ ‡e‰ ‡nL BÏ LeÁÏ88ÈeOÚ ¯·c‰L ; »∆»¡ƒ∆«»»»
:e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÏÚa eÏ‡MÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‡e‰Â ,˙BÏb‰Ï¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆»ƒ»¬¿»»¿…¿

.BÏ e‰e˙pL ˙Úa ‰È‰ ÌÈÓz»ƒ»»¿≈∆¿»

פלוני".87) ישראל לי "נתנו לומר צורך אין כאן ואף
שלא 88) ברשותו, נפל לא שזה לומר בא כך משום כלומר,

המום. את בו הטיל שהוא בו לחשוד יבואו

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) מומחה, פי על אלא הבכור שוחטין שאין יבאר

כהן. בלא לישראל בכור רואין

.‡¯BÎa‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡2Ô˙pL ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ‡l‡ ≈¬ƒ∆«¿∆»«ƒÀ¿∆∆»«
¯z‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙eL¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ‡ÈOp‰ BÏ«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿¿»««≈

ÔÓeÓa ˙B¯BÎa3- ÏkÏ ÈeÏ‚Â ÏB„b ÌeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ¿¿»¬ƒ»»»¿»«…
L¯ ÏËpL ‰ÁÓÓ ‡l‡ B¯ÈzÈ ‡Ï˙e4˙B¯BÎa‰ ÏÎÂ . …«ƒ∆»À¿∆∆»«¿¿»«¿

‰‡B¯ Ì„‡5BÓˆÚ È¯BÎaÓ ıeÁ ,6. »»∆ƒ¿≈«¿

למקדש.2) חוץ מום בעל בכור שוחטין אין כלומר,
ליה 3) אמר לבבל, חנה בר רבה נחית הוה "כי ה. בסנהדרין

- ידין? יורה! - יורה? לבבל, יורד אחי בן לרבי, חייא רבי
ישראל  שבארץ נשיא "ורבי, יתיר!" - בכורות? יתיר ידין!
שאמרו  כמו בו, להתגדר לנשיאים להם הניחו זה ודבר היה

ספר. קרית - (עח.)" יומא מסכת של אחרון כן 4)בפרק
שם  ויש ידו ונקטעה עינו נסמית שאפילו לו: בבכורות הוא
במקום  מומחה אין ואם במומחה. אלא ניתר אינו מומחה,

ב. הלכה להלן ראה המומחה 5)הזה, רואה כלומר,
נחשדו 6)להתירם. שלא ואףֿעלֿפי ה. משנה פ"ב נגעים

פ"א  (למעלה כרת איסור שזהו בחוץ, קדשים לשחוט כהנים
לו, התירו אחר שמומחה לומר אלא אינו זה - י"ח), הלכה

ב"דדמי" יתיר שמא להתיר, לו אין עצמו הוא אבל
בבכור  לטפל לו וקשה הואיל בוודאות), ולא (=באומדנא
מצפה  בהגהות וראה ט. אות בועז שם, ישראל (תפארת תם

לו.). לבכורות איתן

.·ÔÈÓen‰ ÔÓ Ìen‰ ‰È‰Â ‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»À¿∆¿»»«ƒ«ƒ
ÔÈ˜‰·n‰ ÔÈÈeÏb‰7‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒpL ÔB‚k , «¿ƒ«À¿»ƒ¿∆ƒ¿≈≈ƒ¿¿»

‰LÏL Èt ÏÚ ËÁMÈ ‰Ê È¯‰ - BÏ‚¯ ‰¯aL B‡ B„È»ƒ¿¿»«¿¬≈∆ƒ»≈«ƒ¿»
˙Òk‰ Èa8ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆiL ¯BÎa ÔÎÂ .9Ba ÏÙÂ ¿≈«¿∆∆¿≈¿∆»»¿»»»∆¿»«
˜‰·Ó ÌeÓ10Èa ‰LÏL Èt ÏÚ ¯zÈ ‰Ê È¯‰ - À¿»¬≈∆À««ƒ¿»¿≈

.˙Òk‰«¿∆∆

שם.7) בבכורות וגמרא, הדיוטות 8)משנה כלומר,
ובטור  ב). משנה דזבים פ"ג ורא"ש (ר"ש מומחים שאינם
ואינם  קצת "החכמים שט: סימן יורהֿדעה ערוך' ו'שולחן

לארץ 9)בקיאים". בחוצה בכור "התרת לו: בבכורות
ישראל  שבארץ כשם [כלומר: הכנסת". בני שלשה עלֿפי
מתירים  כן מומחה, שאין במקום הכנסת בני שלשה מתירין
כל  שהרי מומחה, שיש במקום אפילו לעולם, לארץ בחוצה
שבארץ  מהנשיא רשות שנטל בזה הוא מומחה של כחו
הנשיא  של רשותו מועילה שלא לארץ לחוצה ואילו ישראל,
תמיד  דינה - יד) הלכה סנהדרין מהלכות ופ"ד ה. (סנהדרין
דעת  כי ויתכן בלחםֿמשנה). (וראה מומחה שם אין כאילו
דין  עליו שחל ישראל, בארץ שנולד בכור שרק רבינו
(כשאין  המומחה במקום הכנסת בני שלשה צריך מומחה,
מומחה  דין שם אין שלעולם לארץ בחוצה או מומחה,
דין  עליו חל שלא לארץ בחוצה שנולד בכור אבל כנ"ל),
גלוי  מום הוא ואם הכנסת, בני לשלשה צורך אין - מומחה
חז"ל  בדברי שמצאנו ומה התרה. בלי מותר זה הרי ומובהק

גלוי שנזקק  שאינו במום הוא זה לארץ, בחוצה מום להתרת ו
ודלא  התרה. צריך אין ומובהק, גלוי במום אבל ומובהק,
בכסףֿ ועיין פסק. ד"ה שם בבכורות התוספות כדברי
שהלשון  קורקוס, מהר"י בשם מביא אלגזי ורי"ט משנה].
הלכה  פ"א למעלה הנוסחא לפי הוא לארץ" לחוצה "שיצא
בארץ", אלא נוהגת אינה טהורה בהמה בכור "מצות ה:
ובין  בארץ בין ש"נוהגת שם האמיתית הנוסחא לפי אבל
לארץ". בחוצה "שנולד כאן: להיות צריך לארץ", בחוץ

שלשה 10) ידי על להתיר אין מובהק, אינו המום אם אבל
וכו'. מובהקין ובמומין רבא, "אמר בגמרא: שם הכנסת. בני
שאין  מומין אפילו בחו"ל הוהֿאמינא ממתניתין אי

קמ"ל". וכו' מובהקין

.‚ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡11‰È‰iL „Ú Ï‡¯OÈÏ ¯BÎa‰ ˙‡ ≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆
‡e‰ ÌeÓ :‰ÁÓn‰ BÏ ¯Ó‡È ‡nL ;BnÚ Ô‰k…≈ƒ∆»…««À¿∆
‡ÏÂ BÓˆÚÏ epËÁLÈÂ CÏÈÂ ,ÂÈÏÚ ËÁLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…»»¿≈≈¿ƒ¿»∆¿«¿¿…

Ô‰ÎÏ epzÈ12ÏÎ‡Ï „eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L . ƒ¿∆¿…≈∆««ƒ∆≈»∆¡…
ıeÁa ÌÈL„˜13‰p‰k ˙BzÓ ÏÊ‚Ï ‡e‰ „eLÁ ,14. »»ƒ«»ƒ¿…«¿¿À»

ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L Úe„ÈÂ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»»»¿»«∆¿«¿≈«
BÏ ÔÈ‡B¯ - BÓˆÚ15ÔB‚k ,ÏkÏ ÈeÏb Ìen‰ ‰È‰ . «¿ƒ»»«»«…¿

ÌÎÁÏ B‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜pL∆ƒ¿¿»»«¿ƒ∆¡ƒ∆»»
BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓn‰16, «À¿∆¬≈∆¿∆¿«¿«¿≈««¿
Ô‰k BnÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ÔÈ‡B¯ CÎÈÙÏ17. ¿ƒ»ƒ««ƒ∆≈ƒ…≈
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רואה.11) אינו המומחה אפילו למעלה 12)כלומר, וראה
מ  בעל שבכור שאע"פ ג, הלכה כחולין פ"א הוא הרי ום

לכהן. ליתנו הוא מחוייב - קדוש בא 13)ואינו שהרי
שהוא  או לשוחטו ומותר מום בעל הוא אם למומחה לשאול

לשוחטו. ואסור שם 14)תם ברש"י וראה לו: בכורות
הוא  כהנים וגזילת כרת, איסור הוא בחוץ קדשים ששחיטת

בעלמא. לאו זה 15)רק דין מצא שלא כתב בקריתֿספר
מדין  זה דין רבינו שהוציא כתב והכסףֿמשנה בגמרא,

וכו'". לכל גלוי המום "היה לעבור 16)שבסמוך: שלא
קל. איסור על שם.17)אפילו בכורות

.„,BÓeÓ ˙‡ ‰‡¯‰ Ck ¯Á‡Â ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿¿««»∆¿»∆
,‰ËÈÁM· ‰pzLÓ BÈ‡L ÈeÏb ÌeÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆≈ƒ¿«∆«¿ƒ»
ÏÚ ‡lL ËÁLÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÎzÁpL ÔB‚k¿∆∆¿¿»»«¿ƒ¿ƒ¿«∆…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÁÓÓ Èt18˙nL ¯BÎ·k ¯·wÈÂ ,19. ƒÀ¿∆¬≈∆»¿ƒ»≈ƒ¿∆≈

שאינם 18) מומין שגוזין מאיר וכרבי כח. שם משנה
שמשתנין  שבעין" "דוקין משום שחיטה, לאחר משתנים
מום  היה השחיטה לפני שמא חשש שם ויש שחיטה, לאחר

השחיטה. אחר נשתנה ושוב מזבח 19)עובר קדשי שבין
ופי"ט  לב. (תמורה יקברו מתו, אם - הבית בדק קדשי ובין

יא). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות

.‰ÌÈÒÈk ÈLe ˙Á‡ ‰ˆÈa BÏ ‰˙È‰L ¯BÎa20B˜„·e , ¿∆»¿»≈»««¿≈ƒƒ¿»
BÊeb¯‰ ÏÚ e‰e·ÈLB‰Â ‰ÁÓn‰21BÎÚÓe22˙‡ˆÈ ‡ÏÂ «À¿∆¿ƒ««¿ƒ¬¿…»»

‰iM‰ ˙‡ˆÓÂ ËÁLÂ ‰ÁÓn‰ B¯Èz‰Â ,‰iL ‰ˆÈa≈»¿ƒ»¿ƒƒ«À¿∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»
„ÌÈÏÒka ‰˜e·23Ï·‡ .BÎÚÓe ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»ƒ¬≈∆À»ƒƒ¬¬»

- ‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,CÚÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿««ƒÀ¿∆
¯·wÈ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆ƒ»≈

המקדש 20) ביאת הלכות בפ"ז ראה המומין, מן אחד שהוא
ח. שקורא 21)הלכה מי ויש השדרה, חוליות סוף "הוא

במשניות  הנוסחא וכן מ. בכורות בפיה"מ (רבנו עכוזו"
שם). לתוך 22)שלפנינו תכנס השניה שהביצה כדי לחץ

ובגמרא 24)במעיים.23)הכיס. במשנה מחלוקת
אחד. בכיס אלא כיסין בשני ביצים שתי לו "אין מ. בכורות
ישמעאל  ר' מום. זה הרי אחת וביצה כיסין שני נמי, אי
לו  אין ביצים. שתי לו שיש בידוע כיסין שני לו יש אומר,
ואתא  דמי. אחת ביצה אלא לו שאין כמי אחד, כיס אלא
עכוזו  על מושיבו אלא אמרינן, לא בידוע למימר ר"ע
שתנאֿקמא  רבינו וסובר לצאת". סופו ביצה יש אם וממעך,
על  חולק אינו מום" זה הרי אחת וביצה כיסים "שני האומר
ר' אלא וממעך", עכוזו על "מושיבו האומר עקיבא ר'
אלא  נתכוון לא הוא שאף תנאֿקמא דברי לפרש בא עקיבא
בכסלים, הביצה נמצאה אם אלא אינו זה וכל המיעוך. אחרי
מיעכו  לא אם אף מום, זה הרי הביצה, נמצאת לא אם אבל
וכן  קורקוס). מהר"י בשם נה אות פ"ו אלגאזי (מהרי"ט
המקדש  ביאת מהלכות (פ"ז למעלה רבינו בדברי נראה
אחת  וביצה כיסים שני לו שיש שמי וכתב, שסתם ח) הלכה

מום. זה הרי -

.Â¯BÎa‰ ˙‡ ‰‡¯Â ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈÓ25ÏÚ ËÁLÂ ƒ∆≈À¿∆¿»»∆«¿¿ƒ¿««
B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,¯·wÈ ‰Ê È¯‰ - ÂÈt26?ÌlLÓ ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ»≈ƒ«≈ƒ≈¿«»¿«≈

‰q‚Ï ‰ˆÁÓe ‰w„Ï ÚÈ·¯27ÌlLÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒ«¿«»∆¡»¿«»ƒ¿≈»…¿«≈
?ÂÈÓc Ïk28‡lL È„k ,‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙‡ eÒwL ÈtÓ »»»ƒ¿≈∆»¿∆«««¿≈»¿≈∆…
‰p‰LÈ29Ïc‚È ‡ÏÂ30Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a31. «¿∆»¿…¿«≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈

בכל 25) לשחטו ומותר מום, בעל הוא שהבכור שקבע היינו
כח.26)מקום. בכורות משנה משלו, ישלם כלומר,

בגמרא.27) כח: בגסה.28)שם ובין בדקה זהו 29)בין
- בלבד מחצה אלא דמיו כל בגסה משלם אינו למה טעם
אלגאזי  (רי"ט הקריבו ולא תם בכור שהשהה על הוא שקנס

ל). אות סוף בדקה 30)פ"ד משלם אינו למה טעם זהו
ולא  אותו שהשהה על שקנסוהו ממה שחוץ - רביע אלא

קנס ה  יש בדקה הנה דמיו, כל משלם אינו זה ומטעם קריבו,
שני  כלשון וזהו ישראל. בארץ דקה בהמה שגידל על נוסף:

שם. קמא 31)ברש"י (בבא כן לעשות אסרו חכמים והרי
ב). הלכה ממון נזקי מהלכות ופ"ה במשנה, עט:

.ÊÔÈËÁBL ÔÈ‡ - ˙B¯BÎa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï B¯ÎO ÏËBp‰«≈¿»ƒ¿∆¿≈¬ƒ
ÂÈt ÏÚ32Ba eÚ„ÈÂ ÏB„‚ ‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ∆»ƒ≈»»À¿∆»¿»¿

‰i‡¯‰ ÏÚ ¯ÎO BÏ e˜ÒÙe B˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆≈¿»¿»»«»¿ƒ»
¯ewa‰Â33ÌÈÓz ‡ˆÓpL ÔÈa ÌeÓ Ba ‡ˆÓpL ÔÈa34. ¿«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»»ƒ

‰‡B¯Â ,˙Á‡ ÌÚtÓ ıeÁ BÊ ‰Ó‰a ÏÚ ¯ÎO ÏhÈ ‡ÏÂ¿…ƒ…»»«¿≈»ƒ««««¿∆
‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ‡È·nL ÔÓÊ Ïk ÌÏBÚÏ d˙B‡»¿»»¿«∆¿ƒƒ»¿≈∆…

„LÁ È„ÈÏ ‡B·È35. »ƒ≈¬»

שם)32) בכורות (הלכות הרמב"ן וכתב כח: שם משנה
ליטול  שאסור כט.) (שם הסמוכה במשנה כמו הוא שהטעם
למדתי  "ראה ה) ד, (דברים שנאמר מפני הוראה, שכר

בחנם". אתם אף בחנם, אני "מה - שם 33)אתכם"
שהתירו  ביבנה, כאילא מומחה היה "אלאֿאםֿכן במשנה:

וכו'". נוטל להיות חכמים היו לו "שכולם שם: וברמב"ן
צריך  היה ושעה שעה וכל לראות, בכורותיהם לו מביאים
רבנן  לו תקנו כך משום לגמרי, ממלאכתו בטל והוא לראות

וכו'". כן,34)שכר לתקן והוצרכו שם. במשנה הוא כן
ולכן  מום, בעל שהוא אמר השכר שבגלל יחשדוהו שלא

שם). (גמרא תם נמצא אם גם שכר לו שאמר 35)פסקו
הפעם  עוד אותה שיביאו בכדי תם, שהיא זו בהמה על
אחת  פעם אלא שכר יטול שלא תיקנו לכן שנית, שכר ויקבל

שם). (גמרא בלבד

.ÁB¯BÎa‰ ÏÚ „eLÁ‰˙36ÔÈlÁ ÌLÏ Ô¯ÎÓÏ37ÔÈ‡ - ∆»««¿¿»¿»¿≈Àƒ≈
ÌÈ‡·ˆ ¯Oa elÙ‡ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ38‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ∆¬ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆

Ï‚Ú ¯O·Ï ‰ÓB„39ÔÈ‡L ˙B¯BÚ epnÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈∆¿≈¿ƒƒ∆∆≈»
ÌÈ„e·Ú40‰·˜ ÏL elÙ‡ ,41B˙e¯ÎÊ CzÁÈ ‡nL ; ¬ƒ¬ƒ∆¿≈»∆»«¿…«¿

¯Óˆ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .‡e‰ ‰·˜ ¯BÚ :¯Ó‡ÈÂ42, ¿…«¿≈»¿≈¿ƒƒ∆∆∆
ÔaÏÓ elÙ‡43È‡Bˆ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ . ¬ƒ¿À»¿≈»ƒ«ƒ¬»¿ƒ

epnÓ45ÈeÂË46ÔÈ„·Ïe47BÈ‡L ;ÌÈ„e·Ú ˙B¯BÚÂ ƒ∆¿¿»ƒ¿¬ƒ∆≈
ÌÈÓz ¯BÎa ¯BÚ „aÚÓ48„ÁÙÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«≈¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈

BÏˆ‡ B˙B‰LÏ49ÌÈic‰ eÚÓLÈ ‡nL ,50e‰eÒ˜ÈÂ «¿∆¿∆»ƒ¿¿««»ƒ¿ƒ¿¿
BÚL¯ ÈÙk51. ¿ƒƒ¿

ומה 36) לא, סעיף כט: בכורות אלגזי ברי"ט (ראה תמימים
קורקוס). המהר"י בשם כט:37)שמביא שם משנה
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רבינו  ומפרשה וכו'" ממנו לוקחין אין הבכורות על "החשוד
בשר  בתור קודש, שהוא תם בכור בשר למכור חשוד שהוא
למעלה  ראה כך, על נחשדו לא כלל שבדרך ואע"פ חולין.
מום  להטיל חשוד שהוא פירש רש"י אבל יח. הלכה פ"ב

בכורה.38)בבכור. קדושת בו שייכת שלא צבי, בשר
בשר 39) שזה ויאמר תם, בכור עגל בשר שימכור חשש ויש

תם 40)צבי. בכור של עור זה ושמא מעובדים. שאינם
שם). ופסק 41)(משנה בכור. קדושת בה שייכת שלא

שם. במשנה אליעזר כרבי ולא שם 42)כתנאֿקמא,
הוא 43)במשנה. שמא חשש ויש רב, טורח בליבונו שאין

להלן. וראה בכור, מתוכו 44)צמר הוציאו שלא צמר
חשש  יש שבוודאי טרחה, שום בזה לו היתה ולא הלכלוך,

בכור. צמר הוא במשנה.45)שמא צמר.46)שם חוטי
מרובה. זמן לה ודרוש גדולה, טרחה היא והטויה

טרוף 47) מצמר אלא צמר מחוטי נארגו שלא צמר יריעות
ט). משנה פ"ט כלאים בפיה"מ אינו 48)(רבינו כן וכמו
לבדים. מהצמר עושה או צמר העיבוד.49)טווה בזמן

בחוץ.50) תם בכור ראה 51)ששחט הבכור, את לקבור
ראה  המעות, להם להחזיר - מכר ואם ד. הלכה למעלה
הוה, דבכור איתא "אם בגמרא שם הוא כן ט. הלכה להלן
ליה  מפסדו רבנן, ביה שמעו אי סבר, ביה. טרח הוה לא
וטעון  הוא תם דבכור רבנן שמעי "אי ופירש"י מינאי",
מעבדן". ואינו טרחו על ומקפיד מינאי ליה ומפסדי קבורה
לא  רבינו ומדברי העיבוד. טורח על מקפיד שהוא משמע
שמא  בידו להשהותו רוצה שאינו שמפרש אלא הכי, משמע
ידו  מתחת וכשיצא ויקנסוהו, הדיינים ישמעו כך מתוך

(לחםֿמשנה). הדבר ישכח

.ËÚ„BÂ B¯ÎÓe ¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰52e‰‡¯‰ ‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…∆¿»
˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ ,eÏÎ‡ - eÏÎ‡M ‰Ó :‰ÁÓÓÏ¿À¿∆«∆»¿»¿¿«¬ƒ»∆∆

ÌÈÓc‰53˙‡ ¯ÈÊÁÈÂ ,¯·wÈ - ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ; «»ƒ«∆…∆¡«ƒ»≈¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰54‰Ù¯h‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .55BÓk , «»ƒ¿≈«ƒ¿«¬ƒ∆«¿≈»¿

¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שאכלו.53)לביתֿדין.52) הבשר שם 54)של משנה
שהיא 55)לז. ונודע ומכרה, הפרה את ששוחט כלומר,

שלא  ומה הדמים, את ויחזיר אכלו שאכלו מה - טרפה
הדמים  את להם יחזיר והוא הבשר את לו יחזירו אכלו

שם). יב.56)(משנה הלכה מכירה מהלכות פט"ז

.È‡e‰ ÌÈÓz Ì‡ :‰Ù¯Ë ‡ˆÓpL ¯BÎa57‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿»¿≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿»
‰Ù¯Ë58ËLÙ‰L ¯Á‡59e¯‡aL BÓk ,Û¯OÈ ¯BÚ‰ - ¿≈»««∆À¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a60¯·wÈ ¯Oa‰Â ,61Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«»»ƒ»≈¿ƒ
ËÁL BÓeÓa62¯·wÈ ¯Oa‰ -63ÌÈ‰k‰ e‰ÈÂ , ¿ƒ¿««»»ƒ»≈¿≈»«…¬ƒ

B¯BÚa64‰ÁÓÓ Èt ÏÚ ËÁLpL ‡e‰Â .65. ¿¿∆ƒ¿««ƒÀ¿∆

המזבח.57) על ליקרב כדי בעזרה כלומר,58)ונשחט
לכן. קודם טריפה שהיה נמצא 59)התברר אם אבל

הוא  ואף הבשר, כמו העור נחשב - שהופשט לפני טריפה
(כסףֿמשנה). ט.60)בקבורה הלכה משנה 61)פי"ט

קודם  פסול בהן שאירע הקדשים "כל קג: בזבחים
- עורן עם נשרפין (אלא לכהנים עורותיהן אין להפשיטן,
חנינא  רבי אמר לכהנים. עורותיהן הפשיטן, לאחר רש"י).

השריפה  לבית שיוצא עור ראיתי לא מימי הכהנים, סגן
רבי  אמר רש"י). - בגמרא לה מפרש הכי (משהופשט,
טריפה, ונמצא הבכור את שהמפשיט למדנו מדבריו עקיבא,
קודם  בו הי' זה שפסול (ואע"פ בעורו הכהנים שיאותו
הכהנים  יאותו הפשט, לאחר עד ניכר ולא הואיל הפשט,
אלא  ראיה, ראינו לא אין אומרים, וחכמים רש"י). - בעורו
- פסול בו היה הפשט וקודם (הואיל השריפה לבית יצא
מום  בבעל עוסק שר"ע אמרו קד. שם ובגמרא רש"י)".
הבשר  טריפה נמצא שאם ישראל, ארץ בכל אותו ששוחטין
יוחנן  ר' אמר אבא בר חייא ור' לכהנים, והעור יקבר
בקבורה  שהבשר חכמים, כדברי והלכתא כר"ע. שהלכה
בפיה"מ) רבינו כן (וכמו רש"י ומפרש בשריפה. והעור
וחכמים  ור"ע בתם. וכחכמים מום, בבעל כר"ע שההלכה
בתם. - וחכמים מום, בבעל מדבר שר"ע אלא חולקים, אינם

רבינו. פסק שהופשט.62)וכן לאחר טריפה ונמצא
יקבר.63) מום בעל הוא שאפילו שמת, בכור כדין
וכרבי 64) שהופשט, לאחר עד טריפתו ניכר היה שלא מפני

כנ"ל. אמר 65)עקיבא, לא ר"ע שאף אמרו, שם בגמרא
העור  גם מומחה, התירו לא אבל מומחה. כשהתירו אלא

שהופשט. לאחר אף הבשר עם יקבר

.‡ÈÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,‰ÎÏ‰k B¯Oa ÏÎ‡pL ¯BÎa‰«¿∆∆¡«¿»«¬»»≈»ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa66ÔÈ‰ Ck ,B¯BÚa ˙B‰Ï ¯znL ÌLk - ««¿≈∆À»≈»¿»∆¡ƒ
ÂÈ˙Bf‚a67,ÈÁ ‡e‰Lk epnÓ ÊÊ‚pL ¯Óˆ Ïk Ï·‡ . ¿ƒ»¬»»∆∆∆ƒ¿«ƒ∆¿∆«

¯L elÙ‡68‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ -69¯L elÙ‡Â , ¬ƒ»«¬≈»«¬»»«¬ƒ»«
ÌeÓ Ba ÏÙpL ¯Á‡ epnÓ70B˙ËÈÁL ¯Á‡ elÙ‡Â .71, ƒ∆««∆»««¬ƒ««¿ƒ»

B˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â72È¯‰L ;73¯Óv‰ B˙B‡ ¿≈»ƒ«««ƒ»∆¬≈«∆∆
¯OÚÓa ÔÎÂ .„ÓBÚ B¯eq‡a ÌÈiÁÓ epnÓ ¯LpL∆»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¿«

‰Ó‰a74‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .75e¯Ê‚ ‡lL , ¿≈»¿»≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»∆…»¿
BÊ ‰¯Ê‚76ÈtÓ ,„·Ïa ¯OÚn‰ ÏÚÂ ¯BÎa‰ ÏÚ ‡l‡ ¿≈»∆»««¿¿«««¬≈ƒ¿«ƒ¿≈

BÏˆ‡ Ì‰LÈ ‡nL ,‰¯tÎÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡L77ÁwÏ È„k ∆≈»»ƒ¿«»»∆»«¿≈∆¿¿≈ƒ«
e¯‡a ¯·Îe .Ì‰Ó ¯LiL ¯Óv‰ Ïk78‰ÂˆnL , »«∆∆∆ƒ¿…≈∆¿»≈«¿∆ƒ¿»

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa ÌÈÓz ÔÈa ,B˙L CBz BÏÎ‡Ï79. ¿»¿¿»≈»ƒ≈««

מום 66) ובעל פסול, בו נמצא ולא שנשחט תם כלומר,
מומחה. ידי על שחיטתו,67)שהותר לאחר שנגזז בצמר

יב). הלכה להלן (ראה כח: בבכורות מהמשנה נשמע כך
לבין 68) תלש בין הבדל שאין כו: שם ראה מעצמו, נתלש

מעצמו. זו.69)נתלש בהלכה להלן ראה גזירה, משום
מהלכות  (פ"א התורה מן אסורה הגזיזה פעולת שעצם אע"פ

ט). הלכה כו.70)מעילה זה 71)שם צמר כלומר,
שחיטתו. לאחר אף באיסורו נשאר בחייו, ממנו שנשר
מהללאל  מן כעקביא ולא כה.) (שם במשנה וכחכמים
השחיטה, לפני שנשר הגיזה את שחיטה לאחר שמתיר
פסק  שכן פלוגתתם, בפירוש שם במשנה יהודה ר' וכדעת

כמותו. כו.) (שם נחמן יהודה,72)רב ר' דברי לפי שהרי
שחטו. אם אלא אינה מהללאל בן ועקביא חכמים מחלוקת
שנשר  הצמר את אוסר מהללאל בן עקביא גם מת, אם אבל

המיתה. נכון.73)לפני וכן רומי, ובדפוס תימן בכ"י כך
שנתלשה 74) ואע"פ הגיזה, את בהנאה חכמים אסרו

לאחר  או שחיטה לאחר אף בעינו הוא והאיסור מעצמה,
דכיון  נמי, ומעשר "דבכור כו. בבכורות הוא וכן מיתה.
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להו". משהו אתו, לכפרה ה"י.75)דלאו פ"א
הגיזה.76) מן הנאה איסור שם.77)כלומר, בכורות
ח.78) הלכה פ"א שחששו 79)למעלה פירש, שם ורש"י

של  לאו על לעבור כלומר ועבודה", "גיזה לידי יבוא שמא
תעבוד". ו"לא תגוז" "לא

.·ÈÏÏ·„Ó ¯Óˆ Ba ‰È‰L ¯BÎa80‡e‰L ˙‡ :BËÁLe ¿∆»»∆∆¿À¿»¿»∆∆
‰fb‰ ÔÓ BnÚ ‰‡¯81‰‡‰a ¯zÓ -82BÈ‡L ˙‡Â ; ƒ¿∆ƒƒ«ƒ»À»«¬»»¿∆∆≈

BnÚ ‰‡¯83BL‡¯ ÈtÏk CeÙ‰ B¯wÚL ¯Óv‰ ‡e‰Â ,84 ƒ¿∆ƒ¿«∆∆∆ƒ»»¿«≈…
¯eÒ‡ -85ÌÈiÁÓ ¯LpL BÓk ‰fL ,86. »∆∆¿∆»«≈«ƒ

נשאר 80) אבל חי, הבכור בעוד העור מן שנתלש צמר
נתלש. שלא הצמר שאר עם כשיגזוז 81)מסובך פירוש,

שוה  המדובלל בצמר יהיה שחיטה, לאחר הצמר שאר את
מהם. כמובדל נראה יהיה ולא הצמר, משנה 82)לשאר

גזרו  לא מחיים, נתלש שהצמר ניכר שלא שכיון כה: שם
שנשר. בצמר שגזרו כמו לאסרו, כלומר,83)חכמים
הצמר. משאר מובדל זה צמר כי שכפול 84)שמורגש

ונחלקו  כו:). שם (רש"י בחוץ נראין ראשין ושני באמצעיתו,
הגיזה" עם נראה "אינו של זה במובן שם האמוראים
בכסףֿמשנה. וראה לקיש, כריש רבינו ופסק שם, שבמשנה

כה:85) שם בהנאה 86)משנה לאסרו חכמים שגזרו
יא. הלכה למעלה ראה אחרֿכך. לבכור שחטו אפילו

.‚È¯BÎa ˙fb87ÌeÓ ÏÚa elÙ‡ ,88Èf‚a ‰·¯Ú˙pL , ƒ«¿¬ƒ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ≈
˙Á‡ elÙ‡ ,ÔÈlÁ89.ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa Àƒ¬ƒ««¿«»¬»ƒ«…¬ƒ

‡e‰L ÏÎa Lc˜Óe ·eLÁ ¯·„ ‡e‰ È¯‰90‚¯B‡‰ . ¬≈»»»¿«≈¿»∆»≈
ËÈq‰ ‡ÏÓ91˜ÏcÈ - „‚·a ¯BÎa‰ ¯ÓvÓ92¯ÓvÓ ; ¿…«ƒƒ∆∆«¿¿∆∆ƒ»≈ƒ∆∆

‡e‰L ÏÎa Lc˜Ó - ÔÈLc˜n‰93. «À¿»ƒ¿«≈¿»∆

והוא 87) בחבילה, שעשוה שלם בכור של שלימה [גיזה
וראה  וכסףֿמשנה]. בראב"ד ועיין כדלהלן, חשוב דבר
חי  מבכור שנתלש או שתלשו שצמר יא, הלכה למעלה

מום. בעל בין תם בין בהנאה, כה:88)אסור בכורות
מום  בעל בכור בגיזת - שהן בכל אוסרין מומין "בעלי
בגיזה  ולא עצמו בבכור פירושה במסקנא כי ואף עסקינן".
(כסףֿמשנה). נדחה לא הנ"ל שהדין רבינו סובר -

כנ"ל].89) שלם, בכור של שלימה  כתב 90)[גיזה וכן
שהוא  דבר "שכל ט הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ז
לפי  שהוא בכל אוסר - המקומות מן מקום בני אצל חשוב

ערלה 91)חשיבותו". בפיה"מ (רבינו הזרת שתות הוא
(פ"ט  אצבעות שתי רוחב והוא קה:) לדף ובשבת מ"ב, פ"ג

יח). הלכה שבת [ואע"פ 92)מהלכות ג. משנה פ"ג ערלה
של  שלימה גיזה היתה כן אם אלא חשוב דבר אינה שגיזה
הוא  הסיט, מלא בו שיש ארוג צמר - למעלה) (ראה בכור

כסףֿמשנה]. ועיין חשוב. שמוקדשין 93)דבר שם, משנה
והוא  - לפדיון ראוי שאינו לבכור בניגוד - לפדיון ראויים
(פט"ו  באלף אפילו בטל שאינו מתירין לו שיש דבר בכלל
בכסףֿ בראב"ד, וראה י. הלכה אסורות מאכלות מהלכות

ובלחםֿמשנה). משנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה.1) חלק לגוי יש ואם השותפין, בהמת דין יבאר

.‡‰¯BÎaa ˙·iÁ ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a2E¯˜a' ¯Ó‡ ‡Ï . ∆¡««À»ƒ«∆∆«¿»…∆¡«¿»¿
'E‡ˆÂ3È¯Îp‰ ˙eÙzL ËÚÓÏ ‡l‡4ÛzL ‰È‰ Ì‡L , ¿…∆∆»¿«≈À»«»¿ƒ∆ƒ»»À»

Ì‡a ÛÏ‡Ó „Á‡ È¯ÎpÏ ‰È‰ elÙ‡ ,¯aÚa B‡ ‰¯ta«»»»À»¬ƒ»»«»¿ƒ∆»≈∆∆»≈
„Ïea B‡5BÏ ‰È‰ .‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 «»»¬≈∆»ƒ«¿»»»

„Á‡ ¯·‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡a7Ï‚¯ B‡ „È ÔB‚k ,8- ¿∆»ƒ¿≈∆≈∆∆»¿»∆∆
‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰Â C˙ÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿»»««¬≈∆

¯eËt9ÏÒtÈ ‡ÏÂ È¯Îp‰ ¯·‡ C˙ÁiL ¯LÙ‡ Ì‡Â ;10 »¿ƒ∆¿»∆≈»≈≈∆«»¿ƒ¿…ƒ»≈
.‰¯BÎaa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»«¿»

כתנאֿקמא.2) רבינו ופסק א. קלו, בחולין תנאים מחלוקת
שותפים.3) של ולא יחיד, שלך וצאנך בקרך מזה: שמשמע
יב,4) (דברים מהכתוב ריבוי יש ישראל, של בשותפות אבל

וצאנכם", בקרכם ובכורות וכו' עולותיכם שמה "והבאתם ו)
קלה:). (שם שנים של בכור היא פסק 5)שהמשמעות

פטורה  באמצע גוי "שיד שכל - ב ב, בכורות במס' כחכמים,
בכור  "כל מהפסוק נלמד - א ג, שם ובגמרא הבכורה". מן
הבכור  כל שיהי' עד "כל" א), יג, (שמות ישראל" בבני וגו'
תזכר" מקנך וכל לי רחם פטר "כל ומהפסוק ישראל, של
אם  (כלומר, שלו המקנה כל אם שרק משמע יט) לד, (שם
ואם  שלה, הזכר את תקדיש תזכר, – ישראל) של כולה האם
בבני  בכור", "כל זה אין – מאלף אחד אפילו לגוי יש

מקנך". "כל ולא לו 7)לנכרי.6)ישראל "היה כלומר:
(לחםֿמשנה). שלו האבר כל שאין אע"פ באבר, שותפות

שביד,8) או שברגל לאצבע והכוונה ברגל, או ביד כלומר:
אינו  חתכה אם עצם, בלי מיותרת אצבע לו היתה שאם
לא  אחר, באופו אבל בכסףֿמשנה), (ראה מום בעל נעשה

מום. בעל יהיה ולא שיחתוך רבי 9)יתכן כדברי שם,
ואין 10)יוחנן. ברגלו או בידו יתירה אצבע שהיתה כגון

כנ"ל. עצם, בו

.·È¯Î ÏL B˙¯t ¯aÚ Á˜Bl‰11¯aÚ ¯ÎBn‰ B‡ , «≈«À«»»∆»¿ƒ«≈À«
È¯ÎÏ B˙¯t12È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,13‰Ê È¯‰ - »»¿»¿ƒ««ƒ∆≈««¬≈∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt14‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡ ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â ,15. »ƒ«¿»¿≈¿ƒ«»»∆

אמו.11) את ולא העובר את הגוי מן ישראל 12)שקונה
עצמה. הפרה את ולא העובר את לגוי למכור 13)המוכר

כיון  מלאכה, בה לעשות מיוחדת שהיא גסה, בהמה לגוי
ישאיל  שמא היא חכמים וגזירת בשבת, בה עובד שהגוי
בהמתו  שביתת על עובר ונמצא לגוי, אותה ישכיר או אותה

ה"ג). שבת מהל' ופ"כ וטו. יד: בכורות 14)(ע"ז משנה,
א. חייב 15)יג, שיהיה לנכרי, למכור האיסור על שעבר

א. ב, שם ראה לכהן, וליתנו הגוי מן העובר את לפדות

.‚Ïa˜Ó‰16da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a «¿«≈¿≈»ƒ«»¿ƒƒ¿ƒ«≈»
Ì‰ÈÈa ˙B„Ïe‰Â17‰Êk Ï‡¯OiÓ ÏawL È¯Î B‡ ,18- ¿«¿»≈≈∆»¿ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈»∆

‰¯BÎa‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰19¯Ó‡pL ;20Ïk ¯Ët : ¬≈≈¿ƒƒ«¿»∆∆¡«∆∆»
.Ï‡¯OiÓ Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ∆̄∆ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆«…ƒƒ¿»≈

בבהמה 17)ישראל.16) בטיפול טרחתו שבעד לשניהם.
ולישראל. לגוי בשווה הוולדות שהגוי 18)מתחלקים

עם  בוולדות שוה חלק לו יהיה טרחתו ובעד בבהמה, מטפל
-19)הישראל. ב ב, שם ברייתא וכן א. ב, שם משנה,

כחכמים. ופסק יהודה, ורבי חכמים ולפני 20)מחלוקת
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(ג.) בכורות "ובריש וכו'". בכור כל לי "קדש כתוב זה,
משמע, בכור מקצת דבכור, משום דרבנן דטעמא אמרינן
ז"ל  רבינו ולשון כולי', דאיתיה עד לומר "כל" ואתא
אותה  כמ"ש בכור, כל על זו ראי' הזכיר שלא מגומגם
והנותן  הימנו "והמקבל (ב.): ובמשנה (לחםֿמשנה). בגמרא
לא  אבל "בישראל" שנאמר הבכורה, מן פטור בקבלה לו
לי  הקדשתי יג) ג, (במדבר "שנאמר רש"י ופירש באחרים".
ברי"ט  וראה שם. מקובצת' 'שיטה ועי' בישראל". בכור כל
והנה  ד"ה ע"א, ב ווילנא, (דפוס א' קטן אות פ"א אלגזי

להבין). צריך

.„È¯Îp‰ ÔÓ Ô‡ˆ Ïa˜Ó‰21·eˆ˜ ÔBÓÓa22˜ÒÙe , «¿«≈…ƒ«»¿ƒ¿»»»«
BnÚ23Ì‰ÈÈa ¯ÎO‰ ‰È‰iL24e˙Át - e˙Át Ì‡Â ƒ∆ƒ¿∆«»»≈≈∆¿ƒƒ¬ƒ¬

Ì‰ È¯‰Â Ì‰ Ï‡¯OÈ ˙eL¯aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈≈«¬≈≈
ÔBÓÓ BÏˆ‡ È¯Îp‰ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÈ˜k¿ƒ¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»¿ƒ∆¿»
el‡‰ ˙BÓ‰a‰ ÔÓ ‰a‚È - epnÓ ˙Ba‚Ï ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ«¿≈»≈
ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ LiL BÓk ‰OÚ ,Ô‰È˙B„ÏeÓeƒ«¿≈∆«¬»¿∆≈«¬»¬≈∆¿«

ÚˆÓ‡a È¯Îp‰ „È È¯‰Â ,Ô‰È˙B„ÏÂ25ÔÓ ÔÈ¯eËÙe , «¿≈∆«¬≈««»¿ƒ»∆¿«¿ƒƒ
‰¯BÎa‰26Ô‰È˙B„ÏÂe Ì‰27˙B„ÏÂ È„ÏÂ Ï·‡ .28- «¿»≈«¿≈∆¬»«¿≈¿»

ÔÈ·iÁ29˙eL¯ È¯ÎpÏ ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï‡¯OÈ ÏL È¯‰L , «»ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈≈¿≈«»¿ƒ¿
.Ô‰ÈÏÚ¬≈∆

א.21) טז, בכורות את 22)משנה, מוסר הנכרי כלומר,
הישראל  לו שיתן כסף של מסוים בסכום לישראל הבהמה

שם. במשנה רש"י ראה מסויימת, תקופה התנה 23)אחר
שוויה 24)עמו. יהיה שנים עשר של התקופה בגמר שאם

יו"ד  ב'טור' (ראה לשניהם זה ריווח יהיה יותר, הבהמה של
שהוולדות  היה שהתנאי (שם) מפרש רש"י אבל שכ). סי'

לשניהם. ב.25)יהיו טז, שם רבא, שם,26)כדברי
הצאן)27)במשנה. (מן מהן הנולדים הבכורות כלומר,

לצאן  שלישי דור שהם מוולדותיהן הנולדים הבכורות וכן
הבכורה. מן פטורים מן 28)– הנולדים אלו כלומר,

לצאן. רביעי דור שהם הצאן, של הוולדות של הוולדות
במשנה.29) שם,

.‰‰Ó‰a Ô‰a BÏ ‰˜Â È¯ÎÏ ˙BÚÓ Ô˙pL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«»¿»¿ƒ¿»»»∆¿≈»
È¯ÎpÓ30Ô‰ÈÈ„a31,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆««ƒ∆…»«»»

‰¯BÎaa ˙·iÁÂ32Ï‡¯OiÓ È¯Îp‰ ‰˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«∆∆«¿»¿≈ƒ»»«»¿ƒƒƒ¿»≈
,‰˜ - CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ Ô˙Â Ì‰ÈÈ„a¿ƒ≈∆¿»«»««ƒ∆…»«»»

‰¯BÎaÓ ‰¯eËÙe33. ¿»ƒ¿»

א.30) יג, בבכורות לקיש, ריש של שם:31)מימרא בגמ'
דעת  לפי בהם. קונה שגוי תורה" להם שפסקה "בדיניהם
זכיה  מהל' (פ"א במשיכה ובין בכסף בין קונה הוא רבינו,

מ  ומקורו הי"ד), כסוגיית ומתנה ודלא א. עא, בע"ז הגמרא
(מגידֿמשנה  במשיכה רק קונה שגוי שם, בבכורות הגמרא

בה 32)שם). לגוי ואין הבהמה, את ישראל קנה שכבר
חלק. (שם).33)שום גוי של שהיא לפי

.Â‰„ÏÈ ¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ B˙¯t34˜ÙqÓ ¯BÎa ‰Ê È¯‰ -35. »»««∆ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»≈

ופטורה 34) גוי בהמת היתה הרי שנתגייר, לפני ילדה שאם

בבכורה. חייבת שנתגייר, אחר ילדה ואם הבכורה, מן
נאמרו 35) ספיקות שמונה חייא, רבי "תני א: קלד, בחולין

ודינו  טהורה". בהמה ובכור וכו' לחיוב וד' לפטור ד' בגר,
נשחט  ואינו המזבח על קרב שאינו הוא: ספק בכור של
מותר  ואז מום בו שיפול עד ירעה אלא תם, כשהוא בחוץ
שהמוציא  לכהן, לתתו מחויב ואינו ולאכלו. בחוץ לשחטו
ה"ז, להלן וראה שם. במשנה, עי' הראיה. עליו מחבירו

הי"ג. ביכורים מהל' ובפ"ט ה"ג, ופ"ה

.ÊÁ˜Bl‰36È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a37‰¯ka Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¿≈»«ƒƒ¿»
‰¯ka ‡Ï B‡38.¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ , …ƒ¿»¿»¿»∆¿¬≈∆¿≈¿
BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ39‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ ¿≈»≈¿«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»

הקונה.36) מישראל,37)ישראל בהמה ישראל לקח ואם
ה"ט. להלן ילדה 38)ראה אם לישראל ידוע לא כלומר:

לא. או פעם וכרבי 39)כבר במשנה, – ב יט, בכורות
עקיבא.

.Á‰˜ÈÓ ‰Ó‰a Á˜Ï40LLBÁ BÈ‡ - È¯Îp‰ ÔÓ »«¿≈»¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈≈
‰˜ÈÓ ‡È‰ ˙¯Á‡ ÏL da ‡nL41BÊ È¯‰ ‡l‡ , ∆»¿»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈

‰„ÏiL ˙˜ÊÁa42ÔÈÓ BÓk ‰˜ÈnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â . ¿∆¿«∆»¿»«¬ƒ»»∆∆¿ƒ»¿ƒ
¯ÈÊÁ ÔÈÓk elÙ‡Â ,¯Á‡43ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - «≈«¬ƒ¿ƒ¬ƒ¬≈¿»ƒ

‰¯BÎa‰44˙·ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .45ÔÓ ‰¯eËt - «¿»¿≈¿≈»∆ƒ∆∆¿»ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B·ÏBÁ ÔÈ‡ ˙BÓ‰a‰ ·¯L ,‰¯BÎa‰«¿»∆…«¿≈≈»¿∆»ƒ≈

e„ÏÈ ¯·k46. ¿»»¿

כד.)40) (שם ובגמרא רשב"ג. כדברי - ב כג, שם משנה,
כמותו. הלכה אע"פ 41)נפסקה חולבת שראינוה מדובר

('טור' לידה בלי שחולבות המיעוט מן והוא ילדה , שלא
בכור. הוא הרי עכשיו והנולד שטז). סי' לפי 42)יו"ד

שם). (גמרא, ילדה אלאֿאםֿכן הוולד על מרחמת שאינה
בכור. אינו עכשיו שנולד זה כן אין 43)ואם שוודאי

מן  היא שריחמה זו כן ואם אחר, מין על מרחמת הבהמה
כלל. ילדה שלא אע"פ שריחמה ויתכן חזקה 44)המיעוט,

(ועי' עליו מרחמת היתה לא כן לא שאם ולד, אותו שילדה
סק"ו). שטז סי' או 45)ש"ך ילדה אם יודעים אנו ואין

מניקה. כשאינה ומדובר כרבי 46)לא. - ב כ, בכורות
יהושע.

.Ë˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒƒ¿»≈¬≈¿∆¿«
‰¯kaL47;‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯ÎBn‰ BÚÈ„BiL „Ú , ∆ƒ¿»«∆ƒ«≈∆¬«ƒ…»¿»

ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï BÏ Ì¯B‚Â ˜˙BL Ï‡¯Oi‰ ÔÈ‡L∆≈«ƒ¿»≈≈¿≈∆¡…»»ƒ
ıeÁa48‰¯kaL È‡cÂe ,49.Ì˙Ò d¯ÎÓ CÎÈÙÏe «««∆ƒ¿»¿ƒ»¿»»¿»

ב.47) כא, בבכורות יוחנן, ורבי שמואל רב, בין מחלוקת
יוחנן. כרבי רבינו בזה:48)ופסק הכרוך כל כלומר,

ואיסור  הט"ו) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ט שחיטה איסור
גרשום' 'רבינו בדברי לפרש צריך וכן נז:). (קידושין אכילה
ישראל  אכיל אי איסורא, "דאיכא שכתב: שם, בבכורות
מאכיל  "שאתה א: יט, שם הברייתא לשון וכ"ה לבכור".

בחוץ". קדשים ישראל מכבר.49)את בכור ילדה כלומר,

.È¯‡a˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯aÚ ‰ÏÈt‰L ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»∆ƒƒ»À»∆¬«ƒ…ƒ¿»≈
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¯kÂ ‰a¯‰ B˙¯eˆÏkÏ ˙50ÛepË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,51Ì‡ , »«¿≈¿ƒ∆∆«…¿∆«ƒ¿»ƒƒ
È¯‰ - B˙¯eˆ ‰„ÒÙpL ‡l‡ ‡e‰ ¯aÚ :ÌÈÚB¯‰ e¯Ó‡»¿»ƒÀ»∆»∆ƒ¿¿»»¬≈

‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ52‰ÚB¯Ï B˙B‡¯‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿«¿¿∆
ÌÎÁ53‰˙È‰ elÙ‡ ,È¯Îp‰ ÔÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»«≈«¿≈»ƒ«»¿ƒ¬ƒ»¿»

d˙L CB˙a BÏˆ‡ ‰„ÏÈÂ ‰pË˜54˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¿»¿»∆¿¿¿»»¬≈∆¿≈
È¯Îp‰ ˙eL¯a ‰ÏÈt‰ ÛepË ‡nL ,¯BÎa55‰Ó‰a ÔÎÂ . ¿∆»ƒƒƒ»ƒ¿«»¿ƒ¿≈¿≈»

‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ‰q‚56„ÏÂ ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ -57ÔÈ‡L , «»∆ƒƒ»ƒ¿»¬≈ƒ«»»∆≈
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL58¯zÓe .‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ , ƒ¿»¿…»»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»À»

ÌÈ·ÏkÏ ‡ÈÏM‰ d˙B‡ CÈÏL‰Ï59Lc˜˙Ó ÔÈ‡L . ¿«¿ƒ»«ƒ¿»«¿»ƒ∆≈ƒ¿«≈
‰¯BÎaa60¯ÎÊ ‡l‡61ÌÈ¯ÎÊ ‰ˆÁÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙˜ÊÁÂ , «¿»∆»»»¿∆¿««»ƒ∆¡»¿»ƒ

e¯‡a ¯·Îe ,˙B·˜ ‰ˆÁÓe62˙ˆ˜Ó Ba ÔÈ‡L ¯Îf‰L ∆¡»¿≈¿»≈«¿∆«»»∆≈ƒ¿»
Bn‡ ÈÓÈÒ63ËeÚÓ ‡ˆÓÂ ,‰¯BÎaa Lc˜˙Ó BÈ‡ ƒ»≈ƒ≈ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰¯BÎaa ÔÈLc˜˙n‰ Ô‰ ÌÈ„ÏBp‰64ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «»ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ«¿»¿≈¿ƒ
ËeÚÓÏ65- ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰L ÌÈL„˜ ˙Ó‰a Ï·‡ . ¿ƒ¬»∆¡«»»ƒ∆ƒƒ»ƒ¿»

¯·wz66[ÌÈ¯Îfk da ˙B·˜p‰L] ,67. ƒ»≈∆«¿≈»«¿»ƒ

בלבד.50) לרועים אלא לכל, ניכרת אינה כלומר,
כן 51) טינוף". - דקה בבהמה הוולד "שסימן שם: במשנה,

רבא. לדעת - ב כא, שם בגמרא לאחר 52)הוא תלד אם
בכור. אינו זכר, שם.53)מכן אףֿעלֿפי 54)גמרא,

לחייה. ראשונה שנה תוך לילד דרכה שאפשר 55)שאין
עקיבא  כרבי שנתה, בתוך וילדה וחזרה שנתה, תוך שטינפה
א). כ, שם (בברייתא יהושע וכרבי שם) (במשנה,

שליא 56) הפילה זו ובהמה בתוכו, מונח שהעובר קרום
א.57)ריקה. עז, ובחולין שם, נדה 58)במשנה משנה,

א. הי"א.59)כו, סוף להלן וראה שם. חולין משנה,
ב.60) עז, בגמרא ה"א.61)שם פ"א למעלה ראה
ה"ו.62) פ"ב או 63)למעלה עז כמין שילדה כבש כמו

רחוקות. לעתים רק קורה וזה כבש. כמין שילדה עז
נקבות 64) הם הנולדים מחצית מבכורה,שהרי שפטורות

כי  (אף מיעוט יש זכרים, הנולדים של השניה ומהמחצית
הם  שגם אמם סימני מקצת בהם שאין נולדים של קטן) הוא
מתקדשים  אינם הנולדים רוב כן ואם הבכורה, מן פטורין

לכלבים.65)בבכורה. השליא להשליך ומותר
ב.66) לג, ותמורה שם, נקבה 67)משנה שגם כלומר,

עז:). שם (בגמרא קדושה בה יש – קדשים מבהמת שנולדה

.‡ÈÌc ˙¯¯Á ‰ÏÈt‰L ‰q‚ ‰Ó‰a68BÊ È¯‰ - ¿≈»«»∆ƒƒ»¬»«»¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ69,dÎB˙a „Ïe‰L d˙˜ÊÁL ; ƒ¿¿»ƒ«¿»∆∆¿»»∆«»»¿»

Ìc‰ ÂÈÏÚ ‰·¯Â70‰¯¯Á ÔÈ¯·B˜Â .BÏh·e B„ÈÒÙ‰Â ¿»»»»«»¿ƒ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬»»
BÊ71˙¯k·Ó ÏÙ BÓk72BÊ ‰¯¯Á ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈∆¿«∆∆««ƒ∆≈¬»»

‰LB„˜73?d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ‰nÏÂ .74¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ¿»¿»»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«»»
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL75. ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»

דם.68) כדברי 69)חתיכת קדוש, הוולד אין עוד, כשתלד
ב. כא, בכורות במשנה, יעקב בן אליעזר כרבי 70)רבי

פ"ג  נדה יוםֿטוב' 'תוספות וראה א. כב, בבכורות יוחנן,
כאן. ובלחםֿמשנה שם.71)מ"ד, בכורות, משנה,

שהפילו 72) קדשים ככל אותו אם שקוברים לג:), (תמורה
זכר. מתקדשים 73)הוא אינם הנולדים רוב שהרי

שליא. בדין ה"י למעלה ראה הותר 74)בבכורה, ולא

שם. למעלה ראה שליא, כמו לכלבים להשליכו
שהכל 75) פרסום, צריך אין בשליא אבל א. כב, בכורות

כדי. ד"ה כז: נדה ('תוספות' ולד בלא שליא שאין יודעים
שם). בבכורות מקובצת' ו'שיטה

.·È‰c ÔÈÚa e¯‡a ¯·k76¯Ó‚ Ì„‡a „Ïe‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿«ƒ»∆«»»¿»»ƒ¿»
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ï77BÈ‡ - ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ ˙Ïtn‰Â , ¿«¿»ƒ¿««∆∆¿»≈«¿»ƒ≈

„ÏÂ78ÔÈÓ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e„ÓÚ ‡Ï - ‰Ó‰a „ÏÂ Ï·‡ . »»¬»¿«¿≈»…»¿¬»ƒ«ƒ¿«
Ba ¯ÓbiL ÌÈÓi‰79e¯Ó‡ Ï·‡ ;80ÛepË ˙Ïtn‰L ,81 «»ƒ∆ƒ»≈¬»»¿∆««∆∆ƒ

ÂÈ¯Á‡ ˙¯aÚ˙Ó dÈ‡ -82¯Á‡ „ÏÂ ˙Ïa˜Ó ‡ÏÂ83 ≈»ƒ¿«∆∆«¬»¿…¿«∆∆»»«≈
.ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁÙÏ¿»ƒ¿ƒ

ה"אֿב.76) ביאה איסורי מהל' ב.77)פ"י כא, בכורות
איסורי 78) (הל' כיולדת טומאה ימי לישב צריכה ואינה

שם). נפתרה.79)ביאה, ולא שם, חסדא רב של בעיא
שם.80) זעירי, ה"י.81)דברי למעלה ואם 82)ראה

בקדשים  ואף ולד. אינו בוודאי יום, שלשים בתוך הפילה
קבורה. טעון וברש"י 83)אינו מהקודם, הוא לשון כפל

זכר וב'רב  מקבלת אינה לטנף "משהתחילה שם: גרשום' ינו
רבינו. בדברי גם כן לפרש יש ואולי יום". שלשים עד

.‚È‰‡ÏÓ ‰‡ˆiL ‰Ó‰a84˙È˜È¯ ‰‡·e85‡a‰ - ¿≈»∆»¿»¿≈»»»≈»ƒ«»
Ôk ¯Á‡86˜ÙqÓ ¯BÎa87¯ËBt BÈ‡L ¯·„ ‡nL , ««≈¿ƒ»≈∆»»»∆≈≈

‰ÏÈt‰ ‰¯BÎaa88ÌÁ¯ ˙¯ÈËt ‰Ó‰a ÈÏÙÏ ÔÈ‡Â .89 «¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ«∆∆
eÏÈbÚiL „Ú·¯Ú ÏL ‰wÙk L‡¯90. «∆«¿ƒ…¿ƒ»∆≈∆

בשדה.84) לרעות שיצאה מעוברת בו 85)בהמה וחזרה
ריקה. שנית,86)ביום זמן, לאחר נתעברה אם פירוש,
זכר. שם.87)וילדה ובהערה ה"ו, למעלה ראה ספק, דין

ואע"פ 88) ערב, של כפיקה עגול היה לא שראשו כגון
שרוב  כיון הבכורה, מן הפוטר ולד יולדות הבהמות שרוב
שלא  (וכגון טנפה לא וזו לכן קודם יום מטנפות היולדות
וזו) ד"ה כט. נדה 'תוספות' – בחוץ הקודם ביום שהתה
ולד  יולדות בהמות רוב של הכלל את בכך סותר זה הרי

שם). (נדה הבכורה מן פוטרים 89)הפוטר הנפלים אין
מכן. לאחר הנולד את הפלך 90)מבכורה שבראש ככדור

מהחוט  יותר עבה שהוא "ערב" של חוט הנשים, בו שטוות
הוא  כן הבכורה, מן פוטר אינו מזה פחות אבל "שתי", של
שיעגילו  עד הקבר פתיחת לנפלים "אין מ"ד: פ"ז באהלות
פירשה  רבין, אתא "כי א: כב, ובבכורות כפיקה", ראש
כשל  בהמה ושל "שתי", כשל אשה של יוחנן, דרבי משמי'
מן  פוטר שאינו רחם, פטירת לענין רבינו ומפרשה "ערב",
אם  אבל ערב, של כפיקה גדול הראש שיהיה עד הבכורה
פירשה  שם (ורש"י הבכורה מן פוטר אינו מזה פחות הוא
ובלחםֿ הראב"ד בהשגות ועי' באשה). כמו טומאה לענין
וה"ט, ה"ח מת טומאת מהל' בפכ"ה וראה כאן. משנה

מ"ד. פ"ז אהלות יוםֿטוב' וב'תוספות

.„È˙¯k·Ó91¯·‡ ¯·‡ CzÁÓ - „ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿«∆∆«¿«»≈≈¿«≈≈∆≈∆
ÌÈ·ÏkÏ CÈÏLÓe92¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ,93Ba¯ ‡ˆÈ .94 «¿ƒ«¿»ƒ¿«»«¬»¿»»À
¯·wÈ ‰Ê È¯‰ -95‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,96C˙Á Ì‡Â . ¬≈∆ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»«

BÁÈp‰Â ¯·‡97È¯‰ - Ba¯ ÌÈÏL‰L „Ú ,BÁÈp‰Â ¯·‡ , ≈∆¿ƒƒ≈∆¿ƒƒ«∆ƒ¿ƒÀ¬≈
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ ,‰¯e·˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯·È‡‰ Ïk98; »»≈»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ«¿»
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‡e‰ È¯‰Â ,CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,Ba¯ ‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»»À≈»≈≈¿À»«¬≈
.Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - eÈÙÏ¿»≈ƒ¿«≈¿«¿≈«

הראשונה.91) בפעם לילד אבר 92)העומדת כשיוצא
כל  וכן לכלבים ומשליכו מחתכו הוולד, של מיעוט שהוא
שלא  זמן שכל לפי ב. סט, חולין במשנה והוא ואבר, אבר
שם). (רש"י בכורה בקדושת קדוש אינו הוולד, רוב יצא

רק 93) רבינו ומפרשה הבכורה". מן "ונפטרה שם: במשנה,
יקבר". זה הרי רובו "יצא המשנה בסוף שם שנאמר מה על

והשליכם ולא  אבר אבר חתוך כשיצא המשנה, תחילת על
והבא  רחם, פטר אינו כיולד חשוב שאינו שכיון לכלבים,
שם  רש"י ודעת סק"ג). שיט סי' יו"ד ש"ך (עי' בכור אחריו

כן. עליו 95)וחתכו.94)אינה חלה הרוב שביציאת
"אשר  יט) טו, (דברים עליו קוראים ואנו בכור, קדושת
למעלה  ראה שמת, בכור כדין ויקבר שם), (רש"י יוולד"

ה"ד. שם.96)פ"ג השליכו 97)במשנה, שלא פירוש ,
א.98)לכלבים. ע, שם בגמרא הונא, רב כדברי

.ÂËLÈÏL ‡ˆÈ99LÈÏL ‡ˆÈÂ ¯ÊÁÂ ,È¯ÎÏ B¯ÎÓe »»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«¿»»¿ƒ
Ú¯ÙÓÏ Lc˜˙ - ¯Á‡100‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ101. «≈ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿»ƒ«¿»

ÔÙc C¯c LÈÏL ‡ˆÈ102- ÌÁ¯ C¯c ÌÈLÈÏL ÈLe »»¿ƒ∆∆…∆¿≈¿ƒƒ∆∆∆∆
LB„˜ BÈ‡103ÔBL‡¯‰ ·¯‰L ;104,ÌÁ¯ C¯„ ‡ˆÈ ‡Ï ≈»∆»…»ƒ…»»∆∆∆∆

Lc˜˙Ó ‡e‰ Ú¯ÙÓÏe105. ¿«¿≈«ƒ¿«≈

רובו.99) שיצא עד בבכורה קדש לא שעדיין
היתה 100) לא לגוי מכירתו כי ונתגלה הלידה, מתחילת

(חולין  כרבה ולא הונא וכרב שלו, אינו שהרי כלל, מכירה
אע"פ 101)סט:). כי כאן, מקום להן אין אלו שנים שלש

אחריו  והבא הבכורה, מן נפטרה – למפרע נתקדשה שלא
ההלכה  בסוף להלן שייכות והן המלך'), ('כתר בכור אינו
וראה  שמח', ('אור מתקדש" הוא "ולמפרע המילים אחרי

קד). הערה פ"ב 102)להלן למעלה ראה הרחם, דרך שלא
כרב 103)ה"ד. ופסק ורבה, הונא רב בין מחלוקת זה גם

בסמוך. למעלה ראה השני 104)הונא. השליש כלומר,
הראשון. השליש עם המילים 105)ביחד שייכות כאן

כולו  יצא גם שהרי למעלה, שנכתבו הבכורה" מן "ונפטרה
רבינו  שכתב כמו בכור, אינו אחריו הבא – דופן דרך

שמח'). ('אור ה"ד פ"ב למעלה

.ÊËÏL Ba¯ ‡ˆBi‰ ‰Ê È¯‰Â ,ÏB„b ¯·‡ ËeÚÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈∆»«¬≈∆«≈À∆
¯aÚ106‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ -107‡ˆBi‰ ¯·wÈÂ ,108. À»ƒ¿¿»ƒ«¿»¿ƒ»≈«≈

‡ˆBi‰ ¯·‡ ÏL Ba¯ ‡e‰Â ¯aÚ‰ ÈˆÁ ‡ˆÈ109È¯‰ - »»¬ƒ»À»¿À∆≈∆«≈¬≈
.‰¯ËÙ ‡Ï B‡ ‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»…ƒ¿¿»

.¯BÎa ˜ÙÒ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬»¿≈¿

ולא 106) בפנים שנשאר העובר ומיעוט כשחתכו, מדובר
יב). ס"ק שיט סי' (ש"ך הדופן דרך אלא הרחם דרך יצא

שיצא,107) האבר של זה מיעוט שאין מכן, לאחר ילדה אם
ע.). (חולין שבפנים האבר אותו רוב אחרי כיון 108)נגרר

הי"ד. למעלה וראה החצי 109)שחתכו. בתוך כלומר,
בפנים, נשאר שמיעוטו אבר של רוב נכלל שיצא, הזה
לרוב  מצטרף שבפנים הזה המיעוט אם (שם) ונסתפקו
אותו  ועושה שיצא החצי את מרבה הוא ועלֿידיֿזה האבר,

כשחתך  מדובר כאן ואף לא. או בבכורה, ונתקדש לרוב,
(ש"ך, הדופן דרך אחרֿכך יצא שבפנים והחלק היוצא,

שם).

.ÊÈ¯BÎa110BÎ¯kL111·ÈÒa112Ú‚ ‡ÏÂ B‡ÈˆB‰Â ¿∆¿»¿ƒ¿ƒ¿…»«
‰Ó‰a ˙ÈÏLa BÎ¯kL B‡ ,ÌÁ¯a113B‡ ,˙¯Á‡ »∆∆∆¿»¿ƒ¿«¿≈»«∆∆

‡ˆÈÂ B˙BÁ‡ ÂÈÏÚ ‰Î¯ÎpL114ÌÁ¯a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿¿»»»¬¿»»ƒ¿…»«»∆∆
¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓ115. ƒ»»¬≈∆¿≈¿

שם.110) בגמרא נפשטה שלא בעיא היא זו הלכה כל
רובו.111) שיצא לפני ממנו, חלק דק 112)כשיצא קרום

שם). (רש"י הדקל סביב והנכרך בסיב 113)הגדל כלומר,
בשר, מין שהיא בשליא אפילו אלא בשר, מין שאינו
בידינו  הוא שכלל (אע"פ הציצה היא שמא אנו מסתפקים
לולב  מהל' בפ"ז רבינו שכתב כמו חוצץ", אינו במינו "מין
ואינה  הלידה, דרך הוא שכן הסתפקו, לא ובשלייתו הי"ב).

שם). (גמרא, גם 114)חוצצת נולדה הזכר שעם כלומר,
כן  ברחם, נגע לא שהזכר באופן עליו נכרכה והיא נקבה,
וכגירסת  מהו". והציאתו, ואחותו "כרכתו שם: בגמרא הוא
"אחותו" כרכתו, ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל' 'רבינו

"ואחזתו"). זה 115)במקום אם שם, הסתפקו אלו בכל
רש"י  (ראה חציצה זה שאין או קדוש ואינו לחציצה נחשב
בכור. ספק שהוא רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא שם),

.ÁÈ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓÁ¯ ÈL ˜Èa„‰116ÒÎÂ ‰fÓ ‡ˆÈÂ ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆¿»»ƒ∆¿ƒ¿«
‰ÊÏ117‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - »∆¬≈∆»≈ƒƒ¿¿»ƒ«¿»

ÌÁ¯ ¯Ët È¯‰L ,¯BÎa‰ da ÒÎpL ‰Ó‰a‰118B‡ ; «¿≈»∆ƒ¿«»«¿∆¬≈»«∆∆
d„ÏÂ dÓÁ¯ ¯ËÙiL „Ú ‰¯ËÙ ‡Ï119. …ƒ¿¿»«∆ƒ¿…«¿»¿»»

(שם).116) לילד כורעת מהן יצא 117)כשאחת כשילדה
השניה. של לרחם ונכנס זו של הרחם מן על118ֿ)הוולד

ממנה. ויצא רחמה לתוך שנכנס עד 119)ידיֿזה כלומר,
יפטור  אחרת של שוולדה ולא רחמה, יפטור שלה שוולד

רחמה.

.ËÈeÁzÙ120‡ˆÈÂ ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k121‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆¿»»¬≈∆
B¯ÈÂ‡ B‡ ˙Lc˜Ó ÌÁ¯ ˙ÚÈ‚ Ì‡ ˜ÙÒ122. »≈ƒ¿ƒ«∆∆¿«∆∆¬ƒ

נתרחבו.120) לא 121)כלומר, הרחם, שנתרחב ובגלל
שיצא. בעת הרחם בכותלי הוולד של 122)נגע בעיא שם,

אחא. רב

.ÎB¯‡eˆa [eÏ˙Â] ÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k e¯˜Ú123È¯‰ - ∆∆¿»¿≈≈»∆∆¿ƒ¿¿«»¬≈
ıeÁ Û‡ Lc˜Ó B‡ Lc˜Ó BÓB˜Óa Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê∆»≈ƒƒ¿¿«≈¿«≈«

BÓB˜ÓÏ124. ƒ¿

בצואר 123) ונתלה חיבורו ממקום נעקר שהרחם פירוש,
העולם  לאויר ביציאתו הוולד עם שנסחב באופן הוולד

שם). גרשום' אשי.124)('רבינו רב מר של בעיא שם.

.‡ÎÌÁ¯‰ ˙Èa ÈÏ˙k eÓÓ‚125LB„˜ BÈ‡ -126. ƒ¿¿»¿≈≈»∆∆≈»
B˙ˆ˜Ó ı¯Ù127ıe¯t‰ ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚÂ128‡ˆÈÂ ƒ¿«ƒ¿»¿≈¿À∆««»¿»»
ıe¯t‰ C¯„129„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‰È‰L B‡ , ∆∆«»∆»»«»¿À∆«»≈

„ÓBÚ‰ C¯„ ‡ˆÈÂ130¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -131. ¿»»∆∆»≈¬≈∆¿≈¿

גם).125) ערך ('ערוך' הרחם" בית שפתי נתעכלו "פירוש,
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ונפשטה 126) זירא, מרבי ירמיה רבי של אבעיא שם,
הרחם.127)בגמרא. בשלימות,128)של שנשאר  החלק

הנפרץ. החלק על שכיון 129)מרובה לומר מקום שיש
שלם. כולו כאילו הוא הרי מהנפרץ, יותר רב השלם שהחלק
שם). רש"י, (ראה לידה זו אין הפרוץ דרך שיצא שכיון או

החלק 130) מן יותר הוא שהנפרץ כיון לומר מקום שיש
הפרוץ, דרך שיצא וכמו נפרץ כולו כאילו הוא הרי השלם,
לידה. זו הרי העומד, דרך שיצא שכיון אפשר  או

נפשטה.131) ולא שם, זירא רבי של אבעיא

á"ôùú'ä úáè à"é éòéáø íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ידוע 1) ואין זכרים, שני וילדה בכרה שלא רחל דין יבאר

ראשון. יצא מהם איזה

.‡‰¯ka ‡lL ÏÁ¯2ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ3e‡ˆÈ elÙ‡ , »≈∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ¬ƒ»¿
„Á‡ Ì„˜ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ - „Á‡k Ô‰ÈL‡¯ ÈL4. ¿≈»≈∆¿∆»ƒ∆¿»∆…»«∆»

Ô‰k‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ì‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«≈∆≈∆»»ƒ«…≈
LeÁk‰ ˙‡ ÏËB5¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,6Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿≈∆»≈∆

‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ -7‡ÈˆBn‰Â , ≈«…≈¿∆∆««»≈¿«ƒ
È¯‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒ»¿»»»¿≈»¬≈
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰lÁz ˙‡ˆÈ ‰·˜p‰ ‡nL ,˜ÙÒ ¯Îf‰«»»»≈∆»«¿≈»»»¿ƒ»¿ƒ»≈

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,ÌeÏk Ô‰kÏ«…≈¿∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

הוא 2) הנוכחי והעיבור זה, לפני נתעברה לא כלומר,
אצלה. אחת.3)הראשון במשנה 4)בבת כחכמים

שניהם  שיצאו לצמצם אפשר שאי הסוברים יז.) (בכורות
השני  את הקדים האחד אלא בכורים, שניהם ושיהיו כאחת

שקדם. זהו אי ידוע לא ולנו עקיבא 5)במשהו, כרבי
ראיה  הבא לכהן הישראל אומר היפה שעל שם, במשנה

בגמרא). יח. (שם לך ואתננו הבכור עד 6)שהוא וירעה
לבעליו. ויאכל מום, בו תחילה 7)שיפול יצא המת שמא

כלל. בכור איננו והחי

.·Ô‰ÈL - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ˙BÏÁ¯ ÈzL¿≈¿≈∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈∆
Ô‰kÏ8Ô‰kÏ ¯Îf‰ - ‰·˜e ¯ÎÊ .9‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL .10 «…≈»»¿≈»«»»«…≈¿≈¿»ƒ¿≈»

LeÁk‰ ˙‡ ÏËB Ô‰k‰ -11¯BÎa ˜ÙÒ ÈM‰Â ,12Ì‡Â . «…≈≈∆«»¿«≈ƒ¿≈¿¿ƒ
˜ÙÒ ÈÁ‰ ¯Îf‰ ‰fL ;ÌeÏk Ô‰kÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó≈∆»≈∆≈«…≈¿∆∆«»»««¿≈

‡e‰ ¯BÎa13ÈzL e„ÏÈ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â , ¿¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»»¿¿≈
˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜14È¯‰ - ¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈¿≈¬≈

‰„ÏB ‰·˜p‰ ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ,¯BÎa ˜ÙÒ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ¿≈¿∆¬ƒ≈∆»«¿≈»¿»
,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯Îf‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«»»¿ƒ»≈»«…≈¿
˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»««ƒ¿»¿««

‰¯ka ‡lL15ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ16„Á‡Â BÏ „Á‡ - ∆…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆»¿∆»
Ô‰kÏ17˙‡ ÏËB Ô‰k‰Â ,¯BÎa ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ , «…≈¿»∆»≈∆¿≈¿¿«…≈≈∆

LeÁk‰18‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . «»≈∆»≈∆≈»«…≈¿∆∆
‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ ˜ÙÒ ÈÁ‰19Ô‡k ÔÈ‡ - ««»≈¿≈ƒ»¿»»¿≈»≈»

‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ¯Îf‰ ‰fL ,ÌeÏk Ô‰kÏ20. «…≈¿∆∆«»»¿≈¿

אנו 8) אין הלידות, את ראינו לא כי ואף יח: שם משנה
ילדה  לא והשנייה הזכרים שני את ילדה אחת שמא חוששים

אחד. בכור אלא לכהן יהיה ולא טנפה, ואין 9)אלא
והזכר  טנפה רק והשנייה שניהם את ילדה שאחת אומרים
אומרים  אנו אלא הראיה, עליו מחבירו והמוציא ספק הוא
כן, ואם הנקבה. את וזו הזכר את זו ילדה: מהן אחת שכל

וודאי. בכור הוא תאומים 10)הזכר ילדה שאחת ונמצא
בכורות, הזכרים שני אם ספק כאן ויש - אחד רק והשנייה
מהתאומים  היא הנקבה אם בין בכור, מהם אחד שרק או
הוא  ואיזה מהתאומים הוא הזכרים מן איזה ידוע ולא
תאומים  והזכרים יחידה נולדה הנקבה אם ובין יחיד שנולד
שניהם  שיצאו באופן אפילו או ראשון יצא איזה ידוע ולא
את  קדם מהן ואחד לצמצם אפשר שאי הוא שהדין כאחת
והשני  בכור בוודאי הוא הזכרים מן אחד ורק במשהו חבירו

הוא 11)ספק. שהיפה ראיה לי הבא לו אומר שהישראל
הבעלים.12)הבכור. ויאכלוהו מום בו שיפול עד וירעה

שמת.13) שזהו ואפשר בכור הוא מהן אחד רק שאולי
בתאומים 14) הזכר נולד שמא בכור: כאן יש אם הוא וספק

תחילה. יצאה והיא הנקבה, בהמות,15)עם שתי לו יש
זכר  עכשיו וכשיולדת אחת פעם מעוברת כבר הייתה  אחת

הראשון. העיבור לה שזו ואחת בכור, ידוע 16)אינו ולא
ביכרה. שלא הבהמה מן נולד מהן ירעו 17)איזה ושניהם

מום. בהם שיפול שם,18)עד במשנה עקיבא כרבי
הבכור. הוא שהיפה הראיה עליו מחבירו שהמוציא

ונקבה 19) זכר ילדו ביכרה שלא והאחת שביכרה האחת
הזכר. את ילדה מהן איזה ידוע מן 20)ואין נולד ספק

שלא  מזו או כבר, ביכרה שלא מזו או כבר, שביכרה הבהמה
עוד. ביכרה

.‚Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯iL BÈc - ˜ÙÒ ‡e‰L ¯BÎa Ïk»¿∆»≈ƒ∆ƒ¿∆«∆ƒ…
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ BOÙz Ì‡Â .ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡ÈÂ ÌeÓ¿≈»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«…≈≈ƒƒ

B˙B‡ ÏÎB‡Â ,B„iÓ B˙B‡21BÈ‡ Ï·‡ .BÓeÓa ƒ»¿≈¿¬»≈
‡nL ,È‡cÂ ¯BÎa ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ;B·È¯˜Ó«¿ƒ∆≈«¿ƒ¿»∆»¿««∆»

‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËBÁLÈ22. ƒ¿Àƒ»¬»»

שתפס.21) משנה).22)הכהן (כסף הוא פשוט

.„,˙B¯k·Ó ÔÈ‡LÂ ˙B¯k·Ó B¯„Úa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿∆¿¿«¿¿∆≈»¿«¿
e„ÏÈÂ23Ì„‡ ÌL ÔÈ‡Â24˙‡ ‡ˆÓe ÒÎÂ , ¿»¿¿≈»»»¿ƒ¿«»»∆

˙B¯k·Ó ÔÈ‡L ˙‡Â ˙B·˜ ˙B˜ÈÓ ˙B¯k·Ó‰«¿«¿¿ƒ¿≈¿∆∆≈»¿«¿
BÊ ÏL d· ‡nL LLBÁ BÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ ˙B˜ÈÓ¿ƒ¿»ƒ≈≈∆»¿»∆
‡l‡ ,BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a BÊ ÏL d·e BÊ Ïˆ‡ BÏ ‡a»≈∆¿»∆»≈∆∆»

da ‰˜ÈÓ ˙Á‡ ÏkL B˙˜ÊÁa ¯·c‰ È¯‰25. ¬≈«»»¿∆¿»∆»««¿ƒ»¿»

וזכרים.23) הזכרים 24)נקבות את ילדו מהן מי שיראה
הנקבות. ילדו מהן יונקים 25)ומי שהזכרים ומכיוון

ולא  פשוטים, בוודאי הם הרי מבכרות, שאינן מבהמות
בכורות.

.‰‰ÚB¯‰ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„È˜Ù‰L ÌÈL26„Á‡‰ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆»∆»∆»
Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ËeLt ÈM‰Â ¯BÎa27‰ÚB¯‰ ÁÈpÓ - ¿¿«≈ƒ»≈∆»≈∆«ƒ«»∆

Ô‰ÈLe ,¯BÎa ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ,˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ÈM‰«≈ƒ≈≈∆ƒ¿«≈«¬≈¿≈¿¿≈∆
.BlL ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆≈∆»≈∆«ƒ∆∆

של 26) מדעתו שלא שהניחו "אמרו לו: מציעא בבבא
משום  הרועה חייב כן לא שאם פטור, הרועה ולכך הרועה
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לדייק. לו או 27)שהיה שמת, הוא הבכור אם ידוע ולא
מת. הפשוט

.Â˙Èa‰ ÏÚa BÁÈp‰Â ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ¯BÎa „È˜Ù‰ƒ¿ƒ¿≈∆««««ƒ¿ƒƒ««««ƒ
BlL ËeLt ÌÚ28- e‰ÊÈ‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ƒ»∆≈∆»≈∆¿≈»«≈∆

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰29˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ≈¬≈»»»¿»»«¬≈¿≈
ÏÚa ¯ˆÁa B¯BÎa ÁÈp‰L Ô‰k ‰ÚB¯ elÙ‡Â .¯BÎa¿«¬ƒ∆…≈∆ƒƒ«¿«¬«««

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt ÌÚ ˙Èa‰30- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ««ƒƒ»∆««««ƒ≈∆»≈∆
¯ˆÁÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈ƒƒ≈¬«
¯BÎa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ È¯‰L ;‰È‡¯a ‡l‡ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿»»∆¬≈ƒ«««««¿

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ËeLt‰ BnÚ eÁÈp‰31. ƒƒƒ«»∆««««ƒ

המפקיד.28) ראיה 29)בידיעת להביא המפקיד על כלומר
שם). (בכורות שלו הבכור הוא אומרים 30)שהחי אנו אין

עומד  הוא והרי בחצירו, לכהן מקום לו מקנה הבית שבעל
כרבי  אלא שם). טרפון רבי (כדעת ויחלוקו שניהם ברשות
המוציא, הוא והרועה המוחזק הוא הבית שבעל עקיבא

ראיה. להביא הבית 31)ועליו בעל הניח המפקיד שמדעת
שלא  הניחו אילו אבל הבכור, יד על שלו הפשוט את
שהוא  - הבית בעל חייב וודאי המפקיד, של בידיעתו

עירבם.

.Ê˙B¯BÎa‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï32ÔÓ‡ CÎÈÙÏ . …∆¿¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ»∆¡»
‡e‰ ¯BÎa ˜ÙÒ ‰Ê :¯ÓBÏ Ï‡¯Oi‰33BÏ ÔÈ‡B¯Â , «ƒ¿»≈«∆¿≈¿¿ƒ

BÓeÓ34.BÓeÓa B˙B‡ ÏÎB‡Â¿≈¿

כך.32) על החשודים לכהנים בניגוד בבכורות מום להטיל
ונתערבו 33) ספק ובכור וודאי בכור לו כשיש [והמדובר

ישראל  ביד וודאי בכור שאילו הספק, זהו לומר הוא ונאמן
בידים, המום בו הוטל שמא חוששים וגם מומו, רואין אין -
בספק  אבל מעצמו. המום בו שנפל הישראל עליו שיעיד עד
בכור  איסור שכל מאיליו, המום שנפל עדות צריך אין בכור,
אין  בספק - קנס משום מדרבנן אלא אינו מום בו שהטילו
בתערובות  כאן שיש מפני אבל להקל, דרבנן שספק איסור,
ספק  בו אומרים ואין האיסור כהוקבע זה הרי בכור, וודאי
שזהו  הישראל של לעדותו אנו צריכים ולפיכך לקולא דרבנן
מפני  מאיליו, נפל שהמום להעיד צריך אינו אבל בכור, ספק
מום  להטיל החשודים הכהנים ואילו לקולא. דרבנן שספק
והטיל  הוא וודאי בכור שמא בזה, גם נאמנים אינם בבכור,
ואומר  משקר עדותו, יקבלו שלא הוא שיודע ומכיון מום, בו

ספק]. מחמת שיתירוהו בכדי בכור, ספק כנ"ל 34)שהוא
מומו. לו רואין אין בכור שבוודאי

.ÁÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk35 »«√»ƒ∆»«»∆»«¿∆¿≈»
‰¯BÎaa ÔÈ·iÁ - ecÙÂ36¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â . ¿ƒ¿«»ƒ«¿»¿ƒ»«≈

ÔLc˜‰Ï37„ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡ ¿∆¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«
È¯‰L ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ecÙÂ Úe·˜ ÌeÓ Ì‰Ï»∆»«¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»∆¬≈
‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÈtÓ ,¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¿Àƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈¬ƒ¿ƒ»

‰„B·ÚÂ38.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

אחד 35) להם שנחתך כגון קבוע, מום להם היה אם
קדושת  אותם הקדיש כך ואחר הגוף, מן ונפרש מהאיברים
למזבח. קרבן מדמיהם ולהביא למכרם דמים,

חמורה,36) קדושה עליהם חלה לא שהוקדשו שבשעה

חייבת  חולין ובהמת לחולין, לגמרי יוצאים אותם כשפודים
שנתעברו  פי על אף שנפדו, אחר ילדו אם ודווקא בבכורה,
דמים  קדושת פדיונם, קודם ילדו אם אבל פדיונם, קודם

מבכורה. פוטרתם והגרב 37)שבהם החזזית "כגון
כמו  וזה להירפא". שאפשר והשבורה הפרק והשמטת
חמורה. קדושה עליו חלה למזבח וכשהקדישו כלל שאיננו

תזבח 38) נפשך אוות בכל "רק טו) יב, (דברים שנאמר כמו
טו. בבכורות ואמרו וכאייל", כצבי יאכלנו וכו' בשר ואכלת
"תזבח, שם ודרשו מום בהם שנפל בקדשים מדובר שזה
המוקדשין  פסולי שם ולמדו חלב", ולא בשר, גיזה, ולא
בכור  אצל כתוב שהרי הבכורה מן פטור צבי מה מצבי,
אף  הצבי, מן ולא וצאנך", בקרך "בכורות יז) יב, (דברים
מום, בהם נפל כן ואחרי שהוקדשו המוקדשין פסולי

בהן,שעדיין  ולעבוד ליגזז שאסור קדושה להם יש
הבכורה. מן שפטורים

.Ë- ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰«≈«¿≈»ƒ»«¬≈≈ƒƒ»«ƒ
‰¯BÎaa ˙·iÁ39˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰ Ï·‡ . «∆∆«¿»¬»«≈«¿≈»ƒ≈

˙ÈÚÈ·L40‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ -41BÈ‡L ÈÙÏ . ¿ƒƒ¬≈¿»ƒ«¿»¿ƒ∆≈
¯Ó‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ È‡M«̄««¬¿»¿≈¿ƒƒ∆¬≈∆¡«
‰È‰z Ì‡Â ;‰¯BÁÒÏ ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï ,‰ÏÎ‡Ï :da»¿»¿»¿»¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‡ˆÈ È¯‰L ,¯BÎaa ¯kzOÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÎaa ˙·iÁ«∆∆«¿»¬≈∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈»»

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ˙¯BzÓ42˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ƒ«≈¿ƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿
ÌÈ¯·„a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬∆»«¬¿»ƒ¿»ƒ

ÈÎ‡a ÌÈ¯eÒ‡‰¯eÒ‡L ,˙BÓe¯˙a e¯‡a ÔÎÂ .‰Ï »¬ƒ«¬ƒ»¿≈≈«¿ƒ¿∆»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙BÓe¯za ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ«¬¿»«¿¿≈»«¬¿»

˙B¯BÎaa43Ô¯ÎÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡ ,44C¯c ÏÚ «¿««ƒ∆À»¿»¿»«∆∆
e¯‡aL45. ∆≈«¿

נוהג 39) אינו ובכור גבוה, ממון שני שמעשר פי על ואף
לקוח  שהוא כיוון - למעלה שאמרנו כמו במוקדשין
וכן  בכורה, לעניין כחולין הוא הרי אכילה לצורך בירושלים
ד, הלכה ביכורים מהלכות ו בפרק הכסףֿמשנה כתב

הדיוט. ממון הוא בעד 40)שבירושלים ליקח שמותר
לאכילה  היא הבהמה שהרי טהורה בהמה שביעית פירות

סחורה. חשוב זה ילדה.41)ואין שלא 42)אם ומרוויח
דיני  חלו לא בוודאי בכור (שעל הביעור בזמן לבערו יצטרך
"ונראה  הנאה. טובת מזה לו ויש לכהן ונותנו שביעית),
נתנה  לא הפקר שהם שביעית דפירות הרמב"ם שדעת
לוקח  ואם אחר, לדבר ולא לאכילה אלא זכות בהם התורה
על  ועובר בבכור משתכר הוא והרי שביעית מדמי בהמה
הבהמה, וכן הפקר הם הדמים - לסחורה" ולא "לאכלה
ב  פרק בתוספתא כמפורש הבכורה מן פטורה היא לפיכך
שמת  הגר ובהמת כו' הפקר) (של המדבר בהמת - דבכורות

הבכורה". מן פטורה יורשים לו כדי 43)ואין כלומר,
ולא  שביעית בפירות סחורה עושין "שאין להרוויח.

וכו'. ריווח.44)בבכורות" א 45)בלא בפרק למעלה
ובין  הזה בזמן בין מום ובעל הזה בזמן תם יזֿיח: הלכות

הבית. בזמן

.ÈÁ˜Ï46¯BÎa47Ï‚¯Ï B‡ Ba ‰zLÓÏ48CÈ¯ˆ ‡ÏÂ »«¿¿ƒ¿≈¿»∆∆¿…»ƒ
B¯ÎÓÏ ¯zÓ - BÏ49. À»¿»¿
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עד 47)קנה.46) לאכלו אסור הרי תם אבל מום בעל
מום. בו בחג.48)שיפול שנראה 49)לאכול פי על ואף

לא  אני אומר אומר, ר' קתני ובתוספתא בזה. סוחר שהוא
ירוויח  שלא שקנאו בדמים כלומר לדמיו, אלא ימכרנו
- ירוויח לא אם אף למכור, מנת על לקנות אבל בהן".

סחורה. עשיית שזוהי אסור,

.‡ÈÔÈÓL ÔÈ‡50Ï‡¯OÈÏ ÌÈÓÈÓz ˙B¯BÎa51Ï·‡ , ≈»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
˙B¯BÎa ÔÈÓLÂ .ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ˙B¯BÎa Ô‰Ï ÔÈÓL»ƒ»∆¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿

‰f‰ ÔÓÊa ÌÈ‰ÎÏ ÌÈÓÈÓz52ÏÎ‡‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L , ¿ƒƒ¿…¬ƒƒ¿««∆∆≈¿ƒ¿≈»≈
.ÌÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Ï ÔÈÓML ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÔÓeÓa¿»¿≈»ƒ«∆»ƒ»∆«¬≈ƒ

בתנאי 50) קצוב בסכום הבהמה את שמוכר היא שומא
ימכרו  כן ואחרי ידוע זמן עד במזונותיה יטפל שהקונה
יתחלק  הקצוב הסכום מן יותר שירוויחו ומה הבהמה

תם 51)ביניהם. למכור ואסור מכירה, כמו שזוהי משום
לישראל. תמימין 52)חי בכורות "שמין שם: בתוספתא

רבינו  וסובר מומין". בעלי לומר צריך ואין לכהנים
אין  קיים המקדש שבית בזמן שאילו הזה, בזמן שהמדובר
בזמן  וגם אותו. שם שאינו הדין והוא למכור זכות בו לכהן
שיפול  עד בו להיזהר שיידעו לכהנים אלא הותר לא הזה

בו. להיזהר יידע שלא לישראל לא אבל מום בו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נשחט 1) ואנה בו חייב ומי נוהג במה בהמה מעשר יבאר

למכרו. ושאסור

.‡˙BÓ‰a ÏkÓ ‰¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿ƒ∆»≈¬»»ƒ»¿≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ì„‡Ï e„ÏeiL ˙B¯B‰Ë2‰ÂˆÓ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»¿»»»¿»»»¿»»¿≈ƒ¿»

ÏÎÂ :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‡ˆÂ ¯˜·a ‡l‡ ˙‚‰B BÊ∆∆∆»¿»»»…ƒ¿«∆∆¡«¿»
¯ÓB‚Â Ô‡ˆÂ ¯˜a ¯OÚÓ3. «¿«»»»…¿≈

בשנה 2) הנולדים על זו בשנה הנולדים מן מעשרים "ואין
ה). הלכה פ"ז להלן (ראה יעבור 3)אחרת" אשר "כל

לה'". קודש יהיה העשירי השבט, תחת

.·ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ‚‰B ‰Ó‰a ¯OÚÓ4. «¿«¿≈»≈¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a ‚‰BÂ5ÈÙa ‡lLÂ ˙Èa‰ ÈÙa , ¿≈»»∆¿»»»∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈

˙Èa‰6,‰f‰ ÔÓfa ‰Ó‰a ¯OÚÏ e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ . ««ƒ¬»¬»ƒ»¿¿«≈¿≈»«¿««∆
‡nL ‰¯Êb .˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ew˙Â¿ƒ¿∆≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿≈»∆»

ÌÈÓz e‰ÏÎ‡È7‡e‰L ,˙¯k ¯eq‡ È„ÈÏ ‡a ‡ˆÓÂ …¿≈»ƒ¿ƒ¿»»ƒ≈ƒ»≈∆
ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ËÈÁL8‰f‰ ÔÓÊa ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒ«¿ƒ»«¿»»ƒ¿««∆

¯OÚÓ ‰Ê È¯‰ -9BÓeÓa ÏÎ‡ÈÂ10. ¬≈∆«¬≈¿≈»≈¿

על 4) ואפילו קלים, קדשים היו "ואפילו נג. בבכורות משנה
ממון  קלים קדשים שם:) הגלילי יוסי (ר' האומרים דעת
"העשירי  (שם) שנאמר מפני שם), בפיה"מ (רבינו בעלים"
שכבר  ולא רחמנא, אמר קודש "יהיה - " לה' קודש יהיה

שם). (גמרא אמרו,5)קדוש" שם "ובגמרא שם. במשנה
בהמה  שמעשר הסובר עקיבא דרבי אליבא אינה זו שמשנה
אבל  הקדושה, חלות לענין אלא לארץ בחוצה נוהג אינו
ה  הלכה פ"א למעלה (וראה המזבח גבי על להקריבו אסור
כלשונה, המשנה שהעתיק ורבינו לארץ), בחוצה בכור לענין

א). משנה ט פרק שם (תוי"ט כר"ע" דלא שדעתו נראה
במשנה.6) אלא 7)שם וכו' נמי האידנא הכי, "אי שם:

תקלה". משום רבה שגגות 8)אמר מהלכות בפ"א ראה
שם. ובהערות (פ"ח 9)ה"ד, שקלים בירושלמי מוכח "כן

שם  שכתבו וכמו (סא.), בכורות בסוף ובבבלי ד), הלכה
בפ"ח  עוד ועיין איתן). (יד בזה"ז במעשר ד"ה התוס'

ח. הלכה וחרמין ערכין מסכת 10)מהלכות שבסוף אף
סמך  - ימות הזה בזמן בהמה שמעשר אמרו שם בכורות
"בהמה  ז: פרק בכורות בתוספתא שנאמר מה על רבינו
שיסתאבו" עד כולן ירעו בזה"ז, מעשר ספק בה שנתערב
חלק  תנינא מהדורה ביהודה" ב"נודע וראה שמח, (אור

קפט). סימן יורהֿדעה

.‚ÌÈ‰k :‰Ó‰a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰11ÌÈiÂÏ «…«»ƒ¿«¿«¿≈»…¬ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ

פ"ה 11) שני (מעשר כהן היה עזריה בן אלעזר רבי שהרי
בהמותיו  ועישר כז:) (ברכות לעזרא ועשירי ט), משנה
בסוף  וכן תליסר). ד"ה סוף בתוספות שם ועיין כג. (ביצה
לכהן  לו נפל אם נסתפקו קי:) קמא (בבא עצים הגוזל פרק
מעשר  מהן להפריש מחוייב אם הגר, בגזל בהמות עשר
במעשר  חייבים שכהנים מבואר הרי הי"ג). להלן (ראה
כתב  וכן קלה). סימן פריימן הוצאת בתשובתו, (רבינו בהמה
פ"ו  להלן ראה (לו:), פ"ה לבכורות המשנה בפירוש רבינו
"מסתברא  קלו: בחולין גרס חננאל רבינו אבל ט. הלכה
וכו'" [כהנים] טמאים זכרים שכן למילף, ליה הוה ממעשר
דבריו  (הובאו בהמה ממעשר פטורים שכהנים ופירש
וראה  ב). זכר ערך בערוך הוא וכן שם, ורשב"א ברמב"ן
תקשה  שלא ר"ח דברי שיישב שס, מצוה חינוך במנחת

קי: קמא ובבא כג. דביצה מהא עליהם

.„‰¯ÊÚa ËÁL ‰È‰iL ‰Ó‰a ¯OÚÓ ÔÈ„Â12, ¿ƒ«¿«¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»»¬»»
˙Á‡ ‰˜È¯Ê BÓc ˙‡ ÔÈ˜¯BÊÂ13„BÒÈ‰ „‚k14, ¿¿ƒ∆»¿ƒ»««¿∆∆«¿

ÂÈ¯eÓ‡ ÔÈ¯ÈË˜Óe15ÌÈÏÚaÏ ÏÎ‡ ¯Oa‰ ¯‡Le , «¿ƒƒ≈»¿»«»»∆¡»«¿»ƒ
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯‡Lk ÌÈÏLe¯Èa16Ba ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡Â . ƒ»«ƒƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ

ÁÒÙk ÌÈÏÚaÏ Blk ‡l‡ ,ÌeÏk17ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆»À«¿»ƒ¿∆«¿ƒ»»««
‰lÁz· BLÈ¯Ù‰L ÔÈa ÌeÓ Ba ÏÙpL ÔÈa ,ÌeÓ≈∆»«≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

BÓeÓa18ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ -19. ¿¬≈∆∆¡»¿»»

נו:12) בזבחים פ"ה 13)משנה ראה אחת. שפיכה כלומר
הי"ז. מעה"ק מדות 14)מהלכות "ובמסכת במשנה. שם

שיש  מהן יש המזבח שפינות לך יתבאר ומ"ב) מ"א (פ"ג
בזבחים  בפיה"מ (רבינו יסוד" להן שאין מהן ויש יסוד, להן

הגלילי 15)שם). יוסי ר' "תניא שם: בזבחים המזבח. על
אלא  בכור) לענין יז, יח, (במדבר נאמר לא חלבו אומר,
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם,
מזבח". לגבי ואימורין דמים מתן שטעונין ופסח

לכל 16) והמעשר לכהנים, נאכל "הבכור במשנה שם זבחים
העיר". בכל ונאכלין ושוק 17)אדם, חזה אפילו כלומר,

סא. בבכורות רש"י כתב וכן לכהן, לתת מחוייב אינו
כז,18) (ויקרא נאמר שהרי מום, בעל על גם קדושה שחלה

בגמרא  ודרשו ימירנו", ולא לרע טוב בין יבקר "לא לג)
וראה  בהמה, מעשר לענין פסול לא מום שבעל נז.) (בכורות
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יד. הלכה ולהעבד 19)להלן להגזז ואסור מעשר, בתורת
שם). החומש בפירוש (רש"י

.‰ÌÈÓz ‡e‰Lk B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ‰Ó‰a ¯OÚÓ20, «¿«¿≈»»¿»¿¿∆»ƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ï‡bÈ ‡Ï :Ba ¯Ó‡pL21‰fL , ∆∆¡«…ƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆∆

,ÚÓLna ‰¯ÈÎÓ ¯eq‡ Û‡ - 'Ï‡bÈ ‡Ï' ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈«ƒ¿ƒ»««¿«
¯ÎBn‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÏÏk ¯kÓ BÈ‡Â Ï‡‚ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈»∆ƒ∆«≈

Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯OÚÓ22CÎÈÙÏe , «¬≈…»»¿¿…»»≈«¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡23Á˜BÏ ‰˜ ‡lL ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ¯ÎBÓk .24, ≈∆¿≈∆¿≈…¬ƒ∆…»»≈«

¯‡z ˙ÙÈ ¯ÎBÓÎe25BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿≈¿«…«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

מוכרין 20) אין בהמה "מעשר ב משנה פ"א שני מעשר
חי  לא נמכר שאינו מפורש לא: ובבכורות חי", תמים אותו
נאסרה  לא שחיטה שלאחר אומרים שיש אלא שחוט. ולא
במנחת  וראה (כסףֿמשנה). מדרבנן אלא התורה מן מכירתו
"ומעשר  שכתב ז בהלכה להלן נראה וכן שסא. מצוה חינוך
שרק  הרי למכרו", מותר במומו שנשחט יתומים של בהמה

אסור. בתם אבל מותר, במומו לב.21)בנשחט בבכורות
ונאמר  במעשר, יגאל לא נאמר יוחנן, ר' אמר דימי רב "אמר
נאמר  שם (שהרי עמו מכירה להלן מה בחרמים. יגאל ולא
מכירה  כאן אף יגאל"), ולא ימכר "לא כח) כז, (ויקרא

שהמקדש 22)עמו". (פ"ד) קידושין מתוספתא מוכח כן
לאחר  הקידושין הפקיעו ורבנן מקודשת. אינה מעשר בבשר
קנה  שלא ומוכרח מחיים, התורה מן דהוי כמו שחיטה,
ימכר  לא רחמנא ולכתוב (לב:) בבכורות משמע וכן לוקח.
קמ"ל  כו' אבל מזדבן, דלא הוא איזדבוני הוהֿאמינא וכו'
הרי  - מפרק איפרוקי ולא מזדבן איזדבוני דלא יגאל, לא
שמח). (אור המכירה מועילה לא בדיעבד שגם

כלום 23) עשה שלא נמצא קנה, לא שהלוקח כיון כלומר,
לוקה. אינו שאמר ולכך לרבא הרי עיון, שצריך אלא

לא  עביד אי תעביד, לא התורה שאמרה מה כל ד:) (תמורה
צו  על שעבר משום מלקות חייב הוא זאת ובכל מהני,

לחםֿמשנה. וראה על 24)התורה, אדם אמר אם פירוש,
פדיון  לו ואין לכהן ליתנו צריך חרם, שיהיה לו, השייך דבר
ומה  אֿד. הלכות וחרמין ערכין מהלכות בפ"ו ראה לעולם,
תוספות  (עיין יגאל" בלא עליה "למילקא ט. בזבחים שאמרו
נוסחת  לפי - זה לאו על שלוקין הרי למאי), ד"ה שם
לספר  הליר הגר"ח בהערת וראה כן. אינו שלנו הספרים

רסג. ל"ת הצבא 25)המצוות לחלוצי התורה שהתירה
כא, (דברים בשביה שראו הנכר מבנות לאשה אתם לקחת
ומכאן  מכירה. זו אין מכרה ואם לאחר, למכרה ואסור יב).
הספרים  כאותם היא שם המצוות בספר הנכונה הנוסחא כי
משנהֿלמלך. ועיין לוקה". מכרה "ואם שם העתיקו שלא

ו.26) הלכה מלכים מהלכות בפ"ח

.ÂelÙ‡Â ÌeÓ ÏÚa B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆»¿»¿«««¬ƒ
ÈÁ ep¯kÓÈ ‡nL ‰¯Êb ,ËeÁL27CÎÈÙÏ .28ÔÈ‡ »¿≈»∆»ƒ¿¿∆«¿ƒ»≈

‰Ó „‚k ‰Ó ÔÈÏ˜BL29ÔÈÏ˜BML C¯„k ¯OÚÓa ¿ƒ»∆¿∆∆»∆¿«¬≈¿∆∆∆¿ƒ
¯BÎaa30¯ÎBÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,31. «¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈

מותר 27) לרשב"י וגם לרבא גם ולב. לא: שם בבכורות
עליו  גזרו חכמים ורק התורה, מן שחוט מום בעל למכור
יש  אבל שחיטה. לפני גם ימכרנו שמא גזירה למכרו, שלא

אין  חי מום בעל גם לרשב"י וגם לרבא גם שהרי להבין
מצוה  חינוך (מנחת סופרים מדברי כיֿאם למכור איסור

לא.). שם והרש"ש מעשר 28)שסא, למכור שאסור מכיון
אופן. בכל אותה 29)בהמה שיחלקו כגון כחלק, "חלק

בכף  וחלק זה בכף חלק ונותנים חלקים, לשבעה או לששה
לא.). בכורות בפיה"מ (רבינו וכו' המאזנים" כפות ר"ל זה,

יח.30) הלכה פ"א למעלה אמרו 31)ראה שם, במשנה
אבל  בכור שדווקא ומשמע בבכור, מנה כנגד מנה "ושוקלין
חמישי  פרק ריש אלגזי רי"ט וראה (כסףֿמשנה). מעשר" לא

לו. אות

.ÊBÓeÓa ËÁLpL ÌÈÓB˙È ÏL ‰Ó‰a ¯OÚÓe32- «¿«¿≈»∆¿ƒ∆ƒ¿«¿
B¯ÎÓÏ ¯zÓ33¯„kBk34ÌÈÓB˙ÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰ ÈtÓ . À»¿»¿¿«¿ƒ¿≈¬»«¬≈»ƒƒ

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï35. …»¿»»

ה.32) הלכה למעלה ראה אסור. בתמימותו, נשחט אבל
שם:33) הבשר 34)ברייתא דמי את שיבליע בלא אף

ובבכורות  ח הלכה להלן ראה והגידין, החלב העור, בדמי
השבת 35)לא: ופירש"י ששת. רב של כתירוצו שם,

להבין  ויש ויסריח. כולו לאוכלו יכולין שאין אבדה
והמעשר  "הבכור במשנה שאמרו שמה אמרו, שם שבגמרא
נמכר  בהמה שמעשר מזה שמשמע באטליז" נמכרין אין
למכור  התירו לא כן אם יתומים, בבהמת המדובר - בבית
לא  כאן ורבינו באטליז. ולא בבית אלא יתומים בבהמת
שמותר  משמע דבריו מסתימת ואדרבה מזה, כלל מזכיר

באטליז. אפילו למוכרו

.ÁBÓeÓa ËÁLpL ‰Ó‰a ¯OÚÓ36¯kÓÏ ¯zÓ - «¿«¿≈»∆ƒ¿«¿À»ƒ¿…
‡l‡ ¯kÓÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÓˆÚÂ B¯BÚÂ ÂÈ„È‚Â BaÏÁ∆¿¿ƒ»¿¿«¿»¿…»¿ƒ¿…∆»

„·Ïa B¯Oa37¯BÚ‰ ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈»
¯zÓ - ‰ÚÏ·‰a Ïk‰ ¯ÎÓe ÔÈ„Èb‰Â ·ÏÁ‰Â38Ì‡Â . ¿«≈∆¿«ƒƒ»««…¿«¿»»À»¿ƒ

ÈÓ„a ¯Oa‰ ÈÓc ÚÈÏ·‰Â ,ÌÈ¯˜È ˙BÓˆÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰»¿≈»¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿≈«»»ƒ¿≈
¯zÓ - ˙BÓˆÚ‰39. »¬»À»

למעלה.36) ראה במכירה, אסור שנשחט תם אבל
כגון 37) מחיים, הנישום בדבר אלא חכמים גזרו לא כלומר,

בדבר  לא אבל בבשר, היא הבהמה חשיבות שכל הבשר
חשיבות  שאין והגידין, העור כגון מחיים, נישום שאינו

לב.). לא: (שם בהן שומא, בשעת חיה, פירוש,38)בהמה
הבשר  ודמי זוז, עשרים היו וכו' והגידין העור דמי אם
העור  את לו שמוכר ללוקח המוכר ואמר זוז, עשרים
לו  נותן הוא הבשר ואת זוז, ארבעים של במחיר והגידים

לא:). שם (ברייתא מותר - אם 39)במתנה לב. שם בעיא
מהם  שעושין שבמקום שם ופשטוה בעצמות, להבליע מותר
במקום  אבל יקרים, הם שהרי הבשר את בהן מבליעין כלים,
זה  במקום ולכן מאד, מוזל ומחירם כלים מהם עושים שאין
אלא  הבלעה שייך שלא הבשר, את בהם מבליעים אין
דומה  הפחות לכל או יותר חשוב שהוא בדבר כשנבלע
החשוב  הדבר אין חשוב פחות שהוא בדבר אבל בחשיבותו,

בו. להיבלע יכול

.Ë‰Ê ÌeÓ :¯ÓBÏ ¯OÚÓ ÈÓeÓ ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰«…∆¡»ƒ«≈«¬≈«∆
‡a ÂÈÏ‡Ó40˙Ú„Ï ‰OÚ ‡ÏÂ41ÔÈ‡L el‡ elÙ‡Â . ≈≈»»¿…«¬»¿«««¬ƒ≈∆≈»

¯BÎa‰ ÏÚ ÌÈÓ‡42‰‡B¯Â .¯OÚn‰ ÏÚ ÌÈÓ‡ - ∆¡»ƒ««¿∆¡»ƒ«««¬≈¿∆
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‰ÁÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯ÈzÓe BlL ¯OÚÓ ÈÓeÓ Ì„‡43. »»≈«¬≈∆«ƒƒ»»À¿∆
¯OÚÈ Ck ¯Á‡Â B¯„Ú ÏÎa ÌeÓ ÏÈhÈ ,‰ˆ¯È Ì‡L44, ∆ƒƒ¿∆«ƒ¿»∆¿¿««»¿«≈

B˙lÁzÓ ÌeÓ ÏÚa ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ45. ¿ƒ¿»««¬≈««ƒ¿ƒ»

לו:40) שם בקדשים,41)משנה מום להטיל שאסור
בו", יהיה לא מום "כל כא) כב, (ויקרא  שנאמר משום
וכשם  בקדשים. מום להטיל שאסור לג:) (שם מזה ולמדו
כמו  ז), הלכה פ"ב (למעלה אותו קנסו בבכור מום שהמטיל

קנסוהו. - בכוונה בהמה במעשר מום המטיל כגון 42)כן
פ"ב  למעלה ראה שם), לרבינו המשניות (פירוש כהן בעליו
במעשר  חייב שכהן ומכאן נאמן. אינו שבבכור יז, הלכה

ג. הלכה למעלה ראה שיאמרו 43)בהמה, חשד ואין
לא.), (שם קבוע מום היה שלא אףֿעלֿפי התיר שהוא
א). הלכה פ"ג (למעלה כן הדין אין שבבכור אע"פ

להטיל 44) איסור אין עישר, שלא זמן שכל ושם. שם גמרא
הדינים  לשני טעם וזהו נתקדש. לא עדיין שהרי מום, בו

שגם 45)הנ"ל. יד הלכה להלן ראה עישורו. מתחילת
מעשר. להפריש מצוה מום, בבעל

.ÈBÊ ‰La e„ÏBpL ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰46BÏ ezpL B‡ «≈«¿»ƒ∆¿¿»»∆ƒ¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ì‰ È¯‰ - ‰zÓa47e„ÏeiL „Ú , ¿«»»¬≈≈¿ƒƒ««¬≈«∆ƒ»¿

B˙eL¯a48CÎÈÙÏ .49,˙BÓ‰a· eÙzzLpL ÔÈÙzM‰ , ƒ¿¿ƒ»«À»ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈
Ìe·¯ÚÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰ÊÂ ÌÈ‡ÏË ‰‡Ó ‰Ê ‡È·‰Â50 ¿≈ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆≈»¿»ƒ¿≈¿
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈ˙‡n‰ È¯‰ - Ô‰a eÙzzLÂ51, ¿ƒ¿«¿»∆¬≈«»«ƒ¿ƒƒ««¬≈

¯eÎÓk Ô‰Ó ‰ÏË ÏkL52ÌÈ‡ÏË eL¯iL ÌÈÁ‡‰ ÔÎÂ . ∆»»∆≈∆¿»¿≈»«ƒ∆»¿¿»ƒ
Ì‰È·‡Ó53¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ -54Ï·‡ . ≈¬ƒ∆¬≈≈¿ƒƒ««¬≈¬»

,˙BÓ‰a‰ el‡Ó Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ˙eÙzLa Ì‰Ï ÌÈ„ÏBp‰«»ƒ»∆¿À»¿««ƒ»≈≈«¿≈
¯OÚna ÔÈ·iÁ - ÌÈÁ‡Ï ÔÈa ÔÈÙzMÏ ÔÈa55eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈«À»ƒ≈»«ƒ«»ƒ««¬≈¿≈ƒ»

ÌÈÁ‡‰Â ,˙eÙzM‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a e˜Â ˙BÚÓa ÔÈÙzLÀ»ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿«À»¿»«ƒ
Ì‰Ó ÌÈ„ÏBp‰ È¯‰ - ‰M¯È‰ ˙BÚnÓ ˙BÓ‰a ewL∆»¿≈ƒ»«¿À»¬≈«»ƒ≈∆
,e„ÏB Ô˙eL¯a È¯‰L .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ô‡kÓ ¯Á‡Ï¿««ƒ»«»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿»¿
¯Á‡ ÔÈÙzM‰Â ÌÈÁ‡‰ e˜ÏÁ .„Á‡ LÈ‡k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»»¿»«ƒ¿«À»ƒ««
È¯‰ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ Ô˙eL¯a ˙BÓ‰a‰ Ô‰Ï e„ÏBpL∆¿»∆«¿≈ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡56Ïk‰ eOÚ e˜ÏÁL ‰ÚLaL . ≈¿ƒƒ««¬≈∆¿»»∆»¿«¬«…
zzLÂ e¯ÊÁLÎe ,¯eËt Áe˜l‰Â ÔÈÁe˜ÏÈ¯‰ - eÙ ¿ƒ¿«»»¿∆»¿¿ƒ¿«¿¬≈

¯Á‡ Ô˙eL¯a Ô‰Ï e„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙BÓ‰aa eÙzzLƒ¿«¿«¿≈«¬«ƒ…»¿»∆ƒ¿»««
ÌÈÈ„b „‚k ÌÈÈ„‚ e˜ÏÁL Èt ÏÚ Û‡Â .ÈM‰ ‰Ê ÛezLƒ∆«≈ƒ¿««ƒ∆»¿¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ

ÌÈ‡ÏË „‚k ÌÈ‡ÏËe57‰¯OÚ „‚k ‰¯OÚÂ58Ïk‰ - ¿»ƒ¿∆∆¿»ƒ«¬»»¿∆∆¬»»«…
.ÔÈÁe˜Ïk Ô‰ È¯‰Â ¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««¬≈«¬≈≈ƒ¿ƒ

שלוקח 46) ולא להתעשר, ראויים שהם לאחר כלומר,
הלכה  להלן ראה ללידתם, הראשונים הימים בשבעת טלאים

במתנה,47)טו. לו שנותן או "הלוקח נה: שם משנה
בהמה". ממעשר כב,48)פטור (שמות נאמר שהרי

לצאנך". לשורך תעשה כן לי, תתן בניך "בכור כחֿכט)
אף  ומתנה, בלקוח אין בניך "מה נו.): (שם בגמרא ודרשו
שיוולדו  עד (אלא ומתנה בלקוח אינו ובקרך צאנך
חז"ל  קיבלו - בבכור נאמר זה שפסוק ואףֿעלֿפי ברשותו)"

בהמה. מעשר לענין שהוא פטור 49)(שם) שלקוח לפי
המעשר. ושותפין 50)מן שלוחין מהלכות בפ"ד [ראה

שם]. י להערה ובהוספה א, שם:51)הלכה במשנה

ממעשר  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים
וכו'. השותפין" "האחים גורס רש"י אבל בהמה",

(במדבר 52) מהפסוק שם בגמרא שנלמד ומה השני, לשותף
שהפסוק  הכוונה שותפות", של ולא לך "יהיה טו) יח,
ספר). (קרית לקוח של בגדר הוא שותפות שגם מלמדנו

שם.53) אחד 54)במשנה לכל כמכור הוא טלה שכל
ספר). (קרית בו חלק לכולם שיש כיון שם 55)מהאחים,

וא  חייבים, הבית מתפיסת "קנו פטורים"במשנה לאו ם
המשותף  הממון היינו הבית, "תפיסת בפיה"מ רבינו ומפרש
המשנה  ודברי אביהם", ירושת שחלקו קודם האחים, בין
את  שירשו או בבהמות השתתפו שאם כך, מתבארים
חלקו) (וטרם מעות ירשו או נשתתפו אם כן וכמו הבהמות,
המעשר. מן פטורים הבהמות הרי בהמות, אלו במעות וקנו
שהרי  במעשר, חייבים הנולדים אלו, בהמות ילדו באם רק
אחרת  שמפרש בפירש"י ראה אבל לקוחים, אינם הנולדים

כאן. בקריתֿספר וראה המשנה, דברי את שם 56)לגמרי
מן  פטורים בקלבון, שחייבים והשותפין "האחים במשנה
זה, באופן גם המשנה את שמפרש בפיה"מ וראה המעשר".
ביניהם  כשחילקו המעשר, מן ופטורים בקלבון שחייבים
נשתתפו. ושוב ברשותם שנולדו בבהמות השותפין

לכל 57) המגיע שזהו הוברר זו שבחלוקה אומרים אין
ענן  (כרב ראשונה משעה עוד ואח אח לכל או ושותף שותף
המעשר  מן ופטורים ללקוח נחשב זה שגם אלא שם),

שם). נחמן רב חלק 58)(כדברי שזה שהוברר אומרים אין
משעה  להם המגיע ומהאחין מהשותפים ואחד אחד כל של
ללקוח  נחשב זה שגם אלא שם), אלעזר (רבי ראשונה

שם). יוחנן ר' (דברי המעשר מן ופטורים

.‡Èe˜ÏÁ ‡ÏÂ ÌÈÙÒka e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«¿»ƒ¿…»¿
˙BÓ‰a‰ eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,¯OÚna ÔÈ·iÁ - ‰Ó‰aa«¿≈»«»ƒ««¬≈∆¬«ƒ…«¬«¿≈
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓ‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÁe˜Ï¿ƒ¬»ƒ»¿«¿≈««ƒ∆¬«ƒ

ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÌÈÙÒk‰ e˜ÏÁ ‡Ï59. …»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

הביא 59) מה לשם להבין יש אבל נו: שם ירמיה ר' דברי
שם  בגמרא גם הרי אחרת. לומר תיתי מהיכא זה, דין רבינו
ירמיה  ר' כי הגמרא ומתרצת פשיטא! - ירמיה ר' על מקשה
ולא  בבהמות כשחלקו והוא קלבון, משום רק זה דין אמר
שחלקו  כיון אומרים ולא מקלבון, שפטורים בכספים חלקו
חייב  ויהיה בכספים, גם ליחלק הם עומדים בבהמות
סברא  שום אין בהמה מעשר שלענין הרי עיי"ש, בקלבון
חייבים  שיהיו בכספים חלקו ולא בבהמות חלקו שאם לומר
הביא  מה ולשם פטורים, שהם ברור ודבר בהמה, במעשר

זה? דין רבינו

.·ÈÔÈÒÎ Ôlk - Ôn‡ ÈÚÓa ÌÈ¯aÚ ‰¯OÚ Á˜Bl‰«≈«¬»»À»ƒƒ¿≈ƒ»À»ƒ¿»ƒ
¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ60e„ÏB B˙eL¯a È¯‰L ,61. «ƒ¿ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿¿

נו.60) שם יוחנן ר' של פטור 61)מימרא שהלקוח ומה
לאחר  כשלקח אלא אינו י) הלכה למעלה (ראה המעשר מן
ברשותו, ונולדו עוברים עדיין כשהם לקח אם אבל שנולדו,
לשורך  תעשה "כן כט) כב, (שמות כתוב שכן לעשר, חייב
אלא  ממעשר פטור שלקוח התורה הקפידה לא לצאנך",
להתעשר), שראויין בעת (כלומר, עשייה בשעת כשלקח
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עדיין  איֿאפשר אמם, במעי אבל הלידה. אחר שהוא
שם). (בגמרא להתעשר

.‚ÈÔ‰k62¯b‰ ÏÊ‚a ˙BÓ‰a ¯OÚ BÏ eÏÙpL63- …≈∆»¿∆∆¿≈¿∆∆«≈
Ì‰ ˙BzÓ ‰p‰k ˙BznL ;¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt64, ¿ƒƒ««¬≈∆«¿¿À»«»≈

e¯‡a ¯·Îe65¯eËt ‰zÓ Ô˙Bp‰L66.¯OÚn‰ ÔÓ ¿»≈«¿∆«≈«»»»ƒ««¬≈

את 62) לעשר חייבים שכהנים ג, הלכה למעלה ראה
שלא 63)בהמותיהם. לשקר הגזלן ונשבע הגר את הגוזל

לכהנים  וחומש קרן משלם הגזלן, והתוודה הגר ומת גזל,
קי.). קמא (בבא בגמרא 64)וכו' היא ובעיא ירושה. ולא

וחייבים, כיורשים נחשבים הגר גזל לענין הכהנים אם שם,
כמקבלי  שהם שם ופשטוה ופטורין, מתנות כמקבלי או

כיורשים. ולא י.65)מתנות הלכה המקבל.66)למעלה

.„È¯ÈcÏ ÔÈÒÎ Ïk‰67¯OÚ˙‰Ï68ÔÈa ÌÈÓÈÓz ÔÈa : «…ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈≈¿ƒƒ≈
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa69ÁaÊÓ È¯eq‡ ÏÎÂ ,70ÔÓ ıeÁ ; «¬≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈«ƒ

ÌÈ‡Ïk‰71‰Ù¯h‰Â72ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ73ÔÓÊ ¯qÁÓe74, «ƒ¿«ƒ¿«¿≈»¿≈…∆¿À«¿«
‰˙nL ÌB˙i‰ ÔÎÂ .¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL∆»≈¿ƒƒ««¬≈¿≈«»∆≈»

B˙„Ï ÌÚ ‰ËÁL B‡ Bn‡75¯OÚ˙Ó BÈ‡ -76. ƒƒ¿¬»ƒ≈»≈ƒ¿«≈
Ì‰ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„e77. ¿»ƒ≈ƒƒ«¿»≈

בשעת 67) והבקר הצאן בו שמכניסים המוקף מקום "הוא
בזה" וכיוצא קנים או בנין מוקף יהא ולפעמים מעשר,
הפרשת  סדר א הלכה פ"ז להלן וראה בפיה"מ). (רבינו

בהמה. נז.68)מעשר בכורות שם 69)משנה בגמרא
לרע  טוב בין יבקר "לא לג) כז, (ויקרא מהפסוק כן למדו

במעשר. חייב מום שבעל מכאן - ימירנו" כמו 70)ולא
עבודהֿ בו ושנעבד לעבודהֿזרה המוקצה והנרבע, הרובע
אלא  אסורים אינם אלו שכל ולפי כלב, ומחיר ואתנן זרה,
"כי  כה) כב, (שם שנאמר כמו בו, אסור מום שבעל בדבר
אלא  השחתה ואין לכם" ירצו לא בם, מום בהם משחתם
חוששין  ואין הואיל בהמה ומעשר וכו', וערוה עבודהֿזרה

(שם). אלו לכל חוששין אין למום, שם,71)בו במשנה
(ויקרא  הפסוק מן הקדשים כל שאר גבי שם בברייתא ונלמד
על  נקרב שאינו לכלאים פרט כשב" או "שור כז) כב,
"תחת  קדשים לענין נאמר בגזירהֿשוה: ונלמד המזבח,
שכלאים  השבט" "תחת בהמה מעשר לענין ונאמר אמו",
מין  ואמו אחר מין שאביו מי זהו וכלאים מתעשר, אינו

כלאים. שהוולד הרחל על הבא תייש וכמו כגון 72)אחר,
הטריפות  מיני ושאר ולמעלה, הארכובה מן רגלה שנחתכה
בגמרא, שם ונלמד הֿי. בפרקים שחיטה בהלכות המובאות

שנא  משום להתעשר, נכנסת אינה כז,שהטריפה (שם מר
שאינה  לטריפה פרט - השבט" תחת יעבור אשר "כל לב):

בפיה"מ). (רבינו חולה" שהיא "לפי שנולד 73)עוברת,
וראה  והוציאו. אמו בטן את חתכו אלא הרחם, דרך לא
ממה  שם בגמרא ונלמד ד. הלכה פ"ב למעלה בדברינו
או  כשב או "שור כז) (שם, הקדשים כל שאר לענין שכתוב
למזבח, קרב שאינו דופן, ליוצא פרט - יולד" כי עז
מתעשר. אינו דופן' ש'יוצא למדו הנ"ל ובגזירהֿשוה

בגמרא 74) שם ונלמד היוולדו, ימי שבעת בתוך פירוש,
שבעת  "והיה הקדשים כל שאר לענין (שם) שכתוב ממה
על  נקרב שאינו זמן, למחוסר פרט - אמו" תחת ימים

אינו  זמן שמחוסר כנ"ל בגזירהֿשוה ונלמד המזבח.
לדיר  נכנס הוא שמיני שבליל יב. בזבחים [ואמרו מתעשר.
אלא  כן אמרו שלא מפני זה, דבר השמיט ורבינו להתעשר,
פסק  רבינו ואילו (שם), זמן" מחוסר אינו "לילה שסובר למי
כפרה  מחוסרי מהלכות פ"ג להלן זמן", מחוסר ש"לילה

כאן]. בכסףֿמשנה וראה ד. היתה 75)הלכה שלא כלומר,
הלידה. אחר אמו עם אחת שם:76)שעה במשנה

שנשחטה  או אמה שמתה כל יתום, ואיזהו "והיתום,
וכו'", אמה נשחטה אפילו אומר יהושע ר' ילדה, ואחרֿכך
למדו  שם ובגמרא בפיה"מ). (רבינו יהושע" כר' הלכה "ואין
ליתום  פרט - אמו" "תחת הקדשים בכל שכתוב ממה זאת
מתעשר. אינו שיתום כנ"ל גז"ש ונלמד נקרב, שאינו

חכמים 77) קבלום אלא בתורה, מפורשים אינם כלומר,
מגזירהֿשוה. ולמדום

.ÂË¯eËt Á˜Bl‰ ÔÈ‡78¯Á‡ Á˜Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈«≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«««
¯OÚ˙‰Ï ‰‡¯pL79CB˙a ÌÈ‡ÏË Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿»ƒ¿

ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L80;Ô¯OÚÏ ·iÁ ƒ¿«¿≈«≈»¿∆«ƒ«¿«»«»¿«¿»
L ÔÂÈkLÈÓk ‰Ê È¯‰ ,¯OÚ˙‰Ï Èe‡¯ ÔÓÊ ¯qÁÓ ÔÈ‡ ∆≈»∆≈¿À«¿«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ

B˙eL¯a e„ÏBÂ ÌÈ¯aÚ Á˜lL81. ∆»«À»ƒ¿¿ƒ¿

י.78) הלכה למעלה ראה שלקח, הבהמות את לעשר
כט)79) כב, (שמות קרא אמר רבא, "אמר נו. בכורות

לצאנך", לשורך תעשה כן לי, תתן בניך ("בכור תעשה"
בשעת  י), הלכה למעלה ראה לוקח, פטור למדו שממנו
להתעשר, ראויין שהן "בשעה ופירש"י הכתוב. מיעט עשיה
שגם  בה שנאמר וברייתא לקוחין". יהו שלא הכתוב מיעט
יחיד. דעת אלא אינה מלעשר, פטור זמנו לפני לקוח

השמיני.80) ביום יב.81)כלומר, הלכה למעלה ראה

.ÊËB‡ ‡È‰ ¯OÚÓ ˙a Ì‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆ƒ»≈ƒ««¬≈ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - ¯OÚÓ ˙a dÈ‡82. ≈»««¬≈¬≈ƒ¿»ƒ««¬≈

‡ˆBiÎÂ Áe˜Ï B‡ ÌB˙È Ô‰a ·¯Ú˙pL ÌÈ‡ÏË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»≈»∆»»«¿«≈
¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ôlk È¯‰ - Ô‰a83Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , »∆¬≈À»¿ƒƒ««¬≈∆»∆»≈∆

.‡e‰ ˜ÙÒ»≈

ודרשו 82) קודש", יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא שנאמר
עשירי  ולא רחמנא, אמר ודאי "עשירי ז.) מציעא (בבא
הצריך  ולא הודאי, את לעשר הכתוב "הצריך כלומר, ספק".

שם). (רש"י הספק" את פ"ז:83)לעשר בכורות תוספתא
להלן  וראה פטורין". כולן הרי - לקוח או יתום בהן "נתערב

יד. הלכה פ"ח

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמשה 1) לו היו ואם בהמה, מעשר מפרישין כיצד יבאר

מצטרפין. אם בעכו וחמשה בירושלים טלאים

.‡‰¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Â ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L ÈÓ2, ƒ∆»¬»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»≈¬»»
el‡ ÔÈ‡ - ¯OÚÓÏ ‰¯OÚ LÈ¯Ù‰Â ‰‡Ó BÏ eÈ‰»≈»¿ƒ¿ƒ¬»»¿«¬≈≈≈

¯OÚÓ3ÌÈ‡Ïh‰ Ïk ÒBk ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .4Ïk B‡ «¬≈∆»≈«∆≈»«¿»ƒ»
ÌÈÏ‚Ú‰5¯ÈcÏ6e‡ˆÈ ‡lL È„k ÔË˜ Á˙t BÏ ‰OBÚÂ , »¬»ƒ«ƒ¿∆∆«»»¿≈∆…≈¿

„Á‡k ÌÈL7ıeÁaÓ „ÈÓÚÓ Ô‰È˙Bn‡Â .8,˙BÚBb Ô‰Â ¿«ƒ¿∆»¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«¿≈
;Ô˙‡¯˜Ï ¯Èc‰ ÔÓ e‡ˆÈÂ ÔÏB˜ ÌÈ‡Ïh‰ eÚÓLiL∆ƒ¿¿«¿»ƒ»¿≈¿ƒ«ƒƒ¿»»
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,BÓˆÚÓ ¯·ÚiL - Ë·M‰ ˙Áz ¯·ÚÈ ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆«¬…«««»∆∆«¬…≈«¿
B„Èa B‡ÈˆBiL ‡ÏÂ9,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ¯Èc‰ ÔÓ e‡ˆiLÎe . ¿…∆ƒ¿»¿∆≈¿ƒ«ƒ∆««∆

Ë·La Ô˙B‡ ‰BÓe ÏÈÁ˙Ó10'Á 'Ê 'Â '‰ '„ '‚ '· '‡ : «¿ƒ∆»¿≈∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa - È¯ÈOÚ ‡ˆBi‰Â ;'Ë11ÌÈÓz ÔÈa , ¿«≈¬ƒƒ≈»»≈¿≈»≈»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÔÈa12‡¯˜Òa B¯˜BÒ -13‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡Â ≈««¿¿ƒ¿»¿≈¬≈∆
¯OÚÓ14B‡ ,Ë·La Ô‡Ó ‡ÏÂ ‡¯˜Òa B¯˜Ò ‡Ï . «¬≈…¿»¿ƒ¿»¿…¿»»¿≈∆

ÌÈˆe·¯ Ô‡nL15ÌÈ„ÓBÚ B‡16¯OÚÓ el‡ È¯‰ -17; ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¬≈≈«¬≈
‰Ê È¯‰ - È¯ÈOÚ Lc˜Â ‰¯OÚ ‰¯OÚ Ì‡Óe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¬»»¬»»¿ƒ≈¬ƒƒ¬≈∆

¯OÚÓ18. «¬≈

אחד 2) נטל אלא וכו' שנים אחד אותם מנה לא כלומר,
למנותם. בלי כדברי 3)מהם - ב נח, בכורות משנה,

שכשם  שאמר שם, יהודה ברבי יוסי כרבי ולא חכמים,
בהמה. מעשר כן כמו ובמחשבה, באומד ניטלת שתרומה

זו.4) בשנה הקודמת.5)שנולד מקום 6)כבהערה
בזה. וכיוצא קנים או אבנים ראה 7)מוקף כן, יצאו ואם

ה"ד. פ"ח שם.8)להלן שם.9)ברייתא, גמרא,
המקל 10) הוא שבט בשבט". למנותן "מצוה שם: ברייתא,

הרועה. קלו,11)שביד בחולין הוא וכן פ"ז, שם תוספתא
זכר  בין התורה הבדילה לא בהמה מעשר שבמצות א.

בבכור. שהבדילה כמו פ"ו 12)לנקבה, למעלה ראה
ניכר.13)הי"ד. שיהיה אדום , בצבע שם,14)צובעו

מן 16)שוכבים.15)במשנה. כשיצאו ולא כלומר,
ובברייתא.17)הדיר. במשנה בברייתא:18)שם, שם,

מכלֿמקום". קדש, העשירי "תלמודֿלומר

.·B˙eL¯a ‰„ÏBpL ‰Ó‰a Ïk Û¯ˆÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡19¯È„Ï ≈»ƒ¿»≈»¿≈»∆¿»ƒ¿¿ƒ
Bc·Ï ¯„ÚÂ ¯„Ú Ïk Û¯ˆÓ ‡l‡ ,„Á‡20‰MÓÁ BÏ eÈ‰ . ∆»∆¿»≈»≈∆»≈∆¿«»¬ƒ»

ÔÈ‡ - BkÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁÂ ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ÏË¿»ƒƒ»«ƒ«¬ƒ»¿»ƒ¿«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ21n‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,¯OÚ22ÔÈa ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒƒ««¬≈¿«»ƒ¿∆≈

ÏÈÓ ¯OÚ ‰ML ?eÙ¯ËˆÈÂ el‡Ï el‡23. ≈»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ

כדלהלן.19) מיל, עשר מששה יותר מזו זו רחוקות הן אם
ששה 20) להלן: מבואר עדר, שיהיה ביניהם המרחק ושיעור

יותר. ולא מיל, (הובאה 21)עשר פ"ז שם בתוספתא
בכפר  וחמש חנניא, בכפר חמש לו "היו נה.): שם בגמרא
ועכו" "ירושלים נקט ורבינו מצטרפות". אין - עותני
עכו  (שהרי לארץ ומחוצה ישראל מארץ שאף להשמיענו
אם  מצטרפים, ה"ט) תרומות מהל' פ"א – היא לארץ חוצה
שם  (במשנה מאיר כרבי ודלא מיל, עשר ששה קרובים הם
התוספתא  (וגם בהמה" למעשר מפסיק "הירדן שאמר: נד:)
שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן כוותיה). סברה שם

מאיר. כרבי הלכה עשרה 22)שאין אין ועדר עדר שבכל
במעשר. שם.23)שיתחייבו משנה,

.‚¯OÚ ‰ML „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ,ÌÈ¯„Ú ‰LÏL eÈ‰»¿»¬»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ»»»
ÏÈÓ24ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL È¯‰ -25‰ÚLz ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿»¿ƒ≈«»»ƒ¿»

ÚˆÓ‡a „Á‡Â Ô‡kÓ ‰ÚL˙Â Ô‡kÓ26ÔzLÏL È¯‰ - ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿∆»»∆¿«¬≈¿»¿»
.¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

ושנים 24) שלשים הוא החיצונים שני בין שהמרחק באופן
העדרים 25)מיל. שני את אליו מצרף האמצעי שהעדר

מהחיצוניים  אחד לכל האמצעי מן המרחק שהרי החיצוניים,
שם. במשנה הוא וכן מיל, עשר מששה יותר אינו

עם 26) ביחד האמצעי בעדר שיהא שצריך בגמרא, שם כרב,
כשמואל  ודלא מעשר. שיעור מהחיצוניים ואחד אחד כל
– באמצע ואחד מכאן וחמש מכאן חמש אפילו שאמר

מצטרפים.

.„¯˜a‰ ÔÓ ‡ÏÂ ¯˜a‰ ÏÚ Ô‡v‰ ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«…««»»¿…ƒ«»»
Ô‡v‰ ÏÚ27ÌÈfÚ‰ ÏÚ ÌÈO·k‰ ÔÓ ÔÈ¯OÚÓ Ï·‡ . ««…¬»¿«¿ƒƒ«¿»ƒ«»ƒƒ

ÌÈO·k‰ ÏÚ ÌÈfÚ‰ ÔÓe28:¯Ó‡pL ;¯˜a ¯OÚÓ ÏÎÂ ƒ»ƒƒ««¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿«»»
„Á‡ Ô‡ˆ Ïk ÚÓLÓ - Ô‡ˆÂ29‰O ÌÈ‡¯˜ Ì‰ÈML , »…«¿«»…∆»∆¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

.„Á‡ ÔÈÓk Ì‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»

אביי 27) זאת למד - ב נד, שם ובגמרא א. נג, שם משנה,
וגו' וצאן בקר מעשר "וכל לב) כז, (ויקרא שנאמר ממה
לזה. עשירי ותן לזה עשירי תן לה'", קודש יהיה העשירי
ל"צאן", ו"עשירי" ל"בקר" מעשר" "כל שסמך כלומר,
שאין  להודיע ואחד, אחד כל אצל מעשר שכתוב באופן
זאת  למד ורבא בקר, על מצאן ולא צאן על מבקר מעשרין
בשתי  תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר ממה (שם)
דגן, מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות
אין  דגן מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר ומקיש
כן. בהמה מעשר אף מינו, שאינו על ממין מעשרים

שם.28) שם.29)משנה,

.‰ÌÈ„ÏBp‰ ÏÚ BÊ ‰La ÌÈ„ÏBp‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»»««»ƒ
˙¯Á‡ ‰La30ÔÓ ı¯‡‰ Ú¯Êa ÔÈ¯OÚÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»»«∆∆¿≈∆≈¿«¿ƒ¿∆«»»∆ƒ

L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰31; ∆»»««»»¿…ƒ«»»«∆»»
‰L ‰L ‰„O‰ ‡ˆi‰ :¯Ó‡pL32Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆∆¡««…≈«»∆»»»»¿≈»∆ƒ∆ƒ

ÈtÓ ,¯OÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÚ ‰MÓ ‰Ó‰a ¯OÚƒ≈¿≈»ƒ»»«»»¬≈∆«¬≈ƒ¿≈
¯OÚÓ ÏÚ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈL„w‰ ˙¯ÓÁÀ¿««√»ƒ∆¬≈…ƒ¿ƒ»»««¿«

‰L ‰L ‰È‰iL Le¯Ùa ‰Ó‰a33. ¿≈»¿≈∆ƒ¿∆»»»»

מעשר 30) לענין החדשה שהשנה (ה"ו) להלן וראה שם.
בתשרי. באחד מתחילה פ"א 31)בהמה תרומות מסכת
הי"א. תרומות מהל' ופ"ה נג:)32)מ"ה, (שם למדו ומזה

הישן  מן ולא הישן על החדש מן דגן מעשר מעשרין שאין
(שם). דגן ממעשר בהיקש נלמד בהמה ומעשר החדש. על

"היוצא 33) ואמרה הארץ, בזרע בפירוש שהקפידה כשם
אינו  לשנה משנה עישר אם שלפיכך שנה", שנה השדה
בהמה  במעשר ואילו – שם תרומות בהל' כמפורש מעשר,
דגן, ממעשר כן למדו בהיקש אלא בפירוש כן נאמר לא
הקשה  ובלחםֿמשנה מעשר. זה הרי עישר אם ולפיכך
כתב  לא ואעפי"כ בהיקש, אלא נלמדו שלא דברים מכמה

מעשר. זה הרי עישר שאם רבינו בהם

.Â‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚ „Ú È¯L˙a „Á‡a ÌÈ„ÏBp‰ Ïk»«»ƒ¿∆»¿ƒ¿≈«∆¿ƒ¿ƒ¿»
el‡ ÏÚ el‡Ó ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÏeÏ‡a34e„ÏB . ∆¡ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ≈≈«≈¿

‰MÓÁÂ ÏeÏ‡a ‰ÚL˙Â ÌÈ¯OÚa ÌÈ‡ÏË ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»∆¡«¬ƒ»
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - È¯L˙a „Á‡a35CB˙a ˙B„ÏBz e„ÏÈ . ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¿»¿

Ô˙L36¯OÚ˙‰Ï ¯ÈcÏ ÌÈÒÎ dz·e ‡È‰ È¯‰ -37. ¿»»¬≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈

שמעון 34) ורבי אלעזר רבי דעת לפי וזהו ב. נז, שם משנה,
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ראש  הוא בתשרי שא' וסוברים מאיר, רבי על החולקים
"עשר  ח.) (בר"ה בהיקש כן ולמדו בהמה. למעשר גם השנה
ומעשר  דגן מעשר מדבר: הכתוב מעשרות בשתי – תעשר"
מעשר  גם כן תשרי, א' שלו ר"ה דגן מעשר מה בהמה,

תשרי. א' שלו ר"ה שאלו 35)בהמה ומשום שם, בכורות
והחמישה  החולפת, לשנה שייכים אלול בכ"ט שנולדו
ואין  החדשה, לשנה שייכים בתשרי בא' למחר שנולדו

הנולדים  מן אחרת,מעשרין בשנה הנולדים על זו בשנה
ה"ה. למעלה זו,36)ראה שנה בתוך שנולדו אלה כלומר,

הם. גם וילדו פ"ז 37)נתעברו בכורות בתוספתא הוא כן
שלש  ובנות בנות שלש שילדה גדייה כ:), בבכורות (הובאה
מפורש  וכן (כסףֿמשנה). להתעשר" לדיר נכנסות שלש
('יד  הבת עם להתעשר נכנסת שהאם - א קיד, בחולין

איתן').

.ÊÏ·h‰ BÓk ÌÈ„ÏBp‰ ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ‡38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ≈«¿»ƒ«»ƒ¿«∆∆∆»∆¡…
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL „Ú epnÓ39‡l‡ , ƒ∆«∆¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿∆»

¯kÓÏ ¯zÓ40‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ËÁLÏÂ41,¯OÚiL „Ú À»ƒ¿…¿ƒ¿…»«∆ƒ¿∆«∆¿«≈
L„˜ ¯OÚn‰ ‰È‰ÈÂ42B˙ÎÏ‰k ÏÎ‡ÈÂ43BÓk , ¿ƒ¿∆««¬≈…∆¿≈»≈¿ƒ¿»¿

e¯‡aL44. ∆≈«¿

קודם 38) ומעשרות, תרומה ממנו להפריש שחייב אוכל "כל
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י טבל" נקרא ממנו שיפריש

שם.39)הי"ט). אסורות, מאכלות טבל 40)בהל' ואילו
ה"ו). מעשר מהל' (פ"ו למכרו בכורות 41)אסור משנה,

אסרו  הזמן וכשהגיע לעשר, זמנים קבעו וחכמים ב. נז,
שם). מהמשנה ה"ח, (להלן שיעשר עד ולשחוט למכור
ולשחוט. למכור מותר מדרבנן גם – הזמן שהגיע וקודם

ה"ה).42) פ"ו (למעלה למכרו אסור ואז כלומר,
קלים.43) קדשים כשאר בירושלים אוכלו כלומר,
ה"ד.44) שם למעלה

.Á¯OÚÓÏ ‰Ma ÌÈpÓÊ ‰LÏL ÌÈÓÎÁ eÚ·»̃¿¬»ƒ¿»¿«ƒ«»»¿«¿«
ËÁLÏ B‡ ¯kÓÏ BÏ ¯eÒ‡ Ô‰Ó ÔÓÊ ÚÈbiMÓe ,‰Ó‰a¿≈»ƒ∆«ƒ«¿«≈∆»ƒ¿…ƒ¿…

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ËÁL Ì‡Â .¯OÚiL „Ú45Ô‰ el‡Â . «∆¿«≈¿ƒ»«¬≈∆À»¿≈≈
,ÁÒt‰ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈa :ÌÈpÓÊ ‰LÏM‰«¿»¿«ƒ¿¬ƒ»»»…∆«∆«
¯OÚ ‰LÓÁ ÌBÈ·e ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ·e¿¬ƒ»»»…∆¬∆∆¿¬ƒ»»»

‚Á‰ Ì„˜46¯OÚÓ Ô¯‚ ‡¯˜ el‡Ó ÔÓÊ ÏÎÂ . …∆∆»¿»¿«≈≈ƒ¿»…∆«¿«
‰Ó‰a47‰Ó‰a ¯OÚÓ ÏL ˙B¯b‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ¿≈»ƒ¿≈»≈∆«¿»∆«¿«¿≈»

‰MÓÁÂ ÌÈLÏL ÌBÈ·e ¯„‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈa¿«¬≈…∆¬»¿¿ƒ«¬ƒ»
‰nÏÂ .ÏeÏ‡ L„ÁÓ ÔB¯Á‡ ÌBÈ·e ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙqÓƒ¿ƒ«»…∆¿«¬≈…∆¡¿»»
˙BÓ‰a‰ ‰ÈÈ‰zL È„k ?el‡ ÌÈÓÈa ˙B¯b‰ eÚ·»̃¿«¿»¿»ƒ≈¿≈∆ƒ¿∆»«¿≈
¯kÓÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡L .ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚÏ ˙BÈeˆÓ¿¿≈¿»ƒ∆««ƒ∆À»ƒ¿…
„Ú ¯kÓÏ ÌÈÚÓ eÈ‰ ,e¯‡aL BÓk ,¯OÚiL Ì„…̃∆∆¿«≈¿∆≈«¿»ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰Âˆn‰ eOÚÈÂ e¯OÚiL48. ∆¿«¿¿«¬«ƒ¿»

שם.45) שם.46)משנה, עקיבא, קרי 47)כרבי "ואמאי
מדרבנן  שהרי נח.). שם (בגמרא כגורן" דטבלה גורן? ליה
(רש"י  שיעשר עד ולשחוט למכור ואסור כטבל, הוא הרי

שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן רבי 48)שם). דברי
(שם). עכו כפר איש חייא דרב בריה תנחום

.Ë˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰Â ¯ÈcÏ ¯˜a‰ B‡ Ô‡v‰ Ïk ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»«…«»»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿

˙BÁt ¯Èc‰ CB˙a e¯‡LpL „Ú È¯ÈOÚ Lc˜Ïe¿«≈¬ƒƒ«∆ƒ¿¬¿«ƒ»
¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯OÚÓ49ÔÈÙ¯ËˆÓ Ô‰Â , ≈¬»»¬≈∆«ƒ»¿…∆«≈¿≈ƒ¿»¿ƒ

„Á‡ Ô¯‚a Ïk‰ e¯OÚ˙ÈÂ ,e„ÏeiL el‡Ï50ÏÚ Û‡Â . »≈∆ƒ»¿¿ƒ¿«¿«…¿…∆∆»¿««
ÒÈÎ‰Ï ·iÁ - ÔÈna e¯‡MÈ el‡L Ú„BÈ ‡e‰L Ètƒ∆≈«∆≈ƒ»¬«ƒ¿»«»¿«¿ƒ

¯‡MÈ ¯‡Lp‰Â ,¯ÈcÏ Ïk‰51. «…«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»≈

אין 49) שהרי הבאה. שבשנה לגורן לא אבל זו, שבשנה
שאמרו  (ומה ה"ה. למעלה ראה לשנה, משנה מעשרים
"והשאר  (542 ,30 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת פ"ז בתוספתא
ב'הר  וראה הבאה" "לעונה צ"ל הבאה", לשנה יתעשרו

ב.50)המוריה'). נט, שם רבא, ודברי שם.51)ברייתא,

á"ôùú'ä úáè á"é éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שליח 1) והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה יבאר

וטעה.

.‡¯ÈcÏ Ô‡ˆ ÒÈÎn‰2˙Á‡ ˙Á‡ ˙‡ˆÏ eÏÈÁ˙‰Â ««¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ»≈««««
ÈÈÓMÏ ‡¯˜Â ÔÈna ‰ÚËÂ ,e¯‡aL BÓk ‰BÓ ‡e‰Â¿∆¿∆≈«¿¿»»«ƒ¿»¿»»«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓlLÏ B‡3¯OÚ ÌÈMÏ ‡¯wL B‡ ,È¯ÈOÚ ¿∆¿«»ƒ∆¬ƒƒ∆»»«¿≈»»
epnÓ ‰ÏÚÓlL B‡4eLc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ5Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«¿»ƒ∆¬ƒƒ…ƒ¿«¿¬»ƒ

¯OÚ „Á‡Ï B‡ ÈÚÈLzÏ ‡¯˜6.eLc˜˙ - È¯ÈOÚ »»«¿ƒƒ»««»»¬ƒƒƒ¿«¿
ÚÓL ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â7˙eÚh‰L , ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»ƒ¿»∆«»

,epnÓ ‰hÓlLÂ epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯OÚÓÏ ˙BLc˜˙Óƒ¿«¿¿«¬≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆¿«»ƒ∆
ÈÚÈLzÏ ‡¯˜ elÙ‡ .Ì‰È¯Á‡lLÂ Ì‰ÈÙlL ‡Ï Ï·‡¬»…∆ƒ¿≈∆¿∆¿«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ

È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡ÏÂ ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏÂ È¯ÈOÚ8ÔÈa , ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿»««»»¬ƒƒ≈
.ÌÈLc˜Ó ÔzLÏL - ‰eÎa ÔÈa ˙eÚËa¿»≈¿«»»¿»¿»À¿»ƒ

בהמה.2) מעשר להפריש והשישי 3)כדי השביעי כלומר,
וכו'.4)וכו'. והארבעהֿעשר השלושהֿעשר כלומר,

בהמה.5) מעשר וראה 6)בקדושת לעשירי. סמוכים שהם
שאינו  - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן

לתשיעי 7)קדוש. קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
ששלשתן  עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי
בקר  מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים?
לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן
ולא  למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע
וי"ב  שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
מתקדשת  וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם
עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה
אלא  מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין
לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך

ומלאחריו). "עשירי"8)מלפניו קרא אם רק לא כלומר,
לאחד  גם קרא אם אפילו אלא קדוש, שהוא לבדו, לתשיעי
עשירי  ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר
שקראם  מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים -

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי,

.·ÏÎ‡ ‡l‡ ,·¯˜ BÈ‡ ÈÚÈLz‰ ?ÌÈc C‡È‰Â¿≈«ƒ»«¿ƒƒ≈»≈∆»∆¡»
¯OÚÓ È¯ÈOÚ‰Â ,BÓeÓa9·¯˜È ¯OÚ „Á‡‰Â , ¿¿»¬ƒƒ«¬≈¿»««»»ƒ¿«

ÌÈÓÏL10ÌÈÓÏLk ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ .11‰OBÚ BÈ‡Â , ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
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‰¯eÓz12‰¯eÓ˙k BÓˆÚ ‡e‰L ÈtÓ ,13ÌÈ¯·c ‰na . ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»«∆¿»ƒ
Ï·‡ ;˙BÓ‰a‰ ÏÚa ‡e‰ ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆«««¿≈¬»
ÔÈa ÈÚÈLza ÔÈa ,‰ÚËÂ BÏ ¯OÚÏ ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈¿»»≈«¿ƒƒ≈
;„·Ïa È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡l‡ Lc˜Ó ÔÈ‡ ,¯OÚ „Á‡a»««»»≈¿«≈∆»»¬ƒƒ«««ƒ¿«

„ÈÒÙ‰Ïe ˙BÚËÏ ÁÈÏL e‰‡OÚ ‡lL14Lc˜Ï ‡l‡ , ∆…¬»»»ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ∆»¿«≈
Èe‡¯k15. »»

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
שלמים 10) זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

עשר  אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו
ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים".
שלמים  קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם:

במומו). יאכל טו,11)אלא (במדבר שנאמר ממה נלמד
לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה)
שקרב  מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש

שתהא 12)שלמים. אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה ואין

החזה 14) את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
בזה  מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק,
לגזזו  שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך

שם. רש"י כפירוש בו הוא 15)ולעבוד כן העשירי. את
(=לתקן  לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא

לקלקל). ולא שלחתיך

.‚È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯˜ Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ»»»««»»¬ƒƒ
‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏ ‡¯wLk - Lc˜˙ƒ¿«≈¿∆»»»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ»»
‡Ï - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â È¯ÈOÚ È¯ÈOÚÏ»¬ƒƒ¬ƒƒ¿»»«¬»»««»»¬ƒƒ…
¯˜Ú ‡Ï È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ È¯‰L ,¯OÚ „Á‡ Lc˜˙ƒ¿«≈««»»∆¬≈»¬ƒƒ«««…»«

ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL16Â .e‰‡¯˜ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ‰ ‡ˆÈ elÙ‡ ≈¬ƒƒ≈»»«¬ƒ»»»¬ƒƒ¿…¿»»
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,˜˙L ‡l‡ ¯OÚ „Á‡ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ ‡Ï…¬ƒƒ¿…««»»∆»»«¿««»»»
È¯ÈOÚ‰L ,Lc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ e‰‡¯˜e ¯OÚ „Á‡««»»¿»»¬ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¬ƒƒ
,È¯ÈOÚ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;Lc˜˙ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿«≈¿««ƒ∆…¿»»¬ƒƒ
¯OÚ „Á‡ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL ¯˜Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«≈¬ƒƒ≈»»≈««»»

Lc˜Ó17. ¿À»

ממנו,16) עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה
מקודש". עשר אחד הכלל 17)אין "זה ס:) (שם בגמרא

עשירי  שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר
יצא  לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי

.„Ì‰ÈL ‡¯wL ÔÈa ,„Á‡k È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»≈∆»»¿≈∆
È¯ÈOÚ18ÔÈLc˜Ó Ì‰ÈL - ÈÚÈLz Ì‡¯wL ÔÈa19, ¬ƒƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿≈∆À¿»ƒ

ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ20È¯ÈOÚ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿¿»¿≈»¿≈ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ
È¯ÈOÚ È¯‰ - È¯ÈOÚ Ô‡¯˜ Ì‡ :„Á‡k ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿∆»ƒ¿»»¬ƒƒ¬≈¬ƒƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯ÚÓ ¯OÚ „Á‡Â21¯OÚÓ BÓk Ì‰Â , ¿««»»¿…»ƒ∆»∆¿≈¿«¬≈
ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL22ÔÓeÓa eÏÎ‡iL23e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿¿»¿∆≈«¿

Ô‡¯˜ Ì‡Â ;ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a24- ¯OÚ „Á‡ ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ¿»»««»»
‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁ‰Â È¯ÈOÚ‰ È¯‰25eÏÎ‡ÈÂ , ¬≈»¬ƒƒ¿«Àƒ¿…»ƒ∆»∆¿≈»¿

ÔÓeÓa26. ¿»

בזה 18) זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי

למעלה  וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה

וחולין 19) עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
זה  מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין
וזה  מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה".
שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי
קדושים  אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא

(כשקראו 20)כלל. קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי),
קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום

במומם. והגוזז 21)ונאכלים בוודאי קדושים ושניהם
שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם באחד אף והעובד

שלמים.22) קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר שהרי
אף 23) קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך

כשלא  להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי
בהמה  מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
אבל  לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו
לכהנים  אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים
מצויים  כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון
לבית  קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא

כאחד.24)הפסול. שיצאו ולאחדֿעשר לעשירי
חולין 25) הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי

עשירי. קראו לא שהרי פדיון,26)גמור צריך אין וכאן
רבינו  כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין
שתי  את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות שתי
לעניין  שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות

פדיון.

.‰ÔBL‡¯ Ô‰L ÌÈL ‰lÁz e‡ˆÈÂ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿¿ƒ»¿«ƒ∆≈ƒ
‚eÊ Lc˜Óe ‚eÊ ‚eÊ Ïk‰ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ÈLÂ¿≈ƒ¬≈∆∆«…¿«≈

È¯ÈOÚ27ÌÚt ÏÎa ‰LÏL ‰LÏL Ô‡Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿»¿»¿»««
˙È¯ÈOÚ‰ ˙k‰ Lc˜Ó - ‰MÓÁ ‰MÓÁ B‡ ÌÚÙÂ28. »««¬ƒ»¬ƒ»¿«≈««»¬ƒƒ

מונה 27) כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. ושניהם
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם
"שניים  ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש אבל
כיחידה  זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים",

כשניים. אלא שלושה 28)אחת של העשירית הכת כלומר,
וכו'. חמישה של או

.ÂlÁza e‡ˆÈ„Á‡ Ô‡Óe ÌÈL ‰29ÈLÈÏM‰ ‡¯˜Â , »¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»»∆»¿»»«¿ƒƒ
È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Bk¯„k ‰Óe ,ÈL Ô‰È¯Á‡ ‡ˆiL∆»»«¬≈∆≈ƒ»»¿«¿∆»∆»¬≈

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈLc˜Ó È¯ÈOÚ‰Â ÈÚÈLz‰30. «¿ƒƒ¿»¬ƒƒÀ¿»ƒ¿≈»¿¿»
ÌÈL È¯‰L ,È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡e‰L ÈtÓ - ÈÚÈLz‰«¿ƒƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ«««∆¬≈¿«ƒ
,¯OÚ „Á‡ ‡e‰ È¯ÈOÚ B‡¯wL ‰ÊÂ ;‰lÁza e‡ˆÈ»¿«¿ƒ»¿∆∆¿»¬ƒƒ««»»

Lc˜˙ - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯Bw‰Â31BÓk , ¿«≈¿««»»¬ƒƒƒ¿«≈¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

אחת.29) יחידה בתור אותם מנה במשנה 30)כלומר, שם
(וכן  רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן
ואינם  קריבים שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש
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במומן  ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים
ידי 31)לבעלים. על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא באופן

ממנו. עשירי שם פי 32)כך על ואף בֿג, הלכות למעלה
קרב  העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם
שינה  אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר
המניין  כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי
נאכלים  אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, ועד מהתחלה

במומם.

.Ê,È¯ÈOÚ ¯Ó‡Â ÔBL‡¯ ‡ˆiL ÔB‚k ,Ú¯ÙÓÏ Ô‡Ó¿»»¿«¿≈«¿∆»»ƒ¿»«¬ƒƒ
‰Óe È¯ÈOÚ‰ ‡ˆiL „Ú ,ÈÚÈLz ¯Ó‡Â ÈL ‡ˆÈÂ¿»»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«∆»»»¬ƒƒ»»
.Lc˜˙ ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L ,L„˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆…∆∆»¬ƒƒ≈≈»ƒ¿«≈

.Á- ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ¯‡LÂ È¯ÈOÚ ÈÚÈLzÏ ‡¯»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒƒ«ƒ
BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰33,¯OÚÓ ¯Èca ¯‡LpL ‰ÊÂ , «¿ƒƒ≈»≈¿¿∆∆ƒ¿««ƒ«¬≈

B¯¯· ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡34ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L , ««ƒ∆…»»¿…≈¿∆»¬ƒƒ≈≈»
,BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰ - ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ˙Ó .Lc˜˙ƒ¿«≈≈»¬ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ≈»≈¿
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eËt eÓÂ e‡ˆiL ‰BÓM‰ ÏÎÂ¿»«¿»∆»¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…
,‡ˆiL Ì„˜ ˙Ó ‡l‡ ·¯wÏ Ô‰lL È¯ÈOÚ Lc˜˙ƒ¿«≈¬ƒƒ∆»∆ƒ»≈∆»≈…∆∆»»

.¯ËBt Èe‡¯‰ ÔÈn‰L∆«ƒ¿»»»≈

עשירי 33) שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי
במומו. ייאכל כך ומשום העשירית. פירוש 34)מהבהמה

לעשירי. בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא

.Ë,CÏB‰Â ‰BÓ ‰È‰Â ¯ÈcÏ ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ«ƒ¿»»∆¿≈
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó35Bk¯„k ÌÈÏLÓe ‰BÓ - ≈∆»ƒ«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿

OÚ Lc˜Óe‡l‡ ÌÈiÁ ‰zÚ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯È ¿«≈¬ƒƒ««ƒ∆≈»«»«ƒ∆»
‰ÚLz36. ƒ¿»

להימנות.35) הדיר מן שיצאו אלה כיוון 36)כלומר,
חיים. עשרה הדיר בתוך היו שמקודם

.È¯Èc‰ CB˙aL el‡Ó „Á‡ ˙Ó37eÓpL el‡ -38 ≈∆»≈≈∆¿«ƒ≈∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ¯ËBt ¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿»»»¿«¬≈≈««
CB˙aL el‡Â ,e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿

¯Èc‰39ÌÈ¯Á‡Ï eÙ¯ËˆiL „Ú ¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ40. «ƒ«ƒ»¿…∆«≈«∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ
,¯ÈcÏ ÔÒÈÎ‰Â ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ

‰Úa¯‡ e‡ˆÈÂ41‰ML e‡ˆÈÂ ,‰Ê Á˙Ùa Ô‡Óe42 ¿»¿«¿»»¿»»¿∆«∆¿»¿ƒ»
:¯Èc‰ CB˙a ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡LÂ ,¯Á‡ Á˙Ùa Ô‡Óe¿»»¿∆««≈¿ƒ¿¬»«¿»»¿«ƒ
Ba e‡ˆiL Á˙t‰ ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ e‡ˆÈ Ì‡ƒ»¿»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ«∆«∆»¿

„Á‡ Ô‰Ó ÏËB - ‰MM‰43ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ44Ô˙B‡L ; «ƒ»≈≈∆∆»¿À»¿ƒ∆»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ ÔBL‡¯ Á˙tÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿¿ƒ»ƒ∆«ƒƒ¿»»»

Ô¯Ët45ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ el‡ e‡ˆÈ Ì‡Â . ¿»»¿ƒ»¿≈»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ
Ì˙B‡ È¯‰ - ‰lÁz ‰Úa¯‡‰ Ba e‡ˆiL Á˙t‰«∆«∆»¿»«¿»»¿ƒ»¬≈»
e‡ˆiL ‰MM‰ Ô˙B‡Â ‰lÁza e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿«¿ƒ»¿»«ƒ»∆»¿
‰Ó Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÔÈ¯eËt ÈL Á˙Ùa Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¿∆«≈ƒ¿ƒ∆»∆»≈∆ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡ ¯Èca ÌL e¯‡L È¯‰L ,¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈÓƒ¿»»»¿«¬≈∆¬≈ƒ¿¬»«ƒ¬≈ƒ
‰Úa¯‡‰ el‡ Ï·‡ ;¯OÚÏe ÔÈn‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¬»≈»«¿»»
- ÔBL‡¯‰ Á˙tÓ eÓÂ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯‡LpL∆ƒ¿¬««ƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

Èe‡¯‰ ÔÈÓ BÈ‡46.¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ , ≈ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿…∆«≈

e¯‡LÂ ÈL Á˙tÓ ‰Úa¯‡Â ‰Ê Á˙tÓ ‰Úa¯‡ e‡ˆÈ»¿«¿»»ƒ∆«∆¿«¿»»ƒ∆«≈ƒ¿ƒ¿¬
ÌÈÁ˙t‰ ÈMÓ „Á‡Ó ‰MM‰ e‡ˆÈ Ì‡ :‰ML ÌL»ƒ»ƒ»¿«ƒ»≈∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ¯OÚÓ „Á‡ Ô‰Ó ÏËB -47e‡ˆÈ Ì‡Â ; ≈≈∆∆»«¬≈¿À»¿ƒ¿ƒ»¿
‰MM‰ÌÈÁ˙t‰ ÈLa48ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰MM‰ È¯‰ - «ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰BÓM‰Â ,¯Á‡ Ô¯‚Ï¿…∆«≈¿«¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»ƒ»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ eÓ Ô‰Ó ‰Úa¯‡ ÏkL ;ÔÈ¯eËt¿ƒ∆»«¿»»≈∆ƒ¿ƒ¿»»»
ÌL eÈ‰ ‰ML È¯‰L ,¯OÚÏe ‰¯OÚ ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ»»¬»»¿«≈∆¬≈ƒ»»»

.¯Èc‰ CB˙a ÌÈ¯‡Lƒ¿»ƒ¿«ƒ

להימנות.37) מהדיר יצאו שטרם אלה שיצאו 38)כלומר,
יצאו.39)במניין. לא מן 40)שעדיין נפטרו לא שעדיין

עשרה. ביחד ויהיו בשנייה,42)בראשונה.41)המעשר
בפתח  הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל
דרך  שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה ונשארו השני,
והארבעה  פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח
או  בדיר נשארו אם אבל אחר, לגורן מצטרפים הראשונים
והארבעה  פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו
אחר. לגורן מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43) אחר 45)כל שהרי
מספיק  מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו
בפתח  יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר למניין,

כדין. מניין והם שהרי 46)אחד עשרה, שם היו שלא
שני. מפתח זה לפני יצאו מהעשרה 47)השישה שהרי

שיצאו  והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח
שיצאו  שבעת הראוי, מניין משום פטורין השני מהפתח
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו

מהששה,48) הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו
השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת

.‡Èe‡ˆÈÂ ,¯Èc‰ CB˙a ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰ÚLz BÏ eÈ‰»ƒ¿»»»¿»ƒ¿«ƒ¿»¿
ÔB¯Á‡‰ ÏËB - ÈL Á˙Ùa ‰ÚL˙Â ‰Ê Á˙Ùa ‰ÚLzƒ¿»¿∆«∆¿ƒ¿»¿∆«≈ƒ≈»«¬

¯OÚÓ ÌLÏ49‰ÚLz‰ Ô˙B‡L ;ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ50eÓ ¿≈«¬≈¿À»¿ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿
Èe‡¯‰ ÔÈÓ51. ƒ¿»»»

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מפתחם.50) יצא לא שהעשירי אותן כלומר,
לעשרה.51) לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

.·È¯Èc‰ ÔÓ Ba¯Â BL‡¯ ‰Ïh‰ ‡ÈˆB‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ«»∆…¿Àƒ«ƒ
.¯·c ÏÎÏ ÈeÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÊÁÂ¿»«¬≈¿»¿»»»

.‚ÈBnÚ ¯acL B¯·Á ÈtÓ ÔÈn‰ ˜ÈÒÙ‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ≈ƒ
˙aL ÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡52ÌÈÏLÓe ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿»≈«»¬≈∆≈«¿ƒ

.Ck ¯Á‡ BÈÓƒ¿»««»

משום 52) טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור
המניין. בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא

.„È,È¯ÈOÚ Lc˜Óe „Á‡ „Á‡ ÔÈ‡ˆBi‰ ‰BÓ ‰È‰»»∆«¿ƒ∆»∆»¿«≈¬ƒƒ
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜Â53el‡ CB˙Ï ,¯Èc‰ CB˙Ï ¿»«∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÏkL ;Ïk‰ e¯ËÙ - e¯OÚ˙ ‡ÏÂ eÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ¿«¿ƒ¿¿«…∆»
ıÙwL Èen‰ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡54,¯Á‡ B‡ ∆»≈∆»≈ƒ«»∆»««≈

e¯‡a ¯·Îe.ÔÈ¯eËt ÔÈÈen‰ ÏkL ¿»≈«¿∆»«¿ƒ¿ƒ
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אלו 53) הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
עשרה  כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים".
הדיר. לתוך התשעה מן אחד קפץ כך ואחר העשירי וקידש
מן  אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל
הראוי. במניין שנפטרו עשירי שקדש לפני המנויין

על 54) הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
החייבים  מן אחד יהיה שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב.
עשירי  אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא -
נאמר  שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון
ולא  וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא

ספק". עשירי

.ÂËÌÈi¯ÈOÚ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜55Ôlk - ¯Èc‰ CB˙Ï »«∆»ƒ»¬ƒƒƒ¿«ƒÀ»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È56ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ57. ƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿¿»

בהמה.55) מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד
המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל שעל
כלום.57) בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-zFpAxTxtq
zFkldzFbbW

¥¤̈§̈
¦§§¨

(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»
(· .B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»«ƒ¿»
‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ»»ƒ…
‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ,‡ËÁ»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆«ƒ¿»
˙B¯·Ú ÏÚ ÌL‡ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL (‚ .ÈeÏz ÌL‡»»»∆«¿ƒ«≈»»«¬≈
·È¯˜iL („ .È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .˙BÚe„È¿¿∆«ƒ¿»»»««∆«¿ƒ
- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ .˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»»ƒ
.‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡ ÛBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומה 1) כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר יבאר

ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא

.‡‰‚‚La ¯·BÚ‰ Ïk2‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ3 »»≈ƒ¿»»«««ƒƒ¿…«¬∆
‰OÚÓ da LiL4˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL5·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆≈»«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈¬≈∆«»

˙‡hÁ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï6B˙‡hÁ ·È¯˜iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈∆«¿ƒ«»
B˙‚‚L ÏÚ7. «ƒ¿»

בשני 2) אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו שנעלם
להלן  המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים:
ידע  לא אבל אסור שהוא שידע או מותר, שהוא - ד בהלכה
לו  נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים
או  אמו שהיא ידע ולא אשה על הבא  כגון: עבירה, שזוהי
שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו,

להלן.3) ראה כרת, בהן שיש מצוותֿעשה למעט
ב).4) הלכה (להלן מגדף בזדון.5)למעט עליה עבר אם

עבר  אם ביתֿדין, מיתת עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות

והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה
כרת. עליה חייבים כזֿכח):6)שאז ד, (ויקרא שנאמר

אחת  בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם
שעירת  קרבנו והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות
(במדבר  ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים
שאינו  הרי בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו,
מעשה  בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב
(ויקרא  ובספרא ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות
יכול  תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת
אחת  תורת ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים
בעבודהֿ בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה
כרת  זדונו על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה זרה:
כרת  זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל

חטאת". שגגתו הרי 7)ועל כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: כבר

.·k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ÏÎÂÏÚ ÔÈ·iÁ - ˙¯ ¿»¬≈»∆«»ƒ«¿»»≈«»ƒ«
˙‡hÁ d˙‚‚L8Ûc‚Ó :˙B¯·Ú LÏMÓ ıeÁ ,9Ïh·Óe ƒ¿»»«»ƒ»¬≈¿«≈¿«≈

‰ÏÈÓ10ÁÒt Ôa¯˜Â11‰ÏÈn‰Â ÁÒt‰ .12Ô‰L ÈtÓ - ƒ»¿»¿«∆««∆«¿«ƒ»ƒ¿≈∆≈
‡Ï ˙‚‚L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ˙‡hÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓƒ¿¬≈¿«»≈¿ƒƒ∆»«ƒ¿«…

‰OÚ˙13˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ :¯Ó‡pL ,14‡Ï ¯L‡ ÈÈ «¬∆∆∆¡«««ƒ»ƒ¿¿»¬∆…
‰ÈOÚ˙15‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ - Ûc‚Ó‰Â ;16, ≈»∆»¿«¿«≈ƒ¿≈∆≈«¬∆

‰‚‚La ‰OÚÏ :¯Ó‡Â17Ba ÔÈ‡L Ûc‚Ó ‡ˆÈ - ¿∆¡«»…∆ƒ¿»»»»¿«≈∆≈
‰OÚÓ18Û‡ ,dBÏ‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú Ïa˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¿ƒ»«¿«≈¬»»»∆¡««

Ï˜Ò - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â ,˙¯k ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ19, «ƒ∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒƒ¿»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La Ïa˜ Ì‡20‡lL ÈÙÏ , ƒƒ≈ƒ¿»»»ƒ«»¿»¿ƒ∆…

˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰OÚ21. »»«¬∆¿∆¡««¬»««

שם.8) וספרא שם, בכריתות את 9)משנה  מברך הוא
ז. הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"ב ראה תינוק 10)השם,

ואם  לכשיגדל, עצמו את למול חיוב עליו מוטל נימול, שלא
כמו  כרת, שחייב מצותֿעשה, ביטל - במזיד עצמו מל לא
בשר  את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר
אינו  ואףֿעלֿפיֿכן מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה ערלתו
שיש  ידע שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב

עצמו). למול חיוב ה 11)עליו מצות קרבן שביטל קרבת
שנאמר  כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב ואףֿעלֿפי פסח.
היה, לא ובדרך טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר
אינו  - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל
מחויב  שהוא ידע כשלא בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב

היום. פסח שערב ידע שלא או פסח קרבן אף 12)להקריב
עצמו  את שטמא וכגון מעשה, ע"י המצוה את בטלו אם

כאן). אורֿשמח (ראה בשגגה פסח ג.13)בערב כריתות
ה). הלכה דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ' כן 14)וספרא

לענין  שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י רומי בדפוס וכ"ה נכון,
והיא  מצות" מכל "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי נפש

סופר. שם.15)טעות במשנה 16)ספרא כחכמים
בלחםֿמשנה). וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב., כריתות

מעשה.17) עלֿידי הלאו על במשנה,18)שיעבור שם
ג. הלכה א פרק שם והיינו 19)ובספרא להיות. צריך כן

(שמות  שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו אם
וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח) לב,
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להשתחוואה. אמירה דעת 20)הוקשה לפי סג. סנהדרין
עקיבא. כר' ולא "לעשות 21)חכמים, רבינו כתב למעלה

המלך). עמק (הגהות למה? כתובים ושני בשגגה",

.‚˙B˙¯k Ïk22˙B˙¯k LÏMÓ ıeÁ ‰¯BzaL »¿≈∆«»ƒ»¿≈
e¯‡aL23- ‰‚‚La Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ „ÈÁi‰ ¯·Ú Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»««»ƒ«««≈∆ƒ¿»»

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó24L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÓ ıeÁ .25 ≈ƒ«»¿»ƒ»≈∆»«…∆
Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ26˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ì‰ÈML , ¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆¿≈∆≈¿ƒƒ«»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡l‡ ‰Úe·˜27¯‡a˙iL BÓk ,28. ¿»∆»»¿»∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

כרת.22) עליהם שחייבים ב:23)איסורים הלכה למעלה
פסח. קרבן ומבטל מילה מבטל להלן 24)מגדף, ראה

קבועה. חטאת היא מה ד, קדשים 25)הלכה בשר אכל
כרת, חייב - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב
מזבח  בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז, (ויקרא שנאמר
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים
ורש"י  ה). הלכה פ"י להלן וראה יד: (מכות מעמיה"
"אמור  ג) כב, (ויקרא שנאמר ממה מביא ב. כריתות במשנה
וגו' הקדשים אל וגו' יקרב אשר איש כל לדורותיכם אליהם
ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו

במזיד 26) כן עשה שאילו ולפנים, ישראל עזרת מפתח היינו
כמו  יב), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ"ג כרת חייב -
יתחטא  ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שכתוב
טמא" ה' מקדש את כי הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה
הנוגע  "כל יג) יט, (שם עוד וכתוב ה), הלכה פ"י (להלן
טמא  ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת
במשנה  וברש"י שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה

ב). הלכה 27)כריתות להלן וראה שם. בכריתות משנה
ויורד. עולה קרבן הוא מה ה.28)ד, הלכה פ"י להלן

ונעלמה  נטמא שאם יא) וֿז, בֿג, ה, (ויקרא שכתוב שמה
כשטמא  המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב טומאתו ממנו
ו: שבועות וראה ידע, ולא קדשים אכל או למקדש נכנס זה

.„‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰‡a‰ ‡È‰ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ29„·Ïa30, «»¿»ƒ«»»ƒ«¿≈»ƒ¿«
Ì‡ ‡l‡ ,Úe·˜ BÈ‡L Ôa¯˜ ‡e‰ „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜Â¿»¿»∆¿≈»¿»∆≈»«∆»ƒ
- ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ˙‡hÁ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈ƒ«»¿≈»¿ƒ»»»ƒ

ÛBÚ ‡È·Ó31‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡32¯‡a˙iL BÓk ,33. ≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆ƒ¿»≈
ÏÚ ‡È·Ó „ÈÁi‰L ˙B¯·Ú‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»¬≈∆«»ƒ≈ƒ«

LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L34:Ô‰ el‡Â . ƒ¿»»«»¿»«¿»ƒ¿»¿≈≈
Bn‡ ÏÚ ‡a‰ (‡35BzL‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ (· .36‡a‰ (‚ . «»«ƒ«»«≈ƒ¿«»

dn‡ Ì‡ ÏÚ37‰È·‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ („ .38ÏÚ ‡a‰ (‰ . «≈ƒ»«»«≈»ƒ»«»«
Bza39Ba ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ê .Bza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Â .40. ƒ«»««ƒ«»««¿

BzL‡ ˙a ÏÚ ‡a‰ (Á41(È .dza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ë . «»««ƒ¿«»««ƒ»
˙a ÏÚ ‡a‰da42B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (‡È .43‡a‰ (·È . «»««¿»«»«¬«»

ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙· ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ44ÏÚ ‡a‰ (‚È . «¬∆ƒ«≈∆»ƒ«»«
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („È .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡45ÏÚ ‡a‰ (ÂË . ¬»ƒ«»«¬ƒ«»«

BzL‡ ˙BÁ‡46ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÊË .47‡a‰ (ÊÈ . ¬ƒ¿«»«≈∆»ƒ«»
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ48Ba ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÁÈ .49(ËÈ . «≈∆¬ƒ»ƒ«»«≈∆¿
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰50LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Î .51(‡Î . «»«≈∆»ƒ«»«≈∆ƒ

‰cp‰ ÏÚ ‡a‰52¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰ (·Î .53‡a‰ (‚Î . «»««ƒ»«≈ƒ»»«»
ÂÈ·‡ ÏÚ54ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („Î .55·ÎBM‰ (‰Î . «»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«≈

‰Ó‰a ÌÚ56˙‡ ‰ÈÏÚ ‰‡È·nL ‰M‡‰ (ÂÎ . ƒ¿≈»»ƒ»∆¿ƒ»»∆»∆
‰Ó‰a‰57.ÌÈ¯OÚ ˙BÈ¯ÚaL ˙B˙¯k Ïk e‡ˆÓ «¿≈»ƒ¿¿»¿≈∆»¬»∆¿ƒ

LÏLÂ58. ¿»

מביא 29) בהמה איזו שמפרט ההלכה, בסוף להלן ראה
בין  ההבדל וכן כריתות. חייבי בשאר ואיזו בעבודהֿזרה,
כריתות. חייבי שאר לענין משוח, וכהן למלך הדיוט

ויורד.30) עולה כקרבן הסולת מן ולא העוף מן ולא
יונה.31) בני שני או תורים, ידו 32)שתי כשאין סולת,

לעוף. גם ד.33)משגת הלכה פ"י במשנה 34)להלן
מונה  שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם)
"אשה  בכלל מפרט רבינו ואילו לאחת, ובתה" "אשה
בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה":

(לחםֿמשנה). בנה היתה 35)בת אם ובין שם. במשנה
אב, אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב אביו נשואת
אנוסת  היתה אם ובין ה"ב) פ"ב ביאה איסורי הלכות ראה
שנאמר  אמו, על בא משום אחת, אלא חייב שאינו אביו,
כרת  וחייב היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח, (ויקרא
פרשת  בסוף שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי כט): יח, (שם העריות
חייב  - ובשוגג עמם", מקרב העושות הנפשות ונכרתו האלה
חטאת  חייב בשוגג כרת, חייב שבמזיד שכל קבועה, חטאת

ב). הלכה (למעלה "הבא 36)קבועה שם במשנה חמותו,
ובתה  אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על
העריות  ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב תגלה", לא

הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), של 37)(שם,
וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר אשתו,
בין  הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת
בת  נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה נשא אם
מדברי  שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה

ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה שנאמר 38)סופרים,
תקח  לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם):

למי. קדם מי נפק"מ ואין וגו' ערותה" בין 39)לגלות
"אשה  בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא
מן  אשתו (ואינה מאנוסתו שהיא ובין שתים, וחייב ובתה"
מפורש  זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין,
בת  אם בקלֿוחומר: התורה מן עליו היא אסורה - בתורה
הלכה  ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת
למדו  ועוד) ה. וכריתות ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו,

מגזירהֿשוה. גם בין 40)אותה לו, שנולדו ובנו ובתו
ראה  בנה, ובת בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו
בת  או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן)
(שם, כמפורש במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם היא 41)כט), אם אף
תגלה", לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה

שתים, חייב בתו היא משום ואם ואחת בתו משום אחת
במזיד  כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה

כנ"ל. בשוגג והבן 42)וחטאת הבת אם אף אשתו. של
את  תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם
ואם  וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה בת
משום  ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא

בתו. וכמו 43)בת מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
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בדרך  לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן
והיתה  אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות ובין הנישואין,
ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו
מולדת  או בית מולדת אמך, בת או אביך בת אחותך "ערות
הוא  הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ,
שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות משום גם שתים, חייב

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות כלומר,44)וראה
אשת  בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו, נשואת אשת בת
וחייב  ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך
ביאה  איסורי בהלכות (ראה שלמעלה אחותו ערות משום גם
משום  אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם).
אביו, אשת בת אחותו ערות משום ולא אחותו, ערות

כאשתו. אינה ובין 45)שאנוסתו במשנה. ב. כריתות
עליו  ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא
יבֿיג): (שם, שנאמר ה), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות
אחות  ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך  אחות "ערות

היא". אמך שאר כי תגלה, לא שם.46)אמך במשנה
בין  מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו
מות  לאחר אבל מזנות, ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה
ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו
לצרור  תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר

בחייה". עליה ערותה בין 47)לגלות אמו, אינה אפילו
וגם  אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא  אביו בחיי
מן  בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת משום

(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין איסורי הנישואין, כות
אביך  אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
גם  היתה זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא

אמו. על בא משום גם חייב שנאמר 48)אמו, שם, משנה
תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם,
אשת  אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא". דודתך
שהוא  בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי
אסורות  אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין מהאב, אמו אח
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם

אשת 49) תגלה לא כלתך "ערות טו): (שם, שנאמר שם,
ערותה". תגלה לא היא טז)50)בנך (שם, שנאמר שם,

אחיו  שמת וכגון היא", אחיך ערות תגלה, לא אחיך אשת
יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח
עליו  הם אביו, אחי ואשת בנו אשת אחיו, אשת אלו: וכל
בין  שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה
מאשת  (חוץ מותן לאחר בין בעליהן בחיי בין נתגרשו, שלא
בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו
איש, אשת משום וגם בשר, שאר משום גם שתים. חייב

א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות שנאמר 51)ראה שם,
לטמאה  לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם,

בנדת 52)בה". אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,
ערותה". לגלות תקרב לא (שם,53)טומאתה שנאמר שם,

ואחד  היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב)
איסורי  מהלכות (פ"א עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא
ככל  התראה בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה
ככל  קבועה חטאת מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות

כריתות. "ואת 54)חייבי של הלאו על שעבר מה מלבד
משום  גם חייב (שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר

מבואר  נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות
בשוגג, עבר אם חטאות שתי לחייבו ממש, לאביו שהכוונה

א. הלכה פ"ד להלן גם שעבר 55)ראה מה מלבד זה, גם
גם  חייב אשה", משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על
חייב  שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי "ערות משום

שם. פ"ד להלן גם וראה שם, חטאות, כריתות 56)שתי
ובין  נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
בהמה  "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא
ועוף  חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך תתן לא
בלא  במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי מה' (פ"א
חייב  ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי ככל והתראה, עדים

הכריתות. חייבי ככל שנאמר 57)חטאת שם, כריתות
תבל  לרבעה בהמה לפני תעמוד לא "ואשה כג): (שם,
ככל  והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא".
הכריתות. חייבי ככל בשוגגת וחטאת כט), (שם, העריות
נאסרת  האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא
תתן  לא בהמה (=ובכל שלמעלה הזכרים של מהפסוק

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). בכ"י 58)שכבתך
עוז. ובמגדל רומי בדפוס וכ"ה ועשרים", "ששה תימן:
נתמעטו  שלנו הגירסא ולפי בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם
אביו  על הבא והם: אחר, מצד גם כרת בהם שחייב  שלשה
הזכר. עם השוכב משום כרת בהם שיש אביו, אחי ועל
משום  כרת בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא
מיוחדת  אזהרה באה לא הדברים ובאותם אחותו. על הבא
שלחשבון  נמצא בשגגה, חטאות שתי לחייבם כיֿאם
אלא  אינם הכריתות ולמנין וששה, עשרים הם החטאות

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים

„·BÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ Ú·L ˙B¯·Ú‰ ¯‡L·eƒ¿»»¬≈¿«∆¿≈¿≈≈»≈
‰¯Ê ‰„B·Ú59‰OÚÓa60CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰ (· .61. ¬»»»¿«¬∆«≈ƒ«¿«…∆

·B‡ ÏÚa (‚62‰OÚÓa ÈBÚcÈ ÏÚa („ .63(‰ . ««««ƒ¿ƒ¿«¬∆
˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰64ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (Â . «¿«≈∆««»»∆¿»»¿

ÌÈ¯etk‰65ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ (Ê .66(Á . «ƒƒ»≈¿∆¿«ƒƒ
¯˙B ÏÎB‡‰67ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Ë .68ÏÎB‡‰ (È . »≈»»≈»≈¿∆«»≈

·ÏÁ69Ìc ÏÎB‡‰ (‡È .70Ïebt ÏÎB‡‰ (·È .71(‚È . ≈∆»≈»»≈ƒ
ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰‰¯ÊÚÏ72Ôa¯˜ ‰ÏÚn‰ („È . «≈»»ƒ»¬»»««¬∆»¿»

‰¯ÊÚÏ ıeÁ73‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ÂË .74(ÊË . »¬»»«¿«≈∆∆∆«ƒ¿»
˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰75‰ÁLn‰ ÔÓLa Cq‰ (ÊÈ .76. «¿«≈∆«¿…∆«»¿∆∆«ƒ¿»

להם 59) תשתחוה "לא ה): כ, (שמות שכתוב שם. כריתות
כרת  וחייב הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה תעבדם" ולא
"כי  לא): טו, (במדבר שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד
עונה  ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו ואת בזה ה' דבר
עבודהֿ לענין מדבר זה שפסוק אמרו צט. ובסנהדרין בה".
המבזה  זה בזה", ה' דבר "כי ישמעאל ר' דבי דתנא זרה,
לך  יהי' לא אלהיך, ה' "אנכי מסיני למשה לו שנאמר דיבור
בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות אחרים" אלהים
אבל  לע"ז, וקיטור זיבוח רק אסרה שהתורה שחשב כגון
חטאת  מביא ב.) כריתות (רש"י וניסוך השתחוואה אסרה לא
תעשו  ולא תשגו "וכי כב): טו, (במדבר שנאמר כמו קבועה,
מצוה  היא "איזו ח. בהוריות ואמרו האלה", המצוות כל את

ככ  שקולה כוכבים",שהיא עבודת זו אומר הוי המצוות, ל
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והקריבה  בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם ונאמר
לחטאת". שנתה בת הקריב 60)עז או שהשתחווה, וכגון

עבודהֿזרה  עבודת דרך אין אפילו לע"ז, הקטיר או ניסך או
דרך  שהוא אופן בכל במעשה ע"ז עבד אם וכן בכך, זו
אבל  בֿג), הלכות ע"ז, מהלכות פ"ג (ראה זו ע"ז שעובדים
כרת  חייב שהוא אע"פ לאלוה, הע"ז את בשוגג המקבל
שם  ונאמר מעשה, עשה שלא לפי קרבן, מביא אינו במזיד,
ראה  בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): (טו,

ב. הלכה פ"ו 61)למעלה ע"ז ובהלכות שם. כריתות
גדולה  אש מדליק עושים, היו "כיצד רבינו: כתב ג, הלכה
ואותן  האש, עובדי לכהניהם ומוסרו זרעו מקצת ולוקח
להעבירו  בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן נותנים הכהנים
ברשות  האש על בנו שמעביר הוא הבן ואבי ברשותו, באש
השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו הכהנים
לעבודהֿ ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו לא
ואסרה  זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת, זרה
תתן  לא "ומזרעך כ): יח, (ויקרא שכתוב זה, דבר התורה
באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך; להעביר
לא  ואם ובהתראה. בעדים סקילה וחייב י), יח, (דברים
בֿג): כ, (ויקרא שכתוב בכרת, דינו בו, התרו שלא או נסקל
אשר  וכו' ישראל מבני איש איש תאמר, ישראל  בני "ואל
ואני  באבן, ירגמוהו הארץ עם יומת, מות למולך מזרעו יתן
מזרעו  כי עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש פני את אתן
שחשב  בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך", נתן
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב זאת, אסרה לא שהתורה
שהשוגג  סט.) (שבת מע"ז למדים כריתות חייבי כל ְִֵשהרי

חטאת. האוב?62)חייב מעשה הוא "כיצד שם. כריתות
של  שרביט ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא זה
אצלם, ידועים בדברים בלאט מדבר והוא ומניפו, בידו הדס
מה  על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע עד
מאד, עד נמוך בקול הארץ, מתחת בדברים שואל, שהוא
וכן  בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאילו
ששמע  עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח
ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת יוצא קול כאילו
תפנו  "אל לא): יט, (ויקרא וכתוב א). הלכה ע"ז (הלכות
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הידעונים", ואל האובות אל
אל  תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב והתראה,

הידעונ  ואל בנפש האובות פני את ונתתי אחריהם לזנות ים
חייב  בשוגג היה ואם עמו", מקרב אותו והכרתי ההיא
במעשה", אוב "בעל כאן רבינו כתב ולא קבועה. חטאת
הוא  אוב של שסתמו לפי ידעוני, בבעל להלן שכתב כמו
להלן. ראה במעשה, ידעוני של סתמו ואין במעשה,

ועושה 63) ומקטיר בפיו, "ידוע" ששמו: עוף עצם "מניח
בפיו  וידבר נפל) (=חולי כנכפה שיפול עד אחרים מעשים
על  והוזהר ה"ב) שם ע"ז (הלכות להיות" שעתידים דברים
"והנפש  (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב בתורה, זה
אותו  והכרתי וגו' הידעונים ואל האובות אל תפנה אשר
הכריתות. חייבי יתר ככל בשוגג חטאת וחייב עמו". מקרב
לקיש  כריש שפסק במעשה, ידעוני בעל רבינו שכתב ומה
(כריתות  במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות
אין  ידעוני שבעל משום ידעוני", "בעל ולא אוב" "בעל ב.)
שימת  בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו

מקטיר  ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י כך לאחר אלא העצם
שם  עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה
"בעל  רבינו כתב לפיכך מעשה. בלא קרבן חייב ואינו ה"א)
מעשה  בו יש סתמו אוב בעל אבל במעשה", ידעוני
א). הלכה פ"ד להלן ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה

מל"ט 64) אחת ועשה שעבר ג. ובגמ' שם, כריתות משנה
א), הלכה שבת מהלכות פ"ז (ראה תולדותיהן או המלאכות
תעשה  לא וגו' לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות נאמר
והתראה, עדים בלא במזיד במעשה כרת וחייב מלאכה", כל
כל  כי וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו
ואם  עמיה", מקרב ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה
הכריתות. חייבי ככל חטאת קרבן חייב ושגג עבר

המלאכות 65) מל"ט אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
שביתת  מה' פ"א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
שזה  אלא ליוהכ"פ שבת בין "שאין ב), הלכה עשור
בעדים  היה אם ב"ד, (=מיתת אדם בידי זדונו (=שבת)
ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ) וזה והתראה),
היום  בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח): כג, (ויקרא ונאמר
כרת  וחייב וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי הזה,

תעשה  אשר הנפש "וכל ל): (שם, שנאמר כמו כל במזיד
מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה

חטאת. חייב ובשוגג כרת 66)עמה", וחייב שם. כריתות
כל  "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם
מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
"עינוי  גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ְִֵועינוי
"ויענך  יג) ח, (דברים וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי",
(יומא  רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך".
חייבי  כיתר חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:),
ושיעור  קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה
ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור
(ראה  לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא

א). הלכה עשור שביתת מה' והוא 67)פ"ב שם. כריתות
התורה  שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה
הנותר  את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו לאכילתם,
כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש,
את  כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא שנאמר כמו
אכל  ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש
(וראה  הכריתות חייבי ככל קבועה, חטאת חייב בשוגג

קלא). ל"ת המצוות (פ"א 68)בספר חמץ כזית והיינו שם,
"ולא  ג): יג, (שמות שנאמר ז). הלכה ומצה חמץ מהלכות
יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל
מישראל", ההיא הנפש ונכרתה חמץ אוכל כל "כי טו):
הכריתות  חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו
ל"ת  המצוות ובספר א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה

מהלכות 69)קצו). (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
שתי  ושעל הקרב שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות
או  כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות
שור  חלב "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם
ובשוגג  מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ממנה
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קבועה. חטאת קרבן שחיטה 70)חייב בשעת "היוצא
אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או ונחירה
מאכלות  מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ג) הלכה שם אסורות
דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה

עבודות 71) מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
לאכול  עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה,
לכך  הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב או (הבשר)
במזיד  והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח
זבח  מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם, שנאמר כרת, חייב
והנפש  יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו
כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא", עונה ממנה האוכלת
ביום  לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב
עון" "עון בגזירהֿשוה ה.) (בכריתות ולמדו השלישי,
תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר:
קודש  את כי ישא עונו "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר
חייב  שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה'
חייב  בשוגג והאוכלו כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו

קבועה. גֿד):72)חטאת יז, (שם שנאמר שם. כריתות
מחוץ  וגו' כבש או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש
לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה,
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני

קבועה. חטאת חייב בשוגג שם.73)והשוחטם כריתות
יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר יג):
חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו
זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר, "ואליהם
ונכרת  לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל
קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה מעמיו", ההוא האיש

שלקח 74) וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וקנה  וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב הין, זית, שמן
למשוח  משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם
ונאסר  כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש וכלי הכהנים את
תעשו  לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו
לג): (שם, שנאמר כרת, חייב במזיד והעושהו כמוהו",
עשה  אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש
לאחרים  ליתנו או להתלמד עשהו אם אבל בו, להמשח כדי
בשגגה  והעושה ד) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א פטור,
ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות חייבי כיתר קבועה חטאת חייב
טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו
כריתות  ישראל (תפארת סממנים בו מערב שהוא עלֿידיֿזה

א). משנה המקדש,75)פ"א כלי מה' בפ"ב ראה שם.
בה, להריח כדי במזיד, קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה
כלי  (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ
או  בה להתלמד כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש
לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת
ונכרת  בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך תהי'
קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו",

שעשה 76) המשחה משמן כזית סך כלומר שם. כריתות

(ראה  דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה,
במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א
ונכרת  זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר

קבועה. חטאת חייב בשוגג והסך מעמיו",
LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ el‡ È¯‰77ÏÚ ÔÈ‡È·nL ˙B¯·Ú ¬≈≈«¿»ƒ¿»¬≈∆¿ƒƒ«

‡È·nL Ôa¯w‰ ‡e‰ ‰Óe .‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚Lƒ¿»»«»¿»««»¿»∆≈ƒ
‡È·Ó - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚L Ì‡ ?el‡Ó ˙Á‡a ‚‚BM‰«≈¿««≈≈ƒ»««¬»»»≈ƒ
ÁÏL ˙L¯Ùa ‰¯eÓ‡‰ ‡È‰Â ,˙‡hÁÏ d˙L ˙a ÊÚ≈«¿»»¿«»¿ƒ»¬»¿»»«¿«

EÏ78ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÔÈa .79Ô‰k B‡ CÏÓ B‡ ¿≈∆»»«≈∆¿∆∆…≈
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ B‡ ÏB„b80˙‚‚La ÔÈÂL Ïk‰ - »¿«ƒ¿»»«…»ƒ¿ƒ¿«

‰¯Ê ‰„B·Ú81ÌÈÚa¯‡ ¯‡MÓ ˙Á‡a ‚‚L Ì‡ Ï·‡ . ¬»»»¬»ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ
B‡ ÌÈfÚ ˙¯ÈÚO ‡È·Ó - ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈzLe¿«ƒƒ»»∆¿≈ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÌÈO·k‰ ÔÓ ‰·˜82ÌÚÓ „Á‡ ÏL ˙‡hÁ ‡È‰ BÊÂ , ¿≈»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«»∆∆»≈«
‡¯˜iÂ ˙L¯Ùa ‰¯eÓ‡‰ ı¯‡‰83‡e‰ CÏn‰ Ì‡Â ; »»∆»¬»¿»»««ƒ¿»¿ƒ«∆∆

˙¯ÈÚO ‡È·Ó - Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚ML84;˙‡hÁÏ ÌÈfÚ ∆»«¿««≈∆≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«»
‡e‰ ÁeLÓ Ô‰k Ì‡Â85¯˜a Ôa ¯t ‡È·Ó - ¿ƒ…≈»«≈ƒ«∆»»

˙‡hÁÏ86Û¯O ‡e‰Â ,87ÌL L¯t˙pL BÓk ,88. ¿«»¿ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈»
נז.77) הערה למעלה נפש 78)ראה "ואם כז: טו, במדבר

לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת
גדול.79) כהן ולא מלך לא היו 80)שאינו מלחמה בעת

המשחה  בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין
או  מלך "או תימן: ובכת"י א). הלכה מלכים מהלכות (פ"ז
שרק  נשמע גירסתנו לפי שהרי נכון, וכן משיח". כהן
מלחמה, משוח לבין הדיוט בין הבדל אין בעבודהֿזרה
חייבי  בשאר שאף מפורש יב:) (הוריות בברייתא ואילו

ביניהם. הבדל אין שנאמר 81)חטאות ט. הוריות משנה
ואחד  נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם):

ח.). (שם הן אחת" "נפש בכלל כולן - משנה 82)משיח
ט. תחטא 83)בהוריות אחת נפש "ואם לב: כזֿכח, ד,

ואם  וגו' תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' הארץ מעם
יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כן 84)כבש

כבֿכ  (שם, שנאמר תימן, בכ"י הוא וכן להיות, ג):צריך
בשגגה  וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר
י: בהוריות תמים", זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו'

וכו'. מלך" זה נשיא, בשמן 85)"איזהו שנמשח גדול כהן
המשחה  שמן שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה.
בגדים  שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב.), (שם
המקדש  כלי מהלכות (פ"ד בקר בן פר מביא אינו בלבד,

יד). הכהן 86)הלכה "אם ג): (שם, שנאמר שם. במשנה
לחטאת". בקר בן פר והקריב וגו' יחטא ראה 87)המשיח

שיש  שם, ובפ"ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות יב:88)חטאות שם,

על  אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא
באש". עצים

.‰a¯Ó B‡ el‡Ó ˙Á‡a ‚‚ML „ÈÁÈ „Á‡ÔÈ89, ∆»»ƒ∆»«¿««≈≈¿Àƒ
‰È‰z ˙Á‡ ‰¯Bz :¯Ó‡pL90.‰‚‚La ‰OÚÏ ÌÎÏ ∆∆¡«»««ƒ¿∆»∆»…∆ƒ¿»»

È¯‰Â ÏÁ ÌBi‰L en„Â e‚‚ML ‰È„Ó ÈL‡ ?„ˆÈk≈««¿≈¿ƒ»∆»¿¿ƒ∆«…«¬≈
Ïk - ‰Î‡ÏÓ eOÚÂ eÏÎ‡ ÔlÎÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡e‰«ƒƒ¿À»»¿¿»¿»»»

˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó Ô‰Ó „Á‡91.˙B¯ÈÚO B‡ ˙BO·k , ∆»≈∆≈ƒ¿≈«»¿»¿ƒ
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„Á‡ Ïk - ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ e¯ÈË˜‰Â Ôlk e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿À»¿ƒ¿ƒ«¬»»»»∆»
˙‡hÁÏ d˙L ˙a ÊÚ ‡È·Ó ÌÈ„·BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â92. ¿∆»ƒ»¿ƒ≈ƒ≈«¿»»¿«»

יד).89) (שם, פר להביא כציבור ואינם ט. ביבמות ברייתא
הוראת  פי על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי אלא

"יהיה".90)ביתֿדין. (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת
יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום מלאכה

ביתֿדין,92) של טעות הוראת עלֿפי הציבור שגגו אם אבל
לעולה  פר ושבט שבט כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו אם
ושבט  שבט כל מביא כריתות חייבי ובשאר לחטאת, ושעיר

א). הלכה פי"ב (להלן חטאת פר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתחילה 1) שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ואם  בו שחטא חטא של עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד
ושכחו. וחזר לו נודע

.‡‚‚BL ‰È‰iL „Ú B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«»«»«ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈
ÛBqa „ÈÊ‰Â ‰lÁza ‚‚L Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿≈ƒ«
˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt - ÛBqa ‚‚LÂ ‰lÁza „ÈÊ‰ B‡2. ≈ƒ«¿ƒ»¿»««»ƒ»¿««»

˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ?„ˆÈk3˙aLa4, ≈«¿∆ƒ≈∆≈¿ƒ¿¿«»
‰‚‚La ÁÈp‰Â ÔB„Êa ¯˜Ú5ÁÈp‰Â ‰‚‚La ¯˜ÚL B‡ »«¿»¿ƒƒ«ƒ¿»»∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ«

ÔB„Êa6.‰‚‚La ÁÈpÈÂ ‰‚‚La ¯˜ÚiL „Ú ,¯eËt - ¿»»«∆«¬…ƒ¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ7. ¿≈…«≈»∆

הי"ט.2) שבת מהל' פ"א גם וראה א. קב, שבת משנה,
שם 3) פי"ב ראה להיפך, או הרבים לרשות היחיד מרשות

היא 4)ה"ט. לרשות מרשות הוצאה כי ה"ח, שם וראה
בשבת. שנאסרו מלאכות מל"ט החפץ 5)אחת את עקר

בשוגג, השניה ברשות והניחו בזדון אחת מרשות והוציאו
ההנחה. ולא העקירה, רק הוא האיסור שכל בלבו שחשב
הוא  בשבת ההוצאה איסור כי ה"ט. שם שבת בהל' וראה
ולא  עקר אם אבל האחרת, ברשות ויניח זו מרשות שיעקור
אינו  - אחרת מרשות עקר ולא הניח או אחרת ברשות הניח

בשבת 6)חייב. הוצאה של האיסור שכל בלבו שחשב
העקירה. ולא האחרת, ברשות ההנחה חיובי 7)היא בכל

החטאות.

.·BÈ‡ Ï·‡ ‰OÚ˙ ‡Ïa ‡È‰L Ú„BÈÂ ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»¿≈«∆ƒ¿…«¬∆¬»≈
‡È·Óe ‰‚‚L BÊ È¯‰ - ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„BÈ≈«∆«»ƒ»∆»»≈¬≈¿»»≈ƒ

˙‡hÁ8‡ÏÂ Ôa¯wa ‚‚LÂ ˙¯Îa ‡È‰L Ú„È Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»«∆ƒ¿»≈¿»««»¿»¿…
;„ÈÊÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ Ú„È»«ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ»¬≈∆≈ƒ

‰‚‚L dÈ‡ Ôa¯˜ ˙‚‚ML9ÔÈ·iÁL el‡ ˙B¯·Úa ∆ƒ¿«»¿»≈»¿»»«¬≈≈∆«»ƒ
˙¯k Ô‰ÈÏÚ10. ¬≈∆»≈

ולא 8) סט.) (שבת מונבז של דרבנן אליבא יוחנן, כרבי
בלאֿתעשה. גם שגג אם אלא חייב שאינו שם לקיש כריש

שגגה 9) היא הרי קרבן ששגגת הסובר - כמונבז ולא כרבנן,
שם). (שבת, חטאת קרבן שאין 10)לחייבו בעבירה אבל

כמו  חטאת, עליה חייבים ובשוגג במזיד, כרת עליה חייבין
שחייבין  ואכל, אכל שלא שנשבע =) לשעבר ביטוי שבועת
שלא  שנשבע ובאופן חטאת) קרבן בשוגג זו שבועה על
אבל  אסורה, זו שבועה כי גם ויודע שאכל יודע והוא אכל

וחייב  לשגגה זה נחשב קרבן, עליה חייבין אם יודע אינו
כה, בשבועות נחמן וכרב ה"ז), שבועות מהל' (פ"ג חטאת
שגגת  אין בשבועה שאף שאמר שם) (שבת, כאביי ולא - ב

(לחםֿמשנה). שגגה שמה קרבן

.‚ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ‡ËÁ ÏL BÓˆÚ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓƒ∆…««¿∆≈¿∆»»««
¯·ÚL È‡cÂa Ú„iL Èt11˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ƒ∆»«¿««∆»««…«¬∆∆≈»≈

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -12‡ËÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»ƒ»¿««»∆∆¡«¬∆»»
da13Ba ‡ËÁL ‡ËÁ‰ Ú„iL „Ú -14·ÏÁ ?„ˆÈk . »«∆≈««≈¿∆»»≈«≈∆

˙BÂ¯15Ì‰Ó „Á‡ ˙‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈÙÏ16È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»»¿»«∆∆»≈∆¿≈»«≈
‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ ‰Ê17B˙BÁ‡Â18˙Èaa19‡·e ‚‚LÂ , ∆»«ƒ¿ƒ»«¬««ƒ¿»«»

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ20˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â «««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»¿»»¿∆»≈∆¿≈
Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È»«¿≈∆≈∆»»¬≈∆»ƒ»¿«

˙‡hÁ21. «»

ãycew zegiyn zecewpã

i`ceea rciy t"r` ,`hgy `hg ly envr el rcep `ly in"
."oaxwn xeht df ixd ,zxk ea yiy dyrzÎ`l lr xary

זה  הרי ושכחו, וחזר חטאתו לו ונודעה "חטא וממשיך
חטאות  כשאר ותאכל שהוא, מה לשם חטאת מביא
חטאתו  לו ונודעה "חטא בתוספתא ומקורו הנאכלות".
ותישחט  חטאת מביא זה הרי חטא, חטא באיזה ושכח
של  הסיפא על בראב"ד והקשה ותאכל". שהיא מה לשם
לשם  ותישחט הידיעה על חטאת ומביא "וחוזר התוספתא
חוזר  חטאת הביא שכבר שאף ומשמע ותאכל", שהיא מה
החטאת, הביא שכבר כיון וקשה, אחרת. חטאת ומביא

בעזרה. חולין מביא הוא והלא חטאת, שוב יביא היאך
מכפרת  שהביא הראשונה שהחטאת משנה' ה'כסף ותירץ
תיגמר  אחרת חטאת ויביא חטאו לו ולכשיוודע קצת,
הזו, התוספתא גירסת היתה לא לרמב"ם אבל הכפרה",

כלל. אחרת" חטאת ד"יביא הדין פסק לא ולכן
שמדובר  שהגם יהודי, של מעלתו מודגשת זה בדין והנה
ש"נכרת  "כרת", זדונה על שחייב עבירה שעבר ביהודי
הידיעה  מכל־מקום ב"ה", הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק

חייב. אינו ידע לא ואם הקרבן לחיוב נוגעת שלו
להצריכו  כל־כך חשובה יהודי של ידיעתו מכך, יתירה
לו  ונודע שחטא מה לשם חטאת הביא כבר אם גם קרבן,
שגורמת  כך כדי עד חשובה זו שידיעתו שחטא, מה

נוסף. קרבן להבאת
(g oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.12)בשוגג.11) יט, כריתות במשנה, יהושע כרבי
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע "או

יהושע.14)קרבנו". רבי דברי לפי שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי ה"ד) (פ"א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב למעלה 18)במזיד וראה
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חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד עליה הבא כי (שם)
שם.19) כי 20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.

כרת, חייב במזיד ביוהכ"פ או בשבת מלאכה העושה
חטאת. חייב שגם 21)ובשוגג ה"ה פ"ח להלן וראה שם.

חטא, בספק בא תלוי אשם שאין מביא, אינו תלוי אשם
שחטא. בוודאי יודע הרי וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ¯ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È¯‰ - »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡È·Ó24¯‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח כלומר,
חייב,24) שאני חטאת לשם זה הרי ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב" שאני מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני אע"פ
(הוצאת  פ"ב כריתות בתוספתא וזה (כסףֿמשנה).
יהושע  לרבי אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע שצריך הסובר כאן) הראב"ד (השגות
שהרי  ה"ה) פ"ח ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .·iÁ - ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«
˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰ BÊ30˙‡hÁ ·iÁ -31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È¯‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿

‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««
Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰ ¯ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ

‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰L - ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי על בא
טהורות. שהן שחשב כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
נחלקו  לא אומרים שזורי בן ור"ש "ר"ש א: יט, כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי יהושע (רבי

חייב". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי
אחת  כל על חייב שתיהן, על בא אם שהרי כך, כל פשוט
והיה  ה"ג) פ"ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק שידיעת לומר, מקום
ובשני  שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב של תמחויין
הדבר, פשוט ה"אֿב), פ"ו (להלן אחת אלא חייב ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי ה"ב, שבת מהל' פי"ב וראה בשבת.
חטאת. חייב קערות.34)– שתי

.Â‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»
‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»

˙‡hÁ35ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk . «»≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ
,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â Ï„‚Â¿»«¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»

,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ¿»»¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆
·iÁ - el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡¯OÈ ‡e‰L BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»

‰¯·ÚÂ ‰¯·Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï36‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒ«»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈
‰Êa37. »∆

סח:)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי ולא ושמואל, כרב
והרי  מעולם, ידע שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי הלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי כאנוס. הוא
לפי  ושמואל כרב כאן רבינו פסק – ושמואל רב במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי דברי ואילו חכמים, כדברי שדבריהם
לחםֿ כסףֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח. כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי אף איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈ¯Úa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ ·iÁ -39˙aLa ;40˙‡hÁÓ ¯eËt -41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚ·Ï ‰ek ‡Ïa dÏÚ·e ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜¯ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…

ÌÏBÚa ‰ÏÈÎ‡ ÌLÏ ‰ek ‡Ïa BÚÏ·e‡e‰ È¯‰Â , ¿»¿…«»»¿≈¬ƒ»»»«¬≈
˙‡ dÈa‚‰Ï Ôek˙ .˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁ≈∆¬≈∆«»«»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆

B˙ÎÈ˙ÁÏ ‰ek ‡Ïa ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰43- «»¿»«∆«¿À»¿…«»»«¬ƒ»
‰¯Bz ‰¯Ò‡ ˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ;¯eËt44e¯‡aL BÓk , »¿∆∆«¬∆∆»¿»»¿∆≈«¿

BÓB˜Óa45. ƒ¿

כי 38) סתם, לשוגג דומה ואינו שבתלמוד. "מתעסק" זהו
אלא  שעשה, הדבר את לעשות שמכוון הוא סתם, שוגג
חשב  שלא הוא מתעסק, אבל מותר. הוא כי וחשב ששגג
ב. יט, כריתות רש"י וראה שעשה, זה דבר לעשות כלל

בכריתות 39) נחמן, רב (דברי האיסור מן שנהנה משום
כנ"ל.40)שם). זו, מלאכה לעשות כוונה בלא ששגג

שם.41) נחמן, רב דברי פירש 42)המשך גרשום' 'רבינו
שהיו  פירש, ורש"י האשה, בתוך ונתקע הגג מן שנפל שם,
אשתו  ונשמטה אשתו, על לבוא ונתכוון בבית ואחותו אשתו

אחותו. על ובא ידע דבר43ֿ)ולא להגביה שהתכוון
לקרקע, המחובר המאכל את וחתך הקרקע, מן תלוש מאכל
זה  אופן רבינו כאן והזכיר לחתוך. כלל התכוון  לא והרי
אם  הואֿהדין אבל עב:), (שבת הכל לדברי שהוא משום
שהוא  – המחובר את וחתך התלוש, את לחתוך מתכוון
אלא  התכוון לא הרי החיתוך, לעצם מתכוון כי שאף פטור,
מלאכת  זה ואין איסור, של לחיתוך ולא היתר של לחיתוך
פ"ז  להלן רבינו כתב וכן שם). (שבת, רבא וכדעת מחשבת,

(כסףֿמשנה). את 44)הי"א שיעשה כלומר, בשבת,
דברי  לפי הוא זה וטעם לכך. תחילה במחשבה המלאכה
ד, (ויקרא שכתוב ממה הלומד שם) (כריתות, יהושע רבי
למעלה  (ראה חטא במה לו שיוודע עד בה" חטא "אשר כג)
משום  פטור, בשבת שמתעסק נחמן רב כמו דורש לכן ה"ג),
(שם) לומד אליעזר רבי אבל תורה, אסרה מחשבת שמלאכת
וראה  בה". חטא "אשר מהפסוק שפטור, בשבת מתעסק דין
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כאן. ספר' פ"ז 45)'קרית ולהלן ה"ח, שבת מהל' פ"א
הי"א.

.Ád˙iOÚ ÏÏÎ·e ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»
˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ˙ÈOÚ46‰‚‚La47È¯‰ - «¬≈¬≈»∆«»ƒ»∆»»≈ƒ¿»»¬≈

˙eL¯a ‰OÚL ÈtÓ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê48?„ˆÈk . ∆»≈«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«
BzÓ·È ÏÚ ‡a‰49È¯‰ - Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ‰c ‡È‰ È¯‰Â «»«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿…»«¬≈

˙eL¯a d‡OÚ È¯‰L ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê50Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈«»∆¬≈¬»»ƒ¿¬»ƒ
BzL‡ ÏÚ ‡a51˙‡hÁ ·iÁ - ‰c ‡È‰ È¯‰Â52ÈtÓ , »«ƒ¿«¬≈ƒƒ»«»«»ƒ¿≈
dÏ‡L ‡lL53BÈ‡ - BzÓ·È Ï·‡ .ÏÚ·È Ck ¯Á‡Â ∆…¿≈»¿««»ƒ¿«¬»¿ƒ¿≈

dÏ Ï‡LiL È„k da ÏÈ‚¯54ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ . »ƒ»¿≈∆ƒ¿«»¿≈ƒ∆»¿≈
˙aL ·¯Úa ÏeÓÏ „Á‡Â ˙aLa ÏeÓÏ „Á‡ ,˙B˜BÈzƒ∆»»¿«»¿∆»»¿∆∆«»

ÁÎLÂ ,˙aLa „Á‡a B‡55˙aLa Ô‰ÈL ÏÓe56- ¿∆»¿«»¿»«»¿≈∆¿«»
Ô‰Ó „Á‡ ÏeÓÏ ˙eL¯ BÏ LÈ È¯‰L ;˙‡hÁÓ ¯eËt»≈«»∆¬≈≈¿»∆»≈∆

‰OÚ ‰ÂˆÓe ,BÏˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeÁc ˙aLÂ ,˙aLa57Û‡ ; ¿«»¿«»¿»ƒ∆¿ƒ¿»»»«
ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰L Èt ÏÚ58Ïe‰a BpÓÊe ÏÈ‡B‰ ,59BÈ‡ «ƒ∆≈¿≈ƒƒ¿«»≈

˜c˜„Ó60ÏeÓÏ Èe‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿≈¬»ƒ…»»∆»≈∆»»
˙aLa61ÏeÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ˙aLa ÏÓe ÁÎLÂ , ¿«»¿»«»¿«»ƒ∆≈»»

˙‡hÁ ·iÁ - ˙aLa62. ¿«»«»«»

כרת 46) עליה שחייבים וכל במזיד, אותה עושה היה אם
פ"א, (למעלה בשוגג חטאת קרבן עליה חייבים במזיד,

בשגגה,47)ה"א). כיֿאם במזיד עשה לא זה כלומר,
כרבי  ופסק העבירה, את וגם המצוה את גם שעשה וכגון
- א קלז, שבת אלעזר, בן שמעון רבי דעת לפי יהושע
(לחםֿ מחטאת פטור - מצוה ועשה מצוה בדבר שטעה

המצוה.48)משנה). לעשות צריך היה הרי כדי 49)כי
זרע  בלא שמת לאחיו שם להקים ייבום, מצות לקיים

ז). הֿ כה, ב:50)(דברים עב, פסחים יוחנן, רבי דברי
פטור". בעל נדה עונתה,51)"יבמתו בשעת אפילו

עונה. מצות ועשה 52)שמקיים מצוה בדבר טעה כי אף
מצות  לו יש שוגג עליה בא אם נדה, בהיותה גם (כי מצוה

ה'תוספ  כדעת ולא נדה, איסור עם יחד עונה –שמחת ות'
יוחנן, רבי (דברי יהושע לרבי אף פטור אינו – לחםֿמשנה)

שם). מתבייש 53)בפסחים ואינו באשתו רגיל שאדם
שלפי  וסובר, (שם). טהורה היא אם אותה לשאול ממנה
עליה  שבא וכגון זו, בביאה מצוה קיים אם אף זה, טעם

(כסףֿמשנה). חטאת חייב – עונתה הוא 54)בשעת כי
שם). (פסחים, ממנה עומד 55)מתבייש אינו מהם שאחד

בשבת. למול שניהם של שזמנם חשב אלא בשבת, למול
בשבת,56) אחד למול לו שהיה השני, האופן על מוסב זה

שאם  בשבת", שניהם "ומל כתב לכן בשבת, באחד ואחד
לא  שהרי חטאת, חייב בשבת, אחד של התינוק אלא מל לא
בשבת  אחד למול לו שהיה הראשון באופן אבל מצוה. עשה
שבת  של את ומל והחליף טעה אם אף שבת, בערב ואחד
מילה  כי אף שבת, ערב של את רק מל ובשבת שבת, בערב
מצוה  עשה סוף שסוף כיון שבת, דוחה אינה בזמנה שלא

(לחםֿמשנה). מחטאת פטור שצריך 57)- כיון כלומר,
ועושה  שבת ודוחה בזמנה מילה שהיא שבת, של את למול
האחד  של את ומל ששגג מה על גם  פטור הוא ברשות,
שמל  בזה מצוה עשה וגם מצוה, בדבר טועה שהוא בשבת,

שבת. של עשה 58)את ולא שבת, בשל מצוה עשה והוא
בשבת. אחד בשל וממהר 59)מצוה טרוד הוא כלומר,

המצוה. ולפיכך 60)לקיים בשבת, האחד של את גם ומל
פטור. כלל.61)הוא אצלו להידחות שבת ניתנה שלא

רבי 62) גם מצוה, עשה ולא מצוה בדבר טועה הוא שהרי
שחייב. בזה מודה יהושע

.ËÔn‡63˙aM‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙BÙÏ ÏeÓÏ ‡aL64, À»∆»»ƒ¿«¿««»
Ì‡Â ,ÏeÓzL È„k ÌBÈa È‡t ¯‡L ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿…ƒ¿«¿«¿¿≈∆»¿ƒ
,˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú ÌÈÏLz ‡Ï - ÏeÓÏ ÏÈÁ˙z«¿ƒ»…«¿ƒ«¿ƒ«««»

‰ÂˆÓ ‰OBÚ ‡ÏÂ ˙aLa Ï·BÁ ˙‡ˆÓÂ65:¯Ó‡Â , ¿ƒ¿≈»≈¿«»¿…∆ƒ¿»¿»«
‡l‡ ÌÈÏL‰ ‡Ï Ì‡ ,ÏeÓ‡ ‰¯‰Ó·e ÊÈ¯ÊÂ È‡ ÏÈ‚»̄ƒ¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»»ƒ…ƒ¿ƒ∆»

˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú66e¯˙‰ È¯‰L , «¿ƒ«««»¬≈∆«»«»∆¬≈ƒ¿
Ba67.

מומחה.63) שזמנו 64)מוהל ימים, שמונה בן לתינוק
בשבת. בשבת,65)למול והחובל נדחית. השבת ואין

ה"ז), שבת מהל' (פ"ח חטאת חייב מצוה, במקום שלא
המעשה  שהרי מקלקל, זה אין המצוה גמר שלא ואע"פ
ועי' מהול, לעשותו אח"כ, שיעשה מה עם מצטרף שעשה

שם. כרת,66)'מאירי' חייב שהוא אמרו - ב קלג, בשבת
הגרע"א. בהגהות וראה עיון. כך 67)וצריך משום כלומר,

נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב אנוס אינו
(כסףֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68·Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71B¯È·Ú‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡73¯eËt -74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
‡ÈˆB‰ ˙eL¯a È¯‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡76¯Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79¯˙qa ‰Ù¯Ë80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡¯ B‡ ÌÈÚÓ ·e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eL¯a ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï·‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»
‰ÈeÏ‚ ‰Ù¯Ë83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»

ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ˜c·Ï84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט"ו), לולב מהל' (פ"ז בשבת להיות שחל  הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב לאחר

הי"ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב. נטילת מצות חובת ידי
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי ה"ט). לולב מהל' ופ"ז מב. (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ"ב וראה לצאת.

עב:)72) (פסחים ה'מאירי' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב את והוציא ושכח בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע שהעביר כי 73)או ששכח
היום. חטאת.74)שבת יוסי,75)מקרבן רבי דברי
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ועסוק  ומחשב במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב. ושם שם, (רש"י זו בהוצאה הלולב שנטל מצוה, עשה

ה"ח). למעלה בשבת 76)וראה להיות י"ד "חל אם שהרי
פסח  קרבן מהל' (פ"א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט"ז). ונמנו התחרטו פסח על שנמנו אלו כלומר,
בלי  שנשחט זה ופסח זה, של שחיטתו לפני אחר פסח
דוחה  ואינו ה"ג) פסח קרבן מהל' (פ"ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני לראותו שאין בגוף מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח. שחיטה מהל' פ"י ראה

בשבת. ששחט זו ב.82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע"פ
וב'הר  משנה' ב'לחם שם, ברע"ב עי' אנוס, שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
¯eËt -88¯Lk Á·f‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙¯È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י"ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח הוא כי הפסח על שחשב

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח את שחט אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב
עא:) פסחים רש"י אחר. זבח לשם בשבת הפסח את לשחוט
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח שם שעקר חטאת חייב
לשם  ששחט וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח לשם כיֿאם
ברשות  שחט שלא חטאת, וחייב השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי (הל' פסול הוא שהרי מצוה, עשה ולא
שלא  ששחטו "הפסח שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב.) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב בשבת, לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח שם לעוקר המשנה כוונת כי
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל

.·ÈÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Ê ËÁL92˙eÚËa ÁÒt ÌLÏ93Ì‡ : »«¿»ƒ¬≈ƒ¿≈∆«¿»ƒ
ÁÒt Ôa¯˜Ï Ì‰ ÔÈÈe‡¯94˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt -95, ¿ƒ≈¿»¿«∆«»ƒ»¿««»
˙eL¯a ËÁML ÈtÓ96ÔB‚k ,ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡ ; ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿

ÌÈzL Ôa B‡ ‰·˜ ‰˙È‰L97È¯‰L ,˙‡hÁ ·iÁ - ∆»¿»¿≈»∆¿«ƒ«»«»∆¬≈
ÁÒt Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡98˙aLa BËÁLe ‚‚L Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿»¿«∆«¿≈ƒ»«¿»¿«»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏ¯ÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ ·iÁ -103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏ¯ÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈ¯B‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107- ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eËt108¯Lk ÁÒt‰ È¯‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח.93)כגון לשם שהקדישו שחשב

פסח 94) קרבן מהל' פ"א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון
הפסח. קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א).

חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב שאסור
להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי מצוה עליו יש שהרי

לשם  לו עולה אינו כי ואף הפסח, שזהו חשב והוא פסח,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח להביא וצריך פסח,
כרבי  החטאת, מן פטור קרבן, הקריב שהרי מצוה, ועשה
סב:) (שם יהושע רבי וסובר ב. עא, פסחים במשנה, יהושע
לשם  הנשחט ואף כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי מהל' בפט"ו וראה שם). (רש"י הפסח

שם. פסחים וב'מאירי' לשחוט 97)הי"ב, שמותר וחשב
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח לשם אחרים

שם). ו'מאירי' מצוה,98)(רש"י בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח שאין יודעים כולם שהרי

שם). (רש"י, ברשות על 99)לשוחט המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח
ה"ה) פסח קרבן מהל' פ"א (ראב הפסח מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח את ששחט
שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא

(שם). ישראלים 101)פסול היו זה פסח על המנויים שכל
(שם). פסול נשחט אם זה שגם נימולו, שכל 102)שלא

שם, פסח קרבן בהל' וראה נטמאו, זה פסח על המנויים
ומותר  כשר שהקרבן וחשב שגג וזה פסול. הוא נשחט שאם
היום. שבת כי ממנו שנעלם או בשבת, לשוחטו

שהפסח 103) מצוה, עשה שלא משום ב. עא, פסחים משנה,
פסול. את 104)הוא שחט שלשמם מהאנשים שחלק

שיכולים  בריאים היו מהם וחלק זקנים, או חולים היו הפסח
להלן. ראה בדיעבד, כשר שהקרבן ממנו, כזית לאכול

וגם 105) זה, פסח על שנמנו  החבורה אנשי לשם גם ששחט
כשר  שהקרבן אחר, פסח על שנמנו אחרת חבורה אנשי על

להלן. ראה ישראלים 106)בדיעבד, גם זה פסח על שנמנו
ראה  כשר, הוא שאף נימולו, שלא ישראלים וגם שנימולו

טמאים,107)להלן. וחלק טהורים היו המנויים מן שחלק
להלן. ראה כשר, זה במשנה 108)שגם חטאת, מקרבן

קרבן 109)שם. בהל' ראה למעלה, רבינו שמנה אלו בכל
מצוה. ועשה מצוה בדבר טעה הוא הרי כן ואם שם, פסח

.‚È¯eaˆ Ôa¯˜ ˙aLa ËÁBM‰110BÓLÏ ‡lL111- «≈¿«»»¿«ƒ∆…ƒ¿
˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰112·¯ÚÏ ÌÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,113ÔÎÂ . ¬≈∆«»«»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿≈

ÌBi‰ ˙·BÁ ÏÚ ¯˙È ËÁL Ì‡114ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ - ƒ»«»≈««««»«»«
˙ÙÒBz‰115. «∆∆

להקריבן 110) שצריך שבת, של המוסף או התמיד כגון
לשמם. לציבור 111)בשבת עלה שלא אחר, קרבן לשם

אלא  ואינו ה"א). המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו חובה לשם
השבת. את דוחה שאינה השבת,112)כנדבה את שחילל

בשבת  התמיד את "השוחט פ"ה: פסחים בתוספתא והוא
חייב". - לשמו וזרק 113)שלא עבר אם שבת. במוצאי

הי"ד. להלן ראה בשבת, הדם שלשה 114)את ששחט
שנים. במקום ומוספים עא,115)תמידים פסחים במשנה,

כששחט  מאיר, רבי על יהושע ורבי אליעזר רבי נחלקו - ב
חטאת  חייב אם בשבת, ומוספין תמידין לשם אחרים זבחים
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שמכיון  כמותו) פוסק (שרבינו יהושע רבי וסובר לא, או
מספר  =) קצבה להם יש בשבת האמורים הציבור שקרבנות
שעשה  אףֿעלֿפי מוספין), ושני תמידין שני שהם מוגבל,
אין  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל שהרי מצוה,
אחרים  הרבה רואה אינו שהרי מצוה, בדבר טועה זה
המוספים, או התמידים שנשחטו וכיון בשחיטתן, עסוקים
לשוגג  נחשב אלא יותר, לשחוט צורך שאין הוא יודע
וחייב  עוד) לשחוט מותר יותר, צורך שאין שאף (שחשב
שמוסיף  הקרבנות אם בין הבדל ואין שם). (רש"י, חטאת
תמידין  לשם לכתחילה שנקבעו או אחר זבח לשם נקבעו
היום. חובת כבר שקיים אחר שחטן ורק ומוספין,
חטאות  שתי "השוחט מפורש פ"ה פסחים ובתוספתא
שתי  האחרונה, על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור,
האחרונה". על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור עולות

בשבת. בשוחט אמורים הדברים כי ומסתבר

.„È„ÈÁÈ ˙Ba¯˜ ËÁL116˙aM‰ ˙‡ ÌÈÁBc ÔÈ‡L117 »«»¿¿»ƒ∆≈ƒ∆««»
˙‡hÁ ·iÁ - ‰‚‚La ˙aLa118,¯zÓ ¯Oa‰Â ¿«»ƒ¿»»«»«»¿«»»À»

‰‡‰a119Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,120˜¯ÊÂ ¯·Ú Ì‡Â . «¬»»¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ»«¿»«
ÔÓLÏ ÌÓc121ÌÈÏÚaÏ eÏÚ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , »»ƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ»«¿»ƒ

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â ,·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,‰·BÁ ÌLÏ122, ¿≈»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿«»»≈»≈
B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ËÁBM‰ ‡È·ÈÂ123. ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»

שמחה 116) ושלמי ראיה עולת וגם ונדבות, נדרים כגון
ה"ח. חגיגה מהל' פ"א ראה חגיגה. כלומר,117)ושלמי

קבוע  זמן להם שאין לפי השבת, דוחים אינם יחיד קרבנות
הל' ראה השבת, אחר להקריבם ואפשר ציבור, בקרבנות

שם. יחיד 118)חגיגה ועולת יחיד "חטאת שם תוספתא
חייב  זה הרי לשמן, (שלא) דמן וזרק לשמן, בשבת ששחטן
פ"ה. מנחות בתוספתא וכ"ה הבעלים". והורצו

שהרי 119) נאכל, שאינו שאףֿעלֿפי שם. מנחות תוספתא,
מותר  – בכסףֿמשנה) מובא קורקוס (ר"י הדם נזרק לא
השריפה, לבית ויוצא צורתו שתעובר אחר ממנו ליהנות
(ראה  ואסורים שנקברים שמתו קדשים כדין אלו, דין שאין
אין  קלים בקדשים כי הי"א). המוקדשין פסולי מהל ' פי"ט

המשנה'). ('מרכבת הדם זריקת לפני אף 120)מועלין
מתיר  הוא שהרי הדם, לזרוק חכמים אסרו מלאכה, זו שאין
כי  ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פי"א (ראה באכילה הבשר
שהרי  שבת, מוצאי לצורך הזריקה) לפני הבשר לאכול אסור
חולק  שרבא - ב כ, ביצה ראה ולצלות. לבשל אסור בשבת
ונדבות  נדרים ושחט עבר שאם וסובר הונא, רב בר רבה על
באכילה  בשר להתיר ע"מ רק הדם את זורק ביוםֿטוב,
האימורין  את התיר ולא ביו"ט) ולבשל לצלות (שמותר
וגם  יזרוק, לא הבשר נאבד או נטמא שאם בערב, להקטיר
בשבת, לשמן שלא ששחטן עצרת כבשי כי שם ברייתא ראה

הדם. יזרוק דמן 121)לא וזרק לפנינו: שם בתוספתא
וכעין  דוד'). ('חסדי לשמן" דמן "וזרק וצ"ל: לשמן, "שלא"

פ"ה. מנחות בתוספתא "בשבת 122)זה שם: תוספתא,
בין  בשוגג בין הדם את זרק ואם בהנאה , ומותר יזרוק לא
שבת". למוצאי אימורים ויקטיר יאכל הבשר במזיד,

שם).123) (תוספתא, חובה לשם לבעלים שעלו אףֿעלֿפי

.ÂË¯eaˆ ÏL ˙BÓ‰a ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰124˙Á‡ , »¿»»¿≈¿≈∆ƒ««

ÔÈa ,˙Á‡a ÌBi‰ ˙·BÁ ‰˙È‰Â ,‰ÓL ˙Á‡Â ‰LeÁk¿»¿««¿≈»¿»¿»««¿««≈
˙‡hÁ125‰ÏBÚ ÔÈa126ÌÈzL‰ ËÁLÂ ‚‚LÂ ,127Ì‡ : «»≈»¿»«¿»««¿«ƒƒ

- ‰ÓM‰ ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰LeÁk ËÁL»«¿»«¿ƒ»¿««»»««¿≈»
˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt128ÌÈ¯ÓB‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »ƒ»¿««»¿…∆»∆¿ƒ

BÏ129‰lÁzÎÏ ËBÁLe ‰ÓL ‡·‰ :130Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈»¿¿«¿ƒ»¬»ƒ
‰lÁz ‰ÓM‰ ËÁL131·iÁ - ‰LeÁk‰ Ck ¯Á‡Â »««¿≈»¿ƒ»¿««»«¿»«»
˙ÙÒBz‰ ÏÚ ˙‡hÁ132‰ÓM‰ ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ . «»««∆∆ƒ¿»»ƒ»«¿≈»

‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚÓ È·a ‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿≈≈«ƒ««ƒ∆…»«∆ƒ¿≈»
‰LeÁk‰ ËÁML ˙Úa133ÏÈ‡B‰ ,Ôek˙ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ¿≈∆»««¿»¿…»∆ƒ¿«≈ƒ

d˙ÂˆÓk ‰B¯Á‡‰ ‰ËÁLÂ134¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¬»»«¬»¿ƒ¿»»¬≈∆»
˙‡hÁÓ135ÔÓ ÌÈ‚c ˙BÏÚ‰Ï ‰„eˆÓ Ò¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«»¿≈«≈¿»¿«¬»ƒƒ

Ìi‰136‰‚‚La137˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â ,138ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ «»ƒ¿»»¿∆¡»ƒƒ«»ƒ≈
ÚÓL ‡lL ÔÈa ˜BÈz Ú·hL ÚÓML139ÏÈ‡B‰ , ∆»«∆»«ƒ≈∆…»«ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»ƒ¬≈∆»≈«»««ƒ
„eˆÏ ‡l‡ B˙ek ‰˙È‰ ‡lL140‰È‰L ÈtÓ , ∆…»¿»«»»∆»»ƒ¿≈∆»»

‚‚BL141.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿≈…«≈»∆

בשבת.124) כאן ומדובר א. סד, מנחות רבה, דברי
שמקריבין 125) חוה"מ, שבת או בשבת שחל ר"ח כגון

לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין
שגמר  וכגון שחט). ד"ה שם ב'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב שלא מאחת חוץ העולות את להקריב

אףֿעלֿפי 127) השני, הקרבן את לשחוט שמותר שחשב
ראוי  השני הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט שאחרי

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח) א, (מלאכי שכתוב
הרי  צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב המובחר, מן לה' להקריב שצריך
שם. מנחות רש"י ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט רבה,130)אחר דברי שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די

שמח'). ('אור חובתם.131)המובחר ידי שיצאו
הי"ג.132) למעלה וראה רבה. דברי רצונו 133)שם, ולפי

אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט בעת התכוון
פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון

בבני  כחושה הראשונה נמצאת אשי, לרב רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני הלשון לפי כרבה, ופסק שם). רש"י

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ"ז 136)כסףֿמשנה, ראה
אבות  ותשע משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע

מצודה. לפרוס לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק. את הציל שהרי בהיתר
שבגמרא. השני הלשון לפי כרבה לא 141)ופסק כלומר,
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שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק, את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ¯˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף ב: עב, בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי ושם חייב". - ואכלו צלי של
שמדובר  מפורש לא ששם ואע"פ (כסףֿמשנה). פלוגתא
בוודאי  צלי", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח,
(צל"ח, עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי, בפסח

פ"א 143)שם). (למעלה חטאת חייב בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח) ב, (שמות שנאמר

וגו'". אש צלי הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני מלשלם שפטור הפסח, בערב חמץ תרומת
אינו  הפסח בערב שחמץ – הי"ב) תרומות מהל' (פ"י בהול
חצות  עד היא פסח אכילת אבל שעות, ארבע עד אלא מותר
פ"ח  בתרומות הגרע"א ותוספת שם, צל"ח (וראה הלילה

מ"א).

á"ôùú'ä úáè â"é éùéù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יבאר

בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:e¯Ó‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,·ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿̄ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê ¯·„ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
- È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ -≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ¯ÓB‡k ‰OÚ - È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»

ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆
ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי 4)בשוגג.3)שני בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי

.·‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰¯Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ·ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ - ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ ¯Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ·ÏÁ :„Á‡11- ‰‚‚La BÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»

Ba e¯˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡È·Ó12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ -13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««
„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא

מיחייב". נאמן.11)שתיק העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני בהתראה, חלב אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף (סוטה 14)מלקות, בירושלמי הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב
אלא  נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר
ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈ¯Ùn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
˙aM‰ ÏÚ ‰p‡È·È ‡Ï - ÏÎ‡L ·ÏÁ‰ ÏÚ B˙‡hÁ«»««≈∆∆»«…¿ƒ∆»«««»
Ba¯˜ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡L Ìc‰ ÏÚ B‡ ÏlÁL∆ƒ≈««»∆»«∆∆¡«¿≈ƒ»¿»
„Ú - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ ¯ÓB‚Â ÌÈfÚ ˙¯ÈÚO¿ƒ«ƒƒ¿≈««»¬∆»»«
ÏÚ ‡ËÁÓ ‰p·È¯˜iL ‡Ï ,B‡ËÁ ÌLÏ Ba¯˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆¿…∆«¿ƒ∆»≈≈¿«

dÏÒt - ·È¯˜‰ Ì‡Â .‡ËÁ15:e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ¯˙È . ≈¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈«∆»¿
‰p‡È·È ‡Ï - LÓ‡ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»«≈∆∆»«∆∆…¿ƒ∆»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tk - ‡È·‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ«≈∆∆»««¿ƒ≈ƒƒ≈¿≈»ƒ
·iÁÓ Ôa‰ ‰È‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ»≈¿»»«≈¿À»

‡ËÁ‰ B˙B‡a16B‡ËÁ ÏÚ Ôa‰ ‰p‡È·È ‡lL -17BÓk , ¿«≈¿∆…¿ƒ∆»«≈«∆¿¿
ÌL ¯‡a˙pL18. ∆ƒ¿»≈»

והביאה 15) החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כיפר  ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו'
כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים
עבודה  חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה,

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה נוסחה 16)ושחט לפי
אמש  שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת
זה  ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה
אפילו  הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו
שם  השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו
היה  אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום

כן]. שלו)17)הדבר חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
חטאת  שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל
שנאמר  ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו
יוצא  ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא

אביו". שמתו 18)בקרבן שחטאת א, הלכה ד [פרק
אותה  מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה

לעצמם].

.„˙‡hÁ ‡È·n‰19ÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ20„Ú ‰Ú¯z - «≈ƒ«»«¿≈¬»ƒƒ¿∆«
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¯În˙Â ÌeÓ da ÏtiL21‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿
e‡È·‰L ÌÈL ÔÎÂ .ÈM‰ ‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„·e ‰Ê∆ƒ¿≈∆¿»«≈¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ

Ì‰È‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - «»«««¿≈¬»≈∆ƒ¿∆«∆ƒ…
‡È·ÈÂ dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ∆«»ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ

.dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê∆«»ƒ¿≈∆¿»

אחת.19) חטאת הפריש כי 20)כלומר, שפירש וכיוון
שהרי  להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת
חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר
אותו  הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו

חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני אסור 21)על שהרי
מום. בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות

שהרי 22) חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
קרבן  להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב
חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני על אחד
השני  גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו

.‰BÊ È‡ ·È¯˜È - „Á‡ ‡ËÁ ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈«»«≈¿∆»«¿ƒ≈
eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿

‰·„Ï ‰ÈÓ„23. »∆»ƒ¿»»

תאבד 23) (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
והשנייה  שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת
(=שנותן  לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה
דין  ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים

.ÂÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰24ËÁMz BÊ - ≈ƒ¿≈«»«¿≈¬»ƒƒ»≈
.ÈM‰ ‡ËÁ‰ ÌLÏ ‰iM‰Â ,„Á‡‰ ‡ËÁ ÌLÏ¿≈≈¿»∆»¿«¿ƒ»¿≈«≈¿«≈ƒ

מהן 24) ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על

.Ê¯Óen‰L ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿«¬≈«»¿»∆«»
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ25‡ÈÒ‰¯Ùa ˙B˙aL ÏlÁÏ B‡26ÔÈ‡ - «¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»≈

ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó27‰¯·ÚÏ ¯Óen‰Â ,28¯‡MÓ ¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«»«¬≈»ƒ¿»
˙B¯·Ú29B˙B‡ ÏÚ ˙‡hÁ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«»«
‡ËÁ‰30·ÏÁ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ?„ˆÈk . «≈¿≈«»∆¡…≈∆∆»«≈∆

„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - B˙‡hÁ ‡È·‰Â ‰‚‚Laƒ¿»»¿≈ƒ«»≈¿«¿ƒƒ∆«
‰·eL˙a ¯ÊÁiL31·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ∆«¬…ƒ¿»¬ƒ»»»∆¡…≈∆

ÔB·‡˙Ï32‡È·‰Â ,BÏÎ‡Â ÔnLa ·ÏÁ BÏ ÛlÁ˙Â , ¿≈»¿ƒ¿«≈≈∆¿À»«¬»¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔB„Êa ÏÎ‡MnL .epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ôa¯»̃¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆ƒ∆»«¿»≈
¯ÓeÓ ‰È‰ .¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa ÒÈÚÎ‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¬≈»»»»
BÓk ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó - Ìc ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ·ÏÁ ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿»«¿»«»¿«¿ƒƒ∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שכל
ומעיד 26) הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא

במעשה  שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות
לכל 27)בראשית. כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, התורה
להוציא  כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב)

שם). חולין (גמרא עליה 28)המומר לעבור אחת עבירה
בה".29)בזדון. והורגל לעשותה וידוע מפורסם "והוא

שמעון,30) רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם
השב  כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
אינו  מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו
יודע  היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא
ממנו  מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר
זה  דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן
ודווקא  שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור
מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על

שאחרי 31) היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
על  אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור
אינו  שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים

מידיעתו. האיסור 32)שב על לעבור רוצה שהוא מצד לא
בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי בזדון,

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון

.Á‚‚ML ÈÓ33Ck ¯Á‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â34‰OÚ ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ«»¿««»«¬»
¯ÓeÓ35‰hzL B‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁÂ36‰tzLÂ ¯ÊÁÂ37, »¿»«ƒ¿»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»

ÌÈ˙Èa Ôa¯w‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38¯ÊÁ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡¯Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰p·È¯˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
¯·BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41¯ÊÁÈ - ‡t¯˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙e¯LÎÏ42- e‡¯Â e¯ÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.·¯˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
שהקריב.34) ולפני שהפריש או 35)אחר התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה
מפני 36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך
לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב שאין

שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן
שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות

מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב
סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ È·iÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈ¯eËt - ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ È·iÁÂ45ÏkÓ :¯Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ ¯tk˙47‰¯·Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»
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‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó ¯eËt - ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
¯tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.¯‡a˙iL BÓk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ BÏ ¯tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף

הלכה  א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי 45)אלא אשם להביא
ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, יום אחר לו נודע

חטאת. תחליפא 46)להביא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי על זה פסוק מדקדוק למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק

כריתות. מחייבי אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם
העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈ·M‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ51Ï·‡ ;Ô˙¯tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚ·Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈ¯tÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰a ËÚ·Ó‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈
BaÏa ·MÁÓ B‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È·‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï - Ô˙ÂˆÓk e·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯tÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ B˙ËÈÚaÓ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÚ·Ó‰ ÔÎÂ .53- «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
·iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
ËÚ·Ó ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
¯Á‡ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
·iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È·‰Ï ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי מכפר המשתלח נתכפר 52)שעיר לא שהרי
בו. שבעט יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰¯tk‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰¯BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
¯ÈÊ ÌL‡Ó56¯ÈÊ ˜ÙÒ .57‰¯tk È¯qÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ ¯Á‡ Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó Ìlk - ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈ¯etk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
שמצינו  "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר

אלא  כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי  את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י לא זב 58)אם ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם שנסתפק
זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת
על  הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק,

אם 59) וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
"לכל  (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה
ספק  נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם
או  לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם

.·È‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»«»»»«¬≈≈
‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ61Áe·Ê BÁ·Ê ‰È‰ Ì‡ :62ÔÈ‰LÓ - ƒ≈ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿»««¿ƒ

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;‚¯‰È Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯fiL „Ú B˙B‡«∆ƒ»≈«»¿««»≈»≈¿ƒ¬«ƒ…
ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL63. ƒ¿««∆«≈«¿ƒ«∆«¿ƒ»»

אחד 61) גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בכל  והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות
נעשה  אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף

קרבן. ממנו מקבלין ואין דינו 62)מומר שנגמר כלומר,
קרבנו. שנשחט ר'63)אחר ומפרש ז. בערכין ברייתא

הדם  ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף
הורגין  דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום -
קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו

החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד אותו משהין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עשה 1) ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר

שם. כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה

.‡˙B¯·Ú ‰OBÚ‰2˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰3·iÁ - »∆¬≈«¿≈¿∆¿≈«««»
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ4ÌÈÚa¯‡‰ ‰OÚ elÙ‡ . «»«»««¿««¬ƒ»»»«¿»ƒ

eÈnL el‡ LÏLÂ5ÌÈÚa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»≈∆»ƒ¿∆¿≈«««»«¿»ƒ
˙B‡hÁ LÏLÂ6‡e‰L „Á‡ ‰OÚÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«»¿≈ƒ»»«¬∆∆»∆

‰a¯‰ ˙BÓL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ7ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - «»»»ƒ≈«¿≈«»«»≈
ÌLÂ8˙Á‡k ÔÈ‡a Ôlk ÔÈ¯eq‡‰ eÈ‰L ‡e‰Â .9B‡ »≈¿∆»»ƒƒÀ»»ƒ¿««

ÛÈÒBÓ ¯eq‡10ÏÏBk ¯eq‡ B‡11ËÁBM‰ ?„ˆÈk . ƒƒƒ≈≈««≈
eÁ ÌÈL„˜ ˙Ó‰a- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙aLa ‰¯ÊÚÏ ı ∆¡«»»ƒ»¬»»¿«»«¬»»»
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ12,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBL ÌeMÓ : «»»«»ƒ≈»»ƒ«
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;‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ÌeMÓe ,˙aL ÏlÁÓ ÌeMÓeƒ¿«≈«»ƒ≈¬»»»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ˙LÏL È¯‰L13ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈¿∆»ƒƒ»ƒ¿«««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14d˙B‡ „·BÚ ‡e‰ ‰ÁÈ·Ê ¯Ó‚a ¯ÓB‡a15; ¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»≈»
CÎÏ B˙ek ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡16ËÚÓ da ËÁMiMÓ - ¬»ƒ…»¿»«»»¿»ƒ∆ƒ»≈»¿«

¯Ò‡z ‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ17ÈËeÁL ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â , ¿≈¬»»»≈»≈¿≈«»ƒ¿≈
ÌÈL ËBÁLiL „Ú ıeÁ18ÌÈL ·¯ B‡19‡ˆÓÂ , «∆ƒ¿¿«ƒ…¿«ƒ¿ƒ¿»

,Ôa¯˜Ï ‰¯eÒ‡‰ ‰Ó‰a ËÁL ‰ËÈÁM‰ ¯ÓbLk¿∆»««¿ƒ»»«¿≈»»¬»¿»¿»
ıeÁa ËÁBL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L20BÓk , ∆≈«»»∆»ƒ≈«¿

e¯‡aL21‰˙È‰ .22ÛBÚ‰ ˙‡hÁ23‰˜ ÈˆÁ ‰È‰Â , ∆≈«¿»¿»««»¿»»¬ƒ»∆
Ìe‚t dlL24Ba ÛÈÒB‰Â ,25‡e‰L Ïk26ÌLÏ ˙aMa ∆»»¿ƒ»∆««»¿≈

˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - ‰¯Ê ‰„B·Ú27˙LÏL È¯‰L , ¬»»»«»»«»∆¬≈¿∆
˙Á‡k ÌÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰28‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ .29ÌBÈa »ƒƒ»ƒ¿««¿≈»∆¿»»¿

˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰30, «ƒƒ∆»ƒ¿¿«»«»¿≈«»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ÈtÓ31˙L‡ ÏÚ ‡a‰ . ƒ¿≈∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿«««»«≈∆

Ìiw‰ ÂÈÁ‡32˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó - ‰c ‡È‰Lk33: »ƒ««»¿∆ƒƒ»≈ƒ»«»
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰Â ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒƒ≈∆»¿≈¿≈ƒƒ

ÛÈÒBÓ ¯eq‡ ‡e‰L ,‰c ÌeMÓe ,˙Á‡k ÔÈ‡a‰34; «»ƒ¿««ƒƒ»∆ƒƒ
ÛÒB - dÏÚ·Ï ‰Ê ¯eq‡ da ÛÒBzpL CBznL∆ƒ∆ƒ≈»ƒ∆¿«¿»«

dÓ·ÈÏ35·iÁ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ .‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ . ƒ»»¿≈«≈»∆«»«»ƒ«»
ÌÈzL36ÌeMÓe ,‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ : ¿«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ…¿«≈ƒ

·iÁ - ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â¿∆»»…ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»ƒ«»
ÌÈzL37‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ,38‡a‰ . ¿«ƒ∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈«»

ÂÈÏÚ ¯eÎÊ ‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ39ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ««¿¿≈ƒ¿»»¿∆¿≈««««
ÔÈÙe‚ ÈL Ô‰L Èt40˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -41; ƒ∆≈¿≈ƒ≈«»∆»«»««

ÌL ·kLp‰Â ·ÎBM‰ - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿««≈¿«ƒ¿»≈
„Á‡42‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .‡e‰ ∆»¿≈«»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»
ÂÈÏÚ43˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a44. »»¿∆¿≈««≈«»∆»«»««

.˙Á‡ ‰ÏÈÚ·k ¯eÎÊe ‰Ó‰·a ·kLp‰Â ·ÎBM‰ eOÚ»«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»««

חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן כן 3)שהעושה
ובדפוסים  בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד
אחד  בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות: חדשים,
ממנו  שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן
שעשה  אחר ורק מותרים, שהם וחשב האלו, האיסורים כל

אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן ר'4)כל דברי
על  בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד ב: בכריתות יוחנן
כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו
(שם  כרת החייבים עריות שאר בין נכללה אחותו כי אף יז),
אפילו  עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח,
העריות  יתר כל כן כמו אחרות, עבירות עם ביחד עשאה  אם
וכן  יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן
"ואל  יט): (שם שנאמר ממה זאת למדו שם) (כריתות רבנן
נאמר  ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה
על  חייב שהוא ללמדך - תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה פ"א 5)כל למעלה
ד. לא 6)הלכה באשה שהרי דוקא, לאו ושלש ארבעים

אחי  על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך
"האשה  שייך לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו"

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה כלומר,7)שמביאה

הרבה. אזהרות = רבים מקראות בכריתות 8)משום משנה
יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה שאם 9)יג:

ביאה  איסורי מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא
ח). נדה,10)הלכה כשהיא הקיים, אחיו אשת על כשבא

שם. ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כאן 11)כמבואר
פירשה  כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק
חל  יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
ובניגוד  חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם
האיסור  על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף" ל"איסור
הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו,
עליו  אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן גם היא אסורה
אלא  גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן -
הכיפורים  ביום לאכול הוא שאסור מתוך אומרים: אנו

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, בחולין 12)דברים ברייתא
ה"חפצא",13)מ. על אינם הללו האיסורים כל שהרי

שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא
חטאות.14) שלש חייב גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,

אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד
השחיטה. התחלת עם כי 17)מיד שם. עולא דברי

(פ"ח  הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
מה  ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי  הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע"ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני
כז.19)והוושט. חולין משנה ראה הסימנים. שני רוב

מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט

אחד. סימן אלא שחט לא אם חוץ שחוטי משום חייב שאינו
בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי"ח 21)דברי

על  חייב שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת

לע"ז.22) בשבת בחוץ, ששחט מותר 23)זו שהעוף
שהכשירו  ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת
חייב  אינו חוץ", "שחוטי לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט נגמרת הכלֿשהו וע"י

(פ"א  באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף,
יא). הלכה שחיטה מ:27)מהלכות חולין

על 28) חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע"ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק מה לפי

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד החי,32)צורך
איש. אשת וגם אח אשת גם היא כן משנה 33)ואם
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לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב". הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

פ"ה  להלן ראה שתים, חייב אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע "לא 42)ופסק שם דורש שר"ע

הוא  בא כאילו ונחשב תשכיב", "לא גם ביה קרי תשכב",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי
על  הבא אצל אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.·ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47·˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

Ô·Ï ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a Ô·ÏÏ ÔÈ‡Â ,Á¯Ò dÓLe52dc·Ï ÏÁ¯ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»

·˜ÚÈ ˙a ˙a Á¯Ò ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È·‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»
˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰57Ô·e‡¯Ï Á¯Ò ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈

‰¯Ò‡Â59·˜ÚÈ Èa ¯‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61¯eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ
B˙lk ‡È‰ È¯‰Â ·˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L¯‚ B‡ Ô·e‡¯ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ·˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ Á¯Ò63ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
·˜ÚÈ ÈÁ‡ ¯‡L64da ·˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ ¯eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L¯‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ Á¯Ò ˙‡OÂ68- »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ·˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ¯eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ¯·ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«

BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»
ÂÈÁ‡73ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ·˜ÚÈÏ ¯eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««
‰c ‡È‰Lk BÊ Á¯Ò ÏÚ ‡·e ·˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈

dÏÚa ˜ÁˆÈ76·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ ÈiÁ·e77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»
Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ

BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב.50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי לו, מותרת שהיא
מסרח.52) חוץ שום 53)אחרת יעקב על אין שעדיין

שני  יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב כיון
באים  סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,

לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני
יעקב.54) של בתו שהיא תמנע, בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי נקט

לאחי  זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו, יעקב
פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום,

(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה
עליהם  חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא שהרי
ואם  מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום
מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אסורה אינה כן

אח.64) אשת האיסורים 65)משום על אלו, בנישואין
מוסיף.66)הקודמים. באיסור איסור על חל שאיסור

יעקב.67) של אח שהוא אחי 68)בעלה, שהוא יעקב, דוד
אביו. אח.69)יצחק אשת אלו.70)באיסור בנישואין

יצחק 71) על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא
איסור  משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן ורק לייבמה,
שניות  איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות,
ובמשנה  יא). אות ו, הלכה אישות מהלכות (פ"א מדרבנן
ולא  חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם

דרבנן.72)מתייבמת". באיסור קידושין ותופסין
אב.73) אשת משום מאביו, יעקב שניהם 74)של וחלים

מוסיפים  ששניהם הקודמים, האיסורים על אחת בבת
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם,

יעקב,75) על גם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך
א. הלכה למעלה אינו 76)כמבואר מיתתו, לאחר אבל

איש. אשת משום לאחר 77)חייב אבל סרח, אחות שהיא
שאיסור  אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות

יעקב.78) בת תמנע בת לבן,79)סרח של בתו שהיא
יעקב. אשת רחל אחות ראובן,80)והיא בנו אשת

או בנו מות לאחר גם עליו (פ"ב שאסורה שגירשה לאחר
א). הלכה ביאה איסורי לאחיו 81)מהלכות נישאה שהרי

ב. הלכה שם ועיין לישמעאל.82)מאמו, נישאה שהרי

.‚,ÛÈÒBÓ ¯eq‡a Ô‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú‰ BÊ ¯Ò‡zL el‡ Ïk»≈∆≈»≈»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
ÌÏBÚa ÔÈÈeˆÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ e‰iL CÈ¯ˆ83È„k »ƒ∆¿»¬»ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

¯eq‡ ÛÒBzÈ Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL CBzÓe ,Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL∆≈»≈¬≈∆ƒ∆≈»≈¬≈∆ƒ≈ƒ
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÊÏ ¯Á‡«≈»∆¬»ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ
˙¯Ò‡ ‰˙È‰ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ‰ÊÏ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ»»»∆»ƒ«ƒ»¿»∆¡∆∆

Ô˜fÏ ¯eq‡ ÛÒBzÈ - Ô‰ÈÏÚ84‰zÚ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈∆ƒ≈ƒ«»≈∆¬≈≈»«»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Á‡ ‡ÏÂ Ôa ‡Ï…≈¿…»¿≈…«≈»∆

יוסי 83) ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
ברא  דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור
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איסורא  איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,
זה  הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי

(כסףֿמשנה). מוסיף עליו 84)איסור אסורה שהיא לזה
אחר. באיסור מקודם

.„ÏL dn‡ ÏÚ ‡·e ,ÌÈL LÏL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»»ƒ»«ƒ»∆
‡ ‡È‰L ,‰iL ÏL dn‡ Ì‡ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡Ì ««≈∆∆ƒ≈ƒ»∆¿ƒ»∆ƒ≈

˙ÈLÈÏL ÏL ‰È·‡85‡È‰ BÊ ‰˜fL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»∆¿ƒƒ««ƒ∆¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BÓL ‰LÏLe ÂÈÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ86 ¬¿≈¬¿≈»ƒ¿»≈≈

‡È‰ ˙Á‡ Œ˙a ¯eq‡Â87˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ¿ƒ«««ƒ≈«»∆»«»
˙Á‡88˙·e da ˙·e :dz·e ‰M‡a ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒ»«¿»«

‰LÏL ‰OÚ ·e˙k‰ - ‡È‰ ‰nÊ ‰p‰ ‰¯‡L dzaƒ»«¬»≈»ƒ»ƒ«»»»¿»
„Á‡ Ûe‚k ÔÈÙe‚89˙BÓL ‰LÏM‰ e·LÁÈ CÎÈÙÏ , ƒ¿∆»¿ƒ»≈»¿«¿»≈

„Á‡ ÌLk90. ¿≈∆»

אחותה 85) רחל של בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
לאה  של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של
של  אמם שהיא מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל,

אחיהן. ורחל הם.86)לאה איסורים שקידש 87)ג' כגון
שליח. עלֿידי אחת בבת שלשתן בכריתות 88)את משנה

עליה  חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד:
שם  שלשתן לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום

הן". בלשון 89)אחד וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
שלש  על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד
שישנם  אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו
ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה

לו,ו 90)יוחנן). "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה זהו
הן". אחד שם שלשתן

.‰‡È‰Â ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡¬»«»«¬∆ƒ¬»ƒ¿ƒ
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - Bn‡ ˙BÁ‡91˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ; ¬ƒ«»»«»∆∆¡«∆¿«

Èt ÏÚ Û‡Â dÓˆÚ ÈÙa B˙BÁ‡ ÏÚ ·iÁ - ‰lb B˙Á‡¬…ƒ»«»«¬ƒ¿≈«¿»¿««ƒ
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L92?˙‡Ê ‰È‰z C‡È‰Â . ∆ƒ¬ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ¿∆…

ÏÚ·e ,˙Ba ÈzL ‰pnÓ „ÈÏB‰Â Bn‡ ÏÚ ‡aL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿ƒƒ∆»¿≈»»«
¯ÊÓn‰ ‡B·iLk ;Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡««ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿∆»««¿≈
,˙¯ÊÓn‰ Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,˙ÈM‰ ˙a‰ ÏÚ ‰f‰«∆««««≈ƒ∆ƒ¬ƒ««¿∆∆
·iÁ - Bn‡Ó ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L∆ƒ¬≈»ƒ∆ƒ¬»ƒ≈ƒ«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ LÏL93. »«»¿≈…«≈»∆

טו.91) שם וגמרא "ערות 92)משנה של הזה שהענין
חייב  שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו

ושם. שם כל עליו 93)על שחייב אחד מעשה עשה אם
למעלה  ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות משום

א. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר

הרבה. עריות על או

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰2‰a¯‰ ˙B‡Èa3˙Á‡ ÌÏÚ‰a4Û‡ , «»«∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈«««
‰a¯‰ ÌÈÓÈ ‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ5, «ƒ∆»»≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿≈

ÌÈ˙Èa BÏ Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰6È¯‰Â„Á‡ Ûe‚ ‡È‰7- ƒ¿…«≈¿«ƒ«¬≈ƒ∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰ È¯‰8. ¬≈«…¿»»««¿≈«»∆»«»««
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â da ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¿««»«¿»«¿»«»
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â dÏÚ·e dÓˆÚ«¿»¿»»¿««»«¿»«¿»«»
‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa Ïk ÏÚ ·iÁ - dÏÚ·e dÓˆÚ9; «¿»¿»»«»«»¿ƒ»¿ƒ»

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L10. ∆«¿ƒ¿«¿«¿»

המנויות 2) עריות באיסור עליו האסורות הנשים אחת
ה"ד). (פ"א למעלה ופורטו מות, אחרי בא 3)בפרשת

פעמים. כמה עצמה הערוה אותה על עליה ובא וחזר עליה
צריך 4) (וכן רומי ובדפוס תימן בכת"י "אחד", הוא כן

כי  הזמן כל ממנו שנעלם והיינו הפרק). בכל להלן להיות
עליו. אסורה זו (אם 5)אשה שבת לענין ה"ב פ"ז להלן

שבת  שהם שבתות, בכמה ושכח שבת, דין עיקר ידע
נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי רבינו כתב אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני  והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ"ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק וחכמים, אליעזר רבי מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט, ה"א פ"ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב יז, ובכריתות - ב עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב

וכו'". ואחת אחת כל

.·ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰Â¯Ú‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿
‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»

‡e‰ - ‰a¯‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡È·Ó ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡È·e12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a¯‰ ˙B‡hÁ ‡È·Ó ‡e‰ - ˙Á‡14‰‡È·Ó ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע ושוב שכחה, ושוב לה, נודע הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע לא ולו פעמים, וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ"א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי לביאה ביאה בין לו שנודע

אסור. זה שדבר שכח וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a¯‰ ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19·iÁ - ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È¯‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»
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Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ ¯eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ ¯eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ ¯eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,¯25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È·‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ -28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡·a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב וגוף גוף כל על
בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ"ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב אחד

עקיבא.22) רבי דברי ב. נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ"ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני 25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי ה"ט, פ"ז סנהדרין ב'ירושלמי'
אף  כי ישמעאל לרבי לכאורה נשמע שם סנהדרין מהבבלי
וב'מעשה  כאן, שמח' ב'אור וראה אחת, חייב גופים בשני

בזה. שכתבו מה ה"א, פ"ד אומרים 29)רוקח' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי
זה  שאין שם), פ"ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב
הבהמה  אותה זה, לפני עליה שבא הבהמה אותה אלא
חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה

גופים. שני שהם משום חטאות, שתי

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È·‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ˙Á‡30È¯‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚ·pL ÈÓk BÊ È¯‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף (כסףֿמשנה), ה"ג קודם שכתב ממה נלמד
על  חייב אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כיֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34- Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa¯˜ ˙·iÁ35„Á‡36‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ

‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»
‡·e ,‰c ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰Ï·ËÂ d˙cpÓ ‰¯‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»

dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ ·iÁ - »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«
ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ

˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È¯‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי המסיח וגוי ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי  – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע"פ לו

להתגלות  העשוי שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט). ופי"ג הט"ו, גירושין מהל' (פי"ב עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב זה
פז: יבמות רש"י (ראה ביתֿדין הוראת בלא אפילו להנשא

ב"ד). ברשות שלא ניסת "שמעה 34)ד"ה על מוסב זה
וגוי  ושפחה עבד או אחד עד לפניהם שהעיד וכגון שמת",
ביתֿדין. עלֿפי הוא ההיתר שכל תומו, לפי המסיח

הים,35) למדינת בעלה שהלך "האשה ב: פז, יבמות משנה,
תצא  ב"ד, ע"פ שלא ניסת וכו', בעלך מת לה ואמרו ובאו
עלֿפי  "ניסת במשנה: שם שאמרו ומה בקרבן". וחייבת
שכן  ההלכה, מן נדחה – הקרבן" מן ופטורה תצא ביתֿדין
טעות  אלא כלל, הוראה זו שאין צב.) (שם ורבא זעירי אמרו
שם. שכתבנו ובמה ה"ג, פי"ד להלן וראה היא,

הורוה 36) לענין צב. (שם וחכמים אליעזר רבי מחלוקת
גדול  לכהן אלמנה כגון וקלקלה, והלכה להנשא ביתֿדין
ביתֿדין  עלֿפי בנישאת ההלכה, לפי והואֿהדין, וכו',
כל  על אחד קרבן שחייבת כחכמים, ופסק בקרבן) שחייבת
לה  נודע ולא הואיל השני, בעלה עליה שבא הביאות

שם. רש"י וראה חי, הראשון שבעלה שם:37)בינתיים
אדם  בני לחמשה נשאת שאם אליעזר, לרבי חכמים "מודים
גופים  והם הואיל ואיש, איש כל על קרבן שחייבת

לינשא,38)מוחלקים". ב"ד "הורוה ב: פז, שם משנה,
"מאי  - א צב, שם ובגמרא בקרבן", חייבת - וקלקלה והלכה
ורבי  קידושין), בלי כלומר =) זינתה אומר ר"א קלקלה,
הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג, אלמנה אומר יוחנן
עשיתם  אתם לב"ד: שטוענת הקרבן, מן פטורה זינתה אבל
עלֿפי  שנישאת המשנה דעת לפי אינו זה וכל לפנויה. אותי
חייבת  נישאת שגם ההלכה לפי אבל הקרבן, מן פטורה ב"ד
שם  'מאירי' (ועי' בקרבן חייבת שזינתה, כלֿשכן קרבן,

שהנדה 39)פז:). ששכח או טהורה, שהיא שחשב כגון
שהיא 40)אסורה. הזמן כל לו נודע שלא אחד, בהעלם

וטבלה  נדה שהיא הדבר כל לו סיפרה לא שהיא וכגון נדה,
אסורה. שהנדה הזמן כל לו נודע שלא או נדה, פרסה ושוב

יז.).41) כריתות רבא, (דברי נדתה עת כל על אחת חטאת
בהעלם 42) הפעמים בכל הנדה את בעל שהוא כלומר,

אותה 43)אחד. בעל שהרי אחד, גוף הוא האיסור כלומר,
וגוף  אחד ובהעלם נדות, כמה בעל ולא פעמים כמה אשה
בלבד. אחת חטאת אלא לחייב שלא הדין מן היה אחד,

השניה.44) נדתה בעת אינו הראשונה נדתה שעת כלומר,
מלאכה  בהן ועשה שבת שהן שבתות בכמה שכח כאילו וזה
לחייבו  מחלקים השבתות שתי שבין שהימים אחד, בהעלם
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הטבילות  גם כן כמו – ה"ב) פ"ז להלן (ראה חטאות בכמה
כמו  נחשבות השניה, נדתה עת לבין האחת נדתה עת שבין

השבתות. שבין אחד,45)הימים בהעלם עליהן שהבא
וה"א. ה"ג למעלה ראה חטאות, שתי חייב

.ÂdzÒÂ ˙ÚLa ‡lL BzL‡ ÏÚ ‡a‰46Ìc ‰˙‡¯Â «»«ƒ¿∆…ƒ¿«∆¿»¿»¬»»
LÈÓLz‰ ˙ÚLa47el‡ È¯‰ -48Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËt ƒ¿«««¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ»¿«

‚‚BL ‡ÏÂ ‡e‰ Òe‡k ‰fL ÈtÓ ,˙‡hÁ49‚‚BM‰L .50 «»ƒ¿≈∆∆¿»¿…≈∆«≈
˜c˜„Â ‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜„a el‡Â ,˜c˜„Ïe ˜c·Ï BÏ ‰È‰»»ƒ¿…¿«¿≈¿ƒ»«»∆»∆¿ƒ¿≈
Á¯Ë ‡lL ÈÙÏe ,‰‚‚L È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï - ˙BÏ‡Laƒ¿≈…»»»ƒ≈¿»»¿ƒ∆…»«
Ï·‡ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„aƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿««»«¬∆»ƒ«»»¬»
˙ÚLa ‡lLÂ ‰˙È‰ ‰¯B‰Ë È¯‰ ?˙BOÚÏ Bl ‰Ó - ‰Ê∆««¬¬≈¿»»¿»¿∆…ƒ¿«

CÎÈÙÏe .Ò‡ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ .ÏÚa dzÒÂ51‡ˆÓpL ÔÈa , ∆¿»»«≈∆∆»…∆¿ƒ»≈∆ƒ¿»
dlL „Ú ÏÚ Ì„52BlL „Ú ÏÚ ‡ˆÓpL ÔÈa53- »«≈∆»≈∆ƒ¿»«≈∆

ÔÈ¯eËt54˙ÒÂÏ CeÓÒ ‰ÈÏÚ ‡·e ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .55, ¿ƒ¬»ƒ»«»»∆»»«∆∆
˜ L¯ÙÈÂ ÏÚ·iL ‰n„Â˙ÚLa ‰˙‡¯Â ,Ìc ‰‡¯zL Ì„ ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿∆»¿»¬»ƒ¿«

‰‚‚L ‡È‰ BfL ,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ - LÈÓLz‰56CÎÈÙÏ .57, ««¿ƒ«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
BlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡58ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL -59ÔÈ·iÁÂ ƒƒ¿»»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a60‡ˆÓ .61„iÓ dÓˆÚ ‰Áp˜ Ì‡ :dlL „Ú ÏÚ ¿»¿»ƒ¿»«≈∆»ƒƒ¿»«¿»ƒ»
‰˙‰L ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯tLk62ÔÈ·iÁÂ ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¿∆≈≈«««¿…»¬»¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a63‰˙‰L Ì‡Â ;64¯k‰ ˙Á˙Ï d„È ËÈLBzL È„k ¿»¿»¿ƒ»¬»¿≈∆ƒ»»¿««««
‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â Ba ˜c·Ï „Ú Ïh˙Â ˙Òk‰ ˙Á˙Ï B‡¿«««∆∆¿ƒ…≈ƒ¿…¿««»ƒ¿»

˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - dÓˆÚ65Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe66; «¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿»
‰Èt ˙‡ ÁÈ„˙Â ‰hn‰ ÔÓ „¯zL È„k ‰˙‰L Ì‡Â67 ¿ƒ»¬»¿≈∆≈≈ƒ«ƒ»¿»ƒ«∆»∆»

dÓˆÚ ‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â68Ì„ ‡ˆÓÂ69¯B‰Ë dÏÚa -70. ¿««»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»»«¿»»

דם.46) לראות נדה.47)קביעותה על ובא נכשל והרי
ואשתו.48) הבעל א.49)שניהם  יח, שבועות
שהיא 50) וחשבה נדה אשתו על שבא וכגון קרבן. שמחויב

ה"ח. פ"ב למעלה ראה שזה 51)טהורה, כיון כלומר,
התשמיש.52)אונס. אחר עצמה מקנחת שהיא המטלית

איש 53) דרך כי התשמיש. אחר עצמו מקנח שהוא המטלית
עצמו  קינח הוא התשמיש: אחר עצמם לבדוק ואשה
ביאה  איסורי מהל' (פ"ד שלה במטלית והיא שלו, במטלית
עליה  בא לענין ההלכה, בהמשך להלן וראה הי"דֿטו).
על  הדם נמצא אם בין הבדל יש שלפעמים לוסת, סמוך

שלו. על הדם נמצא אם לבין בעל 54)שלה, ודאי כי אף
חי  ואין גמור, אונס שזה הנ"ל מטעם פטורים חטאת נדה, וב

השוגג. על הסמוכה 55)אלא בעונה עליה לבוא שאסור
ביאה  איסורי (הל' תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה,

עונה). זמן הוא כמה ועיי"ש הי"ב, אין 56)שם כלומר,
אין  וגם נדה. שהיא בעת לבעול התכוון לא שהרי מזיד, זה
הוא, שוגג אלא לוסת, סמוך לבעול לו היה לא כי אונס, זה

אומן. בדין ה"ט פ"ב למעלה שוגג,57)וראה שזהו כיון
חטאת. התשמיש.58)וחייבים אחר בו קינח שהוא

משום 59) והוא נדתה, טומאת משום היא ימים, שבעת
"ותהי  כד) טו, (ויקרא שנאמר כמו כנדה, נדה שהבועל

ימים". שבעת וטמא עליו מהם,60)נדתה אחד כל חטאת
- א יח, בשבועות שביארו מה לפי א. יד, נדה משנה
ואףֿעלֿפי  לווסתה. סמוך עליה בבא עוסקת זו שמשנה
שלו, על שנמצא כיון – התשמיש אחרי רב זמן שקינח

שם. רש"י ועי' תשמיש. בשעת שראתה הוא ממנה בוודאי
סמוך 62)הדם.61) מיד עצמה קינחה אלא כלום,

אותיום 63)לפרישתו. שלה על "נמצא שם: משנה,
הדבר  ברור כאן שגם קרבן", וחייבין טמאין (=תיכף)

התשמיש. בשעת דם של 64)שראתה פרישתו מזמן
עמצה. את שקינחה ועד שיתכן 65)הבעל, שבעה. טומאת

רב  ומפרש ב. שם, ברייתא התשמיש, לאחר בא הדם כי
כך. הביאור במשנה גם כי (שם) החטאת 66)חסדא מן

פ"ז  (ראה הספק על באה בהמה חטאת שאין ומשום (שם).
אשם  בקרבן חייבים הם אבל ה"י), המוקדשין פסולי מהל'

טו.). שם (גמרא, נקיה"67)תלוי לשון הוא פניה, "כוונת
אותו  מטה, של פניה כלומר, שם). נדה בפיה"מ, (רבינו

שם). רש"י, (ראה זמן 68)המקום ששהתה כלומר,
לאחר  ורק עצמה. את לקנח וכן המיטה מן לרדת בו שאפשר

עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק וחכמים, עקיבא רבי מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚ·e ¯·ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb¯‰Â ,Ìc‰ ˙i‡¯Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È¯‰ - È˙‡ÓË BÏ ‰¯Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk L¯ÙÈ72˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa È¯eq‡73L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È¯‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙‡È·k BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡¯Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

L¯tL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰·e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈ¯Ú‰ ¯‡La83˙Úc ÏÚ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰Â¯Ú ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ L¯ÙÈ ‡Ï - LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי כן נקט
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי.72) עדיין הי"א.73)כשהאבר משנה,74)פ"ד
לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב: יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני חייב, - מיד ופירש נטמאתי
חייב  וכו' אביי "איתמר, ב: יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי, באבר שפירש
עצמה. בפני כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח, שם
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הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי
הדם  זיבת לפני לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב זיתי שני אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י אחת חטאת חייב שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי העלמות שתי שהן שם, פירש ורש"י

בעילות 79)באמצע. כשתי שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי.80)נפרדות. התשמיש: באמצע לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי

שם), מיגש, (ר"י הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס שהוא סבור הוא כי
אחת. להעלמה הכל ונחשב לווסת, סמוך לבעול שאסור

(כסףֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט ואיסור בהיתר
היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע"פ
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי להתחייב
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח'. ('אור אחת חטאת אלא חייב ואינו מחלקת

טהרה). סדרי בשם הגרע"א ובהגהות המוריה' ב'הר

á"ôùú'ä úáè ã"é ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר

לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4·iÁ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5·ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

¯ÁÓÏ ·ÏÁÂ ¯ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È¯‰ - «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡È·Óe ÔÈÙ¯ËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

¯eÚM‰ Û¯ËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa¯˜Ï ‚‚BLÏ ¯eÚM‰ Û¯ËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה מדברי הוא, ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות,

חייב  אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות
אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,

הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי בשלוש נתבשלו
כי  ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי
פסק  כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי
כל  על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
לרבי  שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע
הוא  עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי 9)בינתיים

וחטאת  במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב אכילת שיעור
בכזית. הוא - זית 10)בשוגג חצי ושנתבשל קערות בשתי

אין  - השני הזית חצי מאשר הבישול מלאכת בשינוי זה
זיתים  החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים

ביניהם.11)מצטרפים. ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.12) וכרבי להחמיר ובין להקל הכוונה 13)בין אין

אכילת  להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא
עד  הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי
יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף
שבין  ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל
מתחילת  הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש
השנה  ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש

ימים. עשרה אין הכיפורים במשנה 14)ויום כחכמים
כדי  סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות
כי  פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור

שלם.15) לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא
לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף

.·¯˙B ÏÎ‡17˙ÈÊk ,ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁÓ18,Á·Ê ÏkÓ »«»≈¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆«
ÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a19 ¿∆¿≈««««ƒ∆¬»»«¬ƒ»«¿ƒ
Ô‰ „Á‡ ÌL ÔlkL ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -20, ≈«»∆»«»««∆À»≈∆»≈

ÔÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈeÁÓz‰Â21ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÙe‚Â . ¿««¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿»ƒ≈»
ÔÈ˜lÁÓ22B‡ ÌÈa¯ ÌÈÁ·fÓ ¯Oa ÏÎB‡‰ „Á‡L , ¿«¿ƒ∆∆»»≈»»ƒ¿»ƒ«ƒ

„Á‡ Á·fÓ23ıeÁa ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁ ËÁBM‰ ÔÎÂ .24 ƒ∆«∆»¿≈«≈¬ƒ»¿»ƒ«
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a25‡‰ . ¿∆¿≈««≈«»∆»«»««»

˙B¯eˆ LÓÁÏ ‰ÂÁzLÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ26ÌÏÚ‰a ¿»∆∆¿ƒ¿«¬∆¿»≈¿∆¿≈
˙Á‡27. ««

במזיד 17) אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת. מביא ובשוגג כרת אכילת 18)חייב שיעור כי

כזית. הוא בה, להתחייב וזבח 19)נותר זבח כל נתבשלו
אחרת. והוא 20)בקערה אחד איסור אלא אינם כלומר,

נותר. חטאות.21)איסור כמה בהן שיתחייב השגגות את
למעלה 22) אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

אפשר  אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק
אבל  מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול
אין  ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת
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מחלקים. חטאת 23)הגופים אלא חייב שאינו הם, שווים
וכרבי  גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת,

שם. במשנה לעזרה.24)עקיבא שם:25)בחוץ במשנה
בחוץ  זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל
ואמר  אחת, חטאת או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם
ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר'
לגבי  מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון
בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת

אחת. בבת כולם את לשחוט זרה.26)שאפשר עבודה של
שהרי 27) אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

באכילה  ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה

.‚Ìc ÊÈw‰28BzÓ‰·Ï29BÏa˜Â30Ô‡˙Le ˙BÒBk ÈLa ƒƒ»ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a31. ¿∆¿≈««≈≈ƒ∆»«»««

דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈
ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B· eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a¯‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ ¯eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a ¯eq‡a B‡ ÏÏBk ¯eq‡a B‡36ÏÚ ·iÁ - ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
¯˙BÂ39˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ Û¯ËˆiL ‡e‰Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙·˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ ¯Á‡41‡È·Óe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È¯‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל
"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד.

איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת
נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר

שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי
אלו  הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני

לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף
כן  וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב
איסור  בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף כן גם א
בכלל  הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי
לאשם. איל ומביא חומש

.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«

ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»
˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ

‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«
‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»

d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ
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‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿
.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש
שתי  לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה,

האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,
האמות  שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה
לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי
ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת

אלא  זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור
מה  [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו
שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊÎe ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
- ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôa¯w‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי  (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון
שהפ  לפני בין הם יוחנן שהפריש רבי לאחר ובין הקרבן ריש

יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,68- ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ï Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È¯‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡¯70. ƒ»

לו.67)חלב.66) נודע לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי

היה  אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««
,ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ¯Á‡ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«¿»«¿«ƒ«≈¿∆¿≈∆≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Â72ÈLÂ ÔBL‡¯ - ¿≈ƒ«»«»ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯tk˙Ó73¯tk˙ ‡Ï ÈLÈÏL Ï·‡ ,74Ú„eiLk ‡l‡ ; ƒ¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ»«

ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰ .˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·È - ÂÈÏÚ BÏ»»»ƒ«»«∆∆≈ƒ«»«
ÈLÈÏM‰75Ì‰ÈML ,ÔÈ¯tk˙Ó ÈLÂ ÈLÈÏL - «¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

‡È·‰ .BÊ ˙‡hÁa ¯tk˙ ‡Ï ÔBL‡¯Â ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««¿ƒ…ƒ¿«≈¿«»≈ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ76ÈtÓ ,ÔÈ¯tk˙Ó ÔzLÏL - «»«»∆¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

Ú„eiLÎe ;ÈÚˆÓ‡ ÏL BÓÏÚ‰a ÈLÈÏM‰Â ÔBL‡¯‰L∆»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿≈∆∆¿»ƒ¿∆ƒ»«
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈLÈÏM‰ ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ«»ƒ¿««¿ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ˙‡hÁ«»«∆∆

אחת.71) חטאת אלא חייב השני 72)שאינו ועל
עוד. לו נודע לא אחד,73)והשלישי בהעלם ששניהם

זה  אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף
אם  אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא

החטאת לא הקריב שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
אחרי  היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב

איתה. ומתכפרת שם 74)הראשונה שבגמרא פי על אף
השני  אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו
אינן  ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר
(בלי  הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות
רבינו  לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך גרירה)
שנגרר  משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות
הקרבן  הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי
שאין  מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל,

גרירה. אחר לא 75)גרירה ועדיין עליו לו נודע כלומר,
על  קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע

ועל 76)השלישי. הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון
חייב  לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת

.·È˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡L ÈÓ77BÏ ˜tzÒÂ ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈
È˙MÓ ˙¯Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«≈∆À»¿»«¬ƒ»«∆∆ƒ¿≈

˙BÎÈ˙Á78¯Á‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»«≈∆À»¿««
- ‰iM·e ‰BL‡¯a ÏÎ‡ ·ÏÁL È‡cÂa BÏ Ú„B Ck»«¿««∆≈∆»«»ƒ»«¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡79‰˙È‰L ˜ÙÒ ˙ÚÈ„iL ; ≈«»∆»«»««∆¿ƒ«»≈∆»¿»
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˙BÓL‡Ï ˙˜lÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙Èa BÏ80,dÈ‡ ≈¿«ƒ««ƒ∆¿«∆∆«¬»≈»
˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ81. ¿«∆∆¿«»

שומן.77) הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות ואחת
חלב.78) של ואחת שומן של אחת בהן שהייתה 79)שגם

למעלה  וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה

ואחת.80) אחת כל על תלוי אשם שני פשוט 81)לחייבו
יח: בכריתות כולם לדברי הוא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אחד,1) בהעלם לעבודהֿזרה עבודות ארבע העושה יבאר

שבת. עיקר השוכח וכל

.‡‰ÂÁzLn‰2‰¯Ê ‰„B·ÚÏ3ÍqÂ4¯h˜Â5ÁaÊÂ6 «ƒ¿«¬∆«¬»»»¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿ƒ«
˙Á‡ ÌÏÚ‰a7˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ -8¯Út Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆¿≈«««»«¿««»¿≈ƒƒ≈
¯BÚÙÏ BÓˆÚ9Ô·‡ ˜¯ÊÂ10ÒÈÏe˜¯ÓÏ11˙Á‡ ÌÏÚ‰a «¿ƒ¿¿»«∆∆¿«¿ƒ¿∆¿≈««
ÌÈzL ·iÁ -12‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .13ÏÚ ·iÁ ‡‰È «»¿«ƒ¿≈…«≈»∆¿≈«»«

„ÈÊ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk»¬»«¬»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ
„ÈÊ‰ Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ˙B„B·Úa ‚‚LÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»««¬≈¬»ƒ≈ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Úa ‚‚LÂ el‡ ˙B„B·Úa«¬≈¿»««¬»»»≈«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ14¯eÒ‡LÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú BfL Ú„È ?„ˆÈk . «»««≈«»«∆¬»»»¿∆»
,‰¯·Ú Ceqp‰Â ‰ÈÂÁzL‰‰L Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,d„·ÚÏ¿»¿»¬»…»«∆«ƒ¿«¬»»¿«ƒ¬≈»
Ô‰ ˙B„B·Ú el‡L Ú„È .ÌÈzL ·iÁ - CqÂ ‰ÂÁzL‰Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ≈«»¿«ƒ»«∆≈¬≈
‰„B·Ú BfL Ú„È ‡ÏÂ ,¯Á‡ Ï‡Ï Ô‰a „·ÚÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬…»∆¿≈«≈¿…»«∆¬»

·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‰˙È‰ ‡lL ÈÙÏ ,‰¯Ê15ÏÚ ‰ÏÚÂ , »»¿ƒ∆…»¿»∆∆∆¿»»¿»»«
,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ‡l‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÈÈe¯˜ ÔÈ‡L BzÚc«¿∆≈¿ƒ¬»»»∆»∆∆∆¿»»
.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B„B·Ú‰ ÏÎa d„·ÚÂ«¬»»¿»»¬≈«»∆»«»««

מהלכות 2) (פ"ג עבודות מארבע אחת היא השתחוואה
ורגלים  ידים בפישוט השתחויה אחד ג). הלכה זרה עבודה
- בקרקע פניו שיכבוש משעה ורגלים, ידים פישוט בלא או

ח). הלכה שם (פ"ו בד'3)נסקל עבודתה דרך אין ואפילו
ג). הלכה פ"ג ושם ס: (סנהדרין הללו יין,4)עבודות

(תהלים  שכתוב דם או נסיכם". "יין לח) לב, (דברים ככתוב
שם). (סנהדרין מדם" נסכיהם אסיך "בל ד) הקטיר 5)טז,

זבחימו", חלב "אשר שם) (דברים שנאמר כמו החלבים,
ישראל  ובתפארת חלבה". "ולהקטיר שם: בסנהדרין וראה
קטורת  או בשר "המקטר פירש: ו, משנה מסנהדרין פ"ז

לאלהים 6)מבשמים". "זובח יט) כב, (שמות שנאמר
אסורים.7)יחרם". האלה הדברים כי ממנו שנעלם

קמיה 8) זכאי רבי "תני סב. סנהדרין גמ' ודבר, דבר כל על
אינו  אחד בהעלם והשתחווה וניסך וקיטר זיבח יוחנן, דר'
הכתוב  תעבדם", "לא ה) כ, (שם שנאמר אחת, אלא חייב
תני  פוק ליה, אמר סג.). (שם - אחת עבודה כולן עשאן
שלש  אביי, "אמר סג. ובדף רש"י]. - הוא [דטעות לברא
שמות  - להם" תשתחוה (="לא בעבודהֿזרה השתחוואות
תשתחוה  "לא יד, לד, שם - אחר לאל תשתחוה לא "כי שם,
לשלא  אחת לדרכה, אחת - למה? כד) כג, שם - לאלהיהם"
עבודה  כל על שחייב לחלק, כלומר, לחלק". ואחת כדרכה,

ואביי. יוחנן כר' רבינו ופסק לפני 9)ועבודה, צרכיו עושה
עבודתה. דרך היא וזו פעור, שנקראת או 10)עבודהֿזרה

הרע"ב  כתב וכן שם, סנהדרין בפיה"מ (רבינו אבן מסלק
אבן).11)שם). בסילוק (או אבן בזריקת עבודתה שדרך

חילוף, מלשון "מר" שבח, חילוף פירושו: ומרקוליס
הוא  שבמקרא [שאעפ"י שם) (רע"ב שבח מלשון "קילוס"
ב"ערוגת  וראה שבח, לשון הוא בתלמוד - גנאי לשון
בפעור  דוקא זה וכל .[18 והערה 150 עמוד א חלק הבושם"
עבודתה  דרך שאין אחרת, בעבודהֿזרה אבל ובמרקוליס,

סא.). (שם פטור - שהשתחוואה 12)בכך למעלה כמבואר
ועבודה. עבודה כל על לחייב לחלק, כלומר,13)יצאה

בכך. שדרכם עבודות סב.14)בשאר שם העבירות, כל על
אחת  "ועשה ב) ד, (ויקרא שנאמר מה על אמרו ג . ובכריתות
על  שחייב ופעמים כולן, על אחת שחייב פעמים - מהנה"
עבודהֿזרה  זדון הנה: שהיא אחת וכו'. ואחת, אחת כל
וזדון  עבודהֿזרה שגגת אחת: שהיא הנה עבודות. ושגגת

שנאמר 15)עבודות. משום שם, ובכריתות בסנהדרין
טעה  זהב", ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא כ) כ, (שמות

אסור. וזהב כסף של עבודהֿזרה שרק וסבר

.·˙aLa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk16˙aL ¯wÚ ÁÎBM‰ Ïk : ¿»»»¿¿«»»«≈«ƒ««»
Ï‡¯OÈ eeËˆpL ÁÎLÂ17‰aLpL B‡ ,˙aM‰ ÏÚ ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿»≈«««»∆ƒ¿»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ÔË˜ ‡e‰Â18ÔË˜ ¯ib˙ B‡ , ¿»»¿≈»¿≈»ƒƒ¿«≈»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈa ‡e‰Â19‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»ƒ««ƒ∆»»

‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰a¯‰ ˙B˙aLa ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿≈¿«»«¿≈≈«»∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ20‡È‰ ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰L ,21·iÁ ÔÎÂ . «»««∆«…¿»»««ƒ¿≈«»

ÏÎ‡L ·ÏÁ Ïk ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁÂ , «»«««»≈∆∆»«¿«»«««
Ìc23˙B„B·Úa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡L24el‡25. »∆»«¿≈…«≈»∆«¬≈

‰n„Â ˙aL ÌBi‰L ÁÎL Ï·‡ ˙aL ¯wÚ Ú„Bi‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ««»¬»»«∆««»¿ƒ»
- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ Ba ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ‡e‰L∆…««ƒ∆»»¿»«¿≈
Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ÔÎÂ ,Blk ÌBi‰ ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»««««À¿≈«»«»

Ba ‚‚ML ˙aLÂ ˙aL26. «»¿«»∆»«

למה 16) ביארו סח. שם ובגמרא סז: שבת המשנה לשון כן
לרבינו  המשניות בפירוש וראה "גדול". לשון התנא נקט
לתלמוד  בפירושו שכתב למה מתאימים ודבריו שם,
עמוד  תרצ"ג ירושלים אסף, להר"ש הגאונים" ב"מספרות
עמוד  כו כרך ב"סיני" שליט"א אאמו"ר מש"כ וראה .192

ועשה 17)סו. שבת עיקר השוכח "כל סז:): (שם במשנה
חטאת  אלא חייב אינו הרבה, בשבתות הרבה מלאכות
הוא  השבת" עיקר "ששוכח סח:) (שם בגמרא ואמרו אחת".
כגון  מעולם, ידע לא אם ובין שכח, ולבסוף הכיר אם בין
(וראה  הגוים בין שנתגייר גר או הגוים בין שנשבה תינוק
כל  "ואמרם שם: המשניות בפירוש רבינו וכתב להלן).
ידיעה  לו היתה ואפילו רצונוֿלומר שבת, עיקר השוכח
השם  כי שישכח והוא זה, על תורה שוכח ומלת לכן, קודם
ונראה  בשבת". מלאכה באיסור ישראל לבני צוה יתעלה
ישראל", שנצטוו "ושכח שכתב במה כאן רבינו כוונת שכן
שבת". עיקר "השוכח קודם שכתב למה פירוש שזהו

(שם 18) ושמואל כרב בישראל. שבת יש כי מעולם ידע ולא
ו. הלכה פ"ב למעלה וראה מעולם 19)סח:) ידע שלא

רבינו  והזכיר שם). למעלה (ועיין השבת על צוה ה' כי
הודיעוהו  ודאי הרי גדול, גר היה שאם קטן", "נתגייר
עיקר  "השוכח למעלה שכתב בכלל (והוא שבת ממצות
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אין  ביתֿדין דעת על אותו שמטבילין קטן אבל שבת"),
(כסףֿמשנה). להודיעו שעשה 20)צורך המלאכות כל על
שם. משנה - השבתות ובגמרא 21)בכל השבת. בעיקר

"את  ל) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו סט:) (שם
כלומר, הרבה". לשבתות אחת "שמירה - תשמורו" שבתותי
שכח  אם שבתות, הרבה לשגגות אחת חטאת אלא חייב אינו

השבת. הפוטרו 22)עיקר כמונבז ולא סח:) (שם כרבנן
שדבר  ידע אם והואֿהדין שם. למעלה וראה מקרבן, לגמרי
אכילות  על אחת חטאת אלא חייב שאינו ושכח, אסור זה

א. הלכה פ"ו למעלה רבינו וכתבה בכ"י 23)הרבה,
רוקח. מעשה הגיה וכן דם". כל "על צ"ל 24)תימן:

תימן. בכ"י וכן עבירות 25)"בעבירות", בכל כלומר,
ולא  ד), הלכה פ"א למעלה (ראה חטאת עליהן שחייבים
ולא  חטאת, חייב הוא ואעפ"כ אסור, זה שדבר מעולם ידע
לגמרי. פטור שהוא וסובר רבנן על החולק כמונבז

מלאכות 26) ועשה שבת עיקר "היודע סז: שם במשנה
ובכריתות  ושבת". שבת כל על חייב הרבה, בשבתות הרבה
שבינתיים  שימים אמרינן שבת שלענין משום ע"ז נאמר טז:
סט:) (שבת זאת ולמדו ושבת. שבת כל על לחייבו מחלקים
את  ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר ממה

ושבת". שבת לכל אחת "שמירה - השבת"

.‚‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„Bi‰ ÏÎÂÚ„È ¿»«≈«∆««»¿»««¿»¿…»«
˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL27‡ÏÂ ˙B¯eÒ‡ Ô‰L Ú„iL B‡ ∆¿»≈¬∆»«∆≈¬¿…

˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È28- ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ , »«∆«»ƒ¬≈∆»≈¿»»¿»«¿≈
‰OÚ elÙ‡ .‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ ·‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ«»«»«»«¿»»¿»»¬ƒ»»

˙Á‡ ¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡‰29˙Á‡ ÌÏÚ‰a30‡È·Ó - »«¿»ƒ»≈««¿∆¿≈««≈ƒ
˙B‡hÁ ÚL˙Â ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈««»

מלאכות 27) ועשה שבת שהוא "היודע שם: שבת במשנה
ומלאכה". מלאכה אב כל על חייב וכו' כר'28)הרבה

ב. הלכה פ"ב למעלה וראה סט. שם אבות 29)יוחנן ל"ט
עג. שבת משנה ראה שבשבת, לא 30)המלאכות כלומר,

מוסב  וזה אסורות. שהן ידע אבל כרת, עליהן שחייבים ידע
אלו  שמלאכות ידע כ"שלא הרישא על ולא הסיפא, על רק
ידע  במה אחת, חסר הארבעים כל ידע לא שאם אסורות",

כסףֿמשנה). ועיין (לחםֿמשנה, שבת? דברי 31)שהיום
ה"א. פ"ד למעלה וראה שם, ושבת ב: כריתות יוחנן ר'

.„Ú„È ‡ÏÂ ˙BÎ‡Ïna Û‡ ‚‚LÂ ˙aL ÌBi‰L ÁÎL»«∆««»¿»«««¿»¿…»«
˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙B¯eÒ‡ el‡ ˙BÎ‡ÏnL∆¿»≈¬≈«»∆»«»

˙Á‡32. ««

וזה 32) זה "העלם ע:) (שבת נחמן מרב רבא בעיית היא זו
שמלאכות  שכח וכן שבת, שהיום שכח כלומר, מהו". בידו,
השבת  שכחת אחר הולכים אם בשבת, אסורות שעשה, אלו
כל  על לחייבו מלאכות שגגות אחר או בלבד, אחת לחייבו
ופירש  שנא", "לא שם: במסקנא ואמרו ומלאכה. מלאכה

אחת". אלא חייב "ואינו רש"י:

.‰ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰OBÚ‰33·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a »∆»¿¿»¿∆¿≈««≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡34˙B„ÏBz ‰OBÚ‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»«»««¿≈»ƒ«»∆»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,„Á‡ ·‡ ÏL ‰a¯‰35. «¿≈∆»∆»∆≈«»∆»«»««

תולדה.33) ומהי מלאכה אב מהו שבת, מהלכות פ"ז ראה
מלאכה 34) מעין הרבה מלאכות "העושה סח. שם משנה

בפיה"מ  רבינו ומפרש אחת", חטאת אלא חייב אינו אחת,
אב  בשגגה שיעשה אחת, מלאכה מעין הרבה "מלאכות
חטאת  אלא חייב אינו וכו' תולדותיו עם מלאכות מאבות
אליעזר. כר' ולא רבנן לדעת ב. קמא בבבא וכ"ה אחת",

זֿח. הלכות שבת מהלכות בפ"ז טז.35)וראה בכריתות
הרבה  מלאכות בעושה אליעזר, רבי את עקיבא רבי "שאל
רבינו  ומפרש וכו'" אחד בהעלם אחת מלאכה מעין וכו'
אב  תולדות כולן מלאכות וה' ד' שיהיו "כגון שם בפיה"מ

אחת. חטאת אלא חייב שאינו עקיבא כר' ופסק אחד",

.Â‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏB˙Â ‰Ê ·‡ ÏL ‰„ÏBz ‰OÚ»»»»∆»∆¿»»∆»∆
˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a36. ¿∆¿≈««≈»∆ƒ∆«»¿≈«»

לאב?36) תולדה בין יש "ומה שם: קמא בבבא מפורש כן
חייב  ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שתי עשה שאם -
שתי  "או שם גרס לא שרבינו ונראה ואחד". אחד כל על
מה  שם ועיין קורקוס, ר"י בשם (כסףֿמשנה ביחד" תולדות
בפ"ז  רבינו מדברי נראה [וכן רבינו) בן הר"א בשם שכתב
"אילו  אלא: שם בגמרא גרס שלא ז, הלכה שבת מהלכות

שם]. עיין הדדי", בהדי אבות שתי עביד

.Ê˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ37ÔB‚k , »»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿
Ú¯fL38CÈ¯·‰Â39·Èk¯‰Â40·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈««≈«»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡41˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ¯·Îe .42 ∆»«»««¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿«»
˙B·‡‰43˙B„ÏBz‰Â44˙B·‡ ÔÈÚÓ Ô‰L ˙BÎ‡Ïn‰Â45. »»¿«»¿«¿»∆≈≈≈»

אבות 37) וכולם לזו, זו הדומות מלאכות כמה שעשה
ג. הלכה שבת מהלכות פ"ז ראה אחד, אב של מלאכות

למען 39)זרעים.38) בעפר וכסהו בקרקע עץ ענף כפף
עצמו. בפני לעץ ויהיה אחר,40)יקלט בעץ רך ענף שם

שכל  אחד, וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו ו"כל
שבת  בהלכות (רבינו מתכוון" הוא דבר לצמח מהן אחת

והנוטע 41)ם).ש  והזומר הזורע "תנא, עג: שבת ברייתא
שם: ובגמרא הן", אחת מלאכה כולן והמרכיב, והמבריך
אינו  אחת, מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה קמ"ל, "מאי
העתיק  ושם ט. הלכה שם רבינו, כתב וכן אחת". אלא חייב
ונטע  שזרע "הרי הנ"ל: בברייתא המפורשות המלאכות כל

אחד". בהעלם  וזמר והרכיב שם 43)פ"ז.42)והבריך
א. הֿו.44)בהלכה בהלכות בהלכות 45)שם שם

בֿגֿד.

.Á˙B˙aLa ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ ‰OÚ»»¿»«¿≈≈≈¿»»««¿«»
‰a¯‰46˙‚‚La ÔÈa ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ÔÈa , «¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿«

‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL«»¿¿»«»«»¿»»
‰Î‡ÏÓe47ÈtÓ Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L Ú„È ?„ˆÈk . ¿»»≈«»«∆««»¿»«ƒ¿≈

Ú„È ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈ¯f‰L Ú„È ‡lL∆…»«∆«¿ƒ»¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«
‰ÚÈËp‰L Ú„È ‡lL ÈtÓ da ÚËÂ ˙aL ‡e‰L∆«»¿»«»ƒ¿≈∆…»«∆«¿ƒ»
CÈ¯·‰ ˙ÈLÈÏL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ ‰¯eÒ‡¬»ƒ¿»»¿≈¿«»¿ƒƒƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ‰Î¯·‰‰L Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«∆««¿»»¿»»«»«»
,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡Â ˙Á‡««¿««««ƒ∆ƒ≈≈¿»»««

ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚k ˙B˙aM‰L ÈtÓ48. ƒ¿≈∆««»¿ƒÀ¿»ƒ
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אחרת.46) מלאכה עשה שבת בכל משנה 47)כלומר,
אליעזר  רבי את שאלתי עקיבא, רבי "אמר טז. בכריתות
אחת  מלאכה מעין הרבה בשבתות הרבה מלאכות בעושה
אחת  כל על חייב או כולן על אחת חייב מהו, אחת בהעלם
אמר  שם: ובגמרא ואחת". אחת כל על חייב לי, אמר ואחת.
עקיבא  רבי אפילו מלאכות, ושגגת שבת זדון חסדא, רב
וזדון  שבת שגגת רק שאל והוא מחולקים, כגופים שהן סבר
לא, או לחלק כידיעה הם שבינתיים הימים אם מלאכות,
ממנו  וקיבל לחלק, ידיעה הוי שבינתיים ימים ר"א לו ופשט
דוקא  לאו ולפי"ז חסדא. כרב רבינו ופסק זה. דין ר"ע
מלאכה  כל על חייב אחת, מלאכה מעין הרבה במלאכות
- הרבה בשבתות אחת מלאכה עשה אפילו אלא ומלאכה,
בלח"מ). וראה ספר, (קרית ושבת שבת כל על חייב

למעלה 48) (ראה אחד בהעלם עריות כמה על בא כאילו
שהבעילה  אף ואחת אחת כל על שחייב ג), הלכה פ"ה
(רבינו  כלום ולא לבעילה בעילה בין שאין אחד, מעשה

שם). בפיה"מ

.Ë‰ÚÈ¯f‰L Ú„BÈ ‡e‰Â Ba Ú¯ÊÂ ˙aL ÌBi‰L ‚‚L»«∆««»¿»«¿≈«∆«¿ƒ»
Ba ÚËÂ ˙aL ‡e‰L ÁÎL ‰iL ˙aLa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿≈¿«»¿ƒ»»«∆«»¿»«
ÁÎL ˙ÈLÈÏMa ÔÎÂ ,‰Î‡ÏÓ ‰ÚÈËp‰L Ú„BÈ ‡e‰Â¿≈«∆«¿ƒ»¿»»¿≈«¿ƒƒ»«
‰Î¯·‰‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡ CÈ¯·‰Â ˙aL ‡e‰L∆«»¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈«∆««¿»»
ÌÈÓi‰L ;˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ¿»»¬≈∆«»«»««¿««∆«»ƒ

˙Á‡ ‰ÚÈ„Èk Ô‰ È¯‰ ˙aLÏ ˙aL ÔÈaL49˜lÁÏ50. ∆≈«»¿«»¬≈≈ƒƒ»««¿«≈

כידיעה 49) הם הרי לשבת, שבת שבין הימים ששת כלומר,
מובנת. אינה "אחת" ולשון למעלה 50)המחלקת. וראה

לשבת  שבת שבין שהימים זה, דין כי בדברינו, ב הלכה
ממה  סט: בשבת נלמד ושבת, שבת כל על לחייבו מחלקים
- השבת" את ישראל בני "ושמרו טז) לא, (שמות שנאמר

ושבת. שבת לכל אחת שמירה

.ÈÈÓ51˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ ¯ˆwL52ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ƒ∆»«¿»«ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ53¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ , ¿»∆≈«»∆»«»««¿»«¿»«

˙¯‚B¯‚k ÔÁËÂ54˙aL ÔB„Êa55,˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ¿»«ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»
‰Î‡ÏÓe ‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·iÁ ‡e‰L56ÏÚ BÏ Ú„BÂ , ∆«»«»¿»»¿»»¿««

˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰¯Èˆ˜57‰¯Èˆ˜ -58 ¿ƒ»∆ƒ¿««»¿¿»¿ƒ»
‰¯Èˆ˜ ˙¯¯Bb59‰ÈÁËe60‰ÈÁË ˙¯¯Bb61el‡Îe , ∆∆¿ƒ»¿ƒ»∆∆¿ƒ»¿ƒ

BÈ‡L ,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ÔzÚa¯‡ ‰OÚ»»«¿«¿»¿ƒ¿««»¿¿»∆≈
BÊ ˙‡hÁ ·È¯˜‰L ÔÂÈÎÂ ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ«»∆»«»««¿≈»∆ƒ¿ƒ«»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ôk ¯Á‡ ÌÚ„iLÎe ,Ïk‰ ÏÚ BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈««…¿∆≈»≈««≈≈»ƒ

˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï62ÏÚ ‰lÁz BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ«»«∆∆¬»ƒ«¿ƒ»«
·È¯˜‰Â ˙BÎ‡ÏÓ ˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Ê ÏL ‰¯Èˆ¿̃ƒ»∆¿«»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ
‰ÈÏÚ BÏ Ú„BpL ‰¯Èˆw‰ BÊ ÏÚ BÏ ¯tk˙ - ˙‡hÁ«»ƒ¿«≈««¿ƒ»∆«»∆»
ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚L ÏL ‰ÈÁh‰Â ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»¿«¿ƒ»∆ƒ¿««»¿

˙Á‡ ‰Î‡ÏÓk Ô‰ÈML ÈtÓ ;˙BÎ‡ÏÓ63‰¯¯‚Â , ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿»»««¿ƒ¿¿»
ÏL ‰ÈÁh‰ ¯‡M˙Â ,‰¯Èˆw‰ ÌÚ ‰ÈÁËe ‰¯Èˆ¿̃ƒ»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»≈«¿ƒ»∆

‰iL ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ‰ÈÏÚ BÏ Ú„eiL „Ú ˙aL ÔB„Ê64. ¿«»«∆ƒ»«»∆»¿»ƒ«»¿ƒ»
,˙BÎ‡ÏÓ ÔB„Êe ˙aL ˙‚‚La ˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ»̃««¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿««»¿¿»

˙¯‚B¯‚ ÈˆÁk ¯ˆ˜Â ¯ÊÁÂ65˙‚‚LÂ ˙aL ÔB„Êa ¿»«¿»««¬ƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ¿«

˙¯¯Bb ‰¯Èˆ˜ .ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»∆∆
‰¯Èˆ˜66.˙BÎ‡ÏÓ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»

רבא.51) של מימרא ע: כגרוגרת 52)שבת קצר כלומר,
שם). (רש"י כגרוגרת ב.53)וטחן הלכה למעלה

כנ"ל.54) כגרוגרת וטחן כגרוגרת קצר כאן: אף
כן 55) שלפני נזכר לא אבל היום, ששבת לו נודע כלומר,

שבת. בשגגת וטחן ג.56)קצר הלכה ואילו 57)למעלה
לו. נודע לא מלאכות" ושגגת שבת "זדון של 58)על

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 59)"שגגת שבת "זדון של
אחד. בהעלם אתה שאינה אעפ"י של 60)מלאכות"

מלאכות". וזדון שבת ושגגת 61)"שגגת שבת "זדון של
הן 62)מלאכות". אף החטא שלאחר שידיעות ואףֿעלֿפי

"זדון  על לו נודע שלא כיון ט) הלכה פ"ו (למעלה מחלקות
נתכפר  הקרבן, הקרבת לאחרי אלא מלאכות" ושגגת שבת
שבת  מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן זה. על לו
,195 עמוד תרצ"ג ירושלים אסף לר"ש הגאונים" ("מספרות
אאמו"ר  של מאמר סו עמוד כו כרך ב"סיני" עליו ועיין
נודע  וכו' כגרוגרת וטחן "קצר שליט"א): זק"ש הגרמי"ל
והקריב  וכו' מלאכות וזדון שבת שגגת של הקצירה על לו
שחיוב  (=וגומר) וגו' שבת שגגת של קצירה הקצירה, קרבן
מלאכות  ושגגת שבת זדון של קצירה גוררת אחת שתיהן

וזדון 63)וכו'. שבת "שגגת של והטחינה הקצירה כלומר,
"שגגת 64)מלאכות". של טחינה תגרור אומרים ואין

ושגגת  שבת "זדון של לטחינה מלאכות" וזדון שבת
עא.). (שם גרירה אחר גרירה שאין - שם.65)מלאכות"

קצירה 66) גוררת וכו' שבת שגגת של שקצירה כשם כלומר,
לכשיעור. מצטרפות הן כן כמו וכו', שבת זדון של

.‡ÈCzÁÏ Ôek˙n‰67LeÏz‰ ˙‡68˙‡ C˙ÁÂ «ƒ¿«≈«¿…∆«»¿»«∆
¯aÁÓ‰69‰ÎÈ˙ÁÏ Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,70‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «¿À»««ƒ∆ƒ¿«≈«¬ƒ»ƒ¿…

Bz·LÁÓ ‰OÚ71˙‡hÁ‰ ÔÓ ¯eËt -72‰fL ; »»«¬«¿»ƒ««»∆∆
˜qÚ˙Ók73˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«≈¿…»¿»»∆»¿∆∆

˙·LÁÓ74ÌÈÓÚt ‰nk e¯‡aL BÓk ,75. «¬∆∆¿∆≈«¿«»¿»ƒ

הקרקע.68)בשבת.67) מן לקרקע.69)תלוש מחובר
שבת  מהלכות (פ"ח קוצר משום חייב בשבת שהעוקרו

ג). החיתוך.70)הלכה חתך 71)למעשה לא כלומר,
במחשבה. המחובר עב:72)את שם כאביי, ולא כרבא,

דומה 73) ואינו שעשה. זה דבר לעשות כלל חשב שלא
שחשב  אלא שעשה דבר לעשות מתכוון שהשוגג לשוגג,

יט: בכריתות רש"י ראה לעשותו. כן 74)שמותר ולמדו
בשבת  מלאכה לאיסור סמוך המשכן במלאכת שנאמר ממה
שכשם  מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לג) לה, (שמות
כמו  מתחילה, חישוב לפי מכוונות המלאכות היו שבמשכן

נחמן). רב דברי יט: (כריתות שבת במלאכות ראה 75)כן
חֿט. הלכות שבת מהלכות ובפ"א ז, הלכה פ"ב למעלה עוד

.·ÈÌÈÏÁ‚ ‰˙BÁ‰76˙‡ ‰aÎÓ ‡e‰L ,˙aLa «∆∆»ƒ¿«»∆¿«∆∆
˙BBzÁz‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ˙BBÈÏÚ‰77˙BaÎÏ Ôek˙ Ì‡ , »∆¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿«≈¿«

ÌÈzL ·iÁ - ¯ÈÚ·‰Ïe78Ì‰Ó ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÏÁ‚ ‰˙Á . ¿«¿ƒ«»¿«ƒ»»∆»ƒ¿ƒ¿«≈≈∆
Ô‰ÈÏ‡Ó e¯Ú·‰Â79ÌÈzL ·iÁ -80‰Î‡ÏnL ÈtÓ ; ¿À¿¬≈¬≈∆«»¿«ƒƒ¿≈∆¿»»

‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L81e¯‡aL BÓk , ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»¿∆≈«¿
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˙aL ˙BÎÏ‰a82Ck ,˙¯k dB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ÌLÎe , ¿ƒ¿«»¿≈∆«»ƒ«¿»»≈»
.˙‡hÁ Ôa¯˜ d˙‚‚L ÏÚ ·iÁ«»«ƒ¿»»»¿««»

ראה 76) כלי. לתוך ומכניסם ריכוזם ממקום גחלים לוקח
כ. כריתות הריכוז 77)רש"י במקום שהיו הגחלים כלומר,

עוממות  הכלי בתוך עכשיו הם (=בוערות), לוחשות למעלה
שעליהם, הגחלים של המשא כובד עלֿידי (=כבויות)
העליונות, מחמת עוממות למטה קודם שהיו והגחלים

לוחשות. הכלי בתוך למעלה עכשיו [אבל 78)נמצאות
מאליהן  והובערו להבעיר, ולא לכבות אלא נתכוון לא אם
שאיֿאפשר  ידוע שהדבר אף בלבד, אחת אלא חייב אינו
רישיה  כ"פסיק זהו והרי - שיובערו מבלי כיבוי לשם לחתות
רבינו  סובר - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה ימות" ולא
בידים  נעשית אינה ההבערה שפעולת שכיון הערוך כדעת
איסור  כאן אין שיבעור, לו ניחא לא והוא מאליה, אלא
קג. בשבת התוספות כדעת ולא כז) הערה שם (ראה
שאינה  "מלאכה כמו הוא ליה" ניחא דלא רישיה ש"פסיק
שם  בכריתות שאמרו מה רבינו מפרש וכן לגופה". צריכה
אומר  רשב"א חטאת. חייב בשבת גחלים החותה רבנן, "תנו
את  מכבה שהוא מפני שתים, חייב צדוק ברבי ר"א משום
כגון  אמר, אשי רב התחתונות. את ומבעיר העליונות
כרבי  סבר תנאֿקמא מאליהן, והובערו לכבות שנתכוון
מחויב  אינו (ולפיכך מותר מתכוון שאינו דבר דאמר שמעון

ו  ההבערה). יהודה על כרבי סבר צדוק ברבי אליעזר רבי
בין  חדשה פלוגתא שזוהי - חייב" מתכוון שאינו דבר דאמר
מתכוון  שאינו דבר שמעון: שלר' יהודה, ר' לבין שמעון ר'
מתכוון  שאינו כדבר הוא הרי לו, ניחא דלא רישא ופסיק
לגופה  צריכה שאינה כמלאכה זו הרי יהודה ולר' ומותר.
שמעון, כר' בזה רבינו ופסק בתוספות) שם (ועיין וחייב
כרבי  פסק - לגופה צריכה שאינה מלאכה שלענין אףֿעלֿפי

פעולתו 79)יהודה]. היתה לא ששם הראשון, לדין בניגוד
שחתה  גחלים אותם הובערו כאן - בכיבוי אלא בהבערה

להבעירם. ולא לכבותם ברצון שם:80)אותם בכריתות
מאליהן, והובערו בהם להתחמם בשבת גחלים החותה ת"ר
הדתניא  פטור. אידך ותני ההבערה), (=על חייב חדא תני
והא  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה קסבר חייב,
רבינו  ופסק פטור", שאצל"ג מלאכה קסבר פטור, דתנא
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה כשיטתו המחייבת, כברייתא

ז). הלכה שבת מהלכות (פ"א יהודה 81)חייב רבי כדעת
שמעון. כרבי שם.82)ולא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיביא 1) לאו אם זה בדבר שגג אם לו שנסתפק מי יבאר

תלוי. אשם

.‡B˙‚‚L ÏÚ ÔÈ·iÁL ‡ËÁ Ïk2˙‡hÁ3‰Úe·˜4- »≈¿∆«»ƒ«ƒ¿»«»¿»
ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ5‡Ï e‰Óe . «»ƒ«…«∆»»»«…

‚‚L ‡Ï B‡ ‰Ê ¯·„a ‚‚L Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ?Ú„B«ƒƒ¿«≈ƒ»«¿»»∆…»«
ÌL‡ ·È¯˜‰Ï ‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ -Ú„È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬≈∆¿À∆¿«¿ƒ»»∆∆¡«¿…»«

Ô‡v‰ ÔÓ ÌÈÓz ÏÈ‡ ‡È·‰Â ,BBÚ ‡OÂ ÌL‡Â¿»≈¿»»¬¿≈ƒ«ƒ»ƒƒ«…
‡e‰L ÈtÓ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .ÌL‡Ï Ek¯Úa¿∆¿¿¿»»¿∆«ƒ¿»»»»ƒ¿≈∆

BÏ ‰ÏB˙Â ˜Ùq‰ ÏÚ ¯tÎÓ6È‡cÂa BÏ Ú„eiL „Ú ¿«≈««»≈¿∆«∆ƒ»«¿««
B˙‡hÁ ·È¯˜ÈÂ ‰‚‚La ‡ËÁL7. ∆»»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»

חטאתו.2) לו שהוא 3)כשנודע ה"אֿב, פ"א למעלה ראה
אשם, שגגתו על חייבים ואם כרת. זדונו על שחייבין חטא
כב. (כריתות תלוי אשם שלו, הודע לא על חייבים אין
הי"א). פ"ט להלן וראה עקיבא. כרבי ולא כחכמים במשנה,

חייבים 4) אין ויורד, עולה שגגתו על שחייבים חטא אבל
שם  וברש"י במשנה. ב. (שם שלו הודע לא על תלוי אשם
הוא  וכן המוריה'). 'הר – כה. שם במשנה גרס שכן נראה
ה"ה. פי"א להלן רבינו כתב וכן במשנה. - ב ח, בהוריות

אלא 5) תלוי אשם מביא אין "וחכ"א א: כה, שם משנה,
חטאת". ושגגתו כרת שזדונו דבר הקרבן 6)על כלומר,
גמורה. שאינה כפרה עליו מכפר ב.7)הזה כו, כריתות

הודע  "או כח) ד, (ויקרא בחטאת שנאמר ממה שם ולמדו
כשנודע  חטאת חייב אופן בכל כלומר, מכלֿמקום", – אליו
כה, שם הוא וכן תלוי. אשם הקריב כבר ואפילו חטאו, לו
אין  תלוי אשם מכפרין, אשמות חמשה רבנן, "תנו ב:
כפרה  מכפרין אשמות חמשה ה"ק יוסף, רב "אמר מכפר",
רש"י  ופירש גמורה". כפרה מכפר אין תלוי ואשם גמורה,

חטאת". מביא לו מתיידע "דלכי שם

.·¯eq‡ ÌL ‰È‰iL „Ú ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ BÈ‡≈«»¿»»»«∆ƒ¿∆»ƒ
Úe·˜8·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk .9‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,10B‡ ˙ÈÊk »«≈«»«≈∆¿»≈ƒ»»¿«ƒ

˙ÈÊkÓ ˙BÁt11·ÏÁ ˙ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰L B‡ ; »ƒ¿«ƒ∆»¿»¿»»¬ƒ«≈∆
ÔnL ˙ÎÈ˙ÁÂ12‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô ¿«ƒ«À»¿»«««≈∆¿≈»«≈∆

˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó13˙Á‡ ÏÚa , ≈∆»«ƒ¿«¬ƒ««ƒ»«««
ÏÁÂ ˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó14‰OÚÂ , ≈∆¿≈»«≈≈∆»««»»…¿»»

;‰OÚ ÌBÈ ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a ˙BÎ‡ÏÓ¿»¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆»»
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡15BÊ È‡ ÔÈÚÓ Ú„È ‡ÏÂ ˙aLa ∆»»¿»»¿«»¿…»«≈≈≈

‰Î‡ÏÓ16Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ ¿»»»»¬≈∆≈ƒ»»»¿≈…
˜ÙÒ ,˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÂÈÙÏ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬»ƒ»¿»¿»»¬ƒ»««»≈
È¯‰L ,¯eËt - dÏÎ‡Â ,ÔnL ‡È‰L ˜ÙÒ ·ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆»≈∆ƒÀ»«¬»»»∆¬≈

Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡17ÈBk‰ ·ÏÁ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .18- ≈»ƒ»«¿≈»≈≈∆«
ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt19ÔÎÂ .Úe·˜ ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L , »≈»»»∆¬≈≈»ƒ»«¿≈

‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ ÏÚ ‡a‰20ÏL ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ «»«ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈∆¿»∆
¯Oa ·e¯˜21‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÈeÏz ÌL‡Ó ¯eËt - ≈»»»≈»»»¿ƒ»»ƒ»

dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓpL22ÔÓÊ ¯Á‡Ï23‡OBp‰Â , ∆ƒ¿»»«≈∆»¿««¿«¿«≈
ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a BzÓ·È24Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰„ÏÈÂ ¿ƒ¿¿¿»√»ƒ¿»¿»¿≈»«ƒ

ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa25ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡26È¯‰ - ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬¬≈
Ôa¯w‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡27È¯‰L ,el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ«»¿»¿≈…«≈»≈∆¬≈

.Úe·˜ ¯eq‡ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ»«

יח.).8) (שם נחמן בה 9)כרב שיש גדולה חתיכה היתה
וראה  שם, ישראל' ו'תפארת המוריה' ('הר כזיתים כמה

להלן.10)להלן). ראה יז,11)באכילתו, כריתות משנה,
ופירשו  בו", אין וספק כשיעור בו יש ספק "אכל, א:
חתיכות. בשתי מדובר כי מדסיפא) ד"ה יז: (שם ה'תוספות'
שכיון  סובר, למעלה) (ראה נחמן כרב שפסק רבינו אבל
קבוע". "איסור זה הרי כזיתים, כמה בחתיכה שיש

ב.12) יז, שם שאשתו 13)במשנה, וכגון שם, במשנה
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תלוי, מאשם פטור נדה, אשתו היתה אם אבל טהורה, היתה
ה"ה. להלן ראה שחטא. בוודאי יודע במשנה,14)שהרי

מעשה".15)שם. "שעשה תימן: כלומר,16)בכת"י
האסורה  מלאכה היתה אם יודע ואינו מעשה שעשה יודע
אם  יודע ואינו שחתך כגון בשבת, המותר מעשה או בשבת
שעשה  לו ברור אם אבל התלוש, חתך או המחובר חתך
מלאכה  איזו לו נודע שלא אלא בשבת, האסורה מלאכה
שחטא, בוודאי יודע שהרי תלוי, אשם חייב אינו - עשה
ומה  משנה'. ו'לחם משנה' 'כסף וראה ה"ה. להלן ראה
איזו  מעין יודע ואינו "העושה יט.): (שם במשנה שאמרו
תלוי" מאשם אף וכו' פוטר יהושע ורבי וכו', עשה מלאכה
היא  איזו יודע שאינו אסורה מלאכה עשה שוודאי הכוונה –
ולא  הנ"ל הבבא השמיט רבינו כי לציין, (ויש (לחםֿמשנה).
עיון). וצריך ה"ה, ולהלן ה"ג, פ"ב למעלה כתבה

יז:).17) (כריתות רב אמר יהודא ורב רב, בר חייא כדעת
של  טעמו כתב ורבינו זה, בדבר שם נאמרו טעמים וכמה
חולק  בתרא, שהוא שרבא, ואףֿעלֿפי א. יח, שם נחמן רב
אחר  לאחרונה, דבריו שהובאו נחמן כרב רבינו פסק – עליו
('תוספות  כמותו סוברת שהגמרא נראה ומזה רבא, דברי

מ"א). פ"ד כריתות וחלבו 18)יוםֿטוב' חיה ספק הוא כוי
וחלבו  בהמה ספק במשנה, - א קיז, בחולין כמפורש מותר,

ה"י. נזירות מהל' פ"ב וראה שם 19)אסור, ובכריתות
כי  תלוי", אשם עליו חייבין כוי אומר, אליעזר "רבי אמרו:
רבינו  אבל קבוע, איסור שיהיה צורך שאין סובר הוא

איסור שיהיה שצריך תלוי.שפוסק מאשם פוטרו – קבוע
להלן.20) רבינו בשר 21)ביארו שאר של ערוה כלומר,

להלן  שיבואר איש, אשת של לערוה בניגוד קרובות), =)
להלן  רבינו ביארו בשר, שאר של ערוה ספק ומהו ה"ג.

הדברים. תשמיש,22)בהמשך אחר בה שמקנחת מטלית
הי"ד. ביאה איסורי מהל' פ"ד אחר 23)ראה ששהתה

לתחת  או הכר לתחת ידה שתושיט "כדי הבעל שפירש
ששניהם  עצמה", קינחה ואחר בו, לבדוק עד ותטול הכסת,

ה"ו. פ"ה למעלה ראה בספק, –24)טמאים אחיו למות
שלא 25)בעלה. אח אשת משום עליו אסורה והיא

ה"ד. פ"א למעלה ראה בן, לו יש שהרי מצוה, במקום
לשני,26) מותרת ואשתו בנים, בלא מת שאחיו ונמצא

ליבמה. שאינו 27)ומצות אליעזר כרבי דלא שם, כריתות
למעלה. וראה תלוי, באשם קבוע איסור מצריך

.‚zÏÎ‡L ‰Ê :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»¿≈∆»≈∆∆»«¿»
·ÏÁ zÏÎ‡ ‡Ï :¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ ,‰È‰ ·ÏÁ28‰M‡ , ≈∆»»¿≈∆»≈…»«¿»≈∆ƒ»

˙¯ÓB‡29Úa˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÎ‡ ‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,ÏÎ‡ ∆∆»«¿ƒ»∆∆…»«ƒ¿ƒ¿«
¯eq‡‰30Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â31- ‡ËÁ ‡Ï B‡ ‡ËÁ Ì‡ »ƒ¿≈≈«ƒ»»…»»

LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ Ïk ÔÎÂ .ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ»»»¿≈»«»«≈∆ƒ
˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ dÏÚa ˙Ó ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚL∆≈∆»≈≈«¿»¿≈∆»≈…≈

ÈeÏz ÌL‡a ·iÁ -32˙L¯‚Ó ˜ÙÒÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .33, «»¿»»»¿«ƒƒ¿≈¿…∆∆
¯eq‡‰ Úa˜ È¯‰L34Úa˜ ‡Ï - ˙Lc˜Ó ˜ÙÒ Ï·‡ . ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¬»¿≈¿À∆∆…ƒ¿«

.¯eq‡‰»ƒ

אמרו 28) (ד"ה ה'תוספות' שם וכתבו ב. יא, כריתות משנה,
העידו  שאם אחת, בבת העדים שני כשהעידו מדובר כי לו)
לא  שוב הראשון עדות שנתקבל כיון – זה אחר בזה

אחד, עד תורה שהאמינה שכיון השני, בעדות מתחשבים
שנים. כאן פסולות 29)הרי נשים כי ואף שם. במשנה,

"או  כח) ד, (ויקרא שנאמר ממה כאן נתרבו – אחרת לעדות
ויקרא, ('סיפרא' אשה אמרה אפילו – חטאתו" אליו הודע

ה"א). פ"ז דחובה לא 30)דיבורא הראב"ד, דעת לפי
של  אחת חתיכות שתי היו אם אלא האיסור שנקבע יתכן
אומר  ואחד אכלת חלב אומר ואחד שומן, של ואחת חלב
האיסור. נקבע זה אין אחת, בחתיכה אבל אכלת, שומן

(כסףֿמשנה). רבינו כוונת גם כן כי ה'תוספות'31)ויתכן
"איני  אמר אם אבל שתק, אם אלא חייב אינו כי כתבו (שם)
אליו  הודע "או (שם) שנאמר מקרבן, הוא פטור יודע"
לענין  שם, (גמרא אחרים" שיודיעוהו "ולא – חטאתו"
אין  רבינו לדעת אבל תלוי). אשם לענין והואֿהדין חטאת,
תלוי, אשם לגבי ולא חטאת לגבי אלא זה מפסוק ללמוד

שם. כריתות לנר' ו'ערוך משנה' 'לחם ביבמות 32)ועי'
לא  וכו' מת לא אומר ועד מת אומר "עד אמרו: - ב קיז,
נשאת  שאם רבינו כתב הי"ט גירושין מהל' ובפי"ב תנשא",
שאמרו  כמו תלוי, אשם חייב עליה הבא שתצא, וכיון תצא,
חייב  עליה שהבא כב:), ובכתובות פח: (שם ותרי תרי גבי
('קרית  איש אשת שהיתה האיסור, שנקבע כיון תלוי, באשם

לא 33)ספר'). אומרים ושנים נתגרשה, אומרים שנים כגון
והל' שם, (כתובות תצא נשאת ואם תנשא שלא נתגרשה,
תלוי, אשם עליה חייב – שתצא וכיון ה "ו), שם גירושין
כנ"ל. איש אשת בחזקת שהיא האיסור נקבע שהרי

חייב 34) עליה הבא אין ולפיכך פנויה, בחזקת היא שהרי
תלוי. אשם

.„·ÏÁ ÏL ˙Á‡ ,˙BÎÈ˙Á ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈¬ƒ««∆≈∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â ,ÔnL ÏL ˙Á‡Â¿««∆À»¿»«««≈∆»≈»ƒ

‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ·Ïk B‡35ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÎ‡L B‡ , ∆∆¿»«∆«¿ƒ»∆»«≈»ƒ
‰iM‰ ÏÎ‡Â Ï‡¯OÈ ‡·e ‰BL‡¯‰ ˙‡ ·Ïk B‡36, ∆∆∆»ƒ»»ƒ¿»≈¿»««¿ƒ»

ÔB„Êa ‰BL‡¯ ÏÎ‡L B‡37‰‚‚La ‰iLe38B‡ , ∆»«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¿»»
ÔB„Êa ‰iLe ‰‚‚La ‰BL‡¯ ÏÎ‡L39·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»«ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¬≈∆«»

ÏÎ‡ .Úe·˜ ¯eq‡ ‰nL ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈeÏz ÌL‡a¿»»»ƒ¿»»»»ƒ»«»«
Ôa¯wÓ ¯eËt - ÔB„Êa Ô‰ÈzL40ÏÎ‡ .‰‚‚La Ô‰ÈzL ¿≈∆¿»»ƒ»¿»»«¿≈∆ƒ¿»»

˙‡hÁ ‡È·Ó -41‡·e ‰‚‚La ‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡ . ≈ƒ«»»«∆»ƒ»ƒ¿»»»
ÌL‡a ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ‰‚‚La ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯Á‡«≈¿»«∆«¿ƒ»ƒ¿»»¿≈∆«»ƒ¿»»

ÈeÏz42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆

א.35) יח, כריתות ורבנן.36)ברייתא, רבי מחלוקת שם,
שאכל  שבשעה ואף תלוי, אשם מחייב שהוא כרבי ופסק
היתר, ספק איסור ספק אחת, חתיכה אלא היתה לא הישראל
של  ודאי היתה מהן ואחת חתיכות שתי היו כן שלפני כיון
משום  רבנן, לגבי כרבי ופסק האיסור, כנקבע זה הרי איסור,
טז. הערה ה"ב למעלה וראה כמותו. סובר נחמן שרב

חלב,37) של אחת חתיכה כאן שיש יודע היה כלומר,
שם). (רש"י, אכל בברייתא,38)ואףֿעלֿפיֿכן שם

לא  בשוגג, השניה את שאכל בשעה עכשיו כי ואף וכרבי.
לחייבו  אין הראשונה אכילת ועל אחת חתיכה כיֿאם היתה
חתיכות, שתי היו כן שלפני כיון מ"מ במזיד, נאכלה שהרי
האיסור. כנקבע זה הרי איסור, של ודאי היתה מהן ואחת

ה"ז. פ"ג למעלה ראה בתשובה, שחזר חייב 39)וכגון
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האיסור, את אכל בוודאי כי ואף בברייתא. שם תלוי. אשם
השניה  את שאכל כיון – הספק על אלא בא אינו תלוי ואשם
על  תלוי אשם חייב קרבן, חייב אינו ועליה בזדון,
להלן  וראה היתר. או איסור זה אם הוא ספק כי הראשונה,

בשגגה. שתיהן פטור 40)באכל כלומר, בברייתא. שם
בזדון, חלב אכל שוודאי ספק כאן אין כי תלוי, מאשם
ה"א, פ"א למעלה ראה בזדון, אכל שהרי מחטאת, ופטור
לאשם  והואֿהדין בשוגג. עבירה על אלא באה חטאת אין כי

ה"א). (למעלה שאכל 41)תלוי ברור שהרי בברייתא. שם
ופסק 42)חלב. א. כג, כריתות במשנה, תנאים מחלוקת

ספק  שהיא חתיכה אכל מהם ואחד אחד שכל ומשום כת"ק.
שומן. ספק חלב

.‰Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,ÂÈÙÏ ¯˙BÂ ·ÏÁ43Úe„È ÔÈ‡Â ≈∆¿»¿»»»«««≈∆¿≈»«
,˙Èaa BnÚ B˙BÁ‡Â ‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ Ô‰Ó BÊ È‡≈≈∆»«ƒ¿ƒ»«¬ƒ««ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ44˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»≈«¿»

Ô‰ÈÈaL45‡È·Ó BÈ‡Â .Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆≈≈∆¬≈∆»ƒ»¿»¿≈≈ƒ
˙‡hÁ46‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,47BÓk , «»∆¬≈≈≈««¿∆≈¿¿

e¯‡aL48ÈeÏz ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â ;49Ú„BÈ È¯‰L , ∆≈«¿¿≈≈ƒ»»»∆¬≈≈«
‡ËÁL È‡cÂa50. ¿««∆»»

היתר.43) של שומן הם כי שחשב כי 44)בשוגג, שחשב
טהורה. והיא אשתו לענין 45)היא ה"ג, פ"ב למעלה

לפניו, הכיפורים ויום "שבת רבינו כתב חטאת, מקרבן פטור
בין  שעשה מזכיר ואינו מהן" באחד מלאכה ועשה
שבבין  שאמרו - א יט, כריתות משנה וראה השמשות,
שאפשר  לפי מחלוקת, כאן ואין פטור הכל לדברי השמשות
ביום  נעשתה ומקצתה בשבת נעשתה מלאכה שמקצת

שם. לנר' ב'ערוך ועי' יהושע 46)הכיפורים. כרבי
שם. כריתות "אשר 47)במשנה, כג) ד, (ויקרא ונאמר

רבי  לדברי (שם חטא" במה לו שיוודע "עד – בה" חטא
שם.48)יהושע). פ"ב "א"ר 49)למעלה שם: במשנה,

תלוי". מאשם אף יהושע רבי היה פוטרו כן 50)יהודא,
(שם  שנאמר יהושע, רבי של בטעמו (שם:) בברייתא הוא
שחטא". שידע לזה "פרט – ידע" ולא – תחטא "כי יז) ה,

.Â‰Úe·˜ ˙‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c Ïk51˙Á‡ »»»∆«»ƒ««»«»¿»««
ÏÎÂ ,„Á‡ ÈeÏz ÌL‡ BlL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ -«»ƒ«…«∆»»»∆»¿»
‡Ï ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡hÁ B‡cÂ ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c»»∆«»ƒ««»«»«¿≈«»ƒ«…

˙B‡hÁ‰ ÔÈÓk ‰a¯‰ ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ BlL Ú„B‰52. «∆¬»¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«««»
ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡L ÌLk ?„ˆÈk≈«¿≈∆ƒ»«≈∆¿»¿»ƒ
˜tzÒ Ì‡ Ck ,˙B‡hÁ Úa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«««»«¿««»»ƒƒ¿«≈
¯z‰ ÏL ˙BÎÈ˙Á ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï B‡ ÔÏÎ‡ Ì‡ BÏƒ¬»»…»«∆»¬ƒ∆∆≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰Úa¯‡ ‡È·Ó - Ì‰nÚ eÈ‰L∆»ƒ»∆≈ƒ«¿»»¬»¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈBÏt B‡ BzL‡ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰M‡‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒƒ¿«≈ƒ»ƒ»∆»»∆»ƒ¿¿ƒ
˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁL dnÚ ‰˙È‰L ‰Â¯Ú‰53 »∆¿»∆»¿»ƒ»∆«»»∆»¿∆«»

.ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ ‰BÓL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿»¬»¿ƒ

ה"ה.51) פי"א ולהלן ה"א, למעלה שם 52)ראה משנה,
ב. חייב 53)יז, שהוא זה, ודבר ה"ב. פ"ד למעלה ראה

זאת  שלמד "נראה תלויין, אשמות כמה אחד מעשה על

וחתיכה  פיגול חלב של חתיכה דכריתות: פ"ה מתוספתא
מביא  - מהן איזו ידוע ואין מהן אחת אכל לפניו, חולין של

הרמב"ם). על הרש"ש (הגהות תלויין" אשמות שני

.ÊÏL Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎB‡‰»≈¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL ¯Á‡Â ,ÏÎ‡ ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ≈∆»«∆À»»«¿««∆««»≈
Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ˙B¯Á‡ ˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¬≈¿ƒ¿«≈ƒ
ÈL ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÔnL ÏL B‡ ÏÎ‡ ·ÏÁ ÏL∆≈∆»«∆À»¬≈∆≈ƒ¿≈

ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡54. ¬»¿ƒ

שרבים 54) ואףֿעלֿפי ב. יח, שם בברייתא כרבי, פסק
מפרשים  שהאמוראים משום כמותו, פסק עליו, חולקים
כמותו, - ב יז, שם משנה שסתם ועוד (כסףֿמשנה), דבריו
– ספק (ידיעת בינתיים ידיעה היתה "אם שם: שאמרו
כך  ואחת, אחת כל על חטאת מביא שהוא כשם רש"י),
על  הרש"ש (הגהות ואחת" אחת כל על תלוי אשם מביא

הרמב"ם).

.ÁÌÈ˙Èa È‡cÂ ˙ÚÈ„iL ÌLk55˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ56, ¿≈∆¿ƒ«««≈¿«ƒ¿«∆∆¿«»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁÓ ÌÈ˙Èa ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È Ck57,CÎÈÙÏ . »¿ƒ«»≈≈¿«ƒ¿«∆∆«¬»¿ƒ»

BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ‰MÓÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ»≈≈≈∆¿∆¿≈««¿«
˙ÚÈ„È BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ,Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜ÙÒ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»≈«««≈∆¿»«¿«¿ƒ«
·iÁ - ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÎÂ ,ÈM‰ ÏÚ ˙¯Á‡ ˜ÙÒ»≈«∆∆««≈ƒ¿≈«»««¿«««»

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÈeÏz ÌL‡»»»«»««¿««

ואחר 55) אחד, בהעלם חלב וכזית חלב כזית שאכל כלומר,
השני. על לו ונודע וחזר הראשון על לו נודע שאכלם

ה"ט.56) פ"ו למעלה ראה חטאות, שתי שמביא
חילקו 57) לא למעלה לאכילה אכילה שבין שבידיעה שכשם

שלאחר  בידיעה כן כמו ה"ז), למעלה (ראה לוודאי ספק בין
ודאי. לידיעת ספק ידיעת בין להבדיל אין - האכילות

.ËÔ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ,·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ÔnL ÏL ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»∆À»«¬ƒ»∆≈∆»«««≈∆
ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈeÏz ÌL‡ ‡È·‰Â ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»«¿»«

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰iM‰ ˙‡58˙‡ ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«¿ƒ»≈ƒ«»¿≈ƒ»««≈∆
ÈeÏz ÌL‡ ¯Á‡‰ ‡È·Ó - ‰iM‰59e¯‡aL BÓk ,60. «¿ƒ»≈ƒ»«≈»»»¿∆≈«¿

(58=) חולין וחתיכת חלב "חתיכת א: כג, שם משנה,
אכל, מהן איזו יודע ואינו מהן אחת אכל היתר) של שומן
חטאת". מביא השניה, את אכל תלוי. אשם מביא

הראשונה,59) את אחד "אכל במשנה: שם עקיבא, כרבי
מביא  וזה תלוי אשם מביא זה השניה, את ואכל אחר ובא
את  אכל אם אף כי רבינו, וסובר ר"ע. דברי תלוי, אשם
אשם  הוא מביא תלוי, אשם הביא שהראשון אחר השני

האיסור".60)תלוי. "נקבע בכלל זהו כי ה"ד, למעלה

.È¯˙B ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙ÁÂ ·ÏÁ ÏL ‰ÎÈ˙Á61ÏÎ‡ , ¬ƒ»∆≈∆«¬ƒ»∆≈∆»»«
˙‡hÁ ‡È·Ó - ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡∆««≈∆¿≈»«≈ƒ≈ƒ«»

·ÏÁ‰ ÏÚ62¯˙B ÌeMÓ ÈeÏz ÌL‡Â63˙‡ ÏÎ‡ . ««≈∆¿»»»ƒ»»«∆
ÈL ÌÏÚ‰a ‰iM‰64˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó -65Ì‡Â . «¿ƒ»¿∆¿≈≈ƒ≈ƒ»«»¿ƒ

‰Ëe¯t ‰ÂL da ‰È‰66ÌeMÓ È‡cÂ ÌL‡ ‡È·Ó - »»»»∆¿»≈ƒ»»««ƒ
‰ÏÈÚÓ67¯Á‡ ‡·e ,Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ . ¿ƒ»»«∆»∆««ƒ¿≈∆»«≈

‰ÊÂ ,ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê - ‰iM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆«¿ƒ»∆≈ƒ«»¿»»»¿∆
ÈeÏz ÌL‡Â ˙‡hÁ ‡È·Ó68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ«»¿»»»¿≈…«≈»∆
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נותר,61) גם שהוא חלב האוכל כי ה"ד פ"ו למעלה ראה
אכילת  על ואחת חלב אכילת על אחת חטאות, שתי חייב
איסור  על חל שאיסור בהקדש, מעילה על ודאי ואשם נותר,
אחת. בבת הבאים ובאיסורים כולל באיסור מוסיף, באיסור

חלב.62) אכל ודאי הרי החתיכה 63)כי אם הוא ספק כי
מעילה  ספק על אבל במשנה). (שם, נותר היתה שאכל
הי"א. פ"ט להלן ראה קרבן, מביא אינו בהקדש,

לו 64) נודע השני' החתיכה את שאכל שלפני כלומר,
נודע  אפילו או חלב, של היא שאכל הראשונה שהחתיכה

אח  החתיכות לו שתי על הידיעות אבל השניה, את שאכל ר
נודע  לא אם אבל ידיעה, אחר ידיעה כיֿאם ביחד היו לא
השניה, את שאכל לאחר אלא חלב היא שהראשונה לו
על  חייב אינו – כאחת החתיכות לשתי היתה והידיעה

ה"א  פ"ו למעלה ראה אחד, קרבן כיֿאם החלב אכילת
האחת,65)וה"ט. החתיכה של החלב אכילת על אחת

אכילת  על ואחת האחרת, החתיכה של החלב על ואחת
במשנה). (שם, מהחתיכות אחת של כל 66)הנותר כלומר,

על  שעבר ממה חוץ הרי פרוטה, שוה היתה וחתיכה חתיכה
מן  פרוטה שוה גם נהנה – נותר ואכילת חלב אכילת איסור

במשנה 67)ההקדש. שאמרו מה כי שם, בגמרא אמרו כן
שוה  חתיכה בכל היה שלא מדובר חטאות, שלש שחייב שם
אשם  גם חייב אחת, כל פרוטה שוות היו אם אבל פרוטה,

מהם 68)ודאי. אחד כל שהרי שם. במשנה, כתנאֿקמא
אכל  אם וספק חטאת, קרבן עליו שחייב חלב אכל בוודאי
חייב  אינו מעילה ספק ועל תלוי. אשם עליו שחייב נותר,

הי"א. פ"ט ולהלן למעלה, כמבואר כלום,



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah c"iÎ'g -a"tyz'd

á"ôùú'ä úáè 'ç ïåùàø íåé

zFkldoiWCwOd ilEqR
ספרעבודה-הל'פסוליהמוקדשין

¦§§¥©ª§¨¦
עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

האוכל 1) בקדשים, נכונה שאינה מחשבה המחשב יבאר
קדשים  או פיגול או פסול שהוא עליו שנאמר מקרבן

מום. בהם שהוטל

.‡- ÌÈL„˜a ‰BÎ dÈ‡L ‰·LÁÓ ·MÁÓ‰ Ïk»«¿«≈«¬»»∆≈»¿»¿»»ƒ
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈¿…«¬∆∆¬≈≈…

·LÁÈ2. ≈»≈

כט:2) זבחים ינאי, כרבי

.·„ÈÒÙÈ ‡lL ‰Ê ÔÈc ÏÏÎaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«ƒ∆∆…«¿ƒ
ÌeÓ ÏÈhÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,‰·LÁÓa ÌÈL„w‰«√»ƒ¿«¬»»∆¬≈∆∆¿«ƒ

‰˜BÏ BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈL„˜a3ÔÈ‡L , ¿»»ƒ¿««ƒ≈≈∆∆≈
‰OÚÓ ‰·LÁn‰4. ««¬»»«¬∆

מהלכות 3) א (פרק לוקה – בקדשים מום שהמטיל אע"פ
ז). הלכה מזבח אין 4)איסורי מעשה, בו שאין לאו וכל

ה"ב). סנהדרין מה' (פי"ח עליו לוקין

.‚ÏÒÙpL ÔÈa ,ÏeÒt ‡e‰L ¯Ó‡pL Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆∆¡«∆»≈∆ƒ¿«
,BÏÒtL ¯·„ Ba Ú¯‡L ÔÈa ‰OÚÓa ÔÈa ‰·LÁÓa¿«¬»»≈¿«¬∆≈∆≈«»»∆¿»
‡Ï :¯Ó‡pL .‰˜BÏ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆¡«…

‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡˙5; …«»≈»

ראה 5) צט. פיסקה ראה פרשת בספרי אחרים כדעת
דֿה. בהלכות בהערות

.„e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ6‡l‡ ¯È‰ÊÓ ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,7 ƒƒ«¿»»¿∆≈«»«¿ƒ∆»
.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÚ«¿≈«À¿»ƒ

כל 6) מגדיר ורבינו מגזירהֿשוה, זאת למדו שם, בספרי
גזירהֿשוה  דן אדם שאין מפני השמועה", "מפי גזירהֿשוה

רבו. מפי למדה אם אינו 7)אלא זה שכתוב מדגיש, רבינו
כדי  בלבד, המוקדשים פסולי אלא אחרים איסורים כולל
(הל' שבכללות לאו על לוקין אין הלא לך יוקשה שלא
ולכן  הם, אחד ענין המוקדשים פסולי וכל שם). סנהדרין
קוק, הרב מוסד הוצאת החינוך ראה שבכללות. לאו זה אין

תעח. מצוה

.‰ÌeÓ Ì‰a ÏËe‰L ÌÈL„˜ ÔÎÂ8Ì‰Ó ÏÎB‡‰ , ¿≈»»ƒ∆«»∆»≈≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk9‰·ÚBz Ïk ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ .10„Ú , ¿«ƒ∆¬≈≈ƒ¿«»≈»«

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ¯Á‡ ÌeÓ Ì‰Ï „ÏeiL11BÓk , ∆ƒ»≈»∆«≈¿≈»¿¿»¿
e¯‡aL12.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ . ∆≈«¿¿»∆ƒƒ»≈≈ƒ»»

מישראל.8) אדם (ראה 9)בידי פדיונם לפני  אכל אם
הבאה). בהערה אליעזר 10)לקמן "ר' שנינו: שם בספרי

בלאֿ שעובר ממנו, ואוכל בכור אוזן לצורם מנין אומר,
אחרים  תועבה. כל תאכל לא ג): יד, (דברים ת"ל תעשה?
כאן  נאמר מדבר, הכתוב המוקדשים בפסולי אומרים:
בו  יהיה אשר תזבח... לא א) יז, (שם להלן ונאמר תועבה,
בפסולי  להלן האמורה תועבה מה וגו', תועבת כי מום
בפסולי  כאן האמורה תועבה אף מדבר, הכתוב המוקדשים
"אחרים" שלדעת רבינו, וסובר מדבר". הכתוב המוקדשים
כולל  אינו אבל אחרים, בקדשים מום מטיל זה בלאו נכלל
משום  אלא התורה מן באכילה אסור ואינו בכור, אוזן צורם
מפני  בכור, בדין "אחרים" דעת רבינו וקיבל מדרבנן. קנס
פסק  ולפיכך זו, בשיטה עומדת לד: בבכורות הסוגיא שכל
בבכור  מום שהמטיל ז, הלכה בכורות מהלכות ב בפרק
מדרבנן, כלומר קנס, משום זה מום על לאוכלו אסור
בכור  בין ומה לוקה. – כאן פסק המוקדשים ובפסולי
ופקעה  פדיון צריך אינו מום בעל בכור המוקדשים? לפסולי
מן  מותר ולפיכך תועבה, המום אין בחולין והרי קדושתו,
לא  שהוממו אחרים קדשים אבל קנסוהו, וחכמים התורה
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אחרי  גם ולפיכך פדיון, וצריכים לגמרי קדושתם פקעה
ויצאו  שייפדו, עד תועבה להיות ממשיכים המום הטלת
מאליו  ומובן התורה, מן מותרים פדיונם ולאחר לחולין.
אוזן  בצורם כמו רבנן, קנסוהו המוקדשים בפסולי שגם
כמו  שנית, מאליהם שיוממו עד זה במום ייפדו שלא בכור,
נכונות  מוכיחים אלה רבינו (ודברי כאן רבינו שמסיים
אחרי  באכילה מותרים למה כן לא שאם שלנו, ההסבר
תועבה" כל תאכל "לא איסור וכי אחר, מום בהם שנפל
אליהו  ור' זה, פסוק התורה על רש"י ראה הלך?). להיכן
ד"ה  ה"א בכורות מהלכות פ"ד ומשנהֿלמלך שם, מזרחי
סימן  שמעוני ילקוט על רענן זית וראה הכלל. וד"ה ודע,
ונראה  פדיונם. לפני שהמדובר אחרים בדעת שכתב תתצא
וכפי  כאן רבינו כדעת בקדשים, מום למטיל שהתכוון

הקדשים 11)שביארנו. ושאר פדיון, בלי כדינו בכור
על  אפילו לפדותם מותר התורה מן שייפדו. אחר כדינם
על  מדבר שכאן ומפני אסור. קנס משום אבל שהטיל, המום
ושאר  בכור כאן וכולל אחר. מום מצריך אכילה, היתר

שווה. דינם שבזה ב 12)קדשים, פרק בכורות בהלכות
כתבו  אחרי זו הלכה כתב שרבינו להניח, (יש ז הלכה

בכורות). הלכות

.Â¯‡aL BÓk ÔÓf‰ ˙·LÁÓa Ïbt˙pL Ôa¯˜ Ïk,e »»¿»∆ƒ¿«≈¿«¬∆∆«¿«¿∆≈«¿
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ïk13:¯Ó‡pL ; »»≈ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«

‡Oz dBÚ epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â14epnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆¬»ƒ»¿ƒ»«ƒ∆
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‰‚‚La15. ƒ¿»»≈ƒ«»¿»

ב.13) כריתות יג,14)משנה פרק צו פרשת כהנים בתורת
"ואוכליו  ח): י, (ויקרא בו שנאמר מנותר, גזירהֿשוה למדו

ההיא". הנפש "ונכרתה בו ונאמר ישא", עני 15)עוונו בין
בהמה. קרבן מביא עשיר ובין

.ÊÔÈ·iÁ ÔÈ‡16ÌÈ¯·c ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ«¿»ƒ
e¯z‰L17ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÁaÊnÏ ÔÈa Ì„‡Ï ÔÈa , ∆À¿≈»»»≈«ƒ¿≈«¬»ƒ»«ƒ

BÓˆÚ ¯Èzn‰18ÏÎB‡k ‰˜BÏ ‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ«¿≈«»»≈∆»∆¿≈
‰ÁÓ ?„ˆÈk .Ïebt Ì‰a ÔÈ‡L ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt¿≈«À¿»ƒ∆≈»∆ƒ≈«ƒ¿»
;˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa ‰È¯ÈMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,‰Ïbt˙pL∆ƒ¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿»∆»¿≈ƒ«»»≈
BÈ‡ - ‰B·l‰ ÔÓ B‡ dlL ıÓw‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ«…∆∆»ƒ«¿»≈
.Ì„‡Ï ÌÈ¯ÈM‰ ˙‡ ÌÈ¯Èzn‰ Ô‰ Ô‰L ÈÙÏ ,˙¯k ·iÁ«»»≈¿ƒ∆≈≈««ƒƒ∆«¿»ƒ»»»
ÂÈ¯eÓ‡Ó B‡ B¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ,Ïbt˙pL Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆ƒ¿«≈»≈¿«ƒƒ¿»≈≈»
˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙¯k ·iÁ - ‰ÏBÚ‰ ¯OaÓ B‡ƒ¿«»»«»»≈¬»ƒ»«¿«ƒ
¯ÈzÓ Ìc‰L .Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - Ìc‰ ÔÓƒ«»≈«»»»ƒƒ∆«»«ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ·¯wÏ ÔÈ¯eÓ‡‰ ˙‡∆»≈ƒƒ»≈«ƒ¿≈«¿»≈ƒ«ƒƒ∆
Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ‰ÏBÚ‰ Ì„Â .Ì„‡Ï ¯Oa‰«»»»»»¿«»»«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿«
ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ Ì„Â .ÌÈ‰kÏ d¯Oa ¯ÈzÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿««»
¯ÈzÓ ˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ Ì„Â .ÁaÊnÏ d¯Oa ¯ÈzÓ«ƒ¿»»«ƒ¿≈«¿««»«ƒ¿»«ƒ
ÌeMÓ Ô‰È¯eÓ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ ,ÁaÊnÏ Ì‰È¯eÓ‡≈≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ»«»ƒ«≈≈∆ƒ
ÈL .ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·l‰Â ıÓw‰ .Ïebtƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ«¿»ƒ«…¬ƒ¿≈

ÌÁl‰ ÈzL ÔÈ¯ÈzÓ ˙¯ˆÚ ÈO·k19ÈL ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ƒ¿≈¬∆∆«ƒƒ¿≈«∆∆«…¬ƒ¿≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈ‰kÏ ÌÈt‰ ÌÁÏ ÔÈ¯ÈzÓ ‰B·Ï ÈÎÈÊ·¿ƒ≈¿»«ƒƒ∆∆«»ƒ«…¬ƒ¬»
˙B‡hÁ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ¿¿««»

˙BÙ¯Op‰20ÔÈÏbt˙Ó ÔÈ‡ - ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe «ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÏBÚÏ¿»

ומג.16) מב: זבחים אחר.17)משנה בגוף עבודה עלֿידי
בהם 18) יש אימורים ולפיכך אחר, מתיר ע"י הותר שלא

הבשר  את מתירים שהם אע"פ לה:), שם (ראה פיגול משום
האימורים  את מתיר שהדם מתיר, לדם שיש מפני לאכילה,
ד"ה  שם תוספות (ראה כאן רבינו שכתב כמו להקטרה,
מפני  כמתיר, חשובים אינם שאימורים שכתבו, והלבונה,
מלשונו  אבל באכילה, מותר הבשר נטמאו או אבדו שאם
ד"ה  מב: שם רש"י ראה כדבריהם, משמע לא כאן רבינו של

הכבשים 19)הקומץ). גם אבל מתפגל, הלחם ולפיכך
דמו  שהרי טז, הלכה יז בפרק למעלה שכתב כמו מתפגלים,
בשרם  מתירים ואימורים להקטרה, אימוריהם מתיר

ח.20)לאכילה. בהלכה מבואר

.ÁÏebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ
ÔÈa ,ÔÈi‰Â Ìc‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰Â ıÓw‰ :ÌÏBÚÏ¿»«…∆¿«¿»¿«¿…∆¿«»¿««ƒ≈

ÌÈÎÒp‰ ÌÚ ‡a‰ ÔÈÈ21BÓˆÚ ÈÙa ‡a‰ ÔÈÈ ÔÈa22. «ƒ«»ƒ«¿»ƒ≈«ƒ«»ƒ¿≈«¿
ıÓ˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,Ôlk ˙BÙ¯Op‰ ˙BÁÓe¿»«ƒ¿»À»∆¬≈≈»∆…∆
¯O·e .ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈ‰k ˙ÁÓ ÔB‚k ,Ô¯Èz‰Ï¿«ƒ»¿ƒ¿«…¬ƒƒ¿«¿»ƒ¿«
Ì‡Â .Ú¯ˆÓ ÏL ÔÓL ‚ÏÂ .˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»¿…∆∆∆¿…»¿ƒ
,Ba ÈeÏz BÈ‡ ?B¯ÈzÓ ÌL‡‰ Ì„ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬«»»»«ƒ≈»
‰nk ¯Á‡ ‚ÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L∆¬≈»»≈ƒ¬»«¿…«««»

˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈÓÈBÓB23. »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

כחכמים 21) נסכים, מנחת שנקראת ומנחתו הקרבן עם
מפני  מתפגל. אינו מתירו שהקרבן ואע"פ שם. במשנה
בקרבן. תלויים אינם זמן, לאחר הנסכים את להביא שיכול

קד:22) מנחות משנה יין, מהלכות 23)מתנדבים ד פרק
נסכים. למנחת דומה זה והרי ב. הלכה כפרה מחוסרי

.ËÔÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„w‰ ¯OaÓ ¯È˙B‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿««√»ƒ¿««¿«
„Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :‰„Bz Ôa¯˜a ¯Ó‡pL ,Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»∆∆¡«¿»¿«»…ƒƒ∆«

Ìlk ÌÈL„w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,¯˜a24¯È˙Bn‰Â . …∆¿«ƒƒ¿»«√»ƒÀ»¿«ƒ
‰OÚÏ ·e˙k‰ B˜z È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡25:¯Ó‡pL , ≈∆∆¬≈ƒ¿«»«¬≈∆∆¡«

.eÙ¯Oz L‡a ¯˜a „Ú epnÓ ¯˙p‰Â¿«…»ƒ∆«…∆»≈ƒ¿…

אמנם 24) הקרבנות, כל מרבה פי"ב צו פרשת כהנים בתורת
מכאן, למדים להותיר גם אבל פיגול, על מדובר שם בתו"כ

פרשה. באותה נכתב איסורו טעמו 25)שהרי פד. פסחים
מעשה. בו שאין לאו על שלוקין הוסבר שם יהודה ר' של
לוקין  אין לדעתו הלא זה, לנימוק רבינו הוצרך למה ותמוה

(כסףֿמשנה). מעשה בו שאין לאו על

.È·iÁ - „ÈÊÓa :¯˙BpL ÌÈL„˜ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»»ƒ∆«¿≈ƒ«»
:¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa ,˙¯k»≈¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«
.‰˙¯ÎÂ ÏlÁ '‰ L„˜ ˙‡ Èk ‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â¿…¿»¬ƒ»ƒ∆…∆ƒ≈¿ƒ¿¿»
ÈL„˜ Ì‡ ?¯˙Bp‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙¯k ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿«≈»≈«¬ƒ««»ƒ»¿≈

Ì‰ ÌÈL„˜26„enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - »»ƒ≈«»¬≈∆≈««∆«¬∆«
¯ÁM‰27Ì‰ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ì‡Â ;28Ô‰ÈÏÚ ·iÁ - «««¿ƒ»»ƒ«ƒ≈«»¬≈∆

ÈL ÌBÈ ÏL ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜MÓ29‰ÏÈl‰ ˙lÁz ‡e‰L , ƒ¿ƒ«««»∆≈ƒ∆¿ƒ«««¿»
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ÏÚÂ Ïebt‰ ÏÚ ·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÈLÈÏL ÌBÈ ÏL∆¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒ«»««ƒ¿«
ÌÈ‡elna ?¯˙Bp‰30Èk ÏÎ‡È ‡Ï :ÌL ¯Ó‡ È¯‰L . «»«ƒƒ∆¬≈∆¡«»……«ƒ

Ì‰ L„˜31L„wa BÏeÒtL Ïk ÏÚ ¯È‰Ê‰Ï -32‡e‰L …∆≈¿«¿ƒ«…∆¿«…∆∆
.B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆«¬ƒ»

ולילה.26) ליום עד 27)שנאכלים רק שנאכלים אע"פ
השחר, עמוד שיעלה עד נותר נעשים אינם הלילה, חצות

ז. הלכה ו פרק זבחים ימים 28)תוספתא לשני הנאכלים
ליום  שנאכלים נזיר ואיל מתודה חוץ שביניהם, ולילה

קדשים. כקדשי זה לענין ודינם שם 29)ולילה, תוספתא
נו: זבחים יוחנן אהרן 30)ור' כשנכנסו שקרבו קרבנות

במשכן. לעבודה השני 31)ובניו לּכתּוב הכוונה ַָכנראה
בפסולי  ולא בזר, נאמר "הם" הוא". קודש כי יאכל "לא

כד.32)קודש. פסחים

.‡ÈÔÈÙ¯ËˆÓ ¯˙Bp‰Â Ïebt‰Â33.˙ÈÊÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¿«ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯˙Bp‰Â ÌÈÏebt‰ ÏÎÂ34. ¿»«ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ

מצטרפים 33) אין והנותר הפיגול שנינו יז: מעילה במשנה
שהמשנה  שמואל אמר שם ובגמרא שמות. שני שהן מפני
מצטרפים. אכילה לאיסור אבל ידים, בטומאת מדברת
חייב  בשוגג מזה זית וכחצי מזה זית כחצי אכל אם פירוש,

מלקות. חייב בו והתרו ובמזיד טו:34)חטאת, שם משנה
עם  זה מצטרפים הנותרים וכל הפיגולים "כל הגירסא: ושם
בפני  ונותרות עצמם בפני שפיגולים לפרש ואפשר זה",
וכן  ושלמים, מעולה או וממנחה מזבח פיגול כגון עצמם,
אין  מינים משני שהם ונותר פיגול אבל מינים. משני נותרות
האיסור. בשם וגם במין גם חלוקים שהם מפני מצטרפים,
מצטרפים" והנותרים הפיגולים "וכל וכתב: רבינו דייק ולכן
(ראה  מצטרפים אלה שגם להשמיע השני, ה"וכל" והשמיט

זה). לשון בשינוי הרגיש לא כנראה המוריה, הר

.·È,‰‡ÓË Ì‰Ï ·aÒÏ B‡ ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡»¿«≈∆«√»ƒ¿«≈»∆À¿»
‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ ˙‡ ‡nËÓ‰Â .ÔÏÒBt È¯‰L35. ∆¬≈¿»¿«¿«≈∆«√»ƒ≈∆

- e‡ÓËpL ÌÈL„wÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ì„‡ Ï·‡¬»»»»∆»«¿«ƒƒ»»ƒ∆ƒ¿¿
‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…

‡L ,˙Ba¯w‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÏÎ‡È˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì ≈»≈¿«ƒƒ¿»«»¿»∆ƒ»«¿«ƒ
- ÈÏk· ‰Lc˜˙pL ¯Á‡ ‰‡ÓËpL ‰Án‰ ˙B·lÓƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿«¿»«¿ƒ

‰˜BÏ36‰¯tk ÈÙÏ e‡ÓËpL ÌÈL„˜ „Á‡ .37B‡ ∆∆»»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈«»»
‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓËpL ÔÈa .‰¯tk ¯Á‡Ï38„ÏÂa B‡ ¿«««»»≈∆ƒ¿¿¿««À¿»ƒ¿«

˙B‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz È¯·c ÏL ‰‡Óh‰«À¿»∆ƒ¿≈»¬»ƒƒ¿¿¿À¿
ÔÈkÓ Ï·‡ ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL∆ƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡39¯Á‡ ÏÎB‡‰ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â . «««¿¿≈∆∆»»≈««
BÈ‡ - ‰˜È¯Ê Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê¿ƒ«»ƒ¬»ƒ»«…∆¿ƒ»≈

‰˜BÏ40‡ÓË L„˜ ÏÎB‡ ÌeMÓ41B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆ƒ≈…∆»≈¬»«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

לג:35) זבחים יוחנן לד.36)כר' זריקה,37)שם לפני
גמרא  הבשר. את הטהור אכל ואחרֿכך הדם את וזרקו
לאחר  ואכלו דמים זריקת לפני שנטמא בשר כה: במנחות
מרצה. שהציץ מפני עליו? חייבים מה מפני דמים, זריקת

רבינו 38) מונה לטהרות, בהקדמתו במת. שנגע אדם כגון

ובין  וכלים אדם בין הטומאה, באב והנוגע אבות. עשר אחד
ואוכל  לטומאה, ראשון או הטומאה ולד נעשה אוכלין,

שני. נעשה בראשון דרבנן 39)הנוגע איסורי על כעובר
מגזירהֿשוה.40)אחרים. זה דין ולמד לד. שם יוחנן כר'

איסור 41) שעל להשמיענו אלו, מלים ארבע רבינו הוסיף
לפני  קודש אוכל משום לוקה אבל לוקה, אינו טמא קודש
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפי"א שכתב כמו זריקה,
שנאמר  משום לוקה, זריקה לפני קדשים בשר שהאוכל ד,

כאן). (משנהֿלמלך בשעריך לאכול תוכל לא

.‚ÈÏÚ ˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‡ÓË ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk»»»∆ƒ¿»À¿»∆«»ƒ»∆»»≈«
Lc˜n‰ ˙‡Èa42L„˜a ÔÈa ,ÌÈL„w‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ƒ««ƒ¿»¿»«¿«ƒƒ«√»ƒ≈¿…∆

‡ÓË L„˜a ÔÈa ¯B‰Ë43·iÁ˙ ‰Ê È¯‰ - „ÈÊÓa : »≈¿…∆»≈¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓÏM‰ Á·fÓ ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ,˙¯k»≈∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«ƒ∆««¿»ƒ
‰‚‚La ÏÎ‡ Ì‡Â ;‰˙¯ÎÂ ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ÈÈÏ ¯L‡¬∆«»¿À¿»»»¿ƒ¿¿»¿ƒ»«ƒ¿»»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -44‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ≈ƒ»¿»∆¿≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
?Ûeb‰ ˙‡ÓËa45‡ÓË ÏÎa Úb˙ Èk LÙÂ :¯Ó‡pL ¿À¿««∆∆¡«¿∆∆ƒƒ«¿»»≈

‡ÓË ı˜L ÏÎa B‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰·a B‡ Ì„‡ ˙‡ÓËa¿À¿«»»ƒ¿≈»¿≈»¿»∆∆»≈
‡e‰Â .‰˙¯ÎÂ ÈÈÏ ¯L‡ ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ¯OaÓ ÏÎ‡Â¿»«ƒ¿«∆««¿»ƒ¬∆«»¿ƒ¿¿»¿
?‰Ê ÔBÚ ÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .ÁaÊÓ ÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»»¿≈ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿ƒ«»∆

Úb˙ ‡Ï L„˜ ÏÎa :da ¯Ó‡ È¯‰L .˙„ÏBÈa46. ¿∆∆∆¬≈∆¡«»¿»…∆…ƒ»

בגזירה42ֿ) בטומאה קודש לאוכל אזהרה למדו לג: שם
בדין  שלפנינו הדין רבינו תלה ולפיכך מקדש, מביאת שוה

(כסףֿמשנה). מקדש ופסק 43)ביאת קו. שם משנה
עשיר 44)כתנאֿקמא. ה), (ויקרא בתורה מפורש דין

מדוכא  ועני יונה, בני שני או תורים שני – עני בהמה, מביא
סולת. בשר 45)– בטומאת ולא נטמא האדם שגוף

אל  נמשכת "עליו" שהמלה לפרש אפשר שהרי הקודש,
הבאה.46)"מזבח". ההלכה בתחילת הלימוד המשך ִֶַ

דעתו  נגד לג: שם לקיש ריש של לימודו כאן מקבל רבינו
ששנינו  מפני והטעם, בגזירהֿשוה. זה שלמד יוחנן ר' של

לקיש. כריש בברייתא

.„È‡lL ‡ÓËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿»≈∆…
Ï·hL ¯Á‡ L„˜ ÏÎB‡‰Â .ÏaËiL Ì„˜ L„˜ ÏÎ‡È…«…∆…∆∆ƒ¿…¿»≈…∆««∆»«

BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜47B˙¯tk ‡È·iL Ì„˜48‰˜BÏ - …∆∆«¬ƒƒ¿…∆∆»ƒ«»»∆
˙¯k ·iÁ BÈ‡Â49„Ú - ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈«»»≈∆∆¡«¿À¿»»»«

.ÂÈÏÚ B˙‡ÓË Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»À¿»»»

הכוכבים.47) צאת אחרי כלומר, לגמרי, החמה שתשקע
ואסור  הכוכבים, צאת עד יום" "טבול נקרא שטבל טמא

וקדשים. תרומה ולאכול למקדש וזבה,48)להכנס זב
הקרבת  ולפני קרבנות, להביא חייבים ומצורע יולדת
הם  שטבלו ואע"פ כיפורים, מחוסרי נקראים קרבנותיהם

קודש. ואכילת למקדש כניסה על ולמעלה 49)מוזהרים
על  שגם רבינו פסק ט, הלכה מקדש ביאת מהלכות ג בפרק
שגם  ונראה כרת, חייב כיפורים מחוסר אין מקדש ביאת
מפורשת  מברייתא עליו ותמהו כך. דעתו יום' ב'טבול
חייב  בשוגג לעזרה, שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
לא  עליו" טומאתו "כל והדרשה כרת". ענוש במזיד חטאת,
אלה. רבינו דברי ביישוב שם כסףֿמשנה ראה מקורה, נמצא
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.ÂËÌ‰È¯·c ÏL ˙B‡ÓËa ‡ÓË ‰È‰50,‰˜BÏ BÈ‡ - »»»≈¿À¿∆ƒ¿≈∆≈∆
B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈«»»≈¬»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ51. «««¿

יב.50) בהלכה למעלה בשר, בטומאת נמשך 51)כמו זה
בטמא  המדברת הקודמת, הלכה של הראשונה הבבא אל
במסכת  שנינו שטבל, אחרי אבל טבילה. לפני קודש שאכל
טבילה) (כלומר, מים ביאת הטעון "כל ה משנה פי"א, פרה
פירוש  ראה בכולם", מותר ביאתו לאחר וכו' סופרים מדברי
א  הלכה הטומאות אבות מהלכות ט בפרק (וראה שם רבינו
טומאות  ובין סופרים, מדברי שעיקרן טומאות בין שמחלק

התורה). מן שעיקרן

.ÊË·iÁ BÈ‡52„Ú ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL L„˜ ÏÚ ˙¯k ≈«»»≈«…∆∆≈«ƒƒ«
Ó ÏÎ‡iLÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈ¯ÈzÓ e·¯wL ¯Á‡ epn ∆…«ƒ∆««∆»¿«ƒ»¬»ƒ»«

‰˜BÏ BÈ‡ - Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡53ÌeMÓ ∆«»»…∆¿ƒ««»≈∆ƒ
ÏÏk‰ ‰Ê .L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L ‡ÓË54BÏ LiL Ïk : »≈∆»«∆«…∆∆«¿»…∆≈

¯˙B ÌeMÓ B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ≈«»ƒ»»ƒƒƒ»
ÏÎÂ ;Ô˙ÎÏ‰k ÂÈ¯ÈzÓ e·¯˜iL „Ú ‡ÓË ÌeMÓ B‡ƒ»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿»»¿…
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÈÏÎa L„wL ÔÂÈk - ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈»∆»«ƒ¿ƒ«»ƒ»»
‡ÓhiL Ì„˜ ¯Oa‰ ‡ÓË elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓƒÀ¿»¬ƒƒ¿»«»»…∆∆ƒ»≈

ÏÎB‡‰55- ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â ÔÈ¯Èzn‰ e·¯˜Â ÏÈ‡B‰ , »≈ƒ¿»¿««ƒƒ¿««»»«
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ56 «»»≈¿≈ƒ»«ƒ¿««»«ƒ¿»
.˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÓc ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË ‡e‰Â¿»≈««∆ƒ¿«»»¬≈∆«»»≈

י.52) מעילה (ראה 53)משנה לד. זבחים יוחנן כר'
הי"ב). י.54)למעלה מעילה בהלכה 55)משנה למעלה

וכאן  כרת, חייב טמא קודש בשר שאכל שטמא למדנו, יג
נטמא  ואחרֿכך תחילה בשר נטמא שאפילו רבינו משמיענו
כאן  איסור, על חל איסור שאין ואע"פ כרת, חייב האדם
מפני  בשר, טומאת איסור על חל הגוף טומאת איסור
על  כן לפני נאמרו שלא דברים כולל הגוף טומאת שאיסור

קח. זבחים זה, ט.56)אדם מעילה משנה

.ÊÈEÏ ¯‡a˙ ¯·k57ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Û‡L , ¿»ƒ¿»≈¿∆«¿»ƒ∆≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ?„ˆÈk .‡ÓËÂ¿»≈≈«¿»ƒ∆≈»∆«ƒƒ≈«»ƒ
¯˙B ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ ,Ïebt ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿«»ƒ¬≈∆ƒ»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈ¯Èzn‰ ÔÎÂ .‡ÓËÂ¿»≈¿≈««ƒƒ«¿»««ƒ∆≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - e¯‡aL BÓk ,Ïebt ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒƒ¿∆≈«¿«»ƒ¬≈∆

¯˙B ÌeMÓ58Ìc‰ ÔÓ ıeÁ .‡ÓËÂ59ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ»¿»≈ƒ«»∆≈«»ƒ
.„·Ïa „Á‡ ¯·c ÌeMÓ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ»»¿»∆»ƒ»»∆»ƒ¿«

פיגול 57) על חייבים שאין רבינו, כתב ז בהלכה למעלה
"וכל  כתב: הקודמת ובהלכה מתירין, לו שיש דבר על אלא
משום  עליו חייבים בכלי שקדש כיון מתירין, לו שאין
רבינו. כאן שמסיים כמו לנותר, והואֿהדין טומאה".

פסק 58) - נאכלים שאינם אבל הנאכלים, לדברים הכוונה
שפטורים. הפרק מה:59)בסוף שם במשנה

.ÁÈ˙¯k ·iÁ - ÔÈ¯eÓ‡ ÏÎ‡L ‡ÓË60. »≈∆»«≈ƒ«»»≈

לו:60) שם ברייתא

.ËÈÏÎ‡61‡lL ‰„Bz ÈÓÁÏÂ ,‰Ïˆ ‡lL ÁÒt »«∆«∆…ƒ¿»¿«¿≈»∆…
Ô˙lÁ ‰Ó¯e‰62˙‡ÓË ÌeMÓ ˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿»«»»¬≈∆«»»≈ƒÀ¿«

Ô‰M ‰ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ûeb‰63È‡ . «««ƒ∆≈»¿ƒ¿«∆≈ƒ
Ïebt ÌeMÓ ˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ Ì„‡ ·iÁ˙iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿«≈»»«¬ƒ»««ƒƒ

¯˙B ÌeMÓe64ÏÒÙpL Ôa¯w‰ ‡e‰ Ïebt‰L ; ƒ»∆«ƒ«»¿»∆ƒ¿«
‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ôa¯˜ ÌLÏ ‰ÏBÚ BÈ‡Â ,ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿≈∆¿≈»¿»¿…ƒ¿»

ˆÓk ·¯wL Ôa¯wÓ ¯‡Lp‰ ‡e‰ ¯˙Bp‰Â ,ÏÏkB˙Â ¿»¿«»«ƒ¿»ƒ»¿»∆»«¿ƒ¿»
.B˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¬ƒ»

שגרס 61) ללמוד יש כאן הכסףֿמשנה (מדברי טמא אדם
וגירסתנו  דחוק. פירוש לפרש טרח כך ומתוך "אבל",

לחם,62)נכונה). מיני ארבעה עמה מביא תודה המקריב
לכהן, ונותנה מין מכל אחת חלה ומרים מין. מכל עשר
אסורים  כולם ההרמה ולפני לבעלים. נאכלים והשאר

צדדי 63)באכילה. מעשה ורק המתירין, שקרבו מכיון
שם. ורבא חיננא בר דימי רב אכילה, היתר על מעכב אחר

כסףֿמשנה. לא 64)ראה בהמה בחדא ונותר, "פיגול
בכזית  שרק אמרו, שם ובמסקנה יד.) (כריתות לה" משכחת
אפשרות, ישנה כזיתים בשני אבל הדבר, איֿאפשר אחד

אחת". אכילה "על כאן: רבינו כותב ולכן

.Î- ÔÏÎ‡Â ‰Êa ‰Ê ÔÏÏaL ‡Óh‰Â ¯˙Bp‰Â Ïebt‰«ƒ¿«»¿«»≈∆¿»»∆»∆«¬»»
,BÏh·Ó BÈ‡ - B¯·Á ÏÚ ÔÈÓ ‰a¯L Èt ÏÚ Û‡ .·iÁ«»««ƒ∆ƒ»ƒ«¬≈≈¿«¿

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L65. ∆≈»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆∆

שר'65) מפני לקיש, ריש דעת נגד עט.) (זבחים אלעזר כר'
– אלעזר כר' סובר א) הלכה א פרק חלה (ירושלמי יוחנן

באיסורין.

.‡ÎÁaÊn‰ L‡¯Ï ÔÏÚ‰L ‡ÓË B‡ ¯˙B B‡ ÏebÙeƒ»»≈∆∆¡»¿…«ƒ¿≈«
Ô‰Ó Ô¯eq‡ Ú˜t Ôa¯a ¯e‡‰ ‰ÏLnMÓ -66. ƒ∆»¿»»¿À»»«ƒ»≈∆

‰ÏBÚa ÔÈa ,˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eÓ‡‰Â¿»≈ƒƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ≈¿»
ÌÈL„˜ ¯‡La ÔÈa67B‡ Ïebt ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁÏ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿«≈»»ƒƒ

.‡ÓË B‡ ¯˙B»»≈

מג:66) שם יוחנן יא 67)ר' הלכה למעלה ראה קט. שם
בהערות.

.·ÎÏbt˙pL Á·Ê68ÏÎ‡Â ,BpÓÊ ¯Á‡Ï ¯˙BpL B‡ ∆«∆ƒ¿«≈∆«¿««¿«¿»«
ÔÓ B‡ ÔÈÏ·z‰ ÔÓ B‡ ˜¯n‰ ÔÓ B‡ ¯BÚ‰ ÔÓ epnÓƒ∆ƒ»ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ

ÏÏ‡‰69‰‡¯n‰ ÔÓ B‡70ÌÈ¯w‰ ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ , »¬»ƒ«À¿»ƒ«ƒƒƒ««¿«ƒ
‰ˆBp‰ ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈ¯tv‰ ÔÓ ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓeƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿ƒ«»
Ûeb‰ ‡ÓË ÔÎÂ .˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ÛBÚ‰ ÈˆÈaÓeƒ≈≈»≈«»»≈¿≈¿≈«
.˙¯k ·iÁ BÈ‡ - ¯Lk Ôa¯wÓ el‡ ÌÈ¯·c ÏÎ‡L∆»«¿»ƒ≈ƒ»¿»»≈≈«»»≈

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡¬»«ƒ«««¿

לה.משנ 68) שם ה"ז.69)ה פי"ד למעלה ראה
פסק 70) ושליה בשליל אבל בגמרא, שם אלעזר כר' שלא

הסמוכה. בהלכה כמותו

.‚Î‡ÈÏM‰ ÔÓ B‡ ÏÈÏM‰ ÔÓ ÏÎ‡71·iÁ -72ÌeMÓ »«ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»«»ƒ
.Á·f‰ ¯Oa ¯‡MÓ ÏÎB‡k ,‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebtƒ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»¿««∆«

שם.71) למעלה נתפגל 72)ראה בבשר פיגל אם כלומר,
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(למעלה  רבינו פסק עצמו, בשליל פיגל אם אבל השליל. גם
כאן. ראב"ד ראה נתפגל. שלא שם)

.„ÎÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈL„»̃¿≈¿≈»ƒ≈«»ƒ¬≈∆ƒ
‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt73.e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„w‰ Ìc ÔÎÂ . ƒ¿»¿»≈¿≈««√»ƒ¿∆≈«¿

ÔÎÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈˆÚ‰Â ˙¯Ëw‰Â ‰B·l‰ ¿≈«¿»¿«¿…∆¿»≈ƒ≈«»ƒ¬≈∆
¯˙B ÌÂMÓ ‡ÏÂ Ïebt ÌeMÓ ‡Ï ˙¯k74ÌeMÓ ‡ÏÂ »≈…ƒƒ¿…ƒ»¿…ƒ

Ûeb‰ ˙‡ÓË75. À¿««

משום 73) עליהם חייבים אין גויים קדשי מה.) (שם שנינו
שמעון, ר' דברי פטור, – בחוץ והשוחטם וטמא, נותר פיגול
א. בבות: לשתי המשנה את מחלק ורבינו מחייב. יוסי ור'
חייבים  שאין שמעון כר' רבי סתם וטמא, נותר פיגול
יוסי  ר' מחלוקת רבי מביא כאן בחוץ, השוחטם ב. עליהם.
שבכל  אע"פ משנה, כסתם כאן רבינו ופסק שמעון. ור'
פ"ה  זבחים ובתוספתא שמעון, ר' נגד יוסי כר' הלכה מקום
מפני  וטמא, ונותר בפיגול גם שמעון ר' על יוסי ר' חולק
פסק  בחוץ ובשחטם (כסףֿמשנה), כשיטתו משנה שסתם
(ראה  יוסי כר' טז) הלכה יט פרק הקרבנות מעשה (בהלכות
המשנה  על בפירושו רבינו וראה שם. טוב' יום 'תוספות
בחוץ  לשחטם התכוון ואולי יוסי". כר' "והלכה שכתב

כאן). בו שחזר או שם,74)בלבד, בתוספתא שמעון כר'
כחכמים. ולא שמעון כר' פסק למה נתבאר לא ה"ב.

ר"ש 75) בטמא. וחכמים שמעון ר' נחלקו מה: שם במשנה
שלוש  נאמרו שם ובגמרא מחייבים. וחכמים פטור אומר
אבל  עצמם, בטומאת מחלוקת א. המחלוקת: באותה שיטות
בטומאת  מחלוקת ב, לוקה. אינו הכל דברי הגוף בטומאת
בשתיהן  ג, לוקה. הכל דברי עצמם בטומאת אבל הגוף,
מפני  לוקה, אינו הגוף בטומאת רבינו ופסק מחלוקת.
ר' דעת וג' ב' שיטה לפי וגם הכל, דברי זה זו שלשיטה
למעלה  (ראה שלוקה פסק עצמם ובטומאת כן. שמעון
חכמים  דעת היא כן השיטות שלוש שלכל מפני הי"ב),

זה). לביאורנו התכוון ואולי כסףֿמשנה, (ראה

á"ôùú'ä úáè 'è éðù íåé

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
וכל 1) והנותר שנטמאו קדשים לשרוף שמצותֿעשה יבאר

מספק. שפיסולו

.‡,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ Ïk Û¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…»«√»ƒ∆ƒ¿¿
L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pLL‡a ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯ ∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈»≈

:¯Ó‡pL ,BÙ¯OÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯˙Bp‰ ÔÎÂ .Û¯OÈƒ»≈¿≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿∆∆¡«
.Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia Á·f‰ ¯OaÓ ¯˙Bp‰Â¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
Ïk‰ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏÎÂ Ïebt‰ ¯˙Bp‰ ÏÏÎ·eƒ¿««»«ƒ¿»¿≈«À¿»ƒ«…

ÔÈÙ¯O2. ƒ¿»ƒ

א.2) כד, פסחים גמרא ה"ד, פ"ד תמורה תוספתא

.·„iÓ Lc˜na Û¯OÈ - ÏÒÙ B‡ Ïbt˙pL Ôa¯˜3. »¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ»≈«ƒ¿»ƒ»
˜ÙqÓ BÏeqtL ÏÎÂ4B˙¯eˆ ¯aÚz -5Û¯OÈ Ck ¯Á‡Â ¿…∆ƒƒ»≈¿À«»¿««»ƒ»≈

Lc˜na6. «ƒ¿»

מיד,3) יישרף בגופו פסול אירע ה"ו: פ"ו פסחים תוספתא

השריפה, לבית ויצא צורתו תעובר – בבעלים או בדם
ב. לד, אם 4)פסחים אבל הקרבן. שבגוף בפסול מדובר

צורה. עיבוד טעון ודאי, פסול אפילו בבעלים, הוא הפסול
ודאי.5) פסול שייפסל כדי אותו, בשלושה 6)ילינו

הדשן  בבית הבית, בהר בעזרה, נשרפים: קדשים מקומות,
ה"גֿד), הקרבנות מעשה מהל' (פ"ז לירושלים שמחוץ

בעזרה. היינו "במקדש" וכתב רבינו דייק לפיכך

.‚ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t7Ì‡ ,˜ÙÒ Ì‰a LÈ - »ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»∆»≈ƒ
˙‡ˆÏ ÌpÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ ‰‡ÈˆÈ‰Â ‰Èl‰8˙ÏÒBt «ƒ»¿«¿ƒ»…∆∆«ƒ«¿«»»≈∆∆

Ô‰È¯eÓ‡k Ì¯Oa9CÎÈÙÏ .Ô¯Oa ˙ÏÒBt dÈ‡ B‡ , ¿»»¿≈≈∆≈»∆∆¿»»¿ƒ»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÏÒBt10‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ»»

‰Ó‰a‰ ÈˆÁ11¯·‡‰ ·¯a12Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ì‡ - ¬ƒ«¿≈»¿…»≈∆ƒ«¬ƒƒ»
,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ÔÈ„Ú B‡ ;¯·‡‰ ·¯ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‡ˆBÈk¿≈ƒ¿»»…»≈∆¬«ƒ≈»¿ƒ
˜ÙqÓ eÏÒÙ CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ·¯ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»…«¿≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈

‰MÓÁ Ìe‡O Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ13,Ô‡ÈˆB‰Ï ¿ƒ»¿»¬»»¿≈ƒ¿»¬ƒ»¿ƒ»
ÈˆÁ ‰LÏM‰ e‡ÈˆB‰Â ,ÌÈL e¯‡LÂ ‰LÏL e‡ˆÈÂ¿»¿¿»¿ƒ¿¬¿«ƒ¿ƒ«¿»¬ƒ
.‰¯ÊÚa eÙ¯OÈÂ ˜ÙqÓ eÏÒÙ el‡ È¯‰ - ‰Ó‰a‰«¿≈»¬≈≈ƒ¿¿ƒ»≈¿ƒ»¿»¬»»
¯aÚzL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ«∆¿À«

Ô˙¯eˆ14‰Ù¯OÏ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,15elÙ‡ ÌÏBÚÏ »»ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈»¿»¬ƒ
.eÏÒÙ ‡Ï…ƒ¿¿

הדשן 7) בבית בשריפה מצוותו והבשר נקטרים, שאימוריהם
מחוץ  שהוציאוהו לפני פסול בו נפל ואם לירושלים, מחוץ

בעזרה. אותו שורפים הדם.8)לעזרה זריקת אין 9)לפני
כאימורי  ובלינה ביוצא נפסלים שהאימורים בדבר ספק כל
קד:) (זבחים ירמיה רבי שאל בבשרם אבל אחרים, קרבנות
(שם, בעזרה ונשרף המוקדשים כפסולי ודינו נפסל, הוא אם
כמצוות  לירושלים חוץ הדשן בבית יישרף או לוי) תני

נפשטה. לא והאיבעיא משמע 10)הכשרים. שם, (בגמרא
הפוסל  בלבד, פט:) (שם לקיש ריש דעת לפי היא שהאיבעיא

שי  קלים קדשים אבל בשר הדם, זריקת לפני לעזרה חוץ צא
(בשר  לצאת הבשר של שסופו מפני שמכשיר יוחנן לרבי
ברור  – הדם) זריקת אחר ירושלים בכל נאכל קלים קדשים
לצאת. סופו שהרי נפסל, אינו הנשרפים קרבנות בשר שגם
שפסק  רבינו, על משנה' וה'כסף קורקוס הר"י תמהו ולפיכך
להחמיר  כאן פסק ולמה יוחנן, כרבי הל"ב) פ"א (למעלה
מעשה  מהל' פ"ז ולחםֿמשנה כאן, כסףֿמשנה (ראה מספק?
קלים  בקדשים שגם קורקוס, הר"י ותירץ ה"ג). הקרבנות
הל"ב)). פ"א למעלה הערות (ראה באכילה אסור הבשר

שם.11) נפשטה, שלא שיצא 12)בעיא הבהמה בחצי
שנשאר  מיעוטו את לו תצרף ואם אחד, מאבר רוב נמצא

בחוץ. הבהמה של רובה יהיה זו 13)בפנים גם כהנים,
א. קה, שם נפשטה, שלא פסול.14)בעיא ספק כשאר

בזה 15) אין לפיכך שריפתה, למקום רק נוגעת הבעיה וכל
קדשים  פסולי בספק מהֿשאיןֿכן קדשים, ביזוי משום

שריפה. טעונים הם אם הוא שהספק אחרים,

.„‰¯ÊÚa ‡ˆÓp‰ ¯Oa16ÌÈ¯·È‡ :17,˙BÏBÚ - »»«ƒ¿»»¬»»≈»ƒ
˙B‡hÁ - ˙BÎÈ˙ÁÂ18.ÌÈÓÏL - ÌÈÏLe¯Èa ‡ˆÓp‰Â . «¬ƒ«»¿«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ

¯˙B ‡nL ,‰Ù¯O‰ ˙È·Ï e‡ˆÈÂ Ô˙¯eˆ ¯aÚz Ïk‰Â¿«…¿À«»»¿≈¿¿≈«¿≈»∆»»
B‡ ‰ÏBÚ B˙˜ÊÁ ‰È‰zL ÏÈÚB‰ ‰Ó ,Ôk Ì‡ .‡e‰ƒ≈«ƒ∆ƒ¿∆∆¿»»
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ÏÎ‡Â ¯·ÚL ÈÓÏ ?ÌÈÓÏL B‡ ˙‡hÁ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ . «»¿»ƒ¿ƒ∆»«¿»«≈¿ƒ
L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,ÌBia ‡l‡ ¯˙Bp‰ ˙‡∆«»∆»«∆∆¡«««¿ƒƒ»≈

.Û¯OÈƒ»≈

פ"ז.16) שקלים צרויה).17)משנה, (ל' אין 18)שלמים
עולת  איברי לחתוך שמותר ואע"פ עולות, הן שמא לחשוש
הכהנים  נהגו לא הי"ט) פ"ו הקרבנות מעשה הל' (ראה יחיד
שם). המשנה, בפירוש (רבינו כליל שכולם מפני לחתכם,

בשר 19) האוכל אבל מעילה, קרבן חייב – היא עולה אם
באכילה  מותר שהוא מפני מעילה קרבן מביא אינו חטאת

ה"ה). פ"א מעילה (הל' לכהנים

.‰˙lÁzÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓÏM‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¿»ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ«
ÌBia ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ÈLÈÏL ÏÈÏ20ÔÈa . ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»«≈

BpÓÊa21BpÓÊa ‡lL ÔÈa22Û¯O BÈ‡ Ïebt‰ ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆…ƒ¿«¿≈«ƒ≈ƒ¿»
ÌBia ‡l‡23‰ÁBc ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË ˙Ù¯O ÔÈ‡Â . ∆»«¿≈¿≈«»≈¿»ƒ∆

·BË ÌBÈ ˙‡24¯zÓe .˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆¿≈»ƒ«∆««»À»
„Á‡k ÏebÙe ¯˙BÂ ‡ÓË Û¯OÏ25. ƒ¿…»≈¿»ƒ¿∆»

ב.20) נו, בבוקר.21)זבחים השלישי לא 22)ביום אם
נשרף  שפסח שונים, אנו פ"ו בא פ' (במכילתא בזמנו שרפו
חל  ואם – יוםֿטוב במוצאי היינו – עשר ששה ליום אור
כד, שבת שלנו בגמרא אבל עשר, לשבעה אור נשרף בשבת
תשרופו"... באש בוקר עד ממנו "והנותר חזקיה דבי תני - ב
בליל  אותו שורפים אין פירוש, לשריפתו. שני בוקר לו ליתן

ביומו). אלא עשר לכל 23)ששה אב בנה ישרף, "באש
פ' כהנים' 'תורת ביום", אלא נשרפים יהיו שלא הנשרפים

פי"ב. ב.24)צו כג, כבית 25)שבת - ב טו, פסחים
והטעם, בידיים, קדשים לטמא שאסור ואףֿעלֿפי הלל,
את  ומטמאים עצמם טומאת בהם יש ופיגול שנותר מפני

מדרבנן. הידים

.ÂB˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ÌÈÙa ‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa¿«»¿≈»»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈa .ıeÁa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - ıeÁa ‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÙaƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈

‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL26‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ÔÈa27. ∆ƒ¿»¿««À¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»
ÌÈ‰k ÏL Ì‰ÈÓÈÓe28¯Oa‰ ˙‡ Û¯OlÓ eÚÓ ‡Ï ƒ≈∆∆…¬ƒ…ƒ¿¿ƒƒ¿…∆«»»

,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰L ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿««À¿»∆¬≈ƒ¿À¿»
‰‡Óh‰ „ÏÂa ‡ÓËpL ¯Oa‰ ÌÚ29‡e‰ È¯‰L , ƒ«»»∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»∆¬≈

ÈLÈÏL30ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÔÈÙÈÒBnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒÀ¿»«
BÓk ,ÈL ¯ÊÁÈ - ÔBL‡¯a Ú‚pL ÈLÈÏM‰L ,B˙‡ÓËÀ¿»∆«¿ƒƒ∆»«»ƒ«¬…≈ƒ¿

„BÚ ‡ÏÂ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL31ÔÓL elÙ‡ ‡l‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿¿…∆»¬ƒ∆∆
ÌBÈ Ïe·Ëa ÏÒÙpL32B˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓ - ÈLÈÏL ‡e‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒÀ»¿«¿ƒ

·‡ ¯p‰L ,˙Ó ‡ÓË da Ú‚pL ˙ÎzÓ ÏL ¯a¿≈∆«∆∆∆»«»¿≈≈∆«≈«
‰‡Óh‰33ÔBL‡¯ ‰OÚ ÔÓM‰ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ .34 «À¿»««ƒ∆∆«∆∆«¬∆ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌeL ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,¯pa ÚbiLk¿∆ƒ««≈ƒ¿≈»À¿»≈
¯B‰h‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â .dzÙÒBz ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«»

.ÏÒtÈ ‡lL∆…ƒ»≈

הי"ב.26) פי"ח למעלה פ"ח 27)ראה שקלים במס'
עקיבא. כרבי פוסק ורבינו בזה, דעות ארבע נאמרו מ"וֿז,

א.28) יד, פסחים שם 29)משנה, ובגמרא המשנה, לשון
ולד. בולד שמדובר בולד 30)אמרו שנטמא בשר

באב  שנטמא בבשר יגע ואם שלישי, ולא שני הוא הטומאה
תיקן  ולפיכך טומאה. לו תתווסף לא ראשון שהוא הטומאה
נפלה  הוצאות (בכמה ולד" "בולד וגורס משנה' ה'כסף

שכתבנו). כמו וצ"ל משנה', ב'כסף במשנה 31)טעות
עקיבא. רבי הוסיף - ב החשיך 32)שם, וטרם שטבל טמא

התרומה  את פוסל יום שטבול למדו - א עה, ביבמות היום.
אחרים  ומטמא שנטמא אוכל התורה. מן בנגיעתו והקודש
הנמוך  בשלב נטמא עצמו שהוא אוכל אולם טמא, נקרא
נקרא  – ומשקין אוכלין אפילו בנגיעתו מטמא ואינו ביותר

יט,33)פסול. (במדבר מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
מקבלת  פירוש עצמו, בחלל הוא שחרב חרב" "בחלל טז)
אלא  חרב דוקא ולאו בו, שנגעה הדבר של טומאה דרגת

כך. דינו מתכת כלי דרגות,34)כל שתי תוספת כאן ויש
אחת. דרגה בתוספת המדברת ראשונה בבבא מהֿשאיןֿכן

.ÊÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏL ¯˙B35ÂÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÙ¯BO - »∆»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»
Ô‰Èz·a36. ¿»≈∆

ירושלים.35) בכל ב.36)שנאכלים פא, שם משנה,

.Á¯Oa B„Èa LiL ¯kÊÂ ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡ˆiL ÈÓƒ∆»»ƒ»«ƒ¿ƒ¿«∆≈¿»¿«
L„˜37ÔÈÙBv‰ ¯·Ú Ì‡ :38BÓB˜Óa BÙ¯BO -39Ì‡Â ; …∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ - Â‡Ï40BÙ¯BOÂ ¯ÊBÁ ,¯˙È B‡ »ƒ≈¿«ƒ»≈≈¿¿
˙Èa BÏ ÔÈ‡L Á¯B‡ ‡e‰ Ì‡Â .ÌÈÏLe¯Èa41BÙ¯BO - ƒ»«ƒ¿ƒ≈«∆≈«ƒ¿

‰¯Èa‰ ÈÙÏ42‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÓ43. ƒ¿≈«ƒ»≈¬≈««¬»»

א.37) מט, שם אפשר 38)משנה, שממנו מקום, שם
אותו. רואים אין והלאה וממנו המקדש, בית את עוד לראות

לחזור.39) הטריחוהו שם.40)לא כרבנן,
הבית 42)בירושלים.41) הר כולל כולו המקדש בית

"בירה". המזבח,43)נקרא על להבעירם המוכנים עצים
לא  הבירה, אל משלו עצים להביא לאורח לו שקשה מפני
הקדשת  בשעת כך על מתנה וביתֿדין חכמים, חייבוהו
(ראה  שנפסל קודש בשר בהם לשרוף יהיה שמותר העצים,

נטמא). ד"ה פא: שם 'תוספות'

.ËÌÈL„w‰ ˙BÓˆÚ Ïk44ÁÓ Ô‰a ÔÈ‡L45ÔÈ‡ - »«¿«√»ƒ∆≈»∆…«≈»
‰Ù¯O ÔÈeÚË46ÁÒt‰ ˙BÓˆÚÓ ıeÁ ,47¯·k . ¿ƒ¿≈»≈«¿«∆«¿»

e¯‡a48¯BÚ‰ - ËLÙ‰L ¯Á‡ ÏÒÙpL Ôa¯w‰L , ≈«¿∆«»¿»∆ƒ¿«««∆À¿«»
ÌÈ‰kÏ49ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÂÈÏÚ·Ï B‡ ,50Ì‡ Ï·‡ ; «…¬ƒƒ¿»»¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ

Ïk‰ Û¯OÈÂ ¯Oak ¯BÚ‰ È¯‰ - ËLÙ‰ Ì„˜ ÏÒÙ51. ƒ¿«…∆∆¿≈¬≈»«»»¿ƒ»≈«…
ÏÒÙpL B‡ ,‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËLÙ‰L Á·Ê ÔÎÂ¿≈∆«∆À¿«¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌB˜n‰ ˙·LÁÓa B‡ ÔÓf‰ ˙·LÁÓa¿«¬∆∆«¿«¿«¬∆∆«»ƒ¿…

¯BÚ‰ Û¯OÈ - Á·f‰ ‰ˆ¯52ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜a ÔÈa . ƒ¿»«∆«ƒ»≈»≈¿»¿≈»»ƒ≈
ÈepL ˙·LÁÓa ‰OÚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈl˜ ÌÈL„˜a¿»»ƒ«ƒ¬»ƒ«¬»¿«¬∆∆ƒ

ÌM‰53‰ˆ¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏÚaÏ ‰ÏÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆…»»«¿»ƒƒ¿ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,ÂÈÏÚ·Ï B‡ ÌÈ‰kÏ ¯BÚ‰ È¯‰ -54. ¬≈»«…¬ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

‰˜È¯Ê Ì„˜ ËLÙ‰L Á·ÊÂ55ÏÒBt BÈ‡ -56. ¿∆«∆À¿«…∆¿ƒ»≈≈

א.44) פג, שם מוח 45)ברייתא, בהן שהיה פירוש,
בהן  היה לא שאם המוח, את וחילצו העצמות את ושברו
(גמרא, שריפה טעונות אינן הפסח עצמות גם מעולם מוח

טעונות 46)שם). הנותר את ששימשו שעצמות ואע"פ
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העצמות  את שברו שהבעלים אומרים, אנו כאן שריפה,
נותר. שנעשה לפני המוח, את בתורה 47)וחילצו שנאמר

שעברו  להניח אין בו", תשברו לא "ועצם מו) יב, (שמות
נעשה  שהמוח לפני העצמות את ושברו תורה איסור על
שם  שמעון כרבי נשברו, שנפסל אחרי ודאי אלא נותר,
(כלומר, בפסול ולא בכשר – בו תשברו לא ועצם שדורש:
שהרי  שריפה טעונות העצמות ולפיכך לשבור), מותר בפסול
הברייתא  את יצחק בר נחמן רב שם מפרש כך נותר. שימשו
פסק  שהרי רבינו, על חמורה קושיא למלך' ב'משנה (ראה
פסול. פסח עצמות לשבור שאסור ה"ו פסח קרבן מהל' בפ"י
ובזה  הדם, זריקת לפני נפסל שהפסח מניחים, שאנו ותירץ
העצמות). את לשבור שמותר יעקב כרבי שם רבינו סובר

ה"ה.48) פ"ה הקרבנות מעשה קדשים.49)בהל' בקדשי
הי"ט).50) (שם, כשרים קרבנות עורות משנה,51)כמו

בהל' ולחםֿמשנה כסףֿמשנה (ראה כחכמים - ב קג, זבחים
ה"י). פ"ג המזבח 52)בכורות זכה שלא "כל שם: משנה,

מחשבת  טריפה, – אלה וכל בעזרה" כהנים זכו לא בבשרה,
על  אימוריהם מקטירים אין – המקום ומחשבת הזמן

שם.53)המזבח. זו.54)במשנה, בהלכה למעלה
הזבח.55) נפסל הדם 56)ואחרֿכך נזרק ואם העור, את

ואע"פ  א. קד, שם כרבי לבעלים, או לכהנים העור הותר
פ"ה  הקרבנות מעשה (הל' הדם זריקת לפני מפשיטין שאין

והפשיט. כשעבר כאן מדובר הי"ח),

.È‡ÓËpL L„˜ ¯Oa :ÌÈÙ¯Op‰ Ô‰ el‡57¯˙B B‡ ≈≈«ƒ¿»ƒ¿«…∆∆ƒ¿»«
˙‡ÓËpL ‰Án‰ ÔÎÂ ,ÏÒÙ B‡58B‡ ‰ÏÒÙ B‡ ƒ¿«¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿¿»

ÈeÏz ÌL‡Â .‰¯˙B59Ì„˜ ‡ËÁ ‡lL BÏ Ú„BpL ¿»¿»»»∆«∆…»»…∆
BÓc ˜¯ÊpL60ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ .˜Ùq‰61. ∆ƒ¿«»¿««»«»»««»≈
¯ÈÊ ¯ÚOe62¯B‰Ë63¯·„Â .Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰Â . ¿«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»

ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,Û¯O‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L∆≈«¿¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»¿»¿∆
e¯·wÈ el‡ È¯‰ - Ì¯k‰ È‡Ïk64. ƒ¿≈«∆∆¬≈≈ƒ»≈

ב.57) לג, תמורה -58)משנה, ב כב, סוטה משנה,
המנחות. בשאר הדין והוא סוטה, על 59)במנחת הבא

שם. חטא, ואם 60)ספק הדם, בזריקת היא הכפרה עיקר
כלל, כפרה צריך אינו הרי חטא, שלא הזריקה לפני לו נודע
הרי  לו, שנודע לפני הדם נזרק אם אבל האשם, נפסל ולכן

כמצוותו. הספק על וטעונה 61)כיפר לאכלה אסור שם,
הל'62)שריפה. הפלאה, בספר מפורשים נזיר דיני
המקדש 63)נזירות. בבית מגלח נזרו ימי מלאת אחרי

איל  מתבשל שבה האש על נותנים השער ואת נשים, בעזרת
יח). ו, (במדבר שלו שם.64)השלמים

.‡Èe˙nL ÌÈL„˜ :ÌÈ¯a˜p‰ Ì‰ el‡Â65ÈL„˜ ÔÈa , ¿≈≈«ƒ¿»ƒ»»ƒ∆≈≈»¿≈
˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊÓ66eÏÈt‰L ÌÈL„˜Â . ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ¿»»ƒ∆ƒƒ

ÏÙ67‡ÈÏL eÏÈt‰ .68‰Ï‚ÚÂ .Ï˜Òp‰ ¯BLÂ .¯·wz - ≈∆ƒƒƒ¿»ƒ»≈¿«ƒ¿»¿∆¿»
‡ÓË ¯ÈÊ ¯ÚOe .Ú¯ˆÓ È¯tˆÂ .‰Ùe¯Ú69¯ËÙe . ¬»¿ƒ√≈¿…»¿«»ƒ»≈∆∆

¯BÓÁ70.‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁÂ .·ÏÁa ¯O·e . ¬»»¿»»¿Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

א.65) לב, שם לצרכי 66)משנה, שהוקדשו חיים בעלי
המזבח. על להקרבה לא אבל המקדש, לג,67)בית שם

נזירותו,69)שם.68)ב. תקופת בתוך במת שנטמא נזיר
ימי  את מחדש למנות ומתחיל ומגלח קרבנות מביא

השער. את לשרוף התורה ציוותה ולא בכור 70)הנזירות,
ונערף. בשה נפדה שלא חמור

.·È‚¯B‡‰71ËÈq‰ ‡ÏÓ72¯BÓÁ ¯ËtÓe ¯ÈÊ ¯ÚOÓ »≈¿…«ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¬
˜ÏcÈ - ˜Oa73. ¿«ƒ»≈

פ"ג.71) ערלה וכן 72)משנה, שם, המשנה על בפירושו
חצי  = (זרת הזרת חצי הוא שהסיט רבינו, כותב פי"ג בשבת
הוא  שהסיט כתב, ה"ז שבת מהל' בפ"ט אולם אמה),
פירש  וכן הזרת, שלישי כשני לאצבע אגודל שבין המרחק
ששיעורו  רש"י כותב - ב קה, ובשבת א. לד, בתמורה רש"י

וצ"ע. מאמה, אצבע חמור 73)כמרחק שפטר ואע"פ
בשק  ארגו אבל שהוא, כמו השיער היינו הי"א), (ראה ייקבר
אסור  שהוא ידע ולא אדם אותו ימצא שמא לקברו, אין
'כסף  ראה שם. בגמרא פירשו כך בו. וישתמש בהנאה

הי"ג. בכורות מהל' פ"ג משנה'

.‚ÈÔÈ¯a˜p‰ Ïk74ÔÈÙ¯Op‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ì¯Ù‡ -75ÏL »«ƒ¿»ƒ∆¿»»¿»«ƒ¿»ƒ∆
ÁaÊn‰ ÔLcÓ ıeÁ ,¯zÓ Ô¯Ù‡ - Lc˜‰76ÔBˆÈÁ‰ ∆¿≈∆¿»À»ƒ∆∆«ƒ¿≈««ƒ

.‰¯Bn‰ ÔeM„Â ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿»

א.74) לד, שם.75)שם את 76)בגמרא, דרשו שם
בנחת, - ושמו המזבח", אצל "ושמו ג): כה, (ויקרא הכתוב
בהנאה. שאסור משמע יפזר, שלא - ושמו כולו, – ושמו
מזבח  דישון לומדים וממנו החיצון, במזבח נאמר זה פסוק
התכוון  שרבינו ונראה (כסףֿמשנה). והמנורה הפנימי
במחתה  בוקר בכל הכהן שמרים מה היינו הדשן, לתרומת
אסור  אינו הדשן שאר אבל העזרה, רצפת על ונותן כסף של
דעת  וכן הדשן, בתרומת כתוב "ושמו" שהרי בהנאה,
דבריו. לפרש אלא רבינו על לחלוק בא ולא כאן. הראב"ד

.„ÈÔÈÙ¯Op‰ Ïk77e¯·wÈ ‡Ï78‡Ï ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ÔÎÂ , »«ƒ¿»ƒ…ƒ»¿¿≈»«ƒ¿»ƒ…
È¯‰ - Ô˙Ù¯Oa ¯ÈÓÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;eÙ¯OÈƒ»¿∆««ƒ∆«¿ƒƒ¿≈»»¬≈

.¯eÒ‡ ÌÈ¯a˜p‰ ¯Ù‡L ,Ô¯Ù‡a Ï˜‰≈≈¿∆¿»∆≈∆«ƒ¿»ƒ»

שם.77) בשריפה.78)משנה, שמצוותם

.ÂË·È¯˜Ó ‰È‰79eÏbt˙ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈÁ·Êa BnÚ80, »»«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿«¿
ÔÓ‡ - e‡ÓË :BÏ ¯Ó‡Â ˙B¯‰Ëa BnÚ ‰OBÚ81‡Ï . ∆ƒƒ¿»¿»«ƒ¿¿∆¡»…

Ck ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ82ÌÈÁ·Ê :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ»«¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a EÏ Èz·¯˜‰L83˙B¯‰h‰ Ô˙B‡Â ,eÏbt˙ ∆ƒ¿«¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿¿»«¿»

Ì‡Â ;ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ - BÏ ÔÓ‡ ‰È‰ Ì‡ ,e‡ÓËƒ¿¿ƒ»»∆¡»≈«¿»»¿ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰ ˙¯eL - Â‡Ï84¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰Â , »««ƒ∆≈∆¡»¿»∆¿«¿ƒ

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ85. ««¿¬≈∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

,'ek zexdha enr dyer ,elbtzpe migafa enr aixwn did"
,elbtzp meid eze`a jl izaxwdy migaf el xn` m` la`

...e`nhp zexedhd oze`exingdl dvexde ...eixac lr jneq
."gaeyn df ixd envr lr

התפגלות  על שמאמינו בזה החומרא מהי ולכאורה
זו  אין ולכאורה קדשים, לשריפת גורם בזה הרי הזבחים,

חומרא. אלא קולא
להחמיר "הרוצה הרמב"ם שמדייק שזהו לומר על ויש
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כי עצמו  להחמיר", "הרוצה לכתוב מספיק שהיה אף ,"
שנפסלים  כיון חומרא זו אין עצמם לקדשים בנוגע

דווקא. עצמו" "על היא והחומרא שריפה, וטעונים
האדם, בעבודת וההוראה הלימוד ולבאר להוסיף ויש
עצמו". "על בעיקר זאת יעשה להחמיר" ש"הרוצה
העולם  כלפי חסידות" ב"מדת ינהג שלא יותר, ובפרטיות
תורה  ילמד היינו הדין, לפי ינהג לעצמו ובנוגע שמסביבו,
רק  צדקה ויתן ומצבו, למעמדו בשו"ע המתחייב על־פי רק
מדברי  ההוראה זוהי זאת. יאפשרו הכנסותיו כאשר
תהיה  שההחמרה עצמו" על להחמיר "הרוצה הרמב"ם
שלו  ושתיה באכילה למותרות ובנוגע שלו, לצרכים בנוגע
הנהגה  כי משובח", זה "הרי נעשה על־ידי־זה ודווקא וכו',
העולם. אומות בעיני גם ומכובד "משובח" אותו עושה זו
(hp oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.79) נד, מדובר 80)גיטין "נטמאו" וכן בידו. ועודם
בידו. שם.81)בעודן הברייתא, של שישקר 82)רישא

אחרות. ולתקלות קדשים לשריפת מסוים 83)ויגרום ביום
בידו. עכשיו ואינם עבר דעת 84)שכבר נגד שם כאביי

מעיר, (בכסףֿמשנה כאביי סובר שם אמי שרבי מפני רבא,
כרבא. רבינו פסק ה"ח ומושב משכב מטמאי מהל' שבפי"ג

עיי"ש). בדוחק, אמי,85)ותירץ רבי של מלשונו יוצא זה
לעשות  שרצוי משמע נאמן", אינו הדין "שורת שאמר:

הדין. משורת לפנים

‡zÚiÒa ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

á"ôùú'ä úáè 'é éùéìù íåé

mixERMd mFi zcFar zFkld
ספרעבודה-הלכותעבודתיוה"כ

¦§£©©¦¦
ÌBÈ ‰OÚÓ ‰OÚiL :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆«¬∆«¬≈
È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk ¯„q‰ ÏÚ Blk ÌÈ¯etk‰«ƒƒÀ««≈∆¿∆»¿»»««¬≈
¯‡Le ,¯ÈÚO‰ ÁelLÂ ,ÔÈÈece‰Â ,˙Ba¯w‰ :˙BÓ«»¿»¿«ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿»

.˙B„B·Ú‰»¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עבודתן 1) ושאין הצום ביום שמקריבים הקרבנות סדר יבאר

גדול. בכהן אלא

.‡ÔÈ·È¯˜Ó ÌBv‰ ÌBÈa2ÔÈa „ÈÓ˙Â ¯ÁMa „ÈÓz ¿««¿ƒƒ»ƒ«««¿»ƒ≈
ÌBi‰ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe .ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk ¯„Òk ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿≈∆»»«¿ƒƒ««
˙‡hÁ ¯ÈÚOe ,˙BÏBÚ Ìlk ,ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ÏÈ‡Â ¯t«»«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿ƒ«»

ıeÁ· ‰OÚ3¯˙È ÔÈ·È¯˜Ó „BÚÂ .·¯ÚÏ ÏÎ‡ ‡e‰Â , «¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«¿ƒƒ»≈
,˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa ¯t ‰Ê ÛÒeÓ ÏÚÏÈ‡Â ,Û¯O ‡e‰Â «»∆«∆»»¿«»¿ƒ¿»¿«ƒ

ÏMÓ ‡a‰ ÏÈ‡Â .ÏB„b Ô‰k ÏMÓ Ì‰ÈLe .‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆ƒ∆…≈»¿«ƒ«»ƒ∆
‡ ˙L¯Ùa ¯eÓ‡‰ ¯eaˆ¯eÓ‡‰ ÏÈ‡‰ ‡e‰Â ,˙BÓ È¯Á ƒ»»¿»»««¬≈¿»«ƒ»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa4ÏÈ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÛÒen‰ ÏÏÎa ¿««¿ƒƒ¿««»¿«ƒ¿»≈

:ÌÈfÚ È¯ÈÚO ÈL ¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡È·Ó „BÚÂ .ÌÚ‰»»¿¿ƒƒƒ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒƒ
¯ÈÚO ÈM‰Â ,Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁ ·¯˜ „Á‡∆»»≈«»¿ƒ¿»¿«≈ƒ»ƒ
‰Ê ÌBÈa ÌÈ·¯w‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk e‡ˆÓ .ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«ƒ¿¿»«¿≈«¿≈ƒ¿∆
ÌÈÏÈ‡ ÈLe ,¯Ùe ,ÔÈ„ÈÓz ÈL :‰¯OÚ LÓÁ5, ¬≈∆¿≈¿≈¿ƒƒ«¿≈≈ƒ

:˙‡hÁ ÌÈ¯ÈÚO ÈLe ;˙BÏBÚ Ìlk - ÌÈO·k ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒÀ»¿≈¿ƒƒ«»
ÌÈÙa ‰OÚ ÈM‰Â ,·¯ÚÏ ÏÎ‡Â ıeÁa ‰OÚ „Á‡∆»«¬∆«¿∆¡»»∆∆¿«≈ƒ«¬∆ƒ¿ƒ

.Û¯O ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ ÏB„b Ô‰k ¯Ùe ;Û¯OÂ¿ƒ¿»«…≈»¿«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."mixetikd mei zcear zekld"

הרמב"ם  כתב אלו, להלכות בכותרת מדוע להבין צריך
לבאר  כשמתחיל אבל הכיפורים", יום עבודת "הלכות שהם

הצום". "יום הלשון נקט ההלכות, את
הוא  החזקה' ש'היד בהקדמתו שכתב מה על־פי לומר ויש
את  לבאר מתחיל כאשר וממילא הלכות, הלכות ספר
בו  שיש בלשון לנקוט מעדיף זה, יום של ההלכות פרטי
את  שמדגיש הצום" "יום כותב ולכן הלכה, של עניין גם
יום  משא"כ הצום. – הכיפורים יום של ההלכתי החיוב
בו  אין אבל הכפרה שם על הוא בכותרת, שנקט הכיפורים

הלכתי. ענין
(q oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ויקרא 2) בתורה מפורשים כאן, האמורים הקרבנות כל
ח). כט, במדבר שבעזרה,3)טז: המזבח על נזרק דמו

- ובהיכל הקדשים בקודש דמו מזים שני חטאת ושעיר
חומש 4)ונשרף. נקרא במדבר ספר שם. במדבר

ישראל. בני מפקד שתחילתו מפני אחד 5)הפקודים,
גדול. כהן של ואחד ציבור של

.·ÌBÈa ÔÈ·¯w‰ el‡ ˙BÓ‰a ‰¯OÚ LÓÁ Ïk ˙„B·Ú¬«»¬≈∆¿≈¿≈≈«¿≈ƒ¿
„·Ïa ÏB„b Ô‰Îa ‡l‡ dÈ‡ ‰Ê6ÁÈLn‰ Ô‰k „Á‡ , ∆≈»∆»¿…≈»ƒ¿«∆»…≈«»ƒ«

ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰ B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa7‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆«ƒ¿»«¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
Ô‰k ‡l‡ B˙B‡ ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ˙aL ÛÒeÓ Û‡ - ˙aL«»«««»≈«¿ƒ∆»…≈
˙¯Ë˜‰ ÔB‚k ,‰Ê ÌBÈ ÏL ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÏB„b»¿≈¿»»¬∆∆¿«¿»«
Ô‰Îa ÈeOÚ Ïk‰ - ˙B¯p‰ ˙·Ë‰Â ÌBÈ Ïk ÏL ˙¯Ëw‰«¿…∆∆»«¬»««≈«…»¿…≈
'B˙Èa' ;B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :¯Ó‡pL .ÈeO ÏB„b»»∆∆¡«¿ƒ∆«¬¿«≈≈

.BzL‡ BÊ -ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

lk ly zxehwd zxhwd oebk ,df mei ly zeceard x`y oke"
."..ieyp lecbÎodka lkd 'ek mei

הגדול  הכהן של שהחיוב בבירור שיטתו נראית מדבריו
הכיפורים, ביום ולא בכהן דין הוא ביוהכ"פ נשוי להיות
יום, בכל גם שנעשות עבודות שאר יכולות היו שאל"כ

נשוי. שאינו כהן־גדול על־ידי להיעשות
המובא  ביוהכ"פ, נשוי שצ"ל כהן־גדול דין את כך כשנסביר
לסיומה, אותו ונקשר יומא, מסכת של הראשונה במשנה
רבי  של במאמרו המסכת, בסוף קשה שאלה תתורץ
מטהר  ומי מטהרים אתם מי לפני ישראל "אשריכם עקיבא
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מים  עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים, אביכם אתכם
מדוע  שלכאורה, ה'". ישראל מקווה ואומר כו' טהורים
אתם  מי "לפני שאלותיו על כמענה מהנביא פסוקים הביא
יותר  תשובות והרי כו'", אתכם מטהר ומי כו' מטהרים
במשנה  זה־עתה שהובא מהתורה בפסוק מצינו מפורשות
אתכם  לטהר עליכם יכפר הזה ביום "כי ר"ע : דברי לפני

תטהרו". ה' לפני חטאתכם, מכל
נשוי, שצ"ל כהן־גדול דין המסכת, שבתחילת שכשם אלא,
פסוקים  ר"ע מחפש כך יוהכ"פ, מצד ולא בגברא דין הוא
ולא  מעלתם מצד ישראל את מטהר שהקב"ה משמע מהם
עליכם  "וזרקתי הפסוק את הביא ולכן הקדוש, היום מצד
מכיון  אבל הכיפורים. ביום מדבר שאינו כו'" טהורים מים
הביא  לכן הגאולה, זמן על מדבר זה פסוק שמכל־מקום
שהקב"ה  משמע שממנו ה'", ישראל "מקוה נוסף פסוק

הגאולה. בזמן שלא גם מעלתם מצד ישראל את מטהר
(173 cenr f"ig y"ewl itÎlr)

בין 6) הבדל כל שאין משמע, כאן רבינו של מלשונו
יום, כל של עבודות ובין ממש היום עבודת שהם קרבנות
מן  וכולן וכדומה, הזהב מזבח על קטורת תמידים, כגון
הכסף  (מביאו הריטב"א אולם גדול. לכהן זקוקות התורה
עבודות  רק התורה שמן רבינו, בשם כותב כאן) משנה
לא  אבל גדול, בכהן חובתן הכיפורים ליום המיוחדות
בתחילת  ורמב"ן המאור בעל ראה יום. כל של עבודות
העבודה  ובסדר א. הלכה ד פרק לקמן וראה יומא, מסכת
פייסות  שהיו כתוב, להגאונים המיוחס כיפור, ליום
שכשרות  מוכח מזה שונות. בעבודות יזכה מי (הגרלות)

הדיוט. המפורשים 7)בכהן כהונה, בגדי שמונה שלובש
נמשח  לא אבל א, הלכה ח פרק המקדש כלי בהלכות
ראשון  בית בזמן וכן שני בית תקופת בכל המשחה. בשמן
(הוריות  המשחה שמן היה לא ואילך המלך יאשיהו מימי

יב.).

.‚Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿«ƒƒ«¿ƒƒ…≈
‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .Lc˜naL B˙kLÏÏ B˙ÈaÓ ÏB„b»ƒ≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»∆«»»
˙Ú·L Ïk BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe .ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈«¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰c BzL‡ ‡ˆnz ‡nL ,el‡ ÌÈÓÈ»ƒ≈∆»ƒ»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»≈
Ô‰k BÏ ÔÈÈ˜˙Óe .„·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿≈»«¬…«¿ƒƒ…≈
¯Á‡‰ „·ÚÈ - Ïeqt ‰Êa Ú¯‡È Ì‡L ,¯Á‡ ÏB„b»«≈∆ƒ∆¡«»∆ƒ«¬…»«≈

¯ÁL ÏL „ÈÓz Ì„˜ Ïeqt Ba Ú¯‡L ÔÈa .ÂÈzÁz8ÔÈa «¿»≈∆≈«ƒ…∆»ƒ∆««≈
ÒÎpL ‰Ê - Ba¯˜ ·È¯˜‰L ¯Á‡ Ïeqt Ba Ú¯‡L∆≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿«

CepÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ÂÈzÁz9ezÎpÁÓ B˙„B·Ú ‡l‡ ,10, «¿»≈»ƒƒ∆»¬»¿«¿«
ÌBÈ ¯·Ú .ÔBL‡¯‰ da ˜ÒtL ‰„B·ÚÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈¬»∆»«»»ƒ»«
ÈM‰Â ,B˙„B·ÚÏ ¯ÊBÁ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¬≈»ƒ≈«¬»¿«≈ƒ

¯·BÚ11ÂÈÏÚ ‰ÏB„‚ ‰p‰k ˙BˆÓ ÏÎÂ .12BÈ‡L ‡l‡ , ≈¿»ƒ¿¿À»¿»»»∆»∆≈
„·Ú Ì‡Â .ÏB„b Ô‰Îk „·BÚ13‰¯Lk B˙„B·Ú -14. ≈¿…≈»¿ƒ»«¬»¿≈»

.ÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó ÈM‰ ‰Ê - ÔBL‡¯‰ ˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ∆«≈ƒƒ¿«∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

.'ek leqt dfa rx`i m`y ,xg` lecbÎodk el oipiwzne"

תמוה. והוא פסול, במקום "פיסול" נכתב גירסאות בהרבה
יו"ד. בלי "פסול" נכתב רומי ובדפוס

(1 dxrd 188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"...zepaxw aixwdy xg` ea rxi`y oia"

מהו  לתמוה יש קרבנו", שהקריב "אחר הגירסא ולפי
א"צ  השני הכהן ומדוע קרבנות, לשאר קרבנו בין החילוק
אם  לא אבל קרבנו, את הקריב הראשון אם רק חינוך

קרבנות. שאר הקריב
להאי  ליתא וא"כ קרבנות", שהקריב "אחר הגירסא י"ל לכן
"אחר  בפשטות כתב לא מדוע צ"ע שעדיין אלא קושיא.
שהזכיר  התמיד קרבן על מדבר זה שאז לא, ותו שהקריב"

קודם.
קא־משמע־לן  קרבנות" שהקריב שב"אחר לומר: ויש
דבר  רק לעשות ונשאר הקרבנות כל הקריב אם שאפילו
שמחנכתו, עבודה זה נקרא – כלל קרבן הקרבת שאינו
מקום  שיש מקודש־הקדשים והמחתה הכף הוצאת וכגון

מחנכת. אם לספק
(188 cenr a"ig y"ewl itÎlr)

לעבוד.8) שהתחיל שם 9)לפני אמוראים בין מחלוקת
ככהן  בתפקידו להתחנך מחוייב חדש גדול כהן אם יב.
פסול  אירע אם היום. לעבודת ניגש שהוא לפני גדול
שהוא  ברור שחר של תמיד הקרבת לפני גדול בכהן
כהן  בבגדי אותה עושה שהוא התמיד, בעבודת מתחנך

אם גד  רק איפוא מתעוררת החינוך בעיית שם), (רש"י ול
היוםֿיומיות. העבודות אחרי הפסול על 10)אירע אף

כרב  פסק הדיוט. ככהן בגדים בארבעה נעשית שהיא פי
שם: ונקרא 11)פפא המקדש בבית פעולותיו מפסיק

גורסים  ויש ט:) מגילה משנה (ראה שעבר" גדול "כהן
משנה. ולחם משנה כסף ראה המצוות 12)"עובד", כל

כגון  שעבר, זה על גם מוטלות בהן חייב הגדול שהכהן
(שם  וכדומה באלמנה אסור מת, על ופרימה פריעה איסור

בגדים.13)עג.). ככהן 14)בשמונה דינו התורה מן כי
תתעורר  שלא כדי גדול, ככהן יעבוד שלא גזרו וחכמים גדול
בגדים  בארבעה עבד ואם הגדולים. הכהנים שני בין איבה

שם). (רש"י פסולה עבודתו - הדיוט ככהן

.„‰¯t‰ ¯Ù‡Ó ÂÈÏÚ ÔÈfÓ el‡ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ≈«ƒ»»≈≈∆«»»
ÈÚÈ·M·e B˙L¯Ù‰Ï ÈLÈÏMa15ÌBÈ ·¯Ú ‡e‰L «¿ƒƒ¿«¿»»«¿ƒƒ∆∆∆

ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .Ú„È ‡ÏÂ ˙Óa ‡ÓË ‡nL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»ƒ¿»¿≈¿…»«¿ƒ»
‰Èf‰‰ ˙‡ ÔÈÁBc - BlL ÈÚÈ·Ma B‡ ÈLÈÏMa ˙aL16. «»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ∆««»»

(15... "והזה יט) יט, (במדבר כתבה שהתורה פי על ואף
נטמא  שמא לחוש יש כן ואם השביעי", וביום השלישי ביום
שבעת  כל הזאה ונצריכו הפרשתו לפני אחד יום או ימים שני
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הזאה  יקדים שלא רק הקפידה שהתורה יוסי ר' סובר הימים,
ימים  ארבעה של הפסקה ושתהיה השלישי יום לפני ראשונה
הראשונה  ההזאה את לדחות מותר אבל להזאה, הזאה בין

מרובה. שבות 16)לזמן היא בשבת שהזייה פי על ואף
לא  במקדש", שבות "אין בידינו וכלל חכמים) (=גזירת

של  מפני כאן, הגדול התירו הכהן נמצא שבה פלהדרין שכת
שבעת  אלא באותם עזרה, בקדושת נתקדשה לא הימים,

שער  (ראה דרבנן איסורי התירו לא ובה הבית, הר בקדושת
רבינו, כתב ד הלכה ב פרק אדומה פרה ובהלכות כאן). המלך
בשבת  שגם ומשמע השורף הכהן על ימים שבעת שמזים

יתרות. מעלות עשו אדומה שבפרה מפני והטעם, מזים,

.‰˜¯BÊ .˙B„B·Úa B˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ«¿ƒƒ»¬≈
˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,˙¯Ëw‰ ˙‡ ¯ÈË˜Óe ,Ìc‰ ˙‡17, ∆«»«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒ∆«≈

ÏÈ‚¯ ‰È‰iL È„k ,ÁaÊn‰ ÏÚ „ÈÓz È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒ
È˜fÓ ÌÈ˜Ê BÏ ÔÈ¯ÒBÓe .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰„B·Úa»¬»¿«ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
ÌBi‰ ˙„B·Ú B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe ÂÈÙÏ ÌÈ‡¯B˜Â ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¬««
‰z‡ ‡¯˜ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .d¯ecÒÂ¿ƒ»¿¿ƒƒƒ…≈»¿»«»
.‰Ê ¯·„ z„ÓÏ ‡Ï ‡nL B‡ zÁÎL ‡nL ,EÈÙa¿ƒ∆»»«¿»∆»…»«¿»»»∆
B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯ÚÂ¿∆∆«ƒƒ¿«¬ƒ»«¬ƒƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t ÂÈÙÏ ÔÈ¯È·ÚÓe Á¯Ên‰ È¯ÚLa¿«¬≈«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ

Ó ‰È‰iL È„k ,ÌÈO·Îe.‰„B·Úa ÏÈ‚¯Â ¯Èk ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ»¬»

ונותן 17) המנורה את מנקה שכבו, הפתילות את מסיר
ומדליקן. חדשות פתילות

.ÂÏÎ‡Ó epnÓ ÔÈÚBÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ…»¿ƒƒ∆«¬»
eÈ‰ ‡Ï ‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú .‰˜LÓe«¿∆∆∆«ƒƒƒ¬≈»…»
˙‡ ‡È·Ó ÏÎ‡n‰L ,‰a¯‰ ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ∆¡…«¿≈∆««¬»≈ƒ∆
.È¯˜ ‰‡¯È ‡nL ,ÔLÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,‰M‰«≈»¿…»«ƒƒƒ…∆»ƒ¿∆∆ƒ
˙·ÎLÏ ÔÈÏÈb¯n‰ ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿«

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÁ ·ÏÁÂ ÌÈˆÈa ÔB‚k ,Ú¯Ê∆«¿≈ƒ¿»»«¿«≈»∆

.Êıˆ ÈL ˙Èa ÈÓÈa18e‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈa ˙eÈn‰ ƒ≈«ƒ≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿
‰¯Bza ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L ,e„·‡È ‰¯‰Ó ,ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿≈»…≈∆≈»«¬ƒƒ«»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ˙¯ËwL ,ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰Â ,‰t ÏÚaL∆¿«∆¿»¿ƒ∆¿…∆∆«ƒƒ
‰ÏÚiLÎe ,˙Î¯tÏ ıeÁ ÏÎÈ‰a L‡‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»«»≈«≈»«»…∆¿∆«¬∆

ÌÚh‰ .ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÌÈÙÏ d˙B‡ ÒÈÎÓ dLÚ19: ¬»»«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿…∆«√»ƒ«««
e¯Ó‡ ,˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa Èk :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê∆∆»«»ƒ∆»»≈»∆«««…∆»¿
,ÌÈÓÎÁ e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .˙¯Ëw‰ ÔÚ ‡e‰ Èkƒ¬««¿…∆ƒƒ«¿»»¿¬»ƒ
,ÔB¯‡‰ ÈÙÏ ÌÈL„w‰ L„˜a ‡l‡ ˙¯Ëw‰ Ô˙B ÔÈ‡L∆≈≈«¿…∆∆»¿…∆«√»ƒƒ¿≈»»
eÈ‰L ÈÙÏe .'‰ ÈÙÏ L‡‰ ÏÚ ˙¯Ëw‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««¿…∆«»≈ƒ¿≈¿ƒ∆»
„ˆÏ ‰ËB ‰Ê ÏB„b Ô‰k ‡nL ÈL ˙È·a ÔÈLLBÁ¿ƒ¿«ƒ≈ƒ∆»…≈»∆∆¿«
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ eÈ‰ ,˙eÈÓƒ»«¿ƒƒ∆∆«ƒƒ

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â20,ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL e‡ ,ÏB„b Ô‰k ¿¿ƒƒƒ…≈»»¿≈≈ƒ
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe eÁeÏL ‰z‡Â21EÈÏÚ e‡ ÔÈÚÈaLÓ . ¿«»¿≈¿ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ»»∆

¯·„ ‰pLz ‡lL ‰f‰ ˙Èaa BÓL ˙‡ ÔkML ÈÓa¿ƒ∆ƒ≈∆¿««ƒ«∆∆…¿«∆»»
e‰e„LÁL ÏÚ ,‰ÎB·e L¯Bt ‡e‰Â .EÏ e¯Ó‡L∆»«¿¿¿≈∆«∆¬»
ÈÓÏ e„LÁL ÈÙÏ ,ÔÈÎB·e ÔÈL¯Bt Ô‰Â ;˙eÈÓa¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»¿¿ƒ

.ÌeÏk BaÏa ÔÈ‡ ‡nL ,ÔÈÓe˙Ò ÂÈOÚnL∆«¬»¿ƒ∆»≈¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

dpyz `ly ...jilr epgp` oiriayn ... lecb odk iyi`..."
oiyxet ode ,zepina edecygy lr dkeae yxet `ede ...xac
eala oi` `ny ,oinezq eiyrny ina ecygy itl oikeae

."melk

אין  אם וממה־נפשך זו, להנהגה מקום מה תמוה, ולכאורה
זהו  ואם לבודקו, מבלי ישביעוהו שלא להשביעו ראוי זה
הרי  לבכות יש מדוע אופן, בכל להשביעו שצריך תורה דין
הגדול, הכהן בוכה מדוע להבין יש וכמו"כ ה'. ציווי קיימו

בו. שחושדים אשמתו זו אין הרי
בדבר  נחשד אדם "אין הגמרא מאמר על־פי הוא וההסבר
כו'", בלבו הרהר כו' עשה.. לא ואם עשאו, אלא־אם־כן
אצלו  שיש מוכיחה בו שחושדים העובדה שעצם והיינו
בו. חושדים היו לא שאם־לא־כן לעניין, שייכות איזושהי
הרוב  על התורה מכל־מקום תורה, דין היא שהסיבה ואע"פ

זה. לחשש מקום יש ולכן תדבר,
הקטורת  שעבודת מפני הוא כו" ובוכין פורשין ש"הן ומה
הנוגע  ביותר נעלה עניין היא ולפנים לפני הכיפורים ביום
ויחידה  אחת עבודה והיא כולה, השנה ולכל ישראל לכלל
היה  זה ומפני והקב"ה, ישראל של אחדות עם הקשורה
השלימות  בתכלית תיעשה זו שעבודה להבטיח צורך

ביהודי. לחשוד צריך כך לשם אם גם וההידור,
העובדה  ללבם נגע ישראל, אהבת של הרגש מצד ואעפ"כ
בכיה  לידי הביאם שהדבר כך כדי עד ביהודי, שחשדו

ממש. בדמעות
שהרי  ישראל, אהבת של ההפלאה לגודל הוראה ומכאן
ליום  הגדולה ההכנה שעת הכיפורים, יום ערב על מדובר
ההכנות  את עושים בית־דין שזקני ובזמן הקדוש,
זה  ובזמן כדבעי, תהיה הקטורת שעבודת לוודא האחרונות
שחשדו  על בדמעות לבכות הדרוש הפנאי את מצאו

ביהודי!
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

הצדוקים.19)צמחה.18) של אדוני.20)נימוקם
דין 21) בית דעת ועל דעתנו על אותך משביעים אנו כלומר,

השבועה, לנוסח להכניס שבדעתך הכוונה לפי לא (פירוש,
לומר  נתכוונו לא אבל הדין), בית וכוונת כוונתנו לפי אלא
בהלכות  פוסק רבינו שהרי לעבודה, דין בית שליח שהוא
הקדושֿ שלוחי שכהנים ח והלכה ה הלכה ו פרק נדרים

הם. ברוךֿהוא

.Á,L¯B„Â ·LBÈ ÏB„b Ô‰k ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈÏÈÏ Ïk»≈≈«ƒƒ…≈»≈¿≈
‡Ì‡ .ÂÈÙÏ ÌÈL¯Bc - „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .ÌÎÁ ‰È‰ Ìƒ»»»»¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ

,ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡¯B˜ - ‡¯˜Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰»»»ƒƒ¿…≈¿ƒ»ƒ¿»»
L„w‰ È·˙Îa ?ÂÈÙÏ ÔÈ¯B˜ ‰n·e .ÔLÈÈ ‡lL È„k22. ¿≈∆…ƒ««∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈«…∆

‰iÂÏ ÈÁ¯t - ÌÓ˙‰Ï Lwa23Úaˆ‡a ÂÈÙÏ ÔÈkÓ ƒ≈¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ»«ƒ¿»»¿∆¿«
‰„¯ˆ24„ÓÚ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ¿»»¿¿ƒƒƒ…≈»¬…

ÔpËˆ‰Â25.ÔLÈz ‡lL È„k ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ËÚÓ ¿ƒ¿«≈¿««»ƒ¿»¿≈∆…ƒ«
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BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe26eÈ‰ ‡ÏÂ .‰ËÈÁL ÔÓÊ ÚÈbnL „Ú ƒ¿«¿ƒƒ«∆«ƒ«¿«¿ƒ»¿…»
È‡cÂa ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ÔÈ¯ÈknL „Ú ÔÈËÁBL27, ¬ƒ«∆«ƒƒ∆»»««««¿««

.‰ÏÈla eËÁLÈ ‡nL∆»ƒ¿¬««¿»

הימים.22) ודברי עזרא דניאל, באיוב, אמרו: שם במשנה
ומשלי. תהלים מוסיף, צעירים.23)ובירושלמי לויים

כהונה". "פרחי הגירסה שלפנינו בגמרא 24)במשנה
בכוח  אותה ושומטים לאצבע אגודל מקרבים אגודל. מפרש
ליווי  שימש זה שקול משמע שם בירושלמי קול. משמיע וזה

פה. שבעל רגליו 25)לזמר עליה והעומד צוננת הרצפה
התרדמה. את מפיג וזה "ומעסיקים 26)מצטננות במשנה

לפניו. מזמרים שהיו בגמרא, ופירשו ונזהרו 27)אותו"
וחשבו  הלבנה אור ראו טעו, אחת שפעם מפני מאוד, בזה

ונפסל. התמיד את ושחטו השחר עמוד שזה

á"ôùú'ä úáè à"é éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
טבילות 1) וכמה זה, ביום משמש שהיה הבגדים סדר יבאר

טובל. היה

.‡‰OÚÓ Ïk2Ô‰k ‰Ê ÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰Â ÔÈ„ÈÓz‰ »«¬≈«¿ƒƒ¿«»ƒ∆∆…≈
˙B„B·ÚÂ ,·‰Ê È„‚·a Le·Ï ‡e‰Â Ô˙B‡ ‰OBÚ ÏB„b»∆»¿»¿ƒ¿≈»»«¬
˙„ÁÈÓ‰ ‰„B·ÚÂ .Ô·Ï È„‚·a - ‰Ê ÌBÈÏ ˙B„ÁÈÓ‰«¿À»¿∆¿ƒ¿≈»»«¬»«¿À∆∆
ÈLe ,ÏB„b Ô‰k ÏL ¯t‰ ‰OÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÌBÈÏ¿∆ƒ«¬≈«»∆…≈»¿≈

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO Ô‰Ó „Á‡L ÌÈ¯ÈÚO‰3˙¯Ë˜‰Â , «¿ƒƒ∆∆»≈∆»ƒ«ƒ¿«≈«¿«¿»«
ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰4Ì‰ Ô·Ï È„‚·a el‡ Ïk . «¿…∆¿…∆«√»ƒ»≈¿ƒ¿≈»»≈

.ÌÈOÚ«¬ƒ

ולד.2) לב. לא: השני 3)יומא החטאת שעיר אבל
זהב. בבגדי בהיכל 4)מעשהו הקטורת הקטרת אבל

זהב. בבגדי נעשית

.·ÌÈ„‚a‰ ‰pLiL ˙Ú Ïk5L·BÏÂ ÌÈ„‚a ËLÙÈÂ »≈∆¿«∆«¿»ƒ¿ƒ¿…¿»ƒ¿≈
‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a6˙‡ ËLÙe :¯Ó‡pL , ¿»ƒ¬≈ƒ»¿ƒ»∆∆¡«»«∆

L·ÏÂ LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â „a‰ È„‚aƒ¿≈«»¿»«∆¿»««ƒ¿»»¿»«
˙BÏÈ·Ë LÓÁÂ .ÂÈ„‚a ˙‡7ÔÈLec˜ ‰¯OÚÂ8Ï·BË ∆¿»»¿»≈¿ƒ«¬»»ƒƒ≈

ËLBt ‰lÁza ?„ˆÈk .ÌBia Ba Lc˜Óe ÏB„b Ô‰k…≈»¿«≈«≈««¿ƒ»≈
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,ÂÈÏÚL ÏÁ È„‚aƒ¿≈…∆»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈∆«»ƒ
˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ¿…∆∆««∆»≈ƒ∆
ÔÈz·Á‰ ÌÚ „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe ,˙B¯p‰9 «≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒƒ«¬ƒƒ
ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k ‰Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Óe ,ÌÈÎÒp‰Â¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ¿»¿»ƒ∆«
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌBi‰«¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈

‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,·‰f‰10,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ , «»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»
„·BÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ÓeÏk :ÌBi‰ ˙„B·Ú ¿«≈»»¿«¿»¿≈¬««»

‰Ï¯‚‰‰ ÌÚ ÌÈÈece‰11ÌÈÙa ÌÈÓc‰ ˙˜È¯Êe ,12, «ƒƒƒ««¿»»¿ƒ««»ƒƒ¿ƒ
¯ÈÚO‰ ¯ÒBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜a ˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰Â¿«¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ
¯ÈÚO‰Â ¯t‰ È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe ,ÏÊ‡ÊÚÏ BÁlLÓÏƒ¿«¿«¬»≈ƒ≈≈«»¿«»ƒ
Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰Ù¯OÏ Ô¯‡L ¯ÒBÓe ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒ≈¿≈»ƒ¿≈»¿««»¿«≈
‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆

.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓeƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»
ÏÈ‡Â BÏÈ‡Â ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ˙‡hÁ ¯ÈÚO ·È¯˜Óe«¿ƒ¿ƒ«»∆««¿≈¿≈
¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ¯ÈË˜Óe ,˙BÏBÚ Ì‰Â ,ÌÚ‰»»¿≈«¿ƒ≈≈«¿»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz ·È¯˜Óe ,ÔÈÙ¯Op‰13¯Á‡Â . «ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««
Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ¿∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆBÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒƒ»∆
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰ ˙‡Â Ûk‰««¿∆««¿»¿««»¿«≈»»¿«¿»
L·BÏÂ ,‚tzÒÓe ‰ÏBÚÂ Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿∆ƒ¿«≈¿≈
ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»«¿ƒ¿…∆∆
ÔÈa ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌBÈ Ïk ÏL ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa≈»«¿«ƒ∆»≈ƒ∆«≈≈
,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe .ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»

.‡ˆBÈÂ ÏÁ È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈…¿≈

להיפך.5) או לבן לבגדי זהב בה 6)מבגדי שיש במקוה
סמך  על הסאה. שיעור בדיוק נתברר לא מים. סאה ארבעים
ליטר. 12 עד 10 מכיל שהסאה להניח יש שבידינו, הנתונים

ל.7) שם או 8)משנה הכיור מן ורגלים ידים רחיצת
ה). הלכה לקמן (ראה זהב של שהכהן 9)מקיתון מנחה

קרבנות  מעשה מהלכות יג פרק (ראה יום בכל מקריב גדול
ב). משני 11)מתנגב.10)הלכה איזה הגורל, הטלת

לקמן  (ראה לעזאזל ישתלח ואיזה חטאת יקרב השעירים
ג). המדויק,12)פרק הסדר על רבינו הקפיד לא כאן

הלכה  ד בפרק לקמן אבל הקטורת. לפני הדם הזאת והקדים
ונג: מז. שם במשנה הקבוע הסדר לפי הקטורת, הקדים א

ומחתה 13) כף שהוצאת כתב, ה"ג ד"ה סז: שם רש"י
משמע  וכדבריו הערבים, בין של תמיד להקרבת קודמת
על  מסתמך רבינו אולם ו. פרק אחרי פרשת כהנים' ב'תורת
מודים  "הכל ב: הלכה ז פרק יומא בירושלמי יוחנן ר' דעת
הערבים" בין של תמיד לאחר שהוא ומחתה, כף בהוצאת

אחרי). פרשת התורה על רמב"ן (ראה

.‚˙BÏÈ·h‰ Ïk14,Lc˜na Ôlk - ÔÈLecw‰Â el‡‰ »«¿ƒ»≈¿«ƒƒÀ»«ƒ¿»
ıeÁ .LB„˜ ÌB˜Óa ÌÈn· B¯Oa ˙‡ ıÁ¯Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆¿»««ƒ¿»»
,ÏÁa d˙B‡ ÏaËÏ È‡M¯ ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»ƒ»∆««ƒ¿…»«…

È‡LB˙ek ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ d15‰‡ÓË ¯kÊÈ Ì‡L ; ∆≈»∆»¿ƒ«»»∆ƒƒ¿…À¿»
ÏÎÂ .dÓLÏ BÊ ‰ÏÈ·Ëa ‰pnÓ L¯ÙÈ - B„ÈaL ‰LÈ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿»
Lc˜ ‡lL B‡ ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a ÔÈa Ï·Ë ‡lL Ô‰k…≈∆…»«≈¿»ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ≈
B˙„B·Ú - „·ÚÂ ‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈ·e „‚·Ï „‚a ÔÈa≈∆∆¿∆∆≈¬»«¬»¿»«¬»

‰¯Lk16. ¿≈»

ל.14) שם יהודה 15)משנה כר' להזכר, שישתדל
פ"א. שם ל:16)בתוספתא שם גמרא

.„‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÏB„b Ô‰k ‰È‰17ÔÈaÏÓ -18 »»…≈»»≈∆¿«¿ƒ
˙BiLLÚ19ÔÈÏÈËÓ ¯ÁÓÏe ,·¯ÚaÓ L‡a ÏÊ¯a ÏL ¬»ƒ∆«¿∆¿≈ƒ»∆∆¿»»¿ƒƒ

ÌÈna Ô˙B‡20˙e·L ÔÈ‡L ;Ô˙pˆ ‚ÈÙ‰Ï È„k »««ƒ¿≈¿»ƒƒ»»∆≈¿
Lc˜na21„Ú ‰Â˜n‰ ÈÓa ÔÈnÁ ÌÈÓ ÔÈ·¯ÚÓ B‡ . «ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿∆«

.Ô˙pˆ ‚ÈÙzL∆»ƒƒ»»

קרים.17) במים לטבול לו בברייתא 18)וקשה יהודה ר'
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לד: ברזל 20)גושים.19)שם הטלת שאיסור אמרו שם
ומקשה), (מחזק "מצרף" משום הוא קרים למים מלובן
בלשון  ("שבות" חכמים גזירת אלא תורה איסור אינו וצירוף

[נימוק 21)התלמוד). שבמקדש. בעבודות גזרו לא חכמים
הלא  שואלים, הרמב"ם מפרשי וכל שם. בגמרא אמרו זה
"המכבה  ב: הלכה פי"ב שבת בהלכות אומר עצמו רבינו
משמע  חייב". – לצרף נתכוון ואם פטור, מתכת של גחלת
בשם  מבאר שם ובמגידֿמשנה תורה. איסור הוא שמצרף
של  צירוף אבל תורה, איסור הוא ממש שצירוף הרמב"ן,
צירוף  אינו המים, את לחמם כדי למקווה שהטילו עששיות
ראה  הברזל. את מחזקים שמתחממים שהמים מפני ממש,

זו]. סתירה ביישוב נפלא תירוץ שם בלחםֿמשנה

.‰ÔÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ÏB„b Ô‰k ÌBÈ ÏÎa¿»…≈»¿«≈»»¿«¿»ƒ
ÏL ÔB˙ÈwÓ Lc˜Ó ÌBi‰Â ,ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ¯Bik‰«ƒƒ¿»«…¬ƒ¿«¿«≈ƒƒ∆

·‰Ê22ÌÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ÌBÈ ÏÎa .B„B·k ÌeMÓ , »»ƒ¿¿»«…¬ƒƒ
L·k ÏL BÁ¯ÊÓa23B·¯ÚÓa ÔÈ„¯BÈÂ24ÌBi‰Â , ¿ƒ¿»∆∆∆¿¿ƒ¿«¬»¿«

ÚˆÓ‡a ÌÈÏBÚ25,ÏB„b Ô‰k ÈÙÏ ÚˆÓ‡a ÔÈ„¯BÈÂ ƒ»∆¿«¿¿ƒ»∆¿«ƒ¿≈…≈»
B¯c‰Ï È„k26‰zÁna ‰ÎfL ÈÓ ÌBÈ ÏÎa .27‰˙BÁ ¿≈¿«¿¿»ƒ∆»»««¿»∆

ÛÒk ÏL ‰zÁÓa28‰¯ÚÓe29ÏL ‰zÁÓÏ L‡‰ ¿«¿»∆∆∆¿»∆»≈¿«¿»∆
·‰Ê30·‰Ê ÏL ‰zÁÓa ÏB„b Ô‰Î ‰˙BÁ ÌBi‰Â , »»¿«∆…≈»¿«¿»∆»»

.‰„B·Ú ˙ÙÒB˙a BÚbÈÏ ‡lL ,ÏÎÈ‰Ï ÒÎ d·e»ƒ¿»«≈»∆…¿«¿¿∆∆¬»
,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙˜ÊÁÓ ÌBÈ Ïk ÏL ‰zÁÓ ÔÎÂ¿≈«¿»∆»«¬∆∆«¿»»«ƒ
,‰„·k ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎ·e ;ÔÈa˜ ‰LÏL ÌBi‰ ÏLÂ¿∆«¿»«ƒ¿»»¿»¿≈»

‰l˜ ÌBi‰Â31ÌBi‰Â ,‰¯ˆ˜ d„È ÌBÈ ÏÎ·e ; ¿««»¿»»»¿»»¿«
‰k¯‡32.Ú‚ÈÈ ‡lL ÏB„b Ô‰k ÏÚ Ï˜‰Ï È„k ; ¬À»¿≈¿»≈«…≈»∆…ƒ«

˙BÎ¯ÚÓ LÏL ÁaÊn‰ ÏÚ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa33 ¿»»»««ƒ¿≈«»«¬»
Úa¯‡ ÌL eÈ‰ ÌBi‰Â ,L‡ ÏL34ÔÈÙÈÒBÓ . ∆≈¿«»»«¿«ƒƒ

B¯hÚÏe ÁaÊn‰ ¯c‰Ï È„k ,‰Î¯ÚÓ35. «¬»»¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿«¿

ד 22) פרק יומא בירושלמי כתנאֿקמא. מג: שם משנה
כן  גם ראשון קידוש אם יוסה ור' יונה ר' חולקים ה, הלכה
של  בקיתון והיום סתם: כתב רבינו זהב. של מקיתון היה

כך. ראשון קידוש שגם ומשמע שש 23)זהב, רחב קרש
עולים. הכהנים ובו המזבח של דרום בצד מונח אמה, עשרה
לפנות  שעליהם מפני המזרח בשפת עולים היו יום בכל
יהיו  לא פונה שאתה (פניות) פינות "כל אמרו: שהרי לימין,
את  לקצר כדי מזרח, בשפת עולים ולפיכך לימין" אלא
כל  את לעבור יצטרכו המערבית בשפתו יעלו אם כי הדרך,

מ.). וגמרא שם (משנה הכבש של אחרי 24)רחבו
של  המערבית לשפתו מגיעים המזבח, כל את שהקיפו

יורדים. ושם "כהן 25)הכבש הגירסא: שלפנינו במשנה
לעולם  אומר יהודה ר' באמצע, ויורד באמצע עולה גדול
כמו  רבינו וגירסת באמצע", ויורד באמצע עולה גדול כהן
ראה  רבינו, כגירסת משמע מה. שם ובגמרא כאן. שכתב

עם 26)לחםֿמשנה. ברוב שילך הגדול הכהן את לכבד
אותו. שעל 27)מלווים מהמערכה גחלים בה לחתות

הקטורת. את עליה להקטיר כדי "התורה 28)המזבח,
מתקלקלת  המחתה כי (שם), ישראל" של ממונם על חסה

באש.ק  תדיר בה כשחותים הגחלים.29)צת את שופך
המקדש.30) כבוד משום מקטיר, היה בגמרא 31)ובה

ושל  עבים, דפנותיה היומיומית שהמחתה מפרשים, מד: שם
דקים. גדול.32)היום כהן של זרועו את שתתמוך כדי

יהודה 33) ור' יוסי ור' מאיר ר' נחלקו מג: שם במשנה
מחבריו" כמותו "שהלכה יוסי כר' ופסק המערכות, במנין

מו.). א.34)(עירובין הן: יום שבכל מערכות שלוש
מערכה  ב. הקרבנות: את מקטירים שעליה גדולה מערכה
להקטרת  הגחלים את לוקחים שממנה קטורת, של שניה
אש  הספיקה לא אם האש, לקיום ג. בהיכל: הקטורת
אש  עליה מוסיפים הבשר רוב על להתגבר הגדולה המערכה

זו. להקטיר 35)ממערכה גחלים נוטלים זו וממערכה
הקדשים. לקודש שמכניסים הקטורת

.ÂB˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ∆«¬¿«≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk „Ú·e36,e„ÓÏ ¿«»¿«ƒ¿»≈ƒƒ«¿»»¿

ÌÈ¯·c ÈecÂ ‰fL37‰cÂ˙Ó ‡e‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»»≈∆ƒ¿«∆
BÓˆÚ È„È ÏÚ - „Á‡ :ÌÈÈecÂ ‰LÏL ‰Ê ÌBÈa¿∆¿»ƒƒ∆»«¿≈«¿
¯‡L ÌÚ BÓˆÚ È„È ÏÚ - ÈL ÈecÂ .‰lÁz¿ƒ»ƒ≈ƒ«¿≈«¿ƒ¿»

ÌÈ‰k‰38.BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t ÏÚ Ì‰ÈLe . «…¬ƒ¿≈∆««««»¬∆
¯ÈÚO ÏÚ Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ - ÈLÈÏL Èece‰Â¿«ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ¿»≈«»ƒ

Îa ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊÓe .ÁlzLn‰LÏL Ô‰Ó ÈecÂ Ï «ƒ¿«≈««¿ƒ∆«≈¿»ƒ≈∆»
„ˆÈk .ÌÈÓÚt39È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ ?¯ÓB‡ ‡e‰ ¿»ƒ≈«≈»»«≈»»ƒ

‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈÙÏ ÈzÚLÙe È˙ÈÂÚ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆»»«≈«∆»
È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÂÚÏÂ ÌÈ‡ËÁÏ«¬»ƒ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ
¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk :¯Ó‡pL .'eÎÂ ÈzÚLtLÂ¿∆»«¿ƒ¿∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
'‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…«…≈∆ƒ¿≈
ÔÎÂ .ÌM‰ ˙‡ ¯ÈkÊ‰ ÌÈÓÚt LÏL È¯‰ .e¯‰Ëzƒ¿»¬≈»¿»ƒƒ¿ƒ∆«≈¿≈
¯ÈÚO ÏÚ Ï¯Bb‰ ˙‡ Ô˙B ‡e‰LÎe .Ô‰Ó ÈecÂ ÏÎa¿»ƒ≈∆¿∆≈∆«»«¿ƒ
˙‡ ¯ÈkÊÓ ‡ˆÓ .˙‡hÁ ÌM‰Ï :¯ÓB‡ ,˙‡hÁ‰««»≈¿«≈«»ƒ¿»«¿ƒ∆

ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰Ê ÌBÈa ÌM‰40¯ÈkÊÓ ‡e‰ ÌlÎ·e . «≈¿∆∆∆¿»ƒ¿À»«¿ƒ
B·˙Îk41‰È‰ ‰BL‡¯a .L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰L , ƒ¿»∆«≈«¿…»»ƒ»»»

ÌMa BÏB˜ ˙‡ dÈa‚Ó42ÔÈˆe¯t ea¯L ÔÂÈk .43- «¿ƒ«∆«≈≈»∆«¿ƒ
˙eÓÈÚpa BÚÈÏ·Óe .CeÓ ÏB˜a B¯Ó‡Ï e¯ÊÁ44„Ú , »¿¿»¿¿»«¿ƒ«¿ƒ«
.ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯·Á elÙ‡ Ba e¯ÈkÈ ‡lL∆…«ƒ¬ƒ¬≈»«…¬ƒ

מסיני.36) למשה הקרבן,37)הלכה על ידיו סומך
מא: לא: שם המתכפרים, עבירות על משנה 38)ומתודה

ואל  החייב, על ויכפר זכאי "יבוא מג: שם ובגמרא מא: שם
החייב". על ויכפר חייב על 39)יבוא הן הנוסחאות כל

אנא  וכו' חטאתי השם "אנא גורס רבינו שם. המשניות פי
חננאל  ורבינו שלפנינו. במשנה הגירסא וכן כפר", השם
ז) הלכה ג (פרק בירושלמי חגי ר' דעת מביא לה:) (שם
ודחה  בשם", אנא ובשניה השם, אנא אומר היה "בראשונה
"אתה  העבודה בסדר אולם המשנה. נוסחת מפני דבריו
הוא  וכן חגי, ר' כדעת כתוב ספרד" "נוסח הנקרא כוננת"

לט:40)בתוספתא. בכינוי 41)שם שקוראים כמו ולא
רב  בשם מביא יט סימן ח פרק יומא ברא"ש "אֿדֿנֿי".

אותיות. מ"ב בן שם מזכיר שהיה גאון, כשהזכיר 42)האי
השם. כהן 43)את כמו ככתבו, השם את לקרוא שהתחילו

את 44)גדול. ומבליע בזמרה ומסלסל מאריך היה בזמרה.
בנעימת  אותו "מבליעים אמרו: עא. קידושין בגמרא השם.
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עשרה  שתים בן בשם שם והמדובר הכהנים". אחיהם
בנשיאת  הזכירוהו והם צנועים, לכהנים רק שנמסר אותיות

בהבלעה. כפים

.ÊÌÈ‰k‰ Ïk45Ì‰Lk ,‰¯ÊÚa ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÚ‰Â »«…¬ƒ¿»»»¿ƒ»¬»»¿∆≈
ÏB„b Ô‰k ÈtÓ ‡ˆBÈ L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ˙‡ ÌÈÚÓBL¿ƒ∆«≈«¿…»≈ƒƒ…≈»
ÌÈÏÙBÂ ÌÈÂÁzLÓe ÌÈÚ¯Bk eÈ‰ ,‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÌÈ¯ÓB‡Â Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆¿¿ƒ»≈¿«¿
Ï„‚ e·‰ ,‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk :¯Ó‡pL .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆∆¡«ƒ≈∆¿»»…∆
˙‡ ¯Ó‚Ï Ôek˙Ó ‰È‰ ÌÈÈece‰ ˙LÏL·e .eÈ‰Ï‡Ï≈…≈ƒ¿∆«ƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿…∆

ÌM‰46ÏÎÂ .e¯‰Ëz Ô‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÔÈÎ¯·Ó‰ „‚k «≈¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿»¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÈecÂÏ ¯Lk ÌBi‰47ÌÈ¯t‰ ÈecÂÏe «»≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»ƒ

ÌÈÙ¯Op‰48. «ƒ¿»ƒ

"והם 45) רק גורס ח פרק יומא והמרדכי סו. יומא משנה
גירסת  גם וכן ועד", לעולם מלכותו כבוד שם ברוך עונים

שם. בפיוטים.46)הגר"א אלא בתלמוד נמצא לא
כ:47) מגילה ופר 48)משנה ציבור של דבר העלם פר

ה"א. ופט"ו ה"א, פי"ב שגגות הלכות ראה משיח. כהן

á"ôùú'ä úáè á"é éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) וממה שוין שיהיו צריך אם שמגריל, הגורלות יבאר

וכיצד. מגריל והיכן

.‡˙BÏ¯Bb‰ ÈL2„Á‡Â ,ÌM‰Ï ÂÈÏÚ ·e˙k „Á‡ - ¿≈«»∆»»»»¿«≈¿∆»
¯·c ÏkÓ ÌÈ¯Lk Ì‰Â .ÏÊ‡ÊÚÏ ÂÈÏÚ ·e˙k3ÔÓ ÔÈa : »»»«¬»≈¿≈¿≈ƒƒ»»»≈ƒ

‰È‰È ‡Ï Ï·‡ .˙Îzn‰ ÔÓ ÔÈa ,Ô·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ıÚ‰»≈≈ƒ»∆∆≈ƒ««∆∆¬»…ƒ¿∆
‡l‡ ,·‰Ê „Á‡Â ÛÒk „Á‡ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»∆»∆∆¿∆»»»∆»

ÔÈÂL Ì‰ÈL4.eÈ‰ ıÚ ÏLÂ .Ì˙B‡ eOÚ ÈL ˙È··e ¿≈∆»ƒ¿∆≈»¿«ƒ≈ƒ»»
·‰Ê ÏL5˜ÈÊÁn‰ „Á‡ ÈÏÎa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ÔÈÁÈpÓe . ∆»»«ƒƒ¿≈«»ƒ¿ƒ∆»««¬ƒ

ÌÈ„i‰ ÈzL6Ôek˙È ‡ÏÂ ÂÈ„È ÈzL ÒÈÎiL È„k ,7. ¿≈«»«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»»¿…ƒ¿«≈
ÏÁ ‰Ê ÈÏÎe8.BÓL ÈtÏ˜Â ,‰È‰ ıÚ ÏLÂ ,‡e‰ ¿ƒ∆…¿∆≈»»¿«¿≈¿

השעירים 2) שני על אהרן ונתן ח): טז, (ויקרא בתורה כתוב
דיניהם  פרטי לעזאזל. אחד וגורל לה' אחד גורל גורלות,
הבאות. בהלכות מבוארים הללו השעירים שני של

א.3) לז, יומא "של 5)שם.4)ברייתא, שם: משנה,
פירוש, זהב", של גמלא בן ועשאן היו, עץ) (מין אשכרוע

גדול. כהן כשנתמנה נדב ידים 6)מכספו שתי רק כלומר,
יותר. גורל 7)ולא איזה ולהכיר בידיו למשמש יוכל שלא

גורל  כשיצא היה טוב (סימן הימנית בידו ויוציאו לה' הוא
שם. רש"י וראה א. לט, שם רבא בימין). לא 8)זה

עושים  ואין עץ, של שהיה מפני שרת כלי בקדושת קידשוהו
(שם). עץ של שרת כלי

.·?ÏÈ¯‚Ó ÔÎÈ‰9ÁaÊn‰ ÔBÙˆa ‰¯ÊÚ‰ Á¯ÊÓa10. ≈»«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»ƒ¿«ƒ¿≈«
Ô‰Èt ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÈtÏw‰ ÌL ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ»««¿≈«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆
,ÌLÏ ‡a ÏB„b Ô‰ÎÂ .Á¯ÊÓÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ·¯ÚÓÏ¿«¬»«¬≈∆¿ƒ¿»¿…≈»»¿»

·‡ ˙Èa L‡¯Â BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â11ÈLe .BÏ‡ÓOÓ ¿«¿»ƒƒ¿…≈»ƒ¿…¿≈
.BÏ‡ÓOÏ „Á‡Â BÈÓÈÏ „Á‡ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿»»∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…

א.9) לז, שם למזבח,10)משנה, מזרחית צפונית כלומר,
בשיטתו  עומד רבינו המזבח. של המזרח קיר מול ולא
שהמזבח  שאע"פ הט"וֿטז, הבחירה בית מהל' שבפ"ה
נקרא  לא העזרה, של הצפונית למחיצתה אמות שבע משוך
ששים  היינו המזבח, מקיר צפוני שהוא המקום אלא צפון
עד  האולם מכותל העזרה אורך לכל ברוחב וחצי אמות
ראה  אמות. ושש שבעים היינו העזרה, של המזרחי כותל
פ"ג  יומא יוםֿטוב' ו'תוספות כאן, ולחםֿמשנה כסףֿמשנה

עבד 11)מ"ט. משמר וכל משמרות, ל24ֿ חולקו הכהנים
אבות, לבתי משמרו את מחלק משמר כל וראש אחד, שבוע
ה"ג  המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה ליום, אב בית

והי"א.

.‚Û¯Ë12ÂÈ„È ÈzLa ˙BÏ¯Bb‰ ÈL ‰ÏÚ‰Â ÈtÏwa13 »«««¿≈¿∆¡»¿≈«»ƒ¿≈»»
‰ÏÚ ÌL ÏL Ì‡ .ÂÈ„È Á˙BÙe ÌÈ¯ÈÚO‰ ÈL ÌLÏ¿≈¿≈«¿ƒƒ≈«»»ƒ∆≈»»

ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ :¯ÓB‡ Ô‚q‰ - BÈÓÈa14da‚‰ , ƒƒ«¿»≈ƒƒ…≈»«¿«
:BÏ ¯ÓB‡ ·‡ ˙Èa L‡¯ - ‰ÏÚ Ï‡ÓOa Ì‡Â .EÈÓÈ¿ƒ∆¿ƒƒ¿…»»…≈»≈
˙BÏ¯Bb‰ ÈL Ô˙BÂ .EÏ‡ÓO da‚‰ ,ÏB„b Ô‰k ÈLÈ‡ƒƒ…≈»«¿«¿…∆¿≈¿≈«»
ÏL ÏÚ Ï‡ÓO ÏLÂ ,ÔÈÓÈ ÏÚ ÔÈÓÈ ÏL :Ì‰ÈL ÏÚ«¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆¿…«∆

·kÚ ‡Ï - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ï‡ÓO15¯qÁL ‡l‡ , ¿…¿ƒ…»«…ƒ≈∆»∆ƒ≈
‰Ï¯‚‰‰Â .˙·kÚÓ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ‰Áp‰‰L ;‰ÂˆÓƒ¿»∆««»»ƒ¿»∆≈»¿«∆∆¿««¿»»

‰„B·Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙·kÚÓ16‰Áp‰‰ ,CÎÈÙÏ . ¿«∆∆««ƒ∆≈»¬»¿ƒ»««»»
‰ÏeÒt ÈtÏw‰ ÔÓ ˙BÏ¯Bb‰ ˙ÈÏÚ‰Â ,¯Êa ‰¯Lk¿≈»¿»¿«¬»««»ƒ««¿≈¿»

¯Êa17. ¿»

למשמש 12) יוכל שלא כדי פתאומית, לקיחה חטף,
(ראה  בשמאל ואיזה בימין לקחת איזה ולבחור בגורלות

א. לט, שם משנה, ו). הערה ואחד 13)למעלה בימין אחד
שם.14)בשמאל. את 15)משנה, להניח צריך לכתחילה

את  ושחט הניח לא אם ובדיעבד, השעירים. על הגורלות
שהגרלה  הגמרא מסקנות - ב מ, שם כשר, – החטאת שעיר

מעכבת. אינה והנחה שהרי 16)מעכבת - ב לט, שם

שם). (רש"י בסגן גם פסק 17)כשרה שרבינו ואע"פ
כהן  של פרו ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א
עבודה  שאינה אלא מעכבת שחיטה והרי כשרה, בזר גדול
שחיטה  כי לשחיטה, הגרלה לדמות אין מב.) יומא (ראה
(לחםֿ הגרלה מהֿשאיןֿכן לקרבנות, מיוחדת מצוה אינה

משנה).

.„ÔBLÏ ¯LB˜Â18˙È¯B‰Ê ÏL19ÌÈÚÏÒ ÈzL Ï˜LÓ20 ¿≈»∆¿ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ
BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe ÁlzLn‰ ¯ÈÚO L‡¯a21, ¿…»ƒ«ƒ¿«≈««¬ƒ¿∆∆≈ƒ

B˙ËÈÁL ˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ22¯t ˙‡ ËÁBLÂ . ¿«ƒ¿»¿∆∆≈¿ƒ»¿≈∆«
¯ÈÚO‰ ˙‡Â BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰23Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ««»¬∆¿∆«»ƒ∆»»»»«»
.ÌMÏ«≈

ב.18) מב, שם היו 19)משנה, רגילים אדום. צבוע צמר
לשון. בתבנית הצמר חוטי את בשם 20)לקפל אבין כרבי

א. מג, שם יונתן, יוציאוהו.21)רבי שדרכו השער מול
לקשירת 22) הכוונה אם שאלו ובגמרא שם. המשנה, לשון

בית  כנגד השעיר את שמעמידים הכוונה או בצוארו זהורית
כלשון  סתם ורבינו בקשירה. שמדובר והמסקנה שחיטתו,
"אף  כתוב: כוננת", "אתה העבודה סדר ובפיוט המשנה.
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הרא"ש  ותמה שחיטתו". בית נגד יעמידנו שם של שעיר
מהגמרא  - הפייטן על הכיפורים יום עבודת סדר בהל'

עיי"ש. רציפות 23)שהבאנו, על כאן מקפיד אינו רבינו
הקטיר  השעיר, לשחיטת הפר שחיטת בין שהרי הסדר,
דיני  להשמיענו שרצה ומפני בפנים, הפר דם והזה קטורת
לשחיטת  השעיר שחיטת כאן הסמיך ובשעיר, בפר ההזיות

הבא. בפרק המבואר הסדר על וסמך הפר,

.‰ÏÎÈ‰Ï ÔÓc ÒÈÎÓe24ÌBia Ô‰ÈL ÌcÓ ‰fÓe , «¿ƒ»»«≈»«∆ƒ«¿≈∆«
˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰f‰25‰lÁz ‰fÓ :Ô‰ el‡Â . «∆«¿»ƒ¿»«»¿≈≈«∆¿ƒ»

Èca ÔÈa ÌÈL„w‰ L„˜a ˙BÈf‰ ‰BÓL ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿∆«»¿…∆«√»ƒ≈«≈
˙¯tkÏ ·B¯˜ ÔB¯‡‰26ÁÙËa27ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL , »»»««…∆¿∆«∆∆¡«¿ƒ¿≈

˙¯tk‰28.¯ÓB‚Â ‰fÈÚ·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ÌL ‰fÓe ««…∆«∆¿≈«∆»««¿«¿»¿∆«
‰hÓÏ29‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .30Ú·L :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«∆«

‰BL‡¯ ‰Èf‰ ÏÚ ¯˙È ‰fÈ - ÌÈÓÚt31‰È‰ CÎÂ . ¿»ƒ«∆»≈««»»ƒ»¿»»»
.LÏLÂ ˙Á‡ .ÌÈzLe ˙Á‡ .˙Á‡Â ˙Á‡ .˙Á‡ :‰BÓ∆««««¿««««¿«ƒ««¿»
.Ú·LÂ ˙Á‡ .LLÂ ˙Á‡ .LÓÁÂ ˙Á‡ .Úa¯‡Â ˙Á‡««¿«¿«««¿»≈««»≈««»∆«

ÁkLÈ ‡nL ?‰Îk ‰BÓ ‰nÏÂ32‰Èf‰ ‰ÓÈÂ ¿»»∆»»∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆«»»
¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÓ Ck ¯Á‡Â .Ú·M‰ ÏÏkÓ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿««∆«¿««»«∆ƒ««»ƒ
,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa≈«≈»»¿∆««¿«¿»¿∆«¿«»
ÏÎÈ‰a ‰fÓe ¯ÊBÁÂ .¯t‰ Ì„a ‰BnL C¯„k ‰BÓe∆¿∆∆∆∆¿««»¿≈«∆«≈»

˙Î¯t‰ ÏÚ33Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ ,‰BÓL ¯t‰ ÌcÓ ««»…∆ƒ««»¿∆««¿«¿»¿∆«
ÈÙÏÂ ˙¯tk‰ ÏÚ :¯t‰ Ì„a ¯Ó‡ CkL ,‰hÓÏ¿«»∆»∆¡«¿««»«««…∆¿ƒ¿≈

˙¯tk‰34‰fÓe ¯ÊBÁÂ .ÌÈÙa ‰BnL C¯„k ‰BÓe , ««…∆∆¿∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈«∆
˙Á‡ ,˙BÈf‰ ‰BÓL ˙Î¯t‰ ÏÚ Ôk ¯ÈÚO‰ ÌcÓƒ««»ƒ≈««»…∆¿∆«»««
‰OÚÂ :¯ÈÚO‰ Ì„a ¯Ó‡pL ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆«¿«»∆∆¡«¿««»ƒ¿»»
‰BnL C¯„k ‰BÓe ,¯t‰ Ì„Ï ‰OÚ ¯L‡k BÓc ˙‡∆»«¬∆»»¿««»∆¿∆∆∆∆
‡Ï ˙Bf‰Ï Ô‰a Ôek˙Ó BÈ‡ ˙BÈf‰‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»≈««»≈ƒ¿«≈»∆¿«…

ÛÈÏˆÓk ‡l‡ ,‰hÓÏ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ35·¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â . ¿«¿»¿…¿«»∆»¿«¿ƒ¿««»¿»≈
Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,¯ÈÚO‰ Ì„Â ¯t‰ Ìc ,ÌÈÓc‰ ÈL¿≈«»ƒ««»¿««»ƒ«∆ƒ¿≈∆

˙BÈf‰ Úa¯‡36˙B¯˜ Úa¯‡ ÏÚ37·‰f‰ ÁaÊÓ «¿««»««¿««¿ƒ¿««»»
BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰ Ú·LÂ ,ÏÎÈ‰aL38.‰Ê ÁaÊÓ ÏL ∆«≈»¿∆««»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆

ãycew zegiyn zecewpã

adfd gafn zepxw rax` lr zeifd rax` mdipyn dfne"
."'ek lkiday

כי  התערובת", מדם "ומזה נכתב ליוהכ"פ העבודה ובסדר
ענייני  מרומזים שמונה שבמספר שכיון להדגיש רוצה כאן
הבינה  בספירת היא תשובה־עילאה שהרי הכיפורים, יום
הבנים  "אם הבינה ספירת של עניינה השמינית, שהיא
"רחובות  היא הבינה וספירת השמחה, עניין הוא שמחה"
הלשון  גם כך האדם, ענייני ובכל בתורה הרחבה הנהר",

שמונה. הם - משניהם הזיות ארבע
(315 cenr h"kg y"ewl itÎlr)

ב.24) נג, שם המשנה, ע"פ הוא ההזיות סדר כל
א.25) מב, זבחים על 26)ברייתא, מונחת היתה הכפורת

טפח. ועוביה הברית לוחות שני מונחים שבו הארון
נה,27) שם בגמרא הכפרת. עובי של הטפח מול באויר מזה

אלא  הכפורת על נפל לא והדם כפורת". של עוביה "נגד א:
שיזה  רבינו כוונת לפרש גם (אפשר לארון סמוך הקרקע על

הכפורת). מן מטפח יותר רחוק לא "לפני"28)במקום
ממש. הכפורת על לא ב.29)משמע נג, שם משנה,

מצדד  למעלה מזה "כשהוא פירשו: א נה, שם ובברייתא
פירש  למעלה". ידו מצדד למטה מזה וכשהוא למטה, ידו
ידו  כף הכוונה למטה" ידו ש"מצדד שם חננאל' 'רבינו
הכוונה  למעלה" ידו "מצדד וכן למעלה, ואצבעותיו למטה
שם  רש"י פירש וכן למטה. ואצבעותיו למעלה ידו כף
בפירוש, כותב ליומא, בחידושיו הישר, בספר ('רבינוֿתם'

המשנה, את מפרשת זו 'רבינו שברייתא דברי נוטים ושכן
אחד, במקום נעשו ההזיות שכל ואומר, ומוסיף חננאל'.
לשיטתו  הולך ורבינו שם). רש"י לשיטת מנוגדת זו והוספה

לד. הערה להלן ראה חננאל', 'רבינו תורה 30)של
שמונה.31)שבעלֿפה. הן שם,32)וביחד אלעזר כרבי

משנה'. 'לחם הקדשים 33)ראה קודש בין המבדיל המסך
פני 34)להיכל. "על יד): טז, (ויקרא כתוב הפר בדם

נה.) (שם למדו זה מפסוק הכפורת", ולפני קדמה הכפורת
(שם  ולמטה הקדשים. בקודש למטה ושבע למעלה אחת
(שם  חכמים ופירשו מועד", לאוהל יעשה "וכן כתוב: טז)

כך. יזה בהיכל שגם ורבינו 35)נו:) המשנה. לשון
לפרש  שכוונתו ונראה בשוט, כמלקה אומר: שם בפירושו
מטה  כלפי ולא מעלה כלפי בידו תנועה עשה לא שהכהן
מצדד  היה היד את ורק בשוט, כמלקה אופקית תנועה אלא
'רבינו  דעת ע"פ למעלה שביארנו כמו למעלה או למטה
הכתפים  בין שמתחיל ברצועה "כמכה פירש (רש"י חננאל'
בביתֿדין). למלקות שהכוונה ברור למטה", והולך ומכה

ב.36) נח, שם כז.37)משנה, הערה ה"ב פ"ד לקמן ראה
הקרנות.38) מן מקום בריחוק המזבח, גג על פירוש,

.ÂBÚaˆ‡ Ï·BË ˙BÈf‰ LÏLÂ ÌÈÚa¯‡‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈»«¿»ƒ¿»«»≈∆¿»
‰Èf‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÈ·Ë Ìca39˙BÈf‰ ÈzL ‰fiL ‡Ï , «»¿ƒ»«»«»»…∆«∆¿≈«»

È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ CÙBL Ìc‰ È¯ÈLe .˙Á‡ ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»««¿»≈«»≈«¿«¬»ƒ
.ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ

טבילה.39) הזייה כל על ה"ב: פ"ג, יומא תוספתא

.ÊCk ¯Á‡Â40LÈ‡ „Èa ÈÁ‰ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ ¿««»¿«≈«∆«»ƒ««¿«ƒ
ÔÎen‰41BÎÈÏB‰Ï ÌÈ¯Lk Ïk‰Â .¯a„nÏ BÎÈÏB‰Ï42, «»¿ƒ«ƒ¿»¿«…¿≈ƒ¿ƒ

Ó eÈ‰ ‡ÏÂ Ú·˜ ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eOÚL ‡l‡˙‡ ÌÈÁÈp ∆»∆»…¬ƒ¿ƒ∆«¿…»«ƒƒ∆
˙BkÒÂ .BÎÈÏB‰Ï Ï‡¯OÈ43„Ú ÌÈÏLe¯ÈÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ƒ¿»≈¿ƒ¿À»ƒƒ»«ƒ«

‰a¯‰ ÌÈL‡ B‡ „Á‡ LÈ‡ ˙·BLÂ ,¯a„n‰ ˙lÁz¿ƒ««ƒ¿»¿≈ƒ∆»¬»ƒ«¿≈
‰kqÓ B˙B‡ ÔÈeÏÓ eÈ‰iL È„k ,Ô‰Ó ‰kÒÂ ‰kÒ ÏÎa¿»À»¿À»≈∆¿≈∆ƒ¿¿«ƒƒÀ»
È¯‰Â ÔBÊÓ È¯‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰kÒÂ ‰kÒ Ïk ÏÚ .‰kÒÏ¿À»«»À»¿À»¿ƒ¬≈»«¬≈
ÌÏBÚÓe .ÏÎB‡ - ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆÂ BÁk ÏLk Ì‡ .ÌÈÓ«ƒƒ»«…¿»ƒ∆¡…≈≈»
ÔÈ„ÓBÚ ‰B¯Á‡‰ ‰kq‰ ÈL‡Â .CÎÏ Ì„‡ C¯ˆ‰ ‡Ï…À¿«»»¿»¿«¿≈«À»»«¬»¿ƒ

ÌeÁz‰ ÛBÒa44‰È‰ „ˆÈk .˜BÁ¯Ó ÂÈOÚÓ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ¿«¿¿ƒ∆«¬»≈»≈«»»
ÂÈ¯˜aL ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ˜ÏBÁ ?‰OBÚ45BÈˆÁ , ∆≈»∆¿ƒ∆¿«¿»∆¿

BÙÁB„Â .ÂÈ¯˜ ÈzL ÔÈa ¯LB˜ BÈˆÁÂ ÚÏqa ¯LB˜≈«∆«¿∆¿≈≈¿≈«¿»¿¬
ÈˆÁÏ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï .„¯BÈÂ ÏbÏb˙Ó ‡e‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿ƒ¿«¿≈¿≈…»»«ƒ««¬ƒ
·LBÈÂ ‡·e .ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ ‰OÚ ‡e‰L „Ú ¯‰‰»»«∆«¬∆≈»ƒ≈»ƒ»¿≈
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‰B¯Á‡‰ ‰kÒ ˙Áz BÏ46˙Bik¯„Â .CLÁzL „Ú47 ««À»»«¬»«∆∆¿«¿«¿ƒ
ÚÈb‰L eÚ„iL È„k ,ÔÈ¯„eÒa ÔÈÙÈÓe ,ÔÈOBÚ eÈ‰»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿∆ƒƒ«

¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLnL ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO48„Èa »ƒ«ƒ¿»¿««∆¿«≈«∆«»ƒ¿«
,ÌÈÙÏ ÔÓ„ ‰f‰L ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ Ïˆ‡ ¯ÊBÁ ,BÎÈÏBÓƒ≈≈∆«»¿«»ƒ∆ƒ»»»ƒ¿ƒ
Ô¯ÈË˜Óe ÈÏka Ì˙BÂ Ô‰È¯eÓ‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÔÚ¯B˜Â¿¿»ƒ∆≈≈∆¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»
˙BÏB„b ˙BÎÈ˙Á Ô¯Oa ¯‡L CzÁÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«¿«≈¿»¿»»¬ƒ¿

BÊa BÊ ˙B¯ÚÓ49,Ô˙B‡ ˜¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰ÚÈÏ˜ ÔÈÓk ¿…»¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»≈»
‰Ù¯O‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï ÌÈ¯Á‡ „Èa ÔÁlLÓe50, ¿«¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»¿≈«¿≈»

e¯‡aL BÓk ,Ô¯BÚa ÌL Ô˙B‡ ÔÈÁzÓe51. ¿«¿ƒ»»¿»¿∆≈«¿

א.40) סו, שם מי 41)משנה, הכיפורים יום ערב קובעים
"ושלח  כא): טז, (ויקרא בתורה שנאמר השעיר, את יוליך

עתי". איש נאמר 42)ביד ולא "איש" (שם) שנאמר
המשנה,43)"כהן". על מפירושו ב. סו, שם משנה,

היו  סוכות שעשר שם, במשנה מאיר כרבי שדעתו  משמע
ובין  בשבת), ללכת שמותר (מרחק מיל וסוכה סוכה ובין
מילים. שני - השעיר דחיפת למקום האחרונה הסוכה

בשבת 44) ההליכה היתר גבול שהוא הראשון, המיל בסוף
יוסי  ורבי יהודה רבי נגד מאיר כרבי פסק הכיפורים. ויום

שם. במשנה, כמותו רבי שסתם מפני אותה 45)בברייתא,
לא  כאן במשנה ה"ד. למעלה שנזכרה זהורית של לשון
"קושר  נאמר - ב מא, במשנה למעלה וגם "בקרניו", נאמר
קרניים. נזכרו ולא המשתלח" שעיר בראש זהורית של לשון

יישאר 46) שלא כדי שבת, מתחום יותר ללכת לו התירו
הלילה. עד במדבר כל 47)לבדו על שעומדים אנשים

מניף  למדבר השעיר וכשהגיע מזה, זה מסוים במרחק הדרך
גם  ומניף רואה שלפניו וזה סודרים, למדבר הקרוב האחרון
שראו  עד השאר וכן ומניף רואה והשלישי סודרים, הוא

הסימן. את האמור 48)בירושלים כל ב. סז, שם משנה,
הקריאה  אבל למדבר, השעיר שהגיע לפני לעשות מותר כאן
מצוותו. ונגמרה למדבר השעיר שהגיע אחר מצוותה בתורה

ששי. פרק סוף - ב סח, שם ב.49)ראה סז, שם ברייתא,
מעשה 50) מהל' פ"ז (ראה הדשן בית ונקרא לירושלים חוץ

ה"ד). הי"ח.51)הקרבנות הקרבנות מעשה מהל' פ"ה

.ÁÚÈb‰L ÔÂÈk52ÏB„b Ô‰k ‡ˆÈ ¯a„nÏ ¯ÈÚO ≈»∆ƒƒ«»ƒ«ƒ¿»»»…≈»
ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ53B˙‡È¯˜ ÔÓÊ·e .‰¯Bza ˙B¯˜Ï54 ¿∆¿««»ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ»

‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÔLc‰ ˙È·a ¯ÈÚO‰Â ¯t‰ ÔÈÙ¯BO¿ƒ«»¿«»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ»»∆
¯ÈÚOÂ ¯t ‰‡B¯ BÈ‡ - ‡¯B˜ ‡e‰Lk ÏB„b Ô‰k…≈»¿∆≈≈∆«¿»ƒ

¯Ê· ‰¯Lk Ô˙Ù¯Oe .ÔÈÙ¯Op‰55e¯‡aL BÓk ,56. «ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈»¿»¿∆≈«¿

ב.52) סח, שם רב 53)משנה, של מימרא ב. סט, שם
במשנה.54)חסדא. ב סח, פ"ו 55)שם יומא 'ירושלמי'

שם). קרבן' 'שירי (ראה ה"ו מעשה 56)סוף מהל' פ"ז
ה"ה. הקרבנות

.ËBÊ ‰‡È¯˜57‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰„B·Ú dÈ‡ ¿ƒ»≈»¬»¿ƒ»ƒ»»
‰ˆ¯ Ì‡Â .‡¯B˜ - BlMÓ ÌÈ·Ï ÏÁ È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈…¿»ƒƒ∆≈¿ƒ»»
˙B‰Ï ez ‰p‰k È„‚aL ;‡¯B˜ - Ô·Ï È„‚·a ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿≈»»≈∆ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈»

Ô‰a58e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL59. »∆∆…ƒ¿«¬»¿∆≈«¿

ב.57) סח, שם -58)משנה, א סט, יומא 'תוספות' ראה

בגדי. מגביל 59)ד"ה שם הי"א. המקדש כלי מהל' פ"ח
מותר  עובד שהוא ביום שרק ואומר, ההיתר את רבינו

עבודה. בשעת שלא גם ללבוש

.È?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk60·LBÈ61ÏÎÂ ,ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ≈«≈≈¿∆¿««»ƒ¿»
ÔfÁÂ .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÚ‰62˙Òk‰63‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB »»¿ƒ¿»»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ64,Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â , ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
.Ïa˜Óe „ÓBÚ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ B˙B Ô‚q‰Â¿«¿»¿¿…≈»¿…≈»≈¿«≈
˙L¯ÙaL ¯BOÚa C‡Â ˙BÓ È¯Á‡ ‡¯B˜Â „ÓBÚ≈¿≈«¬≈¿«∆»∆¿»»«

˙B„ÚBÓ65ÔÈÚ‰ ÛBÒ „Ú66‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÏB‚Â , ¬«»ƒ¿»¿≈∆«»
ÌÎÈÙÏ È˙‡¯wM ‰nÓ ¯˙BÈ :¯ÓB‡Â B˜ÈÁa dÁÈpÓe«ƒ»¿≈¿≈≈ƒ«∆»»ƒƒ¿≈∆

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁaL ¯BOÚ·e .Ô‡k ·e˙k67ÛBÒ „Ú »»∆»∆¿««¿ƒ«
ÈÙÏ ?‰t ÏÚ ‡¯B˜ ‰nÏÂ .‰t ÏÚ B˙B‡ ‡¯B˜ ÔÈÚ‰»ƒ¿»≈«∆¿»»≈«∆¿ƒ

¯eaˆa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡L68‡¯˜È ‡Ï ‰nÏÂ . ∆≈¿ƒ≈∆»¿ƒ¿»»…ƒ¿»
,ÌÈ¯ÙÒ ÈL· ‡¯B˜ „Á‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?¯Á‡ ¯ÙÒa¿≈∆«≈¿ƒ∆≈∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ

ÔBL‡¯ Ì‚t ÌeMÓ69. ƒ¿»ƒ

שם.60) למטה 61)משנה, שנאמר ממה זה, למדו בגמרא
ישב. כן שלפני משמע ומקבל", עומד גדול "וכהן במשנה:

א. סט, כך 62)שם חזן, – לשמש קראו המשנה, בזמן
(יא.) שבת המשנה על בפירושו אולם כאן, רש"י פירש
"מלמד  רבינו כותב קוראים", תינוקות היכן רואה "החזן
לשבעת  בתורה המקריא שם, פירש ורש"י תינוקות".
אדם  על מוטלים היו התפקידים ששני ונראה הקרואים.

לתפילה 63)אחד. מיוחד מקום היה המקדש בבית
בתוספתא  ביתֿכנסת. או כנסת ונקרא בתורה, ולקריאה
נכנסים  וימיםֿטובים "ובשבתות כתוב: ה"ד פ"ב חגיגה
מקום  גם היה שכאן נראה הבית", שבהר המדרש לבית

שני. בבית וכל 64)התפילה הכנסת, עניני על הממונה
שם). (רש"י פיו על נחתכים אמור 65)צרכיה פרשת

כו). כג, שבתכם.66)(ויקרא תשבתו בפרשת 67)עד
חומש  נקרא במדבר ספר זֿיא), כט, (במדבר פינחס
למעלה  ראה ישראל. בני במפקד שמתחיל מפני הפקודים,

ה"א. עד 68)פ"א לחכות הציבור את להטריח שלא
שקרא 69)שיגללו. בספר (פסול) פגם נמצא יאמרו שלא

תחילה. בו

.‡È‡¯BwL ˙Úa70C¯„k ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ¿≈∆≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿∆∆
Ú·L ‰È¯Á‡Ï ÛÈÒBÓe ,˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nL71 ∆¿»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿«¬∆»∆«

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿ƒ
,'eÎÂ e‡ËÁ Èk eÈ·‡ eÏ ÁÏÒ .'eÎÂ CÏ eÁ‡¬«¿»¿¿«»»ƒƒ»»¿
Ï‡¯OÈ BnÚ ˙BBÚ ÏÁBÓ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»≈¬«ƒ¿»≈

Ô˜˙k ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .ÌÈÓÁ¯a72ÏÚ C¯·Óe . ¿«¬ƒ¬≈»¿»¿ƒ¿»¿»≈«
„ÓÚiL ,dÈÚ ‰È‰È .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆ƒ¿»»∆«¬…
,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ .BÎB˙a ‰ÈÎLe Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ»¿¿≈»»«»¿»
.dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a Ï‡¯OÈ ÏÚ C¯·Óe .ÔBiˆa ÔÎBL≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿≈«¿»
.CÏÓ Ô‰Ó ¯eÒÈ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ '‰ ÚÈLBiL ,dÈÚƒ¿»»∆ƒ«∆ƒ¿»≈¿…»≈∆∆∆
C¯·Óe .Ï‡¯OÈa ¯ÁBa‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ¿≈»»«»¿»«≈¿ƒ¿»≈¿»≈
‰ˆ¯iL ,dÈÚ .dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ÌÈ‰k‰ ÏÚ««…¬ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»∆ƒ¿∆
:da Ì˙BÁÂ .ÌÎ¯·ÈÂ Ì˙„B·ÚÂ Ì‰ÈOÚÓ ÌB˜n‰«»«¬≈∆«¬»»ƒ»¿≈¿≈»
‰lÙz ¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¿«≈«…¬ƒ¿««»≈¿ƒ»
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k"deiקסב zcear zekld - dcear xtq - zah b"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:Ì˙BÁÂ ,ÏÈ‚¯ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‰Lw·e ‰p¯Â ‰pÁ˙e¿ƒ»¿ƒ»«»»¿ƒ«∆»ƒ¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ '‰ ÚLB‰««¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ

‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï73. ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

א.70) ע, וגמרא ב. סח, שם כתוב 71)משנה, במשנה
הברכה  וגם עליה" "ומברך אמרו: שם אבל "שמונה",
"לאחריה", ומוסיף כותב כאן ורבינו בכלל, הקריאה שלפני
נמנות  מברך אדם שכל הברכות ושתי "שבע". כתב ולפיכך
על  (בפירושו ברכות. תשע הרי כן לא שאם אחת, כברכה
ראה  אחר. ברכות סדר רבינו כותב - ב מ, סוטה המשנה,

כאן). ישראל' ו'תפארת יוםֿטוב' שהן 72)'תוספות כפי
שמונהֿעשרה. בתפילת "שומע 73)סדורות מונה רבינו

מכניסה  אינו במשנה ורש"י הברכות, שבע במנין תפלה"
במנין  והגירסאות השיטות (רבו הברכות שמונה לחשבון
זו). בהלכה שלפנינו הגירסה לפי הוא כאן ופירושנו הברכות,

á"ôùú'ä úáè â"é éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו.1) איך הכיפורים שביום המעשים כל סדר יבאר

.‡˙BˆÁk :‡e‰ Ck ‰Ê ÌBÈaL ÌÈOÚn‰ Ïk ¯„Ò≈∆»««¬ƒ∆¿∆»«¬
ÔÈÒÈÙÓ ‰ÏÈl‰2ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï3˙‡ ÔÈ¯cÒÓe . ««¿»¿ƒƒƒ¿««∆∆¿«¿ƒ∆

ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈM„Óe ,‰Î¯Ún‰««¬»»¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»
.„ÈÓz‰ ˙ËÈÁLÏ eÚÈbiL „Ú ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ ÌBÈ««≈∆∆≈«¿«∆«ƒƒ¿ƒ««»ƒ
ıea ÏL ÔÈ„Ò ÔÈÒ¯Bt ,„ÈÓz‰ ˙‡ ËÁLÏ eÚÈbiLk4 ¿∆«ƒƒ¿…∆«»ƒ¿ƒ»ƒ∆
¯ÈkiL È„k ?ıea ÏL ‰nÏÂ .ÌÚ‰ ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈa≈…≈»≈»»¿»»∆¿≈∆«ƒ
,Ï·BËÂ ,ÏÁ È„‚a ËLBÙe .ıea È„‚·a ÌBi‰ ˙„B·ÚL∆¬««¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈…¿≈
ËÁBLÂ .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»¿≈
,‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÁÈpÓe ,ÌÈL ·¯ „ÈÓza«»ƒ…¿«ƒ«ƒ««≈ƒ¿…«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â .B˙ÂˆÓk ÁaÊn‰ ÏÚ B˜¯BÊÂ Ìc‰ Ïa˜Óe¿«≈«»¿¿««ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿««»
˙‡ ·ÈËÓe ¯ÁL ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe ÏÎÈ‰Ï ÒÎƒ¿»«≈»«¿ƒ¿…∆∆««≈ƒ∆
,ÌÈÎÒp‰Â ÔÈz·Á‰Â „ÈÓz‰ È¯·È‡ ¯ÈË˜Óe .˙B¯p‰«≈«¿ƒ≈¿≈«»ƒ¿«¬ƒƒ¿«¿»ƒ
„ÈÓz‰ ¯Á‡Â .e¯‡aL ÌBÈ Ïk ÏL „ÈÓz‰ ¯„Ò ÏÎk¿»≈∆«»ƒ∆»∆≈«¿¿«««»ƒ
¯Á‡Â .ÌBi‰ ÛÒeÓ ÏL ÌÈO·k‰ ˙Ú·LÂ ¯t‰ ·È¯˜Ó«¿ƒ«»¿ƒ¿««¿»ƒ∆««¿««
,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈»»¿≈
Ïˆ‡ BÏ ‡·e .ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»¿«¿»»≈∆
BL‡¯ ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa „ÓBÚ ‰È‰ B¯Ùe .B¯t»»»»≈≈»»¿«ƒ¿≈«…

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ÌB¯„ÏÂÈÙe ¿»»»¿«¬»¿«…≈≈¿ƒ¿»»»
.‰cÂ˙Óe ¯t‰ L‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ .·¯ÚÓÏ¿«¬»¿≈¿≈»»«…«»ƒ¿«∆
ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ CÎÂ¿»»»≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
:¯Ó‡Ï Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ«»¿«∆«¿¿≈…
ÏkÓ ,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èkƒ««∆¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ…
ÈL ÏÚ ÏÈ¯‚Ó Ck ¯Á‡Â .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»¿««»«¿ƒ«¿≈
ÁlzLn‰ L‡¯a ˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏ ¯LB˜Â ,ÌÈ¯ÈÚO‰«¿ƒƒ¿≈»∆¿ƒ¿…«ƒ¿«≈«
˙Èa „‚k ËÁLpÏÂ ,BÁelL ˙Èa „‚k B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿∆∆≈ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆≈
ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ,‰iL B¯t Ïˆ‡ BÏ ‡·e .B˙ËÈÁL¿ƒ»»≈∆»¿ƒ»¿≈¿≈»»

‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ CÎÂ .ÈL ÈecÂ ‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ«…ƒ¿«∆ƒ≈ƒ¿»≈»»
È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ ,ÌM‰«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡«¬…«¿∆»»«≈«∆»«¬»ƒ
ÈzÚLtLÂ È˙ÈÂÚLÂ È˙‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒƒ¿∆»«¿ƒ
·e˙kk .EÈLB„˜ ÌÚ Ô¯‰‡ È·e È˙È·e È‡ EÈÙÏ¿»∆¬ƒ≈ƒ¿≈«¬…«¿∆«»
Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ‰f‰ ÌBi· Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a¿«∆«¿∆ƒ««∆¿≈¿««»
‡e‰L ÈÓÏ B˙BÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁBL≈∆«»¿«≈∆»¿¿¿ƒ∆

L¯˜È ‡lL B„„Ó5„·¯‰ ÏÚ [dÁÈpÓe] ,6ÈÚÈ·¯‰ ¿«¿¿∆…ƒ¿««ƒ»«»…∆»¿ƒƒ
ıeÁaÓ ÏÎÈ‰ ÏL7da ‰˙BÁÂ ‰zÁn‰ ˙‡ ÏËBÂ . ∆≈»ƒ«¿≈∆««¿»¿∆»

ÏÚÓ :¯Ó‡pL ,·¯ÚÓÏ CeÓq‰ ÔÓ ÁaÊn‰ ÏÚÓ L‡≈≈««ƒ¿≈«ƒ«»¿«¬»∆∆¡«≈«
.‰¯ÊÚaL „·¯‰ ÏÚ dÁÈpÓe „¯BÈÂ ,'‰ ÈÙlÓ ÁaÊn‰«ƒ¿≈«ƒƒ¿≈¿≈«ƒ»«»…∆∆»¬»»
ÔÓ ‰wc ˙¯Ë˜ ‡ÏÓ ÈÏÎe Ûk‰ ˙‡ BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒ∆««¿ƒ»≈¿…∆«»ƒ

‰wc‰8˙B˜eÁÓ ‡Ï ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓ ÔÙBÁÂ ,9‡ÏÂ ««»¿≈ƒ∆»¿…»¿»…¿¿…
˙BLe„‚10˙BÙeÙË ‡l‡ ,11ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰ , ¿∆»¿«»¿ƒ»¿¿«»»

‰ÎÏB‰L ,e¯‡a ¯·k .Ûk‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ,BË˜ ÈÙÏ¿ƒ»¿¿≈¿««¿»≈«¿∆»»
,˙B„B·Ú‰ ¯‡L·e ÌÈL„w‰ Ì„a ˙ÏÒBt Ï‡ÓOaƒ¿…∆∆¿««√»ƒƒ¿»»¬
ÛÎÂ BÏ‡ÓOa ‰zÁn‰ CÈÏBiL ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ CÎÈÙÏe¿ƒ»»»ƒ«ƒ∆ƒ««¿»ƒ¿…¿«
„BÚÂ ,‰zÁn‰ „·k ÈtÓ Ï·‡ ;BÈÓÈa ˙¯Ëw‰«¿…∆ƒƒ¬»ƒ¿≈…∆««¿»»
,ÔB¯‡‰ „Ú BÏ‡ÓOa dÏ·ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ,‰nÁ ‡È‰L∆ƒ«»≈»¿»¿»ƒ¿…«»»

BÏ‡ÓOa ˙¯Ëw‰ ÛÎÂ BÈÓÈa ‰zÁn‰ ÏËB CÎÈÙÏ12, ¿ƒ»≈««¿»ƒƒ¿««¿…∆ƒ¿…
.ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÏÎÈ‰a Cl‰Óe¿«≈«≈»«∆«ƒ«¿…∆«√»ƒ

‰Ùe¯t ˙Î¯t‰ ‡ˆÓ13„Ú ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ . »»«»…∆¿»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ«
ÔÈa ‰zÁn‰ Ô˙B ,ÔB¯‡Ï ÚÈb‰ .ÔB¯‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L∆«ƒ«»»ƒƒ«»»≈««¿»≈
‰È‰ ,ÔB¯‡ ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È··e .ÌÈca‰ ÈL¿≈««ƒ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»»»

‰i˙M‰ Ô·‡ ÏÚ dÁÈpÓ14ÈL‡¯a Ûk‰ ˙ÙO ÊÁB‡Â . «ƒ»«∆∆«¿ƒ»¿≈¿«««¿»≈
CB˙Ï BÏ„e‚a ˙¯Ëw‰ ‰¯ÚÓe ,ÂÈpLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿ƒ»¿»∆«¿…∆¿»¿
BÊÂ .‰˙È‰Lk ÂÈÙÁ ‡BÏÓÏ d¯ÈÊÁnL „Ú ÂÈÙÁ»¿»«∆«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿∆»¿»¿

¯·BˆÂ .Lc˜naL ‰L˜ ‰„B·Ú ‡È‰15ÏÚ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ƒ¬»»»∆«ƒ¿»¿≈∆«¿…∆«
‰È‰zL È„k ,‰zÁna ÌÈÙÏ B„Èa ÌÈÏÁb‰ Èab«≈«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿»¿≈∆ƒ¿∆
.‰ÂkÈ ‡lL ,ÂÈtÓ ‰˜BÁ¯e ÔB¯‡Ï ‰·B¯˜ ˙¯Ëw‰«¿…∆¿»»»¿»ƒ»»∆…ƒ»∆
‡e‰Â .‡ˆBÈÂ ÔLÚ ˙Èa‰ ‡lÓ˙iL „Ú ÌL ÔÈzÓÓe«¿ƒ»«∆ƒ¿«≈««ƒ»»¿≈¿
ÂÈ¯BÁ‡Â L„wÏ ÂÈt ,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó¿«≈¬«ƒ¿«¿«»»«…∆«¬»
ÏÎÈ‰a ÌL Ïlt˙Óe .˙Î¯t‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú ,ÏÎÈ‰Ï«≈»«∆≈≈ƒ«»…∆ƒ¿«≈»«≈»
,ÌÚ‰ ˙‡ ˙ÈÚ·‰Ï ‡lL ,‰¯ˆ˜ ‰lÙz ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»¿ƒ»¿»»∆…¿«¿ƒ∆»»
ÔBˆ¯ È‰È :Ïlt˙Ó ‰È‰ CÎÂ .ÏÎÈ‰a ˙Ó e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈«≈»¿»»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰eÁL BÊ ‰L ‰È‰z Ì‡L ,eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒƒ¿∆»»¿»
‡ÏÂ .‰„e‰È ˙ÈaÓ Ë·L ¯eÒÈ ‡ÏÂ .‰ÓeL‚ ‰È‰zƒ¿∆¿»¿…»≈∆ƒ≈¿»¿…
Òkz Ï‡Â .‰Ò¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ eÈ‰Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿«¿»»¿«ƒ»≈

.ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ˙lÙz EÈÙÏ¿»∆¿ƒ«¿≈¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` hegyl eribiyk ...`ed jk df meiay miyrnd lk xcq"
."'ek uea ly oicq oiqxet cinzd

סידור  הדשן תרומת עבודות נשתנו מה להבין, וצריך
על־ידי  להיעשות צריכות שאינן המזבח ודישון המערכה

יום". בכל שעושין כדרך "מפיסין אלא הגדול הכהן
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שיצטרכו  כל־כך חשובות אינן אלו שעבודות לומר ואין
קל־וחומר: דברים הלא גדול, כהן על־ידי להיעשות
ולא  קדשי־קדשים", אפילו בזרים כשרה קדשים "שחיטת
אע"פ  הכיפורים יום של כהן־גדול "פר שאפילו אלא עוד
זאת, ולעומת כשר". זר שחטו אם אהרן, ושחט בו שנאמר
המערכה  את שסידר זר וכן כהן, צריכה הדשן הרמת
ביוהכ"פ  התמיד שחיטת אם ועל־פי־זה פסול". "סידורה
על־אחת־כמה־ המערכה וסידור הדשן תרומת כהן, צריכה

וכמה!
מדוע  דווקא, כה"ג מוכרחות אינן אלו עבודות אם ולאידך,

כהן־גדול? בידי להיעשות התמיד שחיטת תצטרך
(bq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

גורל.2) מן 3)מטילים קצת כהן מוריד הלילה חצות אחר
נקרא  וזה המזבח מן רחוק לא ומניחו המזבח שעל הדשן
ביום  הדשן שתרומת יוצא, רבינו מדברי הדשן. תרומת
שכתב  ומה גדול) כהן (=לא הדיוט בכהן כשרה הכיפורים
זה  גדול" בכהן עשוי "הכל ב הלכה א בפרק למעלה
הנעשית  הדשן בתרומת לא אבל בלבד, היום בעבודת
בעל  ראה יומא מסכת בתחילת במלחמות (רמב"ן בלילה

שם). בוץ?4)המאור של "ולמה שם. משנה פשתן, של
לא:). שם (גמרא בוץ" בבגדי היום שעבודת שיכיר , כדי

שהרי 5) הקדשים, בקודש הקטורת את מקטיר שהוא בזמן
דמו. הזיית ובין הפר שחיטת בין מקומה זו הקטרה

(בלטות).6) מרצפות מקטיר 7)שורת גדול שכהן בזמן
להיכל. להכנס אדם לכל אסור יום 8)הקטורת בערב

העומדת  הדקה הקטורת את שנית כותשים הכיפורים
ו:). (כריתות למחרת היד 9)להקטרה אצבעות ראשי

היד. בכף מפסיקה 10)נוגעות היד וכף האצבעות בין
קטרת. של ניכרת מכף 11)כמות קצת מרוחקות האצבעות

מידה  פירש: בערוך מח.), שם (רש"י צפות, כאילו היד,
"בביסה  שאמרו ז. במנחות משמע וכדבריו ומדוייקת. נכונה

כרש"י. לפרש קשה ושם שהולכת 12)טפופה" פי על ואף
איברים  בהולכת רק (שהרי התורה מן פוסלת בשמאל דם
מן  פוסלת אינה ששמאל כד: בזבחים אביי אמר לכבש
וביום  מדרבנן רק פסולה בשמאל הקטורת הולכת התורה),
(כסף  גדול כהן של חולשתו מפני גזרו, לא הכיפורים

מחוברים מ 13)משנה). והקיפולים הצד מן קצת קופלת
פרוכות, שתי שהיו אומר קמא ותנא נב: שם משנה בקרסים,
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות ד בפרק רבינו כתב וכן
בין  הבדילה ראשון בבית אבל שני, בבית המדובר שם אולם
הפתח  ונגד אמה, שעובייה חומה הקדשים לקודש היכל
מדבר, ראשון בבית ורבינו נד.) (שם אחת פרוכת הייתה
היה  לא שני ובבית לארון" מגיע שהוא "עד מסיים שהרי

(בקדש 14)ארון. שם הייתה "אבן נג:) (שם שנינו
נקראת". הייתה ושתייה ראשונים נביאים מימות הקדשים)

עבה 15) שכבה צובר אלא הקטורת, את מפזר אינו פירוש,
לארון. יותר קרובה היינו יט:) שם (ברייתא

.·˙¯Ëw‰ ˙¯Ë˜‰ ˙ÚLa16ÌÚ‰ Ïk ÌÈL„w‰ L„˜a ƒ¿««¿»««¿…∆¿…∆«√»ƒ»»»
ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ÌÈL¯Bt¿ƒƒ«≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ≈

ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰17ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ ÌÈL¯Bt ÔÈ‡L ; »»¿«ƒ¿≈«∆≈¿ƒƒ≈»»
˙ÚL·e ÌBÈ ÏÎa ÏÎÈ‰a ‰¯Ë˜‰ ˙ÚLa ‡l‡ ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«∆»ƒ¿««¿»»«≈»¿»ƒ¿«
.ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÏÎÈ‰a ÌÈÓc ÔzÓ««»ƒ«≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÒÎÂ ,B„„Ó ‡e‰L ‰fÓ ¯t‰ Ìc ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈««»ƒ∆∆¿«¿¿¿ƒ¿»

Ó ‰fÓe ,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epn ¿…∆«√»ƒ«∆ƒ∆»¿∆«»
Ôk ÏÚ ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa18·‰f‰ ≈«≈»»¿≈«ƒ«≈»«««»»

˙‡ ËÁBLÂ ,ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â .ÌL ‰È‰L∆»»»¿««»≈ƒ«≈»¿≈∆
,ÌÈL„w‰ L„˜Ï Ba ÒÎÂ ,BÓc ˙‡ Ïa˜Óe ¯ÈÚO‰«»ƒ¿«≈∆»¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒ
‡ˆBÈÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÔÈa ˙BÈf‰ ‰BÓL ÌL epnÓ ‰fÓe«∆ƒ∆»¿∆«»≈«≈»»¿≈
ÏËB Ck ¯Á‡Â .ÏÎÈ‰aL ÈL ·‰f‰ Ôk ÏÚ BÁÈpÓe«ƒ«««»»≈ƒ∆«≈»¿««»≈
„‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe Ôk‰ ÏÚÓ ¯t‰ Ìc««»≈««««∆ƒ∆««»…∆¿∆∆
Ìc ÏËBÂ ,¯t‰ Ìc ÁÈpÓe .˙BÈf‰ ‰BÓL ÔB¯‡‰»»¿∆«»«ƒ«««»¿≈«
‰BÓL ÔB¯‡‰ „‚k ˙Î¯t‰ ÏÚ epnÓ ‰fÓe ¯ÈÚO‰«»ƒ«∆ƒ∆««»…∆¿∆∆»»¿∆
,¯ÈÚO‰ Ìc CB˙Ï ¯t‰ Ì„ ‰¯ÚÓ Ck ¯Á‡Â .˙BÈf‰«»¿««»¿»∆««»¿««»ƒ
È„k ,¯t‰ Ì„ Ba ‰È‰L ˜¯ÊnÏ Ïk‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«…«ƒ¿»∆»»««»¿≈
ÔÈa ·‰f‰ ÁaÊnÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ e·¯Ú˙iL∆ƒ¿»¿»∆»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿««»»≈

˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙Óe ,‰¯Bn‰Â ÁaÊn‰19˙·¯Úz‰ ÌcÓ «ƒ¿≈«¿«¿»«¿ƒ¿«ƒ«««¬…∆
ÏÚ ‰fÓe CÏB‰Â ·aÒÓ ‡e‰Â ,·‰f‰ ÁaÊÓ ˙B¯˜ ÏÚ««¿ƒ¿««»»¿¿«≈¿≈«∆«
,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ÏÈÁ˙Óe .ıeÁaÓ ˙B¯w‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙ÈÓB¯„Ï ,˙ÈÓB¯c ˙È·¯ÚÓÏ ,˙È·¯ÚÓ ˙ÈBÙˆÏƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÔÏÚÓÏ ÔhÓlÓ Ô˙B ‡e‰ Ôlk ÏÚÂ .˙ÈÁ¯ÊÓ20ıeÁ , ƒ¿»ƒ¿«À»≈ƒ¿«»¿«¿»
ÔÏÚÓÏÓ Ô˙B ‡e‰L ÂÈÙÏ ‰˙È‰L ‰B¯Á‡‰ ÔÓƒ»«¬»∆»¿»¿»»∆≈ƒ¿«¿»

ÂÈÏk eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ,ÔhÓÏ21ÌÈÏÁb‰ ‰˙BÁÂ . ¿«»¿≈∆…ƒ¿«¿¿≈»¿∆«∆»ƒ
‰l‚nL „Ú CÏÈ‰Â CÏÈ‰ ·‰f‰ ÁaÊÓaL ¯Ù‡‰Â¿»≈∆∆¿ƒ¿««»»≈«¿≈««∆¿«∆
Ú·L ÁaÊÓ ÏL B¯‰Ë ÏÚ ˙·¯Úz‰ ÌcÓ ‰fÓe ,B·‰Ê¿»«∆ƒ«««¬…∆«»√∆ƒ¿≈«∆«
˙BzÓ eÓÏML ÌB˜na ,ÌB¯c‰ „ˆa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿««»«»∆»¿«¿
È·¯ÚÓ „BÒÈ ÏÚ Ìc‰ È¯ÈL CÙBLÂ ‡ˆBÈÂ .ÂÈ˙B¯«̃¿»¿≈¿≈¿»≈«»«¿«¬»ƒ
¯ÈÚO Ïˆ‡ ‡a Ck ¯Á‡Â .ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈««ƒ¿««»»≈∆»ƒ
CÎÂ .‰cÂ˙Óe BL‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ÈzL CÓBÒÂ ÁlzLn‰«ƒ¿«≈«¿≈¿≈»»«…ƒ¿«∆¿»
EÈÙÏ eÚLÙe eÂÚ e‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡ ‡e‰≈»»«≈»¿»»¿¿»∆
ÌÈ‡ËÁÏ ‡ ¯tk ,ÌM‰ ‡p‡ .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈»»«≈«∆»«¬»ƒ
EÈÙÏ eÚLtLÂ eÂÚLÂ e‡ËÁL ÌÈÚLtÏÂ ˙BBÚÏÂ¿»¬¿«¿»ƒ∆»¿¿∆»¿∆»¿¿»∆
Èk :Ec·Ú ‰LÓ ˙¯B˙a ·e˙kk .Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈«»¿«∆«¿∆ƒ
˙‡ ÁlLÓ Ck ¯Á‡Â .¯ÓB‚Â ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi·««∆¿«≈¬≈∆¿≈¿««»¿«≈«∆
ÒÈÎ‰L ¯ÈÚOÂ ¯t È¯eÓ‡ ‡ÈˆBÓe .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰«»ƒ«ƒ¿»ƒ≈≈«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ï ÔÓcÔLc‰ ˙È·Ï ¯‡M‰ ÁlLÓe ,ÈÏka Ô˙BÂ ÌÈÙ »»ƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ¿«≈««¿»¿≈«∆∆
¯Á‡ ÌL ‡¯B˜Â ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚÏ ‡ˆBÈÂ .‰Ù¯OÏƒ¿≈»¿≈¿∆¿««»ƒ¿≈»««
ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .¯a„nÏ ¯ÈÚO‰ ÚÈbiL∆«ƒ««»ƒ«ƒ¿»¿««»¿«≈≈
ÂÈ„È Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈»»
ÏÏkÓ ‡e‰L ,ıeÁa ‰OÚp‰ ¯ÈÚO‰ ‰OBÚÂ .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿∆«»ƒ««¬∆«∆ƒ¿«
;ÌÚ‰ ÏÈ‡Â BÏÈ‡ ·È¯˜Óe ,ÌBi‰ ÛÒeÓ ˙Ba¯»̃¿¿«««¿ƒ≈¿≈»»
.ÌÚ‰ ˙ÏÚ ˙‡Â B˙ÏÚ ˙‡ ‰OÚÂ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»∆…»¿∆…«»»
·È¯˜Óe .ÔÈÙ¯Op‰ ¯ÈÚOÂ ¯t ÏL ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯ÈË˜Óe«¿ƒ»≈ƒ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»
.Lc˜Óe ,Ô·Ï È„‚a L·BÏÂ ,Ï·BËÂ ,·‰Ê È„‚a ËLBÙe≈ƒ¿≈»»¿≈¿≈ƒ¿≈»»¿«≈
˙‡Â Ûk‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎÂ¿ƒ¿»¿…∆«√»ƒƒ∆««¿∆
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,Ï·BËÂ ,Ô·Ï È„‚a ËLBÙe ,Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .‰zÁn‰««¿»¿««»¿«≈≈ƒ¿≈»»¿≈
ÔÈa ÏL ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe .Lc˜Óe ,·‰Ê È„‚a L·BÏÂ¿≈ƒ¿≈»»¿«≈«¿ƒ¿…∆∆≈
¯‡Lk ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ˙B¯p‰ ˙‡ ·ÈËÓe ,ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ≈ƒ∆«≈∆≈»«¿«ƒƒ¿»
È„‚a ËLBÙe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â .ÌÈÓi‰«»ƒ¿««»¿«≈»»¿«¿»≈ƒ¿≈
ÌÚ‰ ÏÎÂ .B˙È·Ï ‡ˆBÈÂ ,BÓˆÚ È„‚a L·BÏÂ ·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈«¿¿≈¿≈¿»»»
‡ˆiL ÏÚ ‰OBÚ ‰È‰ ·BË ÌBÈÂ .B˙Èa „Ú B˙B‡ ÔÈeÏÓ¿«ƒ«≈¿»»∆«∆»»

.L„w‰ ÔÓ ÌBÏLa¿»ƒ«…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"..melya `viy lr dyer did h"eie"

שסיבת  המפרשים וכתבו מ"ד), (פ"ז יומא במשנה מקורו
"בשעה  במשנה אחרת כגירסא ולא שיצא" "על הגירסא
שהיא  שיוצא בשעה יו"ט לעשות יכול שאין - היא שיצא",
כך, על הקשו כבר אבל למחרת. רק אלא יוהכ"פ, עדיין
כו' הנרות הטבת אחר הערב עד נמשך שהיה שאפשר
לגרוס  אפשר וא"כ לילה, היה לביתו שכשהגיע באופן

שיצא". "בשעה
הטעמים  בשני תלויות הגירסאות ששתי לומר, ונראה
בתור  הוא האם הגדול. הכהן עושה שהיה היו"ט בסיבת
שצריכים  "ארבעה על־דרך סכנה, ממקום שיצא על הודאה
בחיים, יוצא היה לא ראוי היה לא אם שהרי כו'", להודות
ישראל, את להבעית שלא כדי בתפילתו האריך לא ולכן
ויצא  ברוך־הוא ה' לפני מעשיו שנתרצו מצד שהוא או

בשלום.
"בשעה  או שיצא" "על הגירסאות שתי הן לזה, ובהתאם
שנתרצתה  על כטעם הוא שיצא" "בשעה הגורסים שיצא".
עוונותיהם  שמכפר ליוהכ"פ בהמשך הוא והיו"ט עבודתו,
שטעם  סוברים שיצא", "על הגורסים אבל ישראל. של

לכה"ג. מוות אירע שלא על הוא היו"ט
באוהל 16) יהיה לא אדם "וכל יז): טז, (ויקרא בתורה כתוב

יהיה  שלא פירוש, צאתו", עד בקודש לכפר בבואו מועד
הקדשים, בקדשי נמצא הגדול שהכהן בשעה אדם שם

שבמשכן. מועד כאוהל הוא המקדש בבית בין 17)והיכל
שהוא  עצמו, והאולם אמות. ושתיים עשרים למזבח האולם
עשרה  אחת למערב המזבח מן רחבו להיכל, פרוזדור כעין
א  פרק כלים במסכת ששנינו שמה רבינו ומשמיענו אמה.
הקטרה" בשעת למזבח האולם מבין "פורשים ט משנה
אבל  בהיכל, יום בכל הקטורת הקטרת בשעת הכוונה
ולא  בלבד, ההיכל מן רק פורשים הקדשים בקודש בהקטרה

למזבח. האולם לתת 19)בסיס.18)מבין  לומר רצונו
"ומזה" לפרש יש וכן מרחוק. ממש הזאה ולא באצבע הדם

למעלה.20)לקמן. ועולה וממשיך למטה להזות מתחיל
לצדד 21) יכול אינו ממש לפניו היא שהקרן מכיוון

כלפי  ואוחזן המרוחקות בהזיות כמו מטה כלפי אצבעותיו
זה, במצב למטה מלמעלה ההזאה את ימשוך ואם מעלה

כותנתו. לשרוול הדם יזוב

(cq oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

á"ôùú'ä úáè ã"é ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) בפנים, לבן בבגד לחבירו מעשה הקדים אם יבאר

הפר. לדם השעיר דם הקדים

.‡˙B„B·Ú Ïk2ÏÎÈ‰a ÌÈÙa Ô·Ï È„‚·a „·BÚL3 »¬∆≈¿ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ«≈»
Ô‰a ÌÈc˜‰ Ì‡Â ,e¯‡aL ¯„q‰ ÏÚ Ô˙BOÚÏ CÈ¯ˆ4 »ƒ«¬»««≈∆∆≈«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

.ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - B¯·ÁÏ ‰OÚÓ«¬∆«¬≈…»»¿

שם.2) בברייתא יהודה ר' של וכפירושו ס. יומא משנה
לבן 3) בבגדי הנעשים "בדברים נאמר: שם בברייתא

אבל  הקדשים, לקודש שהכוונה רש"י, ופירש מבפנים".
מדברי  אולם פוסל. סדר שינוי אין בהיכל הנעשים בדברים
היכל. היינו "מבפנים" מפרש שהוא יוצא כאן רבינו
יהודה  שלר' אמרו מ. בזבחים הרי הקשה, ובלחםֿמשנה
(וביומא  בעזרה? הזאות אין והרי מעכב, אינו הזאות סדר
לדם  במזבח הפר דם הקדים אם יהודה שלר' אמרו, מ.
ואומר  זו, לקושיא יישוב מצא ולא כשר). – בהיכל השעיר
ההיכל", מן "לפנים וצ"ל רבינו, בדברי סופר שטעות

הקדשים. בקודש להיכל,4)כלומר, שמחוץ עבודות אבל
הדם, שירי ושפיכת וידוי הגרלה, כגון הקדשים, לקודש או
הסדר  אין בגדים) (בארבעה לבן בבגדי נעשים שהם אע"פ

מעכב.

.·dÙÁL ˙¯Ë˜5‰OÚ ‡Ï - ¯t‰ ˙ËÈÁL Ì„˜ ¿…∆∆¬»»…∆¿ƒ««»…»»
ÌÈt C¯ˆ ,‰¯ÊÚa ‰ÈÙÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌeÏk¿««ƒ∆«¬ƒ»»¬»»…∆¿ƒ

ÌÈt ˙„B·Úa6BËÁML ¯ÈÚO ÔÎÂ .‡È‰7ÔzÓ Ì„˜ «¬«¿ƒƒ¿≈»ƒ∆¿»…∆««
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯t ÏL BÓc8Èt ÏÚ Û‡ . »∆«…»»¿««ƒ

ÌÈÙÏ ÒÎ BÓ„ È¯‰ ,‰¯ÊÚa ‰ËÈÁM‰L9. ∆«¿ƒ»»¬»»¬≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ

שם.5) חנינא רב של לפי 6)מימרא שם אמרו זה נימוק
רבינו  שדעת מכאן כמותו. פוסק שרבינו יהודה, ר' דעת
גם  אלא פנים עבודות יאחר שלא רק לא הקפידה שהתורה
היא  שהשחיטה לנמק עליו היה כן לא שאם יקדימן, שלא
כתבו, אבל, ד"ה ס. שם ישנים בתוספות אבל פנים. צורך
מפני  הוא כאן הפסול שיטתם, ולפי כשר. – הקדימן שאם

פנים. צורך היא סא.7)שהשחיטה שם עולא, של מימרא
אחר.8) שעיר וישחוט הפר דם יזה כלומר,9)כלומר,

נמצא  לא שם בגמרא פנים. צורך היא השחיטה ולפיכך
אם  אפילו שהרי כאן, לו צריכים אנו ואין זה נימוק
שאיחר  מפני כלום, עשה לא חוץ כעבודת דינה השחיטה
שאם  ביומא, שאמרו כמו הקדשים, בקודש הפר דם מתן
בקודש  השעיר דם למתנות שבהיכל הפר דם מתנות הקדים
הנעשים  דברים הם הפר שמתנות ואע"פ פסול, – הקדשים
וראה  הלחםֿמשנה, גירסת ב הערה למעלה (ראה מחוץ

נהי). ד"ה מ. שם ישנים תוספות

.‚˙„B·Ú Ì„˜ Ô˙B‡ ‰OÚL ÔÈÙÒen‰ ¯ÈÚOÂ ÏÈ‡«ƒ¿»ƒ«»ƒ∆»»»…∆¬«
ÌBi‰10ÌeÏk ÔÈ‡ -11. «≈»¿

ההזאה 10) אחר וזמנם והשעיר, הפר דם הזאת לפני פירוש,
פ"ד). סוף למעלה (ראה אימוריהם הקטרת ולפני

אחרים.11) מוסף ושעיר איל וישחוט היום, עבודות יעשה
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דם  שהזאת מפני נפסלו בחוץ, הנעשים דברים שהם ואע"פ
ההערה  (ראה הם בפנים הנעשים דברים והשעיר הפר
כהן  של אילו את כאן השמיט שרבינו לפלא, הקודמת).
וצ"ע. היום. עבודות אחר שזמנו פסק פ"ד בסוף והרי גדול,

.„¯ÈÚO‰ Ìc ÌÈc˜‰12ÌÈL„w‰ L„˜a ¯t‰ Ì„Ï ƒ¿ƒ««»ƒ¿««»¿…∆«√»ƒ
¯Ó‚iL Ì„˜13B˙ÂˆÓk ¯t‰ ÌcÓ ‰fÈ - B˙„B·Ú14, …∆∆ƒ¿…¬»«∆ƒ««»¿ƒ¿»

BÓcÓ ‰fÈÂ B˙B‡ ËÁLÈÂ ¯Á‡ ¯ÈÚO ‡È·È Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ»ƒ«≈¿ƒ¿«¿«∆ƒ»
Ìc ÌÈc˜‰ .ÔBL‡¯‰ ÏÒtÈÂ ,B˙ÂˆÓk ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈»ƒƒ¿ƒ«
- ˙Î¯t‰ ÏÚ ÏÎÈ‰aL ˙Bzna ¯t‰ Ì„Ï ¯ÈÚO‰«»ƒ¿««»««»∆«≈»««»…∆

¯t‰ Ìc ¯Á‡Ï ‰iL ÌÚt ¯ÈÚO‰ ÌcÓ ‰fÈÂ ¯ÊÁÈ15. «¬…¿«∆ƒ««»ƒ««¿ƒ»¿««««»

ס.12) שם דם 13)משנה להזות שהתחיל אע"פ כלומר,
דם  והזה והפסיק ההזאות, כל את גמר שלא אלא הפר

פסול. – ואינה 14)השעיר מדעתו, רבינו הוסיף זו תיבה
אלא  שפסק ממקום מתחיל שאינו לומר והתכוון במשנה.
משנה, כסתם פסק כלום. נתן לא כאילו ההזאות  כל נותן
שדין  וסובר סא. שם בברייתא שמעון ור' אלעזר כר' ולא
הסמוכה). בהלכה לקמן (ראה נשפך כדין הקדים

למעלה 15) (ראה בהיכל פוסל אינו הסדר ששינוי ואע"פ
חזר  לא אם בדיעבד ורק לכתחילה, להזות צריך ב), הערה
בדין  כך אינו ולמה א). בהלכה (לחםֿמשנה כשר – והזה
דם  מתן לפני השעיר שחיטת הקדים ששם מפני הקודם?
נפסל  ולפיכך לתקן, אפשר אי וזה הקדשים, בקודש הפר

במקומו. אחר ומביאים הראשון השעיר

.‰Ìc‰ CtL16L„˜aL ˙BzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú ƒ¿««»«∆…»««»∆¿…∆
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ÌÈL„w‰17‰lÁza ‰fÈÂ ¯ÊÁÈÂ «√»ƒ»ƒ»«≈¿«¬…¿«∆«¿ƒ»

.ÌÈL„w‰ L„˜a¿…∆«√»ƒ

ס.16) שם אחרת.17)משנה בהמה ישחוט פירוש,

.Â¯Ób18˙Bzna ÏÈÁ˙‰Â ÌÈL„w‰ L„˜aL ˙BzÓ »««»∆¿…∆«√»ƒ¿ƒ¿ƒ««»
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ÏÎÈ‰aL∆«≈»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈

ÏÎÈ‰aL ˙BÈf‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙ÈÂ19. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««»∆«≈»

בקודש 19)שם.18) ולהזות לחזור צריך אינו אבל
כמצוותה  ונעשתה עצמה בפני כפרה שהן מפני הקדשים,

הסמוכה). בהלכה (ראה

.Ê¯Ób20ÁaÊÓ ÏÚ ÔzÏ ÏÈÁ˙‰Â ÏÎÈ‰aL ˙BzÓ »««»∆«≈»¿ƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿«
¯Á‡ Ì„ ‡È·È - ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ìc‰ CtLÂ ·‰f‰«»»¿ƒ¿««»«∆…»«»ƒ»«≈
ÈÙa ‰¯tk ÔlkL .ÁaÊn‰ ˙BzÓ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ««¿«ƒ¿≈«∆À»«»»ƒ¿≈

Ô‰ ÔÓˆÚ21. «¿»≈

השני.21)שם.20) את מעכב אחד אין ולפיכך

.ÁBÈ‡ - Ìc‰ CtL Ck ¯Á‡Â ÁaÊn‰ ˙BzÓ ¯Ób»««¿«ƒ¿≈«¿««»ƒ¿««»≈
ÁaÊÓ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰ ˙ÎÈÙML ;¯Á‡ Ì„ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«≈∆¿ƒ««¿»ƒ«ƒ¿≈«

˙·kÚÓ dÈ‡ ÔBˆÈÁ‰22CtLpL ‡e‰ ¯t‰ Ìc Ì‡Â . «ƒ≈»¿«∆∆¿ƒ««»∆ƒ¿«
˙Bzn‰ Ïk ¯Ó‚iL Ì„˜23,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - …∆∆ƒ¿…»««»¬≈∆≈ƒ««≈

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙¯Ë˜ ÔtÁÈÂ24¯ÈË˜ÈÂ ,¯t‰ ˙ËÈÁL ¿«¿…¿…∆««¿ƒ»…∆¿ƒ««»¿«¿ƒ
epnÓ ‰fÈÂ BÓ„ ‡È·È Ck ¯Á‡Â ,˙¯Ëw‰25. «¿…∆¿««»»ƒ»¿«∆ƒ∆

מז.22) זבחים ומשנה ברייתא סא. נתן 23)שם אם אפילו

כל  נתן ולא הפרוכת, ועל הקדשים בקודש המתנות כבר
הזהב. מזבח על "אחר",24)המתנות מגיה הכסףֿמשנה

שחיטת  קודם שחפנה קטורת כתב: ב בהלכה למעלה שהרי
כלום. עשה לא הראשון,25)הפר הפר של הסדר לפי

בדם  המדובר ז ו, ה, ובהלכות להזאות. קודמת שהקטורת
השעיר.

.ËÔÈ‡Â26ÌÈ„‚a ‡nËÓ27ÔLc‰ ˙È·a Û¯O ÔÈ‡Â28 ¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«∆∆
.‰¯tk‰ ‰¯Ó‚ BaL ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ¯t‰ ‡l‡∆»«»«∆»«¬∆ƒ¿¿»««»»

כרבנן.26) ופסק ורבנן, שמעון ר' מחלוקת סא: שם
את 27) ורחץ בגדיו יכבס אותם "והשורף בתורה: כתוב

כח). טז, (ויקרא במים" ה"ז 28)בשרו ג פ, למעלה ראה
פ"ז  (ראה בעזרה נשרף נשפך שדמו והפר מח. הערה

ה"ד). הקרבנות מעשה מהלכות

.ÈBÏ ·¯Ú˙29¯Ó‚iL Ì„˜ ¯ÈÚO‰ Ì„a ¯t‰ Ì„ ƒ¿»≈««»¿««»ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙B - ˙BÈf‰‰««»≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈

¯t30ÌLÏ ‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ , «¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈
‰B¯Á‡ ‰zÓa e·¯Ú˙ .¯ÈÚO31˙Á‡ Ô˙B - »ƒƒ¿»¿¿«»»«¬»≈««

‰hÓÏ32Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ ,¯t ÌLÏ ¿«»¿≈«¿≈¿≈««¿«¿»¿∆«
.¯ÈÚO ÌLÏ ‰hÓÏ¿«»¿≈»ƒ

נז.29) שם ירמיה, ר' של כשנתערבו 30)מימרא המדובר
אחת  שאמר ומה הקדשים. בקודש הפר דם שנתן אחר
אבל  הפרוכת. שעל להזאות הכוונה למטה, ושבע למעלה
הפר  דם מתן לפני השעיר את שחט הרי כן, לפני כשנתערבו
דייק  ולפיכך ב), הלכה למעלה (ראה ופסול הקדשים בקודש
בשם  (כסףֿמשנה ההזאות" שיגמור "קודם וכתב: רבינו,
כלום. בפנים שנתן קודם פירש: שם ורש"י קורקוס). הר"י

זה. פירושו על תמהו שם על 31)ובתוספות שנתן פירוש,
גורס  (רש"י למטה ושש למעלה אחת הפר, מדם הפרוכת
למעלה  אחת הפר מדם שנתן ופירש האחרונות", "במתנות

הדמים). נז:32)ונתערבו שם בגמרא גירסתו היא כך
למטה). שבע גורס: (ורש"י

.‡ÈeÙlÁ˙33Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡ Ú„È ‡ÏÂ ˙BÒBk‰ ƒ¿«¿«¿…»«≈∆«
Ô‰Ó „Á‡Ó Ô˙B - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBk ‡e‰ ‰Ê È‡Â ¯t‰«»¿≈∆««»ƒ≈≈∆»≈∆
˙Á‡ ÈM‰ ÔÓ Ô˙BÂ ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»¿≈ƒ«≈ƒ««
ÔBL‡¯‰ ÔÓ Ô˙BÂ ¯ÊBÁÂ) ,‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ34 ¿«¿»¿∆«¿«»¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ô˙pL ÌB˜Ó ÏkÓ ‡ˆÓ .(‰hÓÏ Ú·LÂ ‰ÏÚÓÏ ˙Á‡««¿«¿»¿∆«¿«»ƒ¿»ƒ»»∆»«
.¯ÈÚO‰ ÌcÓ ÂÈ¯Á‡Â ¯t‰ ÌcÓƒ««»¿«¬»ƒ««»ƒ

השעיר,34)שם.33) מדם היא הראשונה הכוס שמא
פעם  עוד ממנו ומזה חוזר ולכן הפר, דם לפני אותו והזה
הסוגריים  את (למחוק ה"ד למעלה ראה הפר, דם הזאת אחר
היתה  כסףֿמשנה בעל לעיני בטעות. זו בבא הסובבים
אחת  השני, מן ונותן "וחוזר מוטעית: תוספת עם גירסא
למוחקה, וצריך אמר: זו תוספת ועל למטה". ושבע למעלה
שרשם  ומי נשארת. הראשון" מן ונותן "וחוזר הבבא אבל

הכסףֿמשנה). בדברי טעה הסוגריים, את

.·È¯ÈÚO‰ Ìc Ïa˜Â ,˙BÒBk ÈzLa ¯t‰ Ìc Ïaƒ̃≈««»ƒ¿≈¿ƒ≈««»ƒ
e·¯Ú˙Â ,˙BÒBk ÈzLa35˙BÒBk‰ ˙ˆ˜Ó36Ú„B ‡ÏÂ ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿…«
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Ïk ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÚO‰ Ìc ÒBkÓ ¯t‰ Ìc ÒBk««»ƒ««»ƒ¬≈∆«∆»
CÙBLÂ ,e·¯Ú˙ ‡lL ˙BÒBk‰ ÔÓ Ô˙ÂˆÓk ˙BÈf‰‰««»¿ƒ¿»»ƒ«∆…ƒ¿»¿¿≈
Ô˙B‡Â ,‰Âˆnk „BÒÈ‰ ÏÚ Ô‰Ó ‰f‰L el‡ È¯ÈL¿»≈≈∆ƒ»≈∆««¿«ƒ¿»¿»

‰n‡Ï eÎÙMÈ e·¯Ú˙pL ˙BÒBk‰37. «∆ƒ¿»¿ƒ»¿»«»

הפר 36)שם.35) דם איזו מכיר הוא כוסות שתי כלומר,
יודע  ואינו לו, נתחלפו האחרות ושתים השעיר, דם ואיזו
שהדמים  פירש (ורש"י השעיר דם ואיזוהי הפר דם איזוהי
שאמרו: כפירושו, מוכיחה הגמרא ולשון נתערבו, מעצמם
וכנראה  כוסות". "מקצת אמרו ולא נתערבו, דמים" "מקצת

רבינו). לפני היתה אחרת היה 37)גירסא מרזב כעין
שנפסלו, הדמים את שופכים שלתוכה העזרה, רצפת באמצע
פפא, כרב העזרה. שבכותל חור דרך לחוץ יוצאים והם
על  הנשפכים שיריים דין עליהם אין שנתערבו שהכוסות

למזבח. ראויות שאינן מפני היסוד,

.‚È¯t38‰B˜ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ««ƒƒ««ƒ∆…≈»∆
‰ - BÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯t :¯Ó‡pL ,BlMÓÌB˜n ƒ∆∆∆¡««««»¬∆«»

‰È‰ ‡Ï el‡L ;ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ Ba BBÓÓ ¯È˜Ù‰ƒ¿ƒ»¿»∆»«…¬ƒ∆ƒ…»»
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ba ÔÈ¯tk˙Ó eÈ‰ ‡Ï - ˙eÙzL Ba Ô‰Ï»∆À»…»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
„ÓBÚL Ô‰k‰ - ¯t‰ ËÁMiL Ì„˜ ÏB„b Ô‰k ˙Ó≈…≈»…∆∆ƒ»≈«»«…≈∆≈
ÏL ˙‡ ËÁBL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯t ‡È·Ó BÈ‡ ÂÈzÁz«¿»≈≈ƒ««≈∆»≈∆∆

˙eÓzL ‰ÈÏÚa e˙nL ˙‡hÁ BÈ‡Â .ÔBL‡¯39ÔÈ‡L , ƒ¿≈«»∆≈¿»∆»∆»∆≈
¯tÎiL Ì„˜ ˙Óe ¯t‰ ˙‡ ËÁL .‰˙Ó ÌÈa¯‰ ˙‡hÁ««»«ƒ≈»»«∆«»≈…∆∆¿«≈

Ba ¯tÎÓe ‰Ê Ì„a ÒÎ ¯Á‡‰ Ô‰k‰ - BÓ„a40. ¿»«…≈»«≈ƒ¿»¿«∆¿«≈

נא:38) המוקדשים 39)שם פסולי מהלכות ד פרק ראה
א. בדין 40)הלכה לקיש וריש חנינא ר' נחלקו מט: שם

סובר  נ.) (שם אשי שרב מפני לקיש, כריש רבינו ופסק זה,
כמותו.

.„ÈÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È¯ÈÚO ÈL41ÔÈÂL eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ¿≈¿ƒ≈«ƒƒƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ
‰‡¯Óa42‰ÓB˜·e43ÌÈÓ„·e44Û‡ .˙Á‡k Ô˙ÁÈ˜Ïe , ¿«¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»»¿«««

ÔÈ¯Lk - ÔÈÂL ÔÈ‡L Èt ÏÚ45ÌBi‰ Ô‰Ó „Á‡ Á˜Ï . «ƒ∆≈»»ƒ¿≈ƒ»«∆»≈∆«
.ÌÈ¯Lk - ¯ÁÓÏ „Á‡Â¿∆»¿»»¿≈ƒ

סב.41) שם לבן.42)משנה והשני שחור אחד יהיה שלא
מהשני.43) גבוה אחד יהיה מחירם 44)שלא שיהיה

מהכתוב. זה דין דרשו שם: בגמרא שם.45)שוה.

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ ˙Ó46ÁwÈ - ˙Ó ÏÈ¯‚‰ ‡lL „Ú Ì‡ : ≈∆»≈∆ƒ«∆…ƒ¿ƒ≈ƒ«
ÏÈ¯‚ÈÂ ÌÈL ‡È·È - ˙Ó ÏÈ¯‚‰MÓ Ì‡Â ;ÈMÏ ‚eÊ«≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

‰lÁza Ô‰ÈÏÚ47ÏL ‰È‰ Ì‡ :˙nL e‰Ê È‡ ‰‡B¯Â . ¬≈∆«¿ƒ»¿∆≈∆∆≈ƒ»»∆
Ìi˜˙È ÌMÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL ‰Ê :¯ÓB‡ - ÌL≈≈∆∆»»»»«»«≈ƒ¿«≈
‰Ê :¯Ó‡È - ÏÊ‡ÊÚ ÏL ˙n‰ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈzÁz«¿»¿ƒ»»«≈∆¬»≈…«∆
ÈM‰Â .ÂÈzÁz Ìi˜˙È - ÏÊ‡ÊÚÏ Ï¯Bb‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚL∆»»»»«»«¬»≈ƒ¿«≈«¿»¿«≈ƒ

ÛBÒa Ô‰ÈÏÚ ÏÈ¯‚‰L ÌÈM‰ ÔÓ48ÏtiL „Ú ‰Ú¯È - ƒ«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¿∆«∆ƒ…
‰·„Ï ÂÈÓ„ eÏtÈÂ ¯ÎnÈÂ ,ÌeÓ Ba49˙‡hÁ ÔÈ‡L ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿»»ƒ¿»»∆≈««

.‰˙Ó ¯eav‰«ƒ≈»

שם.46) ראשונה.47)משנה בהגרלה במשנה 48)כמו
שהגריל  השנים "מן הוסיף: ורבינו ירעה", "והשני כתוב:
איזה  בדבר יוחנן ור' רב נחלקו שם, בגמרא בסוף". עליהם

יקרב, ראשון שבזוג השני אומר: רב רועה. ואיזה קרב מהם
רבינו  ופסק להיפך, אומר יוחנן ור' ירעה. שני שבזוג והשני
(ביצה  יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב למקובל, בניגוד כרב
כג, הלכה המוקדשים פסולי מהלכות בפ"ג פסק וכן ד.).

לחםֿמשנה). (ראה שם הערה ד 49)ראה פרק שם ראה
שם. והערה א, הלכה

.ÊË¯ÈÚOÂ ¯t50LÈ¯Ù‰Â ,e„·‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL «¿»ƒ∆«ƒƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ
eÚ¯È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓÂ ,e·¯˜Â Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«¿≈∆¿»¿¿ƒ¿¿»ƒƒƒ¿
Ì‡ ÔÎÂ .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ e¯ÎnÈÂ ,e·‡zÒiL „Ú«∆ƒ¿»¬¿ƒ»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ
e·¯˜È - el‡ e·¯˜iL Ì„˜ ÌÈBL‡¯‰ e‡ˆÓƒ¿¿»ƒƒ…∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿

ÌÈBL‡¯‰51,ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú ÌÈiM‰ eÚ¯ÈÂ , »ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ«∆ƒ…»∆
.‰˙Ó ¯eav‰ ˙‡hÁ ÔÈ‡L .‰·„Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»»∆≈«««ƒ≈»

ר'50) דעת נגד שמעון, ור' אליעזר כר' נ: שם ברייתא
ימותו. האומר: והערה 51)יהודה טו, הלכה ראה כרב,

מז.

.ÊÈÏÒBt Ìen‰52ÌeÓ elÙ‡ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOa «≈«»ƒ«ƒ¿«≈«¬ƒ
¯·BÚ53ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .54ÏÒÙ -55ÔB‚k . ≈¿≈ƒ«¬»¿À«¿«ƒ¿«¿

B˙iÁcL .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰ÏBÁÏ Bn‡ ‰ËÁLpL∆ƒ¿¬»ƒ¿∆¿«ƒƒ∆¿ƒ»
L ‡È‰ ÏÊ‡ÊÚÏB˙ËÈÁ56. «¬»≈ƒ¿ƒ»

סג:52) זמן.53)שם אחר אינו 54)שיתרפא עכשיו
ראוי. יהיה מסויים זמן וכשיעבור שם.55)ראוי,

לא 56) בנו ואת "אותו כח): כא, (ויקרא אמרה והתורה
שם  רבא דברי זמן, מחוסר הוא ולפיכך אחד", ביום תשחטו
אם  כי ההגרלה, אחרי אמו כשנשחטה [והמדובר סד.
לשעיר  מיוחד לריבוי צריכים אנו אין כן לפני נשחטה
ששני  מפני פסול הוא שהרי לה', קרבן מהכתוב המשתלח
חטאת, לקרבן היינו לה', ראויים להיות צריכים השעירים

סג:]. בגמרא שם ראה

.ÁÈÈÁ „ÓÚÈ :¯Ó‡pL ;ÏeÒt - ‰Ù¯Ë ‰È‰57. »»¿≈»»∆∆¡«»√««

ושם 57) יא: בחולין מקורו זה דין חיה. אינה וטריפה
לה', הראוי את אלא לעזאזל קובע הגורל שאין מפני נימקו:
שהטעם  מפני נימוקו, הוסיף ורבינו לקרבן. פסולה וטריפה
ומן  בלבד, ההגרלה לפני בנטרף יפה כוחו בגמרא, שאמרו
– ההגרלה אחרי נטרף אם שאפילו לומדים אנו הכתוב
מקור  מצאו לא הרמב"ם מפרשי (משנהֿלמלך). נפסל.
המובא. מהכתוב זאת למד עצמו שמדעת ונראה זו, לדרשה

.ËÈ‰ÏÁ58ÏÚ B·Èk¯Ó - Cl‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ¯ÈÚO‰ »»«»ƒ¿≈»¿«≈«¿ƒ«
.˙aLa elÙ‡Â ,BÙ˙k¿≈«¬ƒ¿«»

סו:58) שם

.ÎÁlLÓ‰ ‰ÏÁ59¯Á‡ „Èa BÁlLÓ ‰Ê È¯‰ -60. »»«¿«≈«¬≈∆¿«¿¿««≈

פ"ג 60)שם.59) ראה מאתמול. לכך הוזמן שלא אע"פ
ז. הלכה

.‡Î‡ÓË61Lc˜nÏ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÁlLÓ‰62 ƒ¿»«¿«≈«¬≈∆ƒ¿»«ƒ¿»
- ‰¯a„n‰ ÈzÚ LÈ‡ „Èa :¯Ó‡pL ;‡ˆBÈÂ BÏËBÂ¿¿¿≈∆∆¡«¿«ƒƒƒ«ƒ¿»»

.‡ÓË elÙ‡ ,ÔÎe‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆«¬ƒƒ¿»
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אין 62)שם.61) כרת, חייב למקדש הנכנס שטמא ואע"פ
זה  דין דרשו שם טהור. אחר בידי השעיר את שולחים

מהכתוב.

.·ÎÂÈ¯Á‡ „¯È - ˙Ó ‡ÏÂ ¯ÈÚO‰ ÏÙÂ BÙÁc¿»¿»««»ƒ¿…≈≈≈«¬»
ep˙ÈÓÈÂ63‰Ê ¯ÈÚO È¯·È‡Â .B˙ÈÓnL ¯·c ÏÎa ƒƒ∆¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈»ƒ∆

‰È‰a ÔÈ¯zÓ64. À»ƒ«¬»»

ורבא 64)שם.63) ושמואל, רב בין מחלוקת סז. שם
שלח  תורה אמרה "שלא שמותרים סז:) (שם מכריע
אפשר  בהנאה, אסורים שהם תאמר שאם פירוש לתקלה",
שעיר  שאיברי ידעו ולא שימצאום אדם בני בהם שייכשלו

מהם. וייהנו הם המשתלח

.‚Î;‰fÓ ‰È‰ ‡Ï - ÏÎÈ‰ ÏL ‰¯˜z ‰˙ÁÙƒ¿¬»ƒ¿»∆≈»…»»«∆
„ÚBÓ Ï‰‡a :¯Ó‡pL65. ∆∆¡«¿…∆≈

מ.65) זבחים שלמעלה. הכיסוי בלי אוהל ואין

.„ÎÁaÊÓ66;ÂÈÏÚ ‰fÈ ‡Ï - ˙¯Ëwa CpÁ˙ ‡lL ƒ¿≈«∆…ƒ¿«≈«¿…∆…«∆»»
.ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜ ÁaÊÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿…∆««ƒ

אלא 66) המזבח את מחנכים שאין מט. מנחות משנה
בין  "של במשנה שגרסו משמע נ. ובגמרא הסמים. בקטורת
ורבינו  שחר. של בקטורת נאמר: שם ובברייתא הרבים",
תמידין  מה' בפ"ג למעלה שכתב מה על והסתמך סתם כאן
של  כהכרעתו הערבים", בין של "בקטורת ה"א ומוספין

אביי.

.‰Î¯ÒÁ67‰ÈnqÓ „Á‡ ˙¯Ëw‰ ÔÓ68‰ÏÚÓ B‡ »«ƒ«¿…∆∆»ƒ«»∆»«¬∆
ÔLÚ69-¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ70Èk ˙eÓÈ ‡ÏÂ : »»«»ƒ»»∆»∆∆¡«¿…»ƒ

B˙‡Èa ÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ ÔÎÂ .˙¯tk‰ ÏÚ ‰‡¯‡ ÔÚa∆»»≈»∆«««…∆¿≈«»ƒ»«ƒ»
‰ÂˆÓ ‡Ïa71‰‡È·a ‚‚L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .72„ÈÊ‰Â ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ

˙¯Ë˜a73‰¯ÒÁ‰ ÌÚ ‰ÓÏL ˙¯Ë˜a ÒÎpL B‡ ,74- ƒ¿…∆∆ƒ¿«ƒ¿…∆¿≈»ƒ«¬≈»
.‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»

נג.67) שם היו 68)בברייתא סממנים מיני  עשר אחד
כריתות  בגמרא ה"ב). המקדש כלי מהלכות (פ"ב בקטורת
את  והסמיכו מסיני, למשה הלכה זה שדבר הונא רב אמר ו:

סמים. לך קח ל): (שמות הכתוב על צמח 69)ההלכה מין
עשר  אחד במנין ואינו אותו, כשמבעירים רב עשן שמעלה
עשן, מעלה גם שמוסיפים הכתובים מן למדו שם הסממנים.

בושם. צמחי ממיני בגמרא 70)שאינו עשן. למעלה נימוק
חד  אשי: רב ואמר הקטורת, ענן וכסה הפסוק גם מובא שם
את  רק רבינו הביא למה לתמוה ויש לעכב. וחד למצוה

בלבד. הראשון הקטרה.71)הכתוב מצוות קיים לא שהרי

מצוה.72) בלי הקדשים לקודש להכנס שאסור ידע שלא
חסרה.73) קטורת להקטיר שאסור ביאתו 74)ידע וא"כ

חסירה. קטורת והקטיר עבר אבל מצוה, עם היתה

.ÂÎ˙ÈÊk ÌÈL„w‰ L„˜ ÏL ˙¯Ëw‰ ÔÓ ¯ÈË˜‰ƒ¿ƒƒ«¿…∆∆…∆«√»ƒ¿«ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÏÎÈ‰a75. «≈»«»ƒ»

ר'75) על החולקים חכמים שלדעת משמע קט: בזבחים
ששיעור  ואע"פ כזית, הקטרת על חייב שם, במשנה אליעזר
מפני  והטעם חפניו. מלא הוא הקדשים בקודש הקטרה

היא. הקטרה כזית שבהיכל

.ÊÎ˙¯Ëw‰ ˙ÈÙÁ76‰·LÁn‰Â ,‰„B·Ú -77˙ÏÒBt ¬ƒ««¿…∆¬»¿««¬»»∆∆
ÌÈÏÁb‰ ˙i˙Á ÔÎÂ .da78,‰·LÁÓa ˙ÏÒÙ ˙¯ËwÏ »¿≈¬ƒ««∆»ƒ«¿…∆ƒ¿∆∆¿«¬»»

.Ôa¯˜k Ôa¯˜ È¯ÈLÎnL∆«¿ƒ≈»¿»¿»¿»

מח.76) ביומא שנפשטה פסולי 77)בעיא בהלכות
הפוסלות. המחשבות הן מה מבואר ה"א פי"ג המוקדשים

ופלא 78) לחומרא. ופסק מח: שם בתיקו. שנשארה בעיא
שבהלכה  בדינים שכתב כמו ספק, שזה כתב לא למה הדבר,

(כסףֿמשנה). כח

.ÁÎB‡ ,ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ÔÙÁ»«¿»≈∆¿¿»ƒ«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ79·¯˜Â BÊ B„È·e BÊ B„Èa ÔÙÁL B‡ , ƒ«»¿«¿»∆»«¿»¿»¿≈«

BÊÏ BÊ80ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ˙¯Ë˜ ‰¯ft˙pL B‡ , »∆ƒ¿«¿»¿…∆ƒ»«»»∆
dÙÒ‡Â81ÂÈÙÁÏ Ô˙Â B¯·Á ÔÙÁL B‡ ,82ÔÙÁL B‡ , «¬»»∆»«¬≈¿»«¿»¿»∆»«

ÔBL‡¯ ÔÙÁL ‰Óa ÈL ÒÎÂ ˙ÓÂ83,˜ÙÒ el‡ Ïk - »≈¿ƒ¿«≈ƒ¿«∆»«ƒ»≈»≈
.‰ˆ¯‰ - ¯ÈË˜‰ Ì‡Â ,¯ÈË˜È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ¿»

הקטורת,79) על הכהן יד כשגב היא הנכונה החפינה
נכנסת  והקטורת פשוקות, כשאצבעותיו בלחיצה ומוליכה
לכף  והעלה הקטורת לתוך אצבעותיו תחב ואם ידו. לכף

פסולה. – שלא 80)ידו בעיות הן אלה דינים שלשה
מז:). (שם מח.81)נפשטו שם – נפשטה שלא בעיא

מט.82) רק 83)שם היא שהבעיא אמרו בגמרא שם.
הקטורת  את שנית חופן אינו הגדול שהכהן הסוברים לדעת
ה"א) פ"ד (למעלה פסק שרבינו ומכיון הקדשים, בקודש
ורב  פפא רב מחלוקת אלא כלל, בעיא שם אין וחופן שחוזר
כמי, הלכה כאן הכריע לא ורבינו יהושע. דרב בריה הונא

לחםֿמשנה. ראה ספק. שהוא אמר ולכן

‡zÚiÒa ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»
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― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: i)והּוא ,ai `xwie). ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו v`)ּוכבר dyr zevn)ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

dyrd)לעׂשה meiw iciÎlr lhazn)והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ
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ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:(my)מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר
עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר iciÎlrמּלהׁשאיר xii`a c"ia axwpd) ְְְִִִִֵֶַַַָָ

(oey`x gqta qep` didy in:עליו אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָָָֹעד
עדּֿבקר" מּמּנּו ai)"לאֿיׁשאירּו ,h xacna)נּתק זה וגם . ְְִִִֶֶֶַַַַֹֹ

ּכראׁשֹון. ֲִֵַָלעׂשה

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' הּׁשליׁשי(r`.)ּבפרק לּיֹום ,(daxwdl)אּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
מןֿ "ולאֿילין אמרֹו: והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּתאכל

לּבקר" הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר fh,הּבׂשר mixac) ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
(cלאֿילין" :ּכ זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא .ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ

הּכתּוב הּפסח עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמןֿהּבׂשר
ּכׁשהּוא אחד? ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמדּבר
יתעּלה: אֹומר ועליה ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:

ּובקר" צאן אלהי לה' ּפסח a)"וזבחּת ,my)והּנֹותר . ְְְֱֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יּׂשרף ― הּׁשליׁשי לּיֹום עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחגיגה
עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ― נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבאׁש
ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוכבר

ּפסחים מּמּסכת מקֹומֹות חגיגה(r`.)ּבכּמה .(gÎf)ּומּסכת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' fh)אתּֿפני ,fh mixac)ׁשּיעלה זֹו, מצוה וענין . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ
לבּדֹו להל לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאדם
והּקרּבן ּכׁשּיעלה. עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ―ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹהּזה

והז אמרםהקּדמנּו e:)ּכרנּו dbibg)נצטּוּו מצות "ׁשלׁש : ְְְְְְְְִִִִַַַָָָֹֹ
ּגם נתּבארּו ּוכבר וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, מצות ּכלֹומר, זֹו. מצוה .(c.)ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ְִֵַַַָָָוגם

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ
"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג ci)רגלים ,bk zeny),ּבּכתּוב נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹ
ּוכבר להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעלּיה

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי i`)נכּפל ,fh mixac): ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ"ׁשלׁש

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצות(e:)וׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ
חגיגה וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָנצטּוּו
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָזֹו

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

á"ôùú'ä úáè 'è éðù íåé
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― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ
"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו ci)והּוא ,fh mixac)והיא , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

והענין ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצוה
קרּבן ׁשּיקריבּו הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹון
ׁשלמי על נֹוספים אּלּו ּוׁשלמים עלּֿכלּֿפנים, ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָׁשלמים

ּבּתלמּוד נקראים והם f:)חגיגה, dbibg).ׂשמחה ׁשלמי : ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
חּיבֹות "נׁשים אֹומרים: אּלּו, ׁשלמים הקרבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָועל
ואכלּת ׁשלמים "וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבׂשמחה".

ה'" לפני וׂשמחּת f)ׁשם ,fk my)ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו ּבחּג"מצוה "וׂשמחּת אמרֹו כלל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
אמרם והּוא עֹוד, g.)מהּֿׁשאמרּו my)ּבכלֿמיני "ׂשמח : ְְְְְִֵֶַַָָָָ

הּיין, ּוׁשתּית ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָׂשמחה",
מתיקה ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּולביׁשת
ּבּמקּדׁש ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלּקטּנים

y`x)לבד zelw icil e`eai `ly ick ,my `wec)והיא , ְְִָ
אמרֹו ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ּביתֿהּׁשֹואבה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׂשמחת
ׁשתּית חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ"וׂשמחּת
ּגמרא ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻהּיין

ּברגל.(hw.)ּפסחים ּביתֹו ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבן יהּודה רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָּבּמה
אּלא ׂשמחה אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבתירא
וׂשמחּת. ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבבׂשר,
לבבֿ יׂשּמח ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעכׁשו

eh)אנֹוׁש" ,cw mildz)להם ּבראּוי "אנׁשים עֹוד: ואמרּו . ְְֱֲִֶָָָָָ
(cgeina ognynd xaca)ּולׁשֹון להם". ּבראּוי ְְִֶָָָָונׁשים

והחלּוׁשים הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּתֹורה
והאלמנה" והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר (mixacוהּגרים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

(ci ,fh.

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבלי

ריקם" פני eh)"ולאֿיראּו ,bk zeny)עלּֿכלּֿפנים אּלא , ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָיהיּו

ּבֹו. חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמּסכת

― הרכ"ט ׁשהּמצוה מּלעזֹובהאזהרה הזהרנּו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים
ּפןּֿתעזב ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ּכלֿימי hi)אתֿהּלוי ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִִֵֵֶֶַָָ
(my d`xּֿבלא ― ּפןּֿתעזב ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר :ְְֲֲִֶֶֶַַָֹֹֹ

ֲֶַתעׂשה".
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קסט zah a"iÎ'i iyingÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו
יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם ai)"הקהל ,`l my) ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ―(.cl):ּכׁשאמרּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה onfd)"ּכלֿמצות i`pza miielzy)נׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ
ּדמצות 'הקהל' "והרי ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּפטּורֹות",
הענין: ּבסֹוף והּסק חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻעׂשה

מןֿהּכללֹות" למדין llkd"אין on `vei mb yi llk lka" ik) ְְִִֵֵַָ
("'ek onfdy .. zevn lk ly llkdn d`vi ldwd zevneּוכבר .ְָ

יקרא, ּומי יּקרא, אי לֹומר רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָנתּבארּו
סֹוטה מּמּסכת ז' ּבפרק ― .(n`.)ּומהּֿיּקרא ְִִֵֶֶֶֶַַָָ

― הע"ט ּבכֹורֹות,הּמצוה ּבקּדּוׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּבהם, לעׂשֹות למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר
ּכלֿרחם ּפטר כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל a)ּבבני ,bi zeny)הּתֹורה ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ
צּוּוי ּבלבד. החמֹור ּומין וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּוא
ׁשאנחנּו הּמצוה והיא טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור נכּפל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָזה
יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור יתעּלה: אמר עּתה. ּבּה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמדּברים

"אלהי לה' ּתקּדיׁש הּזכר ּובצאנ ּבבקר(hi ,eh mixac). ְְְְְֱִִֶַַַָָָֹֹ
ּב לּכהנים,ודין ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ּבהמה ׁשל זה כֹור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ודמֹו חלּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָמקריבים
ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּדיני

חּלה `)מּסכת dpyn c wxt)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון bk)ּבארץ. ,ci mixac ,d`x zyxt)יהא "יכֹול : ְְְִֵֵֶָָָ

ּתלמּוד ― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹלֹומר:

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר(bk ,ci my)מּמקֹום ― ְְְְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
ּדגן מעׂשר מביא cala)ׁשאּתה l`xyi ux`)מביא אּתה , ְִִֵֵַַַַָָָָָ

אי ּדגן, מעׂשר מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכֹורֹות;
אינּה זֹו ׁשּמצוה ,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאּתה
א קרב, אינֹו לארץ חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָנֹוהגת

הּוא oiznieקדוׁש ,daxwdl ie`xy onfÎlk elk`l xeq`y) ָ
(eilr ik ,men ea letiyּבמּומֹו ux`aלהאכל od ,el` mipice) ְְֵֵָ

(md ixd ,ux`l dvega ode l`xyiּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְִֵֵֶַָָּבין
הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ּבזמּננּו ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּובין

זֹו. ּבמצוה ְְִִַָָחּיבים

á"ôùú'ä úáè 'é éùéìù íåé
.ç÷ .ãî÷ äùòú àì úåöî

― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִֶַַָָָאתֿהּבכֹור

"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל ai,"לא mixac) ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ
(fiספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ

ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,

ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני
ּבכֹור יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו
לירּוׁשלים. חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּתמים
לאו על והעֹובר ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּובׁשני

לֹוקה. ― ֶֶזה

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אֹו ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב gi,בכֹור xacna) ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ
(fiּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

(alÎ`l)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt seq)הּוא "ּבּבכֹור : ְְְִַָ
הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא ְְֲִִֵֶָָֹאֹומר

á"ôùú'ä úáè à"é éòéáø íåé
.çò äùò úåöî
― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנקריב הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד
ודמּה xyrnd)חלּבּה znda ly)ׁשאריתּה אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

וצאן ּבקר "וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹּבירּוׁשלים.
לה'" יהיהֿקדׁש העׂשירי הּׁשבט ּתחת אׁשרֿיעבר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּכל

(al ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ―ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו נתּבאר,(bk.)מצוה וׁשם . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

― הּבית ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמצוה
ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין elk`lוזהּו icky oeeiky) ְְְֲִִֵֶַָָָָָ

(l"fg eyyg men ea letiy oizndl mc`d lr dfd onfaֶָׁשּמא
(jkÎlk oizndl mc` lkei `ly jezn)― ּבמּום ׁשּלא ְֵֵֶָֹיאכל

מקּדׁש לנּו אין mbׁשהרי ezlik` xizdl xyt` ycwnay) ְֲִֵֵֶָָ
(ezaxwd iciÎlr mena `lyאּלא נֹוהג "אינֹו אמרּו: ―ְֵֵֶָָ

ּבארץ נֹוהג ― ּבנּוי הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני
לארץ. ְֶָָָּובחּוצה

á"ôùú'ä úáè á"é éùéîç íåé
.è÷ äùòú àì úåöî

.èñ äùò úåöî
úáèá"é-'ééùéîç-éùéìùíåé
― הק"ט מעׂשרהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּבמעׂשר יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשּיהיה, אפן ּבאיזה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבהמה
יּגאל" "לא bl)ּבהמה: ,fk `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(my): ְְְִִֵֵָָָֹ

חי לא נמּכר ואינֹו ― יּגאל" "לא אֹומר: הּוא ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ"ּבּמעׂשר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּום". ּבעל ולא ּתמים לא ׁשחּוט, ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹֹולא

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּלפניה עם זֹו מּסכת(l`:)מצוה ּובריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשני a)מעׂשר dpyn ` wxt). ֲִֵֵַ

― הס"ט ּכלֿמיהּמצוה ׁשּיקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָ
חּטאת קרּבן הידּועים הּגדֹולים מןֿהחטאים ּבחטא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשגג
מעם ּבׁשגגה ּתחטא אחת "ואםֿנפׁש יתעּלה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאמרֹו

fk)הארץ" ,c my)ׁשהיא ּכלֹומר קבּועה, חּטאת היא וזֹו . ְְְִִֶֶַַָָָָ
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על ׁשחּיבים ׁשהעברֹות ּבארנּו, ּוכבר ּבהמה. חּטאת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
ּבתנאי ּכרת, זדֹונן על ׁשחּיבים הן זֹו, חּטאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשגגתן

מעׂשה ּבּה ויהיה לאֿתעׂשה מצות zifit)ׁשּתהיה dlert), ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּכבר ּכּלּה זֹו מצוה הלכֹות ּכרתֹות. ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻּכמֹו

הֹוריֹות ּבמּסכת מקֹומֹות(hi.)ּוכרתֹות(g.)נתּבארּו ּובכּמה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ
aw.)ּבׁשּבת .hq)ּוׁשבּועֹות(.ck).ּוזבחים ְְְִַָָ

á"ôùú'ä úáè â"é éùéù íåé
.ò äùò úåöî

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

á"ôùú'ä úáè ã"é ÷"ù íåé
.ò äùò úåöî
úáèã"é-â"éùãå÷-úáù-éùéùíåé

― ׁשבעים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה הּוא ְְְִִִִִַַַַָָ
ּבאחת ספק לנּו יארע אם מסּים קרּבן להקריב ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנצטּוינּו
ועל ּכרת זדֹונן על ׁשחּיבים הּגדֹולֹות העברֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאֹותן
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא זה וקרּבן ― קבּועה חּטאת ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָׁשגגתן
ּתלּוי, אׁשם עליו חּיבים יארע אם אׁשר הּזה הּספק ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואפן
חלב מהן אחת חלב, חתיכֹות ׁשּתי לפניו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא:

`xeq)הּכליֹות `edy)הּלב חלב xzen)והאחרת `edy), ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשאבדה, אֹו אתֿהּׁשנּיה אחר ואכל מהן אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואכל
היתה ׁשאכל החתיכה אם חׁשׁש אצלֹו ונתעֹורר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָונסּתּפק
הּספק על קרּבן ׁשּמקריב זהּו ― האסּורה אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמּתרת
ּתלּוי' 'אׁשם נקרא וזה ּבֹו, להתּכּפר ּכדי הּזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמתעֹורר

(xxazi wtqdy cr cnere ielz oiicr epicy)נתּברר אם .ְִִֵָ
נתאּמת הרי ― הּכליֹות חלב הּוא ׁשּמהּֿׁשאכל ,ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחרּֿכ
ּבקרּבן האמּור והּכתּוב קבּועה. חּטאת ויקריב ׁשגגה ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָׁשּזֹו
תחטא ּכי "ואםֿנפׁש וּיקרא: ּבפרׁשת אמרֹו הּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
ולאֿידע תעׂשינה לא אׁשר ה' מּכלֿמצות אחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹועׂשתה
ּבערּכ מןֿהּצאן ּתמים איל והביא עונֹו ונׂשא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹואׁשם
ׁשגג אׁשר ׁשגגתֹו על הּכהן עליו וכּפר אלֿהּכהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלאׁשם

לאֿידע" giÎfi)והּוא ,d `xwie)ּׁשּלא מה על ּכלֹומר: ― ְְֶַַַַָֹֹ
'לא חכמים לֹו קֹוראים זה וענין ׁשגג. לא אֹו ׁשגג אם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹידע

ּכרתֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(fi.)הּודע', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
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ãé-÷øô ìà÷æçébkÎfi

æé:äîäáe íãà äpnî ézøëäå õøàa øáòz áøç ézøîàå àéää õøàä-ìò àéáà áøç BàçéìLeúL ²¤¬¤¨¦−©¨¨´¤©¦®§¨©§¦À¤µ¤©£´Ÿ¨½̈¤§¦§©¦¬¦¤−¨¨¨¬§¥¨«§¸Ÿ¤
:eìöpé ícáì íä ék úBðáe íéða eìévé àì ýåýé éðãà íàð éðà-éç dëBúa älàä íéLðàäèéøác Bà ¨£¨¦´¨¥¤»§¨¼©À̈¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½¬Ÿ©¦−¨¦´¨®¦²¥¬§©−̈¦¨¥«²¤¬¤

:äîäáe íãà äpnî úéøëäì íãa äéìò éúîç ézëôLå àéää õøàä-ìà çlLàëìàéðc (ìàðã) çðå £©©−¤¨¨´¤©¦®§¨©§¦̧£¨¦³¨¤Æ¨Æ§½̈§©§¦¬¦¤−¨¨¨¬§¥¨«§¸Ÿ©¨¦¥´
ýåýé éðãà íàð éðà-éç dëBúa áBiàå(ô) :íLôð eìévé íú÷ãöá änä eìévé úa-íà ïa-íààëék §¦»§¨¼©À̈¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½¦¥¬¦©−©¦®¥¬¨§¦§¨−̈©¦¬©§¨«¦Á

íìLeøé-ìà ézçlL øáãå äòø äiçå áòøå áøç íéòøä | éèôL úòaøà-ék óà ýåýé éðãà øîà äȩ̈Ÿ¨©¹£Ÿ¨´§Ÿ¦À©´¦«©§©´©§¨©´¨¨¦¿¤Â¤§¨º̈§©¨³¨¨Æ¨¤½¤¦©−§¦¤§¨¨®¦
:äîäáe íãà äpnî úéøëäìáëíëéìà íéàöBé ípä úBðáe íéða íéàöenä äèìt da-äøúBð äpäå §©§¦¬¦¤−¨¨¨¬§¥¨«§¦¥̧«§¨¹̈§¥À̈©«¨¦»¨¦´¨¼¦¨Æ§¦´£¥¤½

éúàáä øLà-ìk úà íìLeøé-ìò éúàáä øLà äòøä-ìò ízîçðå íúBìéìò-úàå íkøc-úà íúéàøe§¦¤¬¤©§−̈§¤£¦«¨®§¦©§¤À©¨«¨¨Æ£¤³¥¥Æ¦Æ©§´¨©¦ ½¥²¨£¤¬¥¥−¦
:äéìòâëúà éúéNò ípç àì ék ízòãéå íúBìéìò-úàå íkøc-úà eàøú-ék íëúà eîçðå ¨¤«¨§¦£´¤§¤½¦«¦§¬¤©§−̈§¤£¦«¨®¦«©§¤À¦Á¸Ÿ¦¨³¨¦Æ¦Æ¥´

(ô) :ýåýé éðãà íàð dá éúéNò-øLà-ìk̈£¤¨¦´¦½̈§ª−£Ÿ¨¬§Ÿ¦«
åè-÷øô ìà÷æçébÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:øòiä éöòa äéä øLà äøBîfä õò-ìkî ïôbä-õò äéäi-äî íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈©¦«§¤¬¥©¤−¤¦¨¥®©§¾̈£¤¬¨−̈©£¥¬©¨«©
â:éìk-ìk åéìò úBìúì ãúé epnî eç÷é-íà äëàìîì úBNòì õò epnî çwéä£ª©³¦¤ÆÆ¥½©£−¦§¨¨®¦¦§³¦¤ÆÆ¨¥½¦§¬¨−̈¨¤«¦

i"yx
(ÊÈ).áøç:למלחמה éèôù.(Î‡)גייסות

בלע"ז: éë.מישגושטיש"ש óà וכ"ש וחומר קל לשון
יראים  ביהודה פה אנחנו הנה כגון המקרא בכל וכן הוא

כג) א  זו(שמואל  בפרשה וכן קעילה נלך כי (יחזקאל ואף

אש ט"ו) כי אף למלאכה יעשה  לא תמים בהיותו הנה
וכו': בלע"ז:äøúåð.(Î·)אכלתהו איירטרמאי"ש

.íéàöåîä:כאן ויביאום מעשיהם:íúåìéìò.בשביה
(·).õò ìëî ïôâä õò äéäé äî שאר מכל סופו מה

øòéä.עצים: éöòá äéä øùà äøåîæä גפן על לא
גפן  זמורות על אלא לך אומר אני פרי שעושה הכרמים

ביערים: åâå'.(‚)הגדילה åðîî ç÷åéä:לכך ראוי אינו
.éìë ìë:כלי שום

cec zcevn
(ÊÈ).·¯Á Â‡אחוזי הארץ  על אביא אשר יהיה  העון גמול  אם

Â‚Â'.חרב: È˙¯Ó‡Â:לחזק הדבר  ÂÏÈˆÈ.(ÁÈ)כפל  ‡Ï ר"ל
ובנות: בנים  בזכותם  להציל  מחייבת הדין שורת ‡Â(ËÈ)אין

הארץ:„·¯. על  דבר אשלח  אשר יהיה  העון גמול ·„Ì.אם
מהאויר הדם  שנפסד  הוא הדבר  מהות  כי אותו להפסיד 

Â‚Â'.(Î)המופסד : Ô· Ì‡ להציל מחייבת  הדין שורת  אם ר "ל 
בת: בין  בן בין  ‡„'.(Î‡)בזכותם ¯Ó‡ ‰Î ÈÎאמר כן  אשר

עוונם בגמול ירושלים  על  אשלח  שהנה הדבר שכן  כל  אשר ה'
שורת שאין הוא שכ "ש להכריתם הרעים  שפטי  ארבעת את 

הצדיקים : בזכות ניצל  מהם  מי שיהיה מחייבת  ·‰.(Î·)הדין ‰¯˙Â ‰‰Âהבנים והם פליטה בה תשאר  בחסדי עכ "ז  ר"ל 
בגולה : ללכת מירושלים המוצאים ‡ÌÎÈÏ.והבנות ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‰לבוא מירושלים  יוצאים הם הנה  יאמר הגולה בני מול  אל

בבלה: „¯ÌÎ.אליכם  טובים:‡˙ לא  ירושליםÌ˙ÓÁÂ.אשר על  הבאתי  אשר הרעה  על  שהתאבלתם  מה על תנחומין לכם  יהיה 
לאבדון: ראויים שהיו תראו  בהבאים ÏÎ.כי תנחומין:‡˙ לכם יהיה  כולם על עליהם שהבאתי הרעות  מיני כל  על ר"ל

(‚Î).ÌÎ˙‡ ÂÓÁÂ:ביאור לתוספת הדבר וכפל  הרעים  דרכם את תראו כי הרעה  על אתכם ינחמו  הנה אזÌ˙Ú„ÈÂ.הבאים
העון: בגמול  כ"א בה שעשיתי הרעה כל את עשיתי בחנם  לא אשר תדעו

(·).'ÂÎÂ ‰È‰È ‰Ó: העצים שאר מכל הגפן עץ של הגרעון הוא  מה Â‚Â'.ר"ל  ‰¯ÂÓÊ‰פרי בעלת הכרמים גפן על  לא  ר "ל 
פירות: עושה  שאינו מדברי גפן עץ  שהוא ביער  הגדילה הזמורה  על אלא אומר לעשות‰Á˜ÂÈ.(‚)אני  עץ  ממנו יוקח  וכי

לכלום: ראוי ואינו ורך חלוש  הוא הזה העץ  כי  על וזהו בתמיה  כלי שום  עליו  לתלות יתד  לעשות עץ ממנה  יקחו וכי  למלאכה 

oeiv zcevn
(‡Î).ÈÎ Û‡הזה הבית כי  אף  וכן  וק"ו  שכן כל כמו  ענינו

ח) ושרידËÈÏÙ‰.(Î·):(מ"א פליט  כמו ב)שארית  ·ÌÈ:(איכה
.˙Â·Â יגח בת  או יגח  בן או  וכן  וקטנות קטנים כא)ר"ל (שמות

כגדולים: בעבירה  מורגלים שאינם עם Ì˙ÂÏÈÏÚ.ור "ל 
למו ועולל  כמו א)מעשיהם :(איכה

(·).‰¯ÂÓÊ‰זמורה משם  ויכרתו וכן הגפן  מעץ ענף יקרא כן
יג) מסמר :È˙„.(‚):(במדבר כעין תליה :ÂÏ˙Ï˙.הוא  ÏÎמל '
.ÈÏÎתאכלו לא  דם וכל  חלב כל  וכן כלי  ד)שום  :(ויקרא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בקשר עם יום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו העבר נתקבל, ויה"ר מהשי"ת שימלא 
משאלות לבבו לטובה בגשמיות וברוחניות, ותקוים בו - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע אשר - לשנה טובה בלימוד ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו.

על  להתאנח  זה  ותמורת  אנחות,  מאלף  אחת  פעולה  טובה  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע 
הוראת  ע"פ  אשר  מובן   - החסידות  ותורת  הנגלה  תורת  בלימוד  בשקידה  ויוסיף  יתמיד  הנה  מצבו, 
הבעש"ט צריך לשמור את בריאות הגוף, ואין בזה סתירה כלל, ואדרבה עוד מביא סיוע - וכפסק רז"ל 

אשר יגעת ומצאת תאמין במילא יצליח בזה.

בברכה לת"ת ביר"ש ובהצלחה.



קעי ehÎci wxt l`wfgi - mi`iap

ãé-÷øô ìà÷æçébkÎfi

æé:äîäáe íãà äpnî ézøëäå õøàa øáòz áøç ézøîàå àéää õøàä-ìò àéáà áøç BàçéìLeúL ²¤¬¤¨¦−©¨¨´¤©¦®§¨©§¦À¤µ¤©£´Ÿ¨½̈¤§¦§©¦¬¦¤−¨¨¨¬§¥¨«§¸Ÿ¤
:eìöpé ícáì íä ék úBðáe íéða eìévé àì ýåýé éðãà íàð éðà-éç dëBúa älàä íéLðàäèéøác Bà ¨£¨¦´¨¥¤»§¨¼©À̈¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½¬Ÿ©¦−¨¦´¨®¦²¥¬§©−̈¦¨¥«²¤¬¤

:äîäáe íãà äpnî úéøëäì íãa äéìò éúîç ézëôLå àéää õøàä-ìà çlLàëìàéðc (ìàðã) çðå £©©−¤¨¨´¤©¦®§¨©§¦̧£¨¦³¨¤Æ¨Æ§½̈§©§¦¬¦¤−¨¨¨¬§¥¨«§¸Ÿ©¨¦¥´
ýåýé éðãà íàð éðà-éç dëBúa áBiàå(ô) :íLôð eìévé íú÷ãöá änä eìévé úa-íà ïa-íààëék §¦»§¨¼©À̈¦§ªÆ£Ÿ¨´§¦½¦¥¬¦©−©¦®¥¬¨§¦§¨−̈©¦¬©§¨«¦Á

íìLeøé-ìà ézçlL øáãå äòø äiçå áòøå áøç íéòøä | éèôL úòaøà-ék óà ýåýé éðãà øîà äȩ̈Ÿ¨©¹£Ÿ¨´§Ÿ¦À©´¦«©§©´©§¨©´¨¨¦¿¤Â¤§¨º̈§©¨³¨¨Æ¨¤½¤¦©−§¦¤§¨¨®¦
:äîäáe íãà äpnî úéøëäìáëíëéìà íéàöBé ípä úBðáe íéða íéàöenä äèìt da-äøúBð äpäå §©§¦¬¦¤−¨¨¨¬§¥¨«§¦¥̧«§¨¹̈§¥À̈©«¨¦»¨¦´¨¼¦¨Æ§¦´£¥¤½

éúàáä øLà-ìk úà íìLeøé-ìò éúàáä øLà äòøä-ìò ízîçðå íúBìéìò-úàå íkøc-úà íúéàøe§¦¤¬¤©§−̈§¤£¦«¨®§¦©§¤À©¨«¨¨Æ£¤³¥¥Æ¦Æ©§´¨©¦ ½¥²¨£¤¬¥¥−¦
:äéìòâëúà éúéNò ípç àì ék ízòãéå íúBìéìò-úàå íkøc-úà eàøú-ék íëúà eîçðå ¨¤«¨§¦£´¤§¤½¦«¦§¬¤©§−̈§¤£¦«¨®¦«©§¤À¦Á¸Ÿ¦¨³¨¦Æ¦Æ¥´

(ô) :ýåýé éðãà íàð dá éúéNò-øLà-ìk̈£¤¨¦´¦½̈§ª−£Ÿ¨¬§Ÿ¦«
åè-÷øô ìà÷æçébÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåá:øòiä éöòa äéä øLà äøBîfä õò-ìkî ïôbä-õò äéäi-äî íãà-ïa ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈©¦«§¤¬¥©¤−¤¦¨¥®©§¾̈£¤¬¨−̈©£¥¬©¨«©
â:éìk-ìk åéìò úBìúì ãúé epnî eç÷é-íà äëàìîì úBNòì õò epnî çwéä£ª©³¦¤ÆÆ¥½©£−¦§¨¨®¦¦§³¦¤ÆÆ¨¥½¦§¬¨−̈¨¤«¦

i"yx
(ÊÈ).áøç:למלחמה éèôù.(Î‡)גייסות

בלע"ז: éë.מישגושטיש"ש óà וכ"ש וחומר קל לשון
יראים  ביהודה פה אנחנו הנה כגון המקרא בכל וכן הוא

כג) א  זו(שמואל  בפרשה וכן קעילה נלך כי (יחזקאל ואף

אש ט"ו) כי אף למלאכה יעשה  לא תמים בהיותו הנה
וכו': בלע"ז:äøúåð.(Î·)אכלתהו איירטרמאי"ש

.íéàöåîä:כאן ויביאום מעשיהם:íúåìéìò.בשביה
(·).õò ìëî ïôâä õò äéäé äî שאר מכל סופו מה

øòéä.עצים: éöòá äéä øùà äøåîæä גפן על לא
גפן  זמורות על אלא לך אומר אני פרי שעושה הכרמים

ביערים: åâå'.(‚)הגדילה åðîî ç÷åéä:לכך ראוי אינו
.éìë ìë:כלי שום

cec zcevn
(ÊÈ).·¯Á Â‡אחוזי הארץ  על אביא אשר יהיה  העון גמול  אם

Â‚Â'.חרב: È˙¯Ó‡Â:לחזק הדבר  ÂÏÈˆÈ.(ÁÈ)כפל  ‡Ï ר"ל
ובנות: בנים  בזכותם  להציל  מחייבת הדין שורת ‡Â(ËÈ)אין

הארץ:„·¯. על  דבר אשלח  אשר יהיה  העון גמול ·„Ì.אם
מהאויר הדם  שנפסד  הוא הדבר  מהות  כי אותו להפסיד 

Â‚Â'.(Î)המופסד : Ô· Ì‡ להציל מחייבת  הדין שורת  אם ר "ל 
בת: בין  בן בין  ‡„'.(Î‡)בזכותם ¯Ó‡ ‰Î ÈÎאמר כן  אשר

עוונם בגמול ירושלים  על  אשלח  שהנה הדבר שכן  כל  אשר ה'
שורת שאין הוא שכ "ש להכריתם הרעים  שפטי  ארבעת את 

הצדיקים : בזכות ניצל  מהם  מי שיהיה מחייבת  ·‰.(Î·)הדין ‰¯˙Â ‰‰Âהבנים והם פליטה בה תשאר  בחסדי עכ "ז  ר"ל 
בגולה : ללכת מירושלים המוצאים ‡ÌÎÈÏ.והבנות ÌÈ‡ˆÂÈ Ì‰לבוא מירושלים  יוצאים הם הנה  יאמר הגולה בני מול  אל

בבלה: „¯ÌÎ.אליכם  טובים:‡˙ לא  ירושליםÌ˙ÓÁÂ.אשר על  הבאתי  אשר הרעה  על  שהתאבלתם  מה על תנחומין לכם  יהיה 
לאבדון: ראויים שהיו תראו  בהבאים ÏÎ.כי תנחומין:‡˙ לכם יהיה  כולם על עליהם שהבאתי הרעות  מיני כל  על ר"ל

(‚Î).ÌÎ˙‡ ÂÓÁÂ:ביאור לתוספת הדבר וכפל  הרעים  דרכם את תראו כי הרעה  על אתכם ינחמו  הנה אזÌ˙Ú„ÈÂ.הבאים
העון: בגמול  כ"א בה שעשיתי הרעה כל את עשיתי בחנם  לא אשר תדעו

(·).'ÂÎÂ ‰È‰È ‰Ó: העצים שאר מכל הגפן עץ של הגרעון הוא  מה Â‚Â'.ר"ל  ‰¯ÂÓÊ‰פרי בעלת הכרמים גפן על  לא  ר "ל 
פירות: עושה  שאינו מדברי גפן עץ  שהוא ביער  הגדילה הזמורה  על אלא אומר לעשות‰Á˜ÂÈ.(‚)אני  עץ  ממנו יוקח  וכי

לכלום: ראוי ואינו ורך חלוש  הוא הזה העץ  כי  על וזהו בתמיה  כלי שום  עליו  לתלות יתד  לעשות עץ ממנה  יקחו וכי  למלאכה 

oeiv zcevn
(‡Î).ÈÎ Û‡הזה הבית כי  אף  וכן  וק"ו  שכן כל כמו  ענינו

ח) ושרידËÈÏÙ‰.(Î·):(מ"א פליט  כמו ב)שארית  ·ÌÈ:(איכה
.˙Â·Â יגח בת  או יגח  בן או  וכן  וקטנות קטנים כא)ר"ל (שמות

כגדולים: בעבירה  מורגלים שאינם עם Ì˙ÂÏÈÏÚ.ור "ל 
למו ועולל  כמו א)מעשיהם :(איכה

(·).‰¯ÂÓÊ‰זמורה משם  ויכרתו וכן הגפן  מעץ ענף יקרא כן
יג) מסמר :È˙„.(‚):(במדבר כעין תליה :ÂÏ˙Ï˙.הוא  ÏÎמל '
.ÈÏÎתאכלו לא  דם וכל  חלב כל  וכן כלי  ד)שום  :(ויקרא



hÎgקעב wxt dingp - miaezk

ç-÷øô äéîçðgiÎ`i

àé:eáöòz-ìàå Lã÷ íBiä ék eqä øîàì íòä-ìëì íéLçî íiåìäåáéìå ìëàì íòä-ìë eëìiåúBzL §©§¦¦º©§¦³§¨¨¨Æ¥´Ÿ©½¦¬©−¨®Ÿ§©¥¨¥«©¥§¸¨¨¹̈¤¡³Ÿ§¦§Æ
ìe(ñ) :íäì eòéãBä øLà íéøáca eðéáä ék äìBãâ äçîN úBNòìå úBðî çlLâéeôñàð éðMä íBiáe §©©´¨½§©£−¦§¨´§¨®¦³¥¦ÆÆ©§¨¦½£¤¬¦−¨¤«©´©¥¦¿¤¤§Á

:äøBzä éøác-ìà ìékNäìe øôqä àøæò-ìà íiåìäå íéðäkä íòä-ìëì úBáàä éLàøãéáeúk eàöîiå ¨¥̧¨¨¹§¨¨À̈©«Ÿ£¦Æ§©§¦¦½¤¤§−̈©Ÿ¥®§©§¦−¤¦§¥¬©¨«©«¦§§−¨´
:éòéáMä Lãça âça úBkqa ìàøNé-éðá eáLé øLà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà äøBzaåèøLàå ©¨®£¤̧¦¨³§¨Æ§©Ÿ¤½£¤Á¥§¸§¥«¦§¨¥¯©ª²¤−̈©¬Ÿ¤©§¦¦«©£¤´

ñãä éìòå ïîL õò-éìòå úéæ-éìò eàéáäå øää eàö øîàì íìLeøéáe íäéøò-ìëa ìB÷ eøéáòéå eòéîLé©§¦À§©£¦̧¬§¨¨¥¤»¦¨©´¦¥Ÿ¼§´¨À̈§¨¦ÆÆ£¥©Æ¦Æ©£¥¥´¤½¤©£¥³£©Æ
(ô) :áeúkk úkñ úNòì úáò õò éìòå íéøîú éìòåæèLéà úBkñ íäì eNòiå eàéáiå íòä eàöiå ©£¥´§¨¦½©£¥−¥´¨®Ÿ©£¬Ÿª−Ÿ©¨«©¥§´¨¨»©¨¦¼©©£Á¨¤̧ª¹¦³

:íéøôà øòL áBçøáe íénä øòL áBçøáe íéýìàä úéa úBøöçáe íäéúøöçáe Bbb-ìòæéeNòiå ©©Æ§©§´Ÿ¥¤½§©§−¥´¨¡Ÿ¦®¦§Æ©´©©©½¦¦§−©¬©¤§¨«¦©©«£´
ãò ìàøNé éða ïk ïeð-ïa òeLé éîéî eNò-àì ék úBkqá eáLiå úBkñ | éáMä-ïî íéáMä ìäwä-ìë̈«©Â¨¨©¨¦̧¦©§¦¬ª»©¥§´©ª¼¦´«Ÿ¨¿¦¥Á¥¸©¦¬¥Æ§¥´¦§¨¥½©−

:ãàî äìBãb äçîN éäzå àeää íBiäçéïBLàøä íBiä-ïî íBéa | íBé íéýìàä úøBz øôña àø÷iå ©´©®©§¦¬¦§−̈§¨¬§«Ÿ©Â¦§¨§¥̧¤©³¨¡Ÿ¦Æ´§½¦©Æ¨«¦½
(ô) :ètLnk úøöò éðéîMä íBiáe íéîé úòáL âç-eNòiå ïBøçàä íBiä ãò©−©´¨©£®©©«£¨Æ¦§©´¨¦½©¯©§¦¦²£¤−¤©¦§¨«

è-÷øô äéîçðcÎ`

à:íäéìò äîãàå íéwNáe íBöa ìàøNé-éðá eôñàð äfä Lãçì äòaøàå íéøNò íBéáeáeìãaiå §Á¤§¦¸§©§¨¹̈©´Ÿ¤©¤À¤¤§³§¥«¦§¨¥Æ§´§©¦½©£¨−̈£¥¤«©¦¨«§Æ
:íäéúáà úBðBòå íäéúàhç-ìò ecåúiå eãîòiå øëð éða ìkî ìàøNé òøæâeàø÷iå íãîò-ìò eîe÷iå ¤´©¦§¨¥½¦−Ÿ§¥´¥¨®©©©§À©¦§©Æ©©´Ÿ¥¤½©£−£Ÿ¥¤«©¨ÆÆ©¨§½̈©«¦§§À

(ô) :íýéýìà ýåýéì íéåçzLîe íécåúî úéòáøe íBiä úéòáø íýéýìà ýåýé úøBz øôñaãí÷iå §¥̧¤©¯§¨²¡Ÿ¥¤−§¦¦´©®§¦¦Æ¦§©¦´¦«§©£¦½©−̈¡Ÿ¥¤«©¹̈¨
:íýéýìà ýåýé-ìà ìBãb ìB÷a e÷òæiå éððë éða äéáøL épa äéðáL ìàéîã÷ éðáe òeLé íiåìä äìòî-ìò©«©«£¥´©§¦¦À¥¸©¨¦¹©§¦¥¯§©§¨²ª¦¬¥¥§−̈¨¦´§¨®¦©«¦§£Æ§´¨½¤§−̈¡Ÿ¥¤«

i"yx
(‡È).íéùçî יבכו שלא לחשות העם לכל מזהירין היו
כלבåñä.עוד: ויהס כמו שתיקה י "ג)ל' :(מדבר
(‚È).éðùä íåéáå:השנה ראש åòéîùé.(ÂË)של øùàå

נוהג  וכן הסוכות חג את לחוג קול ישמיעו אשר וצוו
לפנינו  ויעבור לנער אמור כמו הזה כענין לדבר המקרא

ט ') א' ñãä.:(שמואל  éìòå זה סוכה במסכת מפורש
סוכה: לעשות כיֿאם ללולב ראוי שאינו שוטה הדס

.íéøîú éìòå:ללולבúåáò õò éìòå. הראוי הדס זה
סוכה: במסכת כמפורש íåéá.(ÁÈ)ללולב íåé בכל
ויום: יום

(‡).íäéìò äîãàå:ראשם על עפר ìëî(·)העלו
.øëð éðá:למעלה שנאמר כמו העכו"ם של ומנשיהם

(„).íéåìä äìòî ìò עומדים שהלוים שם היו מעלות
שירה: שאמרו בשעה עליהם שם

cec zcevn
(‡È).ÌÈ˘ÁÓשתקו להם ואמרו העם  כל את משתקים היו

הבכי: ÂÓ˙.(È·)מן ÁÏ˘ÏÂ:לו נכון ‰·ÂÈ.לאין ÈÎ
בזה: ושמחו  להם הודיעו  אשר התורה בדברי וידעו השכילו

(‚È).È˘‰ ÌÂÈ·Âועשו לאלול  עברוהו  עזרא  בימי כי ר"ה  של
ארז"ל: כן  ר"ה  של  טובים  ימים  ‰ÌÚ.שני ÏÎÏ:העם כל של 

.ÏÈÎ˘‰ÏÂ: תעשינה אשר ה' מצות לדעת הלב בכוונת  בה ÂÚÈÓ˘È.(ÂË)לקרות ¯˘‡Âאשר וצוו נאמר וכאילו קצר מקרא הוא
וכו': ÈÊ˙.ישמיעו ÈÏÚ: העלים עם כשהם ˘ÔÓ.ענפים ıÚ: סרק אילן מין ‰„Ò.הוא ÈÏÚÂכשר שאין שוטה הדס שהוא ארז "ל 

שמן: עץ ועלי  זית  עלי עם הסוכה את  בהם לסכך  להביאו וצוו ˙ÌÈ¯Ó.ללולב ÈÏÚÂ:לולב Â·Ú˙.זה ıÚעליו אשר ההדס זה
המובן: בדבר לקצר זכרם  ולא נחל  וערבי האתרוג להביא  שצוו וה"ה ללולב  הכשר  בזה  זה  ÂÎÂÒ˙.קלועים  ˙Â˘ÚÏבהם לסכך 

הדס: ועלי שמן עץ  ועלי זית עלי על  ומוסב הסוכות  ·ÂÎÂÒ˙.(ÊÈ)את  Â·˘ÈÂ:להיות שראוי  כמו רב בקביעות בהם ישבו ר"ל
.Â˘Ú ‡Ï ÈÎ מ כן ישראל  בני עשו  לא כי  כמו הפוך והוא נון בן ישוע מימי כן עשו לא אשר המובחר  מן  המצוה  עשו ימיר"ל

ההוא: היום  עד  ˘ÁÓ‰.וכו' È‰˙Â:רב בתיקון המצוה קיימו אשר יוםÈÂ˜¯‡.(ÁÈ)על מן  יום  בכל העם  לפני קרא עזרא 
וכו': עד  החג מימי Á‚.הראשון  Â˘ÚÈÂ:החג קרבנות התורה:Úˆ¯˙.הקריבו  כמשפט הראוים  הקרבנות בו  והקריבו עצרת עשו

(‡).ÂÙÒ‡: מעלם על  לה ' לשוב והכנעה :ÌÈ˜˘·Â.לירושלים  תשובה מענין והוא שקים  ראשםÓ„‡Â‰.ובלבישת על ועפר
תשובה : מענין זה  Î¯.(·)וגם  È· ÏÎÓ: בעזרא וכמ "ש ובניהן  כוכבים העובדי של  Ì„ÓÚ.(‚)מנשים  ÏÚולא מעמדם  על 

ממקומם : וכו ':Ì˜ÈÂ.(„)זזו בני וכן ישוע וכו' ויקם וכאומר  חוזר לבד ישוע ‰ÌÈÂÏ.על ‰ÏÚÓ ÏÚהלוים שהיו  המעלה על
בשיר: לדבר  עליה ‚„ÏÂ.עומדים ÏÂ˜·:הכוונה את לעורר 

oeiv zcevn
(‡È).ÌÈ˘ÁÓלחשות עת כמו ג')משתיקים שתקו‰ÂÒ.:(קהלת

כלב ויהס י"ג)כמו  ˜ÏÂ.(ÂË):(במדבר Â¯È·ÚÈÂהכרזה ענין  הוא
במחנה קול  ויעבירו  ל"ו)כמו ור"ל Â·Ú˙.:(שמות עב מלשון

הזהב  עבותות  שתי וכן זע"ז  וקלועים  בעלים  כ"ח)מרובה :(שם

d dpyn oey`x wxt mivwer zkqn

‚ïéànhî elà,ïéànèîe,ïéôøèöî àGå:íeMä éLøLíéLáé íäL ïîæa úBèBìôwäå íéìöaäå,BðéàL ãenòäå ¥¦©§¦§©§¦§¦§¨§¦¨§¥©§©§¨¦§©©§¦§©¤¥§¥¦§¨©¤¥
ìëàä ãâðk ïeëî,ïàkî çôèå ïàkî çôè ìékøtä ãéå,àeäL ìk ìBkLàä ãé,BðwøL ìBkLà ìL áðæå,ãaënä ãéå §ª¨§¤¤¨Ÿ¤§©©©§¦¤©¦¨§¤©¦¨©¨¤§¨¤§¨¨¤¤§¤¦§§©©©§¥

íéçôè äòaøà äøîz ìL,GL úìaL ìL äð÷åíéçôè äL,GL íéøö÷pä ìk ãéåäL,øöwì ïkøc ïéàLå,íäéãé ¤§¨¨©§¨¨§¨¦§¨¤¤¦Ÿ¤§¨§¨¦§©¨©¦§¨¦§¨§¤¥©§¨¦¨¥§¥¤
ïäL ìk íäéLøLå,ïéìaL ìL ïéòìîe–íéànhî elà éøä,ïéànèîe,ïéôøèöî àGå. §¨§¥¤¨¤¥©§¦¤¦¢¦£¥¥¦©§¦§©§¦§¦§¨§¦

„ïéànhî àG elà,ïéànèî àGå,ïéôøèöî àGå:áeøkä éñì÷ éLøL,íéãøz úBôìçå,úôläå,ææbì íkøcL úà ¥¦©§¦§§©§¦§¦§¨§¦¨§¥ª§¥©§§ª§§¨¦§©¤¤¤¤©§¨¦¨¥
eø÷òðå.éñBé éaøïlëa ànèî,úôläå áeøkä éñì÷ éLøLa øäèîe. §¤¡¨©¦¥§©¥§ª¨§©¥§¨§¥ª§¥©§§©¤¤
‰ïøba ïññaL ïéìëàä úBãé ìk–íéøBäè;éñBé éaøànèî.dðwøL ìBkLà ìL äâéñt–äøBäè;da øiL ¨§¨Ÿ¨¦¤§¨¨©Ÿ¤§¦©¦¥§©¥§¦¨¤¤§¤¦§¨§¨¦¥¨

ãçà øébøb–äàîè.BðwøL äøîz ìL èéáøL–øBäè;úçà äøîz Ba øiL–àîè.úBiðèwa ïëå,èéáøL ©§¦¤¨§¥¨©§¦¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¨¨©©¨¥§¥©¦§¦©§¦

b.mitxhvn `le mi`nhne mi`nhinàå ,ãáìá úåãé ïäù éôì:ìëåàä úà ïéøîùî ïðé.likxtd cieïåùì .ìéëøô íéàø÷ð ,äøåîæä íò íéúåøë íéáðòäùë
:íéáðò éìéëøô.o`kn gthe o`kn gth:àì éôè ,ãé áåùç ,ìàîùî çôèå ìåëùàì ïéîéî äøåîæä ïî çôè ,äá ïéåìú úåìåëùàäå äöö÷ðù äøåîæäci

.leky`d:ìåëùàä ãé àåä ,äøåîæá éåìúù ìåëùàä õ÷åò.`edy lk:äáøä êåøà åìéôà.leky`d apf:ìåëùà ìù åôåñ.epwixyéðéòøâ åðîî åøùåäù
:äáøä êåøà åìéôàå ,àåäù ìëá åøåòéù àåä óàå .åáðæá åúåà íéæçåàù ,åùàøáù íéáðòì ãé àåä óà ,íéáðòä.dxnz ly cakndeíéøîú ìù úåãáëî

:àì éôè ìáà ,íéçôè äòáøà ,äàîåèä úà àéáäì ïäìù ãéä êøåà øåòéù ,íéøîú ïäáå.mileay ly oirlneïéîë åùàøá àöéù úìåáù ìù ïåéìòä ï÷æ
:ï÷æ ìù øòù

c.oi`nhn `l el`:ãé àìå øîåù àì íéáåùç ïéàù.aexk iqlewéøëåî êøãå ,(ì"ö íéëáåñî) íéááåñù íéãéâ íäî íéàöåéù áåøëä éùàø ,ùøéô í"áîø
:ïúåà ïéëéìùîå ïúåà íéúøåëù áåøëä.micxzd zetilge:íúçú íéøçà åìòéå åôéìçéù éãë íéãøúä íéëúåçùë ò÷ø÷á íéøéàùîù íéãøúä éùøùz`

.ffbil okxcyïææåâì íëøãù íéøáãä:øîåù àìå ãé àì ïðéàù éôì ,ïéàîèî íéùøùä ïéà ïø÷ò íà ,íäéùøù íò ïø÷òì àì.oleka `nhn iqei 'xíìåëã
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .øîåù àìå ãé àì íéáåùç ïðéà (íéëáåñîä) íéááåñä ïéãéâ ïúåàù úôìäå áåøë éñìå÷î õåç ,ìëåàì ãé íéáåùç

d.oqqayêùã÷î åññåá ïåùì ,ïññáå .äàåáúä íò úåì÷îá åà äîäáä éìâøá ïúåà ùãù(â"ñ äéòùé)..`nhn iqei iaxeøúòá ïëôäì íéåàøå ìéàåä
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .äàåáúä íò.leky` ly dbiqt:íéáðò éâéñô íéàø÷ð úåìåëùà ïúåàå ,íéðè÷ úåìåëùà äîë äìù äøãùä ïî úàöì ìåëùàä êøã

.dpwixy:úéð÷éø äøàùðå íéðè÷ä íéâéñôä äðîî åøéñäù øîåìë ,äáù íéâéñôä ïî äð÷åøúðù.d`nh cg` xibxb da xiiyåúåàì ãé äìåë úéùòðù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ולא  יד שהוא "כל א: במשנה ששנינו  הכלל לגבי דוגמות לפרט באה משנתנו

מצטרף". ולא ומטמא מיטמא שומר,

ïéôøèöî àGå ,ïéànèîe ,ïéànhî elà ולא יד  שהם לפי  – ÅÄÇÀÄÀÇÀÄÀÄÀÈÀÄ
íéLáéשומר: íäL ïîæa úBèBìôwäå íéìöaäå íeMä éLøLÈÀÅÇÀÇÀÈÄÀÇÇÀÄÀÇÆÅÀÅÄ

אלא  הירקות, רטיבות שומרים אינם שוב השרשים שמשנתייבשו –
הירקות, את בהם לאחוז  ìëàäשנוח ãâðk ïeëî BðéàL ãenòäåÀÈÇÆÅÀËÈÀÆÆÈÙÆ

הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  –ìékøtä ãéå שתלויים הזמורה – ÀÇÇÇÀÄ
ענבים, אשכולות ïàkîבה çôèå ïàkî çôè הזמורה מן טפח – ÆÇÄÈÀÆÇÄÈ

יתיר אבל הפרכיל , יד בכלל  הם משמאלם וטפח לאשכולות מימין
לא; ìBkLàäמכאן ãé,בזמורה התלוי האשכול  עוקץ –àeäL ìk ÇÈÆÀÈÆ

מאד , ארוך אפילו  –ìBkLà ìL áðæåהאמצעי השרביט סוף – ÀÈÈÆÆÀ
האשכול , האשכול,BðwøLשל  את בזנב אוחזים והרי  הענבים, מן  – ÆÄÀ

שהוא, בכל ששיעורו האשכול , כיד äøîzודינו  ìL ãaënä ãéåÀÇÇÇÀÅÆÀÈÈ
התמרים, שרביטי  מחוברים שבו התומר  עץ ענף –íéçôè äòaøàÇÀÈÈÀÈÄ

לא, מכאן  יתיר אבל  –úìaL ìL äð÷å שבראשו הגבעול  – ÀÈÆÆÄÙÆ
הגרעינים, עם GLíéçôèהשבולת äL, מכאן יתיר  ולא –ìk ãéå ÀÈÀÈÄÀÇÈ

íéøö÷pä, במגל אותם שקוצרים –GLäL,טפחים –ïéàLå ÇÄÀÈÄÀÈÀÆÅ
øöwì ïkøc,ולהיתלש להיעקר  אלא –ìk íäéLøLå íäéãé ÇÀÈÄÈÅÀÅÆÀÈÀÅÆÈ

ïäL,טפחים משלושה ארוכים אפילו –ïéìaL ìL ïéòìîe– ÆÅÇÀÄÆÄÃÄ
השבולת, שבראש  àGåהשער ,ïéànèîe ,íéànhî elà éøäÂÅÅÄÇÀÄÀÇÀÄÀ

ïéôøèöî. לו "שומר" אינם אבל לפרי, "יד" שהם מפני – ÄÀÈÀÄ
– השיעורים שכל  הר "ש, לפי  משנתנו  o`kn...בארנו  gthe o`kn gth likxtd ci"

"migth drax` dxnz ly caknd cie,מכשיעור היותר את למעט באים – וכו '
ששנינו: ומה מכשיעור; הפחות את לא edy`"אבל lk leky`d ci"היינו –

מאד , ארוך  epwixy"אפילו leky` ly apfe".האשכול כיד דינו –
מבארים: יש o`knאבל gthe o`kn gth likxtd ci לא מטפח פחות אבל –

יד , edy`נחשב lk leky`d ci,מטפח פחות אפילו  –cie ,epwixy leky` ly apfe
migth drax` dxnz ly caknd ששיעורם שווה, דינם אלה ששני כלומר –

טפחים  למעט ארבעה באים שלהלן השיעורים וכן  יד; אינו  מכאן  פחות אבל ,
מכשיעור  הפחות oiireאת ;a"ixbd iwenipe miycg zetqez oiir ;m"anxd ;y"`xd)

.("l`xyi zx`tz"

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôøèöî àGå ,ïéànèî àGå ,ïéànhî àG elà לא שאינם – ÅÄÇÀÄÀÀÇÀÄÀÄÀÈÀÄ
יד: ולא áeøkäשומר éñì÷ éLøL,הכרוב קלחי של  השרשים – ÈÀÅËÀÅÇÀ

íéãøz úBôìçå;התרדים חולפות ושרשי  –micxzd zetlege היינו ÀËÀÀÈÄ
השנייה(zerlvd)הצמחים בשנה ומחליפים החוזרים הסלק (רח"א ),של

úôläå,הלפת ושרשי –ææbì íkøcL úà הירקות כל  וכן – ÀÇÆÆÆÆÇÀÈÄÈÅ
בארץ, שרשיהם ולהניח לגזזם אין eø÷òðåשהדרך  שרשיהם, עם – ÀÆÁÈ

שומר לא שאינם לפי  מצטרפים, ולא מטמאים ולא מיטמאים השרשים
יד. ïlëaולא ànèî éñBé éaø הללו השרשים כל שלדעתו  – ÇÄÅÀÇÅÀËÈ

לאוכל , יד  úôläåחשובים áeøkä éñì÷ éLøLa øäèîe– ÀÇÅÀÈÀÅËÀÅÇÀÀÇÆÆ
יד. חשובים אינם שאלו 

i p y m e i
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ïøba ïññaL ïéìëàä úBãé ìk אותן שדש השיבולים ידות – ÈÀÈÙÈÄÆÀÈÈÇÙÆ
במקלות, או  הבהמה ברגלי עודíéøBäèבגורן  ראויות שאינן לפי – ÀÄ

כידות; ànèîלשמש éñBé éaø ראויות והן  הואיל כידות, אותן  – ÇÄÅÀÇÅ
בקלשון  היינו בעתר, השיבולים ראשי  את ידן על  סוכה להפך (גמרא

א ). נשארה יד, הבסיסה שאחר  בכגון  כאן  שמדובר  מבארים, יש 
התבואה, את לפרק היא דישה שכל פי על ואף תבואה, קצת בשיבולים
רבי וסובר בשיבולים, תבואה מעט יישאר שלא אפשר  אי  מקום מכל

הידות  לפיכך  לעניים, חשוב שנשאר התבואה ומעט שהואיל יוסי ,
בעתר. התבואה את ידן  על  להפך שראויות משום ומטמאות, מיטמאות

התבואה  מעט חשוב לא העולם ולרוב שהואיל סובר, קמא תנא אבל 
ידות דין  מהן בטל  לפיכך "תפארת שנשאר , עיין אחרונה"; ("משנה 

iqei.ישראל "), iaxk dkld oi`eìBkLà ìL äâéñt ענבים אשכול  – ÀÄÈÆÆÀ
ענבים, גרגרי כמה ובו  הגדול, האשכול משדרת היוצא dðwøLÆÄÀÈקטן

izdw - zex`ean zeipyn



קעג hÎg wxt dingp - miaezk

ç-÷øô äéîçðgiÎ`i

àé:eáöòz-ìàå Lã÷ íBiä ék eqä øîàì íòä-ìëì íéLçî íiåìäåáéìå ìëàì íòä-ìë eëìiåúBzL §©§¦¦º©§¦³§¨¨¨Æ¥´Ÿ©½¦¬©−¨®Ÿ§©¥¨¥«©¥§¸¨¨¹̈¤¡³Ÿ§¦§Æ
ìe(ñ) :íäì eòéãBä øLà íéøáca eðéáä ék äìBãâ äçîN úBNòìå úBðî çlLâéeôñàð éðMä íBiáe §©©´¨½§©£−¦§¨´§¨®¦³¥¦ÆÆ©§¨¦½£¤¬¦−¨¤«©´©¥¦¿¤¤§Á

:äøBzä éøác-ìà ìékNäìe øôqä àøæò-ìà íiåìäå íéðäkä íòä-ìëì úBáàä éLàøãéáeúk eàöîiå ¨¥̧¨¨¹§¨¨À̈©«Ÿ£¦Æ§©§¦¦½¤¤§−̈©Ÿ¥®§©§¦−¤¦§¥¬©¨«©«¦§§−¨´
:éòéáMä Lãça âça úBkqa ìàøNé-éðá eáLé øLà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà äøBzaåèøLàå ©¨®£¤̧¦¨³§¨Æ§©Ÿ¤½£¤Á¥§¸§¥«¦§¨¥¯©ª²¤−̈©¬Ÿ¤©§¦¦«©£¤´

ñãä éìòå ïîL õò-éìòå úéæ-éìò eàéáäå øää eàö øîàì íìLeøéáe íäéøò-ìëa ìB÷ eøéáòéå eòéîLé©§¦À§©£¦̧¬§¨¨¥¤»¦¨©´¦¥Ÿ¼§´¨À̈§¨¦ÆÆ£¥©Æ¦Æ©£¥¥´¤½¤©£¥³£©Æ
(ô) :áeúkk úkñ úNòì úáò õò éìòå íéøîú éìòåæèLéà úBkñ íäì eNòiå eàéáiå íòä eàöiå ©£¥´§¨¦½©£¥−¥´¨®Ÿ©£¬Ÿª−Ÿ©¨«©¥§´¨¨»©¨¦¼©©£Á¨¤̧ª¹¦³

:íéøôà øòL áBçøáe íénä øòL áBçøáe íéýìàä úéa úBøöçáe íäéúøöçáe Bbb-ìòæéeNòiå ©©Æ§©§´Ÿ¥¤½§©§−¥´¨¡Ÿ¦®¦§Æ©´©©©½¦¦§−©¬©¤§¨«¦©©«£´
ãò ìàøNé éða ïk ïeð-ïa òeLé éîéî eNò-àì ék úBkqá eáLiå úBkñ | éáMä-ïî íéáMä ìäwä-ìë̈«©Â¨¨©¨¦̧¦©§¦¬ª»©¥§´©ª¼¦´«Ÿ¨¿¦¥Á¥¸©¦¬¥Æ§¥´¦§¨¥½©−

:ãàî äìBãb äçîN éäzå àeää íBiäçéïBLàøä íBiä-ïî íBéa | íBé íéýìàä úøBz øôña àø÷iå ©´©®©§¦¬¦§−̈§¨¬§«Ÿ©Â¦§¨§¥̧¤©³¨¡Ÿ¦Æ´§½¦©Æ¨«¦½
(ô) :ètLnk úøöò éðéîMä íBiáe íéîé úòáL âç-eNòiå ïBøçàä íBiä ãò©−©´¨©£®©©«£¨Æ¦§©´¨¦½©¯©§¦¦²£¤−¤©¦§¨«

è-÷øô äéîçðcÎ`

à:íäéìò äîãàå íéwNáe íBöa ìàøNé-éðá eôñàð äfä Lãçì äòaøàå íéøNò íBéáeáeìãaiå §Á¤§¦¸§©§¨¹̈©´Ÿ¤©¤À¤¤§³§¥«¦§¨¥Æ§´§©¦½©£¨−̈£¥¤«©¦¨«§Æ
:íäéúáà úBðBòå íäéúàhç-ìò ecåúiå eãîòiå øëð éða ìkî ìàøNé òøæâeàø÷iå íãîò-ìò eîe÷iå ¤´©¦§¨¥½¦−Ÿ§¥´¥¨®©©©§À©¦§©Æ©©´Ÿ¥¤½©£−£Ÿ¥¤«©¨ÆÆ©¨§½̈©«¦§§À

(ô) :íýéýìà ýåýéì íéåçzLîe íécåúî úéòáøe íBiä úéòáø íýéýìà ýåýé úøBz øôñaãí÷iå §¥̧¤©¯§¨²¡Ÿ¥¤−§¦¦´©®§¦¦Æ¦§©¦´¦«§©£¦½©−̈¡Ÿ¥¤«©¹̈¨
:íýéýìà ýåýé-ìà ìBãb ìB÷a e÷òæiå éððë éða äéáøL épa äéðáL ìàéîã÷ éðáe òeLé íiåìä äìòî-ìò©«©«£¥´©§¦¦À¥¸©¨¦¹©§¦¥¯§©§¨²ª¦¬¥¥§−̈¨¦´§¨®¦©«¦§£Æ§´¨½¤§−̈¡Ÿ¥¤«

i"yx
(‡È).íéùçî יבכו שלא לחשות העם לכל מזהירין היו
כלבåñä.עוד: ויהס כמו שתיקה י "ג)ל' :(מדבר
(‚È).éðùä íåéáå:השנה ראש åòéîùé.(ÂË)של øùàå

נוהג  וכן הסוכות חג את לחוג קול ישמיעו אשר וצוו
לפנינו  ויעבור לנער אמור כמו הזה כענין לדבר המקרא

ט ') א' ñãä.:(שמואל  éìòå זה סוכה במסכת מפורש
סוכה: לעשות כיֿאם ללולב ראוי שאינו שוטה הדס

.íéøîú éìòå:ללולבúåáò õò éìòå. הראוי הדס זה
סוכה: במסכת כמפורש íåéá.(ÁÈ)ללולב íåé בכל
ויום: יום

(‡).íäéìò äîãàå:ראשם על עפר ìëî(·)העלו
.øëð éðá:למעלה שנאמר כמו העכו"ם של ומנשיהם

(„).íéåìä äìòî ìò עומדים שהלוים שם היו מעלות
שירה: שאמרו בשעה עליהם שם

cec zcevn
(‡È).ÌÈ˘ÁÓשתקו להם ואמרו העם  כל את משתקים היו

הבכי: ÂÓ˙.(È·)מן ÁÏ˘ÏÂ:לו נכון ‰·ÂÈ.לאין ÈÎ
בזה: ושמחו  להם הודיעו  אשר התורה בדברי וידעו השכילו

(‚È).È˘‰ ÌÂÈ·Âועשו לאלול  עברוהו  עזרא  בימי כי ר"ה  של
ארז"ל: כן  ר"ה  של  טובים  ימים  ‰ÌÚ.שני ÏÎÏ:העם כל של 

.ÏÈÎ˘‰ÏÂ: תעשינה אשר ה' מצות לדעת הלב בכוונת  בה ÂÚÈÓ˘È.(ÂË)לקרות ¯˘‡Âאשר וצוו נאמר וכאילו קצר מקרא הוא
וכו': ÈÊ˙.ישמיעו ÈÏÚ: העלים עם כשהם ˘ÔÓ.ענפים ıÚ: סרק אילן מין ‰„Ò.הוא ÈÏÚÂכשר שאין שוטה הדס שהוא ארז "ל 

שמן: עץ ועלי  זית  עלי עם הסוכה את  בהם לסכך  להביאו וצוו ˙ÌÈ¯Ó.ללולב ÈÏÚÂ:לולב Â·Ú˙.זה ıÚעליו אשר ההדס זה
המובן: בדבר לקצר זכרם  ולא נחל  וערבי האתרוג להביא  שצוו וה"ה ללולב  הכשר  בזה  זה  ÂÎÂÒ˙.קלועים  ˙Â˘ÚÏבהם לסכך 

הדס: ועלי שמן עץ  ועלי זית עלי על  ומוסב הסוכות  ·ÂÎÂÒ˙.(ÊÈ)את  Â·˘ÈÂ:להיות שראוי  כמו רב בקביעות בהם ישבו ר"ל
.Â˘Ú ‡Ï ÈÎ מ כן ישראל  בני עשו  לא כי  כמו הפוך והוא נון בן ישוע מימי כן עשו לא אשר המובחר  מן  המצוה  עשו ימיר"ל

ההוא: היום  עד  ˘ÁÓ‰.וכו' È‰˙Â:רב בתיקון המצוה קיימו אשר יוםÈÂ˜¯‡.(ÁÈ)על מן  יום  בכל העם  לפני קרא עזרא 
וכו': עד  החג מימי Á‚.הראשון  Â˘ÚÈÂ:החג קרבנות התורה:Úˆ¯˙.הקריבו  כמשפט הראוים  הקרבנות בו  והקריבו עצרת עשו

(‡).ÂÙÒ‡: מעלם על  לה ' לשוב והכנעה :ÌÈ˜˘·Â.לירושלים  תשובה מענין והוא שקים  ראשםÓ„‡Â‰.ובלבישת על ועפר
תשובה : מענין זה  Î¯.(·)וגם  È· ÏÎÓ: בעזרא וכמ "ש ובניהן  כוכבים העובדי של  Ì„ÓÚ.(‚)מנשים  ÏÚולא מעמדם  על 

ממקומם : וכו ':Ì˜ÈÂ.(„)זזו בני וכן ישוע וכו' ויקם וכאומר  חוזר לבד ישוע ‰ÌÈÂÏ.על ‰ÏÚÓ ÏÚהלוים שהיו  המעלה על
בשיר: לדבר  עליה ‚„ÏÂ.עומדים ÏÂ˜·:הכוונה את לעורר 

oeiv zcevn
(‡È).ÌÈ˘ÁÓלחשות עת כמו ג')משתיקים שתקו‰ÂÒ.:(קהלת

כלב ויהס י"ג)כמו  ˜ÏÂ.(ÂË):(במדבר Â¯È·ÚÈÂהכרזה ענין  הוא
במחנה קול  ויעבירו  ל"ו)כמו ור"ל Â·Ú˙.:(שמות עב מלשון

הזהב  עבותות  שתי וכן זע"ז  וקלועים  בעלים  כ"ח)מרובה :(שם

d dpyn oey`x wxt mivwer zkqn

‚ïéànhî elà,ïéànèîe,ïéôøèöî àGå:íeMä éLøLíéLáé íäL ïîæa úBèBìôwäå íéìöaäå,BðéàL ãenòäå ¥¦©§¦§©§¦§¦§¨§¦¨§¥©§©§¨¦§©©§¦§©¤¥§¥¦§¨©¤¥
ìëàä ãâðk ïeëî,ïàkî çôèå ïàkî çôè ìékøtä ãéå,àeäL ìk ìBkLàä ãé,BðwøL ìBkLà ìL áðæå,ãaënä ãéå §ª¨§¤¤¨Ÿ¤§©©©§¦¤©¦¨§¤©¦¨©¨¤§¨¤§¨¨¤¤§¤¦§§©©©§¥

íéçôè äòaøà äøîz ìL,GL úìaL ìL äð÷åíéçôè äL,GL íéøö÷pä ìk ãéåäL,øöwì ïkøc ïéàLå,íäéãé ¤§¨¨©§¨¨§¨¦§¨¤¤¦Ÿ¤§¨§¨¦§©¨©¦§¨¦§¨§¤¥©§¨¦¨¥§¥¤
ïäL ìk íäéLøLå,ïéìaL ìL ïéòìîe–íéànhî elà éøä,ïéànèîe,ïéôøèöî àGå. §¨§¥¤¨¤¥©§¦¤¦¢¦£¥¥¦©§¦§©§¦§¦§¨§¦

„ïéànhî àG elà,ïéànèî àGå,ïéôøèöî àGå:áeøkä éñì÷ éLøL,íéãøz úBôìçå,úôläå,ææbì íkøcL úà ¥¦©§¦§§©§¦§¦§¨§¦¨§¥ª§¥©§§ª§§¨¦§©¤¤¤¤©§¨¦¨¥
eø÷òðå.éñBé éaøïlëa ànèî,úôläå áeøkä éñì÷ éLøLa øäèîe. §¤¡¨©¦¥§©¥§ª¨§©¥§¨§¥ª§¥©§§©¤¤
‰ïøba ïññaL ïéìëàä úBãé ìk–íéøBäè;éñBé éaøànèî.dðwøL ìBkLà ìL äâéñt–äøBäè;da øiL ¨§¨Ÿ¨¦¤§¨¨©Ÿ¤§¦©¦¥§©¥§¦¨¤¤§¤¦§¨§¨¦¥¨

ãçà øébøb–äàîè.BðwøL äøîz ìL èéáøL–øBäè;úçà äøîz Ba øiL–àîè.úBiðèwa ïëå,èéáøL ©§¦¤¨§¥¨©§¦¤§¨¨¤¦§¨¦¥§¨¨©©¨¥§¥©¦§¦©§¦

b.mitxhvn `le mi`nhne mi`nhinàå ,ãáìá úåãé ïäù éôì:ìëåàä úà ïéøîùî ïðé.likxtd cieïåùì .ìéëøô íéàø÷ð ,äøåîæä íò íéúåøë íéáðòäùë
:íéáðò éìéëøô.o`kn gthe o`kn gth:àì éôè ,ãé áåùç ,ìàîùî çôèå ìåëùàì ïéîéî äøåîæä ïî çôè ,äá ïéåìú úåìåëùàäå äöö÷ðù äøåîæäci

.leky`d:ìåëùàä ãé àåä ,äøåîæá éåìúù ìåëùàä õ÷åò.`edy lk:äáøä êåøà åìéôà.leky`d apf:ìåëùà ìù åôåñ.epwixyéðéòøâ åðîî åøùåäù
:äáøä êåøà åìéôàå ,àåäù ìëá åøåòéù àåä óàå .åáðæá åúåà íéæçåàù ,åùàøáù íéáðòì ãé àåä óà ,íéáðòä.dxnz ly cakndeíéøîú ìù úåãáëî

:àì éôè ìáà ,íéçôè äòáøà ,äàîåèä úà àéáäì ïäìù ãéä êøåà øåòéù ,íéøîú ïäáå.mileay ly oirlneïéîë åùàøá àöéù úìåáù ìù ïåéìòä ï÷æ
:ï÷æ ìù øòù

c.oi`nhn `l el`:ãé àìå øîåù àì íéáåùç ïéàù.aexk iqlewéøëåî êøãå ,(ì"ö íéëáåñî) íéááåñù íéãéâ íäî íéàöåéù áåøëä éùàø ,ùøéô í"áîø
:ïúåà ïéëéìùîå ïúåà íéúøåëù áåøëä.micxzd zetilge:íúçú íéøçà åìòéå åôéìçéù éãë íéãøúä íéëúåçùë ò÷ø÷á íéøéàùîù íéãøúä éùøùz`

.ffbil okxcyïææåâì íëøãù íéøáãä:øîåù àìå ãé àì ïðéàù éôì ,ïéàîèî íéùøùä ïéà ïø÷ò íà ,íäéùøù íò ïø÷òì àì.oleka `nhn iqei 'xíìåëã
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .øîåù àìå ãé àì íéáåùç ïðéà (íéëáåñîä) íéááåñä ïéãéâ ïúåàù úôìäå áåøë éñìå÷î õåç ,ìëåàì ãé íéáåùç

d.oqqayêùã÷î åññåá ïåùì ,ïññáå .äàåáúä íò úåì÷îá åà äîäáä éìâøá ïúåà ùãù(â"ñ äéòùé)..`nhn iqei iaxeøúòá ïëôäì íéåàøå ìéàåä
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .äàåáúä íò.leky` ly dbiqt:íéáðò éâéñô íéàø÷ð úåìåëùà ïúåàå ,íéðè÷ úåìåëùà äîë äìù äøãùä ïî úàöì ìåëùàä êøã

.dpwixy:úéð÷éø äøàùðå íéðè÷ä íéâéñôä äðîî åøéñäù øîåìë ,äáù íéâéñôä ïî äð÷åøúðù.d`nh cg` xibxb da xiiyåúåàì ãé äìåë úéùòðù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ולא  יד שהוא "כל א: במשנה ששנינו  הכלל לגבי דוגמות לפרט באה משנתנו

מצטרף". ולא ומטמא מיטמא שומר,

ïéôøèöî àGå ,ïéànèîe ,ïéànhî elà ולא יד  שהם לפי  – ÅÄÇÀÄÀÇÀÄÀÄÀÈÀÄ
íéLáéשומר: íäL ïîæa úBèBìôwäå íéìöaäå íeMä éLøLÈÀÅÇÀÇÀÈÄÀÇÇÀÄÀÇÆÅÀÅÄ

אלא  הירקות, רטיבות שומרים אינם שוב השרשים שמשנתייבשו –
הירקות, את בהם לאחוז  ìëàäשנוח ãâðk ïeëî BðéàL ãenòäåÀÈÇÆÅÀËÈÀÆÆÈÙÆ

הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  –ìékøtä ãéå שתלויים הזמורה – ÀÇÇÇÀÄ
ענבים, אשכולות ïàkîבה çôèå ïàkî çôè הזמורה מן טפח – ÆÇÄÈÀÆÇÄÈ

יתיר אבל הפרכיל , יד בכלל  הם משמאלם וטפח לאשכולות מימין
לא; ìBkLàäמכאן ãé,בזמורה התלוי האשכול  עוקץ –àeäL ìk ÇÈÆÀÈÆ

מאד , ארוך אפילו  –ìBkLà ìL áðæåהאמצעי השרביט סוף – ÀÈÈÆÆÀ
האשכול , האשכול,BðwøLשל  את בזנב אוחזים והרי  הענבים, מן  – ÆÄÀ

שהוא, בכל ששיעורו האשכול , כיד äøîzודינו  ìL ãaënä ãéåÀÇÇÇÀÅÆÀÈÈ
התמרים, שרביטי  מחוברים שבו התומר  עץ ענף –íéçôè äòaøàÇÀÈÈÀÈÄ

לא, מכאן  יתיר אבל  –úìaL ìL äð÷å שבראשו הגבעול  – ÀÈÆÆÄÙÆ
הגרעינים, עם GLíéçôèהשבולת äL, מכאן יתיר  ולא –ìk ãéå ÀÈÀÈÄÀÇÈ

íéøö÷pä, במגל אותם שקוצרים –GLäL,טפחים –ïéàLå ÇÄÀÈÄÀÈÀÆÅ
øöwì ïkøc,ולהיתלש להיעקר  אלא –ìk íäéLøLå íäéãé ÇÀÈÄÈÅÀÅÆÀÈÀÅÆÈ

ïäL,טפחים משלושה ארוכים אפילו –ïéìaL ìL ïéòìîe– ÆÅÇÀÄÆÄÃÄ
השבולת, שבראש  àGåהשער ,ïéànèîe ,íéànhî elà éøäÂÅÅÄÇÀÄÀÇÀÄÀ

ïéôøèöî. לו "שומר" אינם אבל לפרי, "יד" שהם מפני – ÄÀÈÀÄ
– השיעורים שכל  הר "ש, לפי  משנתנו  o`kn...בארנו  gthe o`kn gth likxtd ci"

"migth drax` dxnz ly caknd cie,מכשיעור היותר את למעט באים – וכו '
ששנינו: ומה מכשיעור; הפחות את לא edy`"אבל lk leky`d ci"היינו –

מאד , ארוך  epwixy"אפילו leky` ly apfe".האשכול כיד דינו –
מבארים: יש o`knאבל gthe o`kn gth likxtd ci לא מטפח פחות אבל –

יד , edy`נחשב lk leky`d ci,מטפח פחות אפילו  –cie ,epwixy leky` ly apfe
migth drax` dxnz ly caknd ששיעורם שווה, דינם אלה ששני כלומר –

טפחים  למעט ארבעה באים שלהלן השיעורים וכן  יד; אינו  מכאן  פחות אבל ,
מכשיעור  הפחות oiireאת ;a"ixbd iwenipe miycg zetqez oiir ;m"anxd ;y"`xd)

.("l`xyi zx`tz"

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôøèöî àGå ,ïéànèî àGå ,ïéànhî àG elà לא שאינם – ÅÄÇÀÄÀÀÇÀÄÀÄÀÈÀÄ
יד: ולא áeøkäשומר éñì÷ éLøL,הכרוב קלחי של  השרשים – ÈÀÅËÀÅÇÀ

íéãøz úBôìçå;התרדים חולפות ושרשי  –micxzd zetlege היינו ÀËÀÀÈÄ
השנייה(zerlvd)הצמחים בשנה ומחליפים החוזרים הסלק (רח"א ),של

úôläå,הלפת ושרשי –ææbì íkøcL úà הירקות כל  וכן – ÀÇÆÆÆÆÇÀÈÄÈÅ
בארץ, שרשיהם ולהניח לגזזם אין eø÷òðåשהדרך  שרשיהם, עם – ÀÆÁÈ

שומר לא שאינם לפי  מצטרפים, ולא מטמאים ולא מיטמאים השרשים
יד. ïlëaולא ànèî éñBé éaø הללו השרשים כל שלדעתו  – ÇÄÅÀÇÅÀËÈ

לאוכל , יד  úôläåחשובים áeøkä éñì÷ éLøLa øäèîe– ÀÇÅÀÈÀÅËÀÅÇÀÀÇÆÆ
יד. חשובים אינם שאלו 

i p y m e i
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ïøba ïññaL ïéìëàä úBãé ìk אותן שדש השיבולים ידות – ÈÀÈÙÈÄÆÀÈÈÇÙÆ
במקלות, או  הבהמה ברגלי עודíéøBäèבגורן  ראויות שאינן לפי – ÀÄ

כידות; ànèîלשמש éñBé éaø ראויות והן  הואיל כידות, אותן  – ÇÄÅÀÇÅ
בקלשון  היינו בעתר, השיבולים ראשי  את ידן על  סוכה להפך (גמרא

א ). נשארה יד, הבסיסה שאחר  בכגון  כאן  שמדובר  מבארים, יש 
התבואה, את לפרק היא דישה שכל פי על ואף תבואה, קצת בשיבולים
רבי וסובר בשיבולים, תבואה מעט יישאר שלא אפשר  אי  מקום מכל

הידות  לפיכך  לעניים, חשוב שנשאר התבואה ומעט שהואיל יוסי ,
בעתר. התבואה את ידן  על  להפך שראויות משום ומטמאות, מיטמאות

התבואה  מעט חשוב לא העולם ולרוב שהואיל סובר, קמא תנא אבל 
ידות דין  מהן בטל  לפיכך "תפארת שנשאר , עיין אחרונה"; ("משנה 

iqei.ישראל "), iaxk dkld oi`eìBkLà ìL äâéñt ענבים אשכול  – ÀÄÈÆÆÀ
ענבים, גרגרי כמה ובו  הגדול, האשכול משדרת היוצא dðwøLÆÄÀÈקטן

izdw - zex`ean zeipyn
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BðwøL–øBäè;ãçà øébøb Ba øiL–àîè.äéøæò ïa øæòìà éaøìBt ìLa øäèî,úBiðè÷ ìLa ànèîe,éðtî ¤¦§¨¦¥©§¦¤¨¨¥©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥§¤§©¥§¤¦§¦¦§¥
ïLeîLîa äöBø àeäL. ¤¤§¦§¨

Âíéáeøçäå íéñeìkäå úBøâBøâe íéðàú éö÷ò–ïéànhî elà éøä,ïéànèîe,ïéôøèöîe.éñBé éaøøîBà:õ÷ò óà ª§¥§¥¦§§§©§¦§¤¨¦£¥¥¦©§¦§©§¦¦§¨§¦©¦¥¥©Ÿ¤
úòìc.øæòäå ïéLéøtäå ïéìîeèñøwäå ïéñbàä éö÷òïéã,çôè úòìc õ÷ò,çôè ñøðe÷ õ÷ò,÷Bãö éaøa øæòìà éaø §©©ª§¥¨©¨¦§©§ª§¥¦§©¨¦¦§¨ª§¨¦Ÿ¤§©©¤©Ÿ¤§¨¤©©¦¤§¨¨¥©¦¨
øîBà:íéçôè–ïéànhî elà éøä,ïéànèîe,íéôøèöî àGå.íéö÷òä ìk øàLe–ïéànhî àG,ïéànèî àGå. ¥¦§©¦£¥¥¦©§¦§©§¦§¦§¨§¦§¨¨¨ª§¦¦©§¦§§©§¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïäéôøèa ïLákL íéúéæ–íéøBäè,äàøîì àlà ïLák àHL éôì.dlL õpäå úeM÷ ìL úeLk–äøBäè;éaø ¥¦¤§¨¨§©§¥¤§¦§¦¤§¨¨¤¨§©§¤§¤¦§©¥¤¨§¨©¦

äãeäéøîBà:øbzä éðôì àéäL ïîæ ìk–äàîè. §¨¥¨§©¤¦¦§¥©©¨§¥¨

:øéâøâ.epwixy dxnz ly hiaxy:ï÷éø èéáøùä øàùðå íéøîúä øéñäù.let lya xdhn dixfr oa xfrl` 'xeïéëéøö ïéàå ïä íéñâ ïéìåôäù éðôî
:ïø÷ðì çåð úìåñôá íéáøòúî åìéôàù ,èéáøùì.zeiphw ly `nhneåäéù äéì àçéðå ,úìåñôá íéáøòúîùë ïø÷ðì ìåëé ïéàå ïé÷ã ïäù éðôî ,àåä øîåùã

:äéøæò ïá øæòìà éáøë äëìä ïéàå .èéáøù åúåàá ïìèìèìå ïùîùîì ìëåéù éãë ïéèéáøù ïúåàá
e.oiqelkde:úåéðè÷ ïéî.mitxhvne:éøôä íò ïéìëàð ïäù íéîòôã.zrlcd uwer s` xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äîò ÷ìùð àåäù éðôî.miqb`

:ù"àøéô æ"òìáå ,ñ"âà éáøòá.oilnhqexw:ï"éìéî íééåø÷ä .íéöôòì íéîåãù íéðè÷ íéçåôú.oiyixt:ù"ééðåãå÷ æ"òìáå ,ì"âøôñ éáøòá.oicxferéáøòá
:ù"àáøåñ æ"òìáå ,ã"åøòæ.gth:íéðè÷ ïäéö÷åòã ,äðùîá íééåðùä éðéøçàà àìå ,éà÷ à÷åã úéðåé úòìã õ÷åòà.qcpewìò ïúåà íé÷úîîå ,íéøî úå÷øé

:÷åãö éáøá øæòìà éáøë äëìä ïéàå .íéçúåøá øåàä éãé.oi`nhn `le oi`nhin `l:ïéôøèöî ïéàù øîåì êéøö ïéàå
a`.oyaky mizif:ïé÷ùî øàùá åà õîåçá åà ïééá.oditxha:àúéæ óøè ïðéîâøúî ,úéæ äìò .íäìù íéìòä íò.mixedhíéøåäè ,ïéìòá õøù òâð íà

:øîåù àìå ãé àì íéìòä éáéùç àìã ,íéìòäå íéúéæä.oyak `ly itl:ïäéôøèá.d`xnl `l`åìéàë íéàøðã ,ïäîò íéìòäùë øúåé ïéôé íéàøð åéäéù éãë
:åùìúð ùãçî.zeyiw ly zeyk:úåùë àø÷ðå ,ïè÷ øòù ïéîë ïäì ùé íéðè÷ íéàåù÷äùë.dly upde:èòî êåøà õð åîë ùé íéàåù÷ä éôá.mixedh

:øîåù àìå ãé àì éáéùç àìã.d`nh xbzd iptläöåøù ïåéëå ,åùìúð ùãçî åìéàëå íéôé íéàåù÷ä íéàøð êë êåúîù ,õðáå øòùá øâúì äéì àçéðã
êåìëì ìëî ïøîåù øòù åúåàù éðôî àì íà íéì÷ì÷úî ïä ïúåð÷ì ïäá íéùîùîî ìëä ãéå íéëø íéàåù÷äù éôì ,éîð éà .éøôì øîåù éáéùç ,íîåé÷á

:óåðéèå
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הענבים, מגרגרי –äøBäèהגדול לאשכול  יד  הפסיגה שאין – ÀÈ
ישראל"); da("תפארת  øiL,בפסיגה –ãçà øébøbגרגיר אפילו – ÄÅÈÇÀÄÆÈ

בלבד , גרגיר .äàîèאחד לאותו כיד שחשובה –ìL èéáøL ÀÅÈÇÀÄÆ
BðwøL äøîz,התמרים מן –øBäè,למכבד יד  חשוב שאינו – ÀÈÈÆÄÀÈ

השרביטים בו שמחוברים לענף b);היינו  dpyna epxe`a oiir)Ba øiLÄÅ
úçà äøîz,בשרביט –àîè.תמרה לאותה יד שנחשב –ïëå ÀÈÈÇÇÈÅÀÅ

úBiðèwa כמה מחוברים אחד שבענף כך , גידולן דרך  שאף – ÇÄÀÄ
קטניות, גרגרי  כמה שרביט ובכל תרמילים, היינו  èéáøLÇÀÄשרביטים,

BðwøL,הקטניות מגרגרי  שריקנו תרמיל –øBäè השרביט שאין – ÆÄÀÈ
שבענף; השרביטים לשאר  כיד  נחשב ãçàהריק øébøb Ba øiLÄÅÇÀÄÆÈ

בשרביט, –àîè.גרגיר לאותו יד חשוב שהשרביט –øæòìà éaø ÈÅÇÄÆÀÈÈ
ìBt ìLa øäèî äéøæò ïa,גרגרים בו  שיש  פול של בשרביט – ÆÂÇÀÈÀÇÅÀÆ

לשרביט, בהם צורך ואין גסים, שהפולים ÷úBiðèלפי  ìLa ànèîeÀÇÅÀÆÄÀÄ
בשרביט, אחד  גרגיר נשאר אם –ïLeîLîa äöBø àeäL éðtîÄÀÅÆÆÀÄÀÈ

גורסים: ויש –oyeniya,(" שלמה כדי("מלאכת  כיד, השרביט שישמש

ומפסולת מאבק הקטניות לנקות כשירצה בו ישראל").לאחוז  ("תפארת

הוא  קטניות של  השרביט עזריה בן  אלעזר רבי שלדעת מפרשים, ויש 

בפסולת, כשמתערבות לנקותן  וקשה דקות שהקטניות מפני שומר ,
בהן  תתערב שלא כדי  השרביטים, בתוך  שיהיו  האדם רוצה ולכן 

השרביטים ידי  על בקטניות להשתמש ויוכל  ברטנורא ;פסולת, (הר "ש;

שלמה"). "מלאכת טוב"; יום  "תוספות oaעיין xfrl` iaxk dkld oi`e
.dixfr
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íéðàú éö÷ò, לאילן התאנים בהם שמחוברות –úBøâBøâe– ËÀÅÀÅÄÀÀ
יבשות, תאנים גרוגרות, מין íéñeìkäåועוקצי הכלוסים, ועוקצי – ÀÇÀÄ

תאנה מין של פירות שהם מפרשים, ויש  מתוק; (רמב"ם ),פרי

íéáeøçäå,החרובים ועוקצי –,ïéànèîe ,ïéànhî elà éøä ÀÆÈÄÂÅÅÄÇÀÄÀÇÀÄ
ïéôøèöîe,העוקץ ניטל ואם הואיל לפרי, "שומר " שהם לפי – ÄÀÈÀÄ

הללו  הפירות שעוקצי משום הוא, הטעם או  להתייבש ; ממהר  הפרי
הפרי  עם לפעמים ברטנורא).נאכלים óà(רא "ש; :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ

úòìc õ÷ò עמה נשלק שהוא מפני ומצטרף, ומטמא מיטמא – ÙÆÀÇÇ
iqei.(תוספתא ). iaxk dkld oi`eïéìîeèñøwäå ïéñâàä éö÷ò– ËÀÅÈÂÈÄÀÇÀËÀÅÄ

קטנים, בר  אגסי  החבושים ïéLéøtäåמין  היינו  הפרישים, ועוקצי  – ÀÇÈÄÄ
תפוחים,(רמב"ם ), גורסים:ïéãøæòäåמין  ויש העוזרדים, ועוקצי  – ÀÈËÀÈÄ

,mixxferde,קטנים תפוחים מין "זערורים", בימינו הנקראים õ÷òÙÆוהם
çôè úòìc,טפח כשיעור  הדלעת עוקץ –ñøðe÷ õ÷òויש – ÀÇÇÆÇÙÆÀÈ

הלועזיqxpiw,גורסים: בשמו הידוע ירק מין –wFyihx`çôè,והוא ÆÇ
טפח. íéçôèכשיעור  :øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø עוקץ – ÇÄÆÀÈÈÅÇÄÈÅÄÀÇÄ

טפחים, שני כשיעור  wecv,קונרס iaxa xfrl` iaxk dkld oi`eéøäÂÅ
íéôøèöî àGå ,ïéànèîe ,ïéànhî elà.כידות שדינם – ÅÄÇÀÄÀÇÀÄÀÄÀÈÀÄ

ïéànèî àGå ,ïéànhî àG ,íéö÷òä ìk øàLe שכן וכל – ÀÈÈÈËÀÄÄÇÀÄÀÀÇÀÄ
מצטרפים. שאינם

i y i l y m e i
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ïLákL íéúéæ,בהם וכיוצא ביין או  בחומץ –ïäéôøèa עם – ÅÄÆÀÈÈÀÇÀÅÆ
שלהם, שומרíéøBäèהעלים ולא יד לא העלים שאין  כלומר – ÀÄ

הזיתים, נטמאו ואם הזיתים, טהורים טומאה, בהם נגעה ואם לזיתים,
טהורים, ïLákהעלים àHL éôìכדי העלים, עם הזיתים את – ÀÄÆÀÈÈ

או  יתקלקלו, שלא הזיתים את לשמור כדי או  העלים, את אף לאכול
לזיתים, יד שיהו äàøîìכדי  àlà.יפה נראים הזיתים שיהיו  כדי  – ÆÈÀÇÀÆ
úeM÷ ìL úeLk,הקישואים על שגדל  הדק השיער –dlL õpäå ÀÆÄÀÇÅÆÈ
שבראשה, והפרח –äøBäè;שומר ולא יד לא שאינה –äãeäé éaø ÀÈÇÄÀÈ

øbzä éðôì àéäL ïîæ ìk :øîBà,התגר לפני שהקישות – ÅÈÀÇÆÄÄÀÅÇÇÈ
למכרה, הּכשות äàîèהרוצה אף טמאה הקישות נטמאה אם – ÀÅÈְ

שלה  כדיוהנץ והנץ, הּכשות בקיום רוצה והתגר שהואיל להיפך , וכן ,ְ
ויפה טרייה נראית תהא ברטנורא),שהקישות שלא (הרמב"ם ; כדי או 

בה הקונים ידי  משמוש  ידי על ברטנורא),תתקלקל דינה (הר "ש; לפיכך 
הפרי. כשומר 

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïéðéòìbä ìk–úBànhî,úBànèîe,úBôøèöî àGå.áèø ìL äðéòìb,äàöBé ét ìò óà–úôøèöî,äLáé ìL ¨©©§¦¦¦©§§©§§¦§¨§©§¦¨¤Ÿ¤©©¦§¨¦§¨¤¤¤§¥¨
–úôøèöî dðéà;äLáé ìL ìúBç Cëéôì–óøèöî,áèø ìLå–óøèöî Bðéà.äàöBé dúö÷nL äðéòìb ¥¨¦§¨¤¤§¦¨¨¤§¥¨¦§¨¥§¤Ÿ¤¥¦§¨¥©§¦¨¤¦§¨¨§¨
–óøèöî ìëàä ãâðkL.øNa åéìò LiL íöò–óøèöî ìëàä ãâðkL.ãçà ãvî åéìò äéä–ìàòîLé éaø ¤§¤¤¨Ÿ¤¦§¨¥¤¤¤¥¨¨¨¨¤§¤¤¨Ÿ¤¦§¨¥¨¨¨¨¦©¤¨©¦¦§¨¥

øîBà:úòaèa Bôéwî àeä elàk BúBà ïéàBø;íéîëçåíéøîBà:óøèöî ìëàä ãâðkL,äàéqä ïBâk,áBæàäå, ¥¦§¦©¦§©©©©£¨¦§¦¤§¤¤¨Ÿ¤¦§¨¥§©¦¨§¨¥
úéðøwäå. §©ª§¦

‚Búö÷î ÷BnpL çéháàäå ïBnøä–óøèöî Bðéà.ïàkîe ïàkî íìL,òöîàä ïî ÷Bnðå–óøèöî Bðéà.àîètä ¨¦§¨£©¦©¤¦¦§¨¥¦§¨¥¨¥¦¨¦¨§¦¦¨¤§©¥¦§¨¥©¦§¨

a.mipirlbd:íéðéòøâ åîë.zetxhvn `le:øîåù àìå éáéùç ãéã ,äöéáëì åîéìùäì ìëåàä íò.ahex ly dpirlb:õåîì äéåàøå äçì äøîú ìù ïéòøâ
.d`vei t"r`:úåáéèø úîçî äúåà õöåîù ,úìëàð àéäù éôì ,ìëåàä íò úôøèöî ìëåàä ïî äàöåéù ô"òà øîåìë.dyiai ly mzeg jkitlìù øéâøâ

êëéôì ,éúàöî úåéð÷åã úåéðùîáå .êëéôì éàî ,íùåøéôì äù÷å .éúåáø åùøéô êë ,õ÷åò íúåçä ùàøáå ,éøôä á÷ð íúåçù ,íúåç íäì ùé íéøîúå íéáðò
éøôä äéä ïéòøâä àì íàù ,éøôì øîåù àéäù éôì ,úôøèöî ,äçì äøîú ìù åðééäã áèåø ìù äðéòøâã àîòè ùøôîå ,í"áîø ñøåâ ïëå ,äùéáé ìù ìúåç
äùéáé ìù ìúåç êëéôì .ãñôú àìù äøîåù ïéòøâä ïéàå äøîúáù äçéìä äúìë øáëù ,éøôì øîåù ïéòøâä ïéà áåùã ,úôøèöî äðéà äùéáé ìùå .ãñôð

:ïéòøâä àì ,øîåù àåä íåø÷äù éðôî ,äùéáé àéäùë äøîúä íò óøèöî ,äøîú ìù ïéòøâä ìò ÷åáãå óôåìîä íåø÷ä àåäå.ahex lyeäøîú åðééäã
úìúåç àì ìúçäå ïåùì .ïéòøâì ÷åáãå óôåìî àåäù éôì ,ìúåç íåø÷ä åúåà àø÷ðå .íåø÷ä àìå øîåù àåä ïéòøâäù .óøèöî íåø÷ä ïéà ,äçì(æ"é ìà÷æçé):

.d`vei dzvwny dpirlb:ïéòøâä íò úøàùð äéöçå äéöç úìëàðù äçì äøîú ìù äðéòøâ ïåâë.lke`d cbpky dnêãéà ìáà ,óøèöîå øîåù áåùç
:øùá úéæë åéìò ùéù íöò ïëå .àì.eilr didé÷î åðéàù ãçà ãöá øùá íöòä ìò äéäìëåéù øåòéù øùáá ùé íà ïéàåø ïåòîù éáø øîà ,íöòä úà ó

é÷äì:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .óøèöî íöòä áéáñ úòáèë áøò ìù èåçë åáåò åðîî ó.zipxewde aef`de d`iqd oebkãâðëù äî ,íðéã êë åìà íâù
:æ"òìá à"éøãù úéðøå÷å ,æ"òìá æ"ééìú äàéñ .íä áåæà ïéî úéðøå÷å äàéñå .óøèöî ïéà ìëåàä ãâðë åðéàù äîå ,óøèöî ìëåàä

b.sxhvn oi` ezvwn wenipy:äìéëàì éåàø åðéàå ñîñîúðù ïåéë ,ìëåà áåùç åðéà ÷åîéðù äîã.oenix ly `nhtdàåäå ,ïåîøä ùàøá àöåé ãã ïéîë
,÷øñî éåø÷ àåäå ,úåéôìúì éåùò åùàøå ñåë ïéòë íéèåçä ïúåà úåáéáñå .õð ïééåø÷ ïäå ,íé÷ã íéèåç åá ùéù ÷åøé çøô ïéîë àîèôä áéáñå .àîèô àø÷ðä
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הפירות. בגרעיני  דנה משנתנו 

ïéðéòìbä ìk,הגרעינים –úBànhî נטמאו הפרי נטמא שאם – ÈÇÇÀÄÄÄÇÀ
גרעיניו , מטמאה úBànèîeאף היא בגרעין , טומאה נגעה שאם – ÀÇÀ

הפרי, את úBôøèöîאף àGå שהגרעינים ביצה, לכשיעור הפרי עם – ÀÄÀÈÀ
כשומר ולא כיד mewnדינם lkn ,ixtd jeza oenh oirxbdy it lr s`y)

,zerav`d oia jrnzn epi`e ,fg`dl ixtd gep ,ekeza oirxbdy onf lk
Ð .cik aeyg jkld"ישראל áèø)."תפארת ìL äðéòìb גרעין – ÇÀÄÈÆÙÆ

לחה, תמרה äàöBéשל ét ìò óà שהגרעין פי  על אף כלומר  – ÇÇÄÀÈ
יפה לה מחובר שאינו התמרה, מן אחרונה "),יוצא úôøèöîÄÀÈÆÆ("משנה

לפרי, שומר שהוא לפי  ביצה, לכשיעור  הפרי  עם הגרעין מצטרף –
מתקלקלת. התמרה היתה מתוכה, הגרעין את מוציאים היו  שאילו 

äLáé ìL,יבשה תמרה של גרעין –úôøèöî dðéàהפרי עם – ÆÀÅÈÅÈÄÀÈÆÆ
שהתמרה  מאחר  לפרי, שומר עוד הגרעין  שאין  לפי ביצה, לכשיעור

הגרעינים; כשאר דינו  הלכך ìúBçיבשה, Cëéôì דק קרום היינו – ÀÄÈÈ
התמרה גרעין את lzeg"YlYg(המקיף `l lzgde" oeyln ,setil ernynª¨§§

,(c ,fh l`wfgi ÐäLáé ìL,יבשה תמרה של –óøèöî עם – ÆÀÅÈÄÀÈÅ
השומר, והוא התמרה, בבשר דבוק שהקרום לפי ביצה, לכשיעור  הפרי

הגרעין; áèøלא ìLå,רטובה תמרה של  וחותל  –óøèöî Bðéà ÀÆÙÆÅÄÀÈÅ
הקרום  ולא השומר  הוא שהגרעין לפי ביצה, לכשיעור הפרי  עם –

למשנתנו). בפירושו äàöBé(רמב"ם  dúö÷nL äðéòìb גרעין – ÇÀÄÈÆÄÀÈÈÀÈ
מחצית  שנאכלה כגון  הלחה, התמרה מתוך  ויוצא בולט שמקצתו 

הגרעין , עם נשארה ומחציתה óøèöîהתמרה ìëàä ãâðkL– ÆÀÆÆÈÙÆÄÀÈÅ
האוכל עם ומצטרף שומר, חשוב האוכל , כנגד הגרעין מן שיש מה

לא. הגרעין שאר אבל  ביצה, oke,øNaלכשיעור åéìò LiL íöòÆÆÆÅÈÈÈÈ
óøèöî ìëàä ãâðkL מצטרף הבשר  כנגד  מהעצם שיש מה כל  – ÆÀÆÆÈÙÆÄÀÈÅ

כיד. אלא דינו  אין  שיוצא מה אבל  שומר , כדין  הבשר  åéìòעם äéäÈÈÈÈ
ãçà ãvîהבשר שאין  בלבד , אחד  מצד  העצם על  בשר  היה – ÄÇÆÈ

צדדיו , מכל העצם את BúBàמקיף ïéàBø :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÄ
העצם, שעל  הבשר את –úòaèa Bôéwî àeä elàk שאם – ÀÄÇÄÀÇÇÇ

שעוביה  כטבעת, העצם את להקיף כדי בו  יהא לחוטים ייחתך הבשר

באריג הערב חוט של mdinia),כעובי  reci didy) העצם מצטרף הרי 
הבשר ; תחת שאינו השני  הצד  אפילו  היקפו, בכל  הבשר שכנגד

óøèöî ìëàä ãâðkL :íéøîBà íéîëçåלבשר מצטרף אינו – ÇÂÈÄÀÄÆÀÆÆÈÙÆÄÀÈÅ
העצם, של  היקפו  כל לא אבל בלבד, הבשר שכנגד  מה ïBâkÀאלא

úéðøwäå ,áBæàäå ,äàéqä שהקנה הם, אזוב סוגי שלושה – ÇÄÈÀÈÅÀÇËÀÄ
שכגד שמה דינם, ולכן אחד , מצד אלא אוכל  עליו ואין  דק, שלהם

מצטרף אינו והשאר מצטרף, מבואר :(רח "א ).האוכל  `edfiובתוספתא
lke`d cbpk?(האוכל כנגד נחשב היכן עד  cr(כלומר ,llg yi m`

llgdעד הבשר  שכנגד  מה כל מצטרף חלל בו  שיש  שבעצם (כלומר
calaחללו ), oeilrd meqig `l` `nh oi` ,llg my oi` m`eכלומר)

העצם). של החיצונה השכבה

– משנתנו של  הסיום שפיסקת מפרש, zipxewde"הרמב"ם aef`de d`iqd oebk"
אלא  מצטרף אין  חלל , שם אין שאם בתוספתא, ששנינו מה על מוסבה –
רואים  חלל, לעצם היה לא שאם ללמדנו , המשנה שבאה וזהו העליון , חיסומו 
בלבד האיזוב כעובי  ממנו  ונשאר לבשר מתחת העצם נחתך כאילו  אותו
עצם  שכן מצטרף, אינו והשאר  לבשר, מצטרף זה דק וחלק לבשר, מודבק

הבשר על לשמור  דיו  eh).דק ,d oilke` z`neh 'ld ;epzpynl eyexita m"anxd)
מפרשים: יש אבל הרמב"ם. לפי הטעמים בארנו  תמרה של  הגרעין בדיני

,"ztxhvn ...ahex ly dpirlb"אבל כאוכל ; דינה ולכן  אותה, למצוץ שראויה לפי 
,"ztxhvn dpi` dyai ly".כאוכל mzegשאינה jkitl המפרשים גורסים (כך 

הפירות  כל  שכן  התמרה, נקב את החֹותם העוקץ כלומר "חותל "), ולא ֵהללו ,
ובראש  חותם, להם יש והתמרים ענבים של  וגרגיר  חותם, בלא עוקץ להם יש

עוקץ sxhvnהחותם epi` ahex lye ,sxhvn dyai ly ,(jexrd) מתקשים כאן  –
רטובה. של  לחותם יבשה תמרה של  חותם בין  ההבדל טעם למצוא המפרשים

"לפיכך" לשון  לפירושם קשה meiכן zetqez"a `aen m"xdn ;y"`xd ;y"xd oiir)
.("aeh" לפיכך" תיבת גורסים שאין  כותבים, יש ax`").ברם, edil`")

i r i a x m e i
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Búö÷î ÷BnpL çéháàäå ïBnøä,נרקב נמס, מהפרי שחלק – ÈÄÀÈÂÇÄÇÆÄÄÀÈ
óøèöî Bðéà שאינו כלומר  נימוק, שלא השאר  עם שנימוק החלק – ÅÄÀÈÅ

לו רמב"ם )חיבור  אין (תוספתא ; ואף לאכילה, ראוי  אינו שהנימוק לפי

שומר. דין  ולא יד  דין  לא ïîלו  ÷Bnðå ,ïàkîe ïàkî íìLÈÅÄÈÄÈÀÄÄ
òöîàä ורקוב הצדדים, משני שלם האבטיח או הרימון היה – ÈÆÀÇ
óøèöîבאמצעו, Bðéà זה חיבור  אינם השלמים הצדדים אפילו  – ÅÄÀÈÅ

ביניהם מפסיק והנימוק הואיל  רבא ").לזה, "אליהו רמב "ם; (תוספתא ;

izdw - zex`ean zeipyn
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BðwøL–øBäè;ãçà øébøb Ba øiL–àîè.äéøæò ïa øæòìà éaøìBt ìLa øäèî,úBiðè÷ ìLa ànèîe,éðtî ¤¦§¨¦¥©§¦¤¨¨¥©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥§¤§©¥§¤¦§¦¦§¥
ïLeîLîa äöBø àeäL. ¤¤§¦§¨

Âíéáeøçäå íéñeìkäå úBøâBøâe íéðàú éö÷ò–ïéànhî elà éøä,ïéànèîe,ïéôøèöîe.éñBé éaøøîBà:õ÷ò óà ª§¥§¥¦§§§©§¦§¤¨¦£¥¥¦©§¦§©§¦¦§¨§¦©¦¥¥©Ÿ¤
úòìc.øæòäå ïéLéøtäå ïéìîeèñøwäå ïéñbàä éö÷òïéã,çôè úòìc õ÷ò,çôè ñøðe÷ õ÷ò,÷Bãö éaøa øæòìà éaø §©©ª§¥¨©¨¦§©§ª§¥¦§©¨¦¦§¨ª§¨¦Ÿ¤§©©¤©Ÿ¤§¨¤©©¦¤§¨¨¥©¦¨
øîBà:íéçôè–ïéànhî elà éøä,ïéànèîe,íéôøèöî àGå.íéö÷òä ìk øàLe–ïéànhî àG,ïéànèî àGå. ¥¦§©¦£¥¥¦©§¦§©§¦§¦§¨§¦§¨¨¨ª§¦¦©§¦§§©§¦

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïäéôøèa ïLákL íéúéæ–íéøBäè,äàøîì àlà ïLák àHL éôì.dlL õpäå úeM÷ ìL úeLk–äøBäè;éaø ¥¦¤§¨¨§©§¥¤§¦§¦¤§¨¨¤¨§©§¤§¤¦§©¥¤¨§¨©¦

äãeäéøîBà:øbzä éðôì àéäL ïîæ ìk–äàîè. §¨¥¨§©¤¦¦§¥©©¨§¥¨

:øéâøâ.epwixy dxnz ly hiaxy:ï÷éø èéáøùä øàùðå íéøîúä øéñäù.let lya xdhn dixfr oa xfrl` 'xeïéëéøö ïéàå ïä íéñâ ïéìåôäù éðôî
:ïø÷ðì çåð úìåñôá íéáøòúî åìéôàù ,èéáøùì.zeiphw ly `nhneåäéù äéì àçéðå ,úìåñôá íéáøòúîùë ïø÷ðì ìåëé ïéàå ïé÷ã ïäù éðôî ,àåä øîåùã

:äéøæò ïá øæòìà éáøë äëìä ïéàå .èéáøù åúåàá ïìèìèìå ïùîùîì ìëåéù éãë ïéèéáøù ïúåàá
e.oiqelkde:úåéðè÷ ïéî.mitxhvne:éøôä íò ïéìëàð ïäù íéîòôã.zrlcd uwer s` xne` iqei 'x:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äîò ÷ìùð àåäù éðôî.miqb`

:ù"àøéô æ"òìáå ,ñ"âà éáøòá.oilnhqexw:ï"éìéî íééåø÷ä .íéöôòì íéîåãù íéðè÷ íéçåôú.oiyixt:ù"ééðåãå÷ æ"òìáå ,ì"âøôñ éáøòá.oicxferéáøòá
:ù"àáøåñ æ"òìáå ,ã"åøòæ.gth:íéðè÷ ïäéö÷åòã ,äðùîá íééåðùä éðéøçàà àìå ,éà÷ à÷åã úéðåé úòìã õ÷åòà.qcpewìò ïúåà íé÷úîîå ,íéøî úå÷øé

:÷åãö éáøá øæòìà éáøë äëìä ïéàå .íéçúåøá øåàä éãé.oi`nhn `le oi`nhin `l:ïéôøèöî ïéàù øîåì êéøö ïéàå
a`.oyaky mizif:ïé÷ùî øàùá åà õîåçá åà ïééá.oditxha:àúéæ óøè ïðéîâøúî ,úéæ äìò .íäìù íéìòä íò.mixedhíéøåäè ,ïéìòá õøù òâð íà

:øîåù àìå ãé àì íéìòä éáéùç àìã ,íéìòäå íéúéæä.oyak `ly itl:ïäéôøèá.d`xnl `l`åìéàë íéàøðã ,ïäîò íéìòäùë øúåé ïéôé íéàøð åéäéù éãë
:åùìúð ùãçî.zeyiw ly zeyk:úåùë àø÷ðå ,ïè÷ øòù ïéîë ïäì ùé íéðè÷ íéàåù÷äùë.dly upde:èòî êåøà õð åîë ùé íéàåù÷ä éôá.mixedh

:øîåù àìå ãé àì éáéùç àìã.d`nh xbzd iptläöåøù ïåéëå ,åùìúð ùãçî åìéàëå íéôé íéàåù÷ä íéàøð êë êåúîù ,õðáå øòùá øâúì äéì àçéðã
êåìëì ìëî ïøîåù øòù åúåàù éðôî àì íà íéì÷ì÷úî ïä ïúåð÷ì ïäá íéùîùîî ìëä ãéå íéëø íéàåù÷äù éôì ,éîð éà .éøôì øîåù éáéùç ,íîåé÷á

:óåðéèå

`xephxa yexit

הענבים, מגרגרי –äøBäèהגדול לאשכול  יד  הפסיגה שאין – ÀÈ
ישראל"); da("תפארת  øiL,בפסיגה –ãçà øébøbגרגיר אפילו – ÄÅÈÇÀÄÆÈ

בלבד , גרגיר .äàîèאחד לאותו כיד שחשובה –ìL èéáøL ÀÅÈÇÀÄÆ
BðwøL äøîz,התמרים מן –øBäè,למכבד יד  חשוב שאינו – ÀÈÈÆÄÀÈ

השרביטים בו שמחוברים לענף b);היינו  dpyna epxe`a oiir)Ba øiLÄÅ
úçà äøîz,בשרביט –àîè.תמרה לאותה יד שנחשב –ïëå ÀÈÈÇÇÈÅÀÅ

úBiðèwa כמה מחוברים אחד שבענף כך , גידולן דרך  שאף – ÇÄÀÄ
קטניות, גרגרי  כמה שרביט ובכל תרמילים, היינו  èéáøLÇÀÄשרביטים,

BðwøL,הקטניות מגרגרי  שריקנו תרמיל –øBäè השרביט שאין – ÆÄÀÈ
שבענף; השרביטים לשאר  כיד  נחשב ãçàהריק øébøb Ba øiLÄÅÇÀÄÆÈ

בשרביט, –àîè.גרגיר לאותו יד חשוב שהשרביט –øæòìà éaø ÈÅÇÄÆÀÈÈ
ìBt ìLa øäèî äéøæò ïa,גרגרים בו  שיש  פול של בשרביט – ÆÂÇÀÈÀÇÅÀÆ

לשרביט, בהם צורך ואין גסים, שהפולים ÷úBiðèלפי  ìLa ànèîeÀÇÅÀÆÄÀÄ
בשרביט, אחד  גרגיר נשאר אם –ïLeîLîa äöBø àeäL éðtîÄÀÅÆÆÀÄÀÈ

גורסים: ויש –oyeniya,(" שלמה כדי("מלאכת  כיד, השרביט שישמש

ומפסולת מאבק הקטניות לנקות כשירצה בו ישראל").לאחוז  ("תפארת

הוא  קטניות של  השרביט עזריה בן  אלעזר רבי שלדעת מפרשים, ויש 

בפסולת, כשמתערבות לנקותן  וקשה דקות שהקטניות מפני שומר ,
בהן  תתערב שלא כדי  השרביטים, בתוך  שיהיו  האדם רוצה ולכן 

השרביטים ידי  על בקטניות להשתמש ויוכל  ברטנורא ;פסולת, (הר "ש;

שלמה"). "מלאכת טוב"; יום  "תוספות oaעיין xfrl` iaxk dkld oi`e
.dixfr

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéðàú éö÷ò, לאילן התאנים בהם שמחוברות –úBøâBøâe– ËÀÅÀÅÄÀÀ
יבשות, תאנים גרוגרות, מין íéñeìkäåועוקצי הכלוסים, ועוקצי – ÀÇÀÄ

תאנה מין של פירות שהם מפרשים, ויש  מתוק; (רמב"ם ),פרי

íéáeøçäå,החרובים ועוקצי –,ïéànèîe ,ïéànhî elà éøä ÀÆÈÄÂÅÅÄÇÀÄÀÇÀÄ
ïéôøèöîe,העוקץ ניטל ואם הואיל לפרי, "שומר " שהם לפי – ÄÀÈÀÄ

הללו  הפירות שעוקצי משום הוא, הטעם או  להתייבש ; ממהר  הפרי
הפרי  עם לפעמים ברטנורא).נאכלים óà(רא "ש; :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇ

úòìc õ÷ò עמה נשלק שהוא מפני ומצטרף, ומטמא מיטמא – ÙÆÀÇÇ
iqei.(תוספתא ). iaxk dkld oi`eïéìîeèñøwäå ïéñâàä éö÷ò– ËÀÅÈÂÈÄÀÇÀËÀÅÄ

קטנים, בר  אגסי  החבושים ïéLéøtäåמין  היינו  הפרישים, ועוקצי  – ÀÇÈÄÄ
תפוחים,(רמב"ם ), גורסים:ïéãøæòäåמין  ויש העוזרדים, ועוקצי  – ÀÈËÀÈÄ

,mixxferde,קטנים תפוחים מין "זערורים", בימינו הנקראים õ÷òÙÆוהם
çôè úòìc,טפח כשיעור  הדלעת עוקץ –ñøðe÷ õ÷òויש – ÀÇÇÆÇÙÆÀÈ

הלועזיqxpiw,גורסים: בשמו הידוע ירק מין –wFyihx`çôè,והוא ÆÇ
טפח. íéçôèכשיעור  :øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø עוקץ – ÇÄÆÀÈÈÅÇÄÈÅÄÀÇÄ

טפחים, שני כשיעור  wecv,קונרס iaxa xfrl` iaxk dkld oi`eéøäÂÅ
íéôøèöî àGå ,ïéànèîe ,ïéànhî elà.כידות שדינם – ÅÄÇÀÄÀÇÀÄÀÄÀÈÀÄ

ïéànèî àGå ,ïéànhî àG ,íéö÷òä ìk øàLe שכן וכל – ÀÈÈÈËÀÄÄÇÀÄÀÀÇÀÄ
מצטרפים. שאינם

i y i l y m e i
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ïLákL íéúéæ,בהם וכיוצא ביין או  בחומץ –ïäéôøèa עם – ÅÄÆÀÈÈÀÇÀÅÆ
שלהם, שומרíéøBäèהעלים ולא יד לא העלים שאין  כלומר – ÀÄ

הזיתים, נטמאו ואם הזיתים, טהורים טומאה, בהם נגעה ואם לזיתים,
טהורים, ïLákהעלים àHL éôìכדי העלים, עם הזיתים את – ÀÄÆÀÈÈ

או  יתקלקלו, שלא הזיתים את לשמור כדי או  העלים, את אף לאכול
לזיתים, יד שיהו äàøîìכדי  àlà.יפה נראים הזיתים שיהיו  כדי  – ÆÈÀÇÀÆ
úeM÷ ìL úeLk,הקישואים על שגדל  הדק השיער –dlL õpäå ÀÆÄÀÇÅÆÈ
שבראשה, והפרח –äøBäè;שומר ולא יד לא שאינה –äãeäé éaø ÀÈÇÄÀÈ

øbzä éðôì àéäL ïîæ ìk :øîBà,התגר לפני שהקישות – ÅÈÀÇÆÄÄÀÅÇÇÈ
למכרה, הּכשות äàîèהרוצה אף טמאה הקישות נטמאה אם – ÀÅÈְ

שלה  כדיוהנץ והנץ, הּכשות בקיום רוצה והתגר שהואיל להיפך , וכן ,ְ
ויפה טרייה נראית תהא ברטנורא),שהקישות שלא (הרמב"ם ; כדי או 

בה הקונים ידי  משמוש  ידי על ברטנורא),תתקלקל דינה (הר "ש; לפיכך 
הפרי. כשומר 
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·ïéðéòìbä ìk–úBànhî,úBànèîe,úBôøèöî àGå.áèø ìL äðéòìb,äàöBé ét ìò óà–úôøèöî,äLáé ìL ¨©©§¦¦¦©§§©§§¦§¨§©§¦¨¤Ÿ¤©©¦§¨¦§¨¤¤¤§¥¨
–úôøèöî dðéà;äLáé ìL ìúBç Cëéôì–óøèöî,áèø ìLå–óøèöî Bðéà.äàöBé dúö÷nL äðéòìb ¥¨¦§¨¤¤§¦¨¨¤§¥¨¦§¨¥§¤Ÿ¤¥¦§¨¥©§¦¨¤¦§¨¨§¨
–óøèöî ìëàä ãâðkL.øNa åéìò LiL íöò–óøèöî ìëàä ãâðkL.ãçà ãvî åéìò äéä–ìàòîLé éaø ¤§¤¤¨Ÿ¤¦§¨¥¤¤¤¥¨¨¨¨¤§¤¤¨Ÿ¤¦§¨¥¨¨¨¨¦©¤¨©¦¦§¨¥

øîBà:úòaèa Bôéwî àeä elàk BúBà ïéàBø;íéîëçåíéøîBà:óøèöî ìëàä ãâðkL,äàéqä ïBâk,áBæàäå, ¥¦§¦©¦§©©©©£¨¦§¦¤§¤¤¨Ÿ¤¦§¨¥§©¦¨§¨¥
úéðøwäå. §©ª§¦

‚Búö÷î ÷BnpL çéháàäå ïBnøä–óøèöî Bðéà.ïàkîe ïàkî íìL,òöîàä ïî ÷Bnðå–óøèöî Bðéà.àîètä ¨¦§¨£©¦©¤¦¦§¨¥¦§¨¥¨¥¦¨¦¨§¦¦¨¤§©¥¦§¨¥©¦§¨

a.mipirlbd:íéðéòøâ åîë.zetxhvn `le:øîåù àìå éáéùç ãéã ,äöéáëì åîéìùäì ìëåàä íò.ahex ly dpirlb:õåîì äéåàøå äçì äøîú ìù ïéòøâ
.d`vei t"r`:úåáéèø úîçî äúåà õöåîù ,úìëàð àéäù éôì ,ìëåàä íò úôøèöî ìëåàä ïî äàöåéù ô"òà øîåìë.dyiai ly mzeg jkitlìù øéâøâ

êëéôì ,éúàöî úåéð÷åã úåéðùîáå .êëéôì éàî ,íùåøéôì äù÷å .éúåáø åùøéô êë ,õ÷åò íúåçä ùàøáå ,éøôä á÷ð íúåçù ,íúåç íäì ùé íéøîúå íéáðò
éøôä äéä ïéòøâä àì íàù ,éøôì øîåù àéäù éôì ,úôøèöî ,äçì äøîú ìù åðééäã áèåø ìù äðéòøâã àîòè ùøôîå ,í"áîø ñøåâ ïëå ,äùéáé ìù ìúåç
äùéáé ìù ìúåç êëéôì .ãñôú àìù äøîåù ïéòøâä ïéàå äøîúáù äçéìä äúìë øáëù ,éøôì øîåù ïéòøâä ïéà áåùã ,úôøèöî äðéà äùéáé ìùå .ãñôð

:ïéòøâä àì ,øîåù àåä íåø÷äù éðôî ,äùéáé àéäùë äøîúä íò óøèöî ,äøîú ìù ïéòøâä ìò ÷åáãå óôåìîä íåø÷ä àåäå.ahex lyeäøîú åðééäã
úìúåç àì ìúçäå ïåùì .ïéòøâì ÷åáãå óôåìî àåäù éôì ,ìúåç íåø÷ä åúåà àø÷ðå .íåø÷ä àìå øîåù àåä ïéòøâäù .óøèöî íåø÷ä ïéà ,äçì(æ"é ìà÷æçé):

.d`vei dzvwny dpirlb:ïéòøâä íò úøàùð äéöçå äéöç úìëàðù äçì äøîú ìù äðéòøâ ïåâë.lke`d cbpky dnêãéà ìáà ,óøèöîå øîåù áåùç
:øùá úéæë åéìò ùéù íöò ïëå .àì.eilr didé÷î åðéàù ãçà ãöá øùá íöòä ìò äéäìëåéù øåòéù øùáá ùé íà ïéàåø ïåòîù éáø øîà ,íöòä úà ó

é÷äì:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .óøèöî íöòä áéáñ úòáèë áøò ìù èåçë åáåò åðîî ó.zipxewde aef`de d`iqd oebkãâðëù äî ,íðéã êë åìà íâù
:æ"òìá à"éøãù úéðøå÷å ,æ"òìá æ"ééìú äàéñ .íä áåæà ïéî úéðøå÷å äàéñå .óøèöî ïéà ìëåàä ãâðë åðéàù äîå ,óøèöî ìëåàä

b.sxhvn oi` ezvwn wenipy:äìéëàì éåàø åðéàå ñîñîúðù ïåéë ,ìëåà áåùç åðéà ÷åîéðù äîã.oenix ly `nhtdàåäå ,ïåîøä ùàøá àöåé ãã ïéîë
,÷øñî éåø÷ àåäå ,úåéôìúì éåùò åùàøå ñåë ïéòë íéèåçä ïúåà úåáéáñå .õð ïééåø÷ ïäå ,íé÷ã íéèåç åá ùéù ÷åøé çøô ïéîë àîèôä áéáñå .àîèô àø÷ðä

`xephxa yexit

ב ה נ ש מ ר ו א ב
הפירות. בגרעיני  דנה משנתנו 

ïéðéòìbä ìk,הגרעינים –úBànhî נטמאו הפרי נטמא שאם – ÈÇÇÀÄÄÄÇÀ
גרעיניו , מטמאה úBànèîeאף היא בגרעין , טומאה נגעה שאם – ÀÇÀ

הפרי, את úBôøèöîאף àGå שהגרעינים ביצה, לכשיעור הפרי עם – ÀÄÀÈÀ
כשומר ולא כיד mewnדינם lkn ,ixtd jeza oenh oirxbdy it lr s`y)

,zerav`d oia jrnzn epi`e ,fg`dl ixtd gep ,ekeza oirxbdy onf lk
Ð .cik aeyg jkld"ישראל áèø)."תפארת ìL äðéòìb גרעין – ÇÀÄÈÆÙÆ

לחה, תמרה äàöBéשל ét ìò óà שהגרעין פי  על אף כלומר  – ÇÇÄÀÈ
יפה לה מחובר שאינו התמרה, מן אחרונה "),יוצא úôøèöîÄÀÈÆÆ("משנה

לפרי, שומר שהוא לפי  ביצה, לכשיעור  הפרי  עם הגרעין מצטרף –
מתקלקלת. התמרה היתה מתוכה, הגרעין את מוציאים היו  שאילו 

äLáé ìL,יבשה תמרה של גרעין –úôøèöî dðéàהפרי עם – ÆÀÅÈÅÈÄÀÈÆÆ
שהתמרה  מאחר  לפרי, שומר עוד הגרעין  שאין  לפי ביצה, לכשיעור

הגרעינים; כשאר דינו  הלכך ìúBçיבשה, Cëéôì דק קרום היינו – ÀÄÈÈ
התמרה גרעין את lzeg"YlYg(המקיף `l lzgde" oeyln ,setil ernynª¨§§

,(c ,fh l`wfgi ÐäLáé ìL,יבשה תמרה של –óøèöî עם – ÆÀÅÈÄÀÈÅ
השומר, והוא התמרה, בבשר דבוק שהקרום לפי ביצה, לכשיעור  הפרי

הגרעין; áèøלא ìLå,רטובה תמרה של  וחותל  –óøèöî Bðéà ÀÆÙÆÅÄÀÈÅ
הקרום  ולא השומר  הוא שהגרעין לפי ביצה, לכשיעור הפרי  עם –

למשנתנו). בפירושו äàöBé(רמב"ם  dúö÷nL äðéòìb גרעין – ÇÀÄÈÆÄÀÈÈÀÈ
מחצית  שנאכלה כגון  הלחה, התמרה מתוך  ויוצא בולט שמקצתו 

הגרעין , עם נשארה ומחציתה óøèöîהתמרה ìëàä ãâðkL– ÆÀÆÆÈÙÆÄÀÈÅ
האוכל עם ומצטרף שומר, חשוב האוכל , כנגד הגרעין מן שיש מה

לא. הגרעין שאר אבל  ביצה, oke,øNaלכשיעור åéìò LiL íöòÆÆÆÅÈÈÈÈ
óøèöî ìëàä ãâðkL מצטרף הבשר  כנגד  מהעצם שיש מה כל  – ÆÀÆÆÈÙÆÄÀÈÅ

כיד. אלא דינו  אין  שיוצא מה אבל  שומר , כדין  הבשר  åéìòעם äéäÈÈÈÈ
ãçà ãvîהבשר שאין  בלבד , אחד  מצד  העצם על  בשר  היה – ÄÇÆÈ

צדדיו , מכל העצם את BúBàמקיף ïéàBø :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÄ
העצם, שעל  הבשר את –úòaèa Bôéwî àeä elàk שאם – ÀÄÇÄÀÇÇÇ

שעוביה  כטבעת, העצם את להקיף כדי בו  יהא לחוטים ייחתך הבשר

באריג הערב חוט של mdinia),כעובי  reci didy) העצם מצטרף הרי 
הבשר ; תחת שאינו השני  הצד  אפילו  היקפו, בכל  הבשר שכנגד

óøèöî ìëàä ãâðkL :íéøîBà íéîëçåלבשר מצטרף אינו – ÇÂÈÄÀÄÆÀÆÆÈÙÆÄÀÈÅ
העצם, של  היקפו  כל לא אבל בלבד, הבשר שכנגד  מה ïBâkÀאלא

úéðøwäå ,áBæàäå ,äàéqä שהקנה הם, אזוב סוגי שלושה – ÇÄÈÀÈÅÀÇËÀÄ
שכגד שמה דינם, ולכן אחד , מצד אלא אוכל  עליו ואין  דק, שלהם

מצטרף אינו והשאר מצטרף, מבואר :(רח "א ).האוכל  `edfiובתוספתא
lke`d cbpk?(האוכל כנגד נחשב היכן עד  cr(כלומר ,llg yi m`

llgdעד הבשר  שכנגד  מה כל מצטרף חלל בו  שיש  שבעצם (כלומר
calaחללו ), oeilrd meqig `l` `nh oi` ,llg my oi` m`eכלומר)

העצם). של החיצונה השכבה

– משנתנו של  הסיום שפיסקת מפרש, zipxewde"הרמב"ם aef`de d`iqd oebk"
אלא  מצטרף אין  חלל , שם אין שאם בתוספתא, ששנינו מה על מוסבה –
רואים  חלל, לעצם היה לא שאם ללמדנו , המשנה שבאה וזהו העליון , חיסומו 
בלבד האיזוב כעובי  ממנו  ונשאר לבשר מתחת העצם נחתך כאילו  אותו
עצם  שכן מצטרף, אינו והשאר  לבשר, מצטרף זה דק וחלק לבשר, מודבק

הבשר על לשמור  דיו  eh).דק ,d oilke` z`neh 'ld ;epzpynl eyexita m"anxd)
מפרשים: יש אבל הרמב"ם. לפי הטעמים בארנו  תמרה של  הגרעין בדיני

,"ztxhvn ...ahex ly dpirlb"אבל כאוכל ; דינה ולכן  אותה, למצוץ שראויה לפי 
,"ztxhvn dpi` dyai ly".כאוכל mzegשאינה jkitl המפרשים גורסים (כך 

הפירות  כל  שכן  התמרה, נקב את החֹותם העוקץ כלומר "חותל "), ולא ֵהללו ,
ובראש  חותם, להם יש והתמרים ענבים של  וגרגיר  חותם, בלא עוקץ להם יש

עוקץ sxhvnהחותם epi` ahex lye ,sxhvn dyai ly ,(jexrd) מתקשים כאן  –
רטובה. של  לחותם יבשה תמרה של  חותם בין  ההבדל טעם למצוא המפרשים

"לפיכך" לשון  לפירושם קשה meiכן zetqez"a `aen m"xdn ;y"`xd ;y"xd oiir)
.("aeh" לפיכך" תיבת גורסים שאין  כותבים, יש ax`").ברם, edil`")
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Búö÷î ÷BnpL çéháàäå ïBnøä,נרקב נמס, מהפרי שחלק – ÈÄÀÈÂÇÄÇÆÄÄÀÈ
óøèöî Bðéà שאינו כלומר  נימוק, שלא השאר  עם שנימוק החלק – ÅÄÀÈÅ

לו רמב"ם )חיבור  אין (תוספתא ; ואף לאכילה, ראוי  אינו שהנימוק לפי

שומר. דין  ולא יד  דין  לא ïîלו  ÷Bnðå ,ïàkîe ïàkî íìLÈÅÄÈÄÈÀÄÄ
òöîàä ורקוב הצדדים, משני שלם האבטיח או הרימון היה – ÈÆÀÇ
óøèöîבאמצעו, Bðéà זה חיבור  אינם השלמים הצדדים אפילו  – ÅÄÀÈÅ

ביניהם מפסיק והנימוק הואיל  רבא ").לזה, "אליהו רמב "ם; (תוספתא ;

izdw - zex`ean zeipyn



dקעו dpyn ipy wxt mivwer zkqn

ïBnø ìL–úôøèöî;BlL õpäå–óøèöî Bðéà.øæòìà éaøøîBà:øBäè ÷øñnä óà. ¤¦¦§¨¤¤§©¥¤¥¦§¨¥©¦¤§¨¨¥©©©§¥¨
„úBànhî ïétìwä ìk,úBànèîe,úBôøèöîe.äãeäé éaøøîBà:GLìöaa ïétì÷ L:úéîéðtä,ïéa äîìL ïéa ¨©§¦¦¦©§§©§¦§¨§©¦§¨¥¨§¦¦©¨¨©§¦¦¥§¥¨¥

äøeã÷–úôøèöî;úéòöîàä,äîìL–úôøèöî,äøeã÷e–úôøèöî dðéà;äðBöéçäå,Ck ïéáe Ck ïéa–äøBäè. §¨¦§¨¤¤¨¤§¨¦§¥¨¦§¨¤¤§¨¥¨¦§¨¤¤§©¦¨¥¨¥¨§¨
‰ìMáì Czçîä,÷øî àHL ét ìò óà–øeaç Bðéà.LBaëì,ìå÷BìL,ïçìMä ìò çépäìe–øeaç.ìéçúä ©§©¥§©¥©©¦¤¥¥¥¦¦§§¦§§©¦©©©ª§¨¦¦§¦

÷øôì,Ba ìéçúäL ìëà–øeaç Bðéà.ïðîàL íéæBâàä,ïøîçL íéìöaä–øeaç elà éøä.íéæBâàa ÷øôì ìéçúä, §¨¥Ÿ¤¤¦§¦¥¦¨¡¦¤£¨¨©§¨¦¤£¨¨£¥¥¦¦§¦§¨¥¨¡¦
íéìöaa ìwôìe–øeaç Bðéà.íéã÷Mäå íéæBâàä–øeaç,ñqøiL ãò. §©¥©§¨¦¥¦¨¡¦§©§¥¦¦©¤§©¥

:÷øñîë íéðéù åì ùéù éðôî.xedh wxqnd s`äùøù ãò äåëúçé íà ,àîèôä ìáà .øîåù éåä àì êëìä ,êëá íéðéòìâä íéìâúî ïéà éøôä ïî êúçé íàù
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .éøôä ãñôéå íéðéòøâä åìâúé

c.oitilwd lkäì ìëåàä íò ïéôøèöîå ,ìëåàì øîåù éáéùç ,íéöéá éôéì÷å íéðåîøå íéã÷ùå íéæåâà éôéì÷ ïåâëäôéì÷ åäéîå .äàîåè ìá÷ì øåòéùëì åîéìù
:øîåù éáâ ìò øîåù ïéàù ,øîåù àáéùç àìã ,úôøèöî äðéà ,ïúèé÷ì úòùá íéæåâàä ìòù äðåéìòä äçì.dxecwïðúãë íéøäá íéøã÷î ïåùì .äáå÷ð

:äëåúçå äáå÷ð àéäùë úøîåù äðéàù éôì ,úôøèöî äðéà äøåã÷å .ïéáåøéòá.dpevigdeäëìä ïéàå .ìöáá ïéùîùîùë äéìàî úìôåðä ä÷ãä äôéì÷ä àéä
:äãåäé éáøë

d.lyal jzgnd:äøéã÷á ìùáì éãë øùá åà íéìöá åà íéòåìã êúçî ïåâë.wxin `lyúëñîá åãé ìò äèéçù øçà ÷øéîå åîë .äëéúçä øîâ àìù
àîåé[à"ì óã]:.xeaig epi`:úö÷îá úåøåòî úåëéúçä ïééãòù ô"òà.yeakl:íéé÷úäì éãë õîåçáå ïééá íéùáåëù.welyleéðäáå ,ìåùéáî éôè ä÷éìù

:åæî åæ í÷ìçéå íãéøôé ìåùáäù àåä òãåéã ,øåáéç éåä àì ìùáì ìáà .øåáéç éåä ÷øéî àìù ïîæ ìë êëìä ,ïøåáéçá äéì àçéðwxtl ligzdéøîâì ãéøôäìå
,øåáéç éåä àì ãáìá ÷øéôù ìëåà àìà ,øåáéç éåä àìå åæî åæ íéãøåôî åìéàë éîð åäìåë ,ïãéøôäì äöåøù ãçàá äéúòã éìâã ïåéë ïðéøîà àì ,ïäî ãçà

:øåáéç éåä ÷øéô àìù äîå.opn`y mifeb`däñãä úà ïîåà éäéå ïåùì .åæá åæ ïøáéçå ïìãâù('á øúñà):.oxngyíéøîç íéøîç íúåà åøáöéå ïåùìúåîù)
('ç:åîéé÷úéù éãë ïúåà ïéìåúå åæ íò åæ ïúåà ïéøáçîå äçéùîá åà ìáçá ïúåà íéøùå÷å ïúåà ïéëúåçù ,íéìöá åà íéæåâà øåöàì íéöåøä êøãî ..lwtlåîë

åúîâåãå .óì÷ì:ì÷ôéùî íéìöáä ,'å äðùî úåøùòîã 'ã ÷øô åðéðù.micwyde mifeb`dìùå íéæåâà ìù äôéì÷äù .íéã÷ùäå íéæåâàä òöôîá éøééî àúùä
:øîåù àáéùç ìëåàá úøáåçî àéäù ïîæ ìë ,ïòöôù ô"òàå ,øîåù àáéùç íéã÷ù.qqxiy críéñéñø ìåãâä úéáä úà äëäå ïåùì('å ñåîò)ãò øîåìë .

:íé÷ã íé÷ìçì äúåúôå äöåöø äôéì÷ä äéäúù

`xephxa yexit

ïBnø ìL àîètä שנשרה במקום הרימון, שבראש  הבליטה – ÇÄÀÈÆÄ
bexz`d),ניצתו ly mhitd enk)úôøèöîלכשיעור להשלימו לרימון  – ÄÀÈÆÆ

נרקב; הפרי  ניטלת, היא שאם כשומר , שדינה לפי BlLביצה, õpäåÀÇÅÆ
שיער, כמין  לפיטמא, שסביב הפרח –óøèöî Bðéà שאין לפרי , – ÅÄÀÈÅ
כיד דינו פנים כל  על  אבל  כשומר , ישראל").דינו øæòìà("תפארת  éaøÇÄÆÀÈÈ

øBäè ÷øñnä óà :øîBà ושפתה כוס כמין  יש  הנץ שסביב – ÅÇÇÇÀÅÈ
טהורים  המסרק ואף שהנץ אלעזר , רבי  וסובר  כמסרק, שיניים עשויה
חשוב  המסרק קמא, תנא לדעת ברם, להם. אין  יד  דין ואפילו  לגמרי ,

קמא  לתנא כיד  שדינו  מהנץ, גרוע אינו  שהרי  כיד , פנים כל על 

שלמה "). כגוף ("מלאכת  המסרק קמא, תנא שלדעת מפרשים, ויש 

לו ומצטרף הוא טוב").הרימון  יום "תוספות  עיין ישראל"; ("תפארת 

.xfrl` iaxk dkld oi`e

ד ה נ ש מ ר ו א ב

האוכלים. של בקליפות דנה משנתנו 

ïétìwä ìk,הביצים וקליפות הפירות קליפות כגון –úBànhî– ÈÇÀÄÄÄÇÀ
הקליפה, גם נטמאה האוכל  נטמא נטמאה úBànèîeשאם שאם – ÀÇÀ

האוכל, אף נטמא להשלימו úBôøèöîeהקליפה האוכל עם – ÄÀÈÀ
העליונה  הקליפה ברם, לאוכל. שומר הן שהקליפות ביצה, לכשיעור

גבי על  שומר שאין לפי  מצטרפת, אינה לקיטתם בשעת לאגוזים שיש 
GLשומר . :øîBà äãeäé éaøúéîéðtä :ìöaa ïétì÷ L– ÇÄÀÈÅÈÀÄÄÇÈÈÇÀÄÄ

הפנימית, ÷äøeãהקליפה ïéa äîìL ïéa,נקובה –úôøèöî– ÅÀÅÈÅÀÈÄÀÈÆÆ
אוכל; עצמה שהיא האמצעית,úéòöîàäמפני  הקליפה –,äîìL ÈÆÀÈÄÀÅÈ

úôøèöî,שומר מדין מצטרפת היא הרי שלמה כשהיא –äøeã÷e ÄÀÈÆÆÀÈ
נקובה, כשהיא אבל  –úôøèöî dðéàעל שומרת שאינה לפי – ÅÈÄÀÈÆÆ

שומר; מדין  בטלה היא והרי החיצונה,äðBöéçäåהבצל , והקליפה – ÀÇÄÈ
ביותר, הדקה Ckשהיא ïéáe Ck ïéa ובין שלמה שהיא בין  – ÅÈÅÈ

שומרäøBäèקדורה, גבי  על  שומר שאין  לפי  מצטרפת, אינה – ÀÈ
ב). קיט , חולין  מפרשים:(רש"י לה,dxedhויש  אין  יד דין  שאף לגמרי ,

מאליה ונופלת נקלפת והיא אחרונה ").הואיל  "משנה ישראל"; ("תפארת 

בחיבורו אבל  יהודה, כרבי הלכה שאין כותב, למשנתנו בפירושו  הרמב"ם
יהודה כרבי פוסק my).הוא "dpyn sqk" oiir ;`i ,d oilke` z`neh 'ld)

i y i n g m e i
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Czçîä,בשר או  בצלים כגון  אוכל, –ìMáì, לבשלו כדי –óà ÇÀÇÅÀÇÅÇ
÷øî àHL ét ìò מחוברות החתיכות ועדיין  החיתוך, גמר  שלא – ÇÄÆÅÅ

øeaçבמקצת, Bðéà נג ואם לא – החתיכות, מן  באחת טומאה עה ÅÄ
המחתך, שיודע לפי  במפרשים, מבואר  הטעם האחרות. נטמאו 

שאינו והרי בבישול , ותתפרדנה תתחלקנה כללשהחתיכות מעוניין

כמפורדות. מתחילה הן נחשבות הלכך  אבלLBaëìבחיבורן, – ÄÀ
בחומץ, או ביין האוכל את לכבוש כדי כדיBìLìå÷המחתך  או  – ÀÄÀ

מרובה. בישול היינו ששליקה כאן, מבארים המפרשים רוב לשלקו ;

מבישול  פחותה ששליקה מבארים, באורנוויש  ועיין נחום"; "חזון (עיין

א), ו , נדרים  ïçìMäלמשנה  ìò çépäìeכדי אוכל המחתך או  – ÀÇÄÇÇÇËÀÈ
חתיכות, ממנו המסובים שיטלו השולחן , על  הריøeaçלהניחו  – Ä

הכבישה  בשעת מחובר האוכל  שיישאר  רוצה שהוא לפי  חיבור , זה

ממנו . המסובים שיטלו עד  או  השליקה øôì÷או ìéçúäלהפריד – ÄÀÄÀÈÅ
שחתך, האוכלים מן  אחד  Baלגמרי ìéçúäL ìëà,לפרק –Bðéà ÙÆÆÄÀÄÅ

øeaçפירק לא שעדיין  חלקיו ואפילו  ישראל");– שאר("תפארת  אבל Ä
פירות  שחיתך  מי  כגון  חיבור , חשובים לפרק, התחיל  שלא האוכלים

באחד החתיכות את להפריד והתחיל השולחן, על  להניח או  לשלוק
החתיכות  ואפילו  חיבור , אינו  לפרק שהתחיל פרי  אותו  הרי הפירות, מן

שאר של  החתיכות אבל  חיבור , אינן  במקצת מחוברות בו שנשארו
מהפירות  באחד  דעתו  וגילה הואיל אומרים, ואין  חיבור, הן  הפירות

אלא  מפורדים, הם כאילו נחשבים השאר אף כולו, להפרידו שרוצה
חיבור. זה הרי פירק שלא ומה חיבור , אינו בלבד שפירק פרי  אותו 

ïðîàL íéæBâàä כמו זה, יד  על  זה בחוט בעוקציהם שקשרם – ÈÁÄÆÂÈÈ
וכן ïøîçLבמחרוזת, íéìöaä,בחוט יחד וקשרם שקיבצם –éøä ÇÀÈÄÆÂÈÈÂÅ
øeaç elàיחד לקיימם מנת על  וחיברם הואיל  טומאה, לענין  – ÅÄ

רב נחום ").זמן "חזון íéæBâàa(עיין ÷øôì ìéçúä מן לקלף – ÄÀÄÀÈÅÈÁÄ
החיצונה, קליפתם את המקושרים íéìöaaהאגוזים ìwôìe או – ÀÇÅÇÀÈÄ

הרעות, הקליפות את המחוברים הבצלים מן øeaçלקלף Bðéà– ÅÄ
נגעה  ואם חיבור, אינה הבצלים של  או  האגוזים של  האגודה כל

izdw - zex`ean zeipyn
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Âúìbìâî äöéa–ñâiL ãò.ä÷eìLe–ñqøiL ãò.çî Ba LiL íöò–ñqøiL ãò øeaç.BãøtL ïBnøä– ¥¨§ª§¤¤©¤¨Ÿ§¨©¤§©¥¤¤¤¤Ÿ©¦©¤§©¥¨¦¤§¨
øeaç,äðwa åéìò LéwiL ãò.Bá àöBik,ïéñáBkä ììL,íéàìëa øeôz àeäL ãâaäå–øeaç,øézäì ìéçúiL ãò. ¦©¤©¦¨¨©¨¤©¥§©©§¦§©¤¤¤¨§¦§©¦¦©¤©§¦§©¦
ÊúB÷øé éìò,íéwøé–ïéôøèöî;íéðáìe–ïéôøèöî ïðéà.÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:áeøka ïéôøèöî íéðálä, £¥§¨§ª¦¦§¨§¦§¨¦¥¨¦§¨§¦©¦¤§¨¨©¨¥©§¨¦¦§¨§¦©§

ìëà ïäL éðtî;íéøfçáe,ìëàä úà ïéønLî ïäL éðtî. ¦§¥¤¥Ÿ¤©©§¦¦§¥¤¥§©§¦¤¨Ÿ¤
Áíéìöá éìò,íéìöá éðáe,øéø ïäa Lé íà–ïäL úBîëa ïéøòzLî;ììç ïäa Lé íà–ïììç úà Còîî. £¥§¨¦§¥§¨¦¦¥¨¤¦¦§¨£¦¦§¤¥¦¥¨¤¨¨§©¥¤£¨¨

úéðâBôñ út–àéäL úBîëa úøòzLî;ììç da Lé íà–dììç úà Còîî.çtúpL ìâòä øNa,äð÷æ øNáe ©§¨¦¦§¨¤¤¦§¤¦¦¤¨¨¨§©¥¤£¨¨§©¨¥¤¤¦§©§©§¥¨

e.zlblebn dvia:òîâì äéåàøå úáøåòî àéäù ãò ,úö÷ äéåìö.febiy cràáéùç àì æàå ,èòî åðîî êåúçéù ãò ,úôøèöîå øîåù àáéùç äôéì÷ä
:êúçå øáù åúåà êøã úãøåéå úúúåù äöéáäù ,øîåù øúåé.dwelyeíìåòì ,äøáùðù åìéôàå äôéì÷ä êåúá úãîåòå äù÷ àéäù ,äöéáä ä÷ìùð íà ìáà

:úööåøî àäúù ãò ,øîåù äôéì÷ä àáéùç.gen ea yiy mvr oke:õöåøî äéäéù ãò ,íöòä øáùðù ô"òàå ,çåîì øîåù íöòä áéùç.ecxity oenxd
:åáù íéøâøâä åòðòðúéå äð÷á ùé÷éù ãò ,øåáéç äôéì÷ àéåä ,äôéì÷á ïéøáåçî íéøâøâä ïééãòå íéðùì ïåîøä êúçù.miqaekd llyìåìùì íéñáåëä êøã

:ïãéøôäì åôåñå ,ãáàé àìù éãë ìåãâä íò ïè÷ä íéãâáä.mi`lka xetz `edy cbadeåôåñ éàãåã ,ïúùô ìù ïéèåçá ïøôúù øîö ãâá ìù úåëéúç éúù
:íéàìë øåñéà íåùî ,åæî åæ ïãéøôäì.d`nehl xeaigéãéî àéöåî äùòîã ,øéúäì øîâ àìù ô"òàå ,øéúäì ìéçúéù ãò ,åøáç àîèð ãçàä àîèð íàå

:äùòî
f.oitxhvn miwexi:äìéëàì åæçã.oitxhvn oi` mipal:åæç àì åúã.mixfgaeäëìä ïéàå .øîåù ååä íå÷î ìëî ,äìéëàì åæç àì íéðáìã â"òà ,úøæçá

:÷åãö øá øæòìà 'øë
g.milva ipa:íéìöá éðá éø÷ àåääì ,íéìöáä íéçîåö åðîîå (÷åøé) áì åîë àåäù éòöîàä ãåîò.xix oda yi m`:ììç ïäá ïéàå äçéì íéàìî íäù

.ody enk oixrzynúà êòîî ,ììç ïäá ùé íàå .ïììç úà êòîì ïéàå øéøä íò ïúåà ïéøòùî ,äàîåè øåòéù äöéáë ìëåà ïäá ùé íà øòùì íéàáùë
:äöéáëì øòùî ë"çàå ïììç.zipbetq:äèåòáå äñåøã äðéàå .âåôñ ïéîë äëø äéåùò.`idy zenk zxrzyn:êåòéî àìá.gtzpy lbrd xyaêøã

`xephxa yexit

האחרים נטמאו לא אחד , בבצל  או באגוז הל'טומאה רמב"ם  (עיין

יא). ו, אוכלין øeaçטומאת ,íéã÷Mäå íéæBâàä במפרשים – ÈÁÄÀÇÀÅÄÄ
שאפילו  והשקדים, האגוזים בקליפת ללמד באה זו  שפיסקה מבואר,

לאגוז (dwcqp),נפצעה חיבור  היא הרי  לאוכל , מחוברת שהיא זמן  כל 

שומר , מדין  לשקד , ñqøiLאו  ãò.לרסיסים הקליפה את שישבר – ÇÆÀÇÅ
חיבור אינה קלפה, לא אפילו  משריססה, שלמה ",אבל "מלאכת  (עיין

אחר). פירוש  שם שמובא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úìbìâî äöéa,קצת מבושלת שהיא –ñâiL ãò:גורסים ויש  – ÅÈÀËÀÆÆÇÆÈÙ
,mebiy cr קצת שיחתוך עד  שומר, מדין  לביצה חיבור  הקליפה כלומר 

מאחר חיבור, קליפתה שאר  אין  שאז משם, לגמעה שיוכל  כדי ממנה,

דרך יוצאת הביצה שהרי  שבתוכה, האוכל  על  עוד שומרת שאינה
שבקליפה מפרשים:(רמב"ם );הנקב qebiyויש cr מלשון –dqibn"

"dxicwa,(יא ה, בקיסם (מכשירין מפריד הוא שפותחה שלאחר  כלומר 
שוב  זה בכגון לגמעה, כדי  מלח, בה ומערב הקליפה, מן  הביצה את

הרי הקליפה, בתוך עדיין שהביצה פי על  ואף חיבור; הקליפה אין 
שומר תורת ולא יד  תורת לא לכלי  שאין  כלי, בתוך  הנתון  כאוכל  זה

חיבור,ä÷eìLe(הרא "ש); קליפתה קשה, שהיא שלוקה וביצה – ÀÈ
ñqøiL ãò,ריססה שלא זמן  שכל  לרסיסים, הקליפה את שישבר  – ÇÆÀÇÅ

אבל לביצה. שומר הקליפה חשובה עדיין  שנשברה, פי  על אף
שומר לא אינה ששוב חיבור , אינה נקלפה, שלא פי  על אף משריססה,

יד. okeçîולא Ba LiL íöò,העצמות שבתוך  שומן  לשד , – ÆÆÆÆÙÇ
øeaç,נשבר ואפילו למוח, שומר העצם שחשוב למוח, העצם –ãò ÄÇ

ñqøiL.חיבור אינו שוב שמשריססו  לרסיסים, העצם את שישבר – ÆÀÇÅ
BãøtL ïBnøä,בקליפה מחוברים הגרגרים ועדיין שחתכו, –øeaç ÈÄÆÀÈÄ

לגרגרים, חיבור הקליפה –äðwa åéìò LéwiL ãòעל ויינתקו – ÇÆÇÄÈÈÇÈÆ
שהגרגרים  פי על  אף בקנה, עליו  שמשהקיש מהקליפה; הגרגרים כך  ידי 

אין הקליפה, בתוך כמונחים עדיין  אלא שאינם להם, חיבור  הקליפה

כלי  ישראל ").בתוך  ïéñáBkä("תפארת  ììL ,Bá àöBik התפירות – ÇÅÀÇÇÀÄ
כדי אחת, לחבילה הבגדים את הכובסים מחברים שבהן  המעטות

בבגדים  להחליפם שלא כדי או בכביסה, הקטנים הבגדים יאבדו שלא
אחרים, íéàìëaשל øeôz àeäL ãâaäå חתיכות שתי כגון  – ÀÇÆÆÆÈÀÄÀÇÄ

איסור משום להפרידן  ועומד פשתן , של  בחוט שתפרן צמר  בגד  של
נטמא øeaçכלאים, האחד נטמא שאם יד, מדין  טומאה, לענין  – Ä

h),חברו  ,ai dxt oiir)øézäì ìéçúiL ãòשמשהתחיל החוט, את – ÇÆÇÀÄÀÇÄ
מידי מוציא שמעשה חיבור, אינו  שוב גמר, שלא פי על  אף להתיר ,

(הר"ש).מעשה

i y y m e i
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úB÷øé éìò,שבירקות העלים –íéwøé,ירוקים כשהם –ïéôøèöî ÂÅÀÈÀËÄÄÀÈÀÄ
לאכילה; ראויים שהם לפי  ביצה, לכשיעור  להשלימם לירקות –

íéðáìe,לבנים העלים משנעשו אבל  –ïéôøèöî ïðéà ששוב – ÀÈÄÅÈÄÀÈÀÄ
לאכילה. ראויים íéðáläאינם :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÇÈÅÇÀÈÄ
– הלבנים העלים áeøkaאף ïéôøèöî,ביצה לכשיעור להשלימו – ÄÀÈÀÄÇÀ
ìëà ïäL éðtî;נאכלים הם לבנים כשהם שאפילו –íéøfçáe ÄÀÅÆÅÙÆÇÇÀÄ

ו  מצטרפים,– הלבנים העלים úàבחזרת, ïéønLî ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÇÀÄÆ
ìëàä,כשומר דינם מקום מכל לאכילה, ראויים שאינם פי על שאף – ÈÙÆ

תכמוש. שלא החזרת על  הם xaששומרים xfrl` iaxk dkld oi`e
.wecv

מבאר : אחרונה" "משנה lke`dבעל z` oixnyn ody iptnשלמדנו כמו –
עליהם  לצל הם והעלים לעולם, להם יפה הצל – שהחזרין ח), ג , זרה (עבודה
ורוב  מעט, הוא העלים שצל סובר , קמא ותנא החמה. מפני  אותם ומשמרים
שצילם  קורה, או  אילן תחת אותם נוטעים אלא זה צל על סומכים אין  העולם
שומר, אינם העלים, בצל  אף שמקפיד  אדם לך  שיש פי  על ואף מרובה,
דעת  אחר שהולכים סובר, צדוק בר אלעזר  ורבי העולם. רוב אחר שהולכים

הבעלים.

ח ה נ ש מ ר ו א ב

íéìöá éðáe ,íéìöá éìò מבצלים הצומחים קטנים בצלים – ÂÅÀÈÄÀÅÀÈÄ
תלושים רא"ש ):גדולים øéø(רח"א ; ïäa Lé íà הליחה הוא – ÄÅÈÆÄ

הבצלים, קני ïäLשבתוך úBîëa ïéøòzLîלשער כשבאים – ÄÀÈÂÄÄÀÆÅ
שהם  כמו אותם משערים ביצה, כשיעור  בהם יש  אם טומאה לענין 

חללם. את ממעכים ואין  הריר , ììçעם ïäa Lé íà שאין ריק, – ÄÅÈÆÈÈ
ריר, ïììçבו  úà Còîî.כביצה השיעור את משערים כך  ואחר – ÀÇÅÆÂÈÈ

úéðâBôñ út,כספוג העשויה –àéäL úBîëa úøòzLî– ÇÀÈÄÄÀÈÆÆÄÀÆÄ
כשי טומאה לענין  אותה ממעכים משערים ואין  שהיא, כמו  ביצה עור

ììçאותה. da Lé íà,ריק מקום –dììç úà Còîîואחר – ÄÆÈÈÈÀÇÅÆÂÈÈ
כביצה. השיעור את משערים çtúpLכך  ìâòä øNa,בבישול – ÀÇÈÅÆÆÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBnø ìL–úôøèöî;BlL õpäå–óøèöî Bðéà.øæòìà éaøøîBà:øBäè ÷øñnä óà. ¤¦¦§¨¤¤§©¥¤¥¦§¨¥©¦¤§¨¨¥©©©§¥¨
„úBànhî ïétìwä ìk,úBànèîe,úBôøèöîe.äãeäé éaøøîBà:GLìöaa ïétì÷ L:úéîéðtä,ïéa äîìL ïéa ¨©§¦¦¦©§§©§¦§¨§©¦§¨¥¨§¦¦©¨¨©§¦¦¥§¥¨¥

äøeã÷–úôøèöî;úéòöîàä,äîìL–úôøèöî,äøeã÷e–úôøèöî dðéà;äðBöéçäå,Ck ïéáe Ck ïéa–äøBäè. §¨¦§¨¤¤¨¤§¨¦§¥¨¦§¨¤¤§¨¥¨¦§¨¤¤§©¦¨¥¨¥¨§¨
‰ìMáì Czçîä,÷øî àHL ét ìò óà–øeaç Bðéà.LBaëì,ìå÷BìL,ïçìMä ìò çépäìe–øeaç.ìéçúä ©§©¥§©¥©©¦¤¥¥¥¦¦§§¦§§©¦©©©ª§¨¦¦§¦

÷øôì,Ba ìéçúäL ìëà–øeaç Bðéà.ïðîàL íéæBâàä,ïøîçL íéìöaä–øeaç elà éøä.íéæBâàa ÷øôì ìéçúä, §¨¥Ÿ¤¤¦§¦¥¦¨¡¦¤£¨¨©§¨¦¤£¨¨£¥¥¦¦§¦§¨¥¨¡¦
íéìöaa ìwôìe–øeaç Bðéà.íéã÷Mäå íéæBâàä–øeaç,ñqøiL ãò. §©¥©§¨¦¥¦¨¡¦§©§¥¦¦©¤§©¥

:÷øñîë íéðéù åì ùéù éðôî.xedh wxqnd s`äùøù ãò äåëúçé íà ,àîèôä ìáà .øîåù éåä àì êëìä ,êëá íéðéòìâä íéìâúî ïéà éøôä ïî êúçé íàù
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .éøôä ãñôéå íéðéòøâä åìâúé

c.oitilwd lkäì ìëåàä íò ïéôøèöîå ,ìëåàì øîåù éáéùç ,íéöéá éôéì÷å íéðåîøå íéã÷ùå íéæåâà éôéì÷ ïåâëäôéì÷ åäéîå .äàîåè ìá÷ì øåòéùëì åîéìù
:øîåù éáâ ìò øîåù ïéàù ,øîåù àáéùç àìã ,úôøèöî äðéà ,ïúèé÷ì úòùá íéæåâàä ìòù äðåéìòä äçì.dxecwïðúãë íéøäá íéøã÷î ïåùì .äáå÷ð

:äëåúçå äáå÷ð àéäùë úøîåù äðéàù éôì ,úôøèöî äðéà äøåã÷å .ïéáåøéòá.dpevigdeäëìä ïéàå .ìöáá ïéùîùîùë äéìàî úìôåðä ä÷ãä äôéì÷ä àéä
:äãåäé éáøë

d.lyal jzgnd:äøéã÷á ìùáì éãë øùá åà íéìöá åà íéòåìã êúçî ïåâë.wxin `lyúëñîá åãé ìò äèéçù øçà ÷øéîå åîë .äëéúçä øîâ àìù
àîåé[à"ì óã]:.xeaig epi`:úö÷îá úåøåòî úåëéúçä ïééãòù ô"òà.yeakl:íéé÷úäì éãë õîåçáå ïééá íéùáåëù.welyleéðäáå ,ìåùéáî éôè ä÷éìù

:åæî åæ í÷ìçéå íãéøôé ìåùáäù àåä òãåéã ,øåáéç éåä àì ìùáì ìáà .øåáéç éåä ÷øéî àìù ïîæ ìë êëìä ,ïøåáéçá äéì àçéðwxtl ligzdéøîâì ãéøôäìå
,øåáéç éåä àì ãáìá ÷øéôù ìëåà àìà ,øåáéç éåä àìå åæî åæ íéãøåôî åìéàë éîð åäìåë ,ïãéøôäì äöåøù ãçàá äéúòã éìâã ïåéë ïðéøîà àì ,ïäî ãçà

:øåáéç éåä ÷øéô àìù äîå.opn`y mifeb`däñãä úà ïîåà éäéå ïåùì .åæá åæ ïøáéçå ïìãâù('á øúñà):.oxngyíéøîç íéøîç íúåà åøáöéå ïåùìúåîù)
('ç:åîéé÷úéù éãë ïúåà ïéìåúå åæ íò åæ ïúåà ïéøáçîå äçéùîá åà ìáçá ïúåà íéøùå÷å ïúåà ïéëúåçù ,íéìöá åà íéæåâà øåöàì íéöåøä êøãî ..lwtlåîë

åúîâåãå .óì÷ì:ì÷ôéùî íéìöáä ,'å äðùî úåøùòîã 'ã ÷øô åðéðù.micwyde mifeb`dìùå íéæåâà ìù äôéì÷äù .íéã÷ùäå íéæåâàä òöôîá éøééî àúùä
:øîåù àáéùç ìëåàá úøáåçî àéäù ïîæ ìë ,ïòöôù ô"òàå ,øîåù àáéùç íéã÷ù.qqxiy críéñéñø ìåãâä úéáä úà äëäå ïåùì('å ñåîò)ãò øîåìë .

:íé÷ã íé÷ìçì äúåúôå äöåöø äôéì÷ä äéäúù
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ïBnø ìL àîètä שנשרה במקום הרימון, שבראש  הבליטה – ÇÄÀÈÆÄ
bexz`d),ניצתו ly mhitd enk)úôøèöîלכשיעור להשלימו לרימון  – ÄÀÈÆÆ

נרקב; הפרי  ניטלת, היא שאם כשומר , שדינה לפי BlLביצה, õpäåÀÇÅÆ
שיער, כמין  לפיטמא, שסביב הפרח –óøèöî Bðéà שאין לפרי , – ÅÄÀÈÅ
כיד דינו פנים כל  על  אבל  כשומר , ישראל").דינו øæòìà("תפארת  éaøÇÄÆÀÈÈ

øBäè ÷øñnä óà :øîBà ושפתה כוס כמין  יש  הנץ שסביב – ÅÇÇÇÀÅÈ
טהורים  המסרק ואף שהנץ אלעזר , רבי  וסובר  כמסרק, שיניים עשויה
חשוב  המסרק קמא, תנא לדעת ברם, להם. אין  יד  דין ואפילו  לגמרי ,

קמא  לתנא כיד  שדינו  מהנץ, גרוע אינו  שהרי  כיד , פנים כל על 

שלמה "). כגוף ("מלאכת  המסרק קמא, תנא שלדעת מפרשים, ויש 

לו ומצטרף הוא טוב").הרימון  יום "תוספות  עיין ישראל"; ("תפארת 

.xfrl` iaxk dkld oi`e
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האוכלים. של בקליפות דנה משנתנו 

ïétìwä ìk,הביצים וקליפות הפירות קליפות כגון –úBànhî– ÈÇÀÄÄÄÇÀ
הקליפה, גם נטמאה האוכל  נטמא נטמאה úBànèîeשאם שאם – ÀÇÀ

האוכל, אף נטמא להשלימו úBôøèöîeהקליפה האוכל עם – ÄÀÈÀ
העליונה  הקליפה ברם, לאוכל. שומר הן שהקליפות ביצה, לכשיעור

גבי על  שומר שאין לפי  מצטרפת, אינה לקיטתם בשעת לאגוזים שיש 
GLשומר . :øîBà äãeäé éaøúéîéðtä :ìöaa ïétì÷ L– ÇÄÀÈÅÈÀÄÄÇÈÈÇÀÄÄ

הפנימית, ÷äøeãהקליפה ïéa äîìL ïéa,נקובה –úôøèöî– ÅÀÅÈÅÀÈÄÀÈÆÆ
אוכל; עצמה שהיא האמצעית,úéòöîàäמפני  הקליפה –,äîìL ÈÆÀÈÄÀÅÈ

úôøèöî,שומר מדין מצטרפת היא הרי שלמה כשהיא –äøeã÷e ÄÀÈÆÆÀÈ
נקובה, כשהיא אבל  –úôøèöî dðéàעל שומרת שאינה לפי – ÅÈÄÀÈÆÆ

שומר; מדין  בטלה היא והרי החיצונה,äðBöéçäåהבצל , והקליפה – ÀÇÄÈ
ביותר, הדקה Ckשהיא ïéáe Ck ïéa ובין שלמה שהיא בין  – ÅÈÅÈ

שומרäøBäèקדורה, גבי  על  שומר שאין  לפי  מצטרפת, אינה – ÀÈ
ב). קיט , חולין  מפרשים:(רש"י לה,dxedhויש  אין  יד דין  שאף לגמרי ,

מאליה ונופלת נקלפת והיא אחרונה ").הואיל  "משנה ישראל"; ("תפארת 

בחיבורו אבל  יהודה, כרבי הלכה שאין כותב, למשנתנו בפירושו  הרמב"ם
יהודה כרבי פוסק my).הוא "dpyn sqk" oiir ;`i ,d oilke` z`neh 'ld)
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Czçîä,בשר או  בצלים כגון  אוכל, –ìMáì, לבשלו כדי –óà ÇÀÇÅÀÇÅÇ
÷øî àHL ét ìò מחוברות החתיכות ועדיין  החיתוך, גמר  שלא – ÇÄÆÅÅ

øeaçבמקצת, Bðéà נג ואם לא – החתיכות, מן  באחת טומאה עה ÅÄ
המחתך, שיודע לפי  במפרשים, מבואר  הטעם האחרות. נטמאו 

שאינו והרי בבישול , ותתפרדנה תתחלקנה כללשהחתיכות מעוניין

כמפורדות. מתחילה הן נחשבות הלכך  אבלLBaëìבחיבורן, – ÄÀ
בחומץ, או ביין האוכל את לכבוש כדי כדיBìLìå÷המחתך  או  – ÀÄÀ

מרובה. בישול היינו ששליקה כאן, מבארים המפרשים רוב לשלקו ;

מבישול  פחותה ששליקה מבארים, באורנוויש  ועיין נחום"; "חזון (עיין

א), ו , נדרים  ïçìMäלמשנה  ìò çépäìeכדי אוכל המחתך או  – ÀÇÄÇÇÇËÀÈ
חתיכות, ממנו המסובים שיטלו השולחן , על  הריøeaçלהניחו  – Ä

הכבישה  בשעת מחובר האוכל  שיישאר  רוצה שהוא לפי  חיבור , זה

ממנו . המסובים שיטלו עד  או  השליקה øôì÷או ìéçúäלהפריד – ÄÀÄÀÈÅ
שחתך, האוכלים מן  אחד  Baלגמרי ìéçúäL ìëà,לפרק –Bðéà ÙÆÆÄÀÄÅ

øeaçפירק לא שעדיין  חלקיו ואפילו  ישראל");– שאר("תפארת  אבל Ä
פירות  שחיתך  מי  כגון  חיבור , חשובים לפרק, התחיל  שלא האוכלים

באחד החתיכות את להפריד והתחיל השולחן, על  להניח או  לשלוק
החתיכות  ואפילו  חיבור , אינו  לפרק שהתחיל פרי  אותו  הרי הפירות, מן

שאר של  החתיכות אבל  חיבור , אינן  במקצת מחוברות בו שנשארו
מהפירות  באחד  דעתו  וגילה הואיל אומרים, ואין  חיבור, הן  הפירות

אלא  מפורדים, הם כאילו נחשבים השאר אף כולו, להפרידו שרוצה
חיבור. זה הרי פירק שלא ומה חיבור , אינו בלבד שפירק פרי  אותו 

ïðîàL íéæBâàä כמו זה, יד  על  זה בחוט בעוקציהם שקשרם – ÈÁÄÆÂÈÈ
וכן ïøîçLבמחרוזת, íéìöaä,בחוט יחד וקשרם שקיבצם –éøä ÇÀÈÄÆÂÈÈÂÅ
øeaç elàיחד לקיימם מנת על  וחיברם הואיל  טומאה, לענין  – ÅÄ

רב נחום ").זמן "חזון íéæBâàa(עיין ÷øôì ìéçúä מן לקלף – ÄÀÄÀÈÅÈÁÄ
החיצונה, קליפתם את המקושרים íéìöaaהאגוזים ìwôìe או – ÀÇÅÇÀÈÄ

הרעות, הקליפות את המחוברים הבצלים מן øeaçלקלף Bðéà– ÅÄ
נגעה  ואם חיבור, אינה הבצלים של  או  האגוזים של  האגודה כל

izdw - zex`ean zeipyn
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Âúìbìâî äöéa–ñâiL ãò.ä÷eìLe–ñqøiL ãò.çî Ba LiL íöò–ñqøiL ãò øeaç.BãøtL ïBnøä– ¥¨§ª§¤¤©¤¨Ÿ§¨©¤§©¥¤¤¤¤Ÿ©¦©¤§©¥¨¦¤§¨
øeaç,äðwa åéìò LéwiL ãò.Bá àöBik,ïéñáBkä ììL,íéàìëa øeôz àeäL ãâaäå–øeaç,øézäì ìéçúiL ãò. ¦©¤©¦¨¨©¨¤©¥§©©§¦§©¤¤¤¨§¦§©¦¦©¤©§¦§©¦
ÊúB÷øé éìò,íéwøé–ïéôøèöî;íéðáìe–ïéôøèöî ïðéà.÷Bãö øa øæòìà éaøøîBà:áeøka ïéôøèöî íéðálä, £¥§¨§ª¦¦§¨§¦§¨¦¥¨¦§¨§¦©¦¤§¨¨©¨¥©§¨¦¦§¨§¦©§

ìëà ïäL éðtî;íéøfçáe,ìëàä úà ïéønLî ïäL éðtî. ¦§¥¤¥Ÿ¤©©§¦¦§¥¤¥§©§¦¤¨Ÿ¤
Áíéìöá éìò,íéìöá éðáe,øéø ïäa Lé íà–ïäL úBîëa ïéøòzLî;ììç ïäa Lé íà–ïììç úà Còîî. £¥§¨¦§¥§¨¦¦¥¨¤¦¦§¨£¦¦§¤¥¦¥¨¤¨¨§©¥¤£¨¨

úéðâBôñ út–àéäL úBîëa úøòzLî;ììç da Lé íà–dììç úà Còîî.çtúpL ìâòä øNa,äð÷æ øNáe ©§¨¦¦§¨¤¤¦§¤¦¦¤¨¨¨§©¥¤£¨¨§©¨¥¤¤¦§©§©§¥¨

e.zlblebn dvia:òîâì äéåàøå úáøåòî àéäù ãò ,úö÷ äéåìö.febiy cràáéùç àì æàå ,èòî åðîî êåúçéù ãò ,úôøèöîå øîåù àáéùç äôéì÷ä
:êúçå øáù åúåà êøã úãøåéå úúúåù äöéáäù ,øîåù øúåé.dwelyeíìåòì ,äøáùðù åìéôàå äôéì÷ä êåúá úãîåòå äù÷ àéäù ,äöéáä ä÷ìùð íà ìáà

:úööåøî àäúù ãò ,øîåù äôéì÷ä àáéùç.gen ea yiy mvr oke:õöåøî äéäéù ãò ,íöòä øáùðù ô"òàå ,çåîì øîåù íöòä áéùç.ecxity oenxd
:åáù íéøâøâä åòðòðúéå äð÷á ùé÷éù ãò ,øåáéç äôéì÷ àéåä ,äôéì÷á ïéøáåçî íéøâøâä ïééãòå íéðùì ïåîøä êúçù.miqaekd llyìåìùì íéñáåëä êøã

:ïãéøôäì åôåñå ,ãáàé àìù éãë ìåãâä íò ïè÷ä íéãâáä.mi`lka xetz `edy cbadeåôåñ éàãåã ,ïúùô ìù ïéèåçá ïøôúù øîö ãâá ìù úåëéúç éúù
:íéàìë øåñéà íåùî ,åæî åæ ïãéøôäì.d`nehl xeaigéãéî àéöåî äùòîã ,øéúäì øîâ àìù ô"òàå ,øéúäì ìéçúéù ãò ,åøáç àîèð ãçàä àîèð íàå

:äùòî
f.oitxhvn miwexi:äìéëàì åæçã.oitxhvn oi` mipal:åæç àì åúã.mixfgaeäëìä ïéàå .øîåù ååä íå÷î ìëî ,äìéëàì åæç àì íéðáìã â"òà ,úøæçá

:÷åãö øá øæòìà 'øë
g.milva ipa:íéìöá éðá éø÷ àåääì ,íéìöáä íéçîåö åðîîå (÷åøé) áì åîë àåäù éòöîàä ãåîò.xix oda yi m`:ììç ïäá ïéàå äçéì íéàìî íäù

.ody enk oixrzynúà êòîî ,ììç ïäá ùé íàå .ïììç úà êòîì ïéàå øéøä íò ïúåà ïéøòùî ,äàîåè øåòéù äöéáë ìëåà ïäá ùé íà øòùì íéàáùë
:äöéáëì øòùî ë"çàå ïììç.zipbetq:äèåòáå äñåøã äðéàå .âåôñ ïéîë äëø äéåùò.`idy zenk zxrzyn:êåòéî àìá.gtzpy lbrd xyaêøã
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האחרים נטמאו לא אחד , בבצל  או באגוז הל'טומאה רמב"ם  (עיין

יא). ו, אוכלין øeaçטומאת ,íéã÷Mäå íéæBâàä במפרשים – ÈÁÄÀÇÀÅÄÄ
שאפילו  והשקדים, האגוזים בקליפת ללמד באה זו  שפיסקה מבואר,

לאגוז (dwcqp),נפצעה חיבור  היא הרי  לאוכל , מחוברת שהיא זמן  כל 

שומר , מדין  לשקד , ñqøiLאו  ãò.לרסיסים הקליפה את שישבר – ÇÆÀÇÅ
חיבור אינה קלפה, לא אפילו  משריססה, שלמה ",אבל "מלאכת  (עיין

אחר). פירוש  שם שמובא
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úìbìâî äöéa,קצת מבושלת שהיא –ñâiL ãò:גורסים ויש  – ÅÈÀËÀÆÆÇÆÈÙ
,mebiy cr קצת שיחתוך עד  שומר, מדין  לביצה חיבור  הקליפה כלומר 

מאחר חיבור, קליפתה שאר  אין  שאז משם, לגמעה שיוכל  כדי ממנה,

דרך יוצאת הביצה שהרי  שבתוכה, האוכל  על  עוד שומרת שאינה
שבקליפה מפרשים:(רמב"ם );הנקב qebiyויש cr מלשון –dqibn"

"dxicwa,(יא ה, בקיסם (מכשירין מפריד הוא שפותחה שלאחר  כלומר 
שוב  זה בכגון לגמעה, כדי  מלח, בה ומערב הקליפה, מן  הביצה את

הרי הקליפה, בתוך עדיין שהביצה פי על  ואף חיבור; הקליפה אין 
שומר תורת ולא יד  תורת לא לכלי  שאין  כלי, בתוך  הנתון  כאוכל  זה

חיבור,ä÷eìLe(הרא "ש); קליפתה קשה, שהיא שלוקה וביצה – ÀÈ
ñqøiL ãò,ריססה שלא זמן  שכל  לרסיסים, הקליפה את שישבר  – ÇÆÀÇÅ

אבל לביצה. שומר הקליפה חשובה עדיין  שנשברה, פי  על אף
שומר לא אינה ששוב חיבור , אינה נקלפה, שלא פי  על אף משריססה,

יד. okeçîולא Ba LiL íöò,העצמות שבתוך  שומן  לשד , – ÆÆÆÆÙÇ
øeaç,נשבר ואפילו למוח, שומר העצם שחשוב למוח, העצם –ãò ÄÇ

ñqøiL.חיבור אינו שוב שמשריססו  לרסיסים, העצם את שישבר – ÆÀÇÅ
BãøtL ïBnøä,בקליפה מחוברים הגרגרים ועדיין שחתכו, –øeaç ÈÄÆÀÈÄ

לגרגרים, חיבור הקליפה –äðwa åéìò LéwiL ãòעל ויינתקו – ÇÆÇÄÈÈÇÈÆ
שהגרגרים  פי על  אף בקנה, עליו  שמשהקיש מהקליפה; הגרגרים כך  ידי 

אין הקליפה, בתוך כמונחים עדיין  אלא שאינם להם, חיבור  הקליפה

כלי  ישראל ").בתוך  ïéñáBkä("תפארת  ììL ,Bá àöBik התפירות – ÇÅÀÇÇÀÄ
כדי אחת, לחבילה הבגדים את הכובסים מחברים שבהן  המעטות

בבגדים  להחליפם שלא כדי או בכביסה, הקטנים הבגדים יאבדו שלא
אחרים, íéàìëaשל øeôz àeäL ãâaäå חתיכות שתי כגון  – ÀÇÆÆÆÈÀÄÀÇÄ

איסור משום להפרידן  ועומד פשתן , של  בחוט שתפרן צמר  בגד  של
נטמא øeaçכלאים, האחד נטמא שאם יד, מדין  טומאה, לענין  – Ä

h),חברו  ,ai dxt oiir)øézäì ìéçúiL ãòשמשהתחיל החוט, את – ÇÆÇÀÄÀÇÄ
מידי מוציא שמעשה חיבור, אינו  שוב גמר, שלא פי על  אף להתיר ,

(הר"ש).מעשה
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úB÷øé éìò,שבירקות העלים –íéwøé,ירוקים כשהם –ïéôøèöî ÂÅÀÈÀËÄÄÀÈÀÄ
לאכילה; ראויים שהם לפי  ביצה, לכשיעור  להשלימם לירקות –

íéðáìe,לבנים העלים משנעשו אבל  –ïéôøèöî ïðéà ששוב – ÀÈÄÅÈÄÀÈÀÄ
לאכילה. ראויים íéðáläאינם :øîBà ÷Bãö øa øæòìà éaø– ÇÄÆÀÈÈÇÈÅÇÀÈÄ
– הלבנים העלים áeøkaאף ïéôøèöî,ביצה לכשיעור להשלימו – ÄÀÈÀÄÇÀ
ìëà ïäL éðtî;נאכלים הם לבנים כשהם שאפילו –íéøfçáe ÄÀÅÆÅÙÆÇÇÀÄ

ו  מצטרפים,– הלבנים העלים úàבחזרת, ïéønLî ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÇÀÄÆ
ìëàä,כשומר דינם מקום מכל לאכילה, ראויים שאינם פי על שאף – ÈÙÆ

תכמוש. שלא החזרת על  הם xaששומרים xfrl` iaxk dkld oi`e
.wecv

מבאר : אחרונה" "משנה lke`dבעל z` oixnyn ody iptnשלמדנו כמו –
עליהם  לצל הם והעלים לעולם, להם יפה הצל – שהחזרין ח), ג , זרה (עבודה
ורוב  מעט, הוא העלים שצל סובר , קמא ותנא החמה. מפני  אותם ומשמרים
שצילם  קורה, או  אילן תחת אותם נוטעים אלא זה צל על סומכים אין  העולם
שומר, אינם העלים, בצל  אף שמקפיד  אדם לך  שיש פי  על ואף מרובה,
דעת  אחר שהולכים סובר, צדוק בר אלעזר  ורבי העולם. רוב אחר שהולכים

הבעלים.

ח ה נ ש מ ר ו א ב

íéìöá éðáe ,íéìöá éìò מבצלים הצומחים קטנים בצלים – ÂÅÀÈÄÀÅÀÈÄ
תלושים רא"ש ):גדולים øéø(רח"א ; ïäa Lé íà הליחה הוא – ÄÅÈÆÄ

הבצלים, קני ïäLשבתוך úBîëa ïéøòzLîלשער כשבאים – ÄÀÈÂÄÄÀÆÅ
שהם  כמו אותם משערים ביצה, כשיעור  בהם יש  אם טומאה לענין 

חללם. את ממעכים ואין  הריר , ììçעם ïäa Lé íà שאין ריק, – ÄÅÈÆÈÈ
ריר, ïììçבו  úà Còîî.כביצה השיעור את משערים כך  ואחר – ÀÇÅÆÂÈÈ

úéðâBôñ út,כספוג העשויה –àéäL úBîëa úøòzLî– ÇÀÈÄÄÀÈÆÆÄÀÆÄ
כשי טומאה לענין  אותה ממעכים משערים ואין  שהיא, כמו  ביצה עור

ììçאותה. da Lé íà,ריק מקום –dììç úà Còîîואחר – ÄÆÈÈÈÀÇÅÆÂÈÈ
כביצה. השיעור את משערים çtúpLכך  ìâòä øNa,בבישול – ÀÇÈÅÆÆÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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èòîúpL–ïäL úBîëa ïéøòzLî. ¤¦§¨©¦§¨£¦¦§¤¥
Ëäìécâäå õéöòa dòèpL úeM÷,õéöòì õeç äàöéå–äøBäè.øîàïBòîL éaø:øähì dáéh äî?àîhä àlà ¦¤§¨¨¤¨¦§¦§¦¨§¨§¨¤¨¦§¨¨©©¦¦§©¦¨¦©¥¤¨©¨¥

Búàîèa,ìëàé øBähäå. §ª§¨§©¨¥¨¥
Èäîãà éìëe íéììâ éìk,ïäa úàöì ïéìBëé íéLøMäL–íéòøfä úà íéøéLëî íðéà.áe÷ð õéöò–øéLëî Bðéà §¥§¨¦§¥£¨¨¤©¨¨¦§¦¨¥¨¤¥¨©§¦¦¤©§¨¦¨¦¨¥©§¦

íéòøfä úà;áe÷ð BðéàLå–íéòøfä úà øéLëî.á÷ð ìL BøeòL àeä änk?ïè÷ LøL Ba àöiL éãk.eäàìî ¤©§¨¦§¤¥¨©§¦¤©§¨¦©¨¦¤¤¤§¥¤¥¥Ÿ¤¨¨¦§¨
BúôN ãò øôò–æaæì dì ïéàL àìáèk àeä éøä. ¨¨©§¨£¥§©§¨¤¥¨¦§¥

:èòîúî ï÷æä øåùä øùáå ,ìùáúî àåäùë äáøúîå çôúð àåäù ìâòä øùá.ody zenka,äöéáëî úåçô ìò ãîòå èòîúðù àåä ìùåáî øåù øùá íà
íéøîåà ïéà ,àîèì éãë åá ùéå äáøúðå çôúðù ìâò øùá äéä íà ïëå .øåòéùë åá ïéà åéùëòù ô"òà àîèéå ,øúåé åà äöéáë åá äéä éç äéäùë íéøîåà ïéà

:àîèé àì åéùëò óà àîèì éãë åá äéä àì éç äéäùëå ìéàåä
huivra drhpy zeyiw:àéîã äùåìúëã ,úàîèðå äàîåè ìá÷ì íù äøùëåäå ,áå÷ð åðéàù.uivrl ueg d`vie dlicbdeú÷ðåéù éôì ,øáåçîë úáùçðå

:õéöòì õåçù ò÷ø÷ä ïî úáàåùå.dxedh:õéöòì õåç äàöéùî äàîåè äì äçøôù.xdhil daih dnêåúáù äî êëìä ,äùåìúë äúéä äàîåè äìá÷ùëã
éñåäù äîå åúàîåèá øàùð õéöòä:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .øåäè ,õéöòì õåç àöéå ïë éøçà ó

i.millb ilk:ø÷áä éììâî ïééåùòä éìë.oda z`vl oileki miyxydyåúåà ìù äîãàä úàå ììâä úà á÷åðå åîöòî àöåé ùøåùä ,íéáå÷ð ïðéàù ô"òà
:ïúåà á÷åð ùøåùä ïéàå ïä íéù÷ù éôì ,íéðáà éìë è÷ð àì éëäìå .éìëmirxfd z` xiykn epi` aewp uivréáéùçã íåùî øùëä éìá÷î àìã .åëåúáù

íéîä ïéàù éôì ,åëåúáù íéîá íéøùëð ïéà íéùåìú úåøéô åìéôàå .åùìúðù øçàì íéî ïäéìò àáùë àìà äàîåè ìá÷ì íéøùëð íéòøæä ïéàå ,øáåçîë
:åîã àòøàá àçðîë ,áå÷ð õéöòá éçðîã íéî éðäå ,ïéùåìú íéîä åäéù ïðéòáã ,øáåçîá ïäùë ïéøéùëî.mirxfd z` xiykn aewp epi`yeíéî ïéáã

:íéùåìúë éáéùç åäééåøú íéòøæ ïéáå åëåúáù.ed`ln:áå÷ð åðéàù õéöòì.ezty cr xtréáéùçå ,áå÷ð õéöòë éåä ,úåçåø òáøàî øéåàä úà äàåøå ìéàåä
:åáù íéòøæä ïéáå íéîä ïéá ,øáåçîë.fiafl dl oi`y `lahkíéòøæä úà ïéøéùëî ïðéà äáù íéîã ,ä÷ìçå äèåùô àìà ïàëîå ïàëî äôù äì ïéàù

ä ,øáåçîë éáéùçå:úåçåø òáøàî øéåàä úà ïéàåøå ìéàå

`xephxa yexit

äð÷æ øNáe,זקנה בהמה –èòîúpL שכן בבישול; שנצטמק – ÀÇÀÅÈÆÄÀÈÇ
הבהמה  בשר ודרך  בבישול , ומתרבה תופח שהוא העגל  בשר  דרך 

ומתמעט; מצטמק שהוא ïäLהזקנה úBîëa ïéøòzLîיש אם – ÄÀÈÂÄÄÀÆÅ
אינם  לאו , ואם מטמאים, הם הרי ביצה, כשיעור  הבישול לאחר  בהם

c).מטמאים ,b zexdh oiir)
y c e w z a y

ט ה נ ש מ ר ו א ב

õéöòa dòèpL úeM÷ ומקבלת כתלושה, היא והרי  נקוב, שאינו – ÄÆÀÈÈÆÈÄ
ונטמאה, טומאה לקבל  הקישות שהוכשרה וכגון אוכלים, כשאר טומאה

äìécâäå,בעציץ הקישות –õéöòì õeç äàöéåעל ונוטה – ÀÄÀÄÈÀÈÀÈÆÈÄ
מריח äøBäèהקרקע, יונק לעציץ חוץ שיצא שמה כולה, הקישות – ÀÈ

ואף  טומאה, מקבל  שאינו לקרקע, כמחובר ודינו  שתחתיו, הקרקע
הנוטה  מן  ויונק חוזר  הוא שהרי אחריו, נמשך  העציץ שבתוך  מה

ונטהרה  לקרקע, כמחוברת חשובה כולה הקישות הלכך לחוץ,
מטומאתם שנטהרו ששתלם, טמאים שתילים כדין  (zenexzמטומאתה,

.(f ,høähì dáéh äî :ïBòîL éaø øîàשל עניינה מה – ÈÇÇÄÄÀÇÄÈÄÇÅ
מטומאתה? להיטהר העציץ שבתוך Búàîèaהקישות àîhä àlàÆÈÇÈÅÀËÀÈ

שהיה, כמו בטומאתו נשאר העציץ שבתוך  מה –ìëàé øBähäå– ÀÇÈÅÈÅ
וייאכל . הוא טהור לעציץ, חוץ ויצא כן אחרי  שהוסיף dkldומה oi`e

.oerny iaxk

הרמב"ם  מדברי  אבל נקוב, שאינו בעציץ המפרשים, רוב לפי  משנתנו, בארנו 
ללמדנו, המשנה שבאה כלומר נקוב, בעציץ משנתנו את שמפרש משמע,
שאינה  לקרקע, כמחובר  דינה והרי נקוב, בעציץ הקישות את ונטע הואיל 
שבתוך מה אחר  נמשך לעציץ חוץ שיצא מה אף לפיכך טומאה, מקבלת
אמנם  העציץ שבתוך שמה סובר , שמעון  ורבי טהורה. כולה והקישות העציץ,

וטמא כתלוש דינו לעציץ חוץ שיצא מה אבל  z`nehטהור, 'ld m"anx oiir)
.(o`k "megp oefg"e "dpexg` dpyn" oiire ;my c"a`xd zbyd oiire ;h ,a oilke`

בטהרתו ", "והטהור  נקט שלא שמעון , רבי בדברי הלשון שינוי על  תמהים יש
ייאכל " "והטהור aeh").אלא mei zetqez")

ז ): ט, (תרומות ושנינו  שהואיל  הטעם, מבארים e`nhpy,ויש dnexz ilizy"
"lke`d z` mebiy cr lek`ln mixeq`e ,`nhln exdh Ð olzy מהצמח (שיחתוך

רבי בא לפיכך  באכילה), מותר מכן  לאחר שיגדל  ומה לאכילה, שראוי מה
אף  אלא טהור , העציץ מן  שהיוצא בלבד  זו שלא כאן , להשמיענו  שמעון
הטמא  בין  סימן  שם שאין כיון  שגדלו, בשתילים שדווקא מותר; באכילה
הכל גידולו קודם הטמא את גמם שלא כל לפיכך  כך , אחר  שגדל  מה לבין 

שיצא  מה לבין  שבתוכו הטמא בין  סימן  הוא העציץ שדופן כאן, אבל טמא,
אלא  אינו  כך אחר  שגדל מה של האכילה שאיסור  וכיון  טהור , שהוא מתוכו 

בלבד `),מעלה ,cl migqt `xnb)גזרו לא סימן  כשיש l`xyi";לפיכך zx`tz")
.("dpexg` dpyn" oiir

י ה נ ש מ ר ו א ב

למדנו oixiykn),כבר  zkqna) אלא טומאה לקבל הזרעים את מכשירים המים שאין 

מן תלושים הם המים ואף לקרקע, מחוברים שאינם תלושים, הם הזרעים כן  אם

zexrne).הקרקע migiy zexeaa md mindyk `le) כלים שיש  ללמד , באה משנתנו –

וכן טומאה, לקבל  אוכלים מכשירים שבהם המים ואין לקרקע, כמחוברים שדינם

לטומאה. הכשר  מקבלים שבהם הזרעים אין 

íéììâ éìk,בקר מצואת העשויים כלים –äîãà éìëe וכלים – ÀÅÀÈÄÀÅÂÈÈ
בכבשן, נצרפו שלא מאדמה, úàöìהעשויים ïéìBëé íéLøMäLÆÇÈÈÄÀÄÈÅ

ïäa ויוצאים שוליהם את נוקבים שרשיו  צמח, בהם נוטעים שאם – ÈÆ
כנקובים, דינם נקובים אינם שאפילו והרי íéøéLëîלחוץ, íðéàÅÈÇÀÄÄ

íéòøfä úà,לטומאה הכשר  מקבלים אינם זרעים, בהם גדלו  אם – ÆÇÀÈÄ
הכלים  לתוך  שנפלו הגשמים מי וכן לקרקע; כמחוברים שדינם לפי

לפי טומאה, לקבל  לתוכם שניתנו  האוכלים את מכשירים אינם הללו
לקרקע. כמחוברים חשובים שבתוכם Bðéàשהמים ,áe÷ð õéöòÈÄÈÅ

íéòøfä úà øéLëî,אדמה ובכלי גללים בכלי  לעיל שבארנו כמו – ÇÀÄÆÇÀÈÄ
זרעים  ואין  לקרקע, כמחוברים חשובים נקוב בכלי הגדלים שהזרעים

תלושים  פירות ואף תלושים; כשהם אלא לטומאה הכשר מקבלים
אלא  מכשירים המים שאין שבתוכו , מהמים הכשר  בו מקבלים אינם

לקרקע; כמחוברים דינם נקוב שבעציץ המים ואילו תלושים, כשהם
áe÷ð BðéàLå,נקוב שאינו  עציץ אבל –íéòøfä úà øéLëî– ÀÆÅÈÇÀÄÆÇÀÈÄ

כתלושים. חשובים שבתוכו המים ובין בו הגדלים הזרעים änkÇÈשבין 
á÷ð ìL BøeòL àeä?נקוב עציץ שייקרא בעציץ, –àöiL éãk ÄÆÆÆÀÅÆÅÅ

ïè÷ LøL Ba בו לצאת שיכול  שהוא כל נקב בעציץ יש שאם – ÙÆÈÈ
נקוב. עציץ זה הרי  קטן , נקוב,eäàìîשורש  שאינו העציץ את – ÄÀÈ

BúôN ãò øôò, כלי מתורת ביטלו כך  ידי  שעל  והרי –àeä éøä ÈÈÇÀÈÂÅ
æaæì dì ïéàL àìáèk שאינו מסגרת, לו שאין  חרס של  כלוח – ÀÇÀÈÆÅÈÄÀÅ

"תוך" לו שאין משום טומאה, b),מקבל ,a milk oiir) זה עציץ ואף
שירדו  הגשמים מי כגון שבו, המים תוך, לו  ואין  הואיל  עפר , המלא
שבו  הזרעים את מכשירים ואינם לקרקע כמחוברים חשובים עליו,

טומאה ישראל").לקבל  ("תפארת 
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èòîúpL–ïäL úBîëa ïéøòzLî. ¤¦§¨©¦§¨£¦¦§¤¥
Ëäìécâäå õéöòa dòèpL úeM÷,õéöòì õeç äàöéå–äøBäè.øîàïBòîL éaø:øähì dáéh äî?àîhä àlà ¦¤§¨¨¤¨¦§¦§¦¨§¨§¨¤¨¦§¨¨©©¦¦§©¦¨¦©¥¤¨©¨¥

Búàîèa,ìëàé øBähäå. §ª§¨§©¨¥¨¥
Èäîãà éìëe íéììâ éìk,ïäa úàöì ïéìBëé íéLøMäL–íéòøfä úà íéøéLëî íðéà.áe÷ð õéöò–øéLëî Bðéà §¥§¨¦§¥£¨¨¤©¨¨¦§¦¨¥¨¤¥¨©§¦¦¤©§¨¦¨¦¨¥©§¦

íéòøfä úà;áe÷ð BðéàLå–íéòøfä úà øéLëî.á÷ð ìL BøeòL àeä änk?ïè÷ LøL Ba àöiL éãk.eäàìî ¤©§¨¦§¤¥¨©§¦¤©§¨¦©¨¦¤¤¤§¥¤¥¥Ÿ¤¨¨¦§¨
BúôN ãò øôò–æaæì dì ïéàL àìáèk àeä éøä. ¨¨©§¨£¥§©§¨¤¥¨¦§¥

:èòîúî ï÷æä øåùä øùáå ,ìùáúî àåäùë äáøúîå çôúð àåäù ìâòä øùá.ody zenka,äöéáëî úåçô ìò ãîòå èòîúðù àåä ìùåáî øåù øùá íà
íéøîåà ïéà ,àîèì éãë åá ùéå äáøúðå çôúðù ìâò øùá äéä íà ïëå .øåòéùë åá ïéà åéùëòù ô"òà àîèéå ,øúåé åà äöéáë åá äéä éç äéäùë íéøîåà ïéà

:àîèé àì åéùëò óà àîèì éãë åá äéä àì éç äéäùëå ìéàåä
huivra drhpy zeyiw:àéîã äùåìúëã ,úàîèðå äàîåè ìá÷ì íù äøùëåäå ,áå÷ð åðéàù.uivrl ueg d`vie dlicbdeú÷ðåéù éôì ,øáåçîë úáùçðå

:õéöòì õåçù ò÷ø÷ä ïî úáàåùå.dxedh:õéöòì õåç äàöéùî äàîåè äì äçøôù.xdhil daih dnêåúáù äî êëìä ,äùåìúë äúéä äàîåè äìá÷ùëã
éñåäù äîå åúàîåèá øàùð õéöòä:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .øåäè ,õéöòì õåç àöéå ïë éøçà ó

i.millb ilk:ø÷áä éììâî ïééåùòä éìë.oda z`vl oileki miyxydyåúåà ìù äîãàä úàå ììâä úà á÷åðå åîöòî àöåé ùøåùä ,íéáå÷ð ïðéàù ô"òà
:ïúåà á÷åð ùøåùä ïéàå ïä íéù÷ù éôì ,íéðáà éìë è÷ð àì éëäìå .éìëmirxfd z` xiykn epi` aewp uivréáéùçã íåùî øùëä éìá÷î àìã .åëåúáù

íéîä ïéàù éôì ,åëåúáù íéîá íéøùëð ïéà íéùåìú úåøéô åìéôàå .åùìúðù øçàì íéî ïäéìò àáùë àìà äàîåè ìá÷ì íéøùëð íéòøæä ïéàå ,øáåçîë
:åîã àòøàá àçðîë ,áå÷ð õéöòá éçðîã íéî éðäå ,ïéùåìú íéîä åäéù ïðéòáã ,øáåçîá ïäùë ïéøéùëî.mirxfd z` xiykn aewp epi`yeíéî ïéáã

:íéùåìúë éáéùç åäééåøú íéòøæ ïéáå åëåúáù.ed`ln:áå÷ð åðéàù õéöòì.ezty cr xtréáéùçå ,áå÷ð õéöòë éåä ,úåçåø òáøàî øéåàä úà äàåøå ìéàåä
:åáù íéòøæä ïéáå íéîä ïéá ,øáåçîë.fiafl dl oi`y `lahkíéòøæä úà ïéøéùëî ïðéà äáù íéîã ,ä÷ìçå äèåùô àìà ïàëîå ïàëî äôù äì ïéàù

ä ,øáåçîë éáéùçå:úåçåø òáøàî øéåàä úà ïéàåøå ìéàå

`xephxa yexit

äð÷æ øNáe,זקנה בהמה –èòîúpL שכן בבישול; שנצטמק – ÀÇÀÅÈÆÄÀÈÇ
הבהמה  בשר ודרך  בבישול , ומתרבה תופח שהוא העגל  בשר  דרך 

ומתמעט; מצטמק שהוא ïäLהזקנה úBîëa ïéøòzLîיש אם – ÄÀÈÂÄÄÀÆÅ
אינם  לאו , ואם מטמאים, הם הרי ביצה, כשיעור  הבישול לאחר  בהם

c).מטמאים ,b zexdh oiir)
y c e w z a y

ט ה נ ש מ ר ו א ב

õéöòa dòèpL úeM÷ ומקבלת כתלושה, היא והרי  נקוב, שאינו – ÄÆÀÈÈÆÈÄ
ונטמאה, טומאה לקבל  הקישות שהוכשרה וכגון אוכלים, כשאר טומאה

äìécâäå,בעציץ הקישות –õéöòì õeç äàöéåעל ונוטה – ÀÄÀÄÈÀÈÀÈÆÈÄ
מריח äøBäèהקרקע, יונק לעציץ חוץ שיצא שמה כולה, הקישות – ÀÈ

ואף  טומאה, מקבל  שאינו לקרקע, כמחובר ודינו  שתחתיו, הקרקע
הנוטה  מן  ויונק חוזר  הוא שהרי אחריו, נמשך  העציץ שבתוך  מה

ונטהרה  לקרקע, כמחוברת חשובה כולה הקישות הלכך לחוץ,
מטומאתם שנטהרו ששתלם, טמאים שתילים כדין  (zenexzמטומאתה,

.(f ,høähì dáéh äî :ïBòîL éaø øîàשל עניינה מה – ÈÇÇÄÄÀÇÄÈÄÇÅ
מטומאתה? להיטהר העציץ שבתוך Búàîèaהקישות àîhä àlàÆÈÇÈÅÀËÀÈ

שהיה, כמו בטומאתו נשאר העציץ שבתוך  מה –ìëàé øBähäå– ÀÇÈÅÈÅ
וייאכל . הוא טהור לעציץ, חוץ ויצא כן אחרי  שהוסיף dkldומה oi`e

.oerny iaxk

הרמב"ם  מדברי  אבל נקוב, שאינו בעציץ המפרשים, רוב לפי  משנתנו, בארנו 
ללמדנו, המשנה שבאה כלומר נקוב, בעציץ משנתנו את שמפרש משמע,
שאינה  לקרקע, כמחובר  דינה והרי נקוב, בעציץ הקישות את ונטע הואיל 
שבתוך מה אחר  נמשך לעציץ חוץ שיצא מה אף לפיכך טומאה, מקבלת
אמנם  העציץ שבתוך שמה סובר , שמעון  ורבי טהורה. כולה והקישות העציץ,

וטמא כתלוש דינו לעציץ חוץ שיצא מה אבל  z`nehטהור, 'ld m"anx oiir)
.(o`k "megp oefg"e "dpexg` dpyn" oiire ;my c"a`xd zbyd oiire ;h ,a oilke`

בטהרתו ", "והטהור  נקט שלא שמעון , רבי בדברי הלשון שינוי על  תמהים יש
ייאכל " "והטהור aeh").אלא mei zetqez")

ז ): ט, (תרומות ושנינו  שהואיל  הטעם, מבארים e`nhpy,ויש dnexz ilizy"
"lke`d z` mebiy cr lek`ln mixeq`e ,`nhln exdh Ð olzy מהצמח (שיחתוך

רבי בא לפיכך  באכילה), מותר מכן  לאחר שיגדל  ומה לאכילה, שראוי מה
אף  אלא טהור , העציץ מן  שהיוצא בלבד  זו שלא כאן , להשמיענו  שמעון
הטמא  בין  סימן  שם שאין כיון  שגדלו, בשתילים שדווקא מותר; באכילה
הכל גידולו קודם הטמא את גמם שלא כל לפיכך  כך , אחר  שגדל  מה לבין 

שיצא  מה לבין  שבתוכו הטמא בין  סימן  הוא העציץ שדופן כאן, אבל טמא,
אלא  אינו  כך אחר  שגדל מה של האכילה שאיסור  וכיון  טהור , שהוא מתוכו 

בלבד `),מעלה ,cl migqt `xnb)גזרו לא סימן  כשיש l`xyi";לפיכך zx`tz")
.("dpexg` dpyn" oiir

י ה נ ש מ ר ו א ב

למדנו oixiykn),כבר  zkqna) אלא טומאה לקבל הזרעים את מכשירים המים שאין 

מן תלושים הם המים ואף לקרקע, מחוברים שאינם תלושים, הם הזרעים כן  אם

zexrne).הקרקע migiy zexeaa md mindyk `le) כלים שיש  ללמד , באה משנתנו –

וכן טומאה, לקבל  אוכלים מכשירים שבהם המים ואין לקרקע, כמחוברים שדינם

לטומאה. הכשר  מקבלים שבהם הזרעים אין 

íéììâ éìk,בקר מצואת העשויים כלים –äîãà éìëe וכלים – ÀÅÀÈÄÀÅÂÈÈ
בכבשן, נצרפו שלא מאדמה, úàöìהעשויים ïéìBëé íéLøMäLÆÇÈÈÄÀÄÈÅ

ïäa ויוצאים שוליהם את נוקבים שרשיו  צמח, בהם נוטעים שאם – ÈÆ
כנקובים, דינם נקובים אינם שאפילו והרי íéøéLëîלחוץ, íðéàÅÈÇÀÄÄ

íéòøfä úà,לטומאה הכשר  מקבלים אינם זרעים, בהם גדלו  אם – ÆÇÀÈÄ
הכלים  לתוך  שנפלו הגשמים מי וכן לקרקע; כמחוברים שדינם לפי

לפי טומאה, לקבל  לתוכם שניתנו  האוכלים את מכשירים אינם הללו
לקרקע. כמחוברים חשובים שבתוכם Bðéàשהמים ,áe÷ð õéöòÈÄÈÅ

íéòøfä úà øéLëî,אדמה ובכלי גללים בכלי  לעיל שבארנו כמו – ÇÀÄÆÇÀÈÄ
זרעים  ואין  לקרקע, כמחוברים חשובים נקוב בכלי הגדלים שהזרעים

תלושים  פירות ואף תלושים; כשהם אלא לטומאה הכשר מקבלים
אלא  מכשירים המים שאין שבתוכו , מהמים הכשר  בו מקבלים אינם

לקרקע; כמחוברים דינם נקוב שבעציץ המים ואילו תלושים, כשהם
áe÷ð BðéàLå,נקוב שאינו  עציץ אבל –íéòøfä úà øéLëî– ÀÆÅÈÇÀÄÆÇÀÈÄ

כתלושים. חשובים שבתוכו המים ובין בו הגדלים הזרעים änkÇÈשבין 
á÷ð ìL BøeòL àeä?נקוב עציץ שייקרא בעציץ, –àöiL éãk ÄÆÆÆÀÅÆÅÅ

ïè÷ LøL Ba בו לצאת שיכול  שהוא כל נקב בעציץ יש שאם – ÙÆÈÈ
נקוב. עציץ זה הרי  קטן , נקוב,eäàìîשורש  שאינו העציץ את – ÄÀÈ

BúôN ãò øôò, כלי מתורת ביטלו כך  ידי  שעל  והרי –àeä éøä ÈÈÇÀÈÂÅ
æaæì dì ïéàL àìáèk שאינו מסגרת, לו שאין  חרס של  כלוח – ÀÇÀÈÆÅÈÄÀÅ

"תוך" לו שאין משום טומאה, b),מקבל ,a milk oiir) זה עציץ ואף
שירדו  הגשמים מי כגון שבו, המים תוך, לו  ואין  הואיל  עפר , המלא
שבו  הזרעים את מכשירים ואינם לקרקע כמחוברים חשובים עליו,

טומאה ישראל").לקבל  ("תפארת 

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: כו המקדש דף בבית העבודות סדר בענין מימרא מביאה הגמרא
השנה: ימות ה øcñîהיה éiaàבכל הנוהגות äëøòîסדר העבודות - ©©¥§©¥©£¨¨
במקדש, יום àøîâcכל déîMî בני כל אצל שמקובל מה פי על - ¦§¥¦§¨¨

מרבותיהם, שקיבלוה הואåהישיבה ìeàLהסדר àaàc àaélà. וכך §©¦¨§©¨¨
ה  עריכת äìBãbסדרם, äëøòî שעליה החיצון, מזבח שעל עצים של ©£¨¨§¨

הקרבנות, כל את ìמקריבים úîãB÷עצי ìLעריכת äiðL äëøòî ¤¤§©£¨¨§¦¨¤
úøBè÷,.הקטורת את להקטיר הפנימי למזבח גחלים נוטלים שממנה §¤
íéöòועריכת éøéæb éðL øecéñì úîãB÷ úøBè÷ ìL äiðL äëøòî©£¨¨§¦¨¤§¤¤¤§¦§¥§¦¥¥¦

האש. להרבות הגדולה המערכה על íéöòשמוסיפים éøéæb éðL øecéñå§¦§¥§¦¥¥¦
ïeMéãì íãB÷[מן והפחם האפר éîéðtä[-סילוק çaæî,[הזהב [-מזבח ¥§¦¦§¥©©§¦¦

הקטורת  את עליו שהקטירו קודם שעליו האפר את ¦§ïeMéãå.שדישנו
úBøð Lîç úáèäì íãB÷ éîéðtä çaæî והפתילות השמן הוצאת - ¦§¥©©§¦¦¥©£¨©¨¥¥

המנורה. בזיכי שבעת שמתוך בזיכים מהחמשה Lîçשכבו úáèäå©£¨©¨¥
ì íãB÷ úBøð ב הנעשות ãéîzä,עבודות íã התמיד שחיטת דהיינו ¥¥§©©¨¦

דמו. ézLוזריקת úáèäì íãB÷ ãéîzä íãå הúBøð.הנותרות §©©¨¦¥©£¨©§¥¥
ì íãB÷ úBøð ézL úáèäå ה הקטרתúøBè÷.הפנימי המזבח על ©£¨©§¥¥¤§§¤

å ה ÷íãBהקטרת úøBè÷ ה ל המזבח íéøáàהקטרת על התמיד של §§¤¥ְ¥¨¦
קודמיםíéøáàåהחיצון. התמיד עשירית äçðîìשל שהיא נסכים, של ¨¥¨¦§¦§¨

התמיד. עם שבאה מנחת ïézéáç,מנחת ìקודמתäçðîeהאיפה שהיא ¦§¨§£¦¦
יום. בכל מביא שהיה גדול רביעית ïéëñðìקודמים ïézéáçåכהן ניסוך - ©£¦¦¦§¨¦

התמיד. עם הבא יין שמביאים ïéôñeîìקודמים ïéëñðeההין בימים §¨¦§¨¦
מוסף. בשבת ïéôñeîeקרבן לבונה ïéëéæáהקטרת ìקודמים של ¨¦§¨¦¦

הפנים. לחם עם שעבר בשבוע ïéaקודמיםïéëéæáeשסידרו ìL ãéîúì ¨¦¦§¨¦¤¥
øîàpL ,íéaøòäשחר של ה)בתמיד ו éáìç(ויקרא äéìò øéè÷äå' ¨©§©¦¤¤¡©§¦§¦¨¤¨¤§¥

,'íéîìMä מתיבת שחר'äéìò',ודרשו של תמיד את íìLäשעל ©§¨¦¨¤¨©§¥
ïlek,הקרבת úBðaøwä ìk,הערבים בין של תמיד על תשלימם ואל ¨©¨§¨¨

את  ודורשים קרבן, שום להביא אין הערבים בין של תמיד שאחר דהיינו
השלם. מלשון בפסוק, שנאמר 'שלמים' תיבת

i"yx

àøîâã äéîùî äëøòî øãñî ééáà
mei lk ly zecear xcq dpn Ð

.meieàøîâã äéîùîdilekc Ð
.`yxcn iac opaxc daiyi

ìåàù àáàã àáéìàåxn`c Ð
zexpd lk zahd :`nw wxta

.zxehwl (lkl) zencewäëøòî
äìåãâlk exihwi dilry Ð

.zexhwdúîãå÷iptl xcql Ð
oxwa oiyery dipy dkxrnd
oxwd on jeyn ,zinexc ziaxrn
opzck ,oetv cvl zen` rax`

.(`,hk) cinz zkqnaúøåè÷ ìù
qipkdl milgb oizeg dpnny Ð
,ziaxre zixgy inipt gafnl
qxt ,cinz zxehw dilr xihwdl

.miaxrd oia qxte zixgyøåãéñì
ïéøéæâ éðùdkxrn lr oixcqny Ð

yxtn inrh edleke .dlecb
.dinwlãéîúä íãìdhigyl Ð

.dwixfleúøåè÷gafn ly Ð
xihwdl ,mixa`l zncew iniptd
.oevigd gafn lr cinzd ixa`

äçðîìcinz ly ekqp zgpn Ð
(gk xacna) aizkc ,odikqpe
"dgpnl zleq dti`d zixiyre"

.'ebeïéëñðìly epii jqpl Ð
.cinzïéôñåîì ïéëñðåzay m` Ð

.`edéáìç äéìò øéè÷äå øîàðù
íéîìùäoeyl dil yxce Ð

cinz ,dlerd lr dilr ;dnlyd
,`xwnd y`xa dxen`d xgy ly
"dlerd dilr jxre" xn`py
lk dixg` milyde siqede xihwde

.zepaxwd lkl oexg` `edy miaxrd oia ly cinz lr cnl .miaxrd oiay lr `le ,zepaxwd

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש במכתבו שאולי יהי' אפשר לעשות מקוה במקומו במשך הזמן בענין דנתן סאה ונטל 
סאה, הנה בודאי ידוע לו אשר בשנים האחרונות התחילו להחמיר בזה ביותר ואפילו בארצוה"ב, אבל 
תקותי שכשיהי' יותר קרוב להפועל בודאי ימצא אופנים איך לעשות מקוה ולצאת י"ח כל הדיעות 

מבלי ההיתר דנתן סאה ונטל סאה...



אגרות קודשקפ

 ב"ה,  אדר"ח טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

מוהרנ"ן שי'

שלום וברכה!

אף שכבר אישרתי בכללות קבלת מכתביו, הנני לפרט עוד הפעם, אשר בשעתם נתקבלו ג"כ 
מכתביו שעליהם שואל, והם: כ"ב אלול עם הרשימות. ל' תשרי. ט' מ"ח.

ר"ח כסלו. ג' וי"ג כסלו עם המצורפים אליהם. והרשימות והפ"נ נקראו בעתם על ציון כ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובטח הגיעו המברק ע"ד חלוקת דמי חנוכה כדאשתקד.

בענין  וכן  שמים  וביראת  בלימודיהם  מצבם  התלמידים,  ע"ד  המפורט  ממכתבו  נהניתי  ב( 
דידיעת תניא בע"פ וחזרת דא"ח, ולמותר להאריך ע"ד הנחיצות שיחזרו הת' דא"ח ברבים, ובמאמרים 
כאלו שהשומעים יבינום בשכלם הם, אשר נוסף על כל שאר הענינים הרי זהו ג"כ דרך להרבות מספר 
השומעים, כיון דחברא חברא אית לי', ואפשר כדאי שהת' הקשישים שבהם יספרו ג"כ איזה ענין מחיי 
נשיאינו וכו' כדי שיוכל השומע לספר אח"כ בביתו לבניו ובנותיו, והוא ע"ד מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר 

בתועלת השיחות וכו'.

ג( מה שכותב ע"ד לימוד יורה דעה בהישיבה, הנה כנראה ממכתבו נכנס זה בתור לימוד חיובי 
לכל הנכנסים בהכתה הגדולה והם לומדים - כלשון מכתבו - בעיקר יו"ד, רק שתי שעות בגפ"ת,

והנה אם כולם מועמדים להיות רבנים, וכבר יש להם ידיעה יסודית בגפ"ת, אולי נכון סדר זה, 
אבל אם אחד משני התנאים חסר, אפשר כדאי להגדיל מספר שעות לימוד בגפ"ת, אלא שבש"ס גופא 
יכולים לבחור באלו המסכתות שיש להם יותר קישור עם הלכה למעשה, אף שמובן שנחוצה ידיעה 

בהמסכ' הנלמדות בשאר הישיבות...

ח( ברשימת ידיעת תניא בע"פ, הנה כותב על אחדים שידעו ושכחו, ובטח יש למצוא אותיות 
זה  בענין  הנה  מחדתא,  עתיקא  שקשה  ואף  תלמודם,  להחזיר  עצות  חיפוש  על  לעוררם  המתאימות 
מבואר בכ"מ חומר הדבר דהשוכח דבר אחד כו' אף שאין המשנה שבלשון זה מדברת אודותם, כי 

בודאי אצלם הוא ע"ד המבואר בהלכות תלמוד תורה לרבינו הזקן פרק ב' סעיף ז' ואילך.

ג"כ המאמר או חלק  ולהבא, לציין  ט( לרשימת אלו החוזרים דא"ח, כדאי הי' עכ"פ מכאן 
מהמאמר שחזרו, וכנ"ל הנה לדעתי צריך להיות מאמרים כאלו שיהיו מובנים להשומעים...

בשנה,  פעמיים  או  פעם  שעכ"פ  כדאי  הי'  אפשר  במכתבו,  שכותב  הבחינות  לסדר  בנוגע  יא( 
יסדרו בחינות בהשתתפות גם אלו שמבחוץ - היינו לא מהר"מ והר"י דהישיבה - אם מרבני העיר או 
מרבני הפליטים וכו' )וכמובן שצ"ל דורכגעהאלטען פאליטיש ולכן יתייעץ בזה עם הרה"ג והרה"ח נו"נ 
אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"א שי' גרדצקי( והתועלת בזה הוא לענין פרסום הישיבה, ובטח גם לענין 

אוסף כספים, הפרסום במדינות אחרות וכו'...

יג( בנוגע לשאלתו בענין לימוד החסידות דהכתה ד'פאר זיך, הנה קשה לאמר דבר ברור בזה 
בריחוק מקום, וזה על ההנהלה על אתר להחליט בהתאם לכחות רוב תלמידי הכתה, אחרי השערתם 
איך יפעול זה עליהם חלוקת הענינים בנגלה ודא"ח באופן זה או זה, ויה"ר מהשי"ת שיחליטו להצלחה.

יד( בשאלתו בענין חזרת תניא בע"פ, הנה אינו כותב הסיבה שנעשה חלישות בזה, שאם הוא 
מצד עצלות שכך נקל יותר, הרי פשיטא שצריך להלחם בזה, וכידוע גרעון ענין העצלות בכלל ובפרט 
עצלות בלימוד דא"ח, ואם הסיבה שלוקחים מזמן החזרה על לימוד בפנים אם בדא"ח או בנגלה, הרי 



קפי

בטח לא כולם שוים בזה, כי יש כאלו שרק זוהי הסיבה ואולי ישנם כאלה שגם חלישות דיר"ש גורם, 
ובהתאם להסיבה הנה יש לדבר עם כל אחד לפי אופנו.

טו( בשאלתו בענין לימוד שו"ע יו"ד, הנה כבר כתבתי בכללות לעיל, ויש להוסיף בזה אשר 
לקבלת סמיכה צריך שתהי' ג"כ ידיעה עכ"פ באיזה סוגיות בש"ס נוסף על ידיעה למיגרס בכמה ענינים 
שבש"ס, ובענין לימוד שו"ע יו"ד גופא, הנה בטח ידוע לו שמפני קוצר הזמן דלימוד התלמידים בערך 

הזמן שהיו לומדים לפנים, הנה אין מקדישים כ"כ זמן לדיוקים בפרי מגדים וכיו"ב...

יט( בנוגע... וכן להבחורים שבאו ממרוקו, הנה ידוע מרז"ל אשר תינוק וכו' )ובמילא גם תינוק 
בידיעת התורה בכלל ותורת דא"ח בפרט( תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, ובפרט בהנ"ל יש להוסיף 
בהימין מקרבת ולמעט בהשמאל דוחה, כיון שהיותם בהישיבה תכשיר את הדרך אשר יתוספו עוד 
כאלו הן בהישיבה גופא או שבמקומות אחרים כיו"ב יתוספו, אשר במקומות ובזמנים אלו זהו ג"כ 
הצלה ממש מהחשך אשר בעולם אשר מביאים שם את המאור שבתורה זוהי פנימיות התורה וכמו 
וגופא בתר רישא אזיל, ובמילא יש  שנתאחדה עם שכל האדם שחב"ד שבראש יהי' ממולאים בהם 
עכ"פ בזמן הראשון, נאכגעבען זיי בענין הזמן דלימוד נגלה וחסידות, ולעוררם בשעת התועדות, כמובן 
הנקראת  התורה  פנימיות  החסידות  לימוד  נחיצות  גודל  דבר  על  לפרטים,  בדבור  ולא  כללי  באופן 
נשמתא דאורייתא ואשר זה ממשיך ג"כ חיות בלימוד נגלה דתורה הנק' גופא דאורייתא, וקרוב לודאי 
שלהם  רצון  והשביעות  אחרים,  במקומות  חברי'  עם  מכתבים  בקישור  ממרוקו  הת'  הם  שעומדים 

תשפיע ג"כ על חבריהם הנמצאים מרחוק.

כ( בנוגע להת' ממרוקו, הנה ידוע עד כמה שפועל עליהם ומתרגשים מסיפורי צדיקים אשר זהו 
הדרך לפעול עליהם גם בשאר הענינים.

הרוב  ע"פ  הנה  על מכתבים,  מענתי  הפעם, שאם מתעכב  עוד  בזה  ואכתוב  כתבתי  כבר  כא( 
הרי הסיבה היא רק רוב הטרדות, ומדאורייתא אזלינן בתר רובא, ובמילא אין ללמוד בזה כל פשטים 

אחרים עד שלא בא הענין מפורש ממני.

 ב"ה,  א' טבת, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה יוסף שי' בן מימון

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מיום ה' כסלו העבר, וכיון שאין מזכירי יכול לכתוב בשפה השפנית, הנני 
מוכרח לכתוב לו בלשון הקדש אשר בטח יבין תוכן מכתבי, והוא:

כאשר הי' פה זה לא כבר, בא-כחי הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר בנימין 
במאדריד,  הסטודענטען  של  האכל  בית  למצב  בהנוגע  הפעם  עוד  אתו  דברתי  גאראדעצקי  שי'  אלי' 
וזה כעשרה ימים שחזר הרב גאראדעצקי לפאריז, ובטח יעשה שמה מה שתלוי בו לתקן המצב, ואם 
בינתים נתחדשו איזה פרטים בזה, מטובו להודיע אודות זה ישר להרב גאראדעצקי, למען למהר את 

הדבר. ולשלוח העתקה לכאן.

אקווה אשר במשך ימי החנוכה נתקבצו הוא וחביריו יחד ונדברו אודות הנס של חנוכה, בימים 
ההם, ואשר גם עתה מוכרח הדבר שבני ובנות ישראל יעמדו חזק נגד כל אלו שרוצים להשכיח את 
תורת השם יתברך ולהעבירם מחוקי רצונו יתברך, וסוף סוף מצליח השם יתברך ועושה תשועה ופורקן 

גדול לכל אלו ההולכים בדרכיו.

בברכת הצלחה ודרישת שלום כל חביריו שי'.

אגרות קודש
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:`xnbd daiyn .jk `xwp.ññBz àeäL ïîæ ìk`xnbd d`iane ¨§©¤¥
:oiid zqiqz onf dnk zx`and `ziixaíeMî Ba ïéà ññBz ïéé ,àðz̈¨©¦¥¥¦

éelébea lihde ygp epnn dzy `ny ezezyl dpkqy dlebn oii - ¦
yyg oi`e ,ezgizxn gxea ygpd qqez `ed xy`ky ,eqx` z`

.ygp epnn dzyyBúñéñz änëå,miaprd zkixc xg`lìLäL §©¨§¦¨§Ÿ¨
.íéîé̈¦

axr zcerqa i`rli` iaxa dcedi iax zbdpd z` d`ian `xnbd
:a`a dryzäãeäé éaø ìL Bâäðî äéä Ck ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨¨¦§¨¤©¦§¨

,éàòìéà éaøaaáàa äòLz áøòeidäáéøç út Bì ïéàéáîdlaehy §©¦¦§©¤¤¦§¨§¨§¦¦©£¥¨
áLBéå ,çìîa§¤©§¥
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כל הדברים ואירועי העולם הגשמי משתלשלים ונובעים מן הדברים והמאורעות ברוחניות.
לקוטי שיחות ויחי חלק ג



קפג תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
miwxtרש"י                                                                                                                                      תוספות dyelya` cenr l sc ± iriax wxtziprz

äâçîlirl opixn`ck ,bg `xwpy ycg y`x epiidc ,"dbg" on `nrh sili ,xnelk Ð

."cren ilr `xw" (`,hk)øéàî éáøë äëìä.xzen eixg`le xeq` eiptlc Ðïáøë äëìä
ìàéìîâ ïá ïåòîù.zay dze`a `l` bdep xeqi` oi`c Ðàìå÷ì åäééåøúyxtnck Ð

xi`n iaxk dkld iwen eiptlac ,lif`ezay dze`ae ,eixg`l `le eiptlc Ðla` Ð

.xzen eiptl elit` zay dze` mcewùùî
äèîìå úåòù.xgyd itlk Ðäá ÷éñôîäÐ

ikd .jli`e dcerq dze`n cer lke` epi` aeyc

:opiqxbìéâø àåä íà äãåäé áø øîà äðùé ãöéë
.'åëäøùòá.eceakl enr oicreq eidy Ð

äðùé íéøîåà íéîëçå,iniiw oiliyaz ipy` Ð

.hrni oiie xyaçéìîoi`c ,giln xya e` bc Ð

,glna mini dyly ddyy xg` jk lk mrh ea

gaf xyan xzepde" minlyk .onwlck

.xya ixwnc ogky` `l ith ,'ebe "minlydìë
áàá äòùú íåùî àåäùdcerq oebk Ð

.da wiqtndáàá äòùú íåùî åðéàù ìëÐ

inp i` ,xeav ziprza da wiqtnd dcerq oebk

:opiqxb ikd .da wiqtn epi`y dcerq'ø
äòù ìë åéáà íåùî øîåà éñåé 'øá ìàòîùé

õåçøì øúåî ìåëàì øúåîù.xya opiqxb `le Ð

xzen wiqtnd dcerq zrya elit` ,xnelk

.lek`l xzene li`ed ,uegxläìéëàá øåñà
äéúùáåinp aiyg `wc ,la`a oibdep oi` ipd Ð

:la`a ibidpc ipdn cal ea oibdepy mixeqi`

.'ek dlirpe dkiq dvigxäøåúá úåø÷ì øåñàå
'åë."al ignyn" eda aizkc Ðåðéàù íå÷îá

úåø÷ì ìéâørci `lc oeikc Ðdil zi` Ð

.`xrväîë ãòxya ied `lc ,xenb xya ied Ð

gilnddy `ly ,minlyk `edy onf lk Ð

zlik` onfk ,cg` dlile mini ipy `l` eglna

zlik` onfac ,minlyk hwp ikdle .minly

(f `xwie) aizkc ,"xya" ixw`c ogky` minly

`l ith .'ebe "minlyd gaf xyan xzepde"

mipy ixg` lqtp mrhdy ,xya ixwnc ogky`

.mini dylyeåúâî ïééepi`e ,wezne ycg Ð

.wifne lylyne ,oyi oiik aehññåú.gzex Ð

éåìéâ íåùî åá ïéàgxai ik ,edzey ygp oi`y Ð

.ezgizxn
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åäééåøúåoaxke ,ziprzd cre ycg y`xn xn`c xi`n iaxck ediiexz ,xnelk - `lewl

ediiexzk dkld ,cala zay dze` `l` xeq` epi` xn`c l`ilnb oa oerny

[cr] `wece ,l`ilnb oa oerny oaxk cala zay dze` `l` xeq` epi`c ,xnelk .`lewl

cr `l` xeq` epi`c xn`c xi`n iaxk dkldc ,xzen - ziprzd xg`l la` ,ziprzd

opgei 'xc dinyn eglyc ab lr s`e .ziprzd

mewn lkn - crena qakl xzen ozyt ilkc

qaekl eply oipicq zzl i"yx epixen epl xingd

.ziprzd mcew a`a dryz da didy reay dze`

- zaya iyinga a`a dryz lgc `kid la`

ceak iptn jli`e zevgn xtqle qakl xzen

gxeh iptn zay axr cr oizndl oi`c ,zayd

.zayd

áøò- oiliyaz ipy mc` lk`i `l a`a dryz

izya xnel dvex :oiliyaz ipy yexit

,mipin ipy eplk` mlerd oixewy oebk ,zexicw

liyaz lek`l xeq`l oi` la` .o"eyiin oixewy

ab lr s`c ,miviane dpiabne milvan oiyery

xn`ck ,oiig milva lek`l mlerd oilibx oi`c

,'eke zne mikyde lva lk` :(`,hk) oiaexira

it lr s` - zeaxgk mc` ly eteb lkl oiywy

m` envra liyaz mdn oiyer oi`y xg`n ,ok

mrh mda ozepy xac mey e` oney e` eniyi `l

oiniyny miviad xeq`l ick liyaz iexw epi` -

oi` dxicwa lyeand dpiab on la` .mdnr

`edy enk lk`p `edy xac lkc ,lek`l `yyg

mda oi` - migetz enk ,dpiab enk ,alg enk ,ig

.llke llk leya zxezíàåcerql libx did

.eceaka hrnl jixv - dynga cerqi xyra

áâ ìò óàågiln xyac cenlzd xn`wc

xzei xary xnelk ,minlyk epi`y onf lk xzen

xeq` ocicl ikd elit` - ezhigyn mini ipyn

ep`c oeik ,daexn onfn ,geln elit` ,xya lek`l

hrnl jixv oke .giln xya lek`l milibx

zeqek dxyr zezyl libx did m`y ,eziizya

`l - xg` dwynn e` xkynm` ik dzyi ¥¨

lek`l libx `edy enewn zepyl jixve .dyng

,i`rli` 'xa dcedi iax ly ebdpn didy enk ,ea

,miixikl xepz oia a`a dryz axr lk`e ayiy

.leepn didy mewn
lk
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ïàîe ."dLãç"î øeñà Blek øîàc ïàîe ."dbç"î¥©¨©§¨©¨¥¨§¨©
."dzaL"î øeñà dlek úaMä ìk øîàc:àáø øîà §¨©¨©©¨¨¨¦©©¨¨©¨¨

äëìä :àáø øîàå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¨¨£¨¨
.øéàî éaøkïðéòeîLà éàc .àëéøöe ,àle÷ì eäééåøúå §©¦¥¦§©§©§§¨§¦¨§¦©§¦©

.Lãç Làøî eléôà :àðéîà äåä ,øéàî éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦£¨¨¦¨£¦¥ŸŸ¤
éàå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :ïì òîLî÷̈©§©¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¦
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."'åë ,ïéìéLáú éðL íãà ìëàé àì ,áàa äòLz¦§¨§¨ŸŸ©¨¨§¥©§¦¦
,äìòîìe úBòL LMî àlà eðL àì :äãeäé áø øîà̈©©§¨Ÿ¨¤¨¦¥¨§©§¨
:äãeäé áø øîàå .øzeî ähîìe úBòL LMî ìáà£¨¦¥¨§©¨¨§¨©©§¨
äãeòqa ìáà ,da ÷éñônä äãeòqa àlà eðL àìŸ¨¤¨©§¨©©§¦¨£¨©§¨
.àëéøöe ,àle÷ì eäééåøúå .øzeî ,da ÷éñôî BðéàL¤¥©§¦¨¨§©§©§§¨§¦¨
:àðéîà äåä ,da ÷éñônä äãeòqa ïðéòîLà éàc§¦©§§¦©©§¨©©§¦¨£¨¨¦¨
úBòL LMî :ïì òîLî÷ .ähîìe úBòL LMî eléôà£¦¦¥¨§©¨¨©§©¨¦¥¨
äåä ,äìòîìe úBòL LMî ïðéòîLà éàå .äìòîìe§©§¨§¦©§§¦©¦¥¨§©§¨£¨
òîLî÷ .da ÷éñôî BðéàL äãeòqa eléôà :àðéîà̈¦¨£¦©§¨¤¥©§¦¨¨©§©

.da ÷éñônä äãeòqa ïìàéðz ,àn÷ àðMéìk àéðz ¨©§¨©©§¦¨©§¨§¦¨¨©¨©§¨
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ìå øNa ìBëàììBëàì øeñà ,åàì íàå .ïéé úBzL ¤¡¨¨§¦§©¦§¦¨¨¤¡
ìå øNa."ïéé úBzLäòLz áøò" :àn÷ àðMéìk àéðz ¨¨§¦§©¦©§¨§¦¨¨©¨¤¤¦§¨

øNa ìëàé àì .ïéìéLáú éðL íãà ìëàé àì ,áàa§¨ŸŸ©¨¨§¥©§¦¦ŸŸ©¨¨
.äpLé :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .ïéé äzLé àìå§Ÿ¦§¤©¦©¨¦§¤©§¦¥¥§©¤
ìBëàì ìéâø äéä íà ?äpLî ãöék :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¥©§©¤¦¨¨¨¦¤¡
ãBòñì ìéâø äéä íàå ,ãçà ïéî ìëàé ,ïéìéLáú éðL§¥©§¦¦Ÿ©¦¤¨§¦¨¨¨¦¦§

ì ìéâø äéä .äMîça ãòBñ ,íãà éða äøNòaúBzL ©£¨¨§¥¨¨¥©£¦¨¨¨¨¦¦§
íéøác äna .úBñBk äMîç äúBL ,úBñBk äøNò£¨¨¤£¦¨©¤§¨¦
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האבות הם בחינת אצילות, והשבטים – "מלשון המשכה כמו כוכבא דשביט" – הם בחינת בריאה יצירה עשיה.
לקוטי שיחות ויחי כרך י



קפד
miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtziprz

íééøéëì øåðú ïéá.ziaay leepn mewn Ðäëøá ïîéñ äàåø åðéà.dk`ln dze`n Ðìë
íúåîöò ìò íúåðåò éäúå øîåà áåúëä åéìò áàá äòùúá ïéé äúåùå øùá ìëåàäÐ

.da wiqtnd dcerqa xnelk ,a`a dryzaúå÷éðîå úåøáåòlr oyil zeleki opi`y Ð

.rwxw iabìåëéá.el xyt`y Ðåäééðéá éàîel dcen dfe ,lekia el dcen dfc oeik Ð

.leki epi`yaúåèî øàùepi`y ,ziaay Ð

ziitka oizipzna aiignc dcedi 'x .oda akey

dhndopaxe .zehn x`ya lekia inp aiignw Ð

iab `ipzcke ,zehn x`y `le dtek ezhn :ixaq

.la`úåðåøçà úåçåì åá åðúéðùdrayay Ð

z` xaiye dlgz xdd on dyn cxi fenza xyr

z` oce ,lbrd z` ogh xyr dpenyae ,zegeld

mipeny my ddzyp .mexnl dlre ,miryetd

mixac) aizkc ,dltza cnr mei mirax` ,mei

mirax`e mei mirax` 'd iptl ltpz`e" (h

aeyg .dpey`xak cnr mei mirax`e ,"dlil

mixetkd mei cr fenza xyr drayneede Ð

fenzn exiizypy dxyr mipy :mei mipeny edl

mixyre dryze ,a`c miylye ,xqg `edc

lel`cixyzc dryze ,miraye cg` ixd ÐÐ

elil cbpk milyd mev lile .mei mipeny ixd

`dc ,dipayega ded `lc fenz xyr dray ly

dlry drya xak dil wtpedl ied `zyd Ð

xetk mei xweae .meie dlil ,oinly mipeny,cxi

meil rawp meid eze`e .ixyza dxyr `edy

xetkxy` drxd lr mgipe lgny ricedl Ð

xetk mev rawp ok lre ,enrl zeyrl xac

.izrny jk ,ixyza dxyraíéèáù åøúåäù
äæá äæ àáìzyxei za lke" xn` `pngxc Ð

`le" (ziy`xa) aizke ,(el xacna) 'ebe "dlgp

ezlgpa yi` ik ,xg` dhnl dhnn dlgp aeqz

df xac exizde ecnre ,"l`xyi ipa ewaci

.a`a xyr dyngaúåðáì 'ä äåö øùà øáãä äæ
'åâå ãçôìödidi `l ,xnelk .`ed herin "df" Ð

zepa ly xeca ,df xeca `l` bdep df xac

.cgtlvìä÷á àáìitl ,miyp `yil Ð

aizkck ,mdl `ypidln l`xyi eraypy

.(`k) mihteyaåðîîaizkc ,`ed herin Ð

"oinipal eza ozi `l epnn yi`"exfb `l Ð

.exfb `l mdipan la` ,(epnn) mdn `l`åìëù
øáãî éúîeidy dpy mirax` lk :`ipzc Ð

`vei fexkd did a`a dryz axr lka ,xacna

`vei cg`e cg` lk dide .xetgl e`v :xne`e

mcew zeni `ny ,ea oyie ,xaw el xtege

miig elcai :`xewe `vei fexkd xgnle .xetgiy

miig ytp ea didy lke !miznd oncner did Ð

mirax` zpyae ,ok oiyer eid dpy lke .`veie
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תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

התורה מושרשת בעצמותו יתברך, ולכן כשם שעצמותו יתברך הוא למעלה מכל הקצוות ד"מעלה ומטה", על דרך זה הוא בתורה, 
שגם בהמשכתה למטה, בכל המדריגות שלה – גם כש"נסעה וירדה כו' עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני עולם הזה" – הרי היא 

בבחינת בלי גבול.
לקוטי שיחות ויחי כרך י
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äëBæ íéìLeøé ìò ìaàúnä ìk :eøîà ïàkî .'äéìò̈¤¨¦¨¨§¨©¦§©¥©§¨©¦¤
Bðéà íéìLeøé ìò ìaàúî BðéàLå ,dúçîNa äàBøå§¤§¦§¨¨§¤¥¦§©¥©§¨©¦¥
øNa ìëBàä ìk" :éëä éîð àéðz ."dúçîNa äàBø¤§¦§¨¨©§¨©¦¨¦¨¨¥¨¨
éäzå' :øîBà áeúkä åéìò ,áàa äòLúa ïéé äúBLå§¤©¦§¦§¨§¨¨¨©¨¥©§¦

."'íúîöò ìò íúBðBòúéiôëa áéiçî äãeäé éaø" £¨©©§Ÿ¨©¦§¨§©¥¦§¦©
éaøì Bì eøîà" :àéðz ."íéîëç Bì BãBä àìå ,ähnä©¦¨§Ÿ£¨¦©§¨¨§§©¦

éøáãì :äãeäé?ïäéìò àäz äî úB÷éðîe úBøaeò ,E §¨¦§¨¤¨¥¦©§¥£¥¤
àéðz ."ìBëéa àlà ézøîà àì éðà óà :íäì øîà̈©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¨©§¨
.ìBëé BðéàLa íéîëçì äãeäé éaø äãBî" :éëä éîð©¦¨¦¤©¦§¨©£¨¦§¤¥¨
?eäééðéa éàî ."ìBëéa äãeäé éaøì íéîëç íéãBîe¦£¨¦§©¦§¨§¨©¥©§
úBtëì eøîàLk" :àéðúãk ,úBhî øàL eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨¦¦§©§¨§¤¨§¦§
úBhnä ìk àlà ,äôBk àeä ãáìa Búhî àì ,ähnä©¦¨Ÿ¦¨¦§©¤¤¨¨©¦
,ïãéc àpúk àúëìä :àáø øîà ."äôBk àeä ïlek¨¤£©¨¨¦§§¨§©¨¦¨

.øwéò ìk íéîëç Bì eãBä àìåïa ïBòîL ïaø øîà" §Ÿ£¨¦¨¦¨¨©©¨¦§¤
íBé àîìLa ."íéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk ìàøNéì íéáBè íéîé eéä àì :ìàéìîb©§¦¥Ÿ¨¨¦¦§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨§©¦¦¦§¨¨

ìéçîe äçéìñ déa úéàc íeMî ,íéøetkääMîç àlà .úBðBøçàä úBçeì Ba eðzépL íBé ,ä ©¦¦¦§¦¥§¦¨§¦¨¤¦§¨©£¤¨£¦¨
.äæa äæ àBáì íéèáL eøzeäL íBé :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?àéä éàî áàa øNò̈¨§¨©¦¨©©§¨¨©§¥¤§§¨¦¨¤¨¤
øBãa àlà âäBð àäé àì äæ øác ."'åâå ,ãçôìö úBðáì 'ä äeö øLà øácä äæ" ?Leøc éàî©§¤©¨¨£¤¦¨¦§§¨§¨¨¨¤Ÿ§¥¥¤¨§
Léàå" :øîàpL ,ìäwa àBáì ïéîéða èáL øzeäL íBé :ïîçð áø øîà óñBé áø øîà .äæ¤¨©©¥¨©©©§¨¤©¥¤¦§¨¦¨©¨¨¤¤¡©§¦

."äMàì ïîéðáì Bza ïzé àì epnî Léà :øîàì ,ätöna òaLð ìàøNéøîà ?Leøc éàî ¦§¨¥¦§©©¦§¨¥Ÿ¦¦¤Ÿ¦¥¦§¦§¨¦§¦¨©§¨©
.eðéðaî àìå ,"epnî" :áø.øaãî éúî Ba eìkL íBé :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ©¦¤§Ÿ¦¨¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¤¨¥¥¦§¨

enz øLàë ,éäéå" :øîàpL ,äLî íò øeac äéä àì ,øaãî éúî eìk àlL ãò :øî øîàc§¨©¨©¤Ÿ¨¥¥¦§¨Ÿ¨¨¦¦¤¤¤¡©©§¦©£¤©
.øeacä äéä éìà ."éìà 'ä øaãéå ,úeîì äîçìnä éLðà ìkòLBä ìhéaL íBé :øîà àleò ¨©§¥©¦§¨¨¨©§©¥¥©¥©¨¨©¦¨¨©¤¦¥¥©

:øîàå ,ìâøì ìàøNé eìòé àlL ,íéëøcä ìò èáð ïa íòáøé áéLBäL úBiãñBøt äìà ïa¤¥¨§§¦¤¦¨¨§¨¤§¨©©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤§¨©
äæéàì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc ziprz(oey`x meil)

íééøéëì øepz ïéa,ziaa xzeia leepnd mewnd `edyìëBàåz` ¥©§¦©¦§¥
ztdäîBãå ,íéî ìL ïBúé÷ äéìò äúBLålr ela`e exrv aexa §¤¨¤¨¦¤©¦§¤

ziad oaxeg.åéðôì ìèeî BúnL éîk§¦¤¥¨§¨¨
oipra dpyn d`iane ,a`a dryz ipic xe`iaa dkiynn `xnbd

:df meia dk`lníúä ïðzmigqta(:cp),úBNòì eâäpL íB÷î §©¨¨¨¤¨£©£
ïéNBò ,áàa äòLúa äëàìîe ,dk`ln zeyrl mixzen -íB÷î §¨¨§¦§¨§¨¦¨

íB÷î ìëáe .ïéNBò ïéà ,úBNòì àlL eâäpLdk`ln miyery s` ¤¨£¤Ÿ©£¥¦§¨¨
íéìèa íéîëç éãéîìz.la`zdl ick dpnnìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¦¥£¨¦§¥¦©¨¦§¤©§¦¥

íëç ãéîìúk Bîöò íãà ìk äNòé íìBòì ,øîBà.df oipraàéðz ¥§¨©£¤¨¨¨©§§©§¦¨¨©§¨
`ziixaaéëä énð,minyb herin lr zeiprz oiprlïa ïBòîL ïaø ©¦¨¦©¨¦§¤

äpòúiL éãk ,íëç ãéîìúk Bîöò íãà äNòé íìBòì ,øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§¨©£¤¨¨©§§©§¦¨¨§¥¤¦§©¤
mda dprzn mkg cinlz wxy ,zepey`xd zeiprza(.i lirl).

dizye dlik`a a`a dryza zelia`d oipra ztqep `ziixa
:dk`lnaeCãéà àéðz,zxg` `ziixaa -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨¦¨©¨¦§¤©§¦¥

,áàa äòLúa äúBLå ìëBàä ìk ,øîBàepeer xengìëBà eléàk ¥¨¨¥§¤§¦§¨§¨§¦¥
íéøetkä íBéa äúBLå.dxezd on xeq`yìk ,øîBà àáé÷ò éaø §¤§©¦¦©¦£¦¨¥¨

íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ,áàa äòLúa äëàìî äNBòädze`n ¨¤§¨¨§¦§¨§¨¥¤¦¨§¨¨§¨
.a`a dryza zeyrl libxy dk`lnäNBòä ìk ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¨¤

äàBø Bðéà ,íéìLeøé ìò ìaàúî Bðéàå áàa äòLúa äëàìî§¨¨§¦§¨§¨§¥¦§©¥©§¨©¦¥¤
dúçîNa,`eal cizrløîàpL(i eq diryi)eléâå íìLeøé úà eçîN' §¦§¨¨¤¤¡©¦§¤§¨©¦§¦

ïàkî ,'äéìò íéìaàúnä ìk NBNî dzà eNéN ,äéáäBà ìk dá̈¨£¤¨¦¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨¦¨
BðéàLå ,dúçîNa äàBøå äëBæ íéìLeøé ìò ìaàúnä ìk ,eøîà̈§¨©¦§©¥©§¨©¦¤§¤§¦§¨¨§¤¥

éëä énð àéðz .dúçîNa äàBø Bðéà íéìLeøé ìò ìaàúîmb epipy - ¦§©¥©§¨©¦¥¤§¦§¨¨©§¨©¦¨¦
,milyexi lr la`zn epi`y in ly eper xengy ,zxg` `ziixaa

,áàa äòLúa ïéé äúBLå øNa ìëBàä ìkzwqtnd dcerqa xnelk ¨¨¥¨¨§¤©¦§¦§¨§¨
,eiptly,'íúBîöò ìò íúðBò éäzå' øîBà áeúkä åéìòeizepery ¨¨©¨¥©§¦£Ÿ¨©©§¨

.eizenvr lr miwewg
:dpyna epipy.íéîëç Bì eãBä àìå ähnä úéiôëa áéiçî äãeäé éaø©¦§¨§©¥¦§¦©©¦¨§Ÿ£¨¦

:df oipra minkgl dcedi iax oia mixace oic d`iand `ziixa
Bì eøîà ,àéðzminkgaøìéøáãì ,äãeäé éEz` zetkl miaiigy ©§¨¨§§©¦§¨¦§¨¤

,zehindúB÷éðîe úBøaeòrwxwd lr oeyil zeleki opi`yàäz äî ¨¥¦©§¥
ïäéìò.eyri dn -ézøîà àì éðà óà ,íäì øîàdf aeigìBëéa àlà £¥¤¨©¨¤©£¦Ÿ¨©§¦¤¨§¨

.leki epi`y ina `le
:jk minkg zrc mby zycgnd `ziixaéëä énð àéðzjk epipy - ©§¨©¦¨¦

,zxg` `ziixaa mbìBëé BðéàLa íéîëçì äãeäé éaø äãBîoeyil ¤©¦§¨©£¨¦§¤¥¨
,xehty rwxwd lrìBëéa äãeäé éaøì íéîëç íéãBîe.aiigy ¦£¨¦§©¦§¨§¨

ok m` :`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdcedi iax oia lcadd dn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .minkgleäééðéa àkéàoica `ed mdipia lcadd - ¦¨¥©§

úBhî øàL,oziitk aiign dcedi iaxy ,odilr akey epi`y ziaay §¨¦
e .mixhet minkgeàéðúãë,la` oiprl `ziixaaeøîàLklry ¦§©§¨§¤¨§

la`dúBhnä ìk àlà ,äôBk àeä ãáìa Búhî àì ,ähnä úBtëì¦§©¦¨Ÿ¦¨¦§¨¤¤¨¨©¦
,äôBk àeä ïlek.la` oick a`a dryz oicy dcedi iax xaqe ¨¤

:df oipra dklddïãéc àpúk àúëìä ,àáø øîà,epizpyn ly - ¨©¨¨¦§§¨§©¨¦¨

xn`y,íéîëç Bì eãBä àìådcedi iaxl eced `ly epiide,øwéò ìk §Ÿ£¨¦¨¦¨
lr oeyil lekiyk s`e ,ezhina s` dhind zetkl aeig oi`e

.rwxwd
:dpyna epipyíéáBè íéîé eéä àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥Ÿ¨¨¦¦

.íéøetkä íBéëe áàa øNò äMîçk ìàøNéì§¦§¨¥©£¦¨¨¨§¨§©¦¦
:`xnbd zxxanàîìLay oaen mpn` -íéøetkä íBémeil aygp ¦§¨¨©¦¦

aehdéa úéàc íeMîea yiy -äìéçîe äçéìñly mdizeperl ¦§¦¥§¦¨§¦¨
xn`py ,l`xyi(lÎhk fh `xwie),'ebe Wcgl xFUrA iriaXd WcgA'©Ÿ¤©§¦¦¤¨©Ÿ¤

mb `ede ,'mkiz`Hg lMn mkz` xdhl mkilr xRki dGd mFIa iM¦©©¤§©¥£¥¤§©¥¤§¤¦Ÿ©Ÿ¥¤
úBðBøçàä úBçeì Ba eðzépL íBé`hg lr 'd mdl glqy xg`l ¤¦§¨©£

.mei eze`a dxtkde dgilqd mei rawp df mrhny ,lbrdàlà¤¨
àéä éàî áàa øNò äMîç.aeh meil rawpy ea did dn - £¦¨¨¨§¨©¦

:`xnbd daiyn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà`edeøzeäL íBéea ¨©©§¨¨©§¥¤§
äæa äæ àBáì íéèáL.xg` hay za mr df hay oa `ypdl - §¨¦¨¤¨¤

dl oi`y oebk dia` zlgp z` zyxl die`xd dy` lk dligzny
zlgp aeqz `ly ick ,xg` hay oal `ypdl dxeq` dzid ,mig`

dipa e` dlra deyxiy ici lr ipyd hayl dia`(hÎg el xacna),
meil ederaw okle ,df xeqi` minkg exizd a`a xyr dyngae

aeh:`xnbd zxxan .Leøc éàîxeqi` exizdy minkg eyxc dn - ©¨
ea xn`py dn eyxc :`xnbd daiyn .df(e el my)øLà øácä äæ'¤©¨¨£¤

,'Bâå 'ãçôìö úBðáì 'ä äeöy ,herin `ed 'xacd df'eäæ øác ¦¨¦§§¨§¨§¨¨¤
xg` hayl `ypdl xeq`yäæ øBãa àlà âäBð àäé àìzepa ly Ÿ§¥¥¤¨§¤

.xaca xeqi` oi` eixg`l j` ,ux`d i`ae cgtlv
:df meia rxi`y sqep xac,ïîçð áø øîà óñBé áø øîà`ed df mei ¨©©¥¨©©©§¨

àBáì ïîéða èáL øzeäL íBé[`ypdl],ìäwaelaiw dligzny ¤©¥¤¦§¨¦¨©¨¨
oinipa hay ipal mdizepa `iydl `ly l`xyi ihay lk mdilr

draba yblitd dyrn zngn(hi mihtey),øîàpL(` `k my)Léàå' ¤¤¡©§¦
.'äMàì ïîéðáì Bza ïzé àì epnî Léà øîàì ätöna òaLð ìàøNé¦§¨¥¦§©©¦§¨¥Ÿ¦¦¤Ÿ¦¥¦§¦§¨¦§¦¨

:`xnbd zxxanLeøc éàî.df xeqi` xizdl minkg eyxc dn - ©¨
:`xnbd daiyn,áø øîàzaizn eyxc'epnî'wiicl yiyàìå ¨©©¦¤§Ÿ

,eðéðaî,oinipa hay ipal mdizepa e`iyi `l mdy wx eraypy ¦¨¥
.mdizepan epzi `l mdipay erayp `le

:a`a e"ha rxi` sqep xac,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø (øîà)¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
`ed df meiBa eìkL íBézenløaãî éúî,milbxnd oera ezny ¤¨¥¥¦§¨

aeh meil ederawe ,a`a xyr dynga mirax`d zpya df dide
meynøî øîàc,minkgd cg` -äéä àì øaãî éúî eìk àlL ãò §¨©©©¤Ÿ¨¥¥¦§¨Ÿ¨¨

øeacdpikydäLî íò,daige cegiaøîàpL(fiÎfh a mixac)éäéå' ¦¦Ÿ¤¤¤¡©©§¦
,úeîì äîçìnä éLðà ìk enz øLàë'ebe,'éìà 'ä øaãéåxnelk ©£¤©¨©§¥©¦§¨¨¨©§©¥¥©

f` wxyøeacä äéä éìà.okl mcew `le ,daige cegia ¥©¨¨©¦
:sqep xac,øîà àìeò`ed df meiäìà ïa òLBä ìhéaL íBéjln ¨¨©¤¦¥¥©¤¥¨

d z` l`xyiúBéãñBøt[mixney]ìò èáð ïa íòáøé áéLBäL §¦¨¤¦¨¨§¨¤§¨©
íéëøcäxenyl,øîàå ,ìâøì ìàøNé eìòé àlL ©§¨¦¤Ÿ©£¦§¨¥¨¤¤§¨©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מר"ח כסלו, בו כותב אשר רופא מייעצו לעשות נתוח לעינו...

וכן בתוספת  נוגע למאור עיניו של אדם  בטח למותר להעירו להזהר בקידוש ובהבדלה שזה 
אומץ בענינים של כבוד התורה ולומדי' והוא ע"פ מ"ש כי נר מצוה ותורה אור, ומדתו של הקב"ה מדה 
כנגד מדה לחזק ולהוסיף במאור עיניו. ויקבע שיעורים בתורת הנגלה ובתורת החסידות הסוד מתוך 

הרחבה ובריאות הנכונה.

בברכת רפ' קרובה.



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc ziprz(ipy meil)

äæéàìmixacd on,eìòé eöøiL,ycwnd zial lbxl elri e` xnelk §¥¤¤¦§©£
mdl ozip eay oeike .mraxi cinrdy adfd ilbr z` cearl e"g e`

.aeh meil ederaw lbxl zelrl
:df meia rxi`y sqep xac,øîà äðúî áø`edéâeøä eðzpL íBé ©©§¨¨©¤¦§£¥

xird,äøeá÷ì øúéalr yperk ,mi`nexd ici lr ebxdpy xg`l ¥¨¦§¨
rehp didy fx` ur mdn elhpy lr ,xqiwd za izxyn z` ekdy

dzakxn z` owzl ick aeh lfnl(.fp oihib)epzip `l ax onfe ,
dxeawl(d"d c"t inlyexi)ederaw okle ,dxeawl epzip a`a e"hae ,

.aeh meil
:jk lr d`cedl epwizy xaceðzpL íBé BúBà ,äðúî áø øîàå§¨©©©§¨¤¦§

eðwz ,äøeá÷ì øúéa éâeøäminkgäðáéazkxa z`áéènäå áBhä £¥¥¨¦§¨¦§§©§¤©§©¥¦
oeyla migayne ,aihnde aehd 'dl gay `ide ,oefnd zkxaay

'áBhä'lr'áéènäå' ,eçéøñä àlLlr.äøeá÷ì eðzpL ©¤Ÿ¦§¦§©¥¦¤¦§¦§¨
:mei eze`a rxi`y sqep xaceäééåøú éøîàc óñBé áøå äaøexn` - ©¨§©¥§¨§¦©§©§

`ed ,mdipyäëøònì íéöò úBøëlî e÷ñtL íBé,gafnd lry ¤¨§¦¦§¥¦©©£¨¨
[àéðúc] (àéðú),`ziixaaøNò äMîçî ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥£¦¨¨¨

e ,änç ìL dçk LLz Cìéàå áàamei eze`níéöò ïéúøBk eéä àì §¨§¥¨¨©Ÿ¨¤©¨Ÿ¨§¦¥¦
ïéLáé ïðéàL éôì ,äëøònì,dngd ici lr mday zigelgld on ©©£¨¨§¦¤¥¨§¥¦

yiy ure ,mirlez lcbl migl mivr jxce ,myaiil gk da oi`y
dkxrnl leqt zrlez ea(d"n a"t zecin)milydl ekfy egnye ,

.aeh meil ederaw okle ,ef dlecb devn
:df mei lr exn`py mixac dnkdéì eø÷å ,àéLðî áø øîàeid - ¨©©§©§¨§¨¥

mei eze`l mi`xew'ìbî øáz íBé'jxev ea oi`y ,[ofxbd zxiay] §©©¨
.devnd z` milydl ekfy dgnyd z` xekfl ick ,mivr aehgl

eïàkîa`a e"h mein -Cìéàå,mikx`zn zelildyéñBîcóweqrl ¦¨§¥¨§¦
,zelila mb dxezaéñBéó.eiig lr miigéñBî àìãe.(óñàé) ó ¦§Ÿ¦¥¨¥

:`xnbd zxxanéàî (óñBé áø éðz)yexitd dn -.'óñàé'daiyn ¨¥©¥©¥¨¥
:`xnbddénéà déøa÷z ,óñBé áø øîàzeni xnelk ,en` epxawz - ¨©©¥¦§§¥¦¥

.epnf mcew
ipy:dpyna ep'åë íéìLeøé úBða ïäaLoile`y oal ilka ze`vei ¤¨¤§§¨©¦

.el oi`y in z` yiial `ly
:dpynd ixac z` zx`and `ziixa,ïðaø eðzmiypd s` ¨©¨¨

,dpnid dhnly efn zg` lk oal icba zel`ey eid zeaeygdúa©
,ìBãb ïäk úaî úìàBL CìîeìBãb ïäk úázl`eyïâñ úaîodk ¤¤¤¤¦©Ÿ¥¨©Ÿ¥¨¦©§¨

,lecbïâñ úáezl`ey lecb odkúaîodkúáe ,äîçìî çeLîodk ©§¨¦©§©¦§¨¨©
äîçìî çeLîzl`eyìëå ,èBéãä ïäk úaîzepaäæ ïéìàBL ìàøNé §©¦§¨¨¦©Ÿ¥¤§§¨¦§¨¥£¦¤

äfî,dlyn oal icba dl yiy in s`[Lééáì] (ùééáúé) àlL éãk ¦¤§¥¤Ÿ§©¥
,Bì ïéàL éî úàiptn zl`ey in xkip `l zel`ey oleky jezny ¤¦¤¥

.dpwzd iptn ine dl oi`y
:dpyna epipy.äìéáè ïéðeòè íéìkä ìk̈©¥¦§¦§¦¨

:`xnbd zx`an,øæòìà éaø øîàd wx `lmile`yd micba ¨©©¦¤§¨¨
`l` ,dliah miperheléôàdàñôe÷a ïéçðeîe ïéìte÷îmiperh £¦§¨¦¨¦§§¨

.dliah miperh ok` odicbay el` z` yiial `ly ,dliah
:dpyna epipy.íéîøka úBìBçå úBàöBé ìàøNé úBða§¦§¨¥§§©§¨¦

:`ziixad dtiqenàðz`ziixaaäMà Bì ïéàL éîdidì äðôðíL ¨¨¦¤¥¦¨¦§¤§¨
.ebeeif `evnl ick

:dpyna epipy.'åëå øeça úBøîBà eéä ïäaL úBñçeéî§¨¤¨¤¨§¨
:dpynd ixac lr dtiqend `ziixaäî ïäaL úBiôéôé ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥¦¤¨¤©

úBøîBà eéä,minxka zeleg eid xy`kïéàL ,éôBéì íëéðéò eðz ¨§§¥¥¤§¦¤¥
äMàäz`yip.éôBéì àlàeeðz ,úBøîBà eéä äî ïäaL úBñçeéî ¨¦¨¤¨§¦§¨¤¨¤©¨§§

äMàä ïéàL éôì ,äçtLnì íëéðéòz`yipì àlàciled,íéðam`e ¥¥¤©¦§¨¨§¦¤¥¨¦¨¤¨§¨¦
oiae mipa eidi m` oia ,mdl `ypidl evxi lkd miqgein eidi mkipa

e .zepaíëçwî eç÷ ,úBøîBà eéä äî íäaL úBøòBëîdy`d `edy §¨¤¨¤©¨§§¦©£¤
mi`yep mz`yìíéîL íeL,qegil e` iteil `le devn myl - §¨©¦

íéáeäæa eðeøhòzL ãáìáeoi`eyipd xg`l [mihiykz]. ¦§©¤§©§¦§¦
xn`n `xnbd d`ian ,a`a e"h oipra zelegnd zxkfd ab`

:legnd ea xkfenyãéúò ,øæòìà éaø øîà ,äàøéa àìeò øîà̈©¨¦¨¨¨©©¦¤§¨¨¨¦
úBNòì àeä Ceøa LBãwädcizrd dle`baìBçî[lbrn]íé÷écvì ©¨¨©£¨©©¦¦

,íäéðéa áLBé àeäådf xac dyrieäàøî ãçàå ãçà ìëå ,ïãò ïâa §¥¥¥¤§©¥¤§¨¤¨§¤¨©§¤
Bòaöàadlibp el epiew 'd df ,epriyeie el epiew 'd df' xne`e ,'d lr §¤§¨

,'ezreyia dgnypeøîàpL(h dk diryi)äpä àeää íBia øîàå' ¤¤¡©§¨©©©¦¥
.'BúòeLéa äçîNðå äìéâð Bì eðée÷ 'ä äæ eðòéLBéå Bì eðée÷ äæ eðéäìà¡Ÿ¥¤¦¦§¦¥¤¦¦¨¦¨§¦§§¨¦¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הקודם ]ו[למה שאמרתי לכת"ר שי' בע"פ בנוגע להסיפור מהמגיד מוהר"י 
מקאזניץ זצ"ל, שמסופר שם ששאל על שם מלאך הממונה על ההריון ונמצא עד"ז בספר ישן של קבלה.

הנה בנוסח זה צע"ג, כי מפורש הוא בש"ס )נדה טז, ב( ובזהר ח"א )צא, ב( אשר לילה שמו 
והוא מהפסוק המובא ג"כ בהסיפור ולילה אמר הורה גבר, ועתה נראה לי אשר אגב שיגרא דלישנא 
דש"ס בא נוסח הנ"ל וצ"ל שם המסוגל או השייך להריון, כי תכ"ה הוא שם השמיני ]מ[שמות הידועים 
וכמובא  פסוקים  בכמה  ג"כ  ונרמז  יט-כא(  יד,  )בשלח  ויט  ויבא  ויסע  הכתובים  משלשת  היוצאי]ם[ 
בספרי הקבלה ונקבצו בקהלת יעקב מערכת כה"ת ומערכת תכ"ה, אשר ע"פ נוסח זה הרי אף שנשאר 
עדיין בצ"ע מענה בנו של בעל קצוה"ח שאמר ששייך להכתוב ולילה אמר הורה גבר, אבל מובן עכ"פ 
מה שאמר המגיד מקאזניץ זצ"ל שהוא ס"ת מהכתוב הנך הרה ויולדת, וכדאי' בספר רגל ישרה אשר 

השם תכ"ה מסוגל לפקידת עקרות להריון ונרמז בכתוב הנך הרה ויולדת.

בברכה.



קפז miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtziprz
åìòé äöøéù äæéàìipira rxd yrie" (fi a mikln) aizkc ,did ryx dl` oa ryed Ð

"wx" xn`wc epiide ,"l`xyi iklnk `l wx 'ddfi`l :xn`e ,ze`cqextd z` lhay Ð

.elri evxiyøúéá éâåøä.(`,fp oihib) "oiwfipd" wxta Ðúåøëìî,oigl ody itl Ð

zrlez ea yiy ury itl ,zrlezd iptn opiyiige .oyaiil dnga gk oi` onfd eze`ne

dpyn 'a wxt zecn) opixn`ck ,dkxrnl leqt

.('dìâî øáú íåéwqty ,ofxbd zxiay Ð

.mivr aehgln ahegdêìéàå ïàëîdyngn Ð

minid lr zelil siqenc ,jli`e a`a xyr

dxeza weqrl.eiig lr miig siqei Ðéñåé àìãó
.zelila dxeza weqrl Ðäéîéà äéøá÷úÐ

.ezr `la zeni :xnelkêìî úáit lr s` Ð

dl didy`ly ,'ek lecb odk zan zl`ey Ð

al.dl oi`y jezn zl`eyd z` yiiïäë úáî
ìåãâ.zeklnl jenqe aexw `edy Ðïâñodk Ð

meia eizgz zeidl lecb odk zgz dpenn ,aeyg

meia lecb odka leqt rx`i m` .mixetkd

mixetkd.eizgz obqd df ynyi Ðçåùî
äîçìîin" dnglna fixknd odkd `ed Ð

.(k mixac) 'ebe "aald jxe `xid yi`dåìéôà
àñôå÷á ïéçðåîå ïéìôå÷î.o"iixewyi`* =ïéëéøö

äìéáèdkixvy z` yiial `ly ,olek Ð

.dliahíéðáì àìà äùà ïéàùeidi jipa m` Ð

oia mixkf oia ,mdilr oivtew lkd oiqgein

.zeawpíéáåäæá åðåøèòúù úðî ìòixg`y Ð

`nlra `zline .oihiykz epl epzz oi`eyipd

epl epzzy calae :xnelk ,ixn`c `ed

.mi`p miyealnìåçîlegn" oeyl ,aiaq Ð

.('` dpyn iriax wxt mi`lk) "mxkdäàøî
åòáöàádf ,epriyeie el epiew 'd df :xne`e Ð

.ezreyia dgnype dlibp el epiew 'd

íé÷øô äùìùá êìò ïøãä
úéðòú úëñî äì à÷éìñå
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åð÷éúaehd" oiid lr xzei epwz ikd meyne .oefnd zkxaa :yexit - aihnde aehd dpaia

.egxqp `le ,mxka xcb [enk] eidy itl ,mixac x`yan ith "aihnde

íåély dgk ylgy meyn :yexit .dkxrnl mivr zexkln oirpeny :yexit - lbn xag

[zecna] xn`ck .dkxrnl mileqt mirlezn mivre ,zepli`a mirlezd oilcbne ,dng

md oinen ilra mipdkdy ('d dpyn a wxt)

,mirlezn mivrd oixiqne mivrd mixwpn

.dkxrnl zeleqty

àìãsiqen epi`y eze` :yexit - sq`i siqen

.sq`i - minid lr zelild onéàîsq`i

i`n wteqn did ike :dniz - dini` dixawz

`dine siqi siqen `lc xnel d`xp `l` ?sq`i

rci ded mlerl la` ,siqi i`n `xnb iraw

(hn ziy`xa) aizkck ,dzin oeyl `ed sq`ic

."einr l` sq`ie rebie"ìëd`xn cg`e cg`

epidl` dpd" xn`py ,erav`a `ed jexa yecwd

."ezreyia dgnype dlibp 'ebe el epiew df

íé÷øô äùìùá êìò ïøãä
úéðòú úëñî äì à÷éìñå

1
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15

16

éâeøä eðzpL íBé :øîà äðzî áø .eìòé eöøiL äæéàì§¥¤¤¦§©£©©¨¨¨©¤¦§£¥
eðzpL íBé BúBà :äðúî áø øîàå .äøeá÷ì øúéá¥¨¦§¨§¨©©©§¨¤¦§

éa eðwz äøeá÷ì øúéá éâeøä."áéènäå áBhä" äðá £¥¥¨¦§¨¦§§©§¤©§©¥¦
.äøeá÷ì eðzpL "áéènäå" .eçéøñä àlL "áBhä"äaø ©¤Ÿ¦§¦§©¥¦¤¦§¦§¨©¨

íéöò úBøëlî e÷ñtL íBé :eäééåøz éøîàc óñBé áøå§©¥§¨§¦©§©§¤¨§¦¦§¥¦
äMîçî :øîBà ìBãbä øæòéìà éaø" :àéðúc ,äëøònì©©£¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥¥£¦¨
eéä àìå ,änç ìL dçBk LLz Cìéàå áàa øNò̈¨§¨§¥¨¨©¨¤©¨§Ÿ¨
áø øîà ."ïéLáé ïðéàL éôì ,äëøònì íéöò ïéúøBk§¦¥¦©©£¨¨§¦¤¥¨§¥¦£©©
éñBîc Cìéàå ïàkî .ìbî øáz íBé déì eø÷å :àéLðîó §©§¨§¨¥§©©¨¦¨§¥¨§¦

éñBééñBî àìãe ,óáø øîà ?"óñàé" éàî .óñàé ó ¦§¨¦¥¨¥©¥¨¥£©©
.dénéà déøa÷z :óñBé."'åë ,íéìLeøé úBða ïäaL" ¥¦§§¥¦¥¤¨¤§§¨©¦

ïäk úa ,ìBãb ïäk úaî úìàBL Cìî úa" :ïðaø eðz̈©¨©©¤¤¤¤¦©Ÿ¥¨©Ÿ¥
ìëå ,èBéãä ïäk úaî äîçìî çeLî úáe ,äîçìî çeLî úaî ïâñ úáe ,ïâñ úaî ìBãb̈¦©§¨©§¨¦©§©¦§¨¨©§©¦§¨¨¦©Ÿ¥¤§§¨

" ."Bì ïéàL éî úà Léiaúé àlL éãk ,äfî äæ ïéìàBL ìàøNéøîà ."äìéáè ïéðeòè íéìkä ìk ¦§¨¥£¦¤¦¤§¥¤Ÿ¦§©¥¤¦¤¥¨©¥¦§¦§¦¨¨©
" .àñôe÷a ïéçpeîe ïéìte÷î eléôà :øæòìà éaø:àðz ."íéîøka úBìBçå úBàöBé ìàøNé úBða ©¦¤§¨¨£¦§¨¦¨¦§§¨§¦§¨¥§§©§¨¦¨¨

ì äðôð äMà Bì ïéàL éî"" ."íL:ïðaø eðz ."''åëå ,øeça' :úBøîBà eéä ïäaL úBñçeéî ¦¤¥¦¨¦§¤§¨§¨¤¨¤¨§¨¨©¨©
ïäaL úBñçeéî .'éôBéì àlà äMàä ïéàL ,éôBéì íëéðéò eðz' ?úBøîBà eéä äî ïäaL úBiôéôé"§¥¦¤¨¤¤¨§§¥¥¤§¦¤¥¨¦¨¤¨§¦§¨¤¨¤
äî íäaL úBøòBëî .'íéðáì àlà äMàä ïéàL éôì ,äçtLnì íëéðéò eðz' ?úBøîBà eéä äî¤¨§§¥¥¤©¦§¨¨§¦¤¥¨¦¨¤¨§¨¦§¨¤¨¤¤

ì íëçwî eç÷' ?úBøîBà eéä."'íéáeäæa eðeøhòzL ãáìáe ,íéîL íeLäàøéa àleò øîà ¨§§¦©£¤§¨©¦¦§©¤§©§¦§¦¨©¨¦¨¨
ïâa íäéðéa áLBé àeäå ,íé÷écvì ìBçî úBNòì àeä Ceøa LBãwä ãéúò :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¦©¨¨©£¨©©¦¦§¥¥¥¤§©
Bì eðée÷ ;äæ eðéäìà ,äpä :àeää íBia øîàå" :øîàpL ,Bòaöàa äàøî ãçàå ãçà ìëå ,ïãò¥¤§¨¤¨§¤¨©§¤§¤§¨¤¤¡©§¨©©©¦¥¡Ÿ¥¤¦¦

."BúòeLéa äçîNðå äìéâð .Bì eðée÷ ;'ä äæ .eðòéùBéå§¦¥¤¦¦¨¦¨§¦§§¨¦¨

úéðòú úëñî äì à÷éìñå íé÷øô äùìùá êìò ïøãä
äðùî
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תענית. פרק רביעי - בשלושה פרקים דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

נהניתי להודע פ"ש מהשלוחים הרה"ג והרה"ח אי"א עוסקים בצ"צ באמונה וכו' מוהרש"ל 
שי' ומוהרא"ס שי' ובפרט שנפרדו זמ"ז מתוך התועדות של אהבת אחים, אשר אז הפרידה היא רק 
אשר  המחשבה  בענין  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מכתבי  באיזה  וכמבואר  אמיתית,  אינה  ובמילא  במקום 
המקום ואפילו הזמן אינו מפסיק ולא עוד אלא שבכח המחשבה להעביר להעלות ולרומם את האדם 
על תירוץ הבעש"ט שהקשה בכתוב שרפים  זה  ומיוסד  וזמן שלא הי' שם מעולם בגשמיות,  למקום 
כיון  ונשא,  רם  על כסא  היושב  לאדני  יעמדו ממעל  איך אפשר שהמלאכים  לו, אשר  עומדים ממעל 
והן  וחסידות  הן ספרי קבלה  וכמבואר בכמה מקומות  שעולם המלאכים הוא למטה מעולם הכסא 
בספרי חקירה, וביאר הבעש"ט שבמקום שהרצון שם הרי הוא נמצא )והשרפים הרי שמם הוא ע"ש 

שנשרפים הם באהבתם ותשוקתם להכלל ולעלות עוד למעלה מעולם הכסא ג"כ(.

תקותי אשר יעשו ג"כ התועדות באחד )ואולי גם יותר מאחד( דימי חנוכה הבע"ל ויה"ר שיהי' 
בהצלחה...



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dlibn(iyily meil)

úàø÷ð äìéâî ¯ ïåùàø ÷øô
xn`pxzq` zlibna(gkÎhi h)ixrA miaWId mifxRd micEdId oM lr'©¥©§¦©§¨¦©Ÿ§¦§¨¥

mFie dYWnE dgnU xc` Wcgl xUr drAx` mFi z` miUr zFfxRd©§¨Ÿ¦¥©§¨¨¨¨§Ÿ¤£¨¦§¨¦§¤§
z` miUr zFidl mdilr mIwl .'ebe Edrxl Wi` zFpn gFlWnE aFh¦§©¨¦§¥¥§©¥£¥¤¦§Ÿ¦¥
minIM .'ebe FA xUr dXng mFi z`e xc` Wcgl xUr drAx` mFi©§¨¨¨¨§Ÿ¤£¨§¥£¦¨¨¨©¨¦
minId ipW z` miUr zFidl .'ebe mdiaiF`n micEdId mda Egp xW £̀¤¨¨¤©§¦¥§¥¤¦§Ÿ¦¥§¥©¨¦

.'dpWe dpW lkA mPnfke mazkM dN`d̈¥¤¦§¨¨§¦§©¨§¨¨¨§¨¨
miweqtn.e"he c"i ,mixetd ini z` miiwl mipnf ipy yiy rnyn el`

oldl `xnbae(a"r)c"ia mi`xew zefextd mixray miweqtdn eyxc
.oyeya egpy meid `edy ,xc` e"ha dneg zetwend mixrae ,xc`
mitqep mini dlecbd zqpk iyp` erawy zx`an epizpyn mle`

.dlibnd z`ixwl

äðùî
úàø÷ð äléâîe` ,dze` `exwl ozip -øNò ãçàae` ,xc`aíéðLa §¦¨¦§¥§©©¨¨¦§¥

,øNòe`ìLa,øNò äLe`,øNò äòaøàae`,øNò äMîçamlerle ¨¨¦§Ÿ¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨
úBçt àì,ycega `"inøúBé àìåhn.ycega e" Ÿ¨§Ÿ¥

:dpynd zx`anïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç ïéôwenä ïékøkyakyk §©¦©¨¦¨¦§ª©¦
,[dneg zrk mdl oi`y s`] ux`d z`ïéøB÷dlibndäMîça ¦©£¦¨

,øNòeúBøééòå íéøôk[mixr-]úBìBãbdneg zetwen eid `ly ¨¨§¨¦©£¨§
,ryedi zenia.øNò äòaøàa ïéøB÷¦§©§¨¨¨¨

L àlàipal minkg eliwd ,c"i `ed mifxtd ipal onfd xwiry s` ¤¨¤
íéøôkäeidiy ,`exwl mi`iwa mpi`yïéîéc÷îz`ixw z` ©§¨¦©§¦¦
dlibndäñéðkä íBéìipy iniay ,c"i iptly iying e` ipy meil - §©§¦¨

ipae ,`xfr zpwzk oecl miayei xir lkay mipicd iza iyinge
ipan cg` mdl `xwie ,mdipic z` `iadl zexiirl mi`a mixtkd

.c"ia aey `eal megixhd `le ,xird
:dpynd zx`anãöékm` .d`ixwd onf dpzynäòaøà úBéäì ìç ¥©¨¦§©§¨¨

øNòxc`aamei,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøééòå íéøôk ,éðMitl ¨¨§¥¦§¨¦§£¨§¦©
,dqipkd mei mb `edyäîBç úBôweîempick oixewøçîìe"ha - ¨¨§¨¨

.xc`
m`eìçc"ia úBéäìmeia Bà éLéìMmeiïéîéc÷î íéøôk ,éòéáø ¨¦§§§¦¦§§¦¦§¨¦©§¦¦

dz`ixwäñéðkä íBéì,xc` a"i e` b"i `edy ipy meil -úBøééòå §©§¦¨©£¨
ïéøB÷ úBìBãbmpickíBia Ba,c"ia -øçîì äîBç úBôweîe.e"ha - §¦©¨¨§¨¨

m`eìçc"i,íBia Ba ïéøB÷ úBìBãb úBøééòå íéøôk ,éLéîça úBéäì ¨¦§©£¦¦§¨¦§£¨§¦©
,dqipkd mei mb `edyåeli`äîBç úBôweîmpick oixew.øçîì §¨¨§¨¨

m`eìçc"iúBéäìaäñéðkä íBéì ïéîéc÷î íéøôk ,úaL áøòmeil - ¨¦§¤¤©¨§¨¦©§¦¦§©§¦¨
,b"i `edy iying,íBia Ba ïéøB÷ äîBç úBôweîe úBìBãb úBøééòå§£¨§¨¨¦©

"il minicwn dneg zetweny mrhdez` `exwl xeq`y itl ,c
.zaya dlibnd

m`eìçc"iïéøB÷å ïéîéc÷î úBìBãb úBøééòå íéøôk ,úaMa úBéäì ¨¦§©©¨§¨¦§£¨§©§¦¦§¦
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íåéá åá ïéøå÷ äîåç ïéô÷åîå úåøééò úáùÐoi`y
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yie .`aiwr iax ixac ody iax mzq dpyn

miyxtnÐd`znizqÐeicinlz oinezqd lk

'x dpyn mzq :(` ,et) oixcdpqa xn`ck ,eid

iax `xtq mzq ,dingp iax `ztqez mzq ,xi`n
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.gqtàúð÷ú àäì àúéà éîð äæä ïîæáÐiax`dc
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,àéøaèì ïúnçîk :àaà øa àéiç éaø àîéúéàå äéîøé éaø øîà ?änk ãò .Cøëk ïBcéð Bnò¦¦¦§©©©¨¨©©¦¦§§¨§¦¥¨©¦¦¨©©¨§¥©§¨§¦¤§¨
.ìéî!ìéî àîéìå?éåä änk ìéî àøeòéLc :ïì òîLî à÷ àä¯.àéøaèì ïúnçîkøîàå ¦§¥¨¦¨¨©§©¨§¦¨¦©¨¨¥§¥©§¨§¦¤§¨§¨©

ê"ôöðî :àaà øa àéiç éaø àîéúéàå äéîøé éaøíéôBö.íeøîàälà" :áéúëäå !?àøañúå ©¦¦§§¨§¦¥¨©¦¦¨©©¨¦¨§§¦§§¨§¨§¦¥¤
úBönä",ãBòå !äzòî øác Lcçì éàMø àéáð ïéàLúBçelaL C"îñå í"î :àcñç áø øîàä ©¦§¤¥¨¦©©§©¥¨¨¥©¨§¨¨©©¦§¨¥§¨¤¤©
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dlibn(iyily meil)

e,ayiil ickdì íé÷Bî[cinrn `ed-]àúééøáìiaxk `l lirl ¦¨¦§©§¨
`l` ,dcedi.äãeäé øa éñBé éaøk§©¦¥©§¨

:iy` axl dywed dn zx`an `xnbdäãeäé éaø øîà éîe¦¨©©¦§¨
y `ziixaada ïéìkzñîe ìéàBä äfä ïîfa`ly gqt eyrie erhie ©§©©¤¦¦§©§¦¨

,epnfaéäðéîøe .dpîæa àlà dúBà ïéøB÷ ïéàoldl dpynn(.d),øîà ¥¦¨¤¨¦§©¨§¦§¦¨©
éúîéà ,äãeäé éaøa ,b"iae a"ia `"ia z`xwp dlibnL íB÷îoic zia ©¦§¨¥¨©¨¤

mixtkd ipae zeriawa ayeiïéñðëpmylíB÷î ìáà ,éLéîçáe éðMa ¦§¨¦©¥¦©£¦¦£¨¨
Le ,oic zia oi`,éLéîçáe éðMa ïéñðëð ïéàmixtkl geex oi` ¤¥¦§¨¦©¥¦©£¦¦

e ,dncwda.dpîæa àlà dúBà ïéøB÷ ïéàay xaeqy ixdíB÷î ¥¦¨¤¨¦§©¨¨
ïðéø÷ àäéî ,éLéîçáe éðMa ïéñðëpL,b"ie a"i `"ia mi`xew -elôàå ¤¦§¨¦©¥¦©£¦¦¦¨¨¦©©£¦

,äfä ïîfadze` mi`xew dfd onfay `ziixaa xn`y dn lr dywe ©§©©¤
.dpnfa wxåokl.äãeäé øa éñBé éaøk àúééøáì dì íé÷Bî §¦¨¦§©§¨§©¦¥©§¨

:`xnbd dywnåikdéì àéL÷c íeMîiy` axléaøcà äãeäé éaøc §¦§©§¨¥§©¦§¨©§©¦
äãeäée `qxibd z` dpyn `edøa éñBé éaøk àúééøáì dì íé÷Bî §¨¦¨¦§©§¨§©¦¥©

.äãeäé:`xnbd zvxznéMà áø,`iyewd zngn `qxibd dpiy `l §¨©©¦
c `l`dì éðúc àkéàc déì òéîLz` dpyy in yiy rnyy - §¦©¥§¦¨§¨¥¨

`ziixadîe ,äãeäé øa éñBé éaøk dì éðúc àkéàå ,äãeäé éaøkgk §©¦§¨§¦¨§¨¥¨§©¦¥©§¨¦
dì éðúc ïàî ,øîà ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc déì àéL÷c`ziixal §©§¨¥§©¦§¨©§©¦§¨¨©©§¨¥¨

à÷ååc åàì ,äãeäé éaøkiax ixaca dxizq didi ixdy ,wiic `l - §©¦§¨¨©§¨
e ,dcedià÷ååc ,äãeäé øa éñBé éaøk dì éðúc ïàî.eixaca wiic - ©§¨¥¨§©¦¥©§¨©§¨

:dpyna epipyïéøB÷ ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç íéôwenä íékøk§©¦©¨¦¨¦§ª©¦¦
.'eëå øNò äMîça:`xnbd zxxanéléî épäðîmi`xew mitwendy ©£¦¨¨¨§§¨©¥¦¥

.e"haàø÷ øîàc ,àáø øîà(hi h xzq`)íéæøtä íéãeäiä ïk ìò' ¨©¨¨§¨©§¨©¥©§¦©§¨¦
'Bâå úBæøtä éøòa íéáLiäxc` Wcgl xUr drAx` mFi z` miUr ©Ÿ§¦§¨¥©§¨§Ÿ¦¥©§¨¨¨¨§Ÿ¤£¨

jk xg` xn`pe ,'aFh mFie dYWnE dgnU(`k my)drAx` mFi z`' ¦§¨¦§¤§¥©§¨¨
e ,'FA xUr dXng mFi z`e xc` Wcgl xUrîyxetny dníéæøôc ¨¨§Ÿ¤£¨§¥£¦¨¨¨¦¦§¨¦

miyer,øNò äòaøàay `vnpïéôweîmiyer.øNò äMîça §©§¨¨¨¨¨¦©£¦¨¨¨
:`xnbd dywnàîéàåyíéæøte`xwi,øNò äòaøàaeli`eïéôweî §¥¨§¨¦§©§¨¨¨¨¨¦

,àì ììk ììkdgec .qpd zrya ea egpy ,oyey ipal wx `ed e"he §¨§¨Ÿ
:`xnbdåmitwen ik,eäðéð ìàøNé åàìbg z` eyri `ly recne §¨¦§¨¥¦§
.mixetdáéúk 'Lek ãòå ecäî' ,ãBòå(` ` my),yexeyg` jlny §¥Ÿ§©§¦

aezk mixetd ini z` eniiwiy ikcxn glyyke(k h my)glWIe'©¦§©
,'WFxeWg` KlOd zFpicn lkA xW` micEdId lM l` mixtq§¨¦¤¨©§¦£¤§¨§¦©¤¤£©§¥

.mitwend mb dfa milelke
:`xnbd dywnàîéàåyíéæøtwxøñéaøàaxn`py ,c"ia - §¥¨§¨¦§©§¥©

e ,'xyr drax` mei z` miyer 'ebe mifxtd'ïéôweîmbøñéaøàa ¨¦§©§¥©
åmbøñéîçáøãà Lãçì øNò äòaøà íBé úà íéNò úBéäì' áéúëãk , §§©¥©§¦§¦¦§Ÿ¦¥©§¨¨¨¨§Ÿ¤£¨

äðL ìëa [Ba] øNò äMîç íBé úàå:`xnbd zvxzn .'dpWeäåä éà §¥£¦¨¨¨§¨¨¨§¨¨¦£¨
áúkweqtd,'øNò äMîçå øNò äòaøà íBé úà'rnyn did ¨©¥©§¨¨¨¨©£¦¨¨¨

úøîà÷ãkla` ,mdipya mitweny ,zxn`y itk -áéúëc àzLä ¦§¨¨§©©§¨¦§¦
àúà ,'øNò äMîç íBé úàå øNò äòaøà íBé úà'[`a-]÷éñôe 'úà' ¥©§¨¨¨¨§¥£¦¨¨¨¨¨¥¨¦

c xnel ,e"he c"i oia wiqtn -éðäwx [mifxt-]éðäå ,øNò äòaøàa ¨¥§©§¨¨¨¨§¨¥
wx [mitwen-].øNò äMîça©£¦¨¨¨

:`xnbd dywnàîéàåyíéæøtwx,øñéaøàaeïéôweîeraw `ly §¥¨§¨¦§©§¥©¨¦
,mei mdleòa éàe`xwi [evxi m`-],øñéaøàae.øñéîça eòa éà ¦¨§©§¥©¦¨§©¥©

e xg`n :`xnbd zvxznàø÷ øîà(`l my),'íäépîæa'lkly cnlp ¨©§¨¦§©¥¤
e ,onf yi mewnäæ ìL Bpîæ àì äæ ìL Bpîæly mixetd onfy - §©¤¤Ÿ§©¤¤

onf m`e ,exiag lya dyer cg` oi`e ,mifxtdn dpey mitwend
.e"ha `ed mitwend onf ,[weqta yxetnk] c"ia mifxtd

:`xnbd dywnàîéàåmitwenyøñéìúab"ia -xikfdy weqtde . §¥¨¦§¥©
eyri izn yxetn `le xg`n :`xnbd zvxzn .oyeyl `ed e"h
mitwend eyriy xazqn ,e"ha eyr oyeyay ep`vne ,mitwend

.ïLeLk§¨
:`xnbd zl`eyäéiNò ïçkLàdzyn ziiyr iabl ok` ep`vn - ©§§¨£¦¨

z`ixw iabl la` ,e"ha mitwene c"ia miyer mifxty dgnye
`idy dlibndäøéëæ,qpd lyïìðî.e"ha mitwene c"ia mifxty §¦¨§¨¨

c :`xnbd dperàø÷ øîà(gk my),'íéNòðå íéøkæð älàä íéîiäå' ¨©§¨§©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦
L÷zéà[dywed-],äéiNòì äøéëæc"ia mifxt diiyray myk ¦§©§¦¨©£¦¨

.dlibnd z`ixwa mb jk ,e"ha mitwene

mitweny mikxk epiid e"ha mi`xewd mitweny dpyna x`azd
:`xnbd zx`an .ryedi zenin dnegàpz éàä ék àìc ïéúéðúî- ©§¦¦§Ÿ¦©©¨

,df `pzk dpi` epzpynïékøk ,øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø àéðúc§©§¨©¦§ª©¤¨§¨¥§©¦
.øNò äMîça ïéøB÷ ,LBøåLçà úBîéî äîBç ïéôwenäx`eane ©¨¦¨¦£©§¥¦©£¦¨¨¨

.yexeyg` onfa ielz 'swen' oic dgxw oa ryedi iax zrcly
:ewlgp dna zx`an `xnbdäçø÷ ïa òLBäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§ª©¤¨§¨

eyri mitweny epwizy itl .yexeyg` zenia swen oic dlzy
etwidy inl epwizy xazqne ,oyeyk e"haïLeL ék,oyeyk -äî ¦¨©

ïéøB÷å LBøåLçà úBîéî äîBç úôweî ïLeMdaóà ,øNò äMîça ¨¤¤¨¦£©§¥§¦©£¦¨¨¨©
ìkxirïéøB÷ LBøåLçà úBîéî äîBç úôwenLda.øNò äMîça ¨¤¤¤¨¦£©§¥¦©£¦¨¨¨

:`xnbd zx`anïãéc àpúåzenia swen oic dlzy ,epzpyn ly - §©¨¦¨
,ryedi.àîòè éàîc meynéìéódey dxifbáéúk ,'éæøt' 'éæøt' ©©£¨¨¥§¨¦§¨¦§¦

àëä(hi my)íúä áéúëe ,'íéæøtä íéãeäiä ïk ìò'l`xyi z`iaa - ¨¨©¥©§¦©§¨¦§¦¨¨
ocxid xarl(d b mixac)gixaE mizlC ddab dnFg zFxvA mixr'¨¦§ª¨§Ÿ¨§¨©¦§¦©

(äîBç úôweî) ïläl äî ,'ãàî äaøä éæøtä éøòî ãáìepiid 'ifxt' §©¥¨¥©§¨¦©§¥§Ÿ©§©¨¤¤¨
`ede ux`l mzqipkaïeð ïa òLBäé úBîéîïàk óà ,dpeekd dlibna ¦§ª©¦©¨

fextl.ïeð ïa òLBäé úBîéî (äîBç úôweî)¤¤¨¦§ª©¦
:`xnbd dywnïãéc àpúk øîà àì äçø÷ ïa òLBäé éaø àîìLa¦§¨¨©¦§ª©¤¨§¨Ÿ¨©§©¨¦¨

meyn ,ryedi zenia ielzydéì úéìcdxifb eizeaxn laiw `ly - §¥¥
dey,éæøt éæøtzenia wx dtwedy oyeyk epwizy hwp jkle §¨¦§¨¦

.yexeyg`ïa òLBäé éaøk øîà àì àîòè éàî ,ïãéc àpz àlà¤¨©¨¦¨©©£¨Ÿ¨©§©¦§ª©¤
äçø÷.yexeyg` zenia ielzy ¨§¨

zeywdl yi ike :`xnbd ddnz,àîòè éàî,mrhd xexa ixdàäc ©©£¨§¨
déì úéàcnel ixdy -.'éæøt' 'éæøt':`xnbd zx`anøîà÷ éëä- ¦¥§¨¦§¨¦¨¦¨¨©

oyeyay oaen dgxw oa ryedi iaxl `nlya ,dl`yd zpeek jk
,qpd zrya ztwen dzidy oeik ,e"ha eyràlàielzy ocic `pzl ¤¨

,dyw ,ryedi zeniaàãáòc ïLeLe"ha dyery -ïàîk`id ¨§¨§¨§©
,dyer.ïéôweîk àìå íéæøôk àìztweny reci `le xg`n ,xnelk Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¨¦

zvxzn .e"ha da mi`xew recne ,fext zaygp `id ryedi zenin
:`xnbddì éøîàå ,àáø øîàz`f xn`yïLeL éðàL ,éãkdpey - ¨©¨¨§¨§¥¨§¦©¦¨

,mifextd x`yn oyeyñð da äNòðå ìéàBäegpe sqep mei englpy ¦§©£¨¨¥
.e"ha da e`xwiy zexecl eraw jkle ,e"ha wx

:`xnbd dywnïãéc àpúì àîìLa,ryedi zenia ielzyeðééä ¦§¨¨§©¨¦¨©§
áéúëc(gk my)'ebe xFce xFC lkA miUrpe mixMfp dN`d minIde' ¦§¦§©¨¦¨¥¤¦§¨¦§©£¦§¨¨

,'øéòå øéòå äðéãîe äðéãîoke zepicnd miwlegny rnyny §¦¨§¦¨§¦¨¦
y epiide ,zexiird'äðéãîe äðéãî'`aïéa ÷lçìd zepicndïéôweî §¦¨§¦¨§©¥¥¨¦

ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç,e"ha mi`xewyúBîéî äîBç úôweîì ¨¦§ª©¦§¤¤¨¦
LBøåLçàe ,c"ia mi`xewyénð 'øéòå øéò'`aì ïLeL ïéa ÷lçìøàL £©§¥¦¨¦©¦§©¥¥¨¦§¨

,úBøééò.e"ha dpnf ,ryedi inia dfext dzidy s` oyeyyàlà £¨¤¨
äçø÷ ïa òLBäé éaøì,yexeyg` zenia ielzyäðéãî' àîìLa §©¦§ª©¤¨§¨¦§¨¨§¦¨

,'äðéãîe`aïLeL ïéa ÷lçì,yexeyg` zenin ztwendìøàL §¦¨§©¥¥¨¦§¨
úBøééòyexeyg` zenin zetwen opi`y.éàîì 'øéòå øéò' àlà £¨¤¨¦¨¦§©
,àúàlke c"ia mi`xewe miey yexeyg` zenin mifxtd lk `ld ¨¨

.e"ha mi`xewe miey yexeyg` zenin mitwend
:`xnbd zvxznå ,äçø÷ ïa òLBäé éaø Eì øîàikéî ïãéc àpúì ¨©§©¦§ª©¤¨§¨§§©¨¦¨¦

,àçéð`ld,'éæøt' 'éæøt' déì úéàc ïåékzenia ielzy myn cnele ¦¨¥¨§¦¥§¨¦§¨¦
ok m` ,ryediàlà .éì änì 'äðéãîe äðéãî'cnln epi`y gxken §¦¨§¦¨¨¨¦¤¨

`l` ,zepicn oia iepiy lràø÷'xire xire dpicne dpicn' aezky §¨
äLøãìzxg`,àúàc àeä éåì ïa òLBäé éaøãëå ,àúàc àeälky ¦§¨¨§¨¨§¦§©¦§ª©¤¥¦§¨¨

,dzenk dpic ,dpicnl dkenqd xirCøk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤¥¦§©
,dneg swendìëåmewnBì Ceîqä,jxkl -åokìëmewnäàøpä §¨©¨§¨©¦§¤

Bnò,jxkdn -Cøëk ïBcéð.e"ha ea mi`xewe ¦¦¦§©
:`xnbd zxxanänk ãò.'jenq' aygie mdipia wgxnd `diøîà ©©¨¨©

àîéúéàå ,äéîøé éaøz`f xn`yk ,àaà øa àéiç éaøwgxnd en ©¦¦§§¨§¦¥¨©¦¦¨©©¨§
ïúnçî[mewn my-],àéøáèìepiidc.ìéî ¥©§¨¦§¤§¨¦

,eixaca `a` xa `iig iax jix`d recn :`xnbd dywnàîéìå§¥¨
`ed xeriydy.ìéî:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àädvx `ed ± ¦¨¨©§©¨

eprinydléåä änk ìéîc àøeòéLc,lin xeriy `ed dnk -ken §¦¨§¦©¨£¥§
wgxnd.àéøáèì ïúnçî¥©§¨¦§¤§¨
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dlibn(iriax meil)

,ïéãîBò eéä ñða,cvl cvn zewewg eid zegelay zeize`d ixdy §¥¨§¦
gkene .xie`a cnr j"nqe dnezq m"n ly iniptd wlgd `linne
mitevy dinxi iax xn` cvike ,zegela dzid xak dnezq m"ny

:`xnbd zvxzn .mexn`,ïéàzenezqde zegeztd ok`eåä äåäî ¦¦£¨£
,mi`iapd mcew eid -åmle`éä éòãé eåä àì[dn-]äáéz òöîàa §Ÿ£¨§¥¥§¤§©¥¨

,äáéz óBña éäå,jtidl e` seqa zenezqe rvn`a zegezt m` §¥§¥¨
åc cr ,jk mrte jk mrt eazk,eðéwúå íéôBö eúàd z`yïéçeút §¨¦§©¦§¦

miazekå ,äáéz òöîàad z`.äáéz óBña ïéîeúñ §¤§©¥¨§§¦§¥¨
:`xnbd dywnóBñ óBñdne rvn`a dn mi`iapd eycig ji`

aezk ixd ,seqa'úBönä älà'eyxceøác Lcçì ãéúò àéáð ïéàL ¥¤©¦§¤¥¨¦¨¦§©¥¨¨
.äzòî:`xnbd zvxznàlà,zeize` ibeq ipy eid dligza ok` ¥©¨¤¨

y `l`íeçëL,zenezqd z` okide ,zegeztd z` miazek okid ± §¨
eøæçåmi`iapd,íeãqéå.seqa zenezqe rvn`a zegezty §¨§§¦§

:el` mi`xen` mya ztqep `xninéaø àîéúéàå äéîøé éaø øîàå§¨©©¦¦§§¨§¦¥¨©¦
Bøîà øbä ñBì÷ðeà ,äøBz ìL íebøz ,àaà øa àéiçitk ,enbxiz ± ¦¨©©¨©§¤¨§§©¥£¨

laiwyétîeizeax.òLBäé éaøå øæòéìà éaøe,íéàéáð ìL íebøz ¦¦©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§¤§¦¦
,Bøîà ìàéfeò ïa ïúðBélaiwy itke .éëàìîe äéøëæ ébç étîdrya ¨¨¤¦¥£¨¦¦©©§©§¨©§¨¦

mbxizyúBàî òaøà ìò äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨©©§©¥
,äñøte.íãà éðáì ééøúñ älébL äæ àeä éî äøîàå ìB÷ úa äúöé ©§¨¨§¨©§¨§¨¦¤¤¦¨§¨©¦§¥¨¨

lbL àeä éðà ,øîàå åéìâø ìò ìàéfeò ïa ïúðBé ãîòéøúñ éúééðáì E ¨©¨¨¤¦¥©©§¨§¨©£¦¤¦¦¦§¨¤¦§¥
,íãàeéðôì òeãéå éeìbéúéNò éãBáëì àlL E,okúéa ãBáëì àìå ¨¨¨§¨©§¨¤¤Ÿ¦§¦¨¦¦§Ÿ¦§¥

,éúéNò EãBáëì àlà ,àaàickLe myexit erciú÷Bìçî eaøé àl ©¨¤¨¦§§¨¦¦¤Ÿ¦§©£¤
Lwéa ãBòå .ìàøNéaozpei,íéáeúk ìL íebøz úBlâìla`úa äúöé §¦§¨¥§¦¥§©©§¤§¦¨§¨©
éic ,Bì äøîàå ìB÷Emebxz dlbz l`e ,mi`iap ly mebxz ziliby §¨§¨©¤

:`xnbd zx`an .miaezk lyàîòè éàî,miaezkd z` mbxzl oi` ©©£¨
déa úéàc íeMîmiaezka ±çéLî õ÷.l`ipc xtqa ¦§¦¥¥¨¦©
:`xnbd dywnåikøîà àäå ,Bøîà øbä ñBì÷ðeà äøBz ìL íebøz §©§¤¨§§©¥£¨§¨¨©
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úåððå÷î àì ìáàÐiepir :dpiw edfi`e iepir edfi` yxtn mzdeÐ,zg`k zeper oleky

dpiwÐ.dixg` zeper oleke zxne` zg`ãéçéã äøåú ãåîìúÐlw ecenln lehia
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Ðxacna) "`ai `l zn ytp lr" aizk xifp iab

`xw dixza aizk xcd .rnyna lkd ixd (e

yixc "'ek ezeg`le eig`l en`le eia`l" `xizi

`nhi `l eia`l :ixtqa dlÐ`ed `nhin la`

xnel cenlz dn en`l ,devn znlÐm`y

zeyecw izy yecwy it lr s` ,xifpe odk did

Ðznl `ed `nhin la` ,`nhi `l en`l

xifpe lecb odk did m`y ,eig`l .devnÐ

.devn znl `ed `nhin la` `nhi `l eig`l

.ez` devn zn ihernl edlek jgxk lrc

el oipr epi` m` ,jkldÐ.exiagl oipr edpz

oipr epi` m`e 'ek xnel cenlz dn ezeg`le

el`lÐdline dcear lehia oiprl oipr edpz

.devn zn iptnúî åì úîùÐ.zeg` e` g`

àîèé àì úøîàÐlhan xifp oi`y myk

lhai `l df `ed jk ,eiaexwl `nhil ezexifp

.egqtnäùòú àì úàÐlkez `l" aizkc

"znlrzde" aizke (ak mixac) "mlrzdlÐ

itl epi`e owf oebk ,mlrzn dz`y minrt

.eceakìçðáÐ.jenp mewnó÷åä óåñáìå áùéù
Ð,dneg swed seqale mizaa dlgz ayiizpy

.dneg ixr iza oiprl xtkk oecipøéò áùåî úéá
äîåçÐ.dneg xir ly ayen ziaäøùò

ïéðìèáÐcinz oiievn ediy ,ozk`lnn oilhay

zkqna opixn`ck ,ziaxre zixgy zqpkd ziaa

ziaa `ed jexa yecwd `ay oeik :(a ,e) zekxa

.'eke dxyr my `vn `le zqpkdàðéðúÐ

.(` ,d) 'ipzna oiwxitaäéì àëéøèöéà êøëÐ

my miqpkpy oiweey mewn `l` epi` jxk lkc

.dlecb xirn xzei `ed lecbe ,cv lknéòì÷éîã
àîìòî äéìÐodn daxd yie ,daxd miyp`

`l` dk`ln oiyer oi`y ,dk`lnn oilha

`lc oipnfc ,oireaw opira ikd elit` .onewna

.oigkzynïéà áùéÐ.swede xfgy
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oiaexir) "xcd" wxtae ?o`k jiiy dnc ,`kd dil qxb `l dhnd yinyza mixeq`

dnc xnel yi .diaxe dixtn l`xyi lhay lr ryedi yprpy xn`wc ,dil qxb (a,bq

x`y la` .dcn cbpk dcn ,yinyzn l`xyi lhay lr did xkf oa el did `ly yprpy

.dxez leha lr el `a yper

úåðòîÐzg` ± zeppewn ,zg`k zeper olek

ci ± zegthn .zeper x`yde zxne`

.mipt lr e` ,jxi lr e` ,ci lrïéàipta cren

.inc eiptak dreny meie Ð mkg cinlzìëoky

ab lr s` ,mcitqdl xzeny Ð mixete dkepg

dxez cenlz :`nl` .dlibn `xwnn lhanc

.dlibn `xwnn xengúîe`l Ð sicr devn

mleray mizn lkl oicd `ede ,devn zn `weec

hwpc icii` `l` .m`ivedl dxez cenlz milhan

hwp inp ikd ,devn zn "ezeg`le" iab jenqa

.devn zne dxez cenlz

úîopgl` epiax axd dywd Ð sicr devn

lwn dil wetiz ?`xw il dnl :opgl`

oilhan ± `xingc dxez cenlz dne :xnege

,oky lk `l ± `liwc dcear ,znd ceak meyn

meyn oilhan miaxc dxez cenlz elit` `dc

!(mye `,fi sc) zeaezkc a"t xn`ck ,znd ceak

,ipzne ipze ixwc o`nl ilin ipdc :xnel yie

`l ± ipze ixw `lc o`nl la` .i`d ilek jixvc

ixw `lc devn zna ixiin `kde .i`d ilek jixv

."ezeg`le"c `xw jixv ikd meyne ,ipze

êøëjixve .xtkk oecp miplha dxyr ea oi`y

mixen`d mikxk mzqa ixiinc xnel

,oep oa ryedi zenin dneg swend la` .cenlza

.xyr dyinga oixew miplha dxyr ea oi` elit`
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dil irlwn mbe ,miaie`d on epibdy edcic dneg
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.dxyr jixv `l ryedi zenin swenac

êøëyxit Ð xtkk oecp swed seqale ayiy

,ixii` dneg ixr iza oiprlc qxhpewd

."xekni ik"c `xw izii`cn ,rnyn inp ikde

) oikxra ,ok m`c :dywe`cenlzl dil ded (`,al

!dneg ixr izac ipic x`y ipzc `d iab ,ipznl
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dlibn oiprlc d`xp okl !ediiab jiiyc ,mixvgd

"xekni ik"c `xw iziin mewn lkn .ixiin
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dlibnd z` oixew mewn lkn ,dneg ixr oic
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(my) oiwxta onwl :xn`z m`e .dly dneg aiygc mewn meya epivn `l ± swed seqale ayi la` .dneg ixr izaa ipdnc swid x`yk iede ,daeyil mcew dly swid ixdy ,xyr dyinga

"swed seqale ayi" dil dedc dil wetiz ?`xw il dnle .xirl aiaq dneg enk iede lebra cgi miwaecn mizady oebk ,dly zeneg zexb`y :yexit ,xb` xeyl hxt "dneg el xy`" xn`wc

jixve .swid aiyg `l ikd elit` ± mizad lk exnbpy cr my mc` xc `ly ol miwc `kid elit`c opireny`l `z` `xwc :xnel yie !mizad lk exnbpy cr xird zneg dxnbp `l ixdy

?xyr drax`a eedc zelecb zexiirn rxb i`n` ± oiplha dxyr my yi i`c ,miplha 'i `kilc ixiin ± xtkk oecp xn`wc `dc xnelàéðúäå:xn`z m`e .'eke xne` iqei iaxa xfril` iax

± ediizeek xaq i`c ,opaxk ryedi iax xaq `l jgxk lrc :xnel yie !`al cizrl `le dzryl dycw dpey`x dyecwc ixaqe ,dilr ibiltc opaxn diriiql ,xfril` iaxn dil zazenc`

.?diipy dyecw dycw `l m` (swed seqale ayi) ipdn i`nàìàdidy dn ipdn i`n :xn`z m`e .dxyr jixv `l diac ,ixii` ryedi zenin swed `lyke Ð miplha dxyrn axgy

,df elit` `l` .mixeic exqgi `ny yginl `kil `nzqac ,jxk dyrpy xtk `iran `le ,ikd hwp `zeaxlc :xnel yie !dxyr my eayizpy jxk dyrpy xtk dil ded ,dligzn jxk

.opiyiig `lc ol rnyn `w ikd elit` ± zxg` mrt cer ewqti `ny yginl `ki`c `pin` jzrc `wlqe ,zg` mrt xak mixeic ewqty
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?dì zçkLî éëéä ,äàøð BðéàL ét ìò óà Ceîñ àlà .øää Làøa äáúéc ïBâk dì úçkLî©§©©¨§§¨§¨§Ÿ¨¨¤¨¨©©¦¤¥¦§¤¥¦©§©©§¨
úáLBiL :äéîøé éaø øîà.ìçðaøîàåáLiL Cøk :éåì ïa òLBäé éaøóweä óBqáìe¯ïBcð ¨©©¦¦§§¨¤¤¤§©©§¨©©¦§ª©¤¥¦§©¤¨©§©©¦

?àîòè éàî .øôëk¯"äîBç øéò áLBî úéa økîé ék Léàå" :áéúëc¯,áLé óBqáìe óweäL ¦§¨©©§¨¦§¦§¦¦¦§Ÿ¥©¦¨¤©§©¨©
ïéðìèa äøNò Ba ïéàL Cøk :éåì ïa òLBäé éaø øîàå .óweä óBqáìe áLiL àìå¯.øôëk ïBcð §Ÿ¤¨©§©©§¨©©¦§ª©¤¥¦§©¤¥£¨¨©§¨¦¦¦§¨

?ïì òîLî à÷ éàîäìBãb øéò àéä Bæéà :àðéðz¯ïàkî úBçt ;ïéðìèa äøNò da LiL ìk¯ ©¨©§©¨¨¥¨¥¦¦§¨Ÿ¤¥¨£¨¨©§¨¦¨¦¨
Cøk .øôk äæ éøäéøèöéàCøk :éåì ïa òLBäé éaø øîàå .àîìòî éòì÷éîc áb ìò óà ,déì C £¥¤§¨§©¦§§¦¥©©©§¦§¨¦¥¨§¨§¨©©¦§ª©¤¥¦§©

óBqáìe áøçLáLé¯,åéúBîBç eáøç àîéìéà ?áøç éàî .Cøëk ïBcðáLé¯áLé àì ,ïéà¯ ¤¨©§©¨©¦¦§©©¨©¦¥¨¨§¨¨©¦Ÿ¨©
"äîBç àBì øLà" :øîBà éñBé øa øæòéìà éaø ,àéðz àäå ?àì¯,åéLëò Bì ïéàL ét ìò óà ¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤©¥¥£¤¨©©¦¤¥©§¨

áøç éàî :àlà .ïëì íãB÷ Bì äéäå¯.ïéðìèa äøNòî áøçLøîàå:éåì ïa òLBäé éaø §¨¨¤¨¥¤¨©¨©¤¨©¥£¨¨©§¨¦§¨©©¦§ª©¤¥¦
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dlibn(iriax meil)

aezkdïlL ãnìîryediäëìä ìL d÷îBòadlila wqry - §©¥¤¨§§¨¤£¨¨
.dkldae dxezaäøBz ãeîìz ìBãb ,àéðeà øa ìàeîL áø øîàå§¨©©§¥©§¨¨©§¨

øîàpL ,ïéãéîz úáø÷äî øúBé(ci my),'éúàá äzò'lr egikedy ¥¥©§¨©§¦¦¤¤¡©©¨¨¦
dceary `ziixaa xn`p cvike .cinzd lr `le dxez lehia

.dxez cenlzn dxeng
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdzid ryedil j`lnd zgkez ± Ÿ©§¨¨

dxez cenlz lríéaøc,dcearn xeng dfe ,l`xyi lk ly - §©¦
åeli`àädxez cenlz lr xaecn `ziixaa -,ãéçécdceary §¨§¨¦

.epnn dxeng
:`xnbd dywnådxez cenlz ikì÷ ,ãéçéã,diptn dgcpe dlibnn §§¨¦©

ïðúäåzelia` ipica(:gk w"en),a íéLðd legúBpòî ãòBn- §¨§©¨¦§¥§©
,znd lr ctqd cgi zerinynúBçtèî àì ìáà.oal lr zekn - £¨Ÿ§©§

aøeéä íà ,øîBà ìàòîLé émiypd,ähnì úBëeîñs`,úBçtèî ©¦¦§¨¥¥¦¨§©¦¨§©§
e .znd ceak meynå úBpòî ,íéøeôáe äkeðça íéLãç éLàøamb §¨¥¢¨¦©£¨§¦§©§

.úBçtèîeäæáe äæa,mixete dkepge ycg y`xe crend lega - §©§¨¤¨¤
úBððB÷î àì ìáàoleke zxne` zg`y epiidc ,opewl ze`yx opi` - £¨Ÿ§§

.dixg` zeperïéà ,àðeä øa äaø øîàåoicéðôa ãòBîznãéîìz §¨©©¨©¨¥¥¦§¥©§¦
,íëçe ,legak zeppewne zegthneïkL ìkaíéøeôe äkeðçmdy ¨¨¨¤¥£¨¦

ote`a s`e ,legak eilr opewle ecitqdl xzeny ,milw xzei
ly dxez ceaky ixd .dlibnd z`ixwn elhaziy mxeb ctqddy

.cigi ly dxez dgec dlibny exn` ji`e ,dlibnn xeng cigi
:`xnbd zvxznúøîà÷ äøBz ãBákdxeng dxezy epnn gikedl §¨¨¨§©

ok`y ,zegcl yi ,dlibnnøeîç ãéçéc äøBz ãBákxzene ,dlibnn §¨§¨¦¨
la` ,zigcp dlibndyk s` mkg citqdlì÷ ãéçéc äøBz ãeîìz©§¨§¨¦©

.dlibn renyl ick ecenil lhal yie ,dlibnn
odn efi` ,cg` onfa zeevn izy mc`l yiy mipte`a dpc `xnbd

:zncew,éì àèéLt ,àáø øîàeiptl yi m`äãBáòycwnaàø÷îe ¨©¨¨§¦¨¦£¨¦§¨
äléâî,xeaivaéãò äléâî àø÷î,ócnlpe .enicwdl yieéaøcî §¦¨¦§¨§¦¨¨¦¦§©¦

,àðéðç øa éñBédcear milhany 'dgtyne dgtyn'n yxcy ¥©£¦¨
.dlibn `xwn renyl

zevn eiptl yi m`y ,heyt okeàø÷î ,äléâî àø÷îe äøBz ãeîìz©§¨¦§¨§¦¨¦§¨
éãò äléâî.ócnlpe,éaø úéa ìL eëîñcîxnege lw ecnly §¦¨¨¦¦§¨§¤¥©¦

.dxez cenil dgec dlibny ,dcearn
y ,heyt okee äøBz ãeîìzzxeawéãò äåöî úî ,äåöî úî.ó ©§¨¥¦§¨¥¦§¨¨¦

cnlpe.älk úñðëäìe úî úàöBäì äøBz ãeîìz ïéìháî ,àéðúcî¦§©§¨§©§¦©§¨§¨©¥§©§¨©©¨
y ,heyt okeéãò äåöî úî ,äåöî úîe äãBáò.ócnlpeîxeziid £¨¥¦§¨¥¦§¨¨¦¥

'BúBçàìe'(f e xacna).xifp iabl xn`pyBúBçàìe' ,àéðúc'`OHi `l §©§©§¨§©Ÿ¦©¨
øîBì ãeîìz äî:`ziixad zx`an .cnll `a dn -cnll `a ©©§©

y ,dline dcear dgec devn znyì CìBä äéäL éøäúà èBçL £¥¤¨¨¥¦§¤
å Bçñtjled m` okúî Bì únL òîLå ,Bða úà ìeîìdrayn ¦§§¨¤§§¨©¤¥¥

iziid ,epa lenle egqt zeyrl lkei `l znl `nhi m`e ,miaexw
ìBëéy xnelànhé,dline gqt egciie znl,zøîàxacd xexa ¨¦©¥¨©§¨

y.ànhé àì,eiaexwl `nhidl ick ezexifp lhan `l xifpy myky Ÿ¦©¥
:`ziixad dkiynn .dline gqt lhai `l `ed jkBðéàL íLk ìBëé̈§¥¤¥

BúBçàì ànhéî,dlin e` gqtn lhaznykúîì ànhéî Bðéà Ck ¦©¥©£¨¥¦©¥§¥
äåöî,df ote`a,'BúBçàìe' øîBì ãeîìz`weec ,miyxeceBúBçàì ¦§¨©§©§©©£

ànhéî Bðéàc àeä,dlin e` gqtn lhaznykúîì ànhéî ìáà §¥¦©¥£¨¦©¥§¥
.äåöî.dcear `edy gqtn sicr devn zny ixd ¦§¨
mpn`eäééðéî éä ,äåöî úîe äléâî àø÷î ,àáø éòa[mdn dfi`-] ¨¥¨¨¦§¨§¦¨¥¦§¨¥¦©§

éãò,óm`déãò äléâî àø÷îíeMî óea yiyBà ,àñéð éîeñøt ¨¦¦§¨§¦¨¨¦¦¦§¥¦¨
éãò äåöî úî àîìcíeMî óea yiy.úBiøaä ãBák ¦§¨¥¦§¨¨¦¦§©§¦

éòác øúadèLt øãä ày ,z`f hyte xfg ,wtzqdy xg` -úî ¨©§¨£¨¨©§¨¨¥
éãò äåöîómeyn ,dlibnnäçBcL úBiøaä ãBák ìBãb ,øî øîàc ¦§¨¨¦§¨©©¨§©§¦¤¤

,äøBzaL äNòú àì úà.opaxc dlibn zevn dgecy i`cee ¤Ÿ©£¥¤©¨

:jxkl zekenqd zexiir oica oecl zxfeg `xnbdéaø øîà ,àôeb¨¨©©¦
Cøk ,éåì ïa òLBäé,dneg swendìëåxirå ,Bì Ceîqäokäàøpä ìë §ª©¤¥¦§©§¨©¨§¨©¦§¤

,Cøëk ïBcð ,Bnò.e"ha dlibn mi`xewe ¦¦¦§©
:`xnbd dtiqenàðz`l` ,cgi mdipy z` jixv oi`y ,`ziixaa ¨¨

Ceîñepiid jxkläàøð BðéàL ét ìò óàe ,jxkdnäàøðepiidóà ¨©©¦¤¥¦§¤¦§¤©
.Ceîñ BðéàL ét ìò©¦¤¥¨

:`xnbd zxxandì úçkLî ,Ceîñ BðéàL ét ìò óà äàøð àîìLa¦§¨¨¦§¤©©¦¤¥¨©§©©¨
,df ote` `ven dz` -c ïBâkjxkdn zi`xpy xirdäáúé §§¨§¨

[zayei-],øää Làøa.wgxnn s` zi`xpeét ìò óà Ceîñ àlà §Ÿ¨¨¤¨¨©©¦
,dì úçkLî éëéä ,äàøð BðéàLlin jeza jxkl dkenqy oeik `ld ¤¥¦§¤¥¦©§©©¨

lirl x`eank](:a).enr zi`xp i`ce ,[,äéîøé éaø øîàoebkL`id ¨©©¦¦§§¨¤
ìçða úáLBi.jxkdn dze`xl xyt` i` jkitle ,jenp mewna ± ¤¤§©©

xkendgweldn dcyd z` le`bl leki ,dneg ztweny xira zia
dcyd zhlgp jk xg`e ,dxiknd xg`ly dpey`xd dpya wx
dpi`y xira zia xkende .laeia z`vei dpi` s`e ,mlerl gwell
cr l`b `l m`e ,laeid cre dxiknd zryn le`bl leki ,ztwen

.xkenl laeia ziad xfeg ,laeid
:iel oa ryedi iaxn zetqep zexnin d`ian `xnbdéaø øîàå§¨©©¦

L Cøk ,éåì ïa òLBäédligzaáLimiza ea epap -óweä óBqáìe §ª©¤¥¦§©¤¨©§©©
,mizal aiaq dnegøôëk ïBcðef xira zia xkende ,swen epi`y ¦¦§¨

.laeia ziad xfeg l`b `l m`e ,laeid cr le`bl leki
:`xnbd zx`anàîòè éàîmeyn .swenl aygp epi`áéúëc`xwie) ©©£¨¦§¦

(hk dk,'äîBç øéò áLBî úéa økîé ék Léàå'ly ayen zia rnyne §¦¦¦§Ÿ¥©¦¨
epiide ,zniiwd dnegd jeza zia epay ,dneg xiróBqáìe óweäL¤©§©

.óweä óBqáìe áLiL àìå ,áLé̈©§Ÿ¤¨©§©©
ïéðìèa äøNò Ba ïéàL Cøk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåmiyp` - §¨©©¦§ª©¤¥¦§©¤¥£¨¨©§¨¦

cinz miievn eidiy ick xeaivdn mipefipe dk`lnn milhay
,ziaxre zixgy zqpkd ziaa,øôëk ïBcðz`ixw z` minicwne ¦¦§¨

.dqipkd meil dlibnd
:`xnbd dywn,ïì òîLî à÷ éàîoldl `id zyxetn dpyn `ld ©¨©§©¨

(.d)c ,úBçt .ïéðìèa äøNò da LiL ìk ,äìBãb øéò àéä Bæéà ,àðéðz̈¦¨¥¦¦§¨¨¤¥¨£¨¨©§¨¦¨
øôk äæ éøä ,ïàkîxira zxacn oldl dpynd :`xnbd zvxzn . ¦¨£¥¤§¨

e ,dlecbCøkmiweey mewn `edyéøèöéàdéì Ciel oa ryedi iaxl §©¦§§¦¥
y ,ok oicdy ycglàîìòî déì éòì÷éîc áb ìò óàmipncfny - ©©©§¦§¨¥¥¥¨§¨

mpi`y oeik mewn lkn ,dk`lnn o`k milhay uegan miyp`
epice ,zqpkd ziaa dxyr e`vni `l minrtly yyg yi ,mireaw

.xtkk
Cøëk ïBcð ,áLé óBqáìe áøçL Cøk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå. §¨©©¦§ª©¤¥¦§©¤¨©§©¨©¦¦§©

:`xnbd zxxanéàîjxkdy dpeekdàîéìéà ,áøçswen didy ©¨©¦¥¨
e dneg,åéúBîBç eáøçzenegd aey enwed m`y xn` df lre ¨§¨

m` wx ike ,dyw .e"ha mi`xewáLé[zenegd epap-]ïéàmi`xew - ¨©¦
m` la` ,e"haàì ,áLé àì.c"ia `l` e"ha da mi`xewàéðz àäå Ÿ¨©Ÿ§¨©§¨

,dneg ztwend xira zia xkend iabl,øîBà éñBé øa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©¥¥
xn`p(l dk `xwie)xirA xW` ziAd mwe','äîBç àBì øLà'`l' aezk §¨©©¦£¤¨¦£¤¨

,dneg dl yiy rnyny 'el' mi`xewe ,xirl dneg oi`y rnyny
y miyxeceBì ïéàL ét ìò óà[xirl-]åéLëòmewn lkn ,dneg ©©¦¤¥©§¨

li`edBì äéäådneg,ïëì íãB÷jxky ixd .dneg swen oic el yi §¨¨¤¨¥
exn` ji`e ,zenegd epap `ly s` swen oic el yi eizeneg eaxgy

.jxkk epic zenegd epap m` wxy
:`xnbd zx`anàlàe ,eizeneg eaxgy jxka xaecn oi`éàî ¤¨©

dpeekd,ïéðìèa äøNòî áøçL ,'áøç'ea zeidl exfg jk xg`e ¨©¤¨©¥£¨¨©§¨¦
.dqipkd meil minicwn oi`e jxkk oecipy ,miplha dxyr

,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦
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צריך האיש ָאֶון, כלומר איש החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר "אני אומר כך", "אני סובר כך", כי כל "אני" ומציאות הוא 
מקור הרע וגורם פרוד לבבות.

היום יום י טבת



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dlibn(iying meil)

mixrdíéLøçä àéâå BðBàå ãBì,oinipa ixrn eidyäîBç úBôweî §§¥¤¨¨¦¨¨
,eåä ïeð ïa òLBäé úBîéî.e"ha mda mi`xewe ¦§ª©¤£

:`xnbd dywnåikéðämixréäðða òLBäé,[mze` dpa-]àäå §¨¥§ª©§¨§¦§¨
ìòtìàoinipa rxfn,éäððal`xyi zqipk xg` zexec dnk didy ¤§©©§¨§¦
,ux`láéúëc(ai g '` i"dc)àeä ,øîLå íòLîe øáò ìòtìà éðá[e]' ¦§¦§¥¤§©©¥¤¦§¨¨¨¤

[lrtl`-],'äéúðáe ãì úàå BðBà úà äða,ryedi xg` epapy ixd ¨¨¤§¤Ÿ§Ÿ¤¨
.ryedi zenin zetwen mpi`y i`cee

:`xnbd dgecéîòèìeCepiid 'dpa `ed' lrtl` iabl xn`py dny §©§¥
`l` m`pa lrtl` `l mb ok m` ,el`d mixrd z` dligzn dpay

àñàeixg` zexeca didyc ,éäðða`dáéúë(d ci 'a my)ïáiå' ¨¨§¨§¦§§¦©¦¤
[`q`-]äøeöî éøò] (äãåäéì øùà úåøåöáä éøò úà àñà)¨¥§¨

[dneg zetwene zexeva-],['äãeäéadcedi ikln ef dtewzae ¦¨
ixr z` mb dpa dcedi jln `q` ok m`e ,eixre oinipa lr elyn
.`q` `l` el`d mixrd z` dpa lrtl` `ly `vnpe ,oinipa

y enk xnel jixve,øæòìà éaø øîàok`yéðä[el` mixr-] ¨©©¦¤§¨¨¨¥
,eåä ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úBôweîy `l`áeøç[eaxgp-]éîéa ¨¨¦§ª©¤£¨¦¥

,äòáâa Lâìétz` eaixgde oinipa hay mr l`xyi englpyk ¦¤¤§¦§¨
,mdixråjk xg`àúà[`a-]ìòtìàeéäððaxg`le ,oze` dpa - §¨¨¤§©©§¨§¦

oknìetðéà øeãäe ,aey eltp -eäðéötL àñà àúà.mwfig - ¨¦§¨¨¨¨©§¦§
:`xnbd dtiqenénð à÷écm`pa `l `q`y weqta mb wiecn - ©§¨©¦

,ozlitp xg`l oze` wfige xfg `l` ,dligznáéúëc(e my)øîàiå' ¦§¦©Ÿ¤
[`q`]'älàä íéøòä úà äðáð äãeäéì,'mixr dpap' aezk `le ¦¨¦§¤¤¤¨¦¨¥¤

àøwéòî eåä íéøòc ììkî,eaxgpy `l` mixr ok iptl eid mdy - ¦§¨§¨¦£¥¦¨¨
.eltpy mixrd z` miwp `q` xn`edpéî òîLm`pa `l `q`y §©¦¨

.okl mcew eid `l` dligzn
Báéiç íéLð ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå,äléâî àø÷îa úmeynóàL §¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦©¨§¦§¨§¦¨¤©

,ñpä BúBàa eéä ïäaezkk ,ond xfb odilr mby(bi b xzq`)cinWdl' ¥¨§©¥§©§¦
od mbe ,'miWpe sh owf cre xrPn micEdId lM z` cA`lE bxdl©£Ÿ§©¥¤¨©§¦¦©©§©¨¥©§¨¦

.qpd z` mqxtle lldle zecedl zekixv
,úaMa úBéäì ìçL íéøet ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåz` mi`xew oi`e §¨©©¦§ª©¤¥¦¦¤¨¦§©©¨

dpyna x`eank] meia ea dlibnd(.a),[ìL Bðéðòa ïéLøBãå ïéìàBL£¦§§¦§¦§¨¤
íBéipiiprae xzq` zlibna yexcl mkgd iptl onbxez micinrn -

.qpd
:`xnbd dywníéøet àéøà éàîepipra miyxecy ehwp recn - ©¦§¨¦

oi`y oeik mixeta `weec `ed df oicy rnyny ,'mixet'a mei ly
`ld ,mixet iptl miyxeceléôàx`yáBè íBémiyxecy £¦

bgl mcew mei miyely eizekldaénðly epipra meia ea miyxec ©¦
,meiïéLøBãå ïéìàBL eäiL ìàøNéì íäì ïwéz äLî ,àéðúcmei lka §©§¨Ÿ¤¦¥¨¤§¦§¨¥¤§£¦§§¦

meia ea aeh,íBé ìL BðéðòaepiidcúBëìä ,çñôa çñt úBëìä §¦§¨¤¦§¤©§¤©¦§

úøöò[zereay-]âç úBëìäå ,úøöòa[zekeq-].âças`y ixd £¤¤©£¤¤§¦§¨§¨
.mei ly epipra miyxec miaeh mini x`ya

`l` ,mei ly epipra miyxec aeh mei lka ok` :`xnbd zvxzn
yàëéøèöéà íéøet[jxved-]déì,miaeh mini x`yn xzei ycgl ¦¦§§¦¨¥

c meyn ,mei ly epipra ea yexcl xzenyàîéúc eäîyøBæâð ©§¥¨¦§
,qpd ipiiprae dlibna yexcl oi` zaya lgy mixetayíeMî¦

mrhdcx`iaäaøoldl(a"r),zaya dlibn `exwl exq` recn §©¨
iwad mc` lv` jli dz`ixwa iwa epi`y mc` `ny eyygy
rax` dlibnd z` xiarie gkyie ,`exwl ecnliy ick dz`ixwa
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש במכתבו, שהי' מורגש בנסיעה זו של השדרי"ם הרוחניות שבדבר, ואף שגם 
הגשמיות שבזה אינו גשמיות דעמא דבר, אבל בכ"ז קומט דאס ניט לענין רוחניות והרגשים של בע"ב 
המשתתפים בהתועדות, ומדגיש הנני בהרגשים, כי לו הי' מתבוננים הרי יש מקום לומר להיפך, כי 
כאשר המשתתף בהתועדות משתתף גם בגשמיות הענין אשר כמבואר בתניא פל"ז, הרי יכול לקנות 
בזה חיי נפשו, ובמשך הזמן בטח עשה בזה בכל כחותיו, הרי משתתף הוא כולו, משא"כ הרוחניות 
מקבל אם ע"י המוח שלו או ע"י הרגש הלב שאין זה אלא חלק וחלק לא מעצם הנפש, אבל מובן שכ"ז 

הוא מצד אמיתת הדבר ואינו כן אצל המתועדים...

נשלח במכ' המזכירות העתק מהמעסעדזש לימי חנוכה אשר בטח ישתמש בו באופן המתאים.

בברכה.
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בנוגע לעניינים של יראת שמים, ושל תורה ומצוות, נמסרה כל השליטה בידי אדם שיוכל לעשות כפי בחירתו.
לקוטי שיחות ויחי חלק ג
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la`déì éëtäúéîc éãéià,ycegd ini xcqk dpyi m`y oeik - ©§¦§¦§©§¦¥

'd meil minicwn '` meia lg m`y ,rxtnl reayd ini eaygzi
lg m`e ,a"i `edy 'd meil minicwn zaya lg m`e ,`"i `edy
icil e`iane cneld z` lalan dide ,b"ia mi`xew zay axra

okl ,zerhéîBéc àøecéñ è÷ð.reayd ini xcqk - ¨©¦¨§¥
m` :dpyna epipyìçc"i'åëå úaL áøòa úBéäìminicwn mixtk ¨¦§§¤¤©¨

.meia ea oixew dneg zetwene zelecb zexiire ,dqipkd meil
:`xnbd zxxanépî ïéúéðúîzexiiry epzpyn diepy in zrck - ©§¦¦©¦

:`xnbd zx`an .meia ea mi`xew dneg zetweneéà[zrck od-] ¦
.éñBé éaø éà ,éaø©¦¦©¦¥
:`xnbd zx`anéàî[ixac epyp okid-]ìç ,àéðúc ,éaøc"iúBéäì ©©¦§©§¨¨¦§

äñéðkä íBéì ïéîéc÷î úBìBãb úBøééòå íéøôk ,úaL áøòameil - §¤¤©¨§¨¦©£¨§©§¦¦§©§¦¨
,b"i `edy iyingåeli`äîBç ïéôweî`edy e"ha mi`xew mpi`y §¨¦¨

e minicwn ,zayaíBia Ba ïéøB÷.c"i `edy iyiya -,øîBà éaø ¦©©¦¥

ïîB÷nî úBøééò eçcé àì ,éðà øîBà,iying meil micwdlàlà ¥£¦Ÿ¦¨£¨¦§¨¤¨
y `vnpe .opnf `edy c"ia mi`xewelàå elà,mitwende mifxtd - ¥¨¥

íBia Ba ïéøB÷axra c"i lg m`y epzpynk iax zrcy ixd .c"ia - ¦©
.c"ia mi`xew mitwene mifxt ,zay

:`xnbd zx`anàn÷ àpúc àîòè éàîz` minicwn mifxtdy ©©£¨§©¨©¨
meyn ,c"ia epiidc ,mpnfa `exwl milekiy s` mz`ixwáéúëc¦§¦

(fk h xzq`)ipW z` miUr zFidl 'ebe mdilr micEdId ElAwe EnIw'¦§§¦§©§¦£¥¤¦§Ÿ¦¥§¥
mPnfke mazkM dN`d minId,'äðLå äðL ìëaonfy x`eane ©¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦§©¨§¨¨¨§¨¨

,`nw `pz yxce ,mipyd lka dey dlibnd z`ixwäðL ìk' äî©¨¨¨
'äðLåy `ed xcqd,ïéôweîì úBîãB÷ úBøééòmi`xew zexiiry §¨¨£¨§§¨¦

,e"ha mitwene c"iaïàk óàminicwn mitwende zaya e"h lgyk ©¨
d eidiy jixv ,c"il,ïéôweîì úBîãB÷ úBøééòiyinga e`xwie £¨§§¨¦

.ycega b"i `edy
:`nw `pz zhiy lr `xnbd dywnàîéàå,xg` ote`a yexcpy §¥¨

ïîB÷nî úBøééò ïéçãð ïéà äðLå äðL ìk äî ,'äðLå äðL ìëa'`l` §¨¨¨§¨¨©¨¨¨§¨¨¥¦§¦£¨¦§¨
,c"ia mi`xewïàk óà,mz`ixw mincwn mitwendykeçcé àì ©¨Ÿ¦¨

ïîB÷nî úBøééò.c"ia e`xwie £¨¦§¨
:`xnbd zvxznàëä éðàLef dpyaøLôà àìczexiir egci `ly ©¦¨¨§Ÿ¤§¨

i `l ok m` ixdy ,onewnnsicre ,mitwenl zencew zexiir eid
.onewnn zexiir zegcpy s` mitwenl zencew zexiir eidiy

:`xnbd zx`anéaøå,c"ia mi`xew zexiird mby xn`yéàî §©¦©
.àîòèaezky meyn,'äðLå äðL ìëa',zeey mipyd lk eidiyäî ©£¨§¨¨¨§¨¨©

ïîB÷nî ïéçãð úBøééò ïéà äðLå äðL ìk,c"ia mi`xew `l`ïàk óà ¨¨¨§¨¨¥£¨¦§¦¦§¨©¨
,ïîB÷nî úBøééò eçcé àì.c"ia e`xwi `l` Ÿ¦¨£¨¦§¨

:iax zhiy lr `xnbd dywnàîéàå,xg` ote`a yexcpyìëa' §¥¨§¨
énð ïàk óà ,ïéôweîì úBîãB÷ úBøééò äðLå äðL ìk äî ,'äðLå äðL̈¨§¨¨©¨¨¨§¨¨£¨§§¨¦©¨©¦

,ïéôweîì úBîãB÷ úBøééò,c"ia mi`xew mitwend ef dpyay oeike £¨§§¨¦
.b"il zexiird enicwi

:`xnbd zvxznàëä éðàLef dpyaøLôà àìczexiir eidiy ©¦¨¨§Ÿ¤§¨
egci `ly sicre ,onewnn zexiir egci ok m`y ,mitwenl zencew

.mitwenl encwi `ly s` ,onewnn
:`xnbd zx`anéñBé éaø éàî,ezhiyk epzpyny exn`y,àéðúc ©©¦¥§©§¨

úBéäì ìçc"iïéôweî ,úaL áøòadnegíBéì ïéîéc÷î íéøôëe ¨¦§§¤¤©¨¨¦§¨¦©§¦¦§
äñéðkä,b"i `edy iying meil -åeli`ïéøB÷ úBìBãb úBøééòopnfa ©§¦¨§£¨§¦
íBia Ba.c"i `edy iyiy meia -ïéîãB÷ ïéôweî ïéà ,øîBà éñBé éaø ©©¦¥¥¥¨¦§¦
úBøééòì,b"ia `exwlàlà`vnpe ,c"ia mi`xewelàå elà- ©£¨¤¨¥¨¥

mitwende mifxtdíBia Ba ïéøB÷.c"ia - ¦©
:`xnbd zx`anàn÷ àpúc àîòè éàîzexiire b"ia mitweny ©©£¨§©¨©¨

meyn .c"ia,'äðLå äðL ìëa' áéúëc,yxceäðLå äðL ìk äî ¦§¦§¨¨¨§¨¨©¨¨¨§¨¨
úBøééòopnføNò äòaøàa,onewnn zegcp opi`eåmbäæ ìL Bpîæ £¨§©§¨¨¨¨§§©¤¤

[mitwen ly-]äæ ìL Bpîæ àìmi`xew mpi`y epiide ,mifxt ly - Ÿ§©¤¤
,onf eze`aïàk óàdy jixvúBøééòe`xwiìL Bpîæe ,øNò äòaøàa ©¨£¨§©§¨¨¨¨§©¤

,äæ ìL Bpîæ àì äæ,c"ia e`xwi mitwene zexiiry xnel oi` okle ¤Ÿ§©¤¤
b"ia zexiiry xnel oi` oke ,df ly epnfk df ly epnf didi oky
jgxk lre ,c"ia zexiiry mipyd lkk df oi` ixdy ,c"ia mitwene

.c"ia zexiirde b"i `edy dqipkd meil minicwn mitwend
:`nw `pz zhiy lr `xnbd dywnäî ,'äðLå äðL ìëa' àîéàå§¥¨§¨¨¨§¨¨©

ïàk óà ,úBøééòì ïéîãB÷ ïéôweî ïéà äðLå äðL ìke"h lgyk ¨¨¨§¨¨¥¨¦§¦©£¨©¨
zaya,úBøééòì ïéîãB÷ ïéôweî ïéàe` ,c"ia e`xwi mdipye ¥¨¦§¦©£¨

.c"ia e`xwi mitwene b"il enicwi zexiirdy
:`xnbd zvxznøLôà àìc àëä éðàLencwi `l mitwendy ©¦¨¨§Ÿ¤§¨

i ok m`y ,zexiirlegciy e` df ly epnfk df ly epnf did
onf didi `ly mbe c"ia zexiir eidiy sicre ,onewnn zexiird

.zexiirl encwi mitwendy s` dey mitwende zexiird
:`xnbd zx`anéñBé éaøc àîòè éàîmitwend mbe zexiird mby ©©£¨§©¦¥

aezky meyn .c"ia mi`xewäðLå äðL ìk äî ,'äðLå äðL ìëa'§¨¨¨§¨¨©¨¨¨§¨¨
,úBøééòì ïéîãB÷ ïéôweî ïéà ïàk óà ,úBøééòì ïéîãB÷ ïéôweî ïéà¥¨¦§¦©£¨©¨¥¨¦§¦©£¨

.zexiird mr c"ia mi`xew `l`
:iqei iax zhiy lr `xnbd dywnìk äî ,'äðLå äðL ìëa' àîéàå§¥¨§¨¨¨§¨¨©¨
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dlibn(iyiy meil)

äçîNmixet zcerq lydpîæa àlà úâäBð dðéà.c"ia ± ¦§¨¥¨¤¤¤¨¦§©¨
:dlibnd z`ixwl dxyr jixv m`d zx`an `xnbd,áø øîà̈©©

mi`xewyk,dpîæa äléâî,e"ha mitwene c"ia mifxtdúBà ïéøB÷ §¦¨¦§©¨¦¨
dligzkl,ãéçéa eléôà,mi`xew mlek df meiay ,dxyr jixv oi`e £¦§¨¦

mi`xewyk la` .qpl meqxt yie,dpîæa àlLmixtk oebk ¤Ÿ¦§©¨
`exwl yi ,dqipkd meil minicwnd,äøNòa.qpl meqxt yi jky ©£¨¨

dpîæa àlL ïéa dpîæa ïéa ,øîà éqà áødligzkl `exwl yi ©©¦¨©¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©¨
éqà áøc àäì áø déì Lçå ,àcáeò äåä .äøNòadyrn rxi` - ©£¨¨£¨§¨§¨¥©§¨§©©¦

.dpnfa d`ixwl dxyr sq`e iq` ax ixacl ax yygy
:`xnbd dywnéëä áø øîà éîe,dpnfa `ly dxyr jixvy - ¦¨©©¨¦

íéøet ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨§¥§©§¥©¥©¦§¥§©¦
.ípîæ úaL áøò ,úaMa úBéäì ìçL'mpnf zay axr' xn`y jkne ¤¨¦§©©¨¤¤©¨§©¨

iyp`n mdl reawd onfd dfy rnyn ,'zay axrl oinicwn' `le
mifxtd ike :`xnbd zx`ane .dlecbd zqpkúaL áøò`ed,ípîæ ¤¤©¨§©¨

àäåi`ce,àeä ípîæ úaLe`xwiy epwiz dlecbd zqpk iyp`y §¨©¨§©¨
,d`ixwd enicwde ,zaya e`xwi `ly exfb jk xg` wxe ,c"ia

.mpnf zay axry ax xn` recneåàì àlàzay axr' xn`y dn ¤¨¨
'mpnf,øîà÷ éëäd`ixwdy s`,ípîæa àlLepicka d`ixw,ípîæ ¨¦¨¨©¤Ÿ¦§©¨¦§©¨

äîaípîfz`xwp.ãéçéa eléôà ípîæa àlL óà ,ãéçéa eléôàixd ©§©¨£¦§¨¦©¤Ÿ¦§©¨£¦§¨¦
.lirl eixack `le ,cigia dpnfa `ly d`ixw s`y xaeq axy

:`xnbd zvxznàìe ,mpnf zay axr dpeekd efäléâî àø÷î ïéðòì Ÿ§¦§¨¦§¨§¦¨
`idy ax xaeq dpnfa `ly,ípîæ úaL áøò éàî àlà ,äøNòa©£¨¨¤¨©¤¤©¨§©¨

dpeekd,øîàc ,éaøcî é÷etàì,zaya lgy c"iyeçãðå ìéàBä §©¥¦§©¦§¨©¦§¦§
ïîB÷nî úBøééò,zaya `exwln -.äñéðkä íBéì eçcéeà÷ àä £¨¦§¨¦¨§©§¦¨¨¨

ïì òîLî,axcef dpyaàeä ípîæ úaL áøòoi`e ,d`ixwl ©§©¨¦¤¤©¨§©¨
.dqipkd meil minicwn

äðùî
mixtke ,c"ia mi`xew zelecb zexiiry x`ean zncewd dpyna
edne dlecb xir idn zx`an epzpyn .dqipkd meil minicwn
mixtkd oi` izne .minicwn `le mixg`ny mixace .xtk

.dqipkd meil minicwn
äìBãb øéò àéä Bæ éà,c"ia mi`xewyïéðìèa äøNò da LiL ìk- ¥¦¦§¨¨¤¥¨£¨¨©§¨¦

ziaa cinz miievn eidiy ,xeaivdn mipefipe dk`lnn milhay
la` .dlitzd onfa zqpkdïàkî úBçt,dxyrn -øôk äæ éøä ¨¦¨£¥¤§¨

.dqipkd meil minicwne
`weec :mze` mixg`ny mixac d`ian dpyndelàaipnfa - §¥

zaya elg m` dlibnd z`ixweøîày minkgïéîéc÷îz` ¨§©§¦¦
zayd iptl d`ixwdïéøçàî àìå.zayd xg`léöò ïîæ ìáà §Ÿ§©£¦£¨§©£¥

íéðäk,gafnl mivr aixwdl zegtyn dnkl dpya reawd onfd - Ÿ£¦
,áàa äòLúåinlyeäâéâç,aeh meiaezevnìä÷ämrd ueaiw - §¦§¨§¨£¦¨©§¥

zaya elg m` el` lk ,dxfraïéøçàîxgnl mze`ïéîéc÷î àìå §©£¦§Ÿ©§¦¦
.mze`

:dlibnd z`ixw zncwdl zxfeg dpyndeøîàL ét ìò óà©©¦¤¨§
,(ïéøçàî àìå) ïéîéc÷î,onfd xwirk epi` dncwdd mei mewn lkn ©§¦¦§Ÿ§©£¦

eå ,úéðòúáe ãtñäa ïéøzeîa mixzen ok.íéðBéáàì úBðzî ¨¦§¤§¥§©£¦§©¨¨¤§¦
éúîéà ,äãeäé éaø øîà,dqipkd meil enicwi mixtky epwiz ¨©©¦§¨¥¨©

aL íB÷îxtkd ipaïéñðëpzexiirléLéîçáe éðMa,htynlìáà ¨¤¦§¨¦©¥¦©£¦¦£¨
ïéàL íB÷îmdàlà dúBà ïéøB÷ ïéà ,éLéîça àìå éðMa àì ïéñðëð ¨¤¥¦§¨¦Ÿ©¥¦§Ÿ©£¦¦¥¦¨¤¨

dpîæa.c"ia - ¦§©¨

àøîâ
.oiplha dxyr da yiy lk ,dlecb xir `id ef i` :dpyna epipy

àðz,`ziixaaïéðìèa äøNòepiid ,exn`yLdk`lnn milha ¨¨£¨¨©§¨¦¤
cinz mi`vnpe.úñðkä úéáa§¥©§¤¤

:dpyna epipy.ïéøçàî àìå ïéîéc÷î eøîà elàa:`xnbd zxxan §¥¨§©§¦¦§Ÿ§©£¦
àîòè éàî.dlibnd z` mixg`n oi`,ìàeîL øîà àaà éaø øîà ©©£¨¨©©¦©¨¨©§¥

àø÷ øîà'ebe micEdId ElAwe EnIw','øBáòé àìåxg`l oi`y epiidc ¨©§¨¦§§¦§©§¦§Ÿ©£
.mixet xg`l dlibnd z`

:l`eny mya `a` iax xn`y ztqep `xninøîà àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨©
ì íéîé ïéðBî ïéàL ïépî ,ìàeîL,íéðLitl zipnp dpi` dpyy xnelk §¥¦©¦¤¥¦¨¦§¨¦

dzyi `ly oqip yceg y`xa xcepd oebke ,miycg itl `l` mini
xyr mipy exary oeik ,`ad oqip yceg y`x cr xeq` ,dpy oii
cg` cer oqip yceg y`x xg`l milydl jixv epi`e ,miycg

,dpal zpy lr dng zpy ztcery mei xyrøîàpL(a ai zeny) ¤¤¡©
,'äðMä éLãçì'y rnyneì äðBî äzà íéLãçäðBî äzà éàå ,íéðL §¨§¥©¨¨¢¨¦©¨¤§¨¦§¦©¨¤

ì íéîéíéðL. ¨¦§¨¦
éøñé÷c ïðaøåcer e`iadàaà éaø íeMîeïéáMçî ïéàL ïépî ,eøîà §©¨¨§¥¨¦¦©¦©¨¨§¦©¦¤¥§©§¦

,íéLãçì úBòL`l` zery itl ycegd z` miaygn oi`y xnelk ¨¤¢¨¦
cr `eai `l m` hb `diy dpzde ezy`l hb ozepd oebke ,mini itl
oeik ,hbd lg ,miyely lila xfge ,xqg yceg dide ,df yceg
zeclend oia yxtddy oeiky mixne` oi`e ,ycegd ini lk exary

,ycegd xnbp `l oiicr zery a"ie mei h"k `edøîàpL`i xacna) ¤¤¡©
(k,'íéîé Lãç ãò'y rnyneäzà éàå ,íéLãçì áMçî äzà íéîé ©Ÿ¤¨¦¨¦©¨§©¥¤¢¨¦§¦©¨

.íéLãçì úBòL áMçî§©¥¨¤¢¨¦
:dpyna epipy,ìä÷äå äâéâçå áàa äòLúå íéðäk éöò ïîæ ìáà£¨§©£¥Ÿ£¦§¦§¨§¨©£¦¨§©§¥

.ïéîéc÷î àìå ïéøçàîmev :minicwn `ly mrhd zx`an `xnbd §©£¦§Ÿ©§¦¦
áàa äòLzc ,minicwn `léîc÷î àì úeðòøet éîeãwàoi` - ¦§¨§¨©§¥§¨Ÿ©§§¥

inly .zeprxet lr rawpy onf minicwne ,äâéâçzevnìä÷ä`l £¦¨©§¥
,minicwnàèî àì ézkàc íeMîribd `l oiicry -,eäééáeiç ïîæ ¦§©©¦Ÿ§¨§©¦©§

.aiigzpy mcew devn miiwl oi`e
àðz,`ziixaa.ïéøçàî äâéâç ïîæ ìëå äâéâç:`xnbd zxxan ¨¨£¦¨§¨§©£¦¨§©£¦

äâéâç àîìLaepiid ,oixg`nòì÷éî éàcaeh meiàzaMa[zaya-] ¦§¨¨£¦¨§¦¦§©©©©¨
dì ïðéøçàîdzaxwdlàzaL øúáì.zay xg`l -äâéâç ïîæ àlà §©£¦¨¨§¨©©©¨¤¨§©£¦¨

,oixg`ny'äâéâç' ,øîà÷ éëä ,àéòLBà áø øîà .àéä éàîmixg`n ©¦¨©©©§¨¨¦¨¨©£¦¨
oey`x aeh mei lg m` dzaxwd,úaMameia axw lega lg m`e ©©¨

.aehåeli`áBè íBéa eléôà ,äéiàø úìBò,lega lgyïîæ'czaxwd §©§¦¨£¦§¦§©
'äâéâçmewn lkn ,`edïéøçàîe .dii`x zlerd z`épîin zrck - £¦¨§©£¦©¦

,`ziixad dzpypïðúc ,àéä éànL úéadviaa(.hi),éànL úéa] ¥©©¦¦§©¥©©
ïéàéáî ,[íéøîBà[miaixwn-]íéîìL[dgnye dbibg],áBè íBéa §¦§¦¦§¨¦§

lke` jxevl dk`lne ,mipdkle milral dlik` mda yiy meyn
.aeh meia dxzed ytpïäéìò ïéëîBñ ïéàå,aeh meia minlyd lr - §¥§¦£¥¤

.zeay meynàì ìáàmiaixwnúBìBò`l` ,llk aeh meia dii`x £¨Ÿ
.crend legaïéàéáî ,íéøîBà ìlä úéáeoia aeh meiae íéîìLoia ¥¦¥§¦§¦¦§¨¦

úBìBò,dii`xås`.ïäéìò ïéëîBñ §§¦£¥¤
:'dbibg onf lk'l sqep xe`ia,øîà àáø,`ed `ziixad yexit ¨¨¨©

äâéâç ïîæ ìk ,äâéâç,lbxd lk -ïéøçàîla` ,dzaxwdéôè± £¦¨¨§©£¦¨§©£¦§¥
lbxd xg`àì.dze` mixg`nïðúc(.h dbibg),âç àlL éî`l - Ÿ¦§©¦¤Ÿ¨

ezbibg `iad,âç ìL ïBLàøä áBè íBéa`ed ixdúà CìBäå ââBç §¨¦¤¨¥§¥¤
Blek ìâøä ìk,minid x`ya e`ianeåa elit`ìL ïBøçàä áBè íBé ¨¨¤¤§¨©£¤

øáò .âçlk,âç àìå ,ìâøäaeyBúeéøçàa áéiç Bðéàzevn drwte ¨¨©¨¤¤§Ÿ¨¥©¨§©£¨
.ezaxwd

:sqep xe`ia,øîà éMà áø,`ziixad yexit jkïîæ ìëå äâéâç ©©¦¨©£¦¨§¨§©
ea `iadl xn`pyïéøçàî ,äâéâç,zay xg`l ezaxwdezeaxl `a £¦¨§©£¦

úøöò eléôàzereay -àîBé ãçcy ,`edïéøçàîxg`l daxwdd £¦£¤¤§©¨§©£¦
.zecrend x`yk mini dray oinelyz el yie ,zayïðúc(.fi my), ¦§©

eíéãBîi`ny zial lld ziaíBiL ,úaMa úBéäì úøöò ìç íàL ¦¤¦¨£¤¤¦§©©¨¤
çBáè[dbibg inlye dii`x zler zgiaf-].úaMä øçà §©©©©©¨

,íéøeôa äòéèð òèð éaø ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨©¦¨©§¦¨§¦
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רי izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtziprz
äçîùÐ.dzyne lk`n lyäðîæáÐlr meia ea daeg `idy jezn ,xyr drax`a

cigie cigi lkÐea oixew lkdc ,cigia elit` dze` oixew.qp meqxt `ki`e ,äðîæá àìù
Ðdqipkd meil oinicwnd mixtk oebkÐmeqxt opirac ,dxyra `l` dze` oixew oi`

.`qipäðîæá àìù ïéá äðîæá ïéá øîà éñà áøåÐineqxt meyn ,dxyr xg` xfgl devn

dxyr gky` `l i` la` .`qipÐax xn` `l

,cigia dz`ixw xeqi` oi`y ,ixwil `lc iq`

.dxyra dzexwl devn `l`àäì áø äéì ùçå
éñà áøãÐ.ovaiwe dxyr lr xfgeúáù áøò
àåä íðîæÐinin edl reawd onf `edy rnyn

oinicwn xn`w `lcn ,dlecbd zqpk iyp`

mpnf zay `de :dil dyw ikdl .zay axrl

`l` .mifxtl rawed xyr drax` ixdy ,`ed

li`ed dpin rnyzc ,`pyil i`d hwp ikdl

dlecbd zqpk xg`y l`xyi inkg odl epwize

daxc meyn micwdlÐonfe meik epl `ed ixd

`edy it lr s`e ,eixac lkl dlgzn reawd

opnfa `lyÐ.opnfk iedäðùîåøîà åìàáÐ

lg m` oinicwn exn` dlibn ly mipnfa

.zaya xyr drax`íòäå íéðäë éöò ïîæ ìáà
Ðzegtyn eidy ,(` ,gk) ziprz 'qna xen`d

`iadl dpy lka mini mdl reawy l`xyi ly

oaxw oi`iane ,dkxrnd jxevl ycwnl mivr

zaya zeidl lg m` .odnr mivrÐoixg`n

,zaya zeidl lgy a`a dryz oke .xgn meil

oicd `ede.zaha dxyrle ,fenza xyr drayl

a`a dryz hwpc i`deÐea eltkedc meyn

,zenev x`y la` .ea oiprzn lkde zexv

evx :(a ,gi) dpyd y`x zkqna opixn`Ð

evx oiprznÐ.oiprzn oi`äâéâçåÐmei lg m`

zaya aehÐixdy ,xgnl dbibg inly oigec

z` ldwd" oke .dray lk oinelyz dl yi

i`vena dhny ly dpey`x dpya didy "mrd

ray uwn" aizkck ,bg ly oexg`d aeh mei

(`l mixac) "dhnyd zpy crena mipy

jlnd didy ,(` ,`n) dheq zkqna opixn`ck

oiaiig mrd lke ,dxez dpyn xtq dxeza `xew

z` ldwd" aizkck ,mth z` `iadle `eal

,xyt` i` zayae ."shde miypde miyp`d mrd

yxtn inlyexi `xnbae .xgnl eze` oixiarne

zaya dil opicar `lc `dcÐ,dniad iptn

dxfra jlnl oiyer eid ur ly dnia :opzck

!lenz`n dcarile :mzd opikxte .dilr ayeie

.dxfr dil `wigc :ipyneïéîéã÷î àìåÐ

`xnba yxtn `nrh.àøîâïéðìèá äøùò
Ðozk`lnn milha ody ,zqpkd ziaay

dltza oiievn zeidl ick xeav lyn mipefipe

:(a ,e) zekxa zkqna xn xn`c .zqpkd ziaa

epi`e zqpkd ziaa `ed jexa yecwd `ay oeik

.'eke dxyr my `veníéîé ïéðåî ïéàù ïéðî
íéðùìÐdpyl mreh ip`y oii mpew :xn`c oebk

Ðoqipa cg`a xcp m`e .meil mein ycg xyr mipy dpenÐep`y minrt e` ,dpald zeni lr oixizi dngd zeniy mei xyr cg` yi oiicry it lr s` ,`ad oqipa cg` cr xeq`

.oixqg miycg oiyeríéùãçì úåòùÐdryze mixyr meil dkiygyn `ae ,xqg ycg dide ,df ycg cr o`kn iz`a `l m` jhib df :xne`d oebkÐjeza `ed oiicr mixne` oi`

.dvgne mei dryze mixyr dpal ly dycg ixdy ,ycgdåäééáåéç ïîæ àèî àì éúëàÐ.mixcpa reaw onf odl reawy mipdk ivr oke .ozaeg ici e`vi `l denicwi m`eàîìùá
äâéâçÐ.zaya rlwi` i` mixg`n ipzwcàåä äâéâç ïîæã áåè íåéá åìéôàÐ`pyil rnyn ikde .cren ly eleg cr dii`x zler oixg`n ikd elit`e ,dbibg inly aixwdl xzeny

ef efi`e ,dbibg onf `edy s` mei eze` oixg`n epnf ribdy xg` xac yi cere ,oixg`n dbibg :`ziixacÐ,(bk zeny) "mwix ipt e`xi `l" aizkck ,lbx zaeg `idy ,dii`x zler

" :(` ,f) dbibg zkqna opixn`e"í÷éø éðô åàøé àìÐ,xgnl `al dlekid dler aeh meia oiaixwn oi` :ixn`c ,`id i`ny ziae .daxw `l aeh meia ikd elit`e .migafe zelera

.lbxd zaeg `id elit`eáåè íåéá íéîìù ïéàéáîÐn ody.(ai zeny) "ytp lkl lk`i xy` j`" aizke ,aeh meia mc` lk`ïäéìò ïéëîåñ ïéàåÐdvia) opzc ,`id zeay dkinqdy

.dhigy dkinql skz i`ny zial edl zilc ,lenz`n eknqi aeh meia eaixwiy el` lre .dnda iab lr oiakex `l :zeay meyn od el` ,(a ,elúåìåò àì ìáàÐixaqc ,oi`ian oi`

"mkl"Ð.deabl `leúåìåòå íéîìù ïéàéáî íéøîåà ììä úéáåÐ"mkl" miiwn ip` dneÐ.miebl `le mkläâéâç ïîæ ìëÐ.dzedyl i`yx oexg`d aeh mei cr ,lbxd lkéùà áø
ïéøçàî äâéâç åá äøîàðù ïîæ ìë äâéâç øîàÐcg` mei `l` dpi`y zxvr elit`e .zaya d`a m`Ð.axwil onf dl yi oiicre ,dray lk dl yi oinelyzìçù úøöòá ïéãåîå

úáùá úåéäìÐoiaixwn oi` zeler :ixn`c ,ediinrhl i`ny ziae .zayd xg` zxvr ly geah mei :mixne` i`ny zia ,zay axra zeidl lgy zxvra ewlgp (` ,fi) dbibg zkqna

zaya zeidl lgy zxvra oicene .aeh meia oiaixw [zelere] minlydy ,geah meil oizndl jixv oi` ,geah mei dl oi` :mixne` lld ziae .zay xg`l cr eaixwi `l jkld ,aeh meia

.zxvrl oinelyz yi :`nl` ,zayd xg`l meid zepaxw ly geah meil oiznne ,zaya oiaixw dbibg inlye dii`x zler oi`y
äðåø÷á
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äåäopgei iax `dc ,axc dizeek `zkld mewn lkn Ð iq` axc `dl ax dil `caer

miaezkd oia daezkd dlibna `xewd :xn`wc ,(a,hi sc) ipy wxt dizeek `zi`

opgei iaxe axc ,dkld oke ,cigia dze` oixewy `nl` .xeava `d cigia `d :wiqne .(`vi)

epiaxe ,ded axc cinlz iq` axc ,cere .`zhiy cga eniiwc `kd oky lke ,opgei iaxk dkld

,jxal jixv cigia s`c wqt milyexi yi` sqei

ipira d`xp :aiydy ,i"yx zaeyza `vnp oke

jxan cg` ,xeav `py `le cigi `py `lc

epgkedy xg`n xnel d`xp oke ,oirney mixg`e

[cigia] dkxa da oi`y `zi` i` .cigia dz`ixw

jxan i`ne (a,`k onwl) iyextl dil ded Ð

.xeava xn`c

úìåòdywdÐ oixg`n aeh meia elit` dii`x

wxt opixn`c `dn ,opgl` epax axd

meia dacp zler hgeyd :(mye `,ai) dviac `nw

`id i`ny zia ipn jl xn`c :wiqne .dwel aeh

iedc ,dii`x zler ipz `l i`n` :dywe .'eke

dwelÐ aehmei jxev iedc ab lr s`c ,ith `zeax

zler hwp ikdlc xnel oi`e ?i`ny ziac `ail`

df Ð lld zia exy ikd elit`c opireny`l dacp

gken (mye `,hi) mzdc ipy wxta `dc ,epi`

ly [dpi`y] dler lr lld zia ewlgp `lc `icda

ok m`e .aeh meia daixw dpi` i`cec ,aeh mei

ikdlc :xnel yie ?dacp zler hwp i`n` ,dyw

epi` Ð dacp inly `d :wcinl ,dacp zler hwp

la` ,ytp lke` jxev eda `ki`c oeik ,dwel

."mkl" aizkc meyn `ki` `din `xeqi`
ugxe
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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izni`naרב cenr d sc ± oey`x wxtziprz
éøåôö ìù äðåø÷áÐ.zepexw jelid zrya ,`iqdxta ,weyd meiaåì åãåä àìåÐ

.a`a dryznåéðôì øîàÐ.xfrl` iax [iptl]äéä êë àìÐ,ixnbl xewrl ywia `l

.cala dpy dze` `l`íéðùä íéáåèÐaeh eiykr ,xaca dreh iziid izrny `l eli`

.zn`d ipzcnily iläåä øñéáøà øáÐ.oitwend on dzid `läîåç úô÷åî àéøáèå
òùåäé úåîéîÐ.`xwn opitli onwlàèéùô éëå

äéìÐxqiax`a ixy in ,xqing ipan didy

.dk`lnaàëøöð àìÐixdy ,ziprz zlibna

ctqda xeq`y xzq` zlbna oiaezk xak

.'ek xeq`l `l` ,ziprzeàðúéë éãù=rxef

.ozytäåä äéîåé øáÐ.exir ipa ea e`xwy

ded dinei xa `niz elit`rhpy iax .opiqxb

drihpÐjl `iyw `wce ,rhp ea e`xwy meia

dk`ln ziiyra xeq`y aeh meiÐ`xw `edd

aizk "aeh meie dzyne dgny" aizkc

dlaw zrya la` .dlaw mcew ,`xwirnÐ`l

oxqe`l ,dzyne dgny `l` odilr elaiw

.odilr elaiw `l aeh mei la` ,ziprze ctqda

âåäð àì éáøã äéøúàáåïðéñøâÐly enewna

.xaca xeqi` ebdp `l iaxäçîù ìù äòéèðÐ

`ed dgny mei mixetc oeikcÐrehpl xzen

.dgny ly drihpåìà åøáò ïðúãëÐyely

.minybd lr oiprzn oic ziay zeiprz dxyr

åðòð àìåÐ.minyd onïéèòîîÐdrihpa

.oipaaeéèð àðúåäçîù ìù äòéèð äòÐoipa

oibdepy ,dgny ly oipaa oixeq`y o`k xen`d

.mila`ke oitefpk onvräòéèðåÐo`k dxen`d

Ðiwpxea` oebk ,dgny ly drihpÐoli`

iab lr eze` oitteky oli` oebk ,d`p elivy

eizgz oilke` miklnde ,zecizie zeqpelk

oipae .zegny ipina da oipcrzne dngd zenia

epal zepzg ziaÐepal dy` `iynyk

dteg el dyere ,zia el dpea did oey`xd

.dgny ly drihp `ki` :`nl` ,ekezaéøòå
'åâå íéãöä øöáîÐzlgpa (hi) ryedi xtqa

ixwe ,`ixah ef zwxc onwl ol `niiwe ,ilztp

.i`ed dneg ztwen :`nl` "xvan ixr" dil

àéåä àîéã àøåù àñéâ ãçãÐdneg dl oi`

i` dil `wtqne ,dzneg mid `l` ,cg` cvn

.`l i` swid aiygøâéà øåù àìå äîåçÐizaa

dl oi`y xir `le "dneg xir" aizk dneg ixr

ef zekenq miza ztwen `l` ,dnvr ipta dneg

dneg zeyrp miza ly zepevig zenege ,efl

xbi` xey epiide .xirlÐbb .dizeneg dizebby

.xbi` opinbxznáéáñÐmixvgd iza iabl

izac llkn "aiaq dneg mdl oi` xy`" aizk

.xn`w aiaq [dneg] zaaeqn dneg ixrèøô
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מגילה. פרק ראשון - מגילה נקראת דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הכול מאמינים באמונה טהורה בה' ברוך הוא ובתורה ומצוות שלו.
היום יום ה' טבת
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:`xnbd zvxzn,déì à÷tñî àì äîBç éøò éza ïéðòìoi`y i`cee §¦§©¨¥¨¥¨Ÿ§©§¨¥
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àéä òLBäé úBîéî äîBç úôweî ïéîéðada mi`xewe ,ze`ceea ¦§¨¦¤¤¨¦§ª©¦
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dîLdixah lyíeL ìò ,'únç'da yiy.àéøáè énçe'úwø'xkfpy §¨©©©©¥§¤§¨©©
,mydîL àø÷ð äîìå .éøBtö Bæixetiv lyàééìcéîc íeMî ,'úwø' ¦¦§¨¨¦§¨§¨©©¦§¦©§¨

xdd y`xa zayeie zdabeny -àøäðc àúwøkxdpd ztyk - §©§¨§©£¨
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.xepikd

:opgei iax lr dywn `axø øîà,àázwxy opgei iax xn` cvik ¨©¨¨
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,l`xyi.dúcîç éìk äãaà ék ,úwø äøîà dì àð éBàgkene ¨¨¨§¨©©¦¦§¨§¥¤§¨¨
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å ,'ììäð éáLBé úàå ïBøè÷ éáLBéixdäåä åéúBcî ìò íòøúî ïeìeáæ §¥¦§§¤§¥©£Ÿ©§¦§©¥©¦¨£¨
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.mlyl ila ipnn elhi `ny xnelk ,z`fBì øîà,d"awdíL' ¨©¨
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,'yace alg zaf' mda yiy l`xyi ux`a zenewnd lk z` izi`x
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éð÷aìeúc àø÷à ãò éáekepiide ,[zenewn ly zeny-]ïéøNò ¥©©§¨§§©§¦¤§¦
ïézøúå[mizye mixyr-]àkøeà éñøt,[jxe`-]àéúeôe[agexe-] §©§¥©§¥§¨§¨
àzéL[yy-],éñøt,zeraexn ze`qxt mizye miyely d`n mdy ¦¨©§¥

.eig`n zegt oeleaf laiw `l ok m`e
e ,ixetiv ef oexhw ok` :`xnbd zvxznéëä eléôàda yiy s` - £¦¨¦

'yace alg zaf'déì àôéãò íéîøëe úBãNoeleafl miaiag eid ± ¨§¨¦£¦¨¥
e .mrxzd jkitle ,yace algn xzei minxke zecyénð à÷éc©§¨©¦

,el miticr minxke zecyy weqtd oeylnìò éìzôðå' áéúëc¦§¦§©§¨¦©
dpéî òîL ,'äãN éîBøîenk minxke zecy el oi`y ezprh dzidy §¥¨¤§©¦¨

.dcy inexna ayeid ilztpl
:zenewn zeny lr `xnin cer d`ian `xnbd,eäaà éaø øîàdn ¨©©¦©¨

xn`py(c a diptv)úáLBé àéäL ,íBãà úa éøñ÷ Bæ ,'ø÷òz ïBø÷òå'§¤§¥¨¥¥¨¦©¡¤¦¤¤
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.l`xyil drx zeyrln,íeçvðå éàðBîLç úéa úeëìî äøábLëe§¤¨§¨©§¥©§©§¦§
dúBà ïéøB÷ eéämyaúãéçà'[zyeak-].'øéL ìcâî ¨¦¨£¦©¦§©¦

áéúëc éàî ,àðéðç øa éñBé éaø øîàdixkf z`eapa(f h)xev lr ¨©©¦¥©£¦¨©¦§¦
mec`l y`x `idyøàLðå ,åépL ïéaî åéöwLå ,åétî åéîc éúøéñäå'©£¦Ÿ¦¨¨¦¦§¦ª¨¦¥¦¨§¦§©

eðéäìàì àeä íb.'iqEaiM oFxwre dcEdiA sN`M dideåéîc éúøéñäå' ©¥Ÿ¥§¨¨§©ª¦¨§¤§¦¦©£¦Ÿ¦¨¨
,ïälL àiîa úéa äæ 'åétîeide mec` ly dxf dcear iy`xn `edy ¦¦¤¥©©¨¤¨¤
.mdigaf inc my miwxef,ïälL àéìb úéa äæ ,'åépL ïéaî åéöwLå'§¦ª¨¦¥¦¨¤¥©§¨¤¨¤

.mec` ly dxf dcear y`x did `ed s`yàeä íb øàLðå'§¦§©©
úBLøãî ézáe úBiñðk éza elà ,'eðéäìàìl`xyi ly.íBãàaL ¥Ÿ¥¥¨¥§¥¦¨¥¦§¨¤¤¡

'äãeäéa ólàk äéäå',[dcedi ly cenil ziak-]ïBø÷òå'didz §¨¨§©ª¦¨§¤§
'éñeáék,milyexik -úBiñ÷ø÷å úBiøèàøz elà[mdly cre iza-] ¦¦¥¥©§¦§¦§¨¦

íéaøa äøBz ïäa ãnìì äãeäé éøN ïéãéúòL ,íBãàaL.milyexiak ¤¤¡¤£¦¦¨¥§¨§©¥¨¤¨¨©¦
,÷çöé éaø øîàxirdì''íL,oc ipa eyaky,ñééît Bæexewn myy ¨©©¦¦§¨¤¤©§¨

.ocxid lyïéìBtBøèî äúéä àéäL ,íBãà úa éøñ÷ Bæ ,'ø÷òz ïBø÷ò'¤§¥¨¥¥¨¦©¡¤¦¨§¨¤§¦
íéëìî ìLz`xwp `id recn `xnbd zyxtne .zekln ly `n` - ¤§¨¦

:zeklnd m`,éøîàc àkéàmeynéëìî da éaøîcmy milcbny - ¦¨§¨§¥¦§©¥¨©§¥
.mikln ipa,éøîàc àkéàåmeynéëìî dpéî éî÷Bîcmicinrny - §¦¨§¨§¥§§¥¦¨©§¥

.mikln myn [mipnn-]
mixrd izy :wgvi iax xn` ceríãà Eì øîàé íà ,íéìLeøéå éøñ÷¥¨¦¦¨©¦¦Ÿ©§¨¨

yïîàz ìà ,ïäézL eáøçy jl xn`i m`e ,eleáLé[eayiizp-] ¨§§¥¤©©£¥¨§
,ïäézLmbïîàz ìày jl xn`i m` la` ,eläáLéå éøñ÷ äáøç §¥¤©©£¥¨§¨¥¨¦§¨§¨

,íéìLeøéy e`ïîàz ,éøñ÷ äáLéå íéìLeøé äáøç.eløîàpLl`wfgi) §¨©¦¨§¨§¨©¦§¨§¨¥¨¦©£¥¤¤¡©
(a ek'ebe milWExi lr xS dxn` xW` ori','äáøçä äàìnàxnelk ©©£¤¨§¨Ÿ©§¨©¦¦¨§¨¨¢¨¨
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אגרות קודשרח

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ג
ברוקלין.

כבוד אנ"ש בספריא כפר חב"ד,

ובראשם החתומים הוו"ח אי"א עוסקים בצ"צ

מוה"ר חיים מאיר שי' גרליק

מוה"ר יוסף נחמן שי' פרמן

ומוה"ר משה זלמן שי' קמנצקי

שלום וברכה!

בעניני  ובפרט  בהכפר,  המצב  ע"ד  הפעם  עוד  מודיעים  בו  מ"ח,  מכ"ב  מכתבם  על  במענה 
ישארו  הכפר  מאנשי  סברא שחלק  בזה  יש  חדש, אשר  לכפר  ההעתקה  עם שאלת  בקשר  החקלאות 
לכפר  יעתיקו  משפחות,  שלשים  לערך  הם  מכתבם  שכפי  בחקלאות  הרוצים  ואותם  עתה,  במקומם 

החדש...

א( בטח אך למותר הוא ההצטדקות על מה שמודיעים אותי וכותבים בהנ"ל, ומובן אשר חפצי 
ורצוני לדעת בהפרטיות האפשרית מכל הענינים הנעשים עם אנ"ש שיחיו ובפרט בשאלת ההעתקה, 

שלפ"ד היא שאלה עיקרית הן בגשמיות והן ברוחניות...

ג( בנוגע לגוף השאלה שזהו העיקר, הנה לפי דעתי - כל פעם שעוברים ממצב למצב אחר שונה 
בתכלית, יש לנקוט בעניני שמירה יותר וזהירות יתירה.

לפנים  במדינתינו  החיים  מתנאי  אנ"ש  העברת  הנה  סימנים,  וכמה  כמה  ע"פ  שנוכחתי  כפי 
חוללה משבר, אשר תקותי חזקה שסימני  וכיו"ב, ההעברה  לארצוה"ב  ת"ו,  לתנאי החיים באה"ק 
המשבר ילכו הלוך ופחות, ולא ח"ו להיפך. ובאומרי אני "משבר", הנה כוונתי בזה הן בגשמיות והן 
ברוחניות. ולא יפלא הדבר, כי מובן הוא אשר שינוי ווסת ושינוי סדרים מן הקצה אל הקצה, ה"ז זעזוע 

חזק ביותר, הדורש בתוקף לנקוט באמצעי חזוק ועכ"פ שלא להחליש המעמד.

ד( לפ"ע בתנאים יותר נוחים בנוגע להמשבר, נמצאים אנ"ש שעברו לאה"ק ת"ו, מפני שנמצאים 
הם כולם ביחד במקום אחד, ובמילא היכולת בידם, אם רק תהי' האחדות שוררת בסביבתם, להתרגל 

מעט מעט להשינויים, ואין הכרח שתהי' האתהפכא מן הקצה אל הקצה תיכף.

היינו  מבחוץ,  שההכרח  מפני  ביחד,  להיות  אנ"ש  היו  מוכרחים  לפנים,  שבמדינתינו  אף  ה( 
הרדיפות והלחץ על יראי ד' בכלל ועל חסידים ואנ"ש בפרט, הנה מעבר לגבול מדינתינו לפנים ובפרט 
ולפעמים תכופות  יש כח המושך שמושך את כל כאו"א  באה"ק ת"ו, אין כל לחץ מבחוץ, ואדרבה, 
יתחילו  קצר,  זמן  עבור  שאחר  לשער,  הוא  קרוב  ובמילא  שונות,  ולמטרות  שונים  למקומות  מושך 

להראות הניגודים שבין כח-מושך אחד לחבירו.

ו( קרוב בעיני לודאי, שבה בשעה שאנ"ש יתחילו להחלק למחנות, אף אם תהי' ההתחלה רק 
לשני מחנות, הרי תהי' זה התחלה לכמה וכמה חלוקות, אשר סו"ס ח"ו יבטלו מיעוטם בכמות ובמילא 
יש חשש לביטולם גם באיכות. ובפרט באה"ק ת"ו - הביטול בכמות ובאיכות ברוחניות והביטול בכמות 

ובאיכות בגשמיות, תלוים וקשורים זה בזה, ובפרט בנוגע להנוער, הבנים והבנות שיחיו.

ז( המורם מכל הנ"ל לפ"ד: אם חלק מאנ"ש יעברו לכפר החדש, הרי אף אם הי' הריוח לפי 
שעה עכ"פ בטוח בגשמיות, יביא זה תומ"י הפסד ברוחניות, ובמשך הזמן הלוך ילך הריוח בגשמיות 

ויוקטן, וההפסד ברוחניות אדרבה יגדל.



רט

ח( יש מקום לאמר אשר הריוח הגשמי בההעתקה לכפר החדש, אינו אלא מדומה עתה, מפני 
החסרונות שישנם במקומם עתה, שבמילא יש רצון להעתיק, והרצון מטה את השכל, ולכשיבואו על 
אתר ויתחיל כל הענין מחדש, און זיי וועלען זיך אויסניכטערען, הנה יראו שטעו בחשבון לגמרי, און 
והמרץ  ההשתדלות  את  ישקיעו  ובאם  בתחלה.  גם  ואפשר  בגשמיות,  אפילו  געלויענט  ניט  האט  עס 
שצריכים להעתקה והסתדרות במקומם החדש, בשיפור המצב במקומם עתה, הרי בודאי ירוויחו בזה 

הרבה יותר, מאשר במקום החדש.

ט( גם אם הי' הריוח הגשמי והרוחני של המעתיקים במקום החדש בטוח, יש להתחשב גם 
)אף שיש ממליצים, שאדרבה טוב הדבר  בהחלישות שתגרום ההעתקה על אותם הנשארים בהכפר 

לפניהם באשר יורווח המקום( וגם בעניני חב"ד באה"ק ת"ו בכלל.

זאל  מען  אז  ברוחניות,  ופשיטא  בגשמיות  טובתם  לפ"ד  לפועל:  ובהנוגע  הנ"ל  מן  היוצא  י( 
זיך אריינווארפען מיט די גאנצע ווארעמקייט און חסידישן חיות, בשיפור המצב במקומם עתה, און 
אריינווארפען זיך אין דעם מיט א היסח הדעת לגמרי מהרעיון שאין זה אלא ענין של איזה שבועות 
או חדשים, ושאז יפעלו אצל הסוכנות ואצלי און אלע אנדערע, שיעתיקו למקום אחר, שזה כנראה 
מבלבל את דעתם במקומם עתה מכל וכל, וכשיגשו לכיוון הזה בהנחה הנ"ל, הרי בטח ידרשו בתוקף 
המתאים בהמשרדים השייכים לזה, שיתנו להם את שטחי הקרקע שבשטח חברת המהדרין, בהקדם 

היותר אפשרי.

ולפלא ביותר מה שכפי מכתבם הנדון הוא ע"ד ת"ק דונם, ולכה"פ צריכים היו לדרוש אלף 
דונם.

יא( נראה לי שאם הי' ברור בעיני הסוכנות, שאין בתוך אנ"ש חילוקי דיעות בזה, וכאלו שלא 
יסכימו בשו"א להשאר במקומם עתה, הרי זה מכבר היו נותנים הקרקע הנ"ל להם.

של  העיקרים  מעסקים  אשר  בלא"ה,  א"א  ולפ"ד  ובטחוני,  תקותי  אשר  להעיר  למותר  יב( 
הכפר תהי' ג"כ חקלאות. ולא בדרך טפל אלא בדרך עיקר. ואם יש משפחות שמטעמים שונים אינם 
הרוצות  הכפר  חצי  בערך  עכ"פ  הרי  מכתבם  ולפי  משפחות  די  יש  בטח  הרי  לחקלאות,  מתאימים 
ענינים לא  ושאר  ויש להם לאחוז בכל האמצעים להסתדר דוקא בחקלאות,  ומתאימות לחקלאות, 

יהיו אלא בתור סניף.

יג( למותר לבאר, אשר איני שולל כלל וכלל הרעיון והשאיפה לייסד עוד נקודות התיישבות 
חב"ד באה"ק ת"ו, ובמרץ המתאים לדעתי אפשר שיהי' זה לא בזמן רחוק כ"כ, אלא שצריך לבנות 

במקום חדש, מבלי הירוס במקומם עתה, כי אז ח"ו זה וזה לא יתקיימו.

... והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו, לבשר איש לרעהו אך טוב בגשמיות, ואך טוב ברוחניות.

בברכת חג הגאולה ושתקויים במהרה ממש בעגלא דידן הבטחת כ"ק אדמו"ר הזקן בפסק דין 
של בית דין שלמעלה אשר בכל ענין של תורה יר"ש ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכים בעקבותיו 

על העליונה.

בברכת חג הגאולה.

שהצעתי  לבוא  ישועתי  קרובה  ד"ה  המאמר  ובו  תש"ג,  מאמרי  המשך  הקונ'  מוסג"פ  נ"ב: 
לאנ"ש ללמדו בימי י"ט וכ' כסלו ונר חמישי דחנוכה הבע"ל.

למותר להעיר, שמכתבי זה ומכתביי בכלל, אינם ענין של פקודה כלל וכלל, שאין זה מעניני, 
אלא שכותב אני המצב כפי שנראה ברור בעיני.

אגרות קודש
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כא  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
øúéäìå øåñéàì [áëø לשימושים הן המיועד כלי -

בשבת. האסורות למלאכות והן בשבת המותרים
øúéäìå øåñéàì [âëø חלקים בו שמחוברים כלי -

כגון  לאיסור, שמלאכתם וחלקים להיתר שתשמישם
שמחוברת  עט ציפורניים, ומקצץ סכין בו שיש אולר

וכדומה  מחשבון בו שיש שעון המזון, ברכת 222עליו

להיתר  שמלאכתו כלי כדין בטלטול מותר -223.
øúéä úëàìîì [ãëø היתר למלאכת גם המיוחד כלי -

ככלי  בטלטול מותר - לאיסור תשמישו רוב אם אף
להיתר  .224שמלאכתו

zetqede mipeiv
מערכת 222) כגון איסור למלאכת המיוחד מכשיר אבל

ומקרר) תנור לעניין להלן (וראה וכיו"ב מיקרוגל הגברה,
אף  היתר למלאכת כמיוחד נחשב אינו שעון, גם עליו שיש

השעה. את בו לראות רגילים אם
להלן 223) יתבאר השונים, החלקים את להפריד ניתן ואם

האסור. לדבר בסיס בדיני
אלא 224) לאורחים, אוכל להגשת שיחדוהו מגש כגון

ודלא  מוקצה, חפצי עליו מונחים אורחים כשאין הזמן שרוב
יותר  בו שישתמשו שצריך בבה"ל שהבין ס"ו פ"כ כשש"כ
סי' השלחן ובקצות שווה, במידה לפחות או מאיסור להיתר
שהביא  קורדום, ד"ה בבה"ל עי' יב: ס"ק בדה"ש קח

בכלל  ג"כ הוא לאיסור מלאכתו שרוב דכלי מהפמ"ג
היא  עיקרה אם דוקא שזה שם מצדד והוא לאיסור, מלאכתו
אבל  להיתר, בה משתמשים לפעמים ורק איסור למלאכת
שלאיסור  ורק לשניהם בה להשתמש הכלי דרך אם
בצ"ע. והניח להיתר שמלאכתו ככלי הוי יותר בה משתמשין
לאיסור  שמלאכתו בכלי כ"א בסעי' אדמו"ר מלשון והנה
ג"כ  מיוחד והוא הואיל שם שכ' בטלטול מותרת ולהיתר
הוא  שהכלי במה תלוי דהעיקר מבואר היתר, למלאכת
ככלי  הוי היתר בו להשתמש ג"כ מיוחד הוא דאם מיוחד,
מלאכתו  שרוב מה לן איכפת ולא להיתר, שמלאכתו

הבה"ל. כס' וזה לאיסור,

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

קול: השמעת משום בשבת האסורים דברים שלח סימן ב חלק

Â גבי על בהם וכיוצא בתפוחים ולא באגוזים שוחקין אין
במתכוין  שבקרקע גומות להשוות יבאו שמא גזרה קרקע
על  לשחוק מותר אבל התפוח או האגוז לגלגל דרך להכין
אפילו  קרקע גבי על לא אבל מחצלת גבי על או השלחן גבי

קרקע. סיכת גבי של"ז בסי' כמ"ש המרוצף

שמשמיע  אע"פ טשיי"ך) (שקורין בעצמות לשחוק ומותר
צחוק  דרך בשוחק זה וכל לשיר מתכוונים ואינן הואיל קול
בתם  בשוחק אפילו אסור להרויח כדי בשוחק אבל בעלמא
למקח  שדומה מפני גרא"ד) או"ם או גרא"ד (שקורין וחסר

וממכר.

שוחקין  אפילו וקטנים בנשים למחות אין ומכלֿמקום
שיהיו  ומוטב ישמעו לא שבודאי לפי קרקע גבי על באגוזים

מזידים. יהיו ואל שוגגים

ש"ח: בסימן נתבאר בכדור ולשחוק

Ê טורח בלא בו שממלא שמתוך בגלגל מים לשאוב אסור
למשרה  או ולחורבתו לגינתו בו ימלא שמא לחוש יש
חורבה  ולא גינה לא בסמוך שם אין אם לפיכך פשתן של

משמיע  שהגלגל ואע"פ מותר פשתן בה לשרות בריכה ולא
שיר. של קול אינו קול

מים  שמוציא גדול בגלגל אלא אסרו שלא אומרים ויש
דליים  בהם הקבועים גלגלים והם טורח בלא ביחד הרבה
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו בגלגלים אבל סביב הרבה
בסמוך  בריכה או חורבה או גנה שם יש אם אף מותר מעט

סופרים: בדברי להקל דבריהם על לסמוך ויש לו

Á אסור שבא מטר ורואה הגג בראש פירות לו שיש מי
בדבר  שטורח מפני שבגג ארובה דרך בשבת לשלשלם
אע"פ  לשבת וזלזול הוא חול ומעשה שבת לצורך שאינו
מפני  לכסותן מותר אבל תקכ"א בסי' כמ"ש מותר שביו"ט
מותר  מוקצים שהם לבנין הסדורים לבינים ואפילו המטר
ניטל  שהכלי בטלטול המותרים בכלים הדלף בפני לכסותן

רע"ז: בסי' שנתבאר כמו ניטל שאינו דבר לצורך

* * *
Ë שופכו נתמלא ואם בשבת הדלף תחת כלי ליתן מותר

לרחיצה  ראוי הדלף שיהא והוא למקומו ומחזירו
מוקצה  הוא והרי לכלום ראוי אינו אם אבל עלֿכלֿפנים

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



ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מהיכנו  שמבטלו מפני תחתיו כלי ליתן אסור בטלטול ואסור
כדי  שבו המאוסים במים לטלטלו מותר ונתנו עבר ואם
שם  קבועה שישיבתו במקום עומד הוא אם משם להוציאו
להוציאו  לטלטלו שהתירו רעי של כגרף שהוא מפני
שם  קבועה שישיבתו במקום הוא אם כבודו מפני לאשפה
לכתחלה  שם ליתנו אסור כן פי על ואף ש"ח בסי' כמ"ש
לפי  מהיכנו יבטלנו ולא וישפכנו יוציאנו שלבסוף סמך על
אסור  לכתחלה אבל בדיעבד אלא רעי של בגרף התירו שלא
שם: שנתבאר כמו הפסד במקום אלא רעי של גרף לעשות

בשבת: הנוהגים פרטיים דינים כמה שלט סימן ב חלק

זמורה ‡ יחתוך שמא גזרה בהמה גבי על רוכבין אין
גזרה  המים פני על שטין ואין ש"ה בסי' כמ"ש להנהיגה
שאורגין  גומא של כלי דהיינו שייטין של חבית יעשה שמא
במה  בו. לשוט ולמדין ארוכה חבית כמין ועושים אותו
לעשות  דרך שאין מותר בכלי אבל בנהר אמורים דברים
מפני  אסור שבחצר בבריכה אבל בכלי בה לשוט חבית
והרי  לבריכה חוץ יוצאים הם הרי כששט נעקרים שכשהמים
בה  לשוט מותר סביב שפה לה יש ואם לנהר דומה זה
זה  והרי למקומם אותם מחזרת השפה המים נעקרו שאפילו

לכלי: דומה

* * *
בין · כף אל כף מטפחין ואין ירך על כף מספקין אין

כלי  יתקן שמא גזרה לאבל בין בנשואין אפילו לשמחה
יד  כלאחר ומטפח מספק כן אם אלא לקונן או לשורר שיר
כנגד  אחת או הלוח על או הקרקע על באצבע להכות אפילו
הגודל  על באמה שמכין אלו כגון המשוררים כדרך אחת
או  לתינוק באגוז לקשקש או עריבות תנועות בזה ועושין
שמא  גזרה אסור בו וכיוצא זה כל שישתוק כדי בזוג לשחק
בנישואין  אפילו זה מטעם לרקד אסור וכן שיר כלי יתקן
קילוסים  שאומרים בשעה לרקד מותר תורה בשמחת אבל

התורה. כבוד משום לתורה

שמחה  מיני בכל ולרקד ולטפח לספק ההמון שנהגו ועכשיו
שיהיו  ומוטב ישמעו לא שבודאי לפי בידם מוחין אין
לומר  זכות עליהם שלמדו ויש מזידים יהיו ואל שוגגים
לגזור  שייך ולא שיר כלי בעשיית בקיאים אנו אין שעכשיו

כלל: הוא מצוי שאינו שדבר שיר כלי יתקן שמא

עונשין ‚ ואין יכתבו שמא גזרה ממונות דיני דנין אין
מי  הסהר לבית ולהכניס לתפוס אסור ולכן בשבת
שאסור  וכלֿשכן יברח, שלא כדי עונש איזה שנתחייב
ואין  כלום עלינו אין יברח ואם דין) בכלל (שזהו להלקותו
על  כגון דברים ולהציע לקבול אבל בשבת טענות מסדרין

ס"ב. סי' באה"ע כמ"ש מותר בתולים טענות

בשבת  התמיד לבטל שלא הגולה מאור גרשום רבנו ותיקן
הקהל. טענות בשביל לא אם

יושבים  כאילו שנראה מפני לחליצה מקום לקבוע ואסור
לדון:

גזרה „ מגרשין ולא חולצין ולא האשה את מקדשין אין
לגרש  ורוצה החולי עליו שתקף מרע ושכיב יכתוב שמא

ע"ד  בשבת לגרש לו התירו ליבום תיזקק שלא כדי אשתו
אם  עליו דעתו תטרוף שלא כדי קל"ו סי' באה"ע שיתבאר

רצונו: יעשו לא

* * *
קידשה ‰ אפילו לחופה אשה כונסין ולא מייבמין אין וכן

ואסור  ליורשה אותה קונה כך ידי שעל מפני יום מבעוד
וממכר  מקח גזרת בכלל שהוא מפני בשבת קנין לקנות

ש"ו. בסי' כמ"ש יכתוב שמא משום שגזרו

משום  ובנים אשה לו שאין למי ולכנוס לקדש מתירים ויש
סומכין  מכלֿמקום עיקר, זה שאין ואף ורביה פריה מצות
שרגילין  כמו הבריות כבוד גדול כי הדחק בשעת זה על
עד  ו' ביום הנדוניא עם להשוות יכולים היו שלא שלפעמים
וכבר  הואיל שבת בליל והקידושין החופה ועושין הלילה
לא  אם ולחתן לכלה ביוש והיה ולנשואין לסעודה הוכנו
לידי  יבא שלא ליזהר צריך לכתחלה ומכלֿמקום אז יכנוס
ירא  וכל החופה שמאחרים ממה באין עבירות וכמה כך
בשבת  נישואין כלל לעשות שלא לעצמו יחמיר שמים

ס"ב: סי' באה"ע כמ"ש

Â דבר שום מחרימין ולא מקדישין ולא מעריכין אין וכן
ש"ו. בסי' כמ"ש וממכר למקח שדומה מפני לגבוה

מפני  סלעים ה' ששוה בכלי אפילו הבן את פודין אין וכן
שבת  בערב לכהן המעות ליתן לו ואין וממכר למקח שדומה
המצוה  עליו חלה לא שעדיין שכיון לברך יוכל לא שאז לפי
כיון  לברך יוכל לא ג"כ זמנה שהוא ובשבת וצונו יאמר איך
ואפילו  בשבת א' יום עד ימתין לכן כלום עושה אינו שאז
יפדהו  לא חודש שהוא ו' ביום תשצ"ג י"ב כ"ט לו כלו אם
שלימים  ימים שלשים הוא שבתורה שחודש לפי ו' ביום

הפדיון: בשעת ל"א ליום שיגיע צריך ולכן

Ê דבר כמתקן שהוא מפני ומעשרות תרומות מפרישין ואין
מתוקן. היה שלא

מה  מוטעין בין מזידין בין שוגגין בין בשבת שנעשו וכולן
לא  במזיד ומעשרות תרומות הפריש שאם אלא עשוי שעשו
כל  העושה כדין אחרים ולא הוא לא ביום בו מזה יאכל
ממנו  ליהנות שאסור במזיד סופרים מדברי האסור דבר
מיד  מותר שבת ובמוצאי שבת למוצאי עד לאחרים אפילו

שי"ח: בסי' שנתבאר כמו לו אפילו

* * *
Á לא ראשונה ביאה עליה יבא לא האלמנה את הכונס

על  לקנותה לאלמנה חופה שאין לפי ביו"ט ולא בשבת
לביאה  הראוי יחוד ידי על או ביאה ידי על אלא כך ידי

בשבת. קנין קונין ואין אותה שקונה הוא

הראוי  יחוד כבר עמו ונתייחדה ה' בליל נשאה אם ואפילו
בשבת  ראשונה ביאה עליה לבא שלא להחמיר טוב לביאה
ולא  חופה הנקרא הוא שיחוד אומרים שיש לפי יו"ט או
בלבד  ביאה ידי על אלא לאלמנה חופה ואין שלנו חופה
ה' בליל טמאה היתה אם וכלֿשכן אותה שקונה הוא
הראוי  יחוד זה שאין שומרים ב' ידי על עמו ונתייחדה
ולכן  הראשונה סברא לפי אפילו באלמנה קונה ואינו לביאה
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שבת  במוצאי לטבול מותרת ואם שבת בליל לטבול לה אין
קצ"ז. סי' ביו"ד יתבאר

יחוד  החופה אחר ליחדן יש בה קונה שחופה בבתולה וגם
גמור  יחוד יתייחדו לא או השבת קודם לביאה הראוי גמור
גמור  שיחוד האחרונה לסברא לחוש כדי כולה השבת כל
בתחלה  לעשותו ואסור שלנו חופה ולא חופה הנקרא הוא

טוב: ביום וכן בשבת

Ë או מאצלו להוליכו בנהר דבר להשיט לאדם אסור
שלא  שגזרו הגזירה בכלל ג"כ שזהו מפני אצלו להביאו
להפצילן  אסור המים פני שעל קסמים ולכן בשבת לשוט
אבל  בנהר זה וכל יפים שיהיו המים לנקות כדי ולכאן לכאן
שנתבאר  כמו כלל גזרו לא שפה לה שיש בבריכה או בכלי

למעלה:

È כלל שטה ואינה ממש הים בקרקע יושבת היא אם ספינה
לתוכה  נכנס כן אם אלא אסור לאו ואם בה ליכנס מותר
כמנהג  קשורה היא ואם רמ"ח בסי' שנתבאר כמו יום מבעוד
המים  פני על שטה שהיא אע"פ בנמל העומדות הספינות
האחד  בראשו קשור [קרש] שיהא וצריך בה ליכנס מותר

ביבשה: ובשני בספינה

‡È ליכנס להערים אסור הנהר בקרקע העומדת ספינה
השני  לעבר יוליכנה שהנכרי ויודע בתוכה לישן
תלמיד  לנו אין ועכשיו בכך להערים לו מותר חכם ותלמיד

שי"ד: סי' עיין זה לענין חכם

* * *

תולדות  כעין בשבת האסורים מדברים דינים כמה שמ סימן ב חלק
מאבות:

אפילו ‡ וחיה בהמה מן בין המת מן בין החי מן בין הגוזז
שכן  מלאכות, מאבות והוא חייב המופשט העור מן

ואילים. התחשים עורות גוזזין היו במשכן

שאין  פטור מהעור או הבהמה מן בידו צמר התולש אבל
בשיניו  או בידיו וצפרניו שערו הנוטל וכן בכך גזיזה דרך
לאחרים  אפילו ביד ליטול סופרים מדברי אסור אבל פטור
לאחרים. כלי בלא יפה ליטול ידיו לאמן יכול שאינו אע"פ

ועל  בלבד שערות ב' על אפילו חייב בכלי חתכן אם אבל
ומלקט  שיעור חצי כשאר התורה מן אסור אבל פטור אחת
חייב  באחת אפילו זקן נראה יהא שלא שחורות מתוך לבנות
שמלת  גבר ילבש לא משום אסור בחול אפילו זה ודבר

אתתא: בתקוני גבר יתתקן לא שתרגומו אשה

צריך · כן אם אלא חייב בכלי צפרנים והחותך הגוזז אין
צריך  אינו אם אבל שחתך לצפרנים או לשער או לצמר
אשה  ולפיכך לגופה צריכה שאינה מלאכה זו הרי  להם
ליל  הוא ובשבת הצפרנים ליטול שבת מערב ששכחה
שכל  לה לחתכן לנכרית לומר לה שמתיר מי יש טבילתה
ע"י  לעשותו מותר סופרים מדברי אלא אסור שאינו דבר

ושכ"ה. ש"ז בסי' כמ"ש מצוה לצורך נכרי

וצפרנים  ושער לצמר צריך אינו אם שאף אומרים יש אבל
מהעור  והצמר השער העברת היא המלאכה (שעיקר חייב
ועוד) זו, העברה לגוף צריך הוא והרי מהאצבעות והצפרנים
היו  שלא אע"פ התחשים עורות גוזזים היו במשכן שגם
שזהו  לחתכן לנכרית לומר להתיר אין ולכן לשערן צריכים
רע"ו  בסי' כמ"ש מצוה לצורך התירוהו ולא גמור שבות
דשבות. שבות שזהו בשינים או ביד ליטלן לה תאמר אלא

אין  קצת עמה ומסייעה אליה אצבעותיה מטה שהיא ואף
התורה  מן גמור (ומותר ממש בו אין שמסייע כלום בכך

לעושה  אלא לסייע איסור אין סופרים מדברי מלאכה ואף
מצוה  במקום שלא שבות משום האסור לדבר או גמורה
על  גזרו שלא כמו הסיוע על גזרו לא מצוה במקום אבל
אינו  בסיוע ואף כלום עושה אינו שהוא לפי לנכרי האמירה
שהחכמים  אלא באמת ממש בו אין שמסייע מאומה עושה
העושה  אבל בעצמו לעשות יבא שמא גזרה עליו גזרו
כמ"ש  מצוה במקום דשבות שבות הוא אפילו אסור מעשה

של"א): בסימן

* * *
בין ‚ לו בין בכלי בין ביד בין מגופו יבלת לחתוך אסור

לחה  יבלת חתך ואם יבישה בין לחה יבלת בין לאחרים
אינו  אם אף גזיזה משום להמחייבים גוזז משום חייב בכלי

שגזז: למה צריך

מאבות „ שמחק, במקום לכתוב מנת על והמוחק הכותב
לסימן  המשכן קרשי על כותבין היו שכן הן. מלאכות
שכתב  מה מוחק והיה שטעה ופעמים זוגו בן איזה לידע
לא  לכתוב מנת על שלא למחוק אבל במקומו וכותב וחוזר

כלל. מלאכה מעין זו ואין במשכן היה

לכתוב  מנת על כן שעושה משום הוא המוחק וחיוב והואיל
אותיות  מחק לא אפילו לפיכך לכתיבה מקום שמתקן דהיינו
דהיינו  הפנקס על שנפלה שעוה או בלבד דיו טשטוש אלא
ברזל  בעט עליהם וחוקקים בשעוה וטוחין חקוקין לוחות
לחקוק  כדי משם והסירה ומחקה אחרת שעוה עליה ונפלה
והוא  חייב בלוח הטוחה שתחתיה השעוה על במקומה
הכותב  וכן אותיות ב' לחקוק או לכתוב כדי במקומו שיהא
על  אבל אותיות ב' על אלא חייב אינו אותיות המוחק או
וכן  שיעור חצי כשאר התורה מן אסור אבל פטור אחת אות

במקומה. לכתוב כדי הקלף מן שעוה ומסיר במוחק הדין

מתקן  לי דמה האותיות על שנטפה שעוה המסיר הדין והוא
זהו  ואדרבה הכתובות אותיות מתקן לי ומה לכתיבה מקום

בזה. מקילין ויש יותר תיקון

לכתוב  מנת על שלא למחוק אפילו אסור סופרים ומדברי
אע"פ  אותיות כמין עליה שעשו עוגה לשבור אסור ולכן
מותר  אבל מוחק שהוא מפני לאכילה רק מכוין שאינו
להפרישו  א"צ להנאתו העושה שקטן לפי לתינוק ליתנה

שמ"ג. בסי' כמ"ש

יש  הדפים חודי בראשי אותיות עליהם שכתוב ספרים ואותן
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כותב  משום לנעלן וכן מוחק משום בשבת לפתחן אוסרין
ויש  הוא ימות ולא רישיה פסיק לכך מתכוין שאינו ואף
אלא  כבר כתובות הן שהאותיות שכיון לפי לנעלן מתירין
שאפשר  כיון כותב משום בזה אין בעלמא קריבה שמחוסרין

חד  מעשה עשיית בלי בקל כמקורבים להקריבן הן הרי ש
לפתחן  מותר וכן זו בקריבה כלום עושה ואינו ועומדים
ואפשר  קיימת שכתיבתן כיון כמוחקן ואינו זה מטעם

נוהגין: וכן כמקורבין הן והרי בקל להקריבן
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ׁשנת 39) מה ידּבר"ועּיין "מׁשה ּפסּוק על ּבּביאּור ּגוונא ּכהאי ּבאר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
כּו'" קדמאה מּתיּקּונא ּדנפקין עלמין "ּתלת c)ּבענין ,gq xF` dxFY) עּיין , ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָ¨ֵַ

.ׁשם  ָ

(40.(a ,gn igie xF` dxFY)¨©§¦

הּמתחיל 41) ּבּדּבּור ּוראּייה, הסּתּכלּות מענין עֹוד ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועּיין
כּו'" הארץ את "ואראה ּבפירּוׁש ה'" אל sFq"ואתחּנן ,b oPgz`e lirl) ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ§¥¨¤§©©

(b ,b mW xE`iAaE .a cEnr. ©©¥¨

(42.(Kli`e ` ,hv dkxA lirl)§¥§¨¨¨¥¨

(43.(c ,dv `"bn `"ez)

כּו'"44) ּבין ידעי ּדלא "עד המתחיל דּבּור סֹוף ׁשנתּבאר מה (ad'ועּיין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ©

(Kli`e c ,hv xF` dxFzA"צמחּה ּתֹוציא כארץ "ּכי המתחיל דּבּור וסֹוף . §¨§¥¨ְְְִִִִִֶַַָָָ
(Kli`e c ,`p miaSp lirl) איזה" ּגּבי ּכסאי" "הּׁשמים המתחיל דּבּור וסֹוף . §¥¦¨¦§¥¨ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ

לי" ּתבנּו אׁשר b)ּבית ,` xF` dxFY). ְֲִִִֶַ¨

מלכּות"45) לבּוׁש "יביאּו המתחיל דּבּור סֹוף ׁשנתּבאר מה (dxFYועּיין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ¨

(a ,`v xYq` zNbn xF`. §¦©¤§¥

"ׂשאּו46) ּפסּוק על ּבּביאּור סיני", "ּבמדּבר ּבפסּוק ׁשנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ(ועּיין
מענין לגּולּגלתם", ּבׁשבּועֹותוגֹו' לז"א הּכתר `)המׁשכת ,d xAcOA lirl). ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ§¥©¦§¨

"ּבעטרה  ּגּבי ב') עּמּוד ס"ו, (ּבדף אחרי ּפרׁשת מלך" ּב"מקדׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָועּיין
("הּמל "עמק ספר ּבׁשם ּׁשּכתב מה אּמֹו", לֹו .ׁשעּטרה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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,mipR sEvxtA zEIpFvigA xMip iEPiWd didi KM̈¦§¤©¦¦¨§¦¦§©§¨¦
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`xwPW ,"zgct Epiide ,mipRd z` Fci lr mixiMOW mc`A xaC̈¨¨¨¨¤©¦¦©¨¤©¨¦§©§©©©¤¦§¨

mdipR zxMd58i`Ce la` ,mipRd z` mixiMn Fci lre FAW ± ©¨©§¥¤¤§©¨©¦¦¤©¨¦£¨©©
.mipRd sEBn Fpi`W¤¥¦©¨¦

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

(47mW onqpaE .cp cEOr l"fx ixn`n lr dxFYd xF` d`x df wxR zEllkl)¦§¨¤¤¤§¥©¨©©©§¥©©©©¦§¨¨
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יֹום 51) את "זכֹור ּפסּוק על אחר ּבמקֹום מּזה ׁשנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועּיין
a)הּׁשּבת" ,`r Fxzi xF` dxFY). ַַָ¨¦§

(52.(` ,kw)
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mW zFnaiA inlWExIA "dcrd oAxw"aE59xnFl dvFx" : §¨§©¨¥¨©§©§¦¦¨¨¤©
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י"ט.72) ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַועּיין

(73" – הּיהּודים" "וקּבל ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשנתּבאר מה –(ועּיין וקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
יחיד  `)כּו'"לׁשֹון ,gv ± c ,fv xYq` zNbn xF` dxFY)(ׁשם עּיין ,. ִָָ¨§¦©¤§¥ֵַָ

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

ב'Â‡·Â¯(לח) דחו"ג התכללות בבחי' כמו ידוע הענין
בימינא  שמאלא לאכללא כמ"ש הפכים.
כמ"ש  ומים דאש התכללות שזהו בשמאלא. וימינא
כא' שיתחברו שא"א בזה זה ובללן ומים אש טרף בס"י
ההפכי  מזולתו א' כל שכלול לפי שלהם והרכב' מזיג'
וכ"ה  כידוע. כו' ממים ואש מאש מים שהוציא מה והוא
מבחי' הוא כלול א' כל דאו"כ ההתכללות בחי' בענין
שמצד  שהכלי מה והוא דוקא ההפכי זולתו מדרגת
לאין. היש בטול בבחי' נעשה יש בבחי' הוא טבעה
אין  בבחי' ולהיות לעלות שטבעו האור מדרגת שזהו
הפוכו  הכלי מדרגת בבחי' יהיה לעלות שטבעו והאור
מבחי' באור שיש מפני בו להאיר למטה ונמשך  שיורד
במים  שיש כמו ההעלאה מבחי' ובכלי למטה הירידה

כל  כמו יחד האו"כ מתאחדים ועי"ז כו'. מים ובאש אש
אחד  שכל באופן כ"א יחד מתאחדים שאינם הפכים ב'

וד"ל: כו' דוקא המנגדו במדרגת ויתלבש יתפוס
הפתילה Â‰ÊÂ(לט) שאם הנ"ל והפתילה האור כמו

באש  ונשרפת כלה ואינה לגמרי קיימת
בבטולה  אבל כלל. בה נאחז ואינו האור יקפוץ הדולק
ונאחז  למטה האור נמשך עי"ז באש והתכללותה
ישות  שנתבטל בארץ הזרע ברקבון וכ"ה כו'. בפתילה
הרוחני  אין נמשך ועי"ז שבארץ הצומח דכח באין שלה
וכן  רב. בתוס' ליש מאין להצמיחה בה הצומח דכח
כח  יומשך דוקא מזה ונתבטל שנסרח הנקלט בזרע
בכל  וכה"ג כו'. שלם ולד להוליד זו בטפה המוליד

וד"ל: או"כ כמו שזהו ומקבל. משפיע עו"ע יחוד

miwl` 'd xviie
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Â‰ÊÂ ותורת בחכ' פתחה פיה וכמ"ש חסד, תורת שנק'
של  תורה יש וכי בגמ' ומקשה לשונה, על חסד
לשמה  שלומד כאן ותירצו חסד, של שאינה ותורה חסד
אז  לשמה כשלומד והיינו לשמה, שלא שלומד וכאן
עונשים  בה יש התורה שבעצם לפי חסד, תורת נק'
אוא"ס  נמשך שעי"ז לשמה כשלומד אך כו', ודינים
כו'. שבה הדינים שנמתקו חסד תורת נק' עי"ז בתורה,
ברכו  שלא על הארץ אבדה מה על משארז"ל וזהו
ועי"ז  בתורה אא"ס המשיכו שלא לפי דהיינו בתורה,
בה  ויש דין בחי' היא התורה שבעצם לפי הארץ אבדה
בתורה  אוא"ס ממשיכי' היו אם אבל כו', עונשים
חסד  תורת נק' שאז לפי כלל דין בחי' הי' לא ממילא
מעלה  של תורה מחבר הי' דוד משארז"ל וזהו כו'.
בחי' שהוא הקב"ה מבחי' שהמשיך והיינו בהקב"ה,
וזאת  וא"ו המשכת ענין וזהו בתורה, הגדול שמו
בחי' שהוא הוא"ו בחי' את להמשיך דהיינו התורה,
הזה  הכח הנה אך זאת. שנק' בתורה הקו המשכת
בחי' שהוא כלה בחי' ע"י זהו בתורה אוא"ס להמשיך
מאין  והחכ' כתי' דהנה ממש, במציאות ביטול אין
הגדול, שמו בחי' שהוא כתר בחי' הוא אין תמצא,

אין בחי' להמשיך שלמטה וכדי אין ע"י זהו בחכ'
נמשך  ועי"ז ממש, במציאות ביטול בבחי' כשהוא
תורה  מחבר הי' שדוד וזהו כו'. בחכ' אין בחי' אא"ס
הביטול  בתכלית הי' שדוד לפי בהקב"ה מעלה של

כו'. לחבר בכחו הי' ולזה לאלקות,
Â‰ÊÂ הוא שיר דהנה לשלמה, אשר השירים שיר מ"ש

הטעמים  הנה כי טעמים, בחי' שהוא נגינה בחי'

וכנודע  המשכות ענין שהוא אותיות בחי' כמו ג"כ הם
תענוג  מבחי' והמשכות אותי' הם כי אך טנת"א, מענין
מבחי' אפי' שלמעלה מה מק"ח עמך כי בחי' עליון
שעשועי  מבחי' והמשכות אותי' שהם והיינו ח"ע,

שעשועי'. ואהי' וכדכתי' בעצמותו המלך
Ú"ÊÂ שהוא חו"ב, בחי' הוא שירים כי השירים, שיר

הוא  השירים ושיר ותושבע"פ, תושב"כ בחי'
שיר  כי כו', כתר בחי' שהוא עליון תענוג המשכת בחי'
למטה  נקודות ששני סגולתא בחי' ע"ד הוא השירים
כל  וזשארז"ל כו'. כתר בחי' שהוא למעלה א' ונקודה
שקודש  לפי קדשים קודש ושה"ש קודש השירים
בחי' הם תרין קדשים סגולתא, בחי' ג"כ הוא קדשים
קודש  שה"ש ולזה כתר, בחי' הוא קדשים וקודש חו"ב
שירו  ובלילה חסדו ה' יצוה יומם מ"ש וזהו קדשים.
חוט  עליו מושך הקב"ה בלילה בתורה העוסק כל עמי,
נק' שהתורה שירו ובלילה שע"י והיינו ביום, חסד של
בחי' שהוא בתורה התענוג המשכת שהוא שיר בחי'
שאז  ביום חסד של חוט עליו מושך הקב"ה עי"ז כתר,
ואח"כ  הא'. המשכה ענין וזהו חסד תורת בחי' התו' נק'
שיומשך  דהיינו הב', חתן בחי' הוא לשלמה אשר כתי'
בבחי' למטה התורה שיומשך למטה, ובינה חכ' מבחי'
בחי' הוא אשר לשלמה, אשר וזהו כו', פסול כשר מדות
הוא  יומין עתיק שהתגלות לפי בינה בחי' שהוא תענוג
שהוא  שלו שהשלום מלך בחי' הוא לשלמה בבינה,
שני  שמחבר הת"ת מדת שזהו הפכים, שני מחבר
שנעשה  דאימא ת"ת בחי' הוא לשלמה ואשר הפכי',
התורה  יכולה שעי"ז והיינו כו', לז"א ועת"י כתר
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שנמשכה  לפי כו', יש בבחי' בגשמי' למטה לימשך
שני  מחבר שהוא שלו שהשלום מלך שלמה מלך בבחי'
וא"ו  בחי' הב' חתן שז"ע כו', ויש אין בחי' הפכים
ישקני  וזהו כו'. ואוי"ן בשני מלא תולדות השני
פיהו  כי ביאשיהו וכמ"ש פה, בחי' ב' פיהו, מנשיקות

ירמ  (פי' סרסרו ופי הוי' פי ישקני מריתי, כאן וכך י'),
א' המשכה בחי' פה, בחי' ב' היינו פיהו מנשיקות
ועוסק  יושב הקב"ה חו"ב, בבחי' המשכה בחי' שהוא
חו"ב  מבחי' המשכה בחי' הוא שני' והמשכה בתורה,
כו'. בגשמי' למטה התורה שיומשך כדי מדות לבחי'
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שזהו Î"ÂÓÎÂפח) בנש"י והמספר המנין ענין הוא
פ' במד"ר וכדאי' החשיבות מצד ג"כ
וכידוע  כו', השמים כצבא ישראל שקולים פ"א שמות
הנשמה  שהרי דוקא, הוי' מש' היא נש"י על דההשגחה
נצחיות  וסיבת כו', מעלה צבא כמו נצחיות ג"כ היא
מעלה  דצבא הנצחיות מסיבת הרבה למע' היא דנשמה
שבהם, הא"ס מכח רק הוא וקיומם נבראים בעצם שהן
שבעל  שא"א וכידוע בהם, התלבשות בבחי' אינו וג"ז
הא"ס  והכח כו', מוגבל בלתי וחיות אור בו יהי' גבול

להם מחוץ הוא מקיים שבהם רק עמהם מתייחד שאינו
אלקות  ה"ה הנשמות אבל במ"א. וכמ"ש כו' מציאותם
טהורה  בי שנתת נשמה וכמא' מהותם, בעצם ממש
וכידוע  מאצי' למעלה וגם באצי' בשרשם דהיינו היא
שבכ"מ  היות (ועם כו' טה"ע בחי' היא דטהורה הפי'
בכ"מ  גרמוהי בחי' היינו הגבול כח מבחי' הוא שרשם
שז"ע  הצמצום, שלפני במדרי' גם בזה שמדברים
במ"א, וכמ"ש כו' דבר לכל קדמה ישראל של מחשבתן
קדמה  ישראל של ומחשבתן הצמצום בחי' הוא דדבר
שזהו  הצמצום שלפני הרשימו אותיות בבחי' היינו כו'
ממש  א"ס בבחי' ה"ז מ"מ כו'. שבא"ס הגבול כח בחי'
וכמ"ש  הוי' מש' שרשן דנשמות כ' פ"ד ובאגה"ת כו',
שהיא  בבי"ע שבאה כמו וגם כו'), עמו הוי' חלק כי
ומבואר  כנודע ממש אלקות ג"כ ה"ה נברא בבחי'
החיות  מפנימיות הוא ששרשה מפני (והיינו במ"א
אלקות  היא לבי"ע בירידתה גם ע"כ באגה"ת, כמש"ש
מבחי' הוא מעלה צבא כל בריאת ובד"כ כו'). ממש
ובריאת  כו' פיו וברוח כו' ה' בדבר וכמ"ש הדבור
נצחיות  דסיבת ונמצא כו'. מח' מבחי' הוא הנשמה
כו' הוי' דש' אלקות ממש שהיא מפני הוא הנשמה
בכ"ד  המבו' לפי וגם הנ"ל. באגה"ת לפמ"ש (והיינו
מבחי' חלק שהן היינו הכלים פנימיות מבחי' שהן
ע"פ  דרמ"ט מאה"ז על פנחס בבה"ז וכמ"ש הכלים

קטן  חלק רק היא שהנשמה ועם הראשון, ובחודש
בבה"ז  כמ"ש דכלים אלקות בחי' ה"ה מ"מ מהכלים
אלא  כ' סי' ובאגה"ק דיונתי הב' בהבי' ובלקו"ת  שם
די"ס  הכלים וכעין עצום בצמצום אלקות בחי' מעין
בהתהוותם  שגם הנ"ל לבה"ז (ובהגהות כו' דאצי'
שהן  שם ובבה"ז ממש), אלקות בחי' הן בבי"ע
מבו' והלא צ"ע (ולכאו' כו' הכלים עם מתאחדים
ובאמת  כו', מהכלים ונפרדו יצאו שכבר הנ"ל באגה"ק
הן  איך דאל"כ דביקות בבחי' שהן לומר בהכרח
התחדשות  בבחי' הוא שדביקותם לומר ואין אלקות,
החיות  בענין במ"א כמ"ש כו' רו"ש בדרך ממקורם
בהארה  רק שייך דזה כו', הנבראים את המחי' האלקי
עצמי  דבר בחי' הן הנשמות וכאשר כו', בעצמי לא
דביקות  בבחי' היא שלהם שהתאחדות לומר בהכרח
מהות  בבחי' שנתהוו הוא שהכלים דכמו צ"ל אלא כו'.
בבחי' שהוא רק דביקות בבחי' הן ומ"מ בפ"ע דבר
הן  מהכלים הנשמות כמו"כ כו', ניכרת שאינה דביקות
שיצאו  וזהו כו' ניכרת הבלתי דביקות בבחי' ג"כ
כו'. ודביקות התאחדות בבחי' הם ומ"מ כו' ונפרדו
הן  דבי"ע נשמות שנעשו גם דהנשמות י"ל ולפ"ז
רק  אלקות הן איך דאל"כ והתאחדות, דביקות בבחי'
שהוא  ומובן כו', ניכרת הבלתי דביקות בבחי' שהוא
הם  גם ומ"מ כו', דאצי' מהנשמות יותר העלם בבחי'
בבחי' הוא שלהם הקיום וע"כ כו'). דביקות בבחי'
חזקים  שהן היות דעם מעלה צבא כמו ולא עצמי קיום
מ"מ  נפסד, הבלתי דבר קיום כמו שזהו הבראם כיום
הא"ס  כח מפני רק עצמי קיום אינו שלהם הקיום
שהקיום  נשמות אבל כו', הבורא רצון דהיינו שבהם
או  בהאורות (אם במקורם ההתאחדות מצד הוא שלהם
שלהם  הקיום הרי אלקות, הן זה ושמשום בהכלים),
דהגם  האור בענין במ"א וכמ"ש כו'. עצמי קיום הוא
שהרי  כו', קיומו הוא ומזה המאור מן הוא דמציאותו
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כו', וברצותו מאיר ית' דברצותו רצוני גילוי הוא האור
דלהיות  עצמי קיום בבחי' הוא נמצא שהאור כ"ז ומ"מ
שהוא  וזהו העצם מעין ה"ה בהעצם דבוק שהאור
הוא  וקיומו חיותו וע"כ אלקות, ובחי' אור בבחי'
הגם  הכלים וכן כו'. עצמי וקיום עצמי חיות בבחי'
דביקות  בבחי' שאינם היינו דביקות בבחי' שאינם
שהן  מאחר דביקות בבחי' ג"כ הן באמת אבל ניכרת
דביקות  בבחי' הן שהכלים וגם אלקות, והן אצי'
(וגם  כו' חד וגרמוהי איהו וכמא' בהאור והתאחדות
הגבול  כח בחי' הכלים ומקור שרש על איהו יתפרש
שחוץ  דבר להוות הא"ס כח בחי' בד"כ והוא שבא"ס
חד  וגרמוהי איהו וא"כ פ', וכמשית"ל כבי' לעצמותו
הן  הכלים גם וע"כ כו'), במקורם בהתאחדות הוא
שהן  בנשמות ג"כ הוא וכמו"כ כו'. עצמי קיום בבחי'
הקיום  ע"כ במקורם, ומתאחדים ממש אלקות ג"כ
ושמו  קיים הוא וז"ש כו', עצמי קיום בבחי' הוא שלהם
כו', וכלים אורות בבחי' שזהו במ"א ומבו' כו' קיים
לעד  וקיים חי שהוא העצמות בחי' קיים הוא ג"כ וי"ל
בבחי' קיים ושמו ע"כ כו', מעצמותו מציאותו שהרי
כו', אור גילוי בבחי' הוא ית' רצונו כאשר עצמי קיום
בבחי' ג"כ שהן ונשמות הכלים בחי' הוא נכון וכסאו
ה"ה  למטה הנשמות בירידת וגם כו'). עצמי קיום
ומצות, תורה ע"י הוי' בשם ודביקות קירוב בבחי'
דתורה  עצמיות המשכה בחי' לעמו קרן וירם וכמ"ש
כו' הוי' שם על דקאי קרובו עם הם ועי"ז ומצות
אלקיכם  בהוי' הדבקים ואתם וכמ"ש במ"א, וכמ"ש

דבקים  הם הרי בגופים שמלובשים כמו גם היינו דאתם
מאיר  שאוא"ס וגם כו', ומצות תורה ע"י אלקיכם בהוי'
תורה  ע"י התאחדות בבחי' ממש פנימית בבחי' בהם

ג" ונגלה נראה הנשמות וע"י כו'. אלקות ומצות כ
על  עדות בחי' שהן לישראל עדות וכמ"ש בעולם,
ד"ה  בלקו"ת וכמ"ש כו' הסוכ"ע אוא"ס בחי' הנסתר
מישראל  בכאו"א שיש הוי' ש' בחי' שזהו פקודי אלה
ענינם  כל דנש"י ובפרט כו', ניכרים הם ובפניהם כו'
בפרטיות. לקמן וית' כמשנת"ל העולם את להאיר הוא
הוי' משם היא עליהם ההשגחה למטה בנש"י וע"כ
כ"א  הטבע ע"פ אינו עמהם ההנהגה דבד"כ כו', דוקא
אם  אופנים ב' יש ובזה מהטבע, שלמעלה הוי' משם
הוי' משם שזהו לגמרי מהטבע למעלה היא שההנהגה
הטבע  רוממות ענין שהוא נסתרים נסים בדרך או ממש,
אני  (ד"ה כמשנת"ל שבמל' הא"ס רוממות מבחי' שזהו
וזהו  כו'. אלקים בשם המאיר הוי' שם והו"ע לדודי),
השכינה  השראת הוא המספר שע"י השל"ה מ"ש
הוא  בזה המספר דענין החשיבות, מצד הוא דהמספר
כו'. השכינה השראת שז"ע אור גילוי בבחי' ההשגחה

.¯ÂˆÈ˜ ומעלתם נצחיים, ג"כ הן הנשמות והנה
בבחי' הם כי מעלה, מצבא הרבה למעלה
עצמי, קיום בבחי' נצחיים הן וע"כ אלקות, והן דביקות
ואוא"ס  תומ"צ, ע"י בה' הדבקים ואתם למטה וגם
עליהם  וע"כ לישראל, ועדות בפנימיות, בהם מאיר
רוממות  בחי' או מהטבע למעלה אם הוי' מש' ההשגחה

השכינה. השראת הוא שעי"ז המספר וז"ע הטבע,

b"xrz ,gp t"y .c"qa
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

'éåä êéùòî åáø äî""קניניך הארץ מלאה עשית בחכמה .1כולם

שלך. הכל בעולם, שנמצא מה כל החכמה. את רואים מעשיך בכל יתברך. ה' מעשיך, גדולים כמה

גדולות 2הגמרא  בריות לך יש ה'. מעשיך רבו מה אומר זה לפסוק מגיע עקיבא רבי וכשהיה אומרת:
בים  יורדות אלמלי שביבשה מתות, מיד ביבשה עולות אילמלי שבים ביבשה. גדולות בריות לך ויש בים

מתות. מיד

שבו  הנכון מקומם את מהים, שהם אלו והן מהיבשה שהם אלו הן נברא, לכל נתן ברוךֿהוא הבורא
בהם. קבע ברוךֿהוא שהבורא לטבע בהתאם יחיו,
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כד.1) קד, ע"א.2)תהלים קכז, חולין
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ה'". מעשיך רבו "מה הכתוב כוונת זו

וחשיבות. כבוד באיכות, משמעו רבו אלא 'המון', שאומרים כפי בכמות, לריבוי רק כוונתו אין 'רבו'

כלומר  שלך, הוא הכל איך רואים שמהכל אלקית, בחכמה הם והנהגתו, העולם בבריאת ה' מעשי
העולם. בבריאת הבורא של כוונתו שזוהי אלקות, רואים שמהכל

הצורה  התגברות ישנה שאצלם והמצוות, התורה עלֿפי המתנהגים אנשים אצל הוא זה כל אמנם,
החומר. על

גשמיות. משמעו וחומר רוחניות, משמעה צורה

הם  הבית, והנהגת לבוש שתיה, כאכילה, הגשמיים, עניניו שכל היא, החומר על הצורה התגברות
והמצוה. התורה עלֿפי

יותר  מתמסר שהוא ככל הרוחניות. על הגשמיות התגברות זו הרי העיקר, הם הגוף שצרכי מי אצל
יותר. מגושם נעשה הוא כך הגשמיים, לענינים

ה' רצון נגד שהן שונות בתאוות גם קרובות ולעיתים בגשמיות רק הם שלו ומעשה דיבור המחשבה,
יתברך.

הכוונה  ותכלית הבריאה של הכוונה בתכלית עמוקה, התעוררות עם בהתבוננות מתבונן הוא כאשר
ופחד. מורא עליו שנופל בהכרח אותו, ברא יתברך ה' שלשמה

המלך, של והחוזק הגדולה מפני הם מלך, מפני והפחד הגדולה היראה כי רואים אנו בגשמיות
ודם. בשר רק הוא המלך גם זה, כל ואחרי הכל. לעשות שביכלתו

העולמות  כל את ברא ובמאמרו וקיים חי הוא הרי הוא, ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך אבל
שכתוב  כמו עצום, בריבוי וקטנים, גדולים שכתוב 3והנבראים, וכמו מעשיך" גדלו מעשיך 1"מה רבו "מה

ופחד. יראה עליו תיפול זו שמהתבוננות מחיה, הוא כולם ואת הכל ואת ה'",

.øåöé÷ החשיבו את מבאר עקיבא גדלות רבי את רואים הברואים שמכל ה', מעשי של הגדולה ת
בריאתו, ואת הבריאה תכלית את מבין ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך רבו ב"מה המתעמק הבורא.

שמים. יראת לידי ובא

.a

åäæ ויכולת,4שכתוב תוקף הוא אלקים שם כי היראה, ענין נמשך אלקים שמשם ירא", האלקים "את
ערוך  בשולחן שכתוב –5כפי זה 'שם' של פירושו את לחשוב עליו אלקים, שם את מזכיר שכשאדם ,

שם  של שהחוזק כלומר ובתחתונים, בעליונים הכל לעשות היכולת ובעל ואמיץ תקיף הוא יתברך שה'
שבו. הברואים כל עם הגשמי בעולם והן הרוחניים בעולמות הן הוא אלקים

למקום  שלוחים שהרבה הוא, במוחש 6החוזק רואים שאנו כפי יסורים, של באופן ח"ו הן –
הנוגעים  בדברים גדולות ברדיפות זה את זה רודפים והם גדולים, שונאים נעשים טובים ידידים שלפעמים

יתברך; ה' בשליחות זהו שבאמת ממש, לחיים
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ו.3) צב, תהלים
הקודם.4) במאמר וראה יג. יב, קהלת
ה.5) סימן חיים אורח

ז.6) י, פרשה רבה, בראשית ז. כג, לב. טז, שמות רש"י
כב. יח, פרשה רבה, במדבר
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אמר  המלך שדוד –7כפי שהוא בשעה אותו, קילל גרא בן שכששמעי היינו קלל", לו אמר "הוי'
שהדבר  רק עליו, זאת שלח יתברך שה' זהו באמת הרי אבשלום, מידי גדולים יסורים סבל – המלך דוד

גרא; בן שמעי ידי על עבר

אזי  יתברך, ה' בעיני חן מוצאת אדם של כשהנהגתו – למקום שלוחים הרבה הטוב, בכיוון גם כך
רעות. גזירות לבטל טובים שלוחים נעשים מזיקים אפילו

אלקים, שם של התוקף בגלל שזהו הגבורה, במדת ח"ו, עמו, מתנהגים אזי טוב, מתנהג אינו כשאדם
והפחד. היראה במילא נעשית שבגללו

המלכות.8זהו  מחיצוניות נובע הדבר כי החיצוניות", "מפתחות היא שיראה

דיבור  מחשבה הנפש לבושי בשלושת רואים שאנו כפי וחיצוניות, פנימיות יש המלכות בספירת
ומעשה.

ה  דיבור פנימיות, היא הדיבור.מחשבה מאשר חיצוניות יותר הוא ומעשה חיצוניות, וא

וחיצוניות. פנימיות יש עצמה במחשבה גם

אכפת  שלא בדבר חושב וכשהוא לו, אכפת שמאוד דבר על חושב כשאדם היא במחשבה פנימיות
המחשבה. חיצוניות נקרא הדבר לו,

שלא  ענין חושב כשהוא מאשר יותר הנפש גילוי בו מאיר אזי מאוד, לו שאכפת ענין חושב כשהוא
בגילוי. בו מאיר אינו הנפש אור שאז לו, אכפת

אומרים  שאנו כפי וחיצוניות, פנימיות ישנה למעלה גם מוזכר 9כך שכאן ידיך", מעשה שבח כל "על :
חיצוניות. שהוא העשיה ענין

אומרים  אנו המלאכים אלקים 9בשיר דברי בקול יחד ביראה ומשמיעים עולם ברום עומדים "כולם
שהדיבור  היינו עשיה, כמו חיצוניות כזו לא אבל חיצוניות, הוא שגם הדיבור ענין שזהו עולם", ומלך חיים

לעשיה. ביחס פנימיות הוא

היא  הנבראים, ואת העולמות את ומחיה המהווה האלקית בהארה שההתבוננות הוא, הענין כללות
החיצוניות. מפתחות

שכתוב  שכתוב 10וזהו כמו הוי', שם על מעלים אלקים שם – מלפניו" שייראו עשה 11"והאלקים

אלקים". ה' ומגן "שמש

אלקים  שם גם כך השמש, עצם ולא הכיסוי רק הוא לנו שנראה ומה כיסוי, יש השמש שעל כשם
החיצוניות. מפתחות שהיא יראה נמשכת שממנו אלקים שם הוא והגילוי הוי', שם על ומסתיר מכסה

.øåöé÷ ומעשה דיבור פנימיות. היא בכללות, מחשבה, להיפך. גם וח"ו לטובה למקום, שלוחים הרבה
ההתבוננות  לכן חיצוניות. זוהי מאוד אכפת שלא בדבר וחיצוניות. פנימיות יש במחשבה גם חיצוניות. הם

אלקים. משם היא יראה החיצוניות. מפתחות היא בהתהוות
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י.7) טז, ב שמואל
כ"ק 8) [הערת הבא במאמר והתבאר הובא א. לא, שבת ראה

אדמו"ר].

יוצר.9) בברכת
יד.10) ג, קהלת
ד.11) פרק והאמונה היחוד שער ראה יב. פד, תהלים
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.b

ìáà"הפנימיות "מפתחות היא איןֿסוף 12התורה אור מעצמות המשכה נמשכת התורה עלֿידי כי ,
ברוךֿהוא.

היום".13כתוב  מצוך אנכי אשר האלה הדברים "והיו :

הגמרא  כך על תורה.14אומרת דברי משמע דברים מדבר". הכתוב תורה בדברי האלה, הדברים "והיו :

נאמר  וזהו 15במתןֿתורה אלקיך", ה' ידי 13"אנכי שעל היום", מצוך אנכי אשר האלה הדברים "והיו
הידוע  כמאמר מתןֿתורה, בשעת אמר יתברך שה' 'אנכי', בחינת את ממשיכים התורה יום 16לימוד "בכל

כחדשים". בעיניך יהיו

ממשיכים  ועלֿידיֿזה לגמרי, חדש כדבר להיות צריכים הנלמדים התורה דברי תורה, כשלומדים
עצמית. המשכה

שהיא  תורה, עלֿידי היא כשההמשכה אך והסתר, בהעלם היא אלקים, משם היא כשההמשכה
ממש. וגילוי אור זה אזי הוי', משם המשכה

החילוק  אלקים,17זהו משם היא שההמשכה כלומר אחת, בעין ישראל בני על מביט יתברך כשה' בין
עצמית. המשכה שזוהי התורה ידי על היא שההמשכה כלומר עיניים, בשתי מביט וכשהוא

שכתוב  כמו התורה, לאור כלים הן שהמצוות כיון התורה. לאור קיום יהיה המצוות נר 18עלֿידי "כי
אור". ותורה מצוה

ותורה  מצוה בנר גם כך המאיר. אור הוא האור שאז הפתילה, ואת השמן את המחזיק הכלי הוא נר
התורה. לאור כלים הן המצוות אור.

תעשה. לא ומצוות עשה מצוות מצוות: סוגי שני יש במצוות

כוונתן  תעשה לא ומצוות המצוה, עלֿידי שממשיכים לאור כלים שהן היא, עשה במצוות הכוונה
עשה. מצוות עלֿידי האור המשכת את למנוע שיכולה הפרעה כל ולהסיר נקי, לא דבר כל ולנקות לזכך

דירה  להיות ראויה היא אחרֿכך ורק ולטהרה, לנקותה תחילה צריך גדול אדם או מלך דירת למשל,
גדול. לאדם

הידוע  כמאמר לאלקות, כלי יהיה שהעולם כדי גם בתחתונים",19כך דירה לו להיות הקב"ה "נתאוה
מרע" ב"סור הן נקי, לא דבר מכל העולם את ולטהר לנקות בניקוי 20יש והן האסור, את לעשות  לא ,

אומרת  שהגמרא כפי וגאוה, כעס כמו הרעות והוא 21המידות אני "אין בעלֿגאוה על אומר יתברך שה'
מחליש  יתברך ה' זו עבודה שעלֿידי וגם תעשה, לא מצוות עלֿידי הוא הרע שביעור לדור", יכולים

ומצוות. בתורה לעסוק ההפרעות כל את ודוחה

התורה  אור מאיר אז שרק המצוות, קיום גם להיות וצריך מספיק, לא לבדו התורה שלימוד היינו
נכון. באור
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הבא.12) במאמר יבואר
ו.13) ו, דברים
ע"ב.14) יג, ברכות
ב.15) כ, שמות
ב.16) סעיף סא, סימן אורח-חיים אדה"ז, שו"ע ראה
ע'17) (לעיל שמע" "ועתה ד"ה מאמרים וד"ה ראה ,(16

.(26 ע' (לעיל הוי'" עין "הנה
כג.18) ו, משלי
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המאמר  כוונת מלימוד 22וזוהי אוחז שהוא שהאומר לו", אין תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר "כל
הזוהר  כדברי המצוות, קיום כשישנו רק מאיר התורה אור עיקר כי תורה, גם לו אין בלבד, "עשיה 23תורה

ביותר. הנעלה הדבר הוא בפועל שהמעשה לעילא",

ממש 24כתוב  בפועל העשיה אלא הלימוד, אינו העיקרי הדבר המעשה", אלא עיקר המדרש "ולא
העיקרי. הדבר היא

אבל  במסירתֿנפש, המצוות קיום עלֿידי ובפרט התורה, מאור של האמיתיות מאירה המצוות עלֿידי
ה'. מעשיך רבו במה להתעמק היא העבודה התחלת

.øåöé÷ שהתגלתה אלקיך" ה' "אנכי של העצמית להמשכה הפנימיות מפתחות היא התורה
ממשיכה  עשה מצות העולם, את מטהרת לאֿתעשה מצות נרֿמצוה. לכלי, זקוק התורה ואור במתןֿתורה,

בפרט. ובמסירתֿנפש בכלל לעילא עשיה האור. את

[a"yz'd zah] 'ied jiyrn eax dn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ע"ב).22) קח, (תניא ה הקודש אגרת ראה ב. קט, יבמות
.259 ע' לקמן וראה

חלק23) ע"א. קטו, א, ע"ב.חלק קח, ג
יז.24) משנה א, פרק אבות פרקי

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

היום ‡. את מאד חיבב הבעל־שם־טוב מורנו
מורנו  של התגלותו אחרי מיד השבועות. חג של השני
ועל־ בזריזות ההתנהגות הייתה שאז הבעל־שם־טוב,
הסדר  היה וכו', בזמנה שבת' 'קבלת ערוך', 'שולחן פי
ולערוך  בהשכמה להתפלל השבועות חג של שני ביום
כדי  מהתלמידים מנין נוכחים היו בה קלה, סעודה
היום, באמצע יותר, מאוחר ברכה'. של 'כוס על לברך
הבעל־שם־טוב  מורנו היה בה גדולה, סעודה הייתה
הבעל־שם־טוב  מורנו היה כך ארוכות. מתוועד
הסביר  ממזריטש המגיד הסתלקותו. יום עד מתנהג
השעות  וארבע עשרים הן אלו שהרי דבר, של טעמו
שיש  הרי התורה, את קיבלו ישראל שבני הראשונות
שבז' יוסי רבי לדעת ובפרט זה, יום ביותר לחבב

התורה  ניתנה נפלאה.1בסיון מעלה שזוהי ,
אתמול·. ההבדל דובר שזהו ובוקר, ערב  בענין

באה  ביושבי־אוהל לבעלי־עסקים, יושבי־אוהל בין
קריאת־שמע  ולאחר־מכן שחרית תפילת בתחילה
בתחילה  באה בבעלי־עסקים ואילו המיטה, שעל
שחרית. תפילת ולאחריה המיטה שעל קריאת־שמע
שעל  קריאת־שמע אם הנפקא־מינה מה לכאורה,
בתחילה, באה שהתפילה או בתחילה באה המיטה

שעל  קריאת־שמע של עניינה הרי האופנים בשני
אלא, יותר. טוב להיות וה'בכן' החשבון הוא המיטה
וביושבי־אוהל  "איכה", של בניגון זה שבבעלי־עסקים

שירה. של בניגון זה
את  הרב "ש נכדו את לימד הזקן רבינו כ"ק הוד
וההבדלים  וכתובים, נביאים תורה, של הנגינה טעמי
של  הנגינה טעמי ללמוד היה ביותר קשה שביניהם,
היתה  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק להוד תהלים.
תוקע  היה שופר בתקיעת ארוכה, נשימה לו
אמר  אף־על־פי־כן קולות, ושנים שבעים ב'תרועה'
והדבר  הנגינה, טעמי עם בתהלים פסוק חצי פעם

לבו. על השפיע
בעל־עסק,‚. של הרוחני המצב על החשבון

זן  הרי הוא שהשי"ת חושב הוא בבוקר קם כשהוא
ועופות, חיות בהמות, הברואים. כל את ומפרנס
ש"כל  האדם ואילו בעתם, פרנסתם נותן הוא לכולם

לשמשני" אלא נברא לא על 2העולם לעמול צריך
למרות  הרי החורף. ובקור הקיץ בחום פרנסתו,

לעבוד,3שכתוב  רשות שניתנה תעבוד", ימים "ששת
לברכת  כלי לעשות כדי רק להיות צריכה העבודה אך

תעשיר" היא הוי' ש"ברכת ולדעת אחרי 4הוי', .
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שבבעלי־ הרי להשתנות. שעליו – ה'בכן' בא החשבון
שלא  הוא וה'בכן', היום עבודת של החשבון עסקים
הנפש  עבודת של החשבון ואילו יותר. רע יהיה

יותר. טוב להיות הוא יושבי־אוהל אצל וה'בכן'
כאן  נאמר הרי העניין, את להבין שרוצים אלה

להבין. יכולים שאכן מספיק
לבוש. בבחינת אימרה כל הייתה עברו, בזמנים
כששמעו  ללובש. ראוי שיהיה מתאימים הלבוש את
אחד  כל לעצמו. אחד כל אותה התאים אימרה, פעם
מאזינים, כיום ואילו אליו, שייכות איזו באימרה מצא
זאת  מעבירים ולאחר־מכן אותה שרושמים גם ומה
בין  נשארת והאימרה כריכות, בשתי וכורכים לכורך

הכריכות.
שאלה:„.

מתן־תורה  רבינו? במשה מתן־תורה פעל מה
עצמות גילוי הוא ישראל ואילו בבני אור־אין־סוף,

שבה  דאצילות' עילאה 'חכמה שהוא רבינו משה
את  גם לגביו? חידוש זה אין הרי אור־אין־סוף, שורה
קיימו  שהרי לפני־זה, ידע הרי תורה של העניין
רז"ל  כמאמר שניתנה, קודם התורה את 5האבות

עירוב  ואפילו התורה כל אבינו אברהם קיים
יצחק. עם אבינו אברהם למד הסתם ומן תבשילין,
ובירידתו  ועבר, שם בישיבת תלמיד היה הרי יעקב
על  שידעו הרי בגושן, ראש־ישיבה היה הוא למצרים
של  הענין מהו אם־כן מתן־תורה, לפני גם התורה

עליו־השלום? רבינו משה לגבי מתן־תורה
תשובה:

לראות  עליו־השלום רבינו במשה פעל מתן־תורה
של  גם מישראל, אחד כל של והחשיבות המעלה את
ראשית  דבר. כל של ההתחלה היא יו"ד פשוט. איש
יו"ד  האות יו"ד. שהיא נקודה, היא אות בכל התמונה
נקודת  הוא השכלה בכל היסוד בעלמא. נקודה היא

העיקר. היא שהיו"ד מובן הרי אם־כן ההשכלה,
היא  והתחתונים העליונים העולמות בריאת
קיום  ישראל, בשביל היא התורה ישראל, בשביל
אצל  גם וכך לישראל, רק הוא שבתורה המצוות
"עבדי  אתם", "בנים בשם ישראל בני נקראים הקב"ה

ישראל. בשביל הוא שהכל הרי הוי'",
כוח  בעצם חכם היה עליו־השלום רבינו משה
בעיניו  מקודם הייתה לא הפשוטים וליהודים חכמתו,
מי  חכמתו, כוח בעצם בחכם שכן חשיבות. שום
היו  גם כך מבעלי־חיים. בעיניו נחות הוא כך שאינו
עליו־השלום. רבינו משה בעיני הפשוטים היהודים

חשיבותו  את ראה שהוא תורה, מתן בו חידש וזאת
יהודי. כל של

הגלויים, כוחותיו לפי לא להסתכל יש יהודי על
מצב  אך ומצוות, בתורה שלם הוא שאין למרות
לו, לעזור רק יש שלמים. כולם הנעלמים הכוחות
אורה  בקרן ולהעמידו יד לו להושיט מהבוץ, להוציאו

ומצוות. תורה של
כ"ק  להוד שהיה אברכים של הראשון ה'מנין'
בשנת  שנים, וחמש שבעים מאה לפני הזקן, רבינו
נמנה  זה 'מנין' על מאד. 'רזה' היה בוויטבסק, תקל"א,
הנסתרים, מהצדיקים מים שואב לא מים, שואב גם
השגה, השכלה, בתורה, רזה היה הוא כפשוטו, אלא
על  למסירות־נפש מוכן היה אלא הסברה, או הבנה
בין  ההבדל את ידע לא הוא ממש. בפועל מצוה קיום
בכל  אלא יעבור", ואל "יהרג לבין יהרג" ואל "יעבור

היה לפועל הנוגע בפועל דבר למסירות־נפש מוכן
ממש.

ואלפי  מאות ברוך־ה' כיום ישנם זה ומ'מנין'
מניינים.
מוחין ‰. מוחין. חב"ד, של העניין היא החסידות

בכלל  מדות עצמו. עם שלם להיות לא – משמעותם
יראה  אפילו אור, גילוי הרי היא אהבה מׂשביעות,  ְהן
הנקודה  את לו כשיש מרעיבים. מוחין ואילו מרווה, 
הבנה  לו כשיש הבנה, רוצה הוא לו, מספיק זה אין
רוצה  הוא לאחר־מכן הפרטים, בכל השגה רוצה הוא

אותו. מרעיב  זה וכל העמקה, הדעת, עניין
בענין  כמו עניין. כל מגדילה גם החסידות
והיה  שאמר "ברוך של הפשוט הפירוש התפילה,
ואילו  העולם", נברא אחד "במאמר הוא העולם"
הוא  ואיך העולם מהו בזה, לדעת רוצה החסידות
הם  אלה מאין, יש בריאה של העניין ובכלל נברא,
ביאורים  הרבה בזה ויש בחסידות, הקלים מהעניינים
זו  הרי טובה, לא מדה של בעניין כמו־כן והסברים.
מסבירה  החסידות אלא טובה, לא מדה סתם לא
השנה, השבועות' חג ב'המשך שמוסבר כפי זאת,
שכאשר  הקולות, את רואים העם וכל ד"ה במאמר
כהנים  ברכת בכלל הדוקר אין – השני את דוקרים

נאמר  כך ועל למעלה, נזוף זאת 6והוא ביקש "מי
גם  וזאת מלאו", דמים ידיכם חצרי, רמוס מידכם
בעניין  גם כך בכוונה. שלא לשני מכאיב  כשהוא
שענין  בחסידות, בארוכה הדבר מוסבר התשובה,
מה  הוא העיקר אלא התעניות, עניין אינו התשובה

לכסלה. עוד ישוב שלא עצמו על שמקבל
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המסירות־ עניין את חידש הזקן רבינו כ"ק הוד
פתח  אבינו אברהם הבעל־שם־טוב. תורת על נפש
פתח  הזקן רבינו כ"ק והוד למסירות־נפש, הצינור את
הבעל־ ותורת שיטת על מסירות־נפש של הצינור את

לזה. ונתינה המסירה שתהיה שם־טוב,
אירופה  בין ההבדל מה להתם, הכא בין מה
השאיפה  אחד לכל הייתה באירופה שם לאמריקה.
שלא  מי מאחרים. ושמעו בעצמם למדו להתעלות,
כולם, בן־תורה. חתן לקח בעצמו, ללמוד יכול היה
רצה  אחד כל הבעל־הבית, השוחט, המלמד, הרב ,
להיות  אחד כל רוצה באמריקה כאן ואילו להתעלות,

יותר. ונחות גס 
.Â השליחות את לדעת צריכים כאן הנמצאים כל 

לכאן. הגיעו מה לשם עליהם, המוטלת
– הצלה מטעמי לכאן באו שהם הסוברים אלה
יותר  לנו אין פרטית. בהשגחה ממש כפירה זו הרי
יראת־שמים  יותר לא אירופה, ליהודי מאשר תורה

אדרבה  זכויות. יותר בשליחות ולא לכאן באנו אלא ,
תורה  לא תורה", ל"מקום אמריקה את לעשות
בלי  יראת־שמים עם תורה כי־אם ודרך־ארץ,

פשרות.
להיות  מוכרחה אמריקה השמים: מן גזירה זוהי

אנן" דיממא פועלי "אנן תורה". מוכרחים 7"מקום ,
שעל  בגזירות להתחשב מבלי היום, את להאיר אנו

ועיכובים. ובמניעות בני־תורה
באחת  הכריז הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בעי  דלא ומאן ידע, לידע דבעי מאן ההתוועדויות:
מה  לשם לדעת צריכים כולם ידע . יהיה – לידע
כדי  זה הרי זו, לארץ העליונה ההשגחה אותנו הביאה
תורה  כי־אם פשרות, בלי תורה" "מקום כאן לעשות

שמים. ויראת
הישיבות  בני כל את לתבוע, ובכוחי תובע, אני
יש  פשרות. בלי תורה שמים, ביראת תורה ללמוד
תורה  להיות צריכה מנקים, לא בוץ שעם לדעת

תמימה.
בניכם" את מסירה 8"ולמדתם הבנה, – "בניכם" ,

הוד  אמר בהתוועדות פעם כולם. עם ללמוד ונתינה
דא  רעבייאטי אבנים, לקטו הרה"ק: אאמו"ר כ"ק
 ילדים שמשמעה: רוסית אימרה זוהי – ראבאטו

לעבודה.
.Ê הזקן רבינו כ"ק להוד שהיה השני בויכוח

שעשה  דבר הגדולה, גאונותו את כולם ראו במינסק,
בעיקר  מדבר היה הוא ליטא. גאוני על חזק רושם

את  חיבר טעמא ומהאי הנהנין', ברכות ב'הלכות
היה  הלומדות, את כשסיים בראשונה. הנהנין' 'ברכות
על  אמר ויכוח באותו בנפש. הלכה לומר תמיד נוהג

:9המשנה 
בדברו". נהיה שהכל אומר לצמאו, מים "השותה
שהוא  הבחינה, ההוראה, היא מתי תורה. – "מים"
נהיה  שהכל "אומר הוא כאשר בתורה, ומתמיד שוקד
הוי'. דבר את שומע הוא דבר שבכל כלומר, בדברו",
שמונה־ לומדים שהיו מתמידים הרבה שם היו
הוד  בא וכאן ביממה, שעות ואחת עשרים או עשרה
על־ידי־ הנה זה, פירוש להם ואמר הזקן רבינו כ"ק
לומדים  אברכים מניינים כמה אליו המשיך זה

כשרונות. ובעלי גדולים
.Á בני כל את יביא שהשי"ת אצלי ברור דבר

מד  אך שלו, למחנה מוכים הישיבה שיבואו וע
על  כשחיוך חכמים לבוא יכולים כשהם ומבויישים,

פניהם.
לדבר  טוב יותר השמאל, בקו לדבר רוצה אינני

שמים. יראת עם תורה היא והעצה הימין, בקו
.Ë,רמ"ג) הרבנים ל'תמימים' קרא אדמו"ר כ"ק

בכל  בית־דין בתור אותם ומינה שיחיו) ורד"ב רמ"פ
להם: ואמר עוז, תוקף
לרעך" ערבת אתה 10"אם אם הקב"ה, זה "רעך" ,

פיך  באמרי "נוקשת הקב"ה, את להמתיק רוצה
ה'ערב ' דין את ללמוד עליכם וגו'". בפיך לזר תקעת
אסיפות  לערוך עליכם חושן־משפט, ערוך' ב'שולחן
בהן  נוכחים שיהיו ולהשתדל הכשרות הישיבות בכל
ברור  לעיל: שדובר מה להם ולומר התלמידים, כל
תורה  א) עניינים: שלושה היא והעצה וכו' וכו' הדבר
רגעים  חמשה־עשר יום כל ללמוד שמים, יראת עם
שהם  מה תורה, על־פי הנהגה ב) מוסר. או חסידות
תורה, על־פי הכל יהיה חול, לימודי ללמוד מוכרחים
תהיה  אחד שלכל ג) תורה. על־פי תהיה ההנהגה וכל

אתם. ללמוד קבוצה
.È השבועות בחג תורה לומר הרביים מנהג ישנו 

הבעל־שם־ ממורנו סיפור לספר וכן החג, בסעודת
טוב.

אאזמו"ר  כ"ק הוד אמר תר"ד השבועות חג
מהבעל־שם־ סיפור וכן תורה, צדק' 'צמח הרה"ק
אך  ה'תורה', את הבין לא הענדל ר' החסיד טוב.

זו. 'תורה' גם ידע ירמי'ס בער אברהם ר' החסיד
אז, סיפר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
לישוב  מישוב הולך בתחילה היה שהבעל־שם־טוב
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א.9) מד, ברכות ראה
א.10) ו, משלי
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הפשוטים  האנשים כל את קיבץ לעיירה, ומעיירה
אנשי  כל את הקהיל אחת פעם מאד. אותם וקירב

להם: ואמר וטף, נשים אנשים, הישוב,
ותקרב " תבחר יהא 11"אשרי אמן ר"ת – "אשרי" ,

ביתך, חצריך, "ישכון דרגות, שישנן למרות רבא, שמי'
תורה' ב'לקוטי ככתוב וגו'" היכלך מכל־12קדוש ,

הכניס  בכך שווים. כולם רבא" שמי' יהא ב"אמן מקום
רבא". שמי' יהא ל"אמן חיבה הבעל־שם־טוב בהם

.‡È סימן שופר, תקיעת ישנה כיפור, יום במוצאי

תורה, במתן השבועות בחג כביכול. שכינה לסילוק
כתוב  כן יעלו13גם המה היובל "במשוך הרי : בהר",

שבועות, חג בכל גם זה עניין להיות צריך שהיה
היובל". ה"במשוך לשם משהו שיעשו

ביום, בו רק הוא כיפור יום הוא, העניין אלא
יום־כיפור  של שהעבודה מכפר, יום של עיצומו
חג  מה־שאין־כן השנה, כל להיות יכולה איננה
השנה, כל להיות צריכה התורה, קבלת השבועות,

לקבלה. רשות נתינת הוא היובל" וה"במשוך
dcerqa ,zereayd bgc 'a mei
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ה.11) סה, תהלים
ס"ה.12) בקול תשמע כי ד"ה

יג.13) יט, שמות

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

ziieb d`pye zicedi dnkg ± f"t wxt

של  חותנו – היהודי עם לידידותו הפריע לא הדבר אך אדוק. קתולי היה הראשון פרדיננד
כזה  זמן גם  הגיע ברם, אחרים. יהודים כלפי ידידותי גם היה הוא רייך. שמואל ר' – המהר"ל

ליהודים. בשנאה מורעל להיות החל המלך של שמוחו

התלמוד  את בפומבי לשרוף – האפיפיור פקודת לפי – ברומא הקתולים החלו שט"ז בשנת
עלֿפני  מרומא להתפשט החלה ורוחה בקול הריעה האינקבזיציה אחרים. יהודיים קודש וספרי
קתולים  בפראג. פרדיננד של לחצרו גם הגיעה האינקבזיציה של רוחה הרחב. הקתולי העולם

מהם. מושפע להיות עצמו  את הניח המלך ופרדיננד היהודים, נגד להסית החלו פנטיים

הבאה  השנה לקראת כי להם והודיע פראג יהדות מנהיגי את המלך אליו הזמין שי"ז בשנת
בוהמיה, את לעזוב היהודים על יהיה ולפיכך בממלכה, להם שיש החסות כתב את יחדש לא

לשלטונו. נתונות שהיו הארצות – ושלזיה מורביה

לשחד  צורך שיש סבור היה ישראל, שונאי זוממים אשר את מראש ידע אשר רייך, שמואל ר'
רכושו  כל את לתת מוכן והיה לשיחוד, ניתנים טיפוסים אלו היטב ידע הוא מסוימים. חצר אנשי

גירוש. להיות שהתקרב זה מדבר היהודים את  להציל מנת על

תהיה  כי סבר הוא לכך. התנגד המהר"ל אך המהר"ל. – חתנו עם זה בעניין התייעץ הוא
שונאיהם. שיחוד ידי על בארץ, להישאר זכויותיהם את ישיגו אם ליהודים גדולה סכנה זו

אצל  בוהמיה, של הארכידוכס – פרדיננד הנסיך – המלך של בנו התארח זמן באותו
מתמטית  בבעיה ויכוח ניהלו – אסטרונומיה שוחרי שהיו – שניהם ממורביה. יוהן הארכידוכס

הנכון. המענה את למצוא היה יכול מהמלומדים אחד אף לא אך לפותרה. ניסו אותה חשובה

יהיה  הבעיה, את שיפתור מביניהם מי אשר ביניהם, להמר הארכידוכסים, שני החליטו ְֵָלכן
הרוחני  במישור "עבד" יהיה והשני הבעיה. את לפתור הצליח שלא – השני של הרוחני אדונו
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להפסיד  או להרוויח אחד כל יוכל בה שנה, חצי לכך הקציבו הם הבעיה. את שפתר – לראשון
זה. בהימור

והציע  בסביבתו אשר המלומדים גדולי את פרדיננד הנסיך כינס בפראג, לארמונו בשובו
עברו  כך פיתרון. מצאו לא המלומדים גדולי גם  הרי לדאבונו אך המתמטית, הבעיה את בפניהם

הנ"ל. לבעיה פיתרון עדיין  היה לא ולנסיך חדשים חמישה עד שלושה, חדשיים, חודש,

בירושה  שקיבל אחוזות גם בוהמיה של הארכידוכס פרדיננד לנסיך היו שלו, לאחוזותיו פרט
בנים. חשוך ידוע מארכידוכס

וכיוצא  מרזח, בתי אריגה, בתי טחנותֿקמח, כפרים, עיירות, מבצרים, כללו: אלו אחוזות
מאוד  חשוב היה הוא סובל. יצחק משה ר' בשם מפראג יהודי היה אלו אחוזות מנהל באלה.
המלך. של בנו פרדיננד, הנסיך יורשו, בעיני גם יותר ומאוחר האחוזות, של הקודמים בעליו בעיני 

לעיל, הנזכרות אחוזות באותן פרדיננד, הנסיך ביקר ממורביה, הארכידוכס עם ההימור לאחר
מודאג  הנסיך כי הרגיש הלה יצחק. משה היהודי מנהלם עם נפגש גם שהוא מאליו, ומובן
לו  גילה פרדיננד הנסיך ואמנם, מודאג. יהיה שהנסיך לכך גורם מה לדעת ביקש הוא ממשהו.

ליבו. על המעיק כל את

יצחק. משה ר' לו אמר יהודים" למדענים פרט שבעולם המדענים לכל פנית כי לי, "נראה

בצחוק. פרץ הנסיך

יכולים  "יהודים לעג של בנימה הנסיך אמר אלו"? כגון בעניינים היהודים יודעים "מה
להגיע  הצריכה הגאולה, אודות לחלום גם יכולים הם מקדשם. בית חורבן על ולקונן להתענות

מדעיים"? בעניינים להם יש מושג איזה אך ניסי. באופן – דמיונם כפי –

מוכן: מענה היה – מנערותו הנסיך את הכיר אשר – יצחק משה לר'

על  מוטלת "והאשמה יצחק משה ר' ענהו ליהודים" בקשר מוטעות יסוד הנחות לך "יש
וודאי  לחלוטין. מופרכים הם אשר דברים היהודים על לך סיפר הוא ישראל. שונא שהוא ְַמחנ
גם  הננו מאמינים חצות". "תיקון הננו ועורכים המקדש בית חורבן על מקוננים שהיהודים הוא
במדעים. גדולים ומשכילים למדנים בינינו שאין אומר זה אין אך ה'. בעזרת תבוא שגאולתנו
חכמה  אין פראג. העיר רב של באישיותו אותו לך יש גדול, יהודי מלומד עם להיפגש רצונך אם

בה". מתמצא שאינו בעולם

הבעיה  את עבורי לפתור פראג העיר רב "שביכולת הנסיך ענהו הנך" משוכנע "אם
אחד  אף ואשר ובשתיקה. בחשאי ייעשה זה שדבר ממך הנני מבקש אך אלי. הביאהו המתמטית,
נזקקתי  – מדעית בעיה לפתור שכדי – ייוודע אם עבורי, חרפה זו ותהיה היות מזה. ידע לא

ו  ּבּור עם ּבני של היהודי".לעזרתם כעם שפל ְְֵֵַָ

אשר  הרגיש לא וכאילו ידידותית, בנימה ואף בשלווה, הנסיך השמיע האלו הדברים את
נשמתו, עמקי עד אלו מדברים נעלב יצחק משה ר' ואמנם, היהודי. בבןֿשיחו הוא פוגע בכך

לנסיך. תשובה חייב נשאר ולא

בעל  הנך כללי ובאופן ונבון, ישר אדם הנך כי ידעתי "לולא יצחק משה ר' ענהו "אדוני"
ללא  להכירם, מבלי אדם בני של דינם הנך חורץ כי למסקנה מגיע הייתי טובות, ומידות טוב לב
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כי  יחידים, באנשים לא מדובר כאשר שבעתיים גרוע זה דבר הוכחות. ובלי היגיון של שמץ כל
דבר  יודע ואינך מכירם שאינך בשעה יהודים, על דעה להביע הנך מסוגל כיצד שלם. בעם אם
שנאה  ישראל, לשנאת וחבריהם הכמרים של השנאה מדברת מגרונך תורתם?! ועל חייהם על

כמריך". מטובי יותר יודע שבישראל הפחות פשוטה. קנאה מלבד בסיס כל לה שאין

שאינם  הכמרים אחרי שולל הולך הוא כי לארכידוכס להסביר החל סובל יצחק משה ר'
ומוסרית  השכלתית ברמה עומדים והם לתורתם אמונים שומרים שהם על ליהודים לסלוח יכולים

מהם. יותר גבוהה

להשתכר  כדי פרך, עבודת בכל לעסוק מוכנים שהם בשעה שפל, עם ביהודים תראה "ומדוע
שהם  בגלל בורים, כעל עליהם תסתכל "ומדוע בחום לטעון יצחק משה ר' החל לחמם"? לפת
כמוהם  מבלה ומי מחד, – ועבודה עמל אוהב כיהודים מי ה'? ועבודת לתורה זמנם מקדישים

כזו"? נעלית רוחנית בצורה  וחגיו שבתותיו את

כי  להוכיח כאילו היהודים, נגד טענות ברצף ופרץ יותר, להבליג הנסיך היה יכול לא כאן
מדבר: הוא מה על הינו ויודע עימו, הצדק

מאוד". עשירים וכולם כסף, אוהבים "הם הנסיך אמר בצע" אנשי הינם "היהודים

מאשר  עניים יותר נמצאים היהודים אצל טועה. שהוא לנסיך להסביר החל יצחק משה ר'
ואינם  בחשבון, חיים – ביותר העניים אפילו – שהיהודים מכך, נובע ההבדל אך אחר. עם אצל
המחר. ליום תמיד הם חוסכים טובים, פחות זמנים להיות שיכולים תמיד, בידעם פזרנים.
לשכרות  כספם את מנצלים הרי משהו מרוויחים כבר הם וכאשר בזבזנים, הינם הגויים לעומתם,
בזהב. מפוטמים שהיהודים לגויים תמיד נדמה ולכן המחר. ליום מאומה חוסכים אינם והוללות .

משה ר' הוכיח מחתא זעירים,בחדא סוחרים ואפילו יהודים שבעליֿמלאכה לנסיך, יצחק
כבדים. מסים עליהם מוטלים  זה כל ועם לחמם עבור קשה לעמול תמיד חייבים

שפל  עם בעיניך "הרינו בעיניו ודמעות דבריו את יצחק משה ר' סיים זאת" כל "ולמרות
ובור"!

אחוזותיו. של היהודי מנהלן מדברי מזועזע היה הוא ראשו. את הרכין הארכידוכס

הארכידוכס: כלפי בטענותיו הלאה והמשיך זו, הזדמנות ניצל יצחק משה ר'

חייבים  מארצנו, שהוגלינו בכך די לא אותנו. שפקדה הטרגדיה לגודל מושג כל לך "אין
ובכל  זרים, אוצרות למלא לאחרים, כוחותינו את להקריב מקום ובכל תבל, ברחבי לנדוד הננו
מתגוררים  אשר מהארצות כליל אותנו ומגרשים רכושנו, שארית את מאיתנו גוזלים מצוא עת
מורביה  בוהמיה, את לעזוב הגזירה לפני עתה הננו עומדים הנה, פושעים! היינו כאילו בהם, הננו
כלפי  מתלוננים אנו אין זאת  עם יושביהם. את  והעשרנו שנים מאות חיינו בהם  מקומות ושלזיה,
שאבינו  הקשה העונש על עצמנו, על אנו מתאוננים כיֿאם אלה, גזירות עלינו שגוזרים אלה
שהעיד  כפי ובתמים, באמת ה' אל לשוב לב שמים אנו שאין כך, עקב אותנו, מעניש שבשמים

יתברך". האֿל בשם נביאנו כל ואחריו – רבנו משה – הראשון נביאנו בנו

אמרו: התלמוד חכמי לחמנו. לפרוסת דואגים אחי שאר ולא אני לא  כי אדוני לי "האמן
השם  בחסדי זו, במדינה אוכלים שאנו זעומה לחם פרוסת אותה מזוני", יהיב – חיי דיהיב "מאן 
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עיוות  על מתפלץ הלב הרי – חרוץ?! עם מגרשים למה אבל אחרת. במדינה גם נאכל יתברך,
דבריו. את יצחק משה ר' סיים כזה" ואכזרי גס באופן הדין

לא  ומעולם מכירך, שהנני שנה כשלושים "זה אמר: מה זמן וכעבור נדהם, ישב הנסיך
כאלה". חריפים ביטויים ממך שמעתי

"החלטתי  – יצחק משה ר' השיב – היהודים" גירוש בדבר המלך הוראת שנתקבלה "אחרי
וכן  עמיתך, של המוסרי מצבם על עיניך את לפקוח עלי איתך, שאפגש הראשונה שבהזדמנות

בליבו. תועבות ושבע אליך, וב"אהבתו" ב"קדושתו" המתיימר הכומר של המוסרי מצבו על

אחי  ואת אותי שקירב באדם, והישר הגדול הנסיך אדוני באחוזת עבודתי שנות חמישים
שואפי  היזואיטים  מידי וטפנו נשינו ואת אותנו להציל כולנו, על הגן ושתיים  פעם ולא היהודים
מלהתגאל  ליבך עדינות טוהר את להציל כדי ביכולתי אשר כל לעשות אותי מחייבות – הדם

הנוכלים. בפח שנלכדו והנסיכים  האצילים עדת הרעה, העדה של הרפש ְֵּבמי

התשבחות, רב הגדול הנסיך אדוני כלפי המוסרית  חובתי את מילאתי האמורים בדברי
זה  לבבי על שהעיקה מעמסה אבן מעלי נגולה עתה רק טובים. לחיים תיבדל אדוני, וכלפיך
הלב, תם אדוני אתה, גם שמא מחשש שנה, עשרים בן לאיש היותך מאז שנה, כחמשֿעשרה

לי. רווח ועתה בפח, חלילה תילכד

עולם". אֿל ויעזרך אמת , דבר על ורכב צלח אדוני אתה

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ycew zexb`

á"ô èáù ç"ø 'á ä"á

ç"åå ,ãáëðäå äìòðä 'âä æåò éãéãé ãåáë

'éù íééç ø"äåî à"éà

,äëøáå 'åìù

,øùáúäì åðîéé÷å åðééçäù ,'ä úà êøáà ìë úéùàø

â"òèä ìò äáø äãåúå ,ùã÷ éøôñ ,íéøôñä 'åìù úøåùáî

'úé åúøæòá øùà áùåç éððäå .äæá éùôð úà 'éçäù

äîéùø àöîð éìöàå .ä"éà íìá÷ì ìãúùäì íéëéøö

íéøôñäå ,ïéøòîåðä åîùøð íâå ,æâøàå æâøà ìë ì÷ùîî

ìëåà íàå ,íéãçåéî íéæâøàá íéàöîð ,øúåéá íé÷éúòä

.éãéãéì äðçìùàå ,ä"éà ÷éúòà äîéùøä àåöîì äúò

åðúðéãî áöî äðä .åéãçé åðìåëì òâåðäá äøáãà äúòå

,íéìäú ,ùîåç äìôú éøåãéñ åîëå íéøôñ øåñçîá

ìåëéù éî íâå ,àåä àøåð ,íé÷ñåôå àøîâä éøôñ ù"ëîå

ïéàù ,íééðò éðáì èøôáå ,âéùäì ãáë ìåãâ øéçîá íìùì

-ãåîìúäå íéøãçä ìëá úàæìå ,ìåãâ øéçî íìùì íéìåëé

.ãåàîá ìåãâ ÷çåãä ñ'äøåú

éðåãàì áåúëì ïåëðì éúàöî ,äæá éúððåáúä øùàëå

,ïäë ,ïàãøàâ ,íéðåãàä íä ,àðìéåá íàø ñåôã úéá

-ãåîìúä éãéîìú ãòá äáãð íäî äù÷áàå ,ååàìàôæòáå

éúöôç àì) ,íéìäúå ùîåç ,äìôú éøåãéñ íåëñá ñ'äøåú

êøò éôì èòåî øôñî éúáúë ïëìå ,íäéìò ãéáëäì

úåàìîì íä íéöôç éë ,äðòî íäî äìá÷àå .(ùøãðä

÷úòä äæá øâñåîå .úçà íòôá àì ïáåîë êà ,äù÷áä

.åéìò íúáåùú ÷úòäå ,íäéìà éáúëî

áøä íéðáøäî ãòå ,àå÷ñàîá æëøì íéëéøö éë éúòã

øùà ,ùèéåàðéáàø áøäå ,'éù ïåòîù 'ø 'øä ,'éù ïøäà 'ø

,íéøôñ úëéîú ìá÷ì ,äìùîîä úàî ïåéùø åìá÷é íä

íéãîåìä ,íééðòä íéãéîìúä ãòá óñëå äùáìä ,ìë[å]à

ïòîìå .äðéãîä éáçøîáù ,íééøáòä ñ'äøåú-ãåîìúá

úàæì ,äùéøãä êøò éôì øîåìë ,äøùé ä÷åìçä 'éäúù

íå÷î ìëá òãéì ,úåîå÷îä ìëá øáãúäì ïåéùø íäì ïúðú

íéãéîìú äîëå ,äãîòî êéà ,ñ'äøåú-ãåîìú íù àöîðù

é"äæòá äáåøî äòôùä ìá÷ì åìëåé æàå ,íù ïåàöîé íééðò

íééðòä íéãìéäì øåæòì íéöôçä úåöøàä øàùî

äæá ÷éúòî éððäå .äøåúä ìà íé[ò]âòâúîä ,åðúðéãîáù

á÷òé øî ïåãàä ,æðëùàá éøéëîì éúáúë øùà ,éáúëî éðù

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



רלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

åãéãéå ,èòéìéàøæéàä êøåò ,èøåô÷ðàøôî íééäðòæàø

øùà ,àðìéå øéòá ìàøùé úãåâàì ø"åéä ,ïäë ñçðô 'ø áøä

øî äòôùä íäì ùéçøëäáå ,úåãäéä éðéðò êìäî ìò ,äáå

.úåøù÷úäá íäîò ãåîòì

'éù íåçð 'ø 'âä éãéãé áúëî éúìá÷ ,äøáòä òåáùá

àåäå ,âøåáîàä ãàáá ,æðëùàá äúò áùåéä ,ùèéåàðéáàø

íå÷îá øîåìë ,éðåøéò ï÷ñò) éøåáéö ï÷ñò ,ãáëð ùéà

åì ùéå ,øéòä éðéðòá äáøä äùåò 'éä ,âåùèðòîòø÷á åøåâî

øùàå ,åîåìùî éðòéãåé áúëîáå ,(úåéøåáéöá ãåáòì ùåç

úåáñ éìâøì øùà åðúðéãî éãáëðî äáøä íò àåä äàøúî

.åòñð úåðåù

,ìåãâ êøåö øùà ,áùåç éððäù ,øéáë ïîæ äæ éðàå

,åðúðéãî éøéáâ éøéùò úà íéøáãá àåáì 'éä õåçð ïôåàå

òáè éìâøìå ,äçåúô íáìå íãé äúéä úò ìëá øùà

,íéæðëùà äáøä ,òøëé íäî ãçàä ,íáì úåáéãð úåçéúô

.íéðàèéøáå ,íéúôøö

éúëøò ,ì"ðä 'éù ð"ø úáéùé íå÷î éúòãåð øùàë äúò

éðá ,åðéîò éøéáâì éììë áúëî éúáúë íâå ,äðòî áúëî åì

,åðúðéãîá äøåúä ú÷æçäá ÷ìç åç÷é øùà ,åðúðéãî

ð"øì íéáúëîä ú÷úòäá ,øåîàä ìëë [ä]àøé úåéèøôáå

.éììëäå 'éù

é"äæòá æàå ì"åç íò úåøù÷úä 'éäéù øáãä çøëäáå

,ùàøî øòùì øùôà éà øùà øáã ,áø úìòåú íéàéáî åéä

.àéøáä ïôåàá úåøù÷úää úà åãéîòé øùàë ÷ø

äìùîîä øùà ,íéîåéà íéøáã íéùòð ,åðúðéãîá

äùòð àåäå ,ìë ÷åç íåù äæá ïéàå ,ììë äæá äöôç äðéà

úâäðúî úéðåøéòä äìùîîäù íà ,íéðôä éðùî ãçàá

íéãçàù åà ,'ëçäå ,ú"ãä éãâðîî ,íéãçà ïåöø é"ôò

åà ,ïùé ÷åç äæéà äìôàî íéàéöåî úãä éãâðîî

çëáå ,äìùîîäá ò"à íéìåúå ,äæ ÷åç ïîöòî íéàéöåîù

.íéàøåð íéùòî íéùåò éðåøéòä ïåèìù

úà åç÷ì ,ìàøùéá íàå øéò ,÷ñáòèéåå øéòá ìùîì

éúá äîëå äîë ïéá ãîåòä ïùéäå ìåãâä ã"îäéáä

éë ,[ä]òåîùä é"ôò åðòãé ,íéðùá úåáø äæ ,íéùøãî

ø"åîãà ÷"ë øîà ,ò"÷ú úðùá äðä äæä ø"ãîäéáá

ïîéñìå ,úåãéñç ùåøã ,ò"éæ ò"ð ä"äìì÷åöæ ï÷æäå ìåãâä

éë óàå ,úéáä éìúåëî ãçàá ò"÷ú äðùä íùåø æà åòá÷

éúá äîë ,åáéáñ åìöàå ,æðëùà çñåð åá íéììôúî íåéä

ìéáùá ,åæìä úñðëä úéá úà åç÷ìå ,íéùøãî

,òéìàãòî áøä øùàëå .äæë ìåò òîùéä .èòèéæøòååéð[å]à

'à ãåòå ,íéìòåôä éøçáðî ãçàå ,ãîìî øî î"òèî áøäå

åàöé (ïàñôìàå øî äîåãîë) áåèä åîù úà éúçëù øùà

.äîåàî ìéòåä àìå ,øñàî úáéùéá ,íúåà åñð÷ ,äæ ãâð

äðåáùç ìò ç÷éì äöôç ,÷ñáòèéå øéòáù ìàøùé úãò

ïîåàéäå .åðàéîå úñðëä [ú]éáä úøåîú úúì øçà ïéðá

úòá íâå ,÷åçä ãâð àåäù ,äæë øáã øôåñé éë úåöøàá

äîçìîä.äúò íâ äîå úåéñðë éúáäá åòâð àì

íéøãçä úà íéøâåñ ÷ñðéî êìôá úåãçà úåøééòá

â"äøä øùà éì íéáúåëå éðåòéãåä ïë) ñ'äøåú-ãåîìúäå

,(äæì äöò íåù åì ïéàù ,åéìàåùì ,øîà ÷ñðéîã à"èéìù

ãîìì ìåëé ãçàå ãçà ìë øùà ,÷åçä úà íéòãåé åðìåëå

-ãåîìúå íéãîìî ÷éæçäì íéìåëéå ,õôçé øùàë ,åðá úà

úàî øæò íåù ùåøãì íéìåëé íðéàù ÷ø ,ñ'äøåú

øùàë ú"ú ÷éæçäì íéìåëé ïîöò ç"ò ÷øå ,äìùîîä

éøîâì íéùôçäî äæéà åàöîð çèá íù íðîà .åöôçé

ïéò úà ø÷ðì íéöôç åéäù íäî åðìáñ úò ìëá øùà)

çëá íéùåò íäå ,(åðéãìéå åðéúøåúá úåî÷ð úåùòìå ,ïéîéä

.äæì ììë áì íù åðéà ïåèìùäå ,éðåøéòä ïåèìùä

'úé åúøæòá åðéãéáù åìà ,åðçðà ,äìà ìëá íùàä éî

åéäù 'éù íéãáëðä á"òáäå íéðáøä ìë íä äéà .úåùòì

íéòåøä éøéáà .ùéà ïéà íåéäëå ,úåôéñà äîëå äîë ìò

úéøçà 'éäé äîå .å"ç úåçãð úåéùë åðçðàå ,äîéîùä åìò

àìå ,íéáâùð íéðéðò äîë å"ç äçãåé ïîæì ïîæîå ,äæ øáã

.íåàî ìë ïîæ øçà àöîð

,øáã åðì íé÷äì åðéùôðá úåöò úéùäì çøëäá úàæì

éðéðò ìëå ,ãåîò ìëåð 'úé åúøæòá øùà ,äãåâà åà äøáç

,äøäèá åâäðúé øùàå ,'úé åúøæòá íéçåèá åéäé íééúãä

.éåàøë

íää íéîéá .íéúòä åðúùð éë ,úòãì úàæ ãåò

äôéñà àåá úòá 'éù íéðáøä ãåáë ,íééøåáéöä íéð÷ñòä

,íåéäë .íéúù åà òåáù ìò àåáì íéìåëé åéä ,úåãòåúäå

,äòéñðá äàöåää ìãåâ ,äòéñðä ãáë .áùçé äðùì íåé

éðù ìò åúéá úà áåæòì ìëåéäå ,åúéáá øãñé êéàå ø÷éòäå

øåøéá äñðëä åðùé ,åúéáá åúåéäá éë ,äùìù åà úåòåáù

åðéááì ïåáàãì øùà) åîöòá øçñî äùåò åà ,øçñî éøáã

äæ éîå ,ç"îâ âéùî åà (øçñî éìòáì åéäð íéðáøä áåø

.äæë øáã úåéøçà åîöò ìò ç÷éìå áåøòì ìëåé

ïôåàá ,åðéìâøå åðéãéá åðçðà íéøåù÷ øáã ìù åììë

,ì"ø åðúåà íéææåâ åðáéåàå ,åðéøáàî ãçà æéæäì ìëåð àìù

åäåììéçå úñðëä úéá åç÷ì íù .äô ìëá åðúåà íéìëåàå

åñðëð íùå ,äøåú ãåîìúå øãç åøâñ íù ,ãåîéì úéáì

øîåà ïéàå ,øéãà çëá øö ùøô åãé .äåøâñéå äå÷îä ìåáâá

.ãåîò áùä

çëá ãâðì øéòä éùðà åãîòù íå÷îá éë åðàøä ïåéñðä

ìò 'éä ïåçöðä ,(ì"ú íéùåìç íéãâðîä íù çèáå) ìåãâ

.íãöãåò) íéùôçäî íéãçà åàöé ÷öàìàô øéòá åîëå

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



c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

(õøàá úåîù äúùò 'éö÷òñ 'ååòéä øùàë øáòä õé÷á

øéòä éùðà ìë åàöé æà ,íéøãçäå äøåú ãåîìúä øåâñì

úéøçà éë äàø øùà ,éðåøéòä ïåèìùä ãâð äìåîäå ùòøá

,äîåàî úåùò éìáî åèéìçéå ,íå÷é àì òøä íúöò øáã

íéøãçä ïë ,áåèá âäðúî äøåú ãåîìú ì"ú äúòå

úåàî äùùë ì"ú íù íéãîåìå ,éåàøä øãñá íéâäðúî

.íéãéîìú

åðéðéðò íò áùçúäì íéìåëé íðéà íéðéðòä íðîà

íéòáù íà ,íéìåëé éúìá åà åðçðà íéìåëé íà íéèøôä

íåé ìà íåéî íéëìåä íéðéðòä .íçìì íéáòø å"ç åà åðçðà

'éäé äî òãåé àåä 'äå ,äùåò ùéà ïéà åðéãöîå ,äîéã÷

.äæ øáã úéøçà

äãéçéä àéä øùà èòîë åðúðéãî éë øåëæì åðéìò

éîéáë äøåú éìòá íéøùë íéãåäé ,úåãäéä íåúá ìáúá

. . . èéé÷îéøàåå øò÷éìééä øòùéãéà øòã èéî ,íã÷

.åðúðéãî àéä úçàäå

éàøé ïåàöîé äðéãîå äðéãî ìëá øùà øáãä ïáåî

÷éæçäì ù"ëîå ,äøåú éááçîå äåöî éøîåù íé÷ìà

úúéîàá øùà ,ììëå ììë ÷ôñ ïéà äæá ,úåáà úøåñî

é"ðá íéàìôð äîëçäå äøåúä úáäàá íéø÷éòä íéøáãä

úåáàá íéøàôúî éøîâì íéùôçä íâ øùà ,åéçé íäéìò 'ä

éøáòä ïúé åì øùà ìë ,íéìåãâ íéðáø åéä éë íäéúåáà

,'åë ìîøëë êéìò êùàø ô"ò ùøãîá øåîàëå ,åúøåú ãòá

øäá äìòù 'éìàî éìò íéáéáç êáù (úòãá íééðò) íéùøä

íéëéøö ÷ø ,áåè íéàìî ìàøùéáù íéð÷éøäå ,ìîøëä

,äøåúä ãòá ãçàë íìåë úåéäì ,íãâàì ,íøøåòì ,íìäðì

.úãä úøéîù ãòáå

íéîù éðéðò íä íâù ,éðéðòá ááåñî ,÷åçøî éððä áùåé

úöáøäá ,éçë æåò ìëá éððä ìãúùî ,íé÷ìà éöôçå

íøøåòîå 'éù ù"ðà åðéãéãé úà íéáåúëá àá éððä ,äøåúä

éððäå ,òéâî éçåë[å] éìëù ãé øùà éôë ,íå÷îå íå÷î ìëá

åðéãéîìú ìëì ,íééåìâ íéáúëîá úåøéòä ìò êìåä ááåñ

í"éáåù íéðáø äáøä ì"ú íäî øùà 'éù íéîéîúä

éôì ãçàå ãçà ìëå ,ïéð÷ éìòáå íéøçåñ ,íéãîìîå íéøåî

øùà ,ìëåé øùà ìëë íéîù úàøéáå äáäàî ãáåò åëøò

éìá øùà ,úåáåèä íäéúåìåòô íéøéàî íéîù éáëåëë

ìáà .ìàøùé íåçå íåú úåììë ìò áåè íùåø íéìòåô ÷ôñ

'úé åúøæòá çøëäáå ,åìåë ììëä òùåé ãåò äìàá àì

íåàìä ééçá òâåðù äî ,ììëä éðéðòá ÷ñòúäìå úåùòì

øùàå ,ìëä õáå÷é åá øùà ,äæë æëøî (ïâøà) ùåøãå ,åìåëÇ

.äìùîîä úàî øùåàî 'éäé

åéçàì ÷ø øôñ ìëåé øùàå) åì ,éúòã úåìâì éððä äæáå

'éù ïåòîù 'ø ['åç]îì ,øúåé àìå 'éù ïøäà 'ø éãéãé

ë éððä åéìéà øùà) ïàñáå÷àéíéøáã ÷ø ,ãåçéá áúå

ò"ëî ãñéì éöôç .[(](äæ áúëîá àø÷é øàùäå ,íéãçà

(äçåúô úøâà øåúá 'éäé éçëåðä ïîæä áöî éðôîå ,éòåáù)

äøåúä ìò øøåòì ÷ø ùã÷åî 'éäé øùà "äøåúä" íùá

,äøåú ãåîìú ,íéøãçá úåáà úøåñîë äøåú ãåîìì

,ñ'äøåú ãåîìúä ãçàì ìãúùäìå ,áøò éøåòéù ,äáéùé

ìò ïåéùø ìá÷ì 'éä éìàùîå .íéðáøä úåãçàúä

øùà ,"àéñåø úðéãî éáçøî ìëá òéñéîà÷ òðæàéâéìòø"

áø) åøéòá áø ìë ,æëøîä éøáçìå ,àå÷ñàîá 'éäé æëøîä

,äòã úååç éìá ('åë úîàá åúãåòú úà ìá÷é øùà

ì"ðë øùà åìàë ë"â) äòã éìòáì åáùçé íéëìôä íéðáøäå

øùà ,íéòåá÷ íéðáø äòáù äùùî 'éäé æëøîäå ,(ù"éå

ãòåäå ,(íéùãç äùìùá íòô úåçô àì) åôñàúé éë çøëäá

á"äòá åç÷åé íéøæåò øåúá .íéðáø 'âî 'éäé éãéîúä

,õòééì úåùø ÷ø 'éäé íäì øùà ,(íéñëåãåèøà) íéð÷ñòå

.èéìçäì àìå

ì"ðä 'éù ù"ø íò øáãúé øùà åãéãé úà ù÷áî éððäå

('éù ïøäà 'ø åéçà úà åôøöéå äæá åì áúåë éððä ïëå)

éëìäîá ,íéðéðòä úà òãéìå øå÷çì äæá áùééúäì

äæá íéòãåéä éì íéøîåàù åîëå ,äîåãîë ,éèéìåôä

é"äæòá äæ ìò ïåéùø âùåé ì÷áù (íéàé÷áå íéçîåîäå)

éë ù÷áî éððäå ,(ì"ðä 'éù ù"ø éãéãéì äæá éúáúë ãåòå)

àìå ,à÷åã òñåð é"ò éøùôàä íã÷äá éðåòéãåé ã"ååç úà

äòéãéä éë ,øáã íìòäá äæ ìë 'éäéå ,à"åùá èñàô é"ò

.å"ç ì÷ì÷î å"ç åìàë íéðéðòá

åëøáî æåò åãéãé ù"åãäå ð"åàë 'åìùå äëøá åéäå

,ñ"èëá

ñ"ù . . . ø"åî ïá ñ"ù é"é

•

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

מבלי הבט על מעמדו ומצבו בגלוי לא שייך להפריד חס-ושלום בין יהודי לתורה.
משיחות שבת פרשת ויחי )ועשרה בטבת ייהפך לשמחה( ה'תנש"א
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éçéå úùøô
æîçëéçéåäøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−

íéðL òáL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå äðL̈®̈©§¦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

a æeìa éìà-äàøð:éúà Cøáéå ïrðk õøà(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§®̈©©§−̈¤Ÿ¦«
ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©´Ÿ¤¥©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¦¨«§−§©«£¨¨«©«£¦´

Cøca ïrðk õøàa ìçø éìr äúî ïctî éàáa§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¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr dk zegiy ihewl)

BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמּדּוע

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף חׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב

ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹקּיּום

לא  זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ּבמׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

יׂשראל  לארץ ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמֹו יֹוסף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּיד,

וׁשּקּולים. מחׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה

,ïåùàø
éðùéúBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðérå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®

:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúà Lbiåàéøîàiå ©©¥³Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤
éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦®̈§¦§¦¥̧

:Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäáéóñBé àöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬¥²
:äöøà åétàì eçzLiå åékøa írî íúàâéçwiå Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨©¦©´

ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−

:åéìàãéLàø-ìr úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ
Làø-ìr BìàîN-úàå øérvä àeäå íéøôà¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ

:øBëaä äMðî ék åéãé-úà ìkN äMðîåèCøáéå §©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«©§¨¬¤
éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãræèòø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©©¬©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà Cøáé§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

:õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(11 'nr dk zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למקֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את מרּגיׁש הּנברא עֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לקּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו

éùéìùæé-ìr Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©
òøiå íéøôà Làøøéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéra ¬Ÿ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬

:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúàŸ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
çéøëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ

ðéîé íéN:BLàø-ìr Eèéøîàiå åéáà ïàîéå ¦¬§¦«§−©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ
àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb ézrãé éðá ézrãé̈©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬¦«§¤§−̈§©´
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äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬
:íéBbä-àìîëEa øBîàì àeää íBia íëøáéå §«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À

íéøôàk íéýìû EîNé øîàì ìàøNé Cøáé§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦
å:äMðî éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë §¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«

àëäéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

áëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLøLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ìô ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰MÓ ÈÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכי MÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה הּמׁשּכיחה f‰Ï‰¯נּׁשני", הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו העבּדה על ‡ÌÈ¯Ùאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מֹורה הפרני", "ּכי ידי È‡‰Ï¯ׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם ׁשּמנּׁשה סבר יֹוסף Ò„¯עצמֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המסּמל אפרים, את הקּדים ויעקב hÓ¯˙העבֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני'). הּירידה, ּבאמצעּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

éòéáø
éùéîç,

èîàøîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨®̈©ÀŸ¤
íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå eôñàä¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−

:íéîiä úéøçàaáá÷ré éða eòîLå eöáwä §©«£¦¬©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ
:íëéáà ìàøNé-ìà eòîLåâäzà éøëa ïáeàø §¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨

:ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçkãæçt Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©
éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:äìr éreöé zìlçôäéìk íéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬
:íäéúøëî ñîçåéLôð àáz-ìà íãña ¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½

Léà eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§¦½
:øBL-eøwr íðöøáeæær ék ítà øeøà ¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈

íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−
:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàEãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−

éáéà óøòaéáà éða Eì eåçzLé E:Eèøeb §´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³
äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî äãeäé äéøà©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²

:epîé÷é éî àéáìëeéäãeäéî èáL øeñé-àì §¨¦−¦¬§¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈
úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâø ïéaî ÷÷çîe§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬

:íénràéïôbì éøñàáéúëäøéòéø÷ä÷øOìå Bøér ©¦««Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈

íéáðr-íãáe BLáì ïéia ñak Bðúà éða§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−
áéúëäúåñéø÷:Búeñáéïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦®̈¦

:áìçî íépL-ïáìeôâéïkLé íéné óBçì ïìeáæ §¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ
:ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçì àeäåôãéøëùOé §Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈

:íéútLnä ïéa õáø íøb øîçåèäçðî àøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ
ìañì BîëL èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ

:ãáò-ñîì éäéåñæèàk Bnr ïéãé ïcéèáL ãç ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´©®§©©−¦§¥¬
:ìàøNéæé-éìr ïôéôL Cøã-éìr Lçð ïã-éäé ¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥

:øBçà Báëø ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«
çé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÁÈLÓ.(מט, ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡·È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהרי ÏÈL‰הּמׁשיח ּביאתֹו, על ּכח' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי  על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני עֹוד קּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח יׂשראל לבני נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ולעׂשֹות העֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñ −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
ë:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàîñ ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

àë:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôðñ ©§¨¦−©¨¨´§ª®̈©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
áëa ïér-éìr úøt ïa óñBé úøt ïaäãrö úBð ¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈

-éìr:øeLâëéìra eäîèNiå eaøå eäøøîéå £¥«©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬
:íévçãëåéãé érøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå ¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®

:ìàøNé ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«
äëéáà ìàîúëøa jëøáéå écL úàå jøæréå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨¦§³Ÿ

ìrî íéîLúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤®̈©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaúëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ

óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr éøBä©½©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìeô §¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿∆ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכבֹודם, ּפגע ׁשּלא ויׁשÈ‰Ê¯ּבלבד ּבכבֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי" "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומּכאן עבֹודתֹו. עניני ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל



רמי iriay ,iyy - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
יהּודי  ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, ללמד fa‰¯אּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמּיֹוסף

éùùæëáørìå ãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤Ÿ́©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëíéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´

Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæå øNr̈¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤
:íúà Cøa Búëøák øLà Léà íúBàèëåöéå ½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´

eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBàÀ̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬

:ézçäì-øLà äìtënä äãNa øLà äørna ©«¦¦«©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤
íäøáà äð÷ øLà ïrðk õøàa àøîî éðt-ìr©§¥¬©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈
:øá÷-úfçàì ézçä ïøôr úàî äãOä-úà¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

àìBzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½
änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL̈µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨

:äàì-úà ézøá÷áìäørnäå äãOä äð÷î ¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬
:úç-éða úàî Ba-øLàâìúeöì á÷ré ìëéå £¤−¥¥¬§¥¥«©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ

óñàiå òåâiå ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤
:åénr-ìàðàjáiå åéáà éðt-ìr óñBé ìtiå ¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§

:Bì-÷Miå åéìrá-úà åéãár-úà óñBé åöéå ¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤
-úà íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä̈´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤

:ìàøNéâeàìîé ïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−
:íBé íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

ãäòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈

:øîàì äòøô éðæàaäøîàì éðréaLä éáà §¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ
õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a úî éëðà äpä¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤
äøa÷àå àp-äìrà äzrå éðøa÷z änL ïrðk§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬

:äáeLàå éáà-úàåøá÷e äìr äòøt øîàiå ¤¨¦−§¨«¨©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ
éáà-úà:EréaLä øLàk Eæøa÷ì óñBé ìriå ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«©©¬©¥−¦§´Ÿ

Búéá éð÷æ äòøô éãár-ìk Bzà eìriå åéáà-úà¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëåçåéçàå óñBé úéa ìëå §−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦§ŸÆ¥´¥½§¤−̈

õøàa eáær íø÷áe íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´§¨½̈¨«§−§¤¬¤

:ïLbèéäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnr ìriå «¤©©´©¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬
:ãàî ãák äðçnäéøLà ãèàä ïøb-ãr eàáiå ©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ

ãáëå ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä øára§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬§¨¥−
:íéîé úráL ìáà åéáàì Nriå ãàîàéàøiå §®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©©¿§

ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðrðkä õøàä áLBé¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈
àø÷ ïk-ìr íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§®̈¦©¥º¨¨³

:ïcøiä øára øLà íéøöî ìáà dîLáéeNriå §¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«©©«£¬
:íeö øLàk ïk Bì åéðáâéåéðá Búà eàNiå ¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ

äãN úørîa Búà eøa÷iå ïrðk äöøà©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−§¥´
äð÷ øLà äìtënääãOä-úà íäøáà ©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹

:àøîî éðt-ìr ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«
ãéíéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬

:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì Bzà¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«
åèeì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬

ärøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈
:Búà eðìîb øLàæèéáà øîàì óñBé-ìà eeöéåE £¤¬¨©−§Ÿ«©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´

:øîàì BúBî éðôì äeöæéóñBéì eøîàú-äk ¦½̈¦§¥¬−¥«ŸŸ«Ÿ§´§¥À
éçà òLt àð àN àpàärø-ék íúàhçå E ¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ¦«¨¨´

éáà éýìû éãár òLôì àð àN äzrå EeìîâE §¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®
:åéìà íøaãa óñBé jáiåçéeìtiå åéçà-íb eëìiå ©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«©¥«§Æ©¤½̈©¦§−

:íéãárì Eì eppä eøîàiå åéðôìèéøîàiå §¨¨®©Ÿ́§½¦¤¬§−©«£¨¦«©Ÿ̄¤
:éðà íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦

ëdáLç íéýìû ärø éìr ízáLç ízàå§©¤¾£©§¤¬¨©−¨®̈¡Ÿ¦Æ£¨¨´
:áø-ír úéçäì äfä íBik äNr ïrîì äáèì§Ÿ½̈§©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(193 'nr eh zegiy ihewl)

‰„N ˙¯ÚÓa B˙B‡ e¯a˜iÂ ÔÚk ‰ˆ¯‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈
‰ÏtÎn‰(יג עּכב (נ, ׁשעׂשו מבאר, עּזיאל ּבן יֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים הּקבּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

קֹוברין  אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש צּדיק. אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגבֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצֹות ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני,

ּכרּב ּגבֹוהֹות, עׂשו,נׁשמֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן מּגּופֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ, זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

יֹוסף ׁשם על יׂשראל ב)ּכל פב, מּפני (תהילים וכי וקׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ּבמׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני וכל העֹולם, ּבעניני עסק יֹוסף ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדבּוק נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי  מהעֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי להיֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרעֹות). ּבלי ה' את לעבד יׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס הּוא ּכי ׁשמֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלטֹון  ּתחת ּבהיֹותם ּגם ּבה' ּדבּוקים להיֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,
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הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי

נכנסים  - יׁשרים" "ׁשּנקראּו האבֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נעׂשה  לאחריֿזה הרי הּגלּות, ענין אֹודֹות מסּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לסּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמׁשלּו יׂשראל ׁשּבני רׁש"י ּכֹותב זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומּצב, מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָועֹומדים

הּביטּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח), לּׁשמׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנים

הם  יׂשראל ׁשּבני ּכ על הּבט ׁשּמּבלי - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף ּבכל הם עֹומדים העּמים", מּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט

את  ׁשּמבּטלים ועד הּגלּות, מחׁשכת להתּפעל מּבלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבסּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופֹו ּכ אתכם", יפקֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹיֹוסף

- ׁשמֹות ספר ׁשל ּבתחּלתֹו נעּוץ ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יבֹוא צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי
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רמד

ì äNr øLà äéeøö-ïa áàBééøN-éðL ¨´¤§À̈£¤´¨¨´¦§¥«¨¥´
àNîrìå øð-ïa øðáàì ìàøNé úBàáö¦§´¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹§©«£¨¨³
äîçìî-éîc íNiå íâøäiå øúé-ïá¤¤̧¤Æ©©´©§¥½©¨¬¤§¥«¦§¨−̈

øLà Bìrðáe åéðúîa øLà Búøâça äîçìî éîc ïziå íìLa§¨®Ÿ©¦¥º§¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈§©«£−£¤¬
:åéìâøaå:ìàL íìLa BúáéN ãøBú-àìå Eúîëçk úéNrå §©§¨«§¨¦−¨§¨§¨¤®§«Ÿ¥¯¥¨²§¨−Ÿ§«Ÿ

æðçìL éìëàa eéäå ãñç-äNrz éãrìbä élæøá éðáìåïë-ék E §¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ©«£¤¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ
éçà íBìLáà éðtî éçøáa éìà eáø÷:EçérîL Enr äpäå ¨«§´¥©½§¨§¦¾¦§¥−©§¨¬¨¦«§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧

íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷ àeäå íéøçaî éðéîéä-ïá àøb-ïá¤¥¨´¤©§¦¦»¦©«ª¦¼§³¦§©̧¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−
ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå íéðçî ézëì¤§¦´©«£¨®¦§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ

:áøça Eúéîà-íà øîàìèíëç Léà ék eäwðz-ìà äzrå ¥½Ÿ¦£¦«§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²¦¬¨−̈
íãa BúáéN-úà zãøBäå Bl-äNrz øLà úà zrãéå äzà̈®¨§¨«©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½§«©§¨¯¤¥«¨²§−̈

:ìBàLé:ãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiåàéíéîiäå §«©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ¨®©¦¨¥−§¦¬¨¦«§©¨¦À
òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr ãåc Cìî øLà£¤̧¨©³¨¦Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨¨®§¤§³¨©Æ¤´©

ìL Cìî íéìLeøéáe íéðLìLå íéL:íéðL LáéáLé äîìLe ¨¦½¦«¨©´¦¨©½§Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§Ÿ¾Ÿ¨©¾
:ãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ

`xenl iy
.àNîò úà âøäå Bãéa däéaâäå døòzî áøçä äìôðå ,Bìòð ïwúì èòî§©§©¥©£§¨§¨©¤¤¦©§¨§¦§¦¨§¨§¨©¤£¨¨

.äìôð dîöòî áøçäL äàø ék ,øîLð àì àNîòåúéNòå (å ©£¨¨Ÿ¦§©¦¨¨¤©¤¤¥©§¨¨§¨§¨¦¨
,Eúîëçk.äañ Bì àöîz Eúîëç éôì,ãñç äNòz (æãñç ìk §¨§¨¤§¦¨§¨§¦§¨¦¨©£¤¤¤¨¤¤

.ìëezLðçìL éìëBàa eéäå,EðçìL éìëBàa eéäé íâå.E ¤©§¨§§¥ª§¨¤§©¦§§§¥ª§¨§

,úöøîð (ç.úLøôîe ä÷æçíBéa ¦§¤¤£¨¨§Ÿ¤¤§
,íéðçî ézëìéðtî ãåc çøaLk ¤§¦©£¨¦§¤¨©¨¦¦§¥

áLéå íéðçî ãò Cìä ,íBìLáàíL ©§¨¨©©©£©¦§¨©¨

.íéìLeøéì Búøæç ãòãøé àeäå ©£¨¨¦¨©¦§¨©
,éúàø÷ì.éúBà ñiôì ¦§¨¦§©¥¦

mixn zxhr
ì äNrøð-ïa øðáàì ìàøNé úBàáö éøN-éðLìeàL àáö øN ¨¨´¦§¥«¨¥´¦§´¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹©§¨¨

úé-ïá àNîrìåøBúeçéìLa eëìäå ãåc úçèáäa eàa øLà íBìLáà àáö øN §©«£¨¨³¤¤̧¤Æ©§¨©§¨£¤¨§©§¨©¨¦§¨§¦§¦

úàæ ìk íòåäîçìî-éîc íNiå áàBé íâøäiåì éeàøäCôLå éàðBNa CBtL §¦¨Ÿ©©´©§¥½¨©¨¬¤§¥«¦§¨−̈¨¨¦§§§©§¨©

íúBàíìLaBlL äîøòa éîBìL éLðàaBúøâça äîçìî éîc ïziå ¨§¨®Ÿ§©§¥§¦¨¨§¨¤©¦¥º§¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ
åéðúîa øLàúãnöî Baøç øâçL £¤´§¨§½̈¤¨©©§§ª¤¤

ìBtéì äçBð àäzL éãëa ,Baçøì åéðúîa§¨§¨§¨§¦§¥¤§¥¨¦

àLîò ìeî àöiLëe ,úèòeî äiçLa¦§¦¨¤¤§¤¨¨£¨¨

èòî äçLåéìâøa øLà Bìrðáe ¨¨§©§©«£−£¤¬§©§¨«
,døòzî áøçä äìôðå ,Bìòðî ïwz¦¥¦§¨§¨§¨©¤¤¦©§¨

àì àLîòå .Lôð eäkäå Bãéa déaâäå§¦§¦©§¨§¦¨¤¤©£¨¨Ÿ

äìôð dîöòî øLà äàø ék ìò ,øîLð¦§©©¦¨¨£¤¥©§¨¨§¨

:døòzîåEúîëçk úéNråàöîz ¦©§¨§¨¦−¨§¨§¨¤®¦§¨

éãk äañå äléò BìãøBú-àìå ¦¨§¦¨§¥§«Ÿ¥¯
BúáéNãøé àlLìàL íìLa ¥¨²¤Ÿ¥¥§¨−Ÿ§«Ÿ

:Bîöò úúéîa øáwìæélæøá éðáìå ©¤¤§¦©©§§¦§¥̧©§¦©³
eéäå ãñç-äNrz éãrìbä©¦§¨¦Æ©«£¤¤½¤§¨−

ðçìL éìëàaéìà eáø÷ ïë-ék E §«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ¨«§´¥©½
éçà íBìLáà éðtî éçøáaE §¨§¦¾¦§¥−©§¨¬¨¦«

,ãåãa íBìLáà ãønLkãåc çøa §¤¨©©§¨§¨¦¨©¨¦

ìkìëå ïcøiä øáòaL íéðçîì íéìLeøéî¦¨©¦§©£©¦¤§¥¤©©§¥§¦§¥

æé/åè á-îù) éãòìbä élæøa íL BúBà¨©§¦©©¦§¨¦

:(èë-æëç-ïá érîL Enr äpäå§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧¤
àøbäøBz Bãnìî äéäLéðéîéä-ïá ¥¨´¤¨¨§©§¨¤©§¦¦»

äìì÷ éðìì÷ àeäå íéøçaî¦©«ª¦¼§³¦§©̧¦Æ§¨¨´
úöøîð(æè á-îù)ézëì íBéa ¦§¤½¤§−¤§¦´
íéðçîíBìLáà éðtî ãåc çøaLk ©«£®̈¦§¤¨©¨¦¦§¥©§¨

ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäåñiôì §«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½§©¥

éúBàøîàì ýåýéá Bì òáMàå ¦¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ
áøça Eúéîà-íàìëeà àì ïëì ¦£¦«§−¤¨«¤¨¥Ÿ©

:epnî éúî÷ð úç÷ì éîöòaèäzrå §©§¦¨©©¦§¨¦¦¤§©¨Æ
ézçz CBìîz äzàå ìéàBäeäwðz-ìàäfä ïBòäîäzà íëç Léà ékãçà øác ìéáLa úåî ïBò Bì àBöîìBl-äNrz øLà úà zrãéåBçépz àì ¦§©¨¦§©§©©§©¥½¥¤¨©¤¦²¦¬¨−̈®̈¨¦§£¨¤¦§¦¨¨¤¨§¨«©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½Ÿ©¦

Búhî ìò úeîì:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäåéãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiå:ïBiö àéäàéìàøNé-ìr ãåc Cìî øLà íéîiäå ¨©¦¨§«©§¨¯¤¥«¨²§−̈§«©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ¨®©¦¨¥−§¦¬¨¦«¦¦§©¨¦À£¤̧¨©³¨¦Æ©¦§¨¥½
ìL Cìî íéìLeøéáe íéðL òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøàìLå íéLíéðL Lócøð äéä ék ìò ,ïàk íúBðîì Lç àìå ,(á á-îù) íéLãç äMLå ©§¨¦−¨®̈§¤§³¨©Æ¤´©¨¦½¦«¨©¦́¨©½§Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§¦¨¢¨¦§Ÿ©¦§¨¨©¦¨¨¦§¨

:íéLãç äML íBìLáàîáéãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr áLé äîìLe:íéðBéìòä ìò óà ¥©§¨¦¨¢¨¦§Ÿ¾Ÿ¨©¾©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ©©¨¤§¦

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§¨¨



רמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

:ññîrøáéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§®̈¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

,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©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, ]תשי"ג[
ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע להמאורע דהס"ת - הרי הייתה בנרתקה. ובכ"ז יתענו הרואים עוד ד' חצאי ימים והת' 
עוד חצי יום. ויזהרו כל שנה זו בשמו"ת ופרנק א' לצדקת ת"ת בכ"י מימות החול. ויאריכו יוש"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי - 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
06:3006:3408:2408:2709:0009:0409:5309:5612:0512:0716:3916:4117:0717:1016:2117:21באר שבע )ח(

06:3306:3708:2408:2809:0109:0509:5309:5712:0412:0716:3816:4017:0317:0616:0617:17חיפה )ח(

06:3006:3308:2308:2608:5909:0309:5209:5512:0312:0616:4116:4317:0517:0716:0317:18ירושלים )ח(

06:3206:3608:2508:2809:0109:0509:5409:5712:0512:0816:3716:3917:0617:0816:1717:19תל אביב )ח(

07:3607:4108:5108:5509:4009:4410:2410:2812:1812:2116:0016:0216:3916:4115:4316:55אוסטריה, וינה )ח(

05:5205:5308:4308:4509:3109:3310:4610:4913:5113:5420:3720:4121:0921:1420:2221:27אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3207:3608:5208:5609:3909:4310:2410:2812:2112:2416:1016:1116:4716:4915:5317:03אוקראינה, אודסה )ח(

07:0907:1408:2508:2909:1409:1809:5810:0211:5311:5515:3515:3716:1416:1515:1816:30אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2207:2708:3708:4009:2609:3010:1010:1312:0412:0615:4515:4616:2416:2515:2716:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5608:0109:0409:0809:5509:5910:3810:4212:2912:3216:0216:0316:4316:4415:4517:00אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:4907:5408:5709:0009:4809:5210:3110:3412:2212:2515:5415:5516:3516:3615:3616:52אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:5707:0009:0109:0409:3509:3810:3010:3312:4612:4917:3617:3818:0218:0417:1718:15

07:5407:5809:1809:2110:0310:0710:4910:5312:4712:5016:4316:4417:1617:1816:2317:32איטליה, מילאנו )ח(

06:0406:0708:3308:3609:0409:0710:0710:0912:3812:4118:1218:1518:3618:3917:5618:48אקוואדור, קיטו )ח(

05:3405:3608:2508:2709:0909:1110:2310:2613:2413:2720:0220:0620:3220:3619:4620:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0606:0808:5809:0009:5109:5311:0811:1114:1714:2021:1221:1621:4821:5220:5822:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1707:2108:5608:5909:3709:4010:2610:2912:3012:3316:4316:4517:1617:1716:2717:30ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1007:1508:4608:5009:2809:3210:1710:2012:2012:2316:2916:3017:0217:0316:1217:16ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1107:1508:4708:5009:2909:3210:1710:2012:2012:2316:2916:3117:0217:0416:1217:16ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5207:5609:2409:2810:0710:1110:5510:5812:5612:5917:0017:0117:3417:3516:4317:48ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0807:1109:0409:0709:3909:4310:3310:3612:4512:4817:2417:2617:5117:5317:0718:04ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4806:5208:3708:4109:1509:1810:0710:1012:1612:1916:4416:4617:1317:1516:2717:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5807:0209:0009:0309:3409:3810:2910:3212:4512:4817:3217:3417:5818:0017:1518:11ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0807:1308:4308:4609:2509:2910:1310:1612:1612:1816:2316:2416:5616:5816:0617:10ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3407:3809:1009:1409:5209:5510:4110:4412:4412:4716:5416:5517:2617:2816:3717:41ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0907:1308:4208:4509:2509:2810:1310:1612:1412:1716:2016:2116:5316:5516:0317:08ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5305:5608:3408:3709:0809:1110:1510:1812:5913:0218:5919:0319:2519:2818:4419:38בוליביה, לה-פס )ח(

08:3808:4209:4209:4610:3510:3911:1711:2013:0613:0916:3516:3517:1717:1816:1717:34בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3608:4109:4209:4610:3410:3811:1611:2013:0613:0916:3716:3817:1817:2016:1917:35בלגיה, בריסל )ח(

05:1305:1607:5908:0108:3508:3809:4509:4712:3412:3718:5218:5619:1519:1818:3319:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0305:0507:4807:5008:2408:2609:3309:3612:2212:2518:3418:3819:0119:0518:1919:15ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5708:0209:0009:0409:5409:5810:3510:3912:2412:2715:5315:5416:3416:3515:3716:51בריטניה, לונדון )ח(

08:1608:2109:1109:1510:0710:1110:4710:5112:3312:3615:4915:5016:3516:3615:3516:53בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0808:1309:0709:1110:0210:0610:4310:4712:3012:3315:5415:5516:3616:3715:3516:54גרמניה, ברלין )ח(

08:1508:2009:2409:2810:1510:1910:5811:0112:4912:5216:2316:2417:0417:0516:0617:20גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0805:1007:5507:5708:3308:3509:4309:4612:3512:3819:0119:0519:2219:2618:3919:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0207:0609:1309:1609:4509:4810:4210:4513:0213:0518:0218:0518:2818:3017:4618:40הודו, מומבאי )ח(

06:5707:0109:0809:1109:4109:4410:3810:4112:5813:0117:5918:0218:2518:2717:4318:37הודו, פונה )ח(

07:2207:2708:4008:4309:2809:3210:1210:1612:0712:1015:5215:5416:3016:3215:3516:46הונגריה, בודפשט )ח(

07:1607:2008:5108:5409:3309:3710:2110:2512:2412:2716:3216:3417:0517:0716:1517:20טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3207:3609:1309:1709:5309:5710:4310:4612:4912:5217:0617:0817:3717:3916:4917:51יוון, אתונה )ח(



רמז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:4107:4609:0009:0409:4809:5210:3310:3612:2812:3116:1516:1716:5316:5415:5817:09מולדובה, קישינב )ח(

07:0007:0409:1009:1309:4309:4610:4010:4313:0013:0317:5918:0118:2418:2717:4318:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3404:3507:2407:2508:2708:2909:4709:4913:0213:0520:1220:1620:5220:5719:5821:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4506:4808:4408:4709:1909:2210:1310:1612:2712:3017:1017:1217:3717:3916:5417:50נפאל, קטמנדו )ח(

07:2607:3109:0409:0709:4509:4910:3410:3712:3812:4116:4916:5117:2217:2316:3117:36סין, בייג'ין )ח(

06:5707:0009:2409:2709:5509:5810:5811:0113:2813:3119:0019:0319:2419:2718:4419:36סינגפור, סינגפור )ח(

07:3607:4108:3708:4009:3109:3510:1210:1612:0012:0315:2315:2416:0716:0815:0616:24פולין, ורשא )ח(

05:3705:4008:1508:1808:4808:5109:5409:5712:3412:3718:2718:3018:5218:5518:1219:05פרו, לימה )ח(

08:1308:1709:3509:3910:2110:2511:0711:1113:0413:0716:5616:5817:3317:3416:3917:48צרפת, ליאון )ח(

08:3508:4009:4809:5210:3810:4211:2111:2513:1413:1716:5616:5717:3317:3516:3717:49צרפת, פריז )ח(

05:5505:5808:1908:2208:5008:5309:5209:5512:2012:2317:4617:4918:1018:1317:3018:22קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4207:4609:1109:1409:5509:5810:4210:4512:4112:4416:4416:4517:1617:1716:2417:30קנדה, טורונטו )ח(

07:2507:3008:4908:5209:3509:3810:2010:2412:1812:2116:1216:1416:4716:4915:5417:02קנדה, מונטריאול )ח(

06:4406:4808:3108:3509:0909:1310:0110:0412:0912:1216:3516:3617:0417:0616:1817:18קפריסין, לרנקה )ח(

09:1109:1610:0010:0310:5811:0311:3711:4113:2013:2316:2916:2917:1617:1716:1117:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5008:5609:3409:3810:3510:3911:1211:1612:5312:5616:0016:0116:4616:4615:3817:04רוסיה, מוסקבה )ח(

07:5908:0309:1709:2110:0510:0810:4910:5312:4512:4816:3116:3217:0917:1016:1417:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0408:0909:2209:2510:1010:1410:5410:5812:5012:5316:4016:4217:1317:1516:1817:29שוויץ, ציריך )ח(

06:3206:3508:4808:5109:2009:2310:1910:2212:4212:4517:5217:5418:1618:1917:3618:29תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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